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 تاثكلا نيماضمو فلؤملا ةمدقم

 تاونس ةرمث وه («لوسرلا بكوم .ىف نوينامي» هتيّمس يذلا باتكلا اذه نإ

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

 خيرات نع ةرثانتملا رداصملاو تاساردلاو ثارتلا بتكو ةيومألاو ةدشارلا ةفالخلاو

 مهل ناك «نييناميلا نيحتافلا ءارمألاو ءامعزلاو ةباحصلا نم ةذف تايصخش

 ةيبرعلا ةراضحلاو ةلودلا سيسأتو كو هللا لوسر بكوم يف رفاولا مهماهسإ

 ةعساو ءاجرأ ىلإ تاحوتفلا نيدايم يف ةيرحلاو مالسإلا ةلاسر اولمحو ةيمالسإلا

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

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

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

 تارشغع ىف: وهرابخأ تدشت بيسو مهدع ةسارتلاو ثحبلا مدع تبسي ًالوهجم

 رحب يف صوغي نمب هبشأ وه مهنم ةيصخش لك رودو خيرات يف ثحبلاف ءرداصملا
 دحاو دققع يف مظتنتو ئلآللا عمتجت ىتح كانه نم ةؤلؤلو انه نم ةؤلؤل عمجي قيمع

 ثيح باتكلا اذه ثحابم يف مالعألاو ءامظعلا كئلوأ نم ةيصخش لك خيرات وه

 يناثلا ءزجلا مضيو نيحتافلا ءارمألاو ةباحصلا نم ”4 نع ثحابم لوألا ءزجلا مضي

 اذه نإف ىلاتلابو «نيحتافلا ءارمألاو ءامعزلاو ةباحصلا نم "5 نع ثحابم ثلاثلاو

 نميلا ءامعزو ءامظع نم نيعبس نع ًاثحبم نيعبس ىلع ىوتحا دق  هيئزجب  باتكلا
 قراشمب تاحوتفلا نيدايم يفو مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر بكوم يف نييناميلاو

 . مالسإلا رجف روصع لالخ اهبراغمو ضرألا

 نم نيينميلا ريغ نأل ؛باتكلا اذهب نييناميلا ُتْيَّضَخح يننأ نايبلا نع ينغو
 ًاثيدحو ًاميدق تاساردلاو بتكلا تائم مهنع تردص دق نيحتافلاو ةباحصلا رابك

 ةمآلا خيرات ةفرعم يف ريبك روصق وهو نيحتافلا ةداقلاو ءارمألاو ءامعزلاو ةباحصلا

 ًارود ناك امنإو أريسي ًارود نييناميلاو نميلا رود نكي ملف «ةلماكتم ةحيحص ةفرعم
 ةداقو ءارمأو ذاذفأ ءامعزو رابك ةباحص مهنم ناكو «ةمألا ةيبلاغ اوناكو ًاميظع
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 فيرعتلا تابجاولا بجوأ نمو ؛ةدتمملا قافآلا يق اهورشنو مالسإلا ةلاسر اولمح

 نم سيلو ةمألا خيرات نم ريبكو ماه ءزج وه يذلا خيراتلا كلذ ةفرعمو مهخيراتب
 . طقف نيينميلاو نميلا خيرات

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

 ةتمزالا نع: ءارعشلاو نوخرؤملا ءاملعلا مهددع ركذ دقو ءانت اكلم نوعبس رّيمَجو

 خرؤملا ةمالعلا لاق .ةديجملا ةيراضحلا مهراودأو مهخيرات ركذب اوُرتعاو روصعلاو

 :ةعيبر نب ديبل لاق مهيفو . . .ًاعّبُت نوعبس

 رهزأدعبًارهزأأعيمجاولوت عّبُت لبق نم نوعبس ةعبابت

 مجاعألااهنم جرخلاب مهل تعاطأ اعّبُت نوعبس ناحطق ينب نمانل

 ًاكلم نيعبس اوناك ةديلتلا ةراضحلا روصع يف ءامظعلا نميلا ةعبابت نأ امبو

 باتكلا اذه يف نييناميلا نيحتافلا ءارمألاو ةباحصلا ددع نوكي نأ ةركف ينتءاج ْأعّبت
 لمشت ىتلا) مالسإلا رجف روصع يف نيحتافلا ةداقلا ءارمألاو ةباحصلا نم نيعبس

 ثيحب (ةيمالسإلا ةيبرعلا ةلودلل نييومألاو نيدشارلا ءافلخلا دوهعو يوبنلا دهعلا

 ءامظع) ىلإ (نيعبسلا نميلا ةعبابت) نم خيراتلا يف «نيعبس» ددعلا ةيمهأ لصاوتت
 ةيروهمجلاو وعلا راصتنا ىلإ م 3 (نيعبسلا نييتميلا را 0 ةباحصلا

 5909 ل (نيعبسلا ةقطنم) و (نيعبسلا ناديم) مساب

 . نميلا

 مزلتسا دق نيينميلا نيحتافلاو ةباحصلا نم نيعبس رايتخا نأ نايبلا نع ينغو
 فالآ ةدع غلبي نيينميلا ةباحصلا ددع نأل تايصخشلا نيب ًاحيجرتو اثحبو ًادهج
 كلذ مزلتسا دقو «باتك مهيصحي ال تاحوتفلا يف ذ اومهاس نيذلا ددع نإف كلذكو

 مهو برثي يف ةينامبلا جرزخلاو سوألا يتليبق تايصخش باتكلا اذه لمشي ال نأ

 الماك ًاباتك راصنألا مزلتسيو كَ هللا كوس اوعباب نيذلا «ةوغيسلا) مهنمو راصنألا
 نميلا لئابق نم مه باتكلا اذه يف نيعبسلا ةيبلاغ نإف كلذلو .فورعم مهخيراتو
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 دقلو .يخيراتلا اهقاطنو اهلولدمب نميلا قطانم ىتش لخاد نمو - راصنألا ريغ -

 مهلئابقو نيينميلاو نميلا خيرات مهنع ةيسيئرلا ثحابملا يف دسجتي نأ ًاضيأ ٌتيعار
 يف نيعبسلا بيترت نإف كلذلو «ًاطبارتمو ًالماكتم ًاديسجت ينميلا رودلاو مهقطانمو
 . يخيراتلا رودلا ةمهاو تايصخشلا ةيمهأ سنحت سيل تاتكلا اذه

 نيعبسلا ثحابملا يف نيعبسلا بيترت نع رظنلا فرصبو) انه لوقأو
 نييناميلا نيحتافلا ءارمألاو ةباحصلا نم نأ  (باتكلا اذه نم ةثالثلا ءازجألاب
 : نيعبسلا

 الوأ

 نيينميلا ةباحصلا نم ةبكوك
 ةيوبنلا ةرجهلا لبق مالسإلا ىلإ نيقباسلا

 ريغو ةراجتلل ةكم ىلإ نميلا قطانم نم نوريسي نيينميلا نم ديدعلا ناك دقل
 نميلاب مهلئابقو مهقطانم ىلإ اوداعو اونمآف «ةيوبنلا ةثعبلا لئاوأ ىف رومألا نم كلذ
 نيينميلا نم ديدعلا ةكمب ميقي ناك كلذكو .ةرجهلا لبق ام ذنم مالسإلا اورشنو

 :باتكلا اذه يف مهنمو «ميظع رود كئلوأو ءالؤهل ناكو «ناميألا ىلإ اوردابف

 نميلاف سود ةليبق يف ًاسيئر ناك :رونلا وذ يسودلا ورمع نب ليفطلا- ١

 ءاربك هل أيهف «ةيوبنلا ةثعبلا تاونس لئاوأ ىف ةكم ىلإ راسف ؛ةراجت بحاصو
 وحن ىلإ ليفطلا جرخ مث ءدمحم عامس مدع ىلع هوّنَحو ةفايضلا ناولأ شيرق

 ىلإ مهيعاد انأو سود ىلإ ٌمجار ىنإ هللا لوسر ايإ) :هل لاق ةدوعلل أيهت

 ةقطنم ىلإ ليفطلا عجرف «ىون ام ىلع هللا هنيعي نأ كك يبنلا اعدف .«مالسإلا
 داعف «ةريره وبأ ملسأف مالسإلا ىلإ مهاعدو نميلا يلاعأب ةاَرّسلا يف سود
 مهيف اشف ىتح مهوعدي ثكمف سود ىلإ عجر مث ةكمب 285 يبنلا ىلإ ليفطلا
 ملف سود ةقطنم ىلإ رجاهي نأ هيلع ٌضَرَعو ةكمب ٌةَْك يبنلا ىلإ داعو مالسإلا
 ةقطنم ىلإ ليفطلا عجر امنيب ةئيدملا ىلإ رجاه مث ةرجهلا يف ٌهْكَك يبنلا بغري
 سأر ىلع ليفطلا راس هال مرحم يفو .اهيف مالسإلا رشني لزي ملو سود
 اوذخأف «ةنيدملاب هو ىبنلا ىلإ سود نم ةرسأ نينامث مضي لفاح بكوم
 كي هللا لوسر عم ةكم حتف مهايإو ليفطلا دهشو ةباحصلا فوفص يف مهنكامأ
 ىتح سود تالاجر نم ةئامعبرأ هعمو فئاطلا حتف دهش مث ,«ه8 ناضمر يف
 .نيبملا رصنلا مت
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 عم راسو نميلاب ةماهت ةقطنم نم وهو :ساطوأ ةوزغ دئاق يرعشألا رماع وبأ  ؟

 ىلإ اعجرو انمآف «ةيوبنلا ةثعبلا تاونس لئاوأ يف ةكم ىلإ يرعشألا ئسوم يبأ

 رعاشألا يتليبق يف مالسإلا رشن يف وسوم بأ عم رماع وبأ مهاسف :نميلا

 ةثالث مضي بكوم يف ىسوم وبأو رماع وبأ رجاهو راس مث «ةماهتب ٌكَعو
 لاق .ةباحصلا فوفص يف مهنكامأ اوذخأو نييرعشألا نم الجر نيسمخو

 .«ةباحصلا رابك نم اذه رماع وبأ ناك» :ةباصإلا باتك يف رجح نبا ظفاحلا

 لاق" :ريقك نبا لاق - .نينح ةوزغو ةكم حتف رعاشألا تاللاجرو رماع وبأ دهشو

 شيج ىلع يرعشألا رماع ابأ ثعب نين نم ِهِك هللا لوسر غرف امل :يراخبلا
 دض ساطوأ ةوزغ ىف هو لوسرلا شيج ريمأ رماع وبأ ناكف . «ساطوأ ىلإ

 ناسرف نم ةفيد ماع ىبأ هين طقسو فقاطلاو .ةكم نيا هينيتكو نراه

 يرعشألا سوم وبأ ةدايقلا ىلوتو دهشتساف مهس هباصأ مث ًةزرابم نيكرشملا
 هآر املف ِهكي هللا لوسر ىلإ شيجلاب داعو وصنلاو حتفلا هيدي ىلع لمتكاف

 نإ هدو هك دلل لوس عفرف «معن :لاقف «؟رماع ابأ تق « سوم ابأ» :لاق

 . (ةمايقلا موي نيرثكألا قوف هلعجا مهّللا (رماع يمل رفغا مهّللا» :لاقو ءامسلا

 مالسإلا ىلإ نيقباسلا نيينميلا ةباحصلا نم يرعشألا ئسوم وبأ ناك كلذكو

 . نميلا قطانم يف مالسإلا اورشن نيذلاو

 ىلاعأ ىف ةؤئش دزأ ةليبق نم وهو : ًامالسإ لوألا بيبطلا . .ةبلعث نب دامض “" 

 هتنيجرت نق ءاجو .سانلا جلاعي مساوملا يف ةكم ىلإ ريسي ناكو «نميلا ةماهت
 :يئاسنلاو ملسم جرخأو («. .يقْزَيو ٌببطتي دامض ناك» :هنأ باعيتسالا باتكب

 «نونجم وأ نهاك وأ رحاس دمحمل نولوقي ةكم لهأ عمسف ةكم مِدَق ًادامض نأ»

 نقيأف همالك دامض عمس مث (. . جلاعأ ينإ دمحم اي) :هل لاقو هيلإ دامض راسو

 لوأ يف دامض ملسأ» :ربلا دبع نبا ظفاحلا لاق . مالسإلا ىلع هعيابف يبن هنأ

 هل لاق مالسإلا ىلع قي يبنلا عياب املو «نيقباسلا نم وهف «مالسإلا

 نميلاب هتليبق ىلإ عجر مث .«يموق نعو :دامض لاق ؟كموق نعو» : لَو يبنلا
 .ةماركو فرش هل ناكو ةرجهلا لبق ام ذنم مهنيب مالسإلا رشن ْيِف مهاسو

 لئابق تايصخش نم وهو :نادمه يف مالسإلا رشان . . يبحرألا كلام نب سيق  ؛

 ريسي ناكو .ليكبو دشاح لئابق لمشي يذلا ميدقلا عساولا اهلولدمب نادمه
 ةثعبلا لئاوأ يف يراجعلا طاشنلاب لصتي ناك يذلا جيحلا مسوم يف ةكم ىلإ

 اجاح ةيلهاجلا يف سيق جرخا : هنأ ةباصإلا باتكب هتمجرت يف ءاج دقو ةيوبنلا

 ىلإ داعو «سيق نمآ ٍدئدنعو ؛مالسإلا ىلإ وعدي وهو هلك يبنلا ىلع فقوف

 سس يس سا بتتتصصبصص يس سس لل ل تح سس ا
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 ءةرجهلا لبق مهنم قيرف ملسأف «مالسإلا ىلإ وعدي ةعساشلا نادمه قطانم

 رجاهي نأ كك يبنلا ىلع ضرعو كلذب هربخأو ةكمب وكلك يبنلا ىلإ سبق عجرو
 ناك١ : هنأ كلذ خخ ايلكألا باتك يف ءاجو «نميلاب نادمه قطانم ىلإ ةكم نم

 تردبف «كلذ يف نادمه رماؤُي نأ ىلع ةرجهلاب كو ِهّللا لوسرل معزت دق سيق

 ىلإ سيق عجرو «برثي ىلإ ةرجهلا هلك يبنلا راتخاف «(راصنألا كك يبنلا ىلع
 ىتح - يبحرألا طمن نب كلامو وه  مالسإلا رشني لزي ملو نادمه قطانم
 نارمع ىلإ فوجلاو ةدعص نم ةدتمملا نادمه دالب قافآ لك يف مالسإلا قرشأ
 كلذ ناكف اهعيمج نادمه لئابق ىلع ِةَلكي يبنلا هالو دقو .ءاعنص يحاوضو

 .ريبكلا هرودل ًاجيوتت

 طمن نب كلام وهو : لي هللا لوسر ىلإ دشاحو ليكب دئار . . .طمن نب كلام
 ٍِكَي يبنلا ىلإ راس امل كلام نب سيق عم ناكو «ينادمهلا يليكبلا يبحرألا

 سيق عم طمن نب كلام كرتشاو «نادمه ةقطنم ىلإ ةرجهلا هيلع ضرعو ةكمب
 طمن نب كلام قلطنا مث «(دشاحو ليكب) نادمه لئابقو قطانمب مالسإلا رشن يف

 ل ا ا ا نمار لع
 مهيلعو هل ونت رع ينج ع 216 هللا لوسر اوقلف. . » :ماشه نبا لاق .برثي
 ماقف ٠ . ةيبحرألاو ةيرهملا ىلع سْيَملا لاحرب ةيندعلا مئامعلاو ِتاَرَبِحلا تاعطَقُم

 ءٍدابو رضاح لك نم «نادمه نم ُةّيصن هللا لوسر اي :لاقف طمن نب كلام
 مثرب .مثال ةمول هللا يف مهذخأت ال مالسإلا لئابحب ةلصتم جاون ٍصُلُق ىلع كونأ

 اوقرافو لوسرلا ةوعد اوباجأ ءدوقلاو دوَسلا لهأ ركاشو مايو فراخ فالخم

 روفعيلا ىرج امو .علعل تماقأ ام «ضقني ال مهدهع .باصنألاو تاهلآلا

 لاقف . تادعم ديو مرن ردحأا تاكورسلا اجب ا ءاحو احب

 ليكب تايصخشو دفولا أبن انيفوتسا دقو .«نادمه ّيحلا مْعِن : ه6 هللا لوس
 مدلل ىلع تابنلا ىف لانج قرم عل ناكر وتمر بكرت نق دايو
 فا عقلا لك ةليق "نم وكر. :: ةيوتنلا اياربسلا نياق“ 'نيلكلا هللا بيغ نب بلاغ

 تالاجر نم تارشعلاو بلاغ ناكو «زاجحلا ىلإ ةدعص ةقطنمب ةيريمحلا
 ءركبم تقو ذنم ديو لوسرلا بكوم يف مهنكامأ اوذخأ دق بلك ناسرفو
 ىلإ ةباحصلا نم نيتس مضت ةيبرح ةيرّس سأر ىلع ًابلاغ ُِلك هَّللا لوسر ثعبو

 نيثالثو ةئام مضت ةيرّسل أدئاق هثعب مث ءرفظف ه6 ةنس زاجحلاب ديدكلا ةقطنم

 ىلإ ةيبرح ايارس ةدع بلاغ داقو ؛« ءرفظف هال ةنس دجن ةعفيم ىلإ اناعْينف

 نب بلاغ ناك»  ةباصإلا باتك يف ءاج امكو مث زاجحلاو دجن نم قطانم
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 ةكم حتف دهش دقو  «ةكم حتف موي ِهِل# يبنلا ةمدقم ىلع يبلكلا هللا دبع
 ركذ هلو قارعلا حوتف ةداق نم بلاغ ناك مث .ةعاضقو بلك ناسرف نم تائملا
 يذلا وه بلاغو» رجح نبا ظفاحلا لاق «ةينيمرأ حوتف يفو ةيسداقلا يف بيط

 دحأ وهو . باوبألاو بابلا دالبو ةينيمرأ حتف يف كلذو ؛بابلا كلم زمره لتق

 يف ناسارخل الاون اريمأ بلاغ ناكف 4 ناسارخ دالز ولون نياللا ةراحصلا هازألا
 ةيوبنلا ايارسلا ةدايق يف ناك مظعألا هرود نكلو .ةيرجه ؟/ ةنس ةيواعم ةفالخ

 .ةكم حتف موي ِهَِلَك يبنلا شيج ةمدقم ىلع ناك هنأو

 ةيناميلا ةعاّرُخ ةليبق نم وهو 0 ا طارحملالا . نيصخ نب نارمع /

 نم ديدعلا نمآ دقو «ةكم نم برقلاب نارهظلا َرَم ةقطنم نكست تناك يتلا

 نم ناكو «برغيب لك يبنلا ىلإ اورجاهو ركيم تقو ذنم ةعازخ تالاجر
 :تاعيتسمالا تاتك يف.ربلا دبع نبا لاق يعازخلا نيصح نب نارمع مهزربأ

 موي ةعازخ ةيار بحاص ناكو .. ةباحصلا ءالضف نم نيصح نب نارمع ناك»

 0 ءاقرو نب ليديا مي ميعزلاب صاخلا ثحبملا يف انيصقتسا دقو .«ةكم حتف

 215 را نوصل د دارمعي نصاخلا تجييلاو (ةخفر تف ىف ةفارخل

 ثيح ةكم حتف يف ةعازخ ةليبقل ريبكلا رودلاو ةعازُ نم ةباحصلا تارشعو

 نب ديجُن لاقو « نيصح نب نارمع ةدايقب ةعازخ ناسرف نم تائملا حتفلا دهش

 : حتفلا يف نيصح نب نارمع

 ٍبِكارّتملا ٍبّدْيَّهلاٍباَحَس ماكر انرصنب َباَحَّملا ُهّللاأشنأ دقو

 بضاوقلا فويسلاب رأت كردخل ٌةَمرُح ةكمب تلح اًئِلَجأ نمو

 يف ةرصبلل ئسوم يبأ ةيالو دهع يف يرعشألا ئسوم يبأل ًابئان نارمع ناكو
 نب نارمع نأ ءاملعلا ركذ دقو «ةليلج ٌبقانمو رثآم هلو «نامثعو رمع ةفالخ

 . هيلع ملسُتو هل رهظت ةكئالملا تناكو «ةكئالملا هتحفاص نيصُخ

 ىلإ نيقباسلا نم وهو :ةيوبنلا ةنسلاو ثيداحألا ظفاح . . يسودلا ةريره وبأ

 ورمع نب ليفطلا مهاعد امل نميلاب سود ةليبق نم ملسأ نم لوأ هنأل مالسإلا

 عم ةكمب ْةيي يبنلا ىلإ ةريره وبأ راسو «ةيوبنلا ةرجهلا لبق مالسإلا ىلإ

 راس هال مرحم يفو .نميلاب سود ةقطنم ىلإ اداع مث ةرجهلا لبق ليفطلا
 ىلإ سود تالاجر نم نينامث مضي لفاح بكوم يف ةريره وبأو ليفطلا

 يف ربلا ديع نبا لاق .ةباحصلا فوفص يف مهنكامأ اوذخأو ةنيدملاب لكك :يبنلا

 معلا يل يراهلع تمارررل هللا لوسر ةريره وبأ مزل» : باعيتسالا باتك

 حتف ةريره وبأ دهش دقو . «ةباحصلا ظفحأ نم ناكو راد ثيح هعم رودي ناكو
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 وبأ راص مث «نيرحبلا ريمأ يمرضحلا نب ءالعلل ًادعاسم كي يبنلا هثعبو «ةكم

 هنأ يف لثمتي ميظعلا هرود نكلو «رمع ةفالخ يف نيرحبلل أيلاو ًأريمأ ةريره

 نمضتيو «مويلا ىتح ةيقابلا ةيوبنلا ةنسلاو ثيداحألا بلغأ ةيوارو ظفاح
 ضعبلا اهراثأ يتلا تاكيكشتلاو تاهبشلل ًاضحد ةريره يبأب صاخلا ثحبملا

 . ميظعلا هرودو هخيراتل ًانييبت
 ” فكم ةفطنمب ةعانعقلا "بلك ةليبقا قف وهو: نيملسملا لوآ . :ةنراخ نب اذيزاخال

 هلهأ راسو «ةثعبلا لبق دمحمل ىلوم حبصأو ةكم ىلإ ريغص وهو هفاطتخا متو
 اديز نأ اودهشا» :لاقو هقتعأن دمحم فنك ىف ءاقبلا راتخاف هنودفي ةدعص نم

 رع يسارا قي اهل يم رم هير) دل لاقت تاكل ا هنراو تكرم نتا
 ني ديزلبق ملسأ ادحأ انيلع امد :يرهزلا لاق يننمأ نم كوأ ديزناك
 مالسإلا رشن يفو مالسإلا ىلإ ةدعصب بلك ةليبق ةوعد يف ديز مهاسو .(«ةثراح
 لئابقو قطانم ىلإ لك يبنلا اههجو يتلا ةيبرحلا ايارسلا ةدايق ىلوتو «مهنيب
 ةتؤم ةوزغ يهو ماشلا ىلإ ةوزغ لوأ ريمأ ديز ناك مث ءزاجحلا يلاعأو دجن
 وهو ديكو لري رلا ايكرع رد ديم يابس يي ديظتمال ءه/ ةنس
 هيلع هّللا معنأف «ميركلا: نارقلا' يف ذ (ديز) همساب روكذملا ديحولا يباحصلا

 .دبألا ىلإ خيراتلاو نآرقلا يف دولخلاب نآرقلا يف همسال ركذلا كلذب

 شع ةلبتق نمو هو: :ةفوكلا قيم أو جحذم قالمع . ساب وت زاهفاع
 ىلا نلوم تاب ق ةرالاب اضقاو ةكمب اميفسوال ودفاكإ > مي نامل

 مسجلاو ةثجلا قالمع رامع ناكو . .هيلع تمكارت ابر نويد ببسب موزخم
 لاق .نيلوألا نيقباسلا نم وهو شيرق بيذعتل هدومص يف ًاقالمعو
 رجاهو (رساي نب رامع مهنم ةعبس همالسإ رهظأ نم لوأ» : :دوعسم خرب هَّللا دبع

 ةنس ناضمر يف ةكم حتف ىتح اهالت امو ردب ةعقوم دهشو ةنيدملا ىلإ رامع
 «مالسإلا رشن يف مهاسو نميلاب تومرضحو جحذم قطانم ىلإ ىتأو ءه/
 ىلع باطخلا نب رمع ةفيلخلا هالو ه9١ ماع يفو . ماشلا حوتف رامع دهشو

 ىلإ قارعلا نم دتمت تناك يتلا ةفوكلا ةيالول ايلاو ًأريمأ رامع حبصأف ةفوكلا
 . مليدلا دالبو دنواهن حتف ناك هتيالو يفو «ناريإ

 «ةيناميلا ءارهب ةليبق نم وهو :ةباحصلا نم سراف لوأ . .ورمع نب دادقملا- ١
 نب هّللا دبع لاق .نيقباسلا لئاوأ نم ناكف ناميإلا ىلإ ردابف ةكمب ًاميقم ناكو
 باتكب هتمجرت يف ءاجو .(دادقملا مهنم ةعبس مالسإلا رهظأ نم لوأ) دوعسم
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 .اهلك دهاشملاو أردب دهشو ءًأميدق دادقملا ملسأ» :هنأ ةباصإلا
 لاقو . . هريغ سرف ىلع اهيف ناك هنأ تبثي تبثي مل هنأ ىتح ردب موي ًاسراف دادقملا

 حتف دادقملا دهشو : ةانقملا هللا ةزيعس ىف نفرق ىلق لدن نسلرا : مصاع

 . طايمد حتف يذلا وهو رصمو ماشلاو ةكم

 نم وهو :جيلخلاو نيرحبلا ىلع هللا لوسر ريمأ . .يمرضحلا نب ءالعلا ١

 كدر كرم فن ىف ةعيئارب ةراجت هدلاول ةاكون ةكني نيسيقملا نييتاعبلا
 :ريثك نبا ظفاحلا هنع لاق . نيرحبلا ىلإ دتمي يراجتلا هطاشن ناكو ةنيدملاو

 ىنادمهلا نسحلا هنع لاقو .(«ةباحصلا تاداس نم يمرضحلا نب ءالعلا ناك»

 ب نم لوأ وهو .٠ ةباحصلا ةّيلع نم يمرضحلا نب ءالعلا ناك» : ليلكألا يف

 شقن نم لوأو .رافكلا ىلع ةيزجلا برض نم لوأو ءرفكلا ضرأ يف ًادجسم

 نيرحبلا ىلإ لي هللا لوسر هثعب دقو . ؛هّللا لوسر دمحم : ةفالخلا متاخ يف

 واج ةلاكج هصرعلا متنيأ مث +مالسإلا ىلإ رعدي هال ةتس يبرعلا جيلخلا ةقطنمو

 .ةيزرجلا ءادأ ءالعلا مهيلع ضرفف مالسإلا اوبأف سوجملا امأو ه4 ةئس هدي

 ةقطنم كلذ لمشيو اهرحبو اهّرب نيرحبلا ىلع هللا لوسر ريمأ ءالعلا ناكو

 يف نيرحبلل اذا ءالعلا رمتساو ؛ةدانبإلا نيد ءالعلا رشنف ,يبرعلا 2

 ةيلحاسلا قطانملا نم سوجملا سرُلا ىلجأو براحو ءرمعو ركب يبأ ةفالخ
 .نامزلا كلذ محالم نم ةلساب ةمحلم يف نيراد ةريزج َحَتْقو ءجيلخلل

 ًايناث

 ءامظعلا نميلا لئابقو فيلاخم ءاسؤرو كولم

 فيلاخم ةداقو ءاسؤرو كولم نم ةبكوك نيعبسلا ءارمألاو ةباحصلا نيب نمو

 نزي يذ نب فيس كلملا ةافو دعب هنأ ذإ «مالسإلا روهظ دنع نميلا لئابقو قطانمو

 اهمكح ناك يتلا ةيريمحلا نميلا ةلود تهتنا - م04 ةنس - برك يدعم هنئباو

 مل» هيثم نبأ ركذ امكواح هنأ ْذِإ ؛ةماميلا ىلإو نامَع ىلإ دتميو نميلا لك لمشي

 فالخمو ةيحان لك نأ ريغ «نزي يذ نبا دعب مهسفنأ ىلع ًادحأ نوينميلا ك

 مسقنا دقف . (مالسإلاب هللا ىتأ ىتح فئاوطلا كولم لثم اوناكف «ًالجر مهيلع

 يف مكحلا ىلع ءانبألا سرفلا رطيسو .ءاسؤرلاو كولملا نم ةبكوك نيب نميلا مكح

 نومكحيي لايقألاو ءاوذألا نم ءاسؤرز كولم مكح تحت نميلا مظعم امنيب ءاعنص

 انيصقتسا دقو «مالسإلا ءاول تحت اووضنا ىتح ةيلالقتسالا ةفصب مهلئابقو مهقطانم

 كلت يف نميلا خيراتو مهتالاجرو مهلئابقو مهقطانم ءابنأ مهب ةصاخلا ثحابملا يف
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 :ةداقلاو ءاسؤرلاو كولملا كتلوأ نمو :تاحوتفلاو لوسرلا بكوم يفو ةرتفلا

 كلملا لجن وهو :ًامالسإ رَيْمِح ءاوذأ لوأ . .نزي يذ نب فيس نب ةعرّرو ١

 يبنلاب مشاه نب بلطملا دبع فيس َرّْشَب امل هعم ناكو نزي يذ نب فيس
 اهريغو عفايو ديعصلاو نيبأ قطانمو فيلاخمل أكلم ةعرُز راص مث هلي دمحم
 هنع لاق .ًامالسإ ءاوذألا رّيْمَح كولم لوأ وه ناكو . رّيْمِح ورس قطانم نم

 نب فيس نب ةعرُز» :ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا باتك يف رجح نبا ظفاحلا
 :ةئأ ةيوبدلا ةريبملا ىلناءاجسو. 1 ةةلك سلا "تناك هلل رتل ريهاشم وم ةزينوت
 كنأ ينثدح دق رم نب كلام نأ . .نزي يذ نبا ةعرُر ىلإ لك يبنلا بتكا
 ا ريدش عك نو كل ماو نيم: رشراف ورك عملا كلف رو لتنحا لوأ نم تماطل
 . هتافو ىتح اكلم ةعرُر لزي ملو

 ىف هركذ ءاج :نْيَعُر يذو رّيْمِح كلم . .نْيَعُر وذ لالُك دبع نب ثراحلا  ؟
 تنل نويع ىفو «نميلا كلم لالك دبع نب ثراحلا» ظفلب ةيوبنلا ةريسلا

 ءاول ىنطانفوب قير ىذ هالبل اعلم لولاك دبع: نب اكراجلا ناكر. رينج كلذا

 كولملا دحأ وهو (نيعر وذ) هبقل ناكو «ةماهت ىلإو زعت يف رفاعملا ىلإ بإ
 يف امك  مهنمو ءهال ةنس مالسإلا ىلإ مهوعدي ِةُو يبنلا مهيلإ بتك نيذلا
 ءسراف كلم ىرسكو «مورلا كلم رصيق»  رثألا نويعو ةيوبنلا ةريسلا

 ظفاحلا لاقو  «نميلا كلم لالك دبع نب ثراحلاو ءرصم كلم سقوقملاو

 ىلإ بتكو لالك دبع نب ثراحلا ملسأف.. »  ةباصإلا يف رجح نبا
 : هيف لاق ًاباتك لَك يبنلا

 (*مآ ققحلانمهيفامب تنأو ةراهط هيف قحلانيد كنيدو

 ءاوذإو نيعر يذ لالك دبع نب ثراحلا ىلإ نيماه نيباتك ْةْكَي ىبنلا بتكو

 ةئس - ةتيدملاب ه5 يبنلا' ىلإ لالك دبع نب ثرانسلا َدَقَوَف مث ه5 ةئس رّيْمَج
 ميرك لجر مكيلع لخدي :هيلع لخدي نأ لبق لاقو «ُهَءاَدِر هشرفأو هقنتعاف - ه٠
 . هتافو ىتح ًاميظع اكلم ثراحلا لزي ملو .«نيدخلا حيبص نيدجلا

 ليبحرش نبا حابصلا نب ةهربأ وهو :امرفلا حتافو لكؤَم كلم حاّبصلا نب ةهربأ - ٠

 ةنيدم هرقم ناكو اهرواج امو عادرو حابص فيلاخمل اكلم ناكو «يريمحلا
 :رعاشلا لاق هيفو « حابص فالخمب لكوم

 حاش درجأ لكو نايِقلاٌب هي هراد لكومب تناك يذلا ىلعو

 ىف ءاجو «ةنيدملاب هك ىبنلا ىلع اودفو نِيَدْلا ءاوذألا كولملا دحأ وهو
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 هل شرفف قو يبنلا ىلع حابصلا نب ةهربأ دْفَو» :هنأ ةباصإلا باتكب هتمجرت

 هتريشعو هدالوأو حابصلا نب ةهربأ دهشو .ايلاع ايوبن اميركت كلذ ناكو . (ةهءادر

 ثعب صاعلا نب ورمع نأ» ةياهنلاو ةيادبلا باتك ىف ءاجو ءرصم حتفو ماشلا حوتف

 نب ةهربأ اهحتتفاف رصم يف ةماه ةئيدم امرفلا تناكو  «امرفلا ىلإ حابصلا نب ةهربأ

 كولم ءانبأ نم هنإف حاّبصلا نب ةهربأ اهب سانلا قحأ ناكل فرشلاب قحتست ةفالخلا

 نب بيرك هنبا حبصأ دقو .«اهبراغمو ضرألا قراشم اوكلم نيذلا ةعبابتلا نميلا

 .اهميعزو رصم ةمضاع طاطسفلا ديس حاّبصلا نب ةهربأ

 ءاولب  عالكلا يذ فالخم كلم وهو :ريْمِح بئاتك دئاق . .عالكلا وذ عفيمُس د ؟

 وبأ مامإلا لاق .بورحلا يف اهعيمج رّيْمِح لئابق ةدايق ىلوتي ناكو - بإ
 مالسإلا يف هلوخد لبق ناكو هرّيْمِح كلم عالكلا وذ ناك» :يدقاولا هللا دبع

 ةعبرأ كلذل قتعأو ملسأف عالكلا يذ ىلإ ًاريرج ِهْكَي يبنلا ثعب» :هنأ ةباصإلا

 ءال :لاقف مهعيب يف رمع هلأسف ًاضيأ فالآ ةعبرأ هعمو ةنيدملا ِمِدَق مث «فالآ

 بئاتك دئاق عالكلا وذ ناكو .«ةدحاو ةعاس يف مهلك مهقتعأف ءرارحأ مه

 حتفو مورلا داهجل نميلا لهأ قيدصلا ركب وبأ رفنتسا امل اهعيمج رّيْمِح لئابقو

 تقرلات ةولاعلاو قناويمتلا نأ كولا سيلعب وع كلختا
 بسنلاو لهألا يف اعد عالكلا وذو انٌّمْمِه ترضلاو ءانتداع برحلا

 بطعلا ىلإ مهيوهأس اهينكاسو مهعمجأ سانلا لك نود يل قشمد

 صمح نم تادادمإلا لوصو عنمو «قشمد حتف يف لقره لويخ عالكلا وذ ّجشو

 عالكلا وذ دهش مث «قشمد حتف يف لماوعلا مهأ نم كلذ ناكف «قشمدب مورلا ىلإ

 . .رصم حتف يف يدايق رود هل ناكو .ماشلا ةيقبو صمح حتف رّيمَح بئاتك هعمو

 ءاسؤر زربأ نم ناكو دارٌم ةليبق نم وهو : جحذم لئابق ريمأ ..:كليسم نب ةورفاه

 ىلإ كيسم نب ةورف َدَفَو هال ةنس ىفو .ةيلهاجلا ذنم جحذمو دارم لئابق

 دارم قطانمب مالسإلا رشن يف مهاسو نميلا ىلإ عجر مث ةنيدملاب لَو يبنلا

 ثيح جحذم قطانمو لئابق ىلع ٌْكَي يبنلا هالوو ء«ه94 ةنس ةنيدملاب ِةْكو يبنلا

 كيسُم نب ةورف ٍةكَي يبنلا لمعتسا» :يراخبلا نع ةباصإلا باتك يف ءاج امك
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 اهقطانمو جحذم لئابقل ًاريمأ ةورف ناكف .«اهلك جحذمو ديبُزو دارُم ىلع

 هل تناكو «ناحيبو رامذ ىلإ برأمو فوجلاو نارجن نم دتمت ىتلا ةعساشلا
 : مويلا ىتح ء ءاسب انوؤزتي هدذجيسمو هربق لازي امو «ةيلاع ةناكم

 ا : جحْلَمو دارُم بئاتك دئاق . .حوشكم نب سيق 5

 ةدجن هيف تناك. ١ :رجح نبأ ظفاحلا لاق ”مالسإلا رف يه نيملا لاعب

 صاخلا ها . («. .ًارعاش ًالطب ًاسراف ًاعاجش ناكو :ةلاسشف

 دئاق وه ناك دقف نميلاب تعقو يتلا تاروثلاو ثادحألا قئاقح حوشكم نب سيقب
 ناذاب نب رهش مهريمأ طقس هفيسبو «ءاعنصب , سرفلا ءانبألا دض نييناميلا نيرئ ئاثلا

2 0 0 

 ا رو 0 يحال ور

 دارم بئاتكب حوشكم نب سيق قلطنا ماشلا حتفو مورلا داهجل نميلا لها ركب وبا

 دارم نم ىنعأناجيتلا يوذ ًاعارس اًئِه ٌبئاتك كتنأ

 داجسلا لسألاب مورشلا دين اناريتت يك كابن اكيكرقف

 دحأ وهو .؛كومريلا ةعقوم يف ناسرفلا نم ةقرف دئاق حوشكم نب سيق ناكو
 يف ريبك يدابق رود هل ناكو «سدقلا حتف يفو نرتب جلت ىذ ةذاثلا ءارمألا رابك
 نب سيق ةيسداقلاب نيملسملا ةرسيم ىلع ناك»  ريثك نبا ركذ امك - ثيح ةيسداقلا

 ل ل ل ل را

 .باتكلا اذه نم لوألا ءزجلاب ةحفص نيتس ىف ديجملا هخيرات نييبت انيفوتسا

 سيقلب ةكلملا ةيرذ نم وهو :نادْمَه بئاتك دئاق . .يدشاحلا نارم وذ ريمع 7
 هيلإ ينتدذتو 000 درو مل 000 0 "ا 0 ناكو

 50006 واو لا ول اح

 يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولاو ةزتاوتملا هبتكلا

 ةنيدم هتماعز رقم ناكو :ليكبو دشاح لايقأ ريبك . . ىطعانلا راعشملا وذ كلام 6
 :ندج يذ نب ةمقلع لاق . طعان

 تاق ايسك سزاعة يلا زد, . اييعسم ايمسع طقاب تناكو
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 يف ةئيدملاب لك يبنلا ىلإ اودفو نيذلا ءامعزلا نم راعشملا وذ كلام ناكو

 كلم ناك» :هنأ ةباصإلا باتك ىف ءاجو ءأباتك كي ىبنلا هل بتكو نادمه دفو

 . قيدصلا

 كولم نم هؤابآو وه ناك :قارعلا يف نادمه ميعز . .دوز وذ سيق نب ديعس أ

 ميعز ناكو سرافو قارعلا تاحوتف دهشو .ًاباتك هلك ىبنلا هيلإ بتكو «نادمه

 : ينادغلا ردب نب ةثراح.

 ٌريخلاو دجملا اهيف نادمه خايشأ تزرب ٌدإ رهنلا ةادغ ٌثررس دقل

 ٌروكذم «عابلا ليوط ءدانزلا يراو هّبهاوم لزج كِلَمممّدوقي

 ٌروبحم ناطلسلا ىدل دامعلا يماس نمي يذ ٌريخ سيق نبا ديعس ينعأ

 نب دكيعسو «راعشملا وذو «نارم وذ) ةثالثلا ا 00 ال

 باتك يف ربلا ديع نبأ لاق :نودلخ نبا دج : . يمرضحلا رجح نب لئاو ١

 نم هوبأ ناكو «تومرضح لايقأ نم الْيَق رجح نب لكئاو ناك» :باعيتسالا

 نم هاندأو هب ٌبَحَر هيلع لخد املف كي هللا لوسر ىلع لكاو َدَّموو .مهكولم

 ا (هيلع هسلجأف ل ل

 ءزجلا يف صاخ ثحبم هلو «نودلخ نبا خرؤملا ةمالعلا دج وهو «دنواهن

 سيق نب ثعشألا ناكف تومرضحو ةدنك كلم امأ .«باتكلا اذه نم ىناثلا

 ؛ ةركذ نتايسو قىدنكلا

 ىتلا ةيناميلا دزألا ةليبق نم وهو :نامع كلم يقدروا ئدنلخلا نب رفيج

 يف مهنم ناكو ءاهوكلّمو اهونكسف نامغ ىلإ برأم نم اهنم ةقرف تلقتنا
 يف يدنكلا سيق عم هركذي ىشعألا لاق يذلا يدزألا «ءادنلج كلملا ةيلهاجلا
 : تومرضح

 ىلإ مهوعدي هو يبنلا مهيلإ بتك نيذلا كولملا دحأ ئدنلججلا نب رفيج ناكو
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 يف نامع مكح رمتساو «يناثلا ءزجلا يف هب صاخلا ثحبملا يف ةروكذم بقانم

 . ةيرجه ١5 ةنس ىلإ هترسأ

 ةليبقل ًاسيئر ناكو :برعلاو نميلا سراف . .يديبّرلا برك يدعم نب ورمع
 يدعم نب ورمع ناك» :ديبع وبأ لاق امكو هنأ الإ «نميلاب ةيجحذملا ديبُز

 نبا ظفاحلا لاق «برعلا سراف راص ىتح هتناكم ْتَْلَع دقو «نميلا سراف برك

 لاق 2. .ةعاجشلاب ًاروهشم برعلا سراف برك يدعم نب ورمع ناك» :ربلا دبع
 ةروكذملا عئاقولا هلو رعشلاو ةعاجشلا يف لحف وهو. .» :رجح نبا ظفاحلا

 يف ٌتيصقتسا دقو .«نسح ءالب ةيسداقلاب مالسإلا يف هلو «ةيلهاجلا يف

 ةيلهاجلا ىف هراعشأو هخيرات لوألا ءزجلاب ةحفص ةئام ىف هب صاخلا ثحبملا

 ةردان الرا برك يدعم نب ورمعل تناكو ءكك يبنلا ىلإ هتدافوو مالسإلاو

 هب برضو .ناريإب دنواهن يفو قارعلاب ةيسداقلا يفو ماشلاب كومريلا ةعقوم يف
 :مامت يبأ لوق يف امك لايجألا ربع مادقإلاو ةعاجشلا يف لثملا برعلا

 سايإ ءاكذ يف فنحأ ملح يف مدا حاس يك ورممع مادكإ

 متاح لجن وهو :ىرسك زونك حتافو برعلا مركأ لجن . موب يدع ٠
 ةليبق ءاسؤر نم متاح نب يِدَع ناكو «ةيلهاجلا يف برعلا دوجأو مركأ يئاطلا

 ا متاح نب يدع ناك. .» :ربلا دبع نبا ظفاحلا هنع لاق «ةيناميلا ءيط

 تاذ هل لاق هي يبنلا ىلإ دفو املو .«ًاميرك ًالضاف ءًابيطخ ءهموق يف ًافيرش
 نب ىرسك :يِدَع لاقف «ىرسك زونك نحتفتل ةايح كب تلاط نئل.. »

 ةليبق ىلع ْهْيكَو يبنلا هالوو .«زمره نب ىرسك معن» :ةْقَك يبنلا لاق ؟زمره
 ئملسو اجأ ىلبج ىلإ نميلاب فوجلا يلاعأ نم دتمت اهنكاسم تناك يتلا ءيط

 يفو ءيط ةليبق تاقدصب قيدصلا ركب يبأ ىلإ متاح نب يِدَع مِدَقو .دجن يف
 هللا لوسر باحصأ هجو تضيب ةقدص لوأ» :باطخلا نب رمع لاق كلذ
 : يتاطلا ثراحلا لاقو . (ءيط ةقدص

 متاح نبا ُيِدَعَادِجم اَمَلَبْوَسَو هلثم سانلا ئُفَوام ًءافواَنْيَفَو

 نب يِدَع ناك» : ةفيلخ نبا لاق . قارعلا حوتف ةداق نم متاح نب يِدع ناكو

 ةمصاع نئادملا تناكو «نئادملا مويو ةيسداقلا مويو ةليخنلا موي ءيط سأر متاح

 دقو .ىرسك زونك تحتف ليخ لوأ يف متاح نب يِدَع ناكف زمره نب ىرسك رقمو
 نيسمخ يف عقي لماك ثحبم يف متاح نب يدعو يئاطلا متاح خيرات انيصقتسا

 . باتكلا اذه نم يناثلا ءزجلاب ةحفص
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 اثلاث

 فئاوصلاو ةينيمرأو ماشلل نيحتافلا ءارمألاو ةباحصلا نم ةرشع

 باتكلا اذه يف نيعبسلا نييناميلا نيحتافلا ءارمألاو ةباحصلا مالعأ نمو

 ماشلاب تاحوتفلا يف ف ةريبك راودأ مهل نيذلا ءارمألا نمو ةباحصلا رابك نم ةبكوك

 : مهنمو ؛مورلا ضرأ ىلإ فئاوصلا ةدايق يفو ةينيمرأ دالبو ةيتارفلا ةريزجلاو

 نم وهو :لقره ىلإ هك ئبنلا لوسرو ليربج هيبش . . يبلكلا ةفيلخ نب ةيخد ١
 نم اهيلي امو ةدعص ةقطنمب نكست تناك ىتلا ةيريمحلا ةيعاضقلا بلك ةليبق

 ل دج نكرر لهن ةيدجلاو كلو نجلا ىلإ ضو حام كت ةودبلا'يناعا
 باتكب هتمجرت يف ربلا دبع نبا ظفاحلا لاقو «دهاشملا نم اهريغو ها

 هبشي دلي هللا لوسر ناكو . .ةباحصلا رابك نم يبلكلا ةيْحِد ناك : باعيتسالا
 ةيحد هيلع هللا لوسر ثعب هال ةنس ىفو . (مالسلا هيلع ليربجب يبلكلا ةيخِد

 ه5 ةنس ةيناث ةرم هيلإ هثعب مث مالسإلا ىلإ هوعدي مورلا كلم لقره ىلإ يبلكلا
 لئابقو ءامعز ضعب مالسإ يف رود ةيخدل ناكو ماشلاب صمح يف لقره ناكو

 مث قشمد حتف دهشو مورلا ىلع كومريلا راصتناو ةعقوم ةيخد دهشف لتاقم فلأ

 معزت ثيح قشمدب ةيخِد نكسو «رمع ةفالخ يف رمدت ريمأو حتاف وه ناك

 ةدنك نم وهو : نيطسلف ريمأو ندرألا حتاف . .يدنكلا ةتسح نب ليبحَرش حا؟

 ىلإ نيقباسلا نم ناكو ةكمب ليبحرش ماقأو ءةكمب ةراجت هيبأل ناكو تومرضح
 (ةكمب اهل ليصير ملسأ» نأ ةباصإلا باتكب هتمجرت يف ءاجو مالسإلا

 رس بتاك حبصأل مث الك ةللا :لوتسول يحولا بتاك» ليبحرش راص دعب اميفو

 ةليأ ءامعز ىلإ ديك يبنلا هثعبو ,ةنيدملاب كلذو «هنوؤش لك يف ٌِكَي يبنلا

 مهل بتكو ةعاطلا ىلإ اوباجتساف ه9 ةئس كوبت ةوزغ يف ماشلا فارطأو

 يذلا ا رمل نابل عبر ريمأ زيعرت اك ىلا هو . ادونهنع

 عبر ىلع ًاريمأ ماشلا نولا قدصلا ركبت ونأ هرهَج 0 هرمي :ءايرأل

 ليبحرش حتتفا ه١ ةنس ذنمو .؛ةّيرمُعلا ةلودلا يف ناك كلذكو «ماشلا شيج
 ةونع ندرألا يدنكلا ةنسح نب ليبحرش حتتفا» :يرذالبلا لاق .اهريغو ندرألا

 تيبو «شرجو «نايلب ليبحرش حتفو . .هوحلاص اهلهأ نإف ةيربط الخ ام
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 ليبفعورم حتتفا) مث . «اهضرأ عيمجو ندرألا داوسو «نالوجو «سّدقو «سار

 دئاق وه ناكو قشمد حتف يف ريبك رود هل ناكو .«ةيرفصو ءروصو ءاكع
 ءارمأ نم ناك مث ةقحاس ةميزه مورلا اهيف مزهنا يتلا لحف ةعقوم يف نيملسملا
 ةنس هتافو ىتح ديجم رودو خيرات هلو ؛«ندرألاو نيطسلفل ًاريمأو سدقلا حتف

 . سدقملا تيب فانكأب ه4

 ةاَرَسْلا دزأ نم وهو : كبلعب ريمأو سلبارط حتاف . .ىلامثلا بيحم نب نايقمس ا '"“

 ةجيح ٌدبِدَكَع نيحلا عم دهشو (« يباحص» ا هتمجرت يف ءاجو عملا يلاعأب

 تلكقوا املو» ١ يرذالبلا لاق . ماشلا حوتف بيجم نب كايع يدل ما ادولا

 ةثالث يهو سلبارط ىلإ بيجم نب نايفس هّجو ماشلا دالب ةيواعم يّلْوو نامثع

 حتف» :هنأ عماجلا باتكب هتمجرت يف مها اجلا باتكي هتمج ءاجو .( دتفاف «هةعمتجم ندم
 دوهيلاو مورلا اهنم جرخأو نامثع دهع ىلع سلبارط ةنيدم بيجم نب نايفس

 ةرمإ بيجم نب نايفس ىلوتو «. .مالسإلاو ةبورعلا لقاعم نم ًالقعم اهلعجو
 .ه647 ةنس هتافو ىتح مالعألا ءارمألا نم لزي ملو نانبل نم اهيلإ امو كبلعب

 نم طْمَّسلا هوبأو وه ناك :صمح ريمأو حتاف . . يدنكلا طْمّسلا نب ليبحرش - ؛

 ىلإ اداع مث لَو يبنلا ىلإ ادفوو «نميلاب تومرضح ةقطنم يف ةدنك ءاسؤر
 ناسرف نم تائملا عم ليبحرشو طْمّسلا قلطنا ه١ ةنس يفو .تومرضح
 ىلع ئدتكلا طمسلا ناك» ثيح.تاحوتفلا خنيدايم.ىلإ تومرضحو ةدنك

 راسو «لتاقم فلأ مضت ةبيتك سودركلاو «كومريلا ةعقوم يف سودرك

 َدِهَّسو . .7 :رجح نبا ظفاحلا لاق «قارعلاب ةيسداقلا ىلإ طْمّسلا نب ليبحرش

 باطخلا نب رمع نأ :نئسلا ىف ىقهيبلا ركذو . .ةيسداقلا طْمّسلا نب ليبكعرش

 :رعاشلا هنوف ىلا وهو د 23 :ىرتطلا لاقت مب قئادتتلا ىلع هلمعتمبا
 ارحبلا ةجيُل يف طْمَّسلا نباو ءاربزو كلام نب دعس ةءرملاو ينتيل الأ

 داع مث «قارعلاب ىرسك ةمصاع نئادملل مالسإلا يف ريمأ لوأ ليبحرش ناكف

 مورلا رصيق لقره رقم صمح تناكو «ءصمح حتف طْمَّسلا هيبأ عم دهشو ماشلا ىلإ
 :يرذالبلا لاق .مورلا دالب ىلإ صمح نم لقره بحسناف ماشلاب نوكي امدنع
 امك ثيح ليبحرش هعم ناكو «؟يدنكلا طْمَّسلا صمح حتف يف نيملسملا ىلع ناكو»

 ليبحرش لزنو . .صمح طْمّسلا نب ليبحرش حتف» ةباصإلا باتكب هتمجرت يف ءاج
 ىلع ًالماع ليبحرش ناكو :نابح نبا لاق . نيملسملا نيب لزانم اهمّسَّقف صمح

 .ًايكرت موختو هامحو بلح ىلإ دتمي ًاريبك ًاميلقإ صمح تناك دقو .«صمح
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 .ه417 ةئس هتافو ىتح ةنس نيرشع ءاهز صمح ميلقإل ًاريمأ ليبحرش ثكمو

 نم وهو :ةينيمرأو ةيتارفلا ةريزجلا حتافو ريمأ . .يرعشألا مْنَغ نب ضايع  ه

 مهنكامأ اوذخأو ةنيدملاب ٍةِلك يبنلا ىلإ نميلا نم اوراس نيذلا رعاشألا تالاجر

 ةماهت يف رعاشألا ةقطنم ىلإ مْنَغ نب ضايع داع مث هيك لوسرلا بكوم يف
 ناسرف نم تائملا هعمو ماشلاب تاحوتفلا ىلإ - ه١ ةنس  اهنم قلطناو نميلا
 يف شودرك ىلع: ملغ نب ضايع ناكو» :يربطلا لاق «ةماهتو رعاشألا

 ةفيلخلا هالوو - ه١ ةنس  ماشلا ىلإ داعو ةيسداقلا دهش مث «كومريلا

 سّرفلا ةعيبرو ركب رايد يهو ةيتارفلا ةريزجلا دالب حتف ةدايق باطخلا نب رمع
 : يلي ام عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاجو .ايكرت بونجو ةيروس يلاعأب
 ىلع باطخلا نب رمع هّرَّمأ .حتاف «دئاق «يباحص :يرعشألا ِمْنَع نب ضايعا

 افلأ شيجلا مض دقو «سّرُْملا ةعيبرو ركب رايد حتفل فالآ ةينامث هماوق شيج
 ءدادقملاو ءدوعسم نب رذنملاو «ديلولا نب دلاخ مهنم «ةباحصلا ءالجأ نم

 عئاقوو محالم دعب ةيتارفلا ةريزجلا دالب ضايع حتتفاف .«. .رساي نب رامعو
 ةنس ىلإ ةيتارفلا ةريزجلا دالبل أيلاو أريمأ حبصأو - ليصفتلاب اهانركذ  ةريثك
 ِمْنَع نب ضايع قلطنا ه9١ ةنس يفو .يمالسإلا يبرعلا اهرصع سسأو ه9

 نم ريبك ددع هعم ناكو «ةينيمرأ دالب ىلإ يمالسإ يبرع شيجب يرعشألا
 تناكو ةينيمرأ نع ةعضاو ميلاتأ ضاع محناف < نميلا نانرفو ءامعزو ةياحتضلا
 محالمو عئاقو انيصقتسا دقو ء«ه١٠ - ١9 ةنس ةميظع محالم اهحتف يف هل
 ةحفص نيسمخ يف عقي لماك ثحبم يف ةينيمرأو ةيتارفلا ةريزجلل هتاحوتف

 ريمأ لوأو نيحتافلا ءامظع نم ضايع ناك دقف «باتكلا اذه نم يناثلا ءزجلاب

 . مالسإلا يف ةينيمرأو ةيتارفلا ةريزجلل

 هللاو ناك :ناقلييبلا رهن بحاصو ةينيمرأ ريمأ يدنكلا يِدع نب يِدع-5

 هلي يبنلا ىلإ اودفو نيذلا تومرضح تالاجر نم (يدنكلا ةريمع نب يِدَع)

 ةقطنم ىلإ هتريشعو هترسأ عم لقتنا مث «قارعلا حوتف دهشو «ةباحصلا نم وهف

 ةريمع نب يِدَع نب يِدَع) هنبا ررصو ه5 ةنس اهب رقتساو ةيتارفلا ةريزجلا
 ةريزجلاو ماشلاب ءاملعلاو تايصخشلارابك نمو «ةيتارفلا ةريزجلا لهأ دّيس

 :هحيحص يف يراخبلا لوقب دارملا وهو . .» رجح نبا ظفاحلا لاق «ةيتارفلا

 أريمأ ِيِدَع نب يِدَع حبصأو «. . يِدَع نب يِدَع ىلإ زيزعلا دبع نب رمع بتك
 كلذكو ه49 - 45 ةنس كلملا دبع نب ناميلس ةفالخ ىف ةينيمرأ ةيالول ايلاو

 بحاص وهو! :يرذالبلا لاق (ه١١٠ )49  زيزعلا دبع نب رمع ةفالخ يف
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 لظو «ةينيمرأب ناقليبلا يف ًأرهن يِدَع نب يِدَع قش دقف .«ناقليبلاب يِدَع رهن
 .ةنس ةئامثلث ءاهز «ناقليبلاب يِدَع رهن» يناميلا ريمألا كلذ مسا لمحي رهنلا

 ةليبق نم وهو :زاقوقلا دالب حتافو ةينيمرأ ريمأ يمكحلا هَّللا دبع نب حاّرجلا ا«
 نب كلملا دبع ةفالخ يف قشمدب ةداقلا رابك نم ناكو «نميلاب ةيجحذملا ْمُكَج

 817١ كلملا دبع نب ديلولا ةفالخ يف ةرصبلا ةيالو ةرمإ حارجلا ىلوت مث ناورم

 نب رمع ةفالخ يف ىطسولا ايسآو ناسارخل ًايلاو حارجلا حبصأو (ه97-

 نم الضاف ارّيخ حاّرجلا ناكو» :ريثألا نبا لاق .ه١٠٠ 44 ةنس زيزعلا دبع

 ةينيمرأل هتيالو دهع يف ميظعلا هرود ىلجتيو .«زيزعلا دبع نب رمع لامع
 ءاجرأ يق ةغساو تاحوتف حارجلا داق ثيح ه١١٠ -ه١٠ 5 ةنس ناجيبرذأو

 يلاعأ يف (دنبرد) باوبألاو بابلا ميلقإو ةنيدم حارجلا حتتفاف «زاقوقلا دالب

 كلم مزهو نازيخ ةكلمم ميلقإو نيزمح دالب حتتفاو ناتسغاد ىلإ ناجيبرذأ

 - ةنسلا سفن يف مث .ه١١ 5 ةنس ناّرلا رهن دنع ةريبك ةعقوم يف رزخلا شيجو

 ناجيبرذأو ةينيمرأ ريمأ يمكحلا هللا دبع نب حارجلا ازغ» :ريثك نبا ركذ امكو

 يتلا نوصحلا ةماع حتتفاو كرتلا مزهو رجنلب حتفف . ساقفقلا  كرتلا ضرأ

 رمألا لآ ةلئاه ةعقو مهنيب ترجف كرتلا كلم ناقاخو وه ىقتلاو ءرجنلب يلت

 نصح حاّرجلا حتف» ه80١٠ ةنس يفو .«كرتلا كلم ناقاخ مازهنا ىلإ اهيف

 . .ةيزجلا ءادأ ىلع هوحلاصق ءكرتلا نم تيب فلآ نيعبرأ وحن هبو ءردنبولا
 راسو .«فانكألا ةعستم ًادالبو ةريثك ًانوصح حتفو ناللا دالب حارجلا ازغو

 لهأ نعذأف - ًايلاح ايجروج ةمصاع يسيلبت يهو - سيلفت ةنيدم ىلإ حاّرجلا

 يف يرذالبلا هركذ ءدهع باتك حاّرجلا مهل بتكف ةيزجلا ءادأو حاصلل سيلفت
 نمو ه١! ةنس ىلإ ناجيبرذأو ةينيمرأل ًايلاو حارجلا ثكمو .نادلبلا حوتف

 ىلو ه١1 1 ةنس يفو «يحاّرجلا لايكملاو حارجلا رهنو حارجلا رسج هرثآم
 تهتناف حارجلا ناكم كلملا دبع نب ةملسم هاخأ كلملا دبع نب ماشه ةفيلخلا

 ناجيبرذأو ةينيمرأ يف نوملسملا ضرعت مث «ماشلا ىلإ داعو حارجلا ةيالو

 ذئدنعو «ناجيبرذأ قمع ىلإ اولخدو ساقفقلا كرتلاو رزخلا تاوزغل اهريغو

 هاخأ لزعو ةينيمرأ يمكحلا هللا دبع نب حارجلا كلملا دبع نب ماشه ىَلو»
 ةيحان نم رزخلا دالب حارجلا لخدو ء«ها١١ ةنس كلملا دبع نب ةملسم

 عمتجا ه7١١ ةنس يفو .«أاملاس فرصناو ءءاضيبلا مهتنيدم حتفف «سيلفت

 مهبراحف ءزاقوقلا دالب يلاعأ نم ةريثك لئابق اودشحو كرتلاو رزخلا فلاحتو

 مامإلا لاق .(مال١5) ه١١؟ ةنس ةلساب ةمحلم دعب دهشتساو مايأ ةثالث حاّرجلا
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 اوكبف ًاميظع نيملسملا ىلع حاّرجلا لتقمب ءالبلا ناك" :يدقاولا هللا دبع وبأ
 عقصلا كلذ يف نيحتافلا ءامظع رخآ حارجلا ناك دقف .«دنج لك يف هيلع

 اهحتف يتلا دالبلاو سيلفت يف مالسإلا ةطلس ترمتساو . ضرألا نم يلامشلا

 يف حاّرجلا خيراتو كلذ نييبت انيفوتسا دقو .يرجهلا ثلاثلا نرقلا ىلإ حارجلا
 . باتكلا اذه نم يناثلا ءزجلاب لماك ثحبم

 ىلاعأب ةاّرّسلا دزأ تالاجر نم وهو :فئاوصلا بحاص . .فوع نب نايفس 4

 ند ةاينسلا ١ انفسلا لويملا نت ةرابقإلا فناككب هقيسرفا نون ءادح هم وتملا
 نب نايفس دهش دقو .«ءاخسو ةدجنو سأب هل ناكو هلي يبنلا بحص ..فوع

 يهو فئاوصلا ةدايق ىلوت مث رمع ةفالخ يف اهب رقتساو ماشلا حوتف فوم
 ازغ فؤع نب نايفس نإ) :يرذالبلا لاق .مورلا نفرأ ىلإ ةيفيضلا تاورغلا

 ةفالخ يف ماشلل ةيواعم ةيالو ذنم كلذو (مورلا دالب يف حاسف نيثالث ةنس مورلا

 ىلع فوع نب نايفس ةيواعم لمعتسا) : ةباصإلا يف ءاج امك ثيح نامثعو رمع

 يمالسإ يبرع وزغ لوأ ةدايق فوع نب نايفس ىلوتو .«همظعُي ناكو فئاوصلا
 رخآ يف تام مث «ةينيطنطسقلا باوبأ غلبو ه6 ٠ 49 ةنس ةينيطنطسقلا ىلإ

 ىلإ بتك هتافو ةيواعم ةفيلخلا غلب املو ءه57 ةنس مورلا ضرأ ىلإ هتاوزغ

 . دجسم لك يف سانلا هيلع ىكبف «هاعني برعلا دانجأو نيملسملا راصمأ

 نيعبرأ هربق ىلع نوملسملا رسك يذلا دئاقلا . . يمعثخلا هّللا دبع نب كلام 9

 مث . (هيحص هل) :نابح نباو يراخبلا لاق .ةيناميلا معثخ ةليبق نم وهو :ءاول
 كومريلا ةعقوم دهشف «ماشلا حوتف يف نميلا نم معتخ ناسرف عم كلام قلطنا

 دنع ةّمج لئاضف هلو» : يبطرقلا لاق . ماشلاب رقتساو نيطسلفو قشمد حاتتفاو

 .«كلذ لبقو ةيواعم ةفالخ يف شويجلا ىلع ًاريمأ كلام ناكو .ماشلا لهأ

 0 ا ضرأ ىلإ ايارسلاو فئاوصلا ةدايق كلام ىلوتو

 نب كلام يلو . . ١ :نيالقسعلا لاق .هنوباهي مورلا ناكو ءايكرت يف «كلام

 يارسول رايس ا ل ل ال

 هيلع مالسإلا شويج نزح نع ًاريبعت كلذو .(ءاول نيعبرأ هربق

 نارهز ينب نم وهو :سدور ةريزج حتافو رحبلا ريمأ . .ةيمأ يبأ نب ةدانججبا ٠
 مث «ةنيدملاب كي يبنلا ىلإ ةدانجج دْفّوو «نميلا يلاعأب ةاَرّسلا ةقطنمب دزألا

 وزغب ةيواعم ىلع راشأ يذلا وهو «تاحوتفلا يف ماشلا ىلإ نميلا نم قلطنا

 لوطسأ لوأ سيسأت متف نامثع ةفالخو باطخلا نب , رمع ةفالخ يف رحبلا
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 ريمأ هل لاقي ناكو ةدانجج مث يثراحلا سيق نب هَّللا دبع هتدايق ىلوتو يرحب
 ةنس نائويلاب سدور ةريزج حتفو اهلك رحبلا تاوزغ دئاق ةدانج ناكو ءرحبلا

 رحبلل ًاريمأ لزي ملو «تيرك ةريزج ازغو داورأ ةريزج حتف مث (م975) هد
 .ه51/ ةئس ماشلاب تامو ء«ه74 ةنس ىلإ

 ًاعبار

 رصمل نيينميلا ةالولاو نيحتافلا نم ةبكوك

 ةعبس باتكلا اذه يف نيعبسلا نييناميلا نيحتافلا ءارمألاو ةباحصلا نيب نمو
 ثحابملا وللا رع ا و حرس رس اس ا رب

 قلارقع مهنم ناك .حتفلا 0 يف ىمظعلا ةيبلاغلا 36 ةنامبلا لئابقلا ثناك

 يف ةيناميلا لئابقلا رئاشعو تاالاجر نم فالأآلا 6 اورقتسا نيذلا ةداقلاو ةباحصلا

 عوبر يف يمالسإلا يبرعلا رصعلا خيسرتو سيسأت يف ريبك رود مهل ناكو رصم
 ثحابم مهل نيذلا ةعبسلا ءارمألاو ةباحصلا نم ةثالث ىلإ ةراشإلا تفلس دقو ءرصم
 ء مهو «ةصاخ

 حتفلا شيج - يف ةباحصلا رايك نم وهو :طايمد حتتاف ينارهبلا ورمع نب دادقملا ١

 داق نر نا رفلا ةوق ىف دادقملا ورمع ثعبف «صاعلا نب ورمع ةدايقب
 مث «هرصاحو دادقملا هبراحف «سقوقملا لاخ كرمابلا ريمألا طايمد مكحي ناكو
 كا فايلا نإ دادقملا ثعبو روسلا ىف بقن نم ةنيدملا هناسرفو دادقملا لخد

 دادقملا ا ىدادقملا 955 ىلع اساور رمال 5 0 ىلإ 26

 ءاسجيلا اهتمو قطانملا نم ديدعلا حتف يف يداي رود دادقملل ب «يراشلالا

 . رصم لذيعص

 رصم حتف يف عالكلا يذ عم ناكو : رَهْمِح بئاتك دئاق يريمحلا عالكلا وذ - ١
 ةيسيئرلا ريمح قطانم لئابق مهن :أل ؛ةينيعُرلا عفايو عالكلاو نيعُر يذ ناسرف

 وذل : مهنم «رصمب اورقتساو فلا اودهشف اهدئاق عالكلا وذ ناك يتلاو نميلاب

 عيبُت نب ثرحلا مهنم ناكو «طاطسفلاب اوطتخاو ءريمح نم نطب :نيعر
 ءاملع نم يتيعرلا رماع نب رخدو رصم عب ديكو دف ؛«ينيعرلا

 ناك» دقف عفاي امأو . .«ةداقلا نم ينيعرلا بيلق نب ليبحرشو .رصمب نيعباتلا
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 دحأ وهو ينيعرلا يعفايلا باهش نب حرسم : حتفلا يف عفاي تايصخش زربأ

 مهنمو .رصم حتف شيج ةرسيم دئاقو كك يبنلا ىلإ ةينميلا دوفولا تالاجر

 نيب طاطسفلاب عفاي تطتخاو «ركاش نب عردو «دوعسم نب ورمع يباحصلا

 اوطتخا عالكلا كلذكو .ةزيجلاب ةطخ مهل تناك امك « ليكبو نيعر ططخ

 .«حتفلا لاجر نم ناسير نب. ريحُب :عالكلا يذ ةرسأ نم ناكو «طاطسفلاب

 طويرم يف تامو «ءاسنهبلا حتف ةداق نم يريمحلا عالكلا وذ ميعزلا ناك دقو

 .ه11 ةنس رصمب

 كولملا نميلا ءامعز نم وهو :امرفلا حتاف يريمحلا حابصلا نب ةهربأ -*

 ءاتنأ ةعوأ هلو «حتفلا شيج يف رصم حابصلا ع نب ةهربأ لخد دقو «ةباحصلا

 تناكو .كلذك رصم اولخد «موسكيو ءبرك يدعمو ءرمش وبأو «بيرك مه
 . ةزيجلا يف مهب ةصاخ ةطخ- حابصلا لآل

 ةنيهج ةليبق نم وهو :ه41 - 45 ةنس رصم يلاو . . ينهُجلا رماع نب ةبقُع - 4
 ردب ةعقوم دهشو ِهكَي يبنلا رماع نب ةبقع بحص دقو «ةيريمحلا ةيعاضقلا

 ىف ندم رنا لكن اقبل هلاك ةبادجعملا|!ءاملط د دهو» هالك اقبل ني اهريقو
 هيف تقفل: نفنازفلاب اماق ساه نب ةيفع ناكر ةبامالا تاج
 باطخلا نب رمع ىلإ ديربلا وه ناكو حوتفلا دهشو . .ًابتاك ًارعاش «ناسللا

 رود هل ناكو رصم حتف رماع نب ةبقع دهش ه9١ ةنس يفو .«قشمد حتفب

 ةباحصلا رابك نم وهو ه؟7 - 7٠١ ةنس رصم ديعصو ءاسنهبلا حوتف يف يدايق

 مامإلا نيب عارصلاو ةنتفلا ةرتف يف رصم تبرطضا دقو .رصمن اورقتسا نيذلا
 نب ورمع ةيواعم ئَّلو مث نايفس يبأ نب ةيواعم ريمألاو بلاط يبأ نب يلع

 هنبا رضم ىلوتف ءهأؤ” ةنس صاعلا نب ورمع تامو رصم ىلع صاعلا

 رماع نب ةبقع ةيواعم ةفيلخلا ىَلو ه44 ةنس يف مث ريس ةرك هللا دوف

 هتيالو دهع ذنمو رصمل ًاريمأ ًايلاو رماع نب ةبقع حبصأف ءرصم ىلع ينهجلا
 ءاضقلا ىلوت ثيح ةنتفلا ةرتف دعب رصمب ةلودلا تاموقمو سسأ تخسرت

 رصمب لجس نم لوأ وهو ؛«يناميلا يبيجتلا رثع نب ناميلس رصمب جارخلاو
 يف ةيملع ةيافك «ناتيافك هيف تناكو ءرصمب ٌصق نم لوأو ثيراوملل ًالجس
 نب ةبقع ثكم دقو .جارخلاو ءاضقلا ميظنت يف ةيرادإ ةيافكو هماكحأو هصصق

 رماع نب ةبقع ةيالو تناكو» :يزيرقملا لاق .ه41 ةنس ىلإ رصمل ايلاو رماع

 هتافو ىتح تايصخشلاو ةباحصلا رابك نم ةبقع لزي ملو .«رهشأ ةثالثو نيتنس

 وهو .هربق راوجب رماع نب ةبقع دجسم ةرهاقلا يف دجويو .ةيرجه 04 ةنس
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 ىلع ءرصمب هفحصم تيأر) سنوي نبا لاق . الماك هبتكو نآرقلا عمج نم دحأ

 .(هديب رماع نب ةبقع هبتك : هرخآ يفو «نامثع فحصم فيلأت ريغ

 ربك يتامي معز وعو :مه٠86 4 ةنس رصم ىلاو . جيد ني ةيواعم ب

 0--- يبنلا ل دْقَوَو «تومرضح يف نوكسلاو بيجُت ةليبق سيئر ناكو

 تائملا س أر ىلع جيد نب ةيواعم قلطنا ه١ ةنس ىفو . نميلا ىلإ داع مث

 ناك» 8 يربطلا ركذ دقو ماشلاب تاحوتفلا ىلإ نوكسلاو بيجت ناسرف نم
 دهشف «لتاقم فلأ سودركلاو «كومريلا يف سودرك ىلع جيدح نب ةيواعم

 باتكب هتمجرت يف ءاجو ءرصم ىلإ حتفلا شيج يف قلطنا مث : ؛ماشلا حوتف

 رع تاك وت يعم مك ميدح ةيواعم دهش» :هنأ ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا

 بيحت نايبرفل ناكو ..هةيرتكسإلا جمني باطكلا يومغ ىلع دناولا
 وهو «ةيردنكسإلا حتفو نويلباب نصح حتف يف يدايق رود هتدايقب نوكسلاو
 صاعلا نب ورمع ىلو# ا يرارتقلا نتدل طاطسفلا ةئيدمل نيسسؤملا دحأ
 نب ورمعو يدارملا ىمس م نب كيرشو جيدح ن نب ةيواعم طاطسفلل ططخلا ىلع

 سانلا اولزنأ نيذلا مه اوناكو «يرفاعملا ةرشان نب لويحو ينالوخلا مزحق

 يف جيدح نب ةيواعم رقتساو .(ه١7 ةنس كلذو لئابقلا نيب اولصفو طاطسفلاب

 ةيقيرفإ ىلإ لوألا وزغلا ةداق نم وه ناكو ءرصم حوتف ةيقب دهشو طاطسفلا
 د دعب ةيامسلا ةماعرلا نق هلام اتدفلرار «نامثع ةفالخ يف ه1 4 ةنس

 املو .«رصمب ةيناميلا سأر جيدخ ن نب ةيواعم ناك» هنأ ليلكإلا يف ينادمهلا
 ىلوت ه4 5 ةنس رصم ىلع رماع نب ةبقع نايفس يبأ نب ةيواعم ةفيلخلا ىلو
 ىلإ داعو (سنوت - سلبارط) ةيقيرفإ حتفو ءابرحلا ةرمإ جيالخاج نب ةيواعم

 يف رجح نبا لاق ثيح ه8 ةنس رصم ىلع نايفس بأ ن 0
 نميف دعس نبا هركذو ءرصم ةرمإ جيد نب ةيواعم لو : ةباصإلا باتك

 د سوكلا
 عساو ازا ًالقاع ناكو نينس عبرأ رصمل ًايلاو جيدح نب ةيواعم ثكمو

 نم لوأ وه ناكو ايلاطيإ يف ةيلقص ةريزج ىلإ ةيرحب ةلمح داقو . .ًاماذقم ةفرعملا

 - ىتح ءامعزلا رابك نم لزي ملو (م١591) ه٠5 ةنس رصمل هتيالو تهتناو . .اهازغ

 .ها؟ ةنس هتافو

 وهو :ه“"”70- 65٠ ةنس برغملاو رصم ىلاو . .يراصنألا دلَخُم نب يلمح

 نم دلخم نب ةملسم ناكو ءرصم مكح ىلع اوبقاعت نيينامي ةباحص ةثالث ثلا

 ةلودلا تاالاجر رابك نم ناكو ءاهّنكَسو ءرصم حتف اودهش نيذلا ةباحصلا
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 ىَهْنَأ ه١5 ةنس يفو .جيدُح نب ةيواعم ةيالوو رماع نب ةبقع ةيالو يف رصمب

 دلخُم نب ةملسم ىلوو جيدح نب ةيواعم ةيالو نايفس يبأ نب ةيواعم ةفيلخلا

 ةملَسَم ناكف (ةيقيرفإ لامش) برغملا دالبو رصم ةرمإ هل عمجو ءرصم ىلع
 نم دلخم نب ةملسم ةجوز تناكو .برغملا دالبو رصم ةرمإ هل عمجُج نم لوأ

 ديعس نب سباع دئاقلا ةملسم ىلوو .ةينالوخلا دشار تنب ىورأ يهو نالوخ

 :هنأ رصمل هتيالو دهع ملاعم نم ناكو .(نمألا ىوق) ةطرشلا ةدايق يدارملا

 ظفاحلا لاق . دجاسملل تارانملا ذاختاب دلخم . نب ةملسم رمأ ه07 ةنس يف -

 رمأ» يزيرقملا لاقو «رانملا ا ا وهوا رجح نبا
 .(رصمب اهلك دجاسملا تارانم ءانتباب ةملَْسَم

 عوذجب ًاينبم ناكو طاطسفلاب صاعلا نب ورمع دجسم ءانب ةملسم داعأو -

 ةملسم همدهف «ربنم الو نحص هل نكي ملو لخنلا دئارج نم هفقس ناكو لخنلا

 هل لعجو ةبحر هل لعجو هتحاسم يف دازو هفوقسو هناردج ىنبو دجسملا ءانب داعأو

 دجسمب فورعملا دجسملاف . ه5 ةنس كلذ ناكو «ةعبرألا هناكرأ يف تارانم عبرأ

 .دلخم نب ةملسم هانب يذلا وه ةرهاقلا يف صاعلا نب ورمع

 رئامعلل عئاصم طاطسفلل ةهجاوملا ةضورلا ةريزج يف أشنأ ه2 4 ماع يفو

 دي نيناع فتكا كقوعو : بكارملا نم اذ اصب ةنيدملا نسر ااهنيمانآو لاو

 نم ةملسم هافعأ دقو «بكارملاو نفسلا عينصتو رحبلا نوؤش ىلع يدارملا ديعس
 .ه251/ ةنس ةطرشلا ةدايق ىلإ هدر مث يرحبلا وزغلاو رحبلا هالوو ةطرشلا ةدايق

 ةرصكسالا نلإ دلك ند ةيلاست ناتيفا هنن قرا «ىروورتقملا لاق د
 ف نايف ىبأ نب ةيواعم تامو ظاطبتفلا نلف ىدارملا ديعس ني ساع فلكتماو

 دحاب هبلإ بنو .كلطح نو ةيلاسو هنأ ةيرادسا نب ديزي هب |: تفر ضتما و دنيا تصر

 قرحيل راثلاب سباع اعدف ضاعلا نب ورمع نب هّللا دبغ الإ دنُجلا هعيابق ءةعببلا
 ةطرشلا عم سباعل عمجف ةيردنكسإلا نم ةملسم عجرو .ديزيل عياب ذئنيحف هباب هيلع
 0 رك ربت حتا رمل نار رخو ةملعيب يتورع .ه"١ ةنس ءاضقلا

 نم رصمل ًايلاو يدارملا سباع تابف .«يدارملا ديعس نب سباع فلختساو ه5

 نب ديزي ىلو مث» .نييناميلا ةالولا عبار وه نوكيف ءه57 ناضمر ىتح بجر

 ا ا و ا ا و ا

 «نييناميلا ةالولا سماخ- وهو ؛رهش ريغ نيتنس رصمل يدزألا ديزي نب ديعس ةيالو
 .ه"4 ةنس هتافو ىتح ءاضقلاو ةطرشلل ًايلوتم سباع ثكمو

 نيينميلا ءامعزلا نم وهو :رصم طاطسف ديس . .حاّبصلا نب ةهربأ نب بيرك
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 ةباصإلا باتكب هتمجرت يف ءاج دقو دعا يشل ف سب لجو «ةباحصلا

 دعب ىلإ اهب هرصق لزي ملو ة ةزيجلاب طتخاو رصم حتف بيرك دهش» هنأ

 طاطسفلاب هبكوم يف ريسي ناك دقف ءامعزلا رابك نم بيرك ناكو .«ةئامئالثلا
 نب كلملا دبع ريسم أبن يف يدوعسملا ركذو .ريمح ناسرف نم ةئامسمخ
 نب ةهربأ نب بيرك ناك» هنأ ه5 ةنس رخاوأ يف رصم ىلإ هيبأو ناورم
 زعييج سم ىلوتادقو .«اهميعزو طاطمفلا ديص يريمحلا عابضلا
 نب كلملا دبع ةفالخ يف رصمل ًايلاو زيزعلا دبع ثكمو ناورم نب زيزعلا دبع
 ةظبار بيرك ىلوتو يبرك يشع ريوغلا دبع ناكفا (ه85-:56) ناورت
 يف انركذ دقو .هاله ةنس هتافو ىتح ًاميعز بيرك لزي ملو :ةيردنتكسالا

 حبصأ يذلا يريمحلا ليبحرش نب بويأ هيخأ نبا بيركب صاخلا ثحبملا

 .زيزعلا دبع نب رمع ةفالخ يف رصمل ايلاو
 ةالولا نم ةبكوك رصم مكح ىلع بقاعت دق هنأ ىلإ انه ةراشإلا ديفملا نمو

 ناك دقف «ةقرفتم ثحابم يف مهانركذ امنإو ةصاخ ثحابم مهل تسيل نييناميلا
 : نييناميلا ةالولا نم ناك مث « ءرصمل نييناميلا ةالولا سماخ يدزألا ديزي نب ديعس

 ديلولا ةفالخ يف .ه55 8١ ةنس رصم ريمأ دئرم نب كيرش نب ةّرَق - م

 _ ءرصم يف نيواودلا بيرعت مت كيرش نب ةّرق دهع يفو .كلملا دبع
 هتيالو تناكف ه5 ةنس لوألا عيبر نم نيقب تسل هتافو ىتح رصمل ًايلاو ةّرق
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 ناكو .ه49 95 ةنس رصم ريمأ ىمخللا ىمهفلا ةعافر نب كلملا دبع 1
 ني ناميلس هالوف «كيرش نب ةّرُق هفلختسا ًابئان ةعافر نب كلملا دبع
 تناكف ه4 ةئس ناميلس ةافو ىتح رصمل ايلاو ثكمف رصم ىلع كلملا دبع
 . نينس ثالث هتيالو

 نب رمع هالو .ه٠ ١١ - 99 ةنس رصم ريمأ يريمحلا ليبحرش نب بويأ-٠
 يف ةدايزلاب بويأ ماقو ءه45 ةنس لوألا عيبر يف رصم ىلع زيزعلا دبع
 نم فالآ ةسمخ هدهع يف رصم ىلإ نميلا نم لقتنا دقو .سانلا تايطعأ
 ىلإ نميلا نم ًارمتسم لازي ام لاقتنالا ناك ثيح رصمب اورقتساو نييريمحلا

 ١١ 00 7 بويأ ثكمو .اهريغو برغملاو رصمو ماشلا
 .ها١١1١ ناضمر

 دعب رصم ىلوت دقف نييناميلا ةالولا عسات وهو ؛«يبلكلا ناوفص نب رشب 1١
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 ءه١١٠١ ةنس ناضمر يف كلملا دبع نب ديزي ةفالخ يف ليبحرش نب بوبأ

 دنجلا تابترمو ءاطعلل نيودت عبار وهو ءاطعلا نيودتب ناوفص نب رشب ماقو

 يف يناثلاو صاعلا نب ورمع ةيالو يف لوألا نيودتلا ناك ثيح رصمب سانلاو

 ةيالو يف عبارلاو كيرش نب ةّرق ةيالو يف ثلاثلاو ناورم نب زيزعلا دبع ةيالو

 يف اهتاراصتناب ترهتشا يتلا ةيعاضقلا ةقرفلا نّوك يذلا وهو «ناوفص نب رشب

 يف ةيقيرفإ لامش ىلع هتيلوتب ناوفص نب رشب ةيالو تهتنا ثيح ةيقيرفإ لامش
 ثحبملا يف هانركذ دقو .رصمب ةلظنح هاخأ فلختساو ء«ه7١١٠١ ةنس لاوش

 «:نناكلا مرجلاب يبلقلا حس عب ةسنعي نضاخلا

 ٠١ ةنس كلملا دبع نب ديزي ةفالخ ىف رصم ريمأ ىبلكلا ناوفص نب ةلظئح ٠١7

 ه6 ل قريركملا لاق هامل د
 و «يبيجّتلا ةملْسَم نب ةبقع - رصم ةمصاع طاطسفلاب فلختساو

 ل ا ع ؟ ةنس يف كلملا دبع نب ديزي 1

 ه1 6 لاوش يف ةلظنح قرضف كلعلا دبع ني ءاشه عيونو ديري تامو

 رصمل أيلاو ةلظنح داع مث - ىلوألا هتيالو يهو  «نينس ثالث هتيالو تناكف

 هتيالو تناكف ه يناثلا عيبر ىتح ه9١1 ةنس مرحم يف ماشه ةفالخ يف

 راسف ةيلامشلا ةيقيرفإل ايلاو راص مث ؛رهشأ ةثالثو نينس سمخ» رصمل ةيناثلا

 :قويرقملا ركذتاهك رصلتب .يمرتغحلا ديلرلا ذي نعقح تلعن الإ
 ٠ - ةنس ماشه ةفالخ يف رصم ريمأ يمخللا ةعافر نب ديلولا 21١9-1١10ه

 ةيالو يف ةالصلا ةرمإ ىلوت مث ه91 ةنس ىلإ رصمب ةطرشلا ىلوتي ديلولا ناكو

 يف رصمل أيلاو ةعافر نب ديلولا حبصأ مث رصمل ةعافر نب كلملا دبع هيخأ

 طابقألا عم ًاحماستمو ة ةريسلا دومحم ناكو «ه9١٠ ةنس مرحم طساوأ
 راثف د ا ع لج دولا نو اش نييحيسملا

 تنكسف رمألا ةعافر نب ديلولا حلصأف «طاطسفلاب ءاهقفلاو يبصحيلا بيهو
 قدام لرأ ىف ةهناقو كح رمل ايلاوةيلولا ككمو .ةسيئكلا ءانب متو ةنتفلا

 هانركذ دقو . . رهشأ ةسمخو نينس عست رصمل هتيالو تناكف ه7:١١ ةنس ةرخآلا

 سلدنألا ريمأ جاجح نب ةبقعب صاخلا ثحبملا شماه يف .

 ةنس ةعافر نب ديلولا دعب رصم ريمأ يمخللا يمهفلا دلاخ نب نمحرلا دبع 4
 ركذ ابك فن1: مرهم ريش لئارأ ىلإ رهشأ ةعبش ةقيالو تتاكر ته
 ه9١١ مرحم ىف ةيناثلا ةرملل ناوفص نب ةلظنح ةيلوت ىلإ وأ يزيرقملا

 .ها75١١ ةنس ىلإ ايلاو ةلظنح رمتساو
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 كلذو ه1174١ ةنس مث ه8١1٠ ةنس رصم ريمأ يمرضحلا ديلولا نب صفح
 نب ماشه ةافو ىتح رصمل أيلاو ديلولا نب صفح ثكم ثيح ناوفص نب ةلظنح دعب
 ه1176 ةنئس كلملا دبع نب ديلولا نب ديزي ةفالخ يف رصم ىلوت مث «كلملا دبع

 ةنس هافعأف رصم ةيالو نم صفح هافعتساف دمحم نب ناورم مايأ ةنتفلا عوقو ىتحو

 . (ًارهش الإ نينس ثالث هذه صفح ةيالو تناكف) يزيرقملا لاق هه

 هالو ءرضمل نييناميلا ةالولا نم رشع عبارلا وهو ىبيجتلا ةيهاتعلا نب ناسحن 2 5

 اوداعأو سانلا هيلع راثف ه71١/ ةنس ىناثلا ىدامج رهش يف دمحم نب ناورم

 ىتح رمألا صفح ىلوتف هراد يف ناسح اورصحو يمرضحلا ديلولا نب صفح
 مث رصمل ايلاو ليهس نب ةرثوح دمحم نب ناورم ثعب مث ه١ ةنس لهتسم

 0 ناسح رصم ىلع ةرثوح فلختساوا يزيرقملا لاق .قارعلا ىلإ هقرص

 . هتيالو ءاهتنا ىتح ًايلاو ناسح ثكمف ه١ بجر يف كلذو «ةيهاتعلا

 يف جارخلل ًايلوتم ناكو .يمخللا ريصن نب ىسوم نب ناورم نب كلملا دبع ١
 رمأف ه117 ةنس يناثلا ىدامج يف رصم ىلع دمحم نب ناورم هالو مث رصم
 ىتح رصمل ًايلاو كلملا دبع ثكمو «هلبق نكت ملو روكلا يف ربانملا ذاختاب
 ءها17 ةنس نابعش ىف ةيومألا ةلودلاو دمحم نب ناورم ةفالخ ةياهنو طوقس
 رصع يف رصمل ةالولا رخآ ريصن نب ىسوم نب ناورم نب كلملا دبع ناكف
 وهو ءمالسإلا رجف روصعو دوهع ثتعفتتا هتياهنب يذلاو نييومألا ءافلخلا

 ةلوذلا اوكسرو:اوسسأ خيذلا رضملا نييناميلا ةالولا نم نيحألاو رشع نماخلا
 .ديجملا نمزلا كلذ لالخ رصم ىف ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلاو

 ةيلامشلا ةيقيرفإل نويناميلا ةالولاو نوحتافلا ءامعزلا

 (ىبرعلا برغملا دالب)

 ةداقلا نم ةتس باتكلا اذه ىف نيعبسلا ءارمألا ءامعزلاو ةباحصلا نمو
 نم ىلجتيو «ةصاخ ثحابم مهل ةيلامشلا ةيقيرفإل نييناميلا ةالولاو نيحئتافلا

 خيسرتو سيسأتو ةيلامشلا ةيقيرفإ حتف يف ريبكلا ينميلا يبرعلا رودلا مهلالخ
 برغملا دالب يف ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلاو ةلودلاو يمالسإلا يبرعلا رصعلا
 فالآلا تارشع رقتساو حتفلا شويج يف ةيبلاغلا نولثمي نوينميلا ناك ثيح يبرعلا
 تارجه لصألا يف مه نيذلا ربربلا دالبلا ناكسب اوطلتخاو برغملا دالب ءاجرأ يف
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 ترغجلا البن اولد :نيذلا نينا تاكو «هاللا كلت قف ةاوعطتناةةميدق ةئئامي ةيوغ

 ةصاخ ةفصبو «برغملا بيرعتو مالتسإلا دشن فا رببك لوو تاحوتفلا يف يبرعلا

 نيذلا ةتسلا ةالولاو ءامعزلا سماخ وهو يناسغلا نامعنلا نب ناسح ريمألا دهع ذنم

 :مهو ةصاخ ثحابم مهل

 ةالولا ىف هركذ فلس دقو :ه450- 44 ةيقيرفإ حتاف . .جيدح نب ةيواعم ١

 ه6 هاهنا يوت ةيقيرفإو سلبارط حتف يف ماه رود هل ناكو [ ريضفل ةنيتامتلا

 اهمكحي ناكو «يطنزيبلا ينامورلا ذوفنلاو مكحلا تحت لازت ام تناك ثيح

 - مث «ةجاطرق ىلإ سلبارط نم مكحيو ةيقيرفإ كيرطب هل لاقي ينامور كيرطب
 نايفس يبأ نب ةيواعمل ةفالخلا رمأ بتتسا امل. . » نودلخ نبا ركذ امكو

 حرسو ؛ميظع ركسع يف اهازغف ه4 5 ةئس ةيقيرفإ ىلإ جيدح نب ةيواعم ثعب

 يهو - ءالولج رصاح مث .مهمزهو مهلتاقف «لتاقم فلأ نيثالث قيرطبلا هيلإ
 مورلا ددم لّئاقو جيدح نب ةيواعم اهرصاحف  سنوت يف مورلا نصحو لقعم

 بكارملاب اوعلقأو مهبلغف رمحألا رصقب مهيقل «ةينيطنطسقلا نم اهءاج يذلا

 دالبلا خّودو ةيقيرفإ ءاجرأ يف ايارسلا ثعبو «ءالولج حتتفاو ءمهدالب ىلإ

 عضومب اهطتخا ناوريقلا طتخا نم لوأ جيدح نب ةيواعم ناكو . (اوعاطأف

 ًاريمأ ثكمو - ه0 ةتسس نيحتافلا برعلا نم ةقرف اهيف نكسأو نرقلا ىعدُي

 راباب فرعت ناوريقلا يف رابآ اهنم ةيقيرفإ يف راثآ هلو .ه47 ةنس ىلإ ًادئاق
 .ه١٠0  غا/ ةنس رصمل ًايلاو حبصأو رصم ىلإ داع مث . جيدح

 فلس دقو :ه"”17 0 ه٠ ةنس برغملا دالبو رصم ريمأ . .دلخم نب ةملْسم " 

 ةقربو رصم ةرمإ هل عمجج نم لوأ وهو ءرصمل نييناميلا ةالولا يف هركذ

 : نيتيصخش لالخ نم هرود نيبتيو «برغملا رئاسو ةيقيرفإو سليارطو

 لوأ وهو «سلبارطو ةقرب ىلع ةملسمل ًاريمأ ناكو يراصنألا تباث نب عفيور -أ
 ةنس يفوت .ءاملعلا ةباحصلا نم وهو ءمالسإلا يف (ايبيل) سلبارطو ةقربل ريمأ

 . ةقرب يحاونب رضخألا لبجلا يف فورعم هربقو ه1

 ةيقيرفإ ىلع دلخم نب ةملسم هالو  ءالولاب يراصنأ وهو - رانيد رجاهملا وبأ -
 برغملا رجاهملا وبأ ازغف» نودلخ نبا لاق . .ه860 ةنس عفان نب ةبقع لزع دعب

 . ؟ربربلا لئابق نم سناربلا كلم ةليسك كلملا هدي ىلع ملسأو . ناسملت غلبو

 ندد ةيرهملا» ةيربلا زتايقز ةلينبك فيلا رسايل رنأ لامعا نقو

 دا بوتر نتا رصتم ب اديبف اقوا يسع دس ايلا: تيكمو طفلا

 ًايلازبةاغ نوح مفات نب ةيقع هدد نأ كبل ام رجاهملا وبأ هققح اه نكلو
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 ةليسك كلملا دتراف ةفينع ةسايس جهتناف ه7 ةنس رجاهملا يبأ دعب ةيقيرفإل

 نم ةئامئالثو رجاهملا ابأ هعمو عفان نب ةبقع اولتقف ربربلا نم هموق عمجو
 .ه517 ةنس ادوهت يف دونجلا

 «يباحص وهو :ه"4 "© ةئس ةيقيرفإو ةقرب ريمأ . .يولبلا سيق نب ريهز “"' 
 ةداقلا نم «ريمأ.. » هتمجرت يف ءاج امك وهو .ةيناميلا َيلَب ةليبق نم
 ريمأ يناث ريهز ناكف 2. .ةقرب ىلع اهريمأ هالوو ءرصم حتف دهش «ناعجشلا
 - 58 ةنس اهلامعأو ةقربل ًاريمأ ثكمو «مالسإلا يف (ايبيل) سلبارطو ةقربل
 نم هموقو ةليسك ةرطيس تحت (سنوت) ةيقيرفإو ناوريقلا تناك امنيب ه1

 لاتقل ةيقيرفإ ىلإ ريهز ريمألا فحز ه5 ةنس يف مث «مورلا هئافلحو ربربلا
 نم (شمم) يف تراد ةريبك ةكرعم يف ناقيرفلا ىقتلاف ءدعم نيذلاو ةليسك

 ةليسك سيق نب ريهُز مزه. . ١  نودلخ نبا ركذ امكو - ثيح ناوريقلا يحاون
 ةيقيرفإ خيرات باتك يف يردنأ لراش لاقو 2. .هلتقو (ةبعص برخ دعب

 ةليسك هيف لتُق «فينع لاتق دعب ةيطنزيبلاو ةيربربلا شويجلا تمزهنا» ةيلامشلا'
 ناوريقلاب ريهز ريمألا ثكمو  ه51/ ةنس كلذ قفاويو  («ةيداليم 587 ةنس
 ىلإ هججوتو ه9 ةنس ناوريقلاب ًاركسعو ًابئان فلختسا مث «ةيقيرفإو ةقربل ًاريمأ

 ريسي ددع يف مهلاتقل راسف ةقرب لحاس ىلع راغأ ًايمور ًالوطسأ نأ هغلبف «ةقرب

 . ةقرب 07 مهايإو دهشتساف هدونج نم

 نالوخ ةقطنمو ةليبق نم وهو :ةيقيرفإ ريمأ . .ينالوخلا بهو نب نايفس
 ءابنأو نالوخ ةليبقب ًافيرعت نمضتي يناثلا ء 0-0 ذ صاخ ثحبم هلو «نميلاب
 حتف يف نالوخ رودو نيينالوخلا ةباحصلاو كلك هللا لوسر ىلإ نالوخ دفو

 بهو نب نايفس مهزربأ نم ناكو 0 ا

 ل رول ايلا ١ رولا وح ع يلا

 . هم ةنس ناوريقلاب هتافو تناكو .أ: .ناورم

 وهو :(ه/85 -4ا/4 ةئس ةيلامشلا ةيقيرفإ عم . يناسغلا نامعنلا نب ناسح

 حتافو ةلامشلا ةيقيرفإل ةالولاو نيحتافلا مظعأ وهو .ةيناميلا ناسغ ةليبق نم

 انيعد نبا لفي فه 15ةدنسا نييق زب وهز دايرتتيما دحو هلآ ذة .ىندألا برغملا

 ةيقيرفإو ناوريقلا ىلع نيملسملا ريغ ساروألا ربرب نم اهموقو (ربربلا ةنهاك)
 ماقأو (ايبيل) اهلامعأو ةقرب ةرمإ نامعنلا نب ناسح ىلوتف «مورلا عم تفلاحتو
 مث ؛ةنهاكلا عم تالزادم”هل تناكو (هال5 )59  نينس سمخ ةقرب ىف اطبارم
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 ركاسعلاب نامعنلا نب ناسح ناورم نب كلملا دبع ةفيلخلا ٌذمأ هال5 ةنس ىف»

 ناك نون قطع تاب وذ تاني ناشف« ةهنقر نإ الاورج ةففاشلا ناقل
 هيقفلا لاثمأ نييرادإو ءاهقفو ءاملعو ءارمأ ةداق مهيفو «نييناميلا نم هتيبلاغ

 حلاصو «يخونتلا نمحرلا دبع يضاقلاو «ينالوخلا نايفسو «يناعنصلا شنح

 ةقرب ربرب نم) نيملسملا ربربلا نم ةقرف ناسح شيج مضو .يريمحلا
 مهاطعأو (سنوت) ةيقيرفإ قطانمو نئادم ناسح لخدف (ةيقيرفإو سلبارطو

 تبحسناو «لاتق نود نم هئاول تحت نوصحلاو نئادملا رثكأ توضناف نامألا

 ناسح لخدو (ىندألا برغملا) ساروألا يف مهلقعم ىلإ اهموقو (ربربلا ةنهاك)

 عيرسلا هرثأ هل ناك يذلا هدهعو ميظعلا هرود ملاعم زربأ نم ناكف «ناوريقلا

 :هنأ ْذِإ «دالبلا بيرعت يفو يمالسإلا يبرعلا رصعلا خيسرتو رشن يف

 يمورلا دوجولاو لالتحالا نم ةيلحاسلا لقاعملاو ةجاطرق ريرحتب ناسح ماق

 نكي ملو ةجاطرق ىلإ راسو ناوريقلا نم ناسح زهجت»  ريثألا نبا ركذ امكو - ثيح

 ام  نيدنجُملا  ريربلاو مورلا نم اهب ىأر اهيلإ لصو املف «طق اهوبراح نوملسملا
 مهيأر عمتجا كلذ اوأر املف ءأريثك مهنم لتقو مهرصحو مهلتاقف «ةرثك ىصحُي ال

 ىلإ مهضعبو (ايلاطيإ يف) ةيلقص ىلإ مهضعب راسو مهبكارم يف اوبكرف برهلا ىلع

  اهلوح اميف شويجلا لسرأو . .فيسلاب ةجاطرق ناسح لخدو «(اينابسإ) سلدنألا
 . (سنوت) ةيقيرفإب هتطلس طسبف .0- نيعئاط  ًافوخ هيلإ اوعرسأف - لقاعملا نم

 لقعم ثيح (رئازجلا) ىئدألا برغملا ىلإ  (هال4 ةنس) - ناسح فحزو
 نودلخ نبا ركذ امكو - ثيح ديدش لاتق عقوف «ساروألا يف ربربلا ةنهاك ةمصاعو

 يأ  هيحاون خّودو ساروأ لبج َكْلَمَو ءاهلَتَقف اهلئاّقو ةنهاكلا ناسح يقل»

 حتف نرتقا كلذبو .«جارخلا مهيلع بتكو «ربربلا نَّمأو - ىندألا برغملا يحاون
 نامعتلا نب ناسح نأ :امهدحأ :«نيماه نيرمأب ىئدألا برغملاو ساروألل ناسح

 رّرقو بتكف ةوقلاب ةحوتفم ًاضرأ تسيلو ةيجارخ ًاضرأ برغملاو ةيقيرفإ ضرأ ربتعا
 .ةاواسملاو ةلادعلا كلذب تّلجتف «نيملسملا برعلا رئاسك جارخلا ءادأ مهيلع
 ةنهاكلا عم اوناك نيذلا برغملا نم اهريغو ساروألاب ربربلا ناسح نَمأ :امهيناثو

 هشيج يف ربربلا نم أفلأ رشع انثا هعم نوكي نأ مهيلع طرتشاو «نيملسم ريغو

 ىلإ مهتدايق دنسأو نيتقرف مهلعجو أفلأ رشع ينثإلا دينجتب ماقف «؛كلذ ىلإ هوباجأف
 برعلا ءاهقفلا ءاملعلا نم الجر رشع ةثالث مهب ناسح قحلأو «ةنهاكلا ّينبا

 اشفو . ةئهاكلا ّينبا مهيف نمب اعيمج اوملسأ نأ ثبل امو «نآرقلاو نيدلا مهميلعتل

 .ربربلا يف مالسإلا
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 عماج ناسح دّدج» هنأ ْذِإ «؛ةماه تازاجنإب هاله ةنس  ناسح ماقو -
 سسأ كلذب ناسح سسأف .«ةالولا ىَلوو «نيواودلا نّودو «هال9 ماع ناوريقلا
 ةيقيرفإب روشعلا ىلوت نم لوأ يناعنصلا شنح هيقفلا ناكف «ةلودلاو ةيالولا
 ناوريقلل ضاق لوأ وه ناكف ءاضقلا يخونتلا نمحرلا دبع ىلوتو «ةيلامشلا
 .ناوريقلاب نيملعملاو ءاملعلا نم ينالوخلا نايفس ناكو «مالسإلا يف ةيقيرفإو

 بيرعت نع ةيخيرات ةسارد يف ءاج امكو - هدهع ملاعم مهأ نم ناك

 دالبلا يف ةيمسرلا ةغللا يه ةيبرعلا ةغللا لعج نامعنلا نب ناسح نأ» بردملا

 يف سردُتو «نيواودلا باتُك اهبتكيو لامعلل لئاسرلا ررحّتو ىواكشلا عفرت اهب
 اهمادختسال اهناقتا ةلودلا ىفظوم ىلع طرتشاو «نآرقلا ةءارق قيرط نع دجاسملا

 ًاعيرس ًارثأ كلذ لكل ناكو «ةيبرعلا ملعت ىلع سانلا لبقأف «نيواودلا فلتخم يف
 . دالبلا يفوت ىف

 أقرم سئنوت ةريحب لحاس ىلع ماقأو ةيلحاسلا سئوت ةئيدم كاسح سسأو -

 ةنيدم تحيبصأ) ثيحب ثيحب « سنوتب (هفسلا ةعانص راد) يشأ و نفسلا ميوعتل ًاضاوحأو

 رارقتسالا ناسح عيجشت لضفب راصمألا نم ًارصم اهيف ةعانصلا راد ءانب دعب سنوت
 ىوتفلل سانلا اهمؤي 5 ةاضقلل ًارقم اهلعجو ءاهيف لاملا تيب ماقأ دقو . اهيف

 ملعلا تارانم نم ةرانم حبصأ يذلا ةنوتيزلا دجسم ناكرأ ناسح عضوو .يضاقتلاو
 كلذ لك لديو .نفسلا نم ريبك ددع جاتنإب ةعانصلا راد تماقو .؛اذه انموي لأ
 ثكم دقو :ةيقيرفإ لامشل ةالولاو نيحتافلا مظعأ وه نامعنلا نب ناسح نأ ىلع
 .(مالك“ ) ه4م1/ ةنس تامو ه45 ةنس ىلإ الاف

 ومو :تقك1 دو لا حملا ا ا

 020+ هس اشم الخ يف صرف ارز يرحبا عفا لق هم ديس

 كلاته ىتبف «صربق ىلع ةيواعم بئان وه ناكو.. ريت وبا اكد ةيواعم

 هل تناك مث يي رم لا ع الا :انودقخ

 «ناورم نب كلملا دبع ةفالخ يف ةيقيرفإ لامشو ةريصبلاو ماشلاب ةيدايق راوذأ

 فرح ةيقيرفإ لامتش كلملا قبح ني كيلولا ةقيلخلا هالوند ه// ةنس يف مث

 ةربخو مزحو ريبدتو يأر اذ ريصن نب ىسوم ناك  ريثك نبا ركذ امكو
 8 .برغملاب ميلاقأو ًاندمو ًادج ةريثك أدالب حتتفاف ةيقيرفإ ةرمإ ىلوت . .برحلاب

 برغملاب هلو «مالسإلاو نيدلا مهيف ثبو هيدي ىلع برغملا لهأ ملسأو
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 «برغملا دالبب ميظعلا هرودل لهاجتلا نم عون دجويو .«ةلئاه ةروهشم تاماقم

 : هنأ هتيالوو هدهع ملاعم نم ناك دقو

 جيلخو ةتبسو اهلبجو اهلحاسو ةجنط قطانم ريرحتب ريصن نب ىسوم ماق -

 طوقلا مكحو لالتحا نم طسوتملا رحبلل يبرغملا يبونجلا لحاسلاب قاقزلا
 امكو هنأ ْذِإ ءمالسإلا لبق ام ذنم ىصقألا برغملا نم ءاجرألا كلتل (نابسإلا)
 اهوظح ءرحبلا نم ةيبونجلا ةودعلا كلت يف ةوظح طوقلل تناك»  نودلخ نبا ركذ

 ناكو «. .مهودبعتساو ربربلا دالب ىلإ قاقزلا جيلخ نمو ةجنطب زاجملا ةضرف نم
 - مث «ةتبسو ءارضخلا ةريزجلا بحاص يطوقلا نايلي» ءاجرألا كلتو ةجنط مكحي

 ةجنط حتفف ه44 ةنس ريصن نب ىسوم راس» نادلبلا حوتف يف يرذالبلا ركذ امكو

 ركاسع ريصن نب ىسوم ازغأ) :نودلخ نبا. لاقو «. .اهلزن نم :لوأ وهو ءاهلذنو

 لصو ىتح ةجنط لبج يف لغوأو هراطقأ خّودو ىصقألا برغملا دالب نيملسملا

 نايلوي بتك» هنأ لماكلا باتك يف ءاجو !مالسإلا ةعاطل نايلي لزنتساف قاقزلا جيلخ

 هيلع ذخأو هنئادم نايلوي هلخدأف «هيلإ راسف «ةعاطلاب ريصن نب ىسوم ىلإ يطوقلا
 حتفو ررح يذلا وه ريصن نب ىسوم ناكف .«هب ىضري امب هباحصألو هل دوهعلا
 .م8٠/1 قفاوملا ه894 ةنس ىصقألا برغملا دالب نم ءاجرألا كلت

 لئابق اهيف ناكو ةيلخادلا ىصقألا برغملا قطانم ريصن نب ىسوم حتفو -
 - نودلخ نبا ركذ امكو هنأ ذإ .ةدماصملا مه ةيربرب تاماعزو ةملسم ريغ ةيربرب

 نعذأو «سوسلا ىلإ هنبا لسرأو تاليفات ءارحصو هعرد ريصن نب ىسوم حتفا
 ريثألا نبا لاق .«ةجنطب مهلزنأو ةدماصملا نئاهر ذخأو «هتلودو هناطلسل ربربلا

 ةداقلا ءارمألا نم ناكو .«ةقدصلا مهنم هلماع ضبقو «ةعاطلا هيلإ اودأو..»

 ملسأو اهيف طبارو برغملاب روكن ضرأ حلاص حتتفاف يريمحلا روصنم نب حلاص

 .روكن ربرب هدي ىلع
 يمالسإلا يبرعلا مكحلل ًازكرم ةجنط ةئيدم ريصن نب ىسوم ذختاو -

 نم لوأ ريصن نب ىسوم ناك  يرذالبلا ركذ امكو هنأ ذإ ءىصقألا برغملاب
 بيرعت نع ةسارد يف ضايف حلاص. د لاقو .«اهيف نيملسملل طتخاو ءاهلزن

 هذاختاب ىصقألا برغملا يف ًاحضاو هلمع رهظ دقف ريصُت نب ىسوم امأ» :برغملا

 ميلعتلل ةريبك ةسردمو يركسع طابر ىلإ اهليوحت ىلع لمعو «هل ًازكرم ةجنط
 اهيلع لمعتسا مث ه٠١9 84 ةنس اهيف ريصن نب ىسوم ثكم دقو .«ينيدلا

 .ربربلا لئابق نمو برعلا نم ًاشيج هعم لعجو دايز نب قراط
 رئاشع نم نئاهرلا ذخأ يف نامعنلا نب ناسح هكلس يذلا كلسملا كلسو -
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 ريصن نب ىسوم ذخأ دقف هشيج يف مهنم ةوق دينجتو اوملسي مل نيذلا ربربلا لئابق
 امكو ثيح ىصقألا برغملا ربرب نم اودنجت نيذلا عم ةجنطب مهلزنأو ةدماصملا نئاهر

 مهنوملعي أئراقو اهيقف رشع ةعبس  ةجنطب  مهعم ريصن نب ىسوم كرت» ضايف. د ركذ
 لاقل ريب مالزسإلا رخل مق نيفلسملاوبدادلملا ويحرر هتاعر نقنيو «ةارقلاو مالمإلا
 ربربلا لئابق عم برعلا ضعب ::ةكسأو .ةطاوغربو ةرامغو ةجنط يف ةدوجوملا ةيربربلا

 .«ةيبرعلا ةغللاو نآرقلا مهظيفحتو نيدلا لوصأ مهميلعتب برعلا رمأو

 برغملا ىلع رمألا رصتقي ملو» ةروهشملا تاماقملاو دجاسملا ءانبب ماقو -

 دجسم: :اهزربأ نم دخاشملا نم ادد نيصت نح ىيوسفف سن ىذلا ىهفألا

 يمُس ًادجسم ناسملت يف ىنب ثيح طسوألا برغملا لمش لب «شكارمب تامغأ
 ْ 2 .هدالبلا لهأل نآرقلا ظيفحتو نيدلا ميلعتب موقيل همساب

 يتلا نفسلا ةعانص رادو ةيلحاسلا سنوت ةنيدمب ريصن نب ىسوم متهاو -
 ىلإ ةيرحب ةيلمع لوأ هّجوو «نفسلا نم ريثكلا تعنصف «نامعنلا نب ناسح اهسسأ
 امكو يطب نسيوم نو هللا كيا قنا ةدايقب ةيبوروألا طسوتملا رحبلا برغ رزج

 ام اهنم مّنْعو اهازغف ةقرويم ةريزج ىلإ رحبلا يف هللا دبع هنبا رّيس» - ريثألا نبا ركذ

 ةئس كلذ ناكو  ؛«رفظف ىرخأ ةيحان ىلإ ناورم هنبا ثعبو .ًاملاس داعو ىصحي ال

 يفو . ةينابسإلا رايلبلا ةريزج يهو ينابسإلا لحاسلا يف ةقرويم عقتو  ةيرجه
 يرفاعملا كلام نب فيرط يناميلا دئاقلا ريصن نب ىسوم هجو ه١ ةنس ناضمر

 يا ا ير ل ب أ را فو اا
 سانلا ىأر املف ءأملاس عجرو «ةريثك ةمينغ فيرط باصأقف. ١  ريثألا نبا لاق
 لاوش يف ةيناث ةراغب كلام نب فيرط ماقو - «سلدنألا وزغ ىلإ اوعرست كلذ

 ريصن نب ىسوم عضوو ةماه ةيعالطتسا تامولعبو مئانغلاب ًاملاس عجرو هلا

 .كلذل ةمزاللا نفسلا زيهجتو ةعانص متو «سلدنألا حتفل ططخلا اهئوض ىلع

 أيهو «يبرعلا برغملا دالب يف يخيراتلا هرود ةمظع ىلع ملاعملا كلت لدتو

 قلطنا ه4 ةنس يفو .سلدنألا دالب حتفل قالطنإلل سسألاو تاموقملا كلذ لك

 .برغملا دالبب هثوكم ةرتف تهتناو سلدنألا ىلإ ريصن نب ىسوم
 «ةتسلا نييناميلا ةالولاو ءامعزلا ِكئلوأ دعب هنأ ىلإ انه ةراشإلا ديفملا نمو

 :مهو «ةصاخ ثحابم مهل سيل نيينامي ةالو ةثالث ًاضيأ ةيقيرفإ لامش ىلوت

 نيرسلا هني مقا يدل[ وهو :(هذ1 - 9 نم) ريصُت نب ىسوم نب هللا دبع /

 ه857 ةنس سلدنألا ىلإ راس امل هوبأ هفلختسا دقو . ىصقألا برغملا يصاقأب
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 عبرأ هتيالو تناكو ه5: ةنس ىلإ ةيلامشلا ةيقيرفإ ىسوم نب هللا دبع ىلوتف

 ةنس رصمل أيلاو ناك يذلا وهو :(ه4١٠١- ٠١7 نم) يبلكلا ناوفص نب رْشب

 لاوش يف ةيلامشلا ةيقيرفإ كلملا دبع نب ديزي ةفيلخلا هالو مثاه١١٠ ١

 ّنكَسو ءاهَدّهّمف «ةيقيرفإ ناوفص نب رشب ىلوت» نودلخ نبا لاق .ه؟

 تناكو .«اهنم هعجرم تامو ه9١١ ةنس ةيلقص ةريزج هسفنب ازغو ءاهءاجرأ
 تناكو (مال717) ه9١٠ ةنس كلملا دبع نب ماشه ةفالخ يف ناوريقلاب هتافو

 ظ ْ . نينس عبس هتيالو

 رصمل ًايلاو ناك يذلا وهو :(ه79١ ١74 نم) ىبلكلا ناوفص نب ةلظنح
 عيبر يف ةيلامشلا ةيقيرفإ كلملا دبع نب ماشه ةفيلخلا هالو مث ه754١ ةنس ىلإ
 ةيقيرفإ عوبر ىلإ رارقتسالا داعأو جراوخلا تاكرح ىلع ىضقف ءه175١ يناثلا

 راطخلا ابأ يلوُي نأ ةلظنح ىلإ ماشه بتكو» :ريثألا نبا لاق .ةيلامشلا

 .اه5١١ ةنس اهيلإ هرّيسو هالوف «سلدنألا ىلع يبلكلا رارض نب ماسح

 نب ةلظنح ءابنأ سلدنألا ريمأ رارض نب ماسحب صاخلا ثحبملا نمضتيو

 . مالسإلا رجف يف ةيقيرفإ لامش لك اومكح نيذلا ةالولا رخآ وهو ناوفص

 ًاسداس

 سلدنألا دالبل نويناميلا ةالولاو نوحتافلا

 اهنرق بوتسو (لاقتونلاو افاسإ)
 رصع سيسأتو سلدنألا دالب حتف يف ميظعلا يناميلا يبرعلا رودلا ىلجتيو

 نيقيلا أبنلا نمضتت يناثلا ءزجلاب ثحابم ةعبس يف كانه ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلا

 :مهو «سلدنألا دالبل نييناميلا ةالولاو نيحتافلا نم ةعست نع

 هركذ فلس دقو :ه95 57 نم سلدنألا ةالو لوأو حتاف . .ريصن نب ىسوم ١

 دئاقلا ثعب يذلا وهو (ىبرعلا برغملا دالب) ةيقيرفإ لامشل ًايلاو ناك هنأ
 كلام نب فيرط ةدايقب فالآ ةسمخب هذمأو لتاقم فالآ ةعبس عم دايز نب قراط

 يف طوقلا كلم قيردور مزهو نيلدقأللا لحاس هايإو قراط حتفف «يرفاعملا

 هىيعسأ حتفو غلب ىتح شيجلاب قراط ىضمو (مالا١ ويلوي) ه5” ناضمر

 نب ىسوم قلطنا مث ءريصُت نب ىسوم ىلإ حتفلاب بتكو ه51“ ةنس ةلطيلطو
 - ثيح ربربلاو برعلا نم افلأ رشع ةينامث سأر ىلع سلدنألا ىلإ هسفنب ريصُن
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 رّيْمِج لئابق نم ةنوكم ةبراضلا هتوق تناك»  عماجلا باتك يف ءاج امكو
 حتتفاف (م/١؟ ويلوي) ه9” ناضمر يف اينابسإ ريصُن نب ىسوم لخدف «ةيناميلا

 ركذ امكو - مث 24511014 ةدرامو 58711:1:5 ةيليبشإو 0818110714 ةنومرق

 نبا لاقو (اهحتفف اهنئادمو ةظيسبف ريس ىلإ ليبصت هيد سوم ناسا نيكألا خنا

 ةهج يف ةنولشرب ىلإ سلدنألا يف لغوتو حتفلا ريصن نب ىسوم ممن نودلخ
 دالب حتف متأف . «اهراطقأ خودو (ةيقيلج) برغلا يف سداق منصو «قرشلا

 تاساردلا تركذ دقو .اهمكح ىلوتو ل

 امأ ءطق شيج هل مْزهُي مل ايقت ًاميرك القاع ًاعاجش ريصن نب ىسوم ناك» هنأ
 ءاقبإو اهلهأل ةينيدلا ةيرحلا قالطإ ىلع ةمئاق تناكف سلدنألا دالب يف هتسايس
 لطبلا اذه ةريس يف ةليوطلا رافسألا تفل دقو . . مهيديأ يف مهئاضقو مهكالمأ

 هيلإ بتكو ه404 ماع رخاوأ ىلإ سلدنألاب ىسوم ثكمو .«ميظعلا يبرعلا
 بكوم يف ريصن نب ىسوم راسف هلا مرتع كلما دع ولا ةفيلخلا
 .ه141/ ةنس يفوتو ٠. .ه595 ةنس قشمد ىلإ مث ” ناوريقلا ىلإ ميظع

 ريمأ وهو :ه948- 5” سلدنألا ةالو يناث . .ريضت نب قسوم نب زيزعلا دعاس”
 ددسو اهطبضف «ماشلا ىلإ هتدوع دنع سلدنألا ىلع هوبأ هفلختسا دقو 1

 أاريخ اهزاج اعاجيف :ودعلا لبيع اكو. هيأ العب تيقن نئادف حتفو ءاهرمأ

 يف ًالوتقم زيزعلا دبع تامو . هيبأب صاخلا ثحبملا يف هرابخأ انركذ دقو . الضاف

 يمخللا بيبح نب بويأ هدعب سلدنألا يَلُّوو» نودلخ نبا لاق .ه4/ ةنس طساوأ

 بيبح نب بويأ ناكف .«رهشأ ةتس اهيلع ىلوتف ءريصن نب ىسوم تخأ نبا وهو
 دالبل ةمصاع ةبطرق لعج يف لضفلا عجري هيلإو سلدنألا دالبل ةالولا ثلاث

 يناعنصلا هللا دبع نب شنح هيقفلا وه ةبطرق عماج سسأ يذلا ناكو . .سلدنألا

 .(م/18) ه١٠٠ ةنس اهب تامو ةطسّقّرَس عماج ىنتبا يذلا وهو

 بونج حتافو (ه7١١1 )٠٠١ سلدنألا ريمأ . .ينالوخلا كلام نب حّمَسلا "' 
 ةفيلخلا هالو .نيحتافلا ءارمألا ءامظعو ذاذفألا ةمألا مالعأ نم وهو :اسنرف

 .ه١٠٠ ةنس مرحم يف اهالوتو اهلخدف «سلدنألا ىلع زيزعلا دبع نب رمع
 ا : ضير تفيزوج ئسنرفلا قؤملا لاف

 نيب ةنزاوملاب ماقف :نوفالا نييستتت ةيازخااد هاندا اسكاسو ؛الساب ًادئاقو

 0 نابسإلا لامتساو «تابترملا يف دنجلا فصنأو «جرخلاو لخدلا
 نب رمع ىَلو» :نودلخ نبا لاقو «. . مهئاضرإ ىلإ تدأ ةميرك ةلماعم مهلماعو
 ضرأ سمخُي نأ هرمأو ؛ينالوخلا كلام نب حمسلا سلدنألا ىلع: قيزعلا كبغ
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 ردح يمر دار فركلاو نب يعل رح رايس محق : نيلدنألا

 كلام نب حمسلا رقم يه ةبطرق تناكو هجاربأو هتمظعو هتعسب روهشملا

 - زيزعلا دبع نب رمع يفوت املو .(لاغتربلاو اينابسإ) سلدنألا ةيالو ةمصاعو

 ةيالو ديزي ٌرقأ كلملا دبع نب ديزي ةفالخلا ىَلوتو - ه١١٠ بجر يف

 د1:51) رضم:ىلع نيلكلا ناوقسض ني رشب ىلوو سلدتالل كلام نب حمسلا-
 ركذ امكو - ثيح سلدنألل أيلاو حمسلا ناكو . ةيقيرفإ لامش ىلع مث (ه

 دالب ىلإ اينابسإ نم كلام نب حمسلا زاجأ ما/١٠7 ةنس يف» :-ونير فيزوج
 ماقو 21418013215 ةنوبرأ ةنيدم حتتفاو ءاهراطقأ هشويجب ضيفت اسنرف

 ةنس ىف مث ٠« .ةرواجملا ندملا يف ةيركسللا تاسانبلا عضوو .اهنيصحتب

 مدقت مث ٠ .(هيئاتيكا) ةيقودو (قودغنال) ةقطنم حمسلا حتتفا (مال55) ه٠ 1

 ةنس ةلساب ةمحلم دعب دهشتساف (ةزولت) ىلإ ةريغص ةيركسع ةوقب حمسلا

 اماه ًايمالسإ ًايبرع ًالقعم تقب اهحتف يتلا ةنوبرأ ةنيدم نكلو ,(مال5؟5)اه1 7

 قلطأ دقو  ةنس يتئام نم رثكأ يأ - ه٠ ةنس ىلإ اسنرف بونج يف
 ىركذل ًاديلخت «8316 06 2ة03» وهو ةنويدأ عراوتك دكنأ ىلع ةمشا نويسترفلا

 . ميظعلا ريمألا كلذ

 وهو : : لاغلا دالي حتافو ه٠ 1٠١-7 سلدنألا ريمأ يبلكلا ميحُس نب ةسبْنَع - 4
 آيلاو ةسينع حبصأ مث سلدنألاب كلام نب حمسلا عم ناكو «نيحتافلا ءامظع نم

 بونج يف (ةنوبرأ) ىلإ دتمت هتيالو تناكو ههل ”٠ يناثلا عيبر يف سلدنألل

 حتتفاو ةنوبرأو سلدنألا نم ةسبنع مدقت (ما/714) ه١٠ 7 ةنس يفو انسكرف

 اهنمو اسنرف بونج ىف لاغلا دالب نم اهيلي امو (087355026) ةنوسكرك ةقطنم

 ةنس يف مث .جارخلا لاغلا دالب هيلإ تدأو (نونيبأ) و (مينأ) و (هيلينوم)

 يف رزجنالو سناسو «نوجيدو «نوملاشو ءنوسامو نويل ةسبنع حتتفإ ه١
 تاحوتف تناك ةسبنع تاحوتف نإ :هجاب فقسأ وديزيأ) لاقو .اسنرف قرش

 كلذل :وئير قرشتسملا لاقو .ةوقو شطب تاحوتف اهنم رثكأ ةراهمو قذح

 نابعش يف سلدنألاب ةسبنع يفوت دقو .«لاغلا دالب جارخ همايأ يف فعاضت

 .رهشأ ةعبرأو نينس عبرأ هتيالو تناكو ه٠

 تةيقيرفإ زبمأ تناوفص: نم رشب لمعتسا ةسبنع تاماملوا» :ريثألا نبا لاق

 نب ىيحي ثكمف (اه1١٠١/ ةنس ةدعقلا يذ يف يبلكلا ةملس نب ىيحي سلدنألا ىلع

 نب ىيحي ناكف مها ةنشل وألا صدام ىف هتافزت تع سلديالل ايلاو: ةملش

 مث ةسبنعب صاخلا ثحبملا يف هانركذ دقو «سلدنألل نييناميلا ةالولا سداس ةملس
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 ربكلا نم غلب دق ناكو ءرهشأ ةتس يناميلا يمعثخلا ةعسل يبأ نب نامثع هدعب مُكَح
5 

 اتع
 و

62 

 تا

 . يبلكلا ةسبنعب صاخلا ثحبملا يف هانركذ دقو نييناميلا ةالولا عباس وهو

 وهو :اسنرف برغ حتتافو (ه5١١ )١١7 سلدنألا ريمأ يقفاغلا نمحرلا دبع
 يف ةداقلا رابك نم نمحرلا دبع ناكو «نميلا ةماهتب ةيكعلا قفاغ ةريشع نم
 يقفاغلا نمحرلا دبع رايتخا مت حمسلا دهشتسا املو كلام نب حمسلا ةيالو
 ًايلاو ةسبنع حبصأ ىتح ريمألا وه ناكف «يقرشلا لحاسلاو ةنوبرأ يف ًاريمأ
 ةملس نب ىيحيو ةسبنع مايأ ةداقلا رابك نم نمحرلا دبع ثكمف سلكي
 عم وزغي ةدم يقفاغلا نمحرلا دبع ربص . . ١  نودلخ نبا ركذ امك  ثيح
 ناكو (ه7١١ ةنس سلدنألا كلملا دبع نب ماشه هالو نأ ىلإ ةازغلا
 املف «لاطبألا نيحتافلا ةداقلاو ةالولا ءارمألا رابك نم يقفاغلا نمحرلا دبع
 اينابسإ لمشت تناك يتلا اهميلاقأ ةرايزب ماق ه5 ةنس سلدنألل ًايلاو حبصأ
 ةدايزلاب ماقو  (اسنرف قرش ىلإ بونج)  لاغلا دالبو ةنوبرأ قطانمو لاغتربلاو
 رداصملا هتركذ دقو .اهجاربأو اهتمظعو اهتعسب ةروهشملا ةبطرق ةرطنق ءانب يف
 ةنس يفو .(اينابسإل برعلا ماكحلا عباس) هنأبو 4812171:43418 مساب ةيسنرفلا
 لابج مهب زاتجاو يمالسإلا يبرعلا شيجلاب نمحرلا دبع ريمألا راس ه5
 دالبو اسنرف بونج) هينوغروبو ةيناتكا ىتعطاقم ىف لغوأو 27/881351 هيبربلا
 برغ قطانمو نئادم ىلإ يقفاغلا نمحرلا دبع مدقت ه١١“ ةنس يفو .(لاغلا
 مدقت (م/77) ه4١1 ةنس يف مث .(ودروب) ةعطاقمو (نوياب) حتتفاو اسنرف
 - سيراب برغ بونج ةعقاولا .9.5 هيتاوب ةقطنم ىلإ يقفاغلا نمحرلا ديع
 ىف ةريبك ةكرعم تعقوف «ًأريبك أشيج دشح دق لترام لراش ةجنرفلا كلم ناكو
 ١4 قفاوملا مال” ربوتكأ 7 موي يقفاغلا نمحرلا دبع اهيف دهشتسا هيتاوب
 اسنرف ضرأ نم يقفاغلا نمحرلا دبع هغلب ام دحأ غلبي ملو .ها5١١ نايعش
 . ملاعلا نم ءزجلا كلذ يف برعلا نيحتافلا ءامظع رخآ وه ناك دقف

 . ةليبق نم وهو :ه17 115 نم سلدنألا ريمأ . .يلولسلا جاجح نب ةبقغع
 يف -ه117١ لاوش يف سلدنألا دالب جاجح نب ةبقع ىلوت دقو «ةيناميلا ةعازخ
 ريمأ  جاجح نب ةبقع ماقأ» :نودلخ نبا لاق ._ كلملا دبع نب ماشه ةفالخ
 . نيملسملا ىتكس غلي ىتح ءًارفظم ًادهاجم «ةريسلا دومحم نينس سمخ - سلذنألا

 ةنس لك يف هل ناك :ريثألا نبا لاقو .«ةنودو رهن ىلع مهنكاسم تراصو ءةنوبرأ .
 ةطْسْقَرَس يف جاجح نب ةبقع تامو .«اهريغو ةتبلاو هيقيلج حتتفا يذلا وهو «ةازغ

1 
 .رهشأ ةعبرأو نينس تس هتيالو تناكو ءمها177 ةنس رفص ىف اينايسإ قرشب 3-
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 ةالولا عسات وهو :ه٠١ - ١؟54 نم سلدنألا ريمأ . . يبلكلا رارض نب ماسح 7

 اينابسإ) اهلك سلدنألا دالبل ءامظعلا ةالولا رخآو سلدنألا دالبل نييناميلا

 امكو ها15١1 بجر ىفف . ةيمالسإلا ةيبرعلا ةفالخلا ةلود راطإ يف (لاغتربلاو

 ريمأ يبلكلا ناوفص نب ةلظنح ىلإ كلملا دبع نب ماشه بتك» - ريثألا نبا ركذ

 ةريشو الق «سلدنألا ىلع يبلكلا رارض نب ماسح راطخلا ابأ يلوي نأ ةيقيرفإ

 بجر نم ةعمج موي سلدنألل أريمأ ةبطرق رارض نب ماسح لخدف . .اهيلإ

 ناكو ءهرمأ ماقتساو سلدنألا لهأ هل تنادف. .  نوذلخ نبا لاق ء(ه68

 ماشلا برع نم شيج سلدنألا لخد دق ناكو 2. .مزحو يأر اذ ًاميرك ًاعاجش

 نوسافت ل ا

 لهأ هدنع رثك. . " :ًالئاق نودلخ نبا هيلإ راشأ ماه لمعب رارض نب ماسح ماقف

 يف ماسح ريمألا مهنكسأ ثيح ؛دالبلا يف مهقّرفف «ةبطرق مهلمحت ملو ماشلا

 مالسإلاو ةبورعلا خيسرتو اهراهدزا ىلإ ىدأ امم سلدنألاب ةماه نئ ءىاذدق اع

 5653116 ةيليبشإ ةنيدم يف صمح لهأ رارض نب ماسح نكسأ :هنأ ْذِإ اهيف

 درسا امو لهدا ناجم يف وردم نلعأ نكساو نك اهامسو

 لهأ نكسأو ءاهب اههبشل قشمد اهامسو 151718 هريبلا ةنيدم قشمد لهأ نكسأو

 ةير ةنيدم ندرألا لهأ نكسأو «نيطسلف اهامسو 510028 ةنودش ةنيدم نيطسلف

 يف ةيسوم يهو  ريمدت ةنيدم رصم لهأ نكساو «نورآلا هاهو ةقلام يف

 داقاعل آيلاو رارض نب ماسح ريمألا ثكمو :نضصم اه انمشاوت نيلدنالا قربت

 ةركملا عالدنا ىتح ةيقيرفإ] لامشل ابلاو ناوفص نب ةلظنحو سلدنألا

 نب ماسح حيزأ مث - ه78١ ةنس دمحم نب ناورم ةفالخ يف تاماسقنالاو

 ىلإ نتفلا تدأو ه1 ةئنس هتيالو داعتسا مث هجاب يف ماقأف ه178١ ةنس رارض

 اهعيمج سلدنألا دالبل ةالولا رخآ ماسح ناكف ءههال٠ ةنس رخاوأ يف هلتقم

 تامو ةيمالسإلا ةيبرعلا دالبلل ةيومألا ةفالخلا ت تهتناو تطقس نأ ثبل ام ثيح

 سلدنألا دالب ةيسابعلا ةفالخلا لمشت ملو ه١ 4 ةنبم ًاليتتا دمحم خي قآَووَم

 .- اها 4١ ةنس  يومألا لخادلا نمحرلا دبع سلدنألا مكحب لصفنا مث

 :اضيأ يبلكلا نارض ني ماسح ريمألاب ضاخلا:ثحبملا ندضتيو

 روهج ىنب ةلود تناك دقو :سلدنألاب ةبطرق يف نييبلكلا كولملا مث ءارزولا أبن -أ

 «سلدنألاب فئاوطلا كولم رصع يف ةماهلا لودلا ىدحإ ةبطرق يف نييبلكلا

 ه15471 ةنس ةبطرق ميلقأو ةنيدم مكحب يبلكلا دمحم نب روهج لقتسا ثيح

 مث يبلكلا روهج نب دمحم ديلولا هدعب مكحلا ىلع بقاعتو ةبطرقب هكيلمت متو
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 ةنس ىلإ ةبطرقب روهج ينب ةلود ترمتساو :روهج نب دمحم نب كلملا دبع

 .(م١1الال) ه6

 يف هاج اكوام ثيح ايلاطيإب ةيلقص يف نييبلكلا ةلودو ةيلقص ريزج خا د ب

 ناكو :ءاخسرلا نم ةميظع ةرتف ةيلقص ىلع اهلالخ اوغبسأ هي 15 ع كا
 يحاوض يف تميقأو ءومريلاب ةنيدم يف ًامخف أرصق ةيلقص يف يبرعلا ريمألل

 58 :ةاماع ايزاهق ا رك رهو ةريبك ةنيدم تحبصأو «ةرخافلا تاليفلا ومريلاب

 . 775 ةنس يبلكلا نسحلا يبأ نب نسحلا ريمألا ةيلقص ةريزج مكَح ىلوت

 انركذ دقو  نويبلك ءارمأ ةعست ةيلقص ةريزج مكح ىلع بقاعت مث ه4
 نم ةيلقص ريمأ يبلكلا فسوي نب ماصمصلا مهرخآ ناكو - مهدوهع ملاعم

 مهمكح ماد ثيح ةيلقصل نيينميلا ةييبلكلا ماكحلا رشاع وهو ه١  اآا/

 .ما ل قفاوملا ه١5475 ةنس ىلإ

 0 0 ل 4و4

 0 ا ع ال ا درا
 نب كلام يباحصلاو ءرصمب نآرقلا أرقأ نم لوأ وهو يرفاعملا رَّمْحُم نب ديبَع

 رثكأ نم مهو رصم حتف يف زراب رود رفاعملا ءانبأل ناكو . . يرفاعملا هللا دبع

 ديلا لا د ل ا ا

 جن يه تدع يركب 6

 معنأ نب ..ةايز يناسحلا ةامعتلا ني نايس عب ةلامكلا هك يرفإ لخد نمم ناكو

 (هالث 00 ةئس) نامعنلا نب ناسح ع حوتفلا دهش ءةشن ٌيعبات وهو يرفاعملا

 دعب اميف حبصأ يذلا يرفاعملا دايز نب نمحرلا دبع هنبا أشن اهبو ناوريقلاب رقتساو
 . ةيقيرفإ لامشو ناوريقلل ايضاق

 ريصن : نب ىسوم ريمألا عم ةداقلا رابك نم يرفاعملا كلام نب فيرط ناكو - ب

 لوأ سأر ىلع ريصُت نب ىسوم هثعب ثيح (ه97 - 84 ةنئس) ةيقيرفإ لامشب
 لتاقم ةئامسمخ نم نوكتت ةلمحلا تناكو «سلدنألا لحاس ىلإ ةيرحب ةلمح

 ىف ءاج امكو ثيح كلام نب فيرط ةرمإ تحت ةيرحب نفس عبرأ يف اورحبأ

 لاوش يف  يسلدنألا ربلا يف ةريزجب فيرط نب كلام لزن. . )  عماجلا باتك
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 فيرط ةريزجب اذه انموي ىتح نيحلا كلذ ذنم لوزنلا عضوم فرع دقو - ه١

 مست ةيجنرتالا طئارخلا نفعيو . لطبلا يناميلا دئاقلا كلذ ىركذل ًاديلخت

 نيحتافلا ةازغلا لوأ فيرط نب كلام ناكف (0326 182118 فيرط سأر :عضوملا

 ةقطنم نع ةمّيق تامولعمبو ةريثك مئانغب داعو «سلدنألاب اولزن نيذلا برعلا

 نب قراط هّجوو ءططخلا ريصُت نب ىسوم عضوف «يسلدنألا لحاسلاب ةريزجلا

 بجر يف (قراط لبج) همسا لمحي يذلا عضوملا يف لزنف فالآ ةعبس يف دايز

 كلام نب فيرط ةدايقب نيلتاقملا نم فالآ ةسمخب ريصن نب ىسوم هدمأ مث ه7

 مزهنا ثيح ءطوقلا كلم قيردور دض ةكرعملا قراط عم فيرط دهشف يرفاعملا

 فيرط لخدف «(م١١/1 ويلوي) ه47 ناضمر ىف اليتق وه طقسو قيردور شيج

 ةنس سلدنألا دالب حتف ريصن نب ىسوم متأ مث دايز نب قراط عم سلدنألا دالب

 فيرط ةريزج ةيمستب خيراتلا يف دولخلا (كلام نب فيرط) مسا لانو ه9“

 . مويلا ىتحو نمزلا كلذ ذنم همساب اينابسإ لحاس يف فيرط سأرو

 نيحتافلا ءامظعلا ءامعزلا رخآ . .يرفاعملا رماع يبأ نب روصنملا ءابنأ  ج

 يومألا مكَحلا نب ماشهل اهاحو | دوز: نسا يبأ نب روصنملا ناك : سلدنألاب

 نب ماشه ىلا امل» :ريثألا نبا لاق ته" ةا# ل 875 سل دنألا ةفيلخ

 نكي ملف سانلا نع هبجحو «يرفاعملا رماع يبأ نب روصنملا هل َبّجحت مكَحلا

 رماع يبأ نب روصنمللو ةفيلخلا مسا ماشهل ناكف . (هيلإ لصي الو هاري دحأ

 نب روصنملا ناكو» :نودلخ نبا لاق « ءمكحلا ديلاقمو ةدايقلاو ةلودلا ةساكئر

 يقاوع لقا: نيتم نيدو بورحلاب رصبو ةعاجشو يأرو لقع اذ رماع يبأ

 01 احول عدبلا لهأ عَمَق قو (ءافلعلا

 تذفنو «كولملا ةيحتب اّيحُي نأ رمأو «كلُملا ريرس ىلع دعقو  ةبطرق ىقرش

 ةكرشلا ياعم ننكر ناسا لعامل ءكاعدلاب راوي ةةمتناب رار عكا

 ازغف «برحلا راد ىلإ هسفنب وزغلا رماع يبأ نب زوصنملا ددرو . .(دوقنلا)
 هل لف الو ؛ةيار اهيف هل رسكني مل ءهكلُم مايأ رئاس يف ةوزغ نيسمخو نيتنثا

 يسنرفلا خرؤملا لاقو .«ةيرس هل تكله الو «ثعب هل بيصأ الو ء«شيج

 يف رماع يبأ نب روصنملا ةيار تحت نيملسملا ةازغ لاج» :2313123172 دونير

 ةياراقاع ىلورر دج انا ىلإ قي راجع لوما رار ارز ةراتلو هلاحشت
 نم يمالسإ ملع اهيف قفخ نكي مل نكامأ يف هليخ تساجو ءاسنرف بونجو
 ها'17 ةنس هتافو ىتح اميظع أسيئر رماع يبأ نب روصنملا لزي ملو .«لبق

 . هتسائر نم ةنس نيرشعو عبسل كلذو (م5١٠٠؟)
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 يفوت املو :سلدنألاب ةيرفاعملا ةيرماعلا ةلودلاو نويرماعلا ءاسؤرلا د

 ناكف ءرماع يبأ نب روصنملا نب رفظملا ةسائرلا ىلوت رماع يبأ نب روصنملا
 ءرومألا ديلاقمو ةلودلا ةسائر روصنملا نب رفظمللو ةفالخلا مسا مُكَحلا نب ماشهل
 «رفظملا دهع يف دالبلا ترهدزاولا ءرفظملا مث روصنملل ًاريزو يبلكلا روهج ناكو

 ىلوت مث .ه44 ةنس تامو .«ًادايعأ همايأ تناك :ليقو . سلدنألا لهأ هبحأو
 مسقنأ املو .هه6٠5 79/7 ةنس رماع يبأ نب روصنملا نب رصانلا ةسائرلا ةبترم

 ةيرفاعم ةيرماع ةلود سلدنألا قرشب تماق فئاوطلا كولم رصع يف سلدنألا مكح

 نب رصانلا نب زيزعلا دبع اهكولم لوأ ناكو ه589 405 ماع ةيسنلب اهتمصاع
 . ناك كولم ةعبرأ هدعب اهمكح ىلع بقاعتو (ه4507 4١ 5) رماع يبأ نب روصنملا
 ةيرماعلا ةسائرلا ةذم تناكف (ه444 )446  يرفاعملا فاحج نب رفعج مهرخآ
 1555 ماع نم) ةيرفاعملا ةيرماعلا ةلودلا مث ءروصنملا دهع ذنم  ةيرفاعملا
 .مل75 قفاوملا ه589 ةنس تهتناو ءةنس نيرشعو ةئام ءاهز -(ه68

 نييناميلا ءارمألاو نيحتافلا ةباحصلا ءامظع

 ىطسولا ايسآو سرافو قارعلل
 ةرشع باتكلا اذه ىف نيعبسلا ةالولاو نيحتافلا ءارمألاو ةباحصلا نيب نمو

 «ىطسولا ايسآو دنسلاو سراف داليو قارعلل نييناميلا ةالولاو نيحتافلا ءامظع نم
 رشنو تاحوتفلا يف ميظعلا يناميلا يبرعلا رودلا مهب ةصاخلا ثحابملا يف قلأتيو
 قراشم نم ةدتمملا قافآلا كلت يف ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلا 550 و مالسإلا

 :مهو ٠ . ضرألا

 سيئر وهو : :ناَّذَّمَه ميلقأ ريمأو قارعلا داوس حتاف يلجبلا هللا دبع نب ريرج-١
 امكو  ةنيدملاب هلك يبنلا ىلإ نميلا نم ريرج راس املو «نميلا يف ةليجب ةليبق
 علطي :هيلع ًادفاو َلَبْقَأ نيح يي هللا لوسر هيف لاق» - ةباحصلا مجارت يف ءاج
 .«ريرج علطف هْكَلَم ةَحْسَم ههجو ىلع ءْنَمَي يذ ُريخ جفلا اذه نم مكيلع
 مث نميلا يف ليلج رود هل ناكو نيينميلا ءامعزلاو ةباحصلا رابك نم ريرج ناكو
 ةليخنلا ةعقوم يف يمالسإلا يبرعلا شيجلا ريمأ وه ناكو «تاحوتفلا ىف

 يلجبلا هللا دبع نب ريرج َعقاوا :ريثك نبا ظفاحلا اهنع لاق يتلاو قارعلاب

 قرغو ذئموي سرُفلا نم لِتُق دقو ةليخنلا دنع مهمّرَهو مهدئاق لّتَقو ٌسرُملا
 اهل تلذو ماشلاب كومريلا ريظن قارعلاب ةعقولا هذه تناكو «فلأ ةئام نم بيرق



 46 باتكلا نيماضمو فلؤملا ةمّدقُم 5

 تناكو .«باطخلا نب رمع ىلإ سامخألاو ةراشبلاب ريرج ثعبو .سراف باقر
 لاق .ةريحلا ميلقأ قطانم ريرج حتتفاو .ه7١ ناضمر ىف ةليخنلا ةعقوم

 لفسأ نيب اميف تاراغلا ريرج ّنشو . .رابنألا جيزاوب ريرج حتفو) يرذالبلا
 يف ريبك رود هل ناكو .«جيلالفلا ضرأو ءرمتلا نيعو «تارفلا لفسأو ءركسك

 نب ريرج ةيسداقلا ىف نيملسملا ةئميم ىلع ناك) :ريثك نبا لاق «ةيسداقلا

 ه1 ةئس يفو .«يدارملا حوشكم نب سيق ةرسيملا ىلعو يلجبلا هّللا دبع
 بحسناف اهيف سرفلا كلم زيوربأ ىرسك ناكو «ناولح ةنيدم ىلإ ريرج قلطنا
 ءةلجد رهن قرش قارعلا داوسو ناولح ريرج حتفو سراف دالب ىلإ برهو
 ناولحب ريرج ماقأو» :يرذالبلا لاق ءاهيلع باطخلا نب رمع ةفيلخلا هالوو

 دهاشت:ةل تناكو: 4 ةيرخ قارعلل اريمأ ةبحرو» نعاشلا لاق هيفو «اهيلغ املاو

 حتف» يرذالبلا لاق ءاهحتتفاف ناريإ لامش يف ناذمه ميلقأ ىلإ مدقت مث ةريثك

 نامثع ةفالخ يف َناَذَمَه ميلقأل ًايلاو ريرج ثكمو .(ها" ةنس ناَذَمَه ريرج
 نييبت ائيفوتسا دقو «قافآلا كلت يف يمالسإلا رصعلا سسأف هاله  ؟54 ةنس

 لوألا ءزجلاب ةحفص نيعبس ءاهز يف عقي لماك ثحبم يف هتاحوتفو هخيرات

 .ةيرجه 0١ ةنس هتافو ىتح

 تومرضحو ةدنك كلم وهو :ناجيبرذأ ريمأو حتاف يدنكلا سيق نب ثعشألا  ؟
 ش :رعاشلا لاق .مالسإلا روهظ دنع

 ُميطفوهوداسدقمالغج 2 اتلاب بَصَعَملا ثعشألاك َتْسَل

 ٌميظع ٌبطخ كولملا يف هبطخل ٌسيقو ءراّرَملا لكآ هدج
 ميدقو ٌتداح ناجات تنعش اللو كولعلا ةبينهةلف

 هنأ وه ثداحلا هجاتو نميلا كولم نم ًاكلم ناك هنأ وه ميدقلا ثعشألا جاتف
 كو لوسرلا بكوم يف ليلج خيرات هلو ةباحصلا نم وهو ءامعزلا ءامظع نم ناك
 نم فالآلا سأر ىلع نميلا نم ثعشألا قلطنا دقف «تاحوتفلا يف مث نميلا يفو
 نبا لاق «قارعلا ىلإ صاقو ىبأ نب دعس باطخلا نب رمع هّجو امدنع ناسرفلا

 هي يق الا هقحلر نر كانيعلا هبلإ تعيتتحاو ايل دفاعا يلح ىلإ يسع ناقشت ةودلخ
 نم اهالت امو ةيسداقلا راصتنا ةداق نم ثعشألا ناكو .«ًافلأ نيثالث ىف سيق
 نب ةسشالا نيفلسملا ميم ىلع ناكا يرقاللالاق' «دنوانيت ةطقرم اهتمو دهاشملا
 حتاف وه ثعشألا ناك مث «ه١٠ ةنس ناريإ يف دنواهن ةعقوم تناكو «سيق

 نصح حتفف ناجيبرذأ سيق نب ثعشألا ازغ.. » يرذالبلا لاق ءاهريمأو ناجيبرذأ

 تمواق ام ناعرس ناجيبرذأ نأ الإ» نسح ةفيلخ . د لاقو 2.١ . مهحلاصو ناورجاب
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 ثيح «شيجب ةفوكلا يلاو هدمأف «سيق نب ثعشألا اهالوت يتلا ةيركسعلا ةيماحلا

 كرعلا نم اساك اهنف كسار« عرخأ ديني ةقطم ناجي لا مهق.ىسفألا عالطتلا
 ةفالخ يف ناجيبرذأ ريمأ وه ثعشألا ناكو .«مالسإلا ىلإ سانلا ءاعدب مهرمأو

 ٌتعشألا لزنأو. . ١ :يرذالبلا لاق «بلاط يبأ نب يلع ةفالخ يف مث نامثع

 - ةمصاع اهلعج يأ  اهّرّصَمو «برعلا نم ناويدلاو ءاطعلا لهأ نم ةعامج ليبدرأ
 يف ثعشألاب صاخلا ثحبملا عقيو «ناجيبرذأ لهأ رثكأ ملسأو . .اهدجسم ئّئَبو
 ثعشألا ةيكولم ذنم ةماه ثادحأل ةلماك ةسارد وهو لوألا ءزجلاب ةحفص 06

 يبأ نب يلع ةفالخ يف ثعشألا رود نع نيقيلا أبنلا ىلإ تومرضح يف هترسأو
 لزي ملو .مالسلا لطبو برحلا لطب اهيف ثعشألا ناك يتلا نيفص ةعقومو بلاط

 . ةيرجه يب

 ةباحصلا نم وهو :سراف دالب م ةرضصبلا ةيالو ريمأ يرعشألا ىسوم وبأ

 امك وهف هتيسورف امأف :ًافراع ًاملاعو ًالطب ًاسراف ناكو ءمدابسرا ىلإ نيقباسلا

 جرخأ دقف هملع امأو «ىسوم وبأ سراوفلا دّيس» ِكلَي هّللا لوسر هنع لاق
 ىسوم وبأ مهنم ةتس ىلإ ملعلا ىهتنا» لاق يبعشلا قيرط نم يراخبلا
 ه/ ناضمر يف ٌةككَللا لوسر عم ةكم حتف ىسوم وبأ دهش دقو . (يرعشألا

 ىلع هي يبنلا هالوو ءه4 لاوش يف زاجحلاب ساطوأ ةوزغ يف راصتنالا داقو
 ىلإ نميلا نم قلطنا نأ ىلإ ًاريمأ الماع ثكمف ندع ىلإ نميلا ةماهت فالخم
 . ماشلاو ةيتارفلا ةريزجلا حوتفو ةرصبلا ةقطنم حتف دهشف ه5١ ةنس تاحوتفلا

 رود هل ناكو «ةرصبلا ىلع باطخلا نب رمع ةفيلخلا هالو ه5١ ةنس ىفو

 ” ديننا ذإ «ةللذ قئاقرو ءانثآ ايصعما دقت« ةوزيلك هلفاجت نأ ةلهجي مظع
 لاق «بضقلا نم اهدجسم,ناكو تضقلا نم ةيئبم ةرصبلا نكاسم ثناك -

 اوعجري ىتح هوعضوو هومزحو بصقلا كلذ اوعزن اوزغ اذإ اوناكف. . » يرذالبلا
 ئضوم وبأ ىَنَب مث «كلذك لاحلا لزت ملف .ىءانب اوداعأ اوعجر اذإف ءوزغلا نم

 يف سانلا طتخاو «دجسملا يف دازو «نيطو نبلب ةرامإلا رادو دجسملا يرعشألا

 يف ءاج امك ثيح ةرصبلا لهأل رهن قشب ىسوم وبأ ماقو .«لزانملا اونبو ةرصبلا
 كلذو «ةرصبلا ىلإ ةناجألا عضوم نم ةلبألا رهن يرعشألا ىسوم وبأ داق» قئائولا
 زكرم درجم نم ةرصبلا ىسوم وبأ لّوح دقف هلك كلذبو .«خسارف ةثالث رادقم
 «ضرأ .بصخأ ىلإ ةرصبلا تلوحتو ةمصاع ةنيدم ىلإ بصقلا نم هنكاسم
 . جيلخلا ةقطنمو قارعلا نم ةعساو قطانمل ةمصاع تحبصأو

 ىرقتسا» :يرذالبلا لاق «ةيلاملا رومألاو جارخلا ميظنتب ىسوم وبأ ماقو -



 48 باتكلا نيمابقمو فلؤملا ةمّدقُم /

 عضوو ءاهتحاسمب رمأف «ةعاطلاب نيئعذم اهلهأ دجوف «ةلجد روك ىسوم وبأ
 جارخلا ميظنت كلذب متف .زاوهألا كلذكو .«اهلامتحا ردق ىلع اهيلع جارخلا

 رودلا هل ناكو ءءاضقلاو ةرادإلا ميظنتب ىسوم وبأ ماق امك .ةيلاملا تاداريإلاو

 قئاثولا باتك يف ءاج دقو «يرجهلا ميوقتلا وأ خيراتلا ثادحتسا يف يساسألا

 عمجف . خيرات اهل سيل ٌبتك كنم انيتأت هنأ :رمع ىلإ ىسوم وبأ بتك» هنأ ةيسايسلا
 ١1 ةنس يف كلذ ناكو «ةنئيدملا ةرجهل خيراتلا اوعضوف ؛«ةروشملل سانلا رمع

 عضوب رمع ىلع راشأ يذلا وه ىسوم ابأ نإ) :نويعلا ةرق يف ءاجو .«ةيرجه
 . «مالسإلل خيراوت

 ةنس ذنم اهحتفب أدب دقو «(ناريإ) سراف دالب حتف يذلا وه ىسوم وبأ ناكو -
 اهحتفي لزي ملف زاوهألا ىلإ ةرصبلا نم ىسوم وبأ راس» :يرذالبلا لاق .ها7

 رتسُت ىسوم وبأ حتف) مث «هيدي نيب برهت مجاعألاو ءًارهن ًارهنو ًاقاتسر اقاتسر
 ةديلتلا ةيسرافلا ةيروطاريمإلا ةمصاع 59[[5 سوسلا تناكو (سوسلاو زمرهمارو

 نبا لاق .مالسإلا لقاعم نم القعم اهلعجو ىسوم وبأ اهحتتفاف «(سيلوبيسرب) يهو
 ىسوم وبأ حتف» مث «ناشاقو ّمُق يرعشألا ىسوم وبأ حتتفإ ه١ ةنس يفو» ريثك

 لاق «ناريإ بونجو طسو يف  «نئادملا نم اهريغو زاريشو ناجرأو ناهبصأ

 . .نامثع ةفالخ يف دنوامدو ناقلاطو ّيرلا لامعأ ةيقب ىسوم وبأ حتتفاو» يرذالبلا

 ةنيدم يهو ناجريشلا لوح ام حتفف :«يثراحلا دايز نب عيبرلا ىسوم وبأ هجوو
 نيسبطلا حتفف . . يعازخلا ءاقرو نب ليدب نب هللا دبع ىسوم وبأ هّجوو ..نامرك
 دالبل ىسوم يبأ تاحوتف تلمتكا كلذبو .«ناسارخ اباب امهو . .نانصح امهو

 يف مالسإلا رشتناو «ناسارُخو ناتسجس موخت ىلإ  ناريإ طسوو بونج - سراف
 سراف دالبل ىسوم يبأ تاحوتف عئاقوو ءابنأ انيصقتسا دقو .سراف دالب قافآ

 دالب نم اهيلي امو ةرصبلل ًايلاو ىسوم وبأ ثكم ثيح ةرصبلل هتيالو دهعو ليصفتلاب

 ةنس ىتحو ه١ ةنس رمع ةفالخ يف ةرصبلا هتيلوت ذنم ناتسجس موخت ىلإ سراف
 .نامثع ةفالخا يف ه6

 وهو «لوألا ءزجلاب ةحفص ١٠١١ يف ىسوم يبأب صاخلا ثحبملا عقيو

 نيب بيهرلا لاتتقإلا دعب هميكحت نع نيقيلا أبنلا ىلإ هتاحوتفو هخيراتل ةلماك ةسارد
 يف هفقومو هالا/ ةنس نيْفِص يف هعم نيذلاو ةيواعم ريمألاو هعم نيذلاو يلع مامإلا
 .ه1414 ةنس وأ ه47 ةنس يرعشألا ىسوم وبأ تام دقو .ميكحتلا ةيضق

 ةينميلا قراب ةليبق نم وهو :لصوملا ريمأو سسؤم يقرابلا ةمثره نب ةجفرع - ؛
 باتك يف ينالقسعلا رجح نبا هنع لاق .نميلا يلاعأب ةاَرّسلا ةقطنم يف
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 ال اوناكو «حوتفلا يف ءارمألا دحأ «يقرابلا ةمئره نب ةجفرع» :ةباصإلا

 0 تل ل ةباحصلا الإ نورمؤي
 ًادئاق ةجفرع ناك دقو 2. .تيركتو لصوملا حتف يف ةمثره نب ةجفرع ليخلا

 ةريزج حتفو نيرحبلا نم ةيرحب ةلمح ةدايق 9 «نيرحبلاو نامع ةقطنمب
 ليخ دئاقو ةيسداقلا يفو ةليخنلا ةعقوم يف ةاَرّسلا دزأ دئاق وه ناك مث «ةيسراف

 نب رمع ةفيلخلا هالو مث .قارعلا لامشب لصوملا ميلقأ حتف يف نيملسملا

 اهلعجف ةريغص ةيرقو انصح لصوملا تناكو «لصوملا دالي ىلع باطخلا

 يبرعلا اهرصع سسأو قارعلا لامشب عساو ميلقأل ةمصاع ةئيدم ةجفرع

 ىلع ةمثره نب ةجفرع باطخلا نب رمع ىلو.. » :يرذالبلا لاق .يمالسإلا
 ةجفرع اهرَّصَمُف «ةليلق مهل لزانمو ىراصنلا عيبو نصحلا اهب ناكو لصوملا
 : ماشه نبا لاقو . . عماجلا دجسملا ىَئَب مث مهل طتخاو مهلزانم برعلا لزنأف
 ثكم دقو .«يقرابلا ةجفرع اهّرّصّمو برعلا اهنكسأو لصوملا طتخا نم لوأ

 ةبورعلا لقاعم نم ًالقعم اهلعجو نامثعو رمع ةفالخ يف لصوملل ًاريمأ ةجفرع
 . مويلا ىتح كلذك لازت امو

 نايدلا لآ نم وهو :ناسارُخ ريمأو ناتسجس حتاف . .ناتدلا نب دايز نب عيبرلا
 كولمو جحذم تيب  نودلخ وبا لاق امك مهو بعك نب ثراحلا ينب ءاسؤر

 هيفو «نيحتافلا ءارمألاو ةباحصلا ءامعزلا نم دايز نب عيبرلا ناكو .«نارجن

 : يديبُرلا برك يدعم نب ورمع لاق
 نمحرلاةعاطو داهجلايوني انرشم هايجلاب م مير 5 0

 نارك نيم لابتجألاو ادهحسللاو سرافو داوسلا ىرق حابتس | ىتح
 يرعشألا ىسوم يبأ ةيالوو رمع ةفالخ يف نيرحبلا ةرمإ عيبرلا ىلوتو

 نب هّللا دبع ةيالوو نامثع ةفالخ يف مث . سراف نئادم نم ديدعلا حتتفاو ة ةريغبلل

 نب عيبرلا رماع نب , هللا دبع ىلو# ب رجح نبأ ركذ امكو ه6 ةنس ةرصبلل رماع

 موخت ىلإ همي ارك ذبلت ناسي قناكو (؛هلي ىلع تحتفف ناتسجس دايز

 يف مث نامثع ةفالخ يف اهيلع أريمأ راصو ناتسجس عيبرلا حتتفاف ناتسناغفأو دنسلا
 لا رس دالبلا ري انامل ان رلا عض مكه عا ب 6 [تارو اقم ةنالح

 ايسآو ناسارخب مالسإلا رشنو خيسرتب اوماقف «ةيناميلا نم مهتيبلاغ ناكو ؛مهتالايعب
 دقو «يناثلا ءزجلاب لماك ثحبم يف عيبرلا رودو خيرات ثيصقتسا دقو . ىطسولا

 .ه86” ةنس ناسارخب دايز نب عيبرلا ىفوت
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 يناميلا ميعزلا وه :ناسارُخو قراشملا ريمأ . .ةَرْمُص يبأ نب بلهملا 5

 مكاحلا ركذ» كلذكو «ةباحصلا نم هوبأ ناك .يدزألا ةرفُص يبأ نب بلهملا

 ظفاحلا هنع لاقو .«اهولزن نيذلا ةباحصلا باب يف بلهملا روباسين خيرات يف
 . .ه5445 ةنس دنهلا ضرأ ازغ . .ًاميرك ًاعاجش ًالضاف بلهملا ناك» : ريثك نبا
 .امهريغو كرتلا يف ةروهشم تاوزغو ةديمح فقاوم هلو

 بدألاو ثارتلاو خيراتلا بتك.نم باتك ولخي الو «ديجم خيرات بلهملل نإ
 ءزجلا ىف - بلهملاب صاخلا ثحبملا ىف كلذ لك انيصقتسا دقو «بلهملا ركذ نع
 تاملكلاو ةردانلا محالملاو تالوطبلاو ةريزغلا تامولعملاب زيمتي يذلاو - يناثلا
 دقل .ميظعلا ميعزلا كلذ ةريس اهيف دسجتت يتلا ةريثكلا راعشألاو ةغيلبلا بطخلاو

 ناقيقلاو هنب دالب) حتتفاف ه5 5 ماع دنسلا دالب ىلإ لوألا حتفلا ةدايق بلهملا ىلوت

 بابب ليفلا رقع يذلا وهو «لوباك حتف دهشو 5-5 ماع نكسلاب» ناتلملاو

 حتتفاو (ه174 4 ال ةنس) ناسارخ يف ةيبرحلا ةدايقلا بلهملا ىلوتو :(لوباك

 نب ديزي توم دعب ةفالخلا ىلع ماسقنالا عوقو دنع ةرصبلا ىلإ داعو «ةريثك قطانم
 ةدايقو زاوهألا ةرمإ بلهملا ىلوتف «ريبزلا نبا ةطلس يف قارعلا لوخدو ةيواعم
 ناكو# :باعيتسالا باتك يف ربلا دبع نبا ظفاحلا لاق . جراوخلا دض برحلا
 ةقرازألا نم ةرصبلا ىمح يذلا وهو ءًابيطخ «برحلا يف يأر اذ «ًاعاجش بلهملا
 .«بلهملا ةرصب :ليق ىتح «اهنم اهلهأ رثكأ ئلج نأ دعب ةيرفصلاو جراوخلا

 ًايلاو راصو ه517 - 57 ةنس سرافو زاوهألا ميلقأل ًادئاق أريمأ بلهملا ثكمو

 ىلوت ناورم نب كلملا دبعل ةفالشخلا رمأ بتتسا املو (ها/٠ )59  لصوملل

 تناكو «قرشملاو سرافو زاوهألاب نيدرمتملاو جراوخلا دض برحلا ةدايق بلهملا
 ةنس) نامرك ىلإ قارعلا قراشمل اريمأ راصو ةروهشم محالمو تاوزغو فقاوم هل

 :بلهملاب ديشي يرقشألا نادعم نب بعك لاقو (هالش -

 اوردصامهللادعبَناَمْرَكراهنأ ٠ اودرو ئذلا شيجلل بلهملا االول

 ُرُمُغالو ٍناوال ةعيسدلا مخ ض 2+« حرف وذ «عابلا ليوط «نيبجلا ٌتلص

 ناساركل :هعيالوب ةريق لذاسر «ةاضارغل ايلاو بليملا مضأ الا ةتس فو
 ميلاقأ تلمش ةعساو تاحوتف هدالوأو بّلهملا داق «تاوئس عبرأ ترمتسا يتلا

 يف ةدنجخ هتاحوتف تغلبو (ناتسكيزوأ) دْعُسلا دالب ةرضاح يهو ئراخّبو نجئبر
 دالب حتفو . . شك ازغ «ةريثك تاوزغ بلهملا ارغ» يرذالبلا لاق «ةناغرف ميلقأ
 امك بلهملا ناكو .«فسن ازغو «ةواتألا ُدْعّسلا هيلإ تّدأو ؛ةدنجخ حتفو ءلّثْخلا
 :ةعسوت نب راهن رعاشلا لاق
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 ٍبِلْعَتو ركب يح نم اهفالحأو هب تبصعع دق ناطحق هب فيطّن . .

 بألاو مألو سفنلابُهَنوُدَفُي هتارتناوب :١ ذنف تسع ادد

 كلاقأ ىف هيون يرسل ةطلملاار ةلونلا :سأ تسرك مما ملا ماقرب
 ناهيك رواو. :نافستاغفأو: قارمإ لاعب خف ىطامم لمت نقلا بن نانمارخ

 كردأأل >قرتكملا ىف ةريرخلا لئابقلا تاك ىف نير علو رن هن رار هناك
 اذه ىف ةعساولا مهتاريخل ةجيتت ناتساركنب ةيبرعلا ةيلبقلا عامضوألا ةعيبط بلهملا لآ
 ناك ىتح ةياغلا هذهل دقَع فلحب (بلغتو ركب) ةعيبر عم ةقالعلا اودكأف «ناديملا

 اوغلاب بلهملا لآ نأ رهظيو ءامهتلحم يف نيتليبقلا نيتاه نالزني ديزي هنبأو بلهملا
 تقولا ىف اوناك نو ةييَسلا لامعألا اهتودلقت اوناك ىتحع ةعيبر وحن :دؤلا:راهظ] ىف

 تليملا ءانبار :تليدلا ناق مقل[:

 نسح يجان. د لاق كلذلو «ناسارخو اهقراشمو ةرصبلاب نييناميلا ءامعز رابك نم
 ةيبورعو ةينامي ةسايس عقاولا يف اهنكلو «ةفرص ةينامي ةسايس اوعبتا دق» مهنأ
 ءاهز يف عقي يذلاو - بلهملاب صاخلا ثحبملا يف انيصقتسا دقو «ةيمالسإو
 ىتح يوبنلا دهعلا ذنم هداجمأو هترسأو بلهملا خيرات يناثلا ءزجلاب ةحفص نيعبس

 ه7 ةجحلا يذ ىف ىطسولا ايسآو ناسارخل لاو وهو ناسارخ ورم ةنيدمب هتافو

 ْ فام الو: ةعاشرلا وك احوقتلاب :لفاذح ريق لم

 .(ةفرص ةينامي ةسايس ادحتلا كق هن

 ميعزلا وهو :نينمؤملا رصانو ناتسحسس ريمأ ::ةعشألا نبا نمحرلا ديع  ا/

 رعاشلا لوقي هلو . يدنكلا سيق نب ثعشألا نب دمحم نب نمحرلا دبع ىيناميلا
 : ناديه ىشعأ

 هجات دقعي ناك كل بأ نم مك

 العلا ىدم لانت نأ كب ثرصقام

 هل ىرت مورقلا ىماس اذإ مرق...
 هعمل تلي شن ةبينيردكتل اغقااذإو

 مهنأك ديدحلا قلح يف نوشمي

 اولفجأةدنك لآ يف اعد اذإو

 مهفويس ٌنأك ةدسأم تايبشو

 دودج ثرإوةمركمءابا

 ديلتو فراط دجم قارعأ

 دوقعملاهئاول تحت نادمه

 هدير وهو ادم انما

 ٍدوُسَمو دّيس قدِص لوهكب

 دوعر قوربةمحلم لك يف

 ا ل ولا «ثعشأللا لآل يسائرلاو يدايقلا

 نيتماهلا هيتلحرمب ثعشألا نبا ن نمحرلا دبع خيرات نعو «ه 11/ ةنس هتافو ىتح اهريغو
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 ميلقأ يلو دقف «ثعشألا نبا نمحرلا دبع اهالوت يتلا تايالولاو ةسائرلا ةلحرم أ
 مث (هال4 ماع) دنسلا ىلإ نامرك ميلقأل ًاريمأ حبصأ مث (ناريإ لامش يف) يّرلا

 نبا براح»  يدوعسملا ركذ امك  ثيح (ما/4 ماع) ناتسجس ميلقأل ًاريمأ

 براحو «جلخلاو زوغلا مهل لاقُي عاونأ مهو كرتلا ممأ نم كلانه نم ثعشألا

 ثعشألا نبا قفط... ».:يربطلا لاقو- .«دنهلا كولم نم دالبلا كلت ىلي نم
 تاعتلاو باقغلا ىلع ةانسرألا' لعجو اناوعأو الماش هيلإ تتعب أذل حمف املك
 .قافآلا كلت هتطلس تلمشف .«ناكم لكب حلاسملا عضوو

 ماع يفو :(ه87 - )4١ ةفالخلاب هتعيابمو ثعشألا نبا نمحرلا دبع ةروئ ب

 دضو قارعلا ريمأ جاجحلا ةرطيس دض ةمراع ةروث نمحرلا دبع داق ه١

 رصانب بقلتو ةفالخلاب نمحرلا دبع عيوبو «ناورم نب كلملا دبع ةفالخ

 اينعااوبتكو.:يسرادلاو نيخرؤملا مامتها ةروثلا كلت تراثأ دقو :نيدم وحلا

 ةلواحم ثعشألا نبا ةروث تناك» .: نسح ىجان . د هنع لاقو . تاحفصلا تائم

 قارعلا يف ةيوقلا لئابقلا مظعم نأو اميس ءرّضُم ةرطيس نم صلختلل ةّيدج
 علخ ُهَعْمَج مظع امنيح ثعشألا نبا نمحرلا دبع نإف اذهلو .ةيناطحق تناك

 ىف ةفيلخ فسوي. د لاقو «نينمؤملا رصان هسفن ىّمسو ناورم نب كلملا دبع

 1 : «ةفوكلا يف رعشلا خيراتاا هساتك

 نب كلملا دبع ةفيلخلا دض اهنارين لعشأ ىتلا ثعشألا نبا ةروث تناك املا
 . عزانم نودب ةروثلا هذه رعاش وه نادمه ىشعأ ناك «قارعلا ىلع هيلاوو ناورم
 قلحُي ىضمو ءامدقلا نميلا كولم ليلس ثعشألا نبا نمحرلا دبع ىلإ هيحانج ّدشف

 تناك دقل ءابرغ قارعلا ىلإ ًاقرش ناتسجس نم دتمملا حيسفلا عارصلا ناديم يف

 نميلا دجمب هروعش هيف اهراثأ ةقيمع ةيطارقتسرأ ةعزن اهيلع رطيست ىشعألا سفن
 وهو . .دجملا كلذ ةداعإل لمعي هنأو ءامدقلا نميلا كولم ليلس هميعز نأو ميدقلا

 ةيوازلا هذه نم ةروثلا ىلإ اورظن نيذلا ةيناميلا روعشل الثمم الإ نكي مل اذه يف
 ناك» :يواجبلا لاقو .«ثعشألا نبال ةباجتسا فئاوطلا عرسأ اذهل اوناكف

 سراف كلم هل مت دقو «ةاهدلا ناعجشلا ةداقلا نم ثعشألا نبا نمحرلا دبع

 ىلإ نينمؤملا رصان ثعشألا نبا نمحرلا دبع مدقت مث 2. .ناتسجسو نامركو

 مث ءه١4 ةنس اهيف عيوبو ةرصبلا لخدو ةرصبلا يف هدونجو جاجحلا مزهف «قارعلا

 ثادحأ كلذ تللخت دقو ءروغثلاو حلاسملا هيلإ تضوقتو هوعيابف ةفوكلا لخد

 ماع ديدش عارص دعب ثعشألا نبا ةروث ءاهتنا ىتح ليصفتلاب اهانيصقتسا ةريبك

 ةريخألا اهكراعم ضاخ دقف ةروثلا كلت نم مظعأ يبرعلا خيراتلا دهشي ملو هه
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 وهو ةفالخلاب ثعشألا نبا ةعيابم تراثأ دقو .لاجرلاو ناسرفلا نم فلأ ةئامثالث
 نمز ىلإ نمزلا كلذ ذنم ًاعساو ًالدج تراثأ «نميلا نم ٌىدنك» ريثك نبا لاق امك
 صاخلا ثحبملا يف ةروثلا نع تاساردلاو ءابنألا انيصقتسا دقو «ريثك نبا

 اذه نم يناثلا ء ءزجلاب ةحفص نيعبس يف عقي يذلاو ثعشألا نبا ن نمحرلا دبعب
 يف تامو ه7 ماع ناتسجس ىلإ ثعشألا نبا بحسنا ةروثلا ت تهتنا اهلو :ىناتكلا
 .داجمألاب لفاحلا هخيرات دعب ليبتر دالب

 رابكو نيحتافلا ءامظع نم وهو :نيقارعلا ريمأو ناسارخ ريمأ بلهملا نب ديزي
 خيسرتو سيسأتو مالسإلا رشن تاحوتف يف رفاو ماهسإ هل ناكو ةالولا ءارمألا

 : ليفلا بجاح لاق هيفو «ىطسولا ايسا نادلبب يمالسإلا يبرعلا رصعلا

 بّلهملا نبادي يفاهدجت هالك 2فثجعبت نيأ كيو رظناو ثيغلا مِش
 بصعُملاةايح ىرخألاهدي يفو لئصع نم هللا اهب يزخي ٌدي هادي

 : قدزرفلا لاقو

 راصبألا ٌسِكاون باقرلا عْضخ ميسي دنيوي اور لاجرللا اذإنف

 لآ ٌثيأر. . دمحم نب ناورم ىلإ ةلاسر يف يرازفلا ةريبه محا لاق دقن

 فار د ند ناك ييفلاسلا نب ةساتولا يداك دا ىانرق ناك لا نع ليحل

 - بلهملا لآو وه هخيراتو هرود بلهملا نب ديزيب صاخلا ثحبملا يف انيصقتسا
 ءايعول نم ىلرألا يم ةلماك ةتبارد ىف - ةتتاميلا تايصختشلا نه ريكك مهم
 : لستم انف لمشتو

 ثادحألاب لفاح دهع وهو (ه/805 )87  ناسارخل بلهملا نب ديزي ةيالو دهع -أ

 ةعساش ميلاقأ بلهملا نب , ديزي حتتفا دقف «تاحوتفلاو تازاجنإلاو ةيخيراتلا

 مزراوخ ميلقأو ناتسكيجات ىلإ دتمت يتلا سيغذاب دالب اهمهأ ىطسولا ايسآ نم
 يف ناسارخ ميلاقأ تدهشو «ةريثك دئاصق هتاحوتف يف تليقو «ناتسنمكرت يف
 هنأ ىتح مجعلاو برعلا سوفن يف ًايلاع ًاريدقت ديزي لانو «ةريبك ةضهن هدهع

 - ه5 عيبر رهش يف ةرصبلا ًادصاق اهنم جرخو ناسارخ ةيالو نم لِزَع امل

 رمي ملف ناسارخ نم بلهملا نب ديزي جرخ» - ريثألا نباو يريطلا ركذ امكو

 :قدزرفلا لاقو «نيحايرلاو دورولا هل اوشرف الإ دلبب

 بلهملالاةنب ايلماناهت. تارذإ ناشارتضاورع اعرسج تنك

 نيلإ كنت اك ًأجلف «جاجحلا نم ليكنتلل بلهملا لآو ديزي ضرعت دقو

 .ةفالخلا ناميلس ىلوت ىتح كانه ماقأف ماشلاب دهعلا ىلو كلملا دبع نب ناميلس
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 ىلو ه95 بجر يفو :(ه919 )95  نيقارعلل بلهملا نب ديزي ةيالو دهع - ب
 ديزي لازأف ءاهقراشمو قارعلا ىلع بلهملا نب ديزي كلملا دبع نب ناميلس
 نب ديزي ىلع ينثي نادعم نب بعك لاقف مركلاو لدعلا رشنو جاجحلا ملاظم

 :بلهملا

 ٌحداوصلا ٌتاحئانلا اهيف ٌبواجت امدعب نيقارعلاب ًارودص تيفش

 حشاكو قيدص هيف عرش مهَف مهلك سانلل دوجلاو ىدنلا تددم

 قارعلل ًايلاو ناك هنأل نامزلا كلذ يف ةالولا مظعأ بلهملا نب ديزي ناكو

 نب ديزي ماقو .(ىطسولا ايسآ) ناسارخ دالبو دنسلاو ناريإو نامٌُعو نيرحبلاو
 ناتسهد ةكلمم حتتفا ثيح ىطسولا ايسآ يف تاحوتفلا بعصأو مظعأب بلهملا

 تهتناو :«ناجرج ةنيدم دييشتب ماقو - ه4 ماع  ناجرجو ناتسربطو ةريحبلاو

 .ه١١٠١ ةنس ىلإ ماشلاب ماقأو «ه99 ةنس ناميلس ةافو دعب هتيالو

 ناضمر يف :(ه7١٠- )١ ٠١ ةفالخلاب هتعيابمو بلهملا نب ديزي ةروث - ج
 سناك ىذلا كلما كنعد كرو ةنراخلا وص ةروثاسملا ,قي ديري لاق هاذ
 .ةرصبلا ةيالوب كلملا دبع نب ديزي شيجو لماع بلهملا نب ديزي براحف ؛ةريسلا

 بلهملا نب ديزي علخ»  ريثك نبا ركذ امك - ثيح ةرصبلا لخدو مهيلع رصتناف

 يف لدعلا طسب اهيلع رهظ املف «ةرصبلا ىلع ذوحتساو كلملا دبع نب ديزي
 يحاونلا ىلع هباون ثعبو ةرصبلا ىلع بلهملا نب ديزي رمأ رقتساو . .اهلهأ
 سرافو نامعو نيرحبلاو ةرصبلا ميلاقأ يف بلهملا نب ديزي عيوب دقو . «تاهجلاو

 ناكو «(ىناطحقلا) ةفيلخلا بقلب بقلتو ناسارخ ىف ناجرجو دنسلاو ناتسجسو

 نت ناوطع نسمح ةهدعرالاهو» ةيناسملا ندا ةرون عاش ىدرألا لطف نيدقنات
 تباث اهدقع يتلا لامألا اهيف حضتت هدئاصق نإ» ناسارُح يف يبرعلا رعشلا باتك
 حضتت لثملابو «ةفالخلاب بلهملا نبا زوفب جوتُت نأ وجري ناك يتلاو ةروثلا ىلع
 «مالسإلا يف مهرضاحبو ةيلهاجلا يف مهيضامب هدادتعاو ةداحلا ةيناميلا هتعزن اهيف

 هتعيابمو بلهملا نب ديزي ةروث تناك دقو .(هأ)«ةفالخلل ًالهأ مهلعجي امم
 برحلاو ةروثلا دئاصقو عئاقوو ءابنأ انيصقتسا دقو «ًاريبك ًايخيرات ًاثدح ةفالخلاب

 بلهملا نب ديزي لتقمب ةروثلا تهتنا دقل «كلملا دبع نب ديزيو بلهملا نبا نيب
 ةنس رقعلا ةعقوم يف كلملا دبع نب ديزي هثعب يذلا ماشلا شيج دض لساب لاتق دعب
 .«ًاميرك تامو ًاميظع لواح بّلهملا نب ديزي نأ» خيراتلا بتك يف ءاجو .ه٠

 ىلإ ةروثلا كراعم تلصاوتو ءراعشأو دئاصق بلهملا نب ديزي ءاثر يف تليق دقو
 :كياث لاق هقو بليملا ني لضفملا ةدايقب كيبلا
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 نوكاسملا ىف ًالازتو ةجنععو نمي يوذ يف أزع لّضْفُملا ناك

 ءزجلاب ةحفص ةئام يف عقت يتلاو بلهملا نب ::ةيزم ةضاخلا ةباردلا نسضعو

 يبرعلا رودلاو بلهملا لآو بلهملا نب + كيؤيل ًاديجم ًاخييرات باتكلا اذه نم يناثلا

 :ىطتسولا اهنا هت رابكمو :قارعلا نم ةلطناو قالا يف؛ مهضاعبب ىناغيلا
 ةالولاو ءامعزلا ءامظع نم وهو :نيقرشملا ريمأ ِىِرْسَقْلا هّللا دبع نب دلاخ 4

 نيذلا ءامعزلا نم دسأ نب ديزي هدجو يِرْسَقْلا زرك نب دسأ هدج ناك . نييناميلا
 يف باعيتسالا باتكب هدج ةمجرت يف ءاجو اكو يبنلا ىلإ نميلا نم اودفو

 . .ريمألا يِرْسَقْلا هللا دبع نب دلاخ دج .. دسأ نب ديزي» :باحصألا ةفرعم

 نب ديزي نب هللا دبعل ناك كلذكو . «نأشلا ميظع نميلا لهأ يف ًاعاطم ناك

 يرسملا هللا كينغ قب دلاع لوقا دقو
 ةريثك تازاجنإ هل ناكو (ه9ا/ - 84 نم) نينس نامث زاجحلاو ةكم ةرمإ

 . سانلا نم ريثك هيلع ىنثأو مركلاو دوجلاب رهتشاو

 ًاريمأ يرْسَقْلا هّللا دبع نب دلاخ حبصأ (مالا! 4 سرام) ه5١٠ لاوش يفو
 نمألا دلاخ ىسرأف « «كلملا دبع نب ماشه ةفالخ يف نيقرشملا دالب لكو قارعلل
 ذنم قارعلا خيرات يف دوهعلا لضفأ نم هدهع ناكو ءاخرلاو لدعلاو رارقتسالاو

 هللا دبع نب دلاخ َفّقو» قارعلا خيرات تاسارد دكؤت امكو - هنأ ْذِإ «تاحوتفلا

 «ةيداصتقالا ةيحاتلا نم قارعلاب ضوهنلاو ملسلا رارقإل يعسلا ىلع هتايح يِرْسَمْلا
 حلصتساو «ةعارزلاب لفتحاو «ليوطلا هدهع لالخ نمألاو مالسلا قارعلا داس دقف

 ةيهافرلا ةرمثملا ههوهج تققحو «راهنألا قشو «ةعارزلل ركبلا يضارألا نم ًاريثك
 ةقفلم تاياور نييبوعشلا ضعبو يناغألا تاتك يف يناهفصألا دروأ دقو (هأ)«دالبلل

 عئاقوو ءابنأ انيصقتسا دقف كلذلو ير تملا هلا يك يو الادب ةريبب يول ناار

 قارعلل هتيالو دهعو زاجحلاو ةكمل هتيالو دهع تازاجنإو دئاصقو قئاثوو
 قئاثولاو تاياورلا نييبتب ةبذاكلاو ةقفلملا تاياورلا دينفت عم ليصفتلاب نيقرشملاو

 :اهيف لاق ريرج رعاشلل ةيقئاثو ةديصق اهنمو «ةحيحصلا

 ٍدلاخ لشم ْمُهءاودأ_ئىفشًابيبط اوُقلامف ٍقارعلاب كد ناك ْدَقَل

 (لدجعممو فرشو ددّؤس دلاخ هئباو غ فيش

 اقّثلاو نيدلا طّلاخ مّلِحِب ْمُهافش

 قفا انيس افلا موري فيكف
 انموم كّبلق ناك ُنمأ ناك اذإ..

 ْعِضَت ملف نيملسملا روغث َتْيَمَح

 دصاق قحلاىلإٌيِدِهَم ةفأرو

 ةهاشمللا دفع ةنيوختال ةطاو

 ٍدراوحلا ِثويللا باسل نصافل
 ٍدئاذمكحأ تنك فوخ ناك نإو

 دئاق نباوًادئاق ًاسأر ٌتْلِزامو
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 دراوطلا ءارضلاك يصاونلا ٌتعشو اًنّقلا عم ديدحلا َليبارس دعت

 ٍدهاجملا باستحاو ًاربص َتيِقْلِو ىّدِعلا ىلع أرصن ٌتيطعأ دق كّنإو

 نأل ىطسولا ايسآو ناسارخ روغثو دنهلاو دنسلا روخت يله نيماسملا نوكتو
 ًادلاخ اجه قدزرفلا ناكو .نيقرشملا دالب لكو قارعلل ايلاو ناك هللا دبع نب دلاخ
 سبحلا نم هاعدتسا مث هسبحب دلاخ رمأف «كلملا دبع نب ماشه ةفيلخلاو يِرْمَقْل

 :لوقي وهو قدزرفلا جرخف

 قيلّشلامركيفَتْفِفاَمْلُقِ» ٍناَمَيَىتفرشأ ينئِيْظيَس
 انيصقتسا دقو برعلا مركأو دوجأ دلاخ ناكو .هماركإو هحارس قالطإ متف

 مظعأ دلاخ ناك دقلو .هيلع ءاملعلاو ءارعشلا ءانثو مركلاو دوجلا يف ةريثكلا هرابخأ

 نب دلاخ ناك» :يربطلا لاق .(ه١١١ ٠١8 ةنس نم) نامزلا كلذ يف ةالولا

 (نيقرتغملا ريمأ) هل لاقي .ناكو لي. ةهلك قرشملاو قارعلل ايلاو يرْشَمْلا هللا دبع
 : قدزرفلا لوق يف كلذ ىلجتيو

 دلاخب نيقرشملا ةوض نكلو ْتْلَجْلا اذإ ٍنيقرشملا ءوض ٌسمشلا امو

 دئاصقلا ثاحماج تومرضح ىلإ تنينفنا اذ كيلغ يدنا انم لععم

 ناك يِرْسَقْلا هَّللا دبع نب دلاخ نأ» :يناغألا باتك يف يناهفصألا معز دقو
 تاقيفلتو بيذاكأ نم معزلا كلذو ٠" .نيملسملا ىلع سوجملاو ىراصنلا يلوي

 يف نادمه ىشعأل ًارعش دروأ يناهفصألا نإ لب «ةييوعشلاو ةيسقلل ةييصعتملا

 نأ لبق ه47 ةنس تام نادمه ىشعأ امنيب «قارعلا ىلوت امل ىِرْسَقْلا دلاخ ءاجه

 يف يِرْسَقْلا دلاخب صاخلا ثحبملا عقيو .ةنس نيرشع نم رثكأب قارعلا دلاخ- ىلوتي
 ثادحألاب ةلفاح ةسارد وهو باتكلا اذه نم يناثلا ءزجتلاب ةحفص ةئام ءاهز
 مهنمو .ءارمألاو ءامعزلاو ةباحصلا نم تايصخشلا تارشع لمشتو ةماهلا ةيخيراتلا

 : مهزربأ نم ناكو «نيملسملا برعلا رايح نم مهعيمجو دلاخ لامع

 يف ءاج .اهيضاقو ةرصبلا ةيالو ريمأ يرعشألا ىسوم يبأ نب ةدرب يبأ نب لالب -أ
 .ثيدحلا يف ةقث ناكو . .ةرصبلا ىلع يرْسَقلا دلاخ هالو.. » هنأ هتمجرت
 ةيهاذ ناك اهييضاقو :ةزيهنلا نيمأ لالي ناكا :ةردعلا سسابعلا وبا ةلاقو
 ضيف يف لقعم رهن قتف يذلا وه لالب ناك» :يرذالبلا لاقو ب اضدأ
 اهيلإ لقنو تناوح هيبنج ىلع لعجو لدايست انها نوعان ربعنا
 ةرصبلا ةيالو تناكو «. .يِرْسَقْلا دلاخل ةرصبلا هتيالو مايأ كلذو . .قوسلا

 .زاوهألا ميلقأو يبرعلا جيلخلا ةقطنم ًاضيأ لمشت
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 ةفوكلا ءاضق ىلعو .دايز يبأ نب قراط ةفوكلا ميلقأ ىلع دلاخ لماع ناكو - ب

 نب نابأ ريمألا اهيلع دلاخ لماع ناكف سراف دالب امأ «يدنكلا نسح نب نيسح
 . سراف دالب ريمأ يلجبلا ديلولا

 ٠١6 نم) نمحرلا دبع نب دينجلا (ناتسكاب) دنسلا دالب ىلع دلاخ لماع ناكو  ج

 دالب ىلع دلاخ ىلو مث (ه9١٠-8١٠) يبتعلا ديز نب ميمت مث (ه8١1

 هنأل ؛صاخ ثحبم هلو (ه9١١- ٠١ 9) يبلكلا هناوع نب مكحلا ريمألا دنسلا

 ةظوفحملا ةنيدم ءانبب ماقو نيعبسلا نييناميلا نيحتافلاو ءارمألا ءامظع نم
 .نينسلا تائمل دنسلا ةمصاع تناك يتلا ةروصنملا ةنيدمو

 ءازمألا ءاهظرع كم طولا انساو ةلاتبارخ نيمأ :ىرشتلا هللا ديع نويدسأ ةاكواد
 .نيعبسلا ءامظعلا رخآو نيحتافلا ءامظع رخآ وهو

 51٠١١ نم) ًاماع رشع ةسمخ نيقرشملاو قارعلل دلاخ ةيالو تماد دقل
 ضعب سئاسدو دئاكم ببسب هايإ كلملا دبع نب ماشه لزعب هتيالو تهتناو (ه١١

 داعو «تاماهتاو دئاكمو ثادحأل هتيالو ءاهتنا دنع ضّرعتو «نيرماتملاو نيدساحلا

 ماشه ةافو ىتح نأشلا ميظع لزي ملو ماشلاب ةيناميلا ميعز وه ناك ثيح قشمد ىلإ
 نم بلطف كلملا دبع نب ديزي نب ديلولا ةفالخلا ىلوت مث .ه١١؟5 يناثلا عيبر يف
 هسبحف «دلاخ ضفرف هدعب ةفالخلابو دهعلا ةيالوب نيلفطلا هيدلول عيابي نأ دلاخ
 سيحلا ىف تامف نينامثلا زهان دق ًاريبك ًاخيش دلاخ ناكو «ةيبصعلا رهظأو ديلولا
 دمغي وهو مهلئاق لاقو ديلولا دض اوراثو نويناميلا بضغف ه15١ مرحم يف
 :ديزي نب ديلولا يف فيسلا

 الة هي تئاتتس تعمذتالو.' .تادتيهمح ادا يكبنس

 ىرْسَقْلا دلاخ نب دمحم ناك مث .ه١١؟7 يناثلا ىدامج يف ديلولا لتق ناكو
 .ه17١ مرحم يف كلذو ةيسابعلا ةفالخلا مايق نلعأ نم لوأ

 ريمألا وه :نيحتافلا ءامظع رخآو ناسارُخ ريمأ يرْسَقْلا هللا دبع نرددسأ ت1
 نيسف لا ةيقعم ىرشملا لسا قد هيرو ني دللا بوي هبا عاملا ياسا
 هللا نيه ويددتسأ ناكر. ىرشتلا دسأ نب ةينيزديرشتلا نرك نيددسأ نييباحفلا

 خيراتلا يف نيحتافلا ءامظع رخآ وه لب نييناميلا نيحتافلاو ءارمألا ءامظع نم

 : يعشاجملا فجسلا نبا لاق هيفو «يمالسإلا يبرعلا

 اًضرغلاواهلوط اهنم ٌُسيقت اضرألا ٌسِيِقَت ضرألا يف َتْرِس ول
 انيقتاو ةننشأ ريتمآلا بم ةانيققتر ريم ا ريش قكق ول
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 ءارمألا ءاهظخ وفة ركع رماه وه ىرخقلا هللا وق نيا ويفألا ة]

 ناسارُخل هتيالو دهع ملاعم نم ةرشع ىلإ انه ريشنو «قرشملاب نييناميلا نيحتافلاو
 ثحبملا يف ةحفص نيعبس ءاهز يف اهعئاقوو اهءابنأ انيصقتسا ىتلا)  هتاحوتفو
 لثمتت هتمظع ىلع لدت يتلا ملاعملا كلتو  (باتكلا اذه نم يناثلا ءزجلاب ريخألا
 : ةيلاتلا طاقنلا يف

 هاخأ نيقرشملا ريمأ هللا دبع نب دلاخ ىّلو (ما/70) ه5١٠ ماع يف
 ميلقأ يف نيملسملا نورصاحيو نوبراحي كرُّتلا ناكو «ناسارخ ىلع دسأ ريمألا

 «نوحيج رهن ءارو اميف امهو «ةناغرف ميلقأو دنقرمسو ىراخُب هيترضاحو دغّسلا

 رهن ربعف اهنم قلطناو  ناسارخ ةمصاع ورم ةنيدم ىلإ دسأ ريمألا لصوف
 ذاغأو دنقرمس ةئيدم دسأ لخدو كرتلا بحسناف «دتقرمس ىلع فرشأو :نوحيج

 ومآ ايقتتنلاف «دنقرمس ىلع يدنكلا ةطرمعلا يبأ نب نسحلا ىلوو رومألا ميظنت

 ' . ميلقألا كلذ يف نيملسملا

 يف ءاج امك - ثيح ءهتاحوتف لوأب دسأ ريمألا ماق ه٠ ا ماع يفو ه«©

 كلم نورمن لابج هّللا دبع نب دسأ ازغ ه٠ ؛ ةنس يف» كولملاو ممألا خيرات

 مُهَف .هيدي ىلع ملسأو نورمن كلملا هحلاصف ناقلاطلا لابج يلي امم َناتْسِشْرَعلا

 دي ىلع اوملسأ نورمن مهكلمو ناتسشرغلا لهأ نأل كلذو (هأ)«نميلا نولوتي مويلا

 . يِرْسَقْلا دسأ يناميلا ريمألا

 حتتفاف مالسإلاو ةبورعلا دنجب دسأ ريمألا راس ه١٠ 1 ماع سفن يفو ©

 «نيصلا مخاتتو باحسلا قناعت يتلا علم لابج غلب ىتح كصو ٌبزأو نيروغ دالب
 :هلوق اهنم ةديصق كلذ يف يدزألا هنطق تباث لاقف

 باجصحلا ووذ كولملااهبّيهت تافظشت نسف اذشا زا

 باهوالهنيب ّنُمِزُفوَت ِوْرَم فانكأ يف ليخلاب امس

 بارحلابو فويسلاب كَصضو َبَّزأ ىوح ثيح َنيروُم ىلإ
 بالك ينبلالوةٌرخافم بلك ٍةاَرَّسل عدت مل مح الم...

 ماه يراضح ي ينارمع زاجنإي دسأ ريمألا ماق ه٠ /-١٠1ال ماع يفو

 خلَب ةنيدم يهو نوحيج رهن بونج يف ناسارُح يف ةيمالسإ ةيبرع ةئيدم دييشت وهو
 لك لهأ مزلأ مث راهنألا اهطسوتت ةيوتسم ًاضرأ هّللا دبع نب دسأ راتخا» : في

 هل ًاروس ةنيدملا ىلع لعجو «خلب ةنيدم نم ءزج ءانبب ناسارخ نم ةيحانو ةنيدم
 اهارقب ناطيحُيو ًاخسرف ١١ هنع نادعبي نيروس لوألا روسلا دعبو «باوبأ ةعبس
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 «نيملسملاو برعلا اهيف نكسأ اهنيصحتو ةنيدملا ءانب متأ نأ دعبو .اهعرازمو
 يف يركبلا ديربلا وبأ لاق :هنأ يربطلا ركذو «. .ةيبصعلل اعنم ناكسلا نيب طلخو
 :اهنم ةديصق خلب ةنيدم دسأ ءانب

 ٌفلاحل نيميلا قددص ىلع يّنِإ ٍةِّيعررمأ ساس ِكلمريخاي
 ٌفئاخلاٌرقواهب ليلذلامصُع اهَتْئَّصح يتلا ةكرابملا نإ

 ذنم ىطسولا ايسآو ناتسناغفأ يف مالسإلا لقاعم نم ًالقعم خلب ةنيدم لزت ملو
 . مويلا ىتحو (مال1 7 ماع) اهايإ كيس اني

 نوحيج رهن دونجلا نم ةقرفب دسأ ريمألا ربع ه9١١و ٠١8 ماع يفو ©
 يصاقأب كرتلا ميظع ناقاخل ًافيلح ناكو (لْبَسلا) اهكلم مسا يتلا لّثْخلا دالب ازغو
 لاقف «ةعئاط كرّثلا دوفو هتتأو «خلب ىلإ مئانغلاو رفظلاب دسأ داعو «ىطسولا ايسآ
 : ةنظق تناك

 ابجوأو زاف برحلا لهأ َعَراَقو هب ْتْلَّزَن ُدِإ برحلا يف ًأدسأ ىرأ

 ايرخو هيلع ئيىصعتساام قّرحف هقدر ناقاخ ءلبَسلا نضرأ ِلَواَكَت

 ابرهم كنماوبرهي مل[ نايروغو ٍلُباك نيبام كرتلا دوفو كتنتأ

 ةداق ةعبرأ اهل ططخي درمت ةلواحم دسأ ريمألا فشتكا ه9١٠ ماع يفو ©« 

 رعشلا باتك يف ناوطع نيسح . د لوقي كلذ ببسبو مهلاقتعاب ماقف ؛ :ةيسيقلا نم

 ناهأو :ةيئاميلا ةموقلا ىرشفلا هللا ةبع قيحدسأ ينضعتا :ناسارخ- يف يبرعلا

 اوناك مهنأ وه ثدح يذلا امنيب 2. . طايسلاب هعم ًارفنو رايس نبا برضو «ةيرضملا

 موي يف دسأ بطخ» كلذ فشتكا املف ,خلب ةنيدم يف درمتب مايقلل نوططخي

 «يلاخ نينمؤملا ريمأو «مرمرتي وأ يلّبِق ام موري نم :هتبطخ يف لاقف ءةعمج
 انثا يعمو.. » هلوقو . (نامي فيس فلأ رشع انثا يعمو  يخأ هللا دبع نب دلاخو

 يبرعلا شيجلا يف ذ نييناميلا ددع نإف الإو خلب يف ينعي «ِنامي فيس فلأ رشع

 درشتلا ةلواتكيت نيميتملا بلغأ نخ' دبآ اقع كلو ًافلأ نيعبرأ ءاهز ناك ناسارخب

 : ةنطق تباث لاقف «يعيشلا طاشنلابو

 ٍبنذُّيمل نم فيكف بونذلا لهأ هوفع لّلَج هللا دبع نباٌدسأ
 دنئقرمسو ىراخب يف برطضا دق نيملسملا رمأ ناك ه١١!/ ماغ يفو ©« 

 ميعزلا هيدي ىلع ملسأو ءاهلخدف ىراخُب ىلإ دسأ ريمآلا راسف «ودعلا اهيلع بلغتو
 «لنمأ ريمألا مسا ىلع ًادسأ هنباآ ىمسو «نييئاماسلا دج وهو ناماس يراخبلا

 اهلخدو اهتم اوجرخف نامألا مهاطعأو دنقرمس يف نيكرشملا دسأ ريمألا رصاحو
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 ينامركلا يدزألا عيدج ةدايقب ايلعلا ناتسراخط ةعلق ىلإ ةئيرج ةلمح ثعبو «دسأ

 1 تس يضقم

 تاناويإلا ءانبو (عالقلا) عناصملا ءانبب دسأ ريمألا ماق ه4١1١ ماع يفو -
 ازغ مث «ةلودلا نيواود اهيلإ لقنو ةمصاعو ًارقم خلب ةنيدم ذختاو 0

 . نيصلا ىلإ هيوغيج شيج لولف برهو «حتفف هيوغيج ضرأو ناتسراخط
 كلملا دشح دقف نامزلا كلذ بورح مظعأ تعقو ه9١١ ماع يفو

 «ىطسولا ايسآ يصاقأو رهنلا ءارو ام نادلبب رافكلا دونجو ءارمأ كرتلا ميظع ناقاخ

 حاتجيس هنأ معزو ناسارخ يف نيملسملاو برعلا ىلع ءاضقلل فلأ ةئام- يف لّبقأو

 «قشمدو قارعلا ىلإ كلذ ءابنأ تلصوو «قشمدو قارعلا غلبي ىتح نيملسملا
 مالسإلاو ةبورعلا دنجب دسأ ريمألا راسو «ناسارخ يف ثدحي ام ىلإ ةمألا تعلطتو

 تعقوف «هشويجو ناقاخ ثيح ناتسكبزوأ يف - ناجزوجلا ىلإ ناسارخو خلب نم

 دسأ دونجو ناقاخ برهو «ناقاخ شويج ىلع دسأ اهيف رصتنا ىربك برح

 ىلإ رصنلا ءابنأب لسُرلا دسأ ثعبو .كانه لِتقَف «هدالب ىلإ لصو ىتح هنودراطي
 قيم ىلا كيما فرع ناكر. قود ماشه ةفيلخلاو قارعلاب دلاخ ريمألا

 :يربطلا لاق :؛ةفالخلا راد ىلإ هجوتو ربكي وهو قشمد لخدف «تيخب نب مساقلا

 هريبكتل ربكي ماشهو «ربكُي وهو لخد مث بابلا ىلع رّبكف ماشه ىلإ مساقلا لّبقَأف»

 هريرس نع ماشه لزنف ربخلاب هربخأو نينمؤملا ريمأ اي حتفلا لاقف هيلإ ىهتنا ىتح
 دئاصق دسأ ىلع ءانثلا يف تليقو .(مهدنع ةدحاو يهو ركشلا ةدجس دجسف

 . ىطسولا ايسآ يصاقأ ءاجرأ لك يف ةيمالسإلا ةيبرعلا ةدايسلا دسأ طسبو «ةريثك

 ىلإ ةميظعلا ايادهلاب مجعلا نيقاهد ىتأ ه١ ماع زورينلا ديع يفو - ٠

 نب ديسأ مجالا اهيأ»-: لاقف" طخ نيقاهدلا ريبك ماقف .«خلب ةنيدمب كسا ريمألا

 ةثالث اندنع لاجرلا تناكو «ةنس ةئامعبرأ ايندلا انلكأ مجعلا رشعم اننإ هللا كيف

 هوقو مَُقُم كلذك ناك اذإف هتؤرم تمت لجرو «دالبلا حتف هجوت امنيأ ةبيقثلا نوميم

 هللا نإو ؛مدقو دّوق كلذك ناك اذإف ىَجّرف هدي طَّسّبو هردص َبُْحَر لجو ءمُدُقو

 كن «كنم ةيناذُحْمَك متأ ًادحأ ٌملعن امو ءريمألا اهيأ كيف ةثالثلا ءالؤه تافص لعج

 ريبك وأ ريغص ىلع ىدعتي ذحأ مهنم سيلف كلامعو كمشحو كتيب لهأ تطبض

 قرشملا نم يئاجلا ءيجيف زوافملا يف تاناويإلا تينب كنإ مث ءريقف الو ينغ الو

 نمو نا ام يلا اهندللا ناحبس :الوقي نأ الإ نادجي الف برغملا نم رخآلاو

 هباحصأ تلتقو هتللفو هتمزهف فلأ ةئام ىف وهو ناقاخ تيقل كنأ كتبيقن نمُي

 . (ةناعا وهدا ةيلع نأ . .هركسغ ثحبأو



 06 باتكلا نيماضمو فلؤملا ةمذقم 01

 ىطسولا اهشأل زها وهو ْخلَب ةئيدمب دسأ ريمألا تام ه٠ يناثلا عيبر يفو

 : يدبعلا سرع نبأ لاقف ءاهلك

 عاطملاكلمللُبلقلاعيرق عانهُللادبعنباَدَسأىعن
 عاقد نم كبرءاضقلامو يِرْسَيرودقملا قفاوخلَيب

 كاردإ حيتت نييناميلا نيحتافلا ءارمألاو ةباحصلا ءامظع نع ةفلاسلا ذبُتلا نإ
 نب دلاخ ذاتسألا مامتهال ناك دقو .باتكلا اذهل ةغلابلا ةيمهألاو ريبكلا دهجلا
 ةعابط يف يباجيإلا رودلا باتكلل ةماعلا ةئيهلا سيئر ةفاقثلا ريزو ناشيورلا هللا دبع
 . ذاذفألا ءامظعلا كتلوأ ليلس وهف ورغ الو «افباتكلا اذه

 قفوملا هّللاو
 حرفلا نيسح دمحم

 م5١١٠ سرام /ءاعنص





 باتكلا ثحابيم

 لك لوسرلا بكوم يف نوينامي
 - مالسإلا رحف يف نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع
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 َيعاَوحلا ءاقْرَو نب لبد
  ةكم حتف يف ةعاّرحش ديس -

 نب ءاقرو نب لْيَدُب :يباحصلا وه برعلا ةاهد نمو ةذفلا تايصخشلا ْنِم

 نب يدع نب نزام نب رماع نب ئزج نب ةعيبر نب ىَّرعلا دبع نب ةعيبر نب ورمع
 ةدايقب ةمركملا ةكمل دلاخلا حتفلا يف ةعازخ ةليبق ديس يعازخلا ةعيبر نب ورمع

 . مالسلاو ةالصلا هيلع هّللا لوسر

 جاي مكب خا
 زر زخات نان

 مالسإلا لبق ةكمل اهتيالوو ةيناميلا ةعازخ ةليبق ءابن
 «ةقيرعلا ةيئبسلا ةيناميلا ةعازخ ةليبق نع ثيدحلاب ثحبملا اذه لهتسنو

 نب نزام نب ةبلعث نب سيقلا ئرما نب ةثراح نب رماع نب ورمع نب ةعازخ ونب :مهو
 رب سين د ايي نع نااهك نيملعر يندب ند كييخلا نب ةنوقلا يذلا
 , 'ةناطحق نب برعي

 ليس عوقو دنع برأم نم تلقتنا يتلا ةيناميلا دزألا لئابق نم ةعازخ تناكو

 ونب لزن . .نميلا نم دزألا لصف امل) :نودلخ نبا لاق .برأم دس بارخو مرعلا

 ناسغ تلزنو . .برثيب ورمع نب ةبلعث ونب لزنو «نامعو ةارسلاب دزألا نب رصن
 نبا لاق ؟'"ةعازخ مّهو ةكمب نارهظلا ّرمب ورمع نب ةثراح ونب ماقأو . .ةأارشلا لبج

 اولبقأ نيح رماع نب ورمع دلو نم اوعزخت مهنأل ةعازخ ةعازخ تيمّس امنإو) :ريثك
 بويأ نب نوع لاق .هب اوماقأف نارهظلا ّرمب ةعازخ تلزنف ء«ماشلا نوديري نميلا نم

 :كلذ يف يجرزخلا يراصنألا

 رِكاَرَك لول ينائيُةَماَرُش ْثَمْرْحَتْرَم َنُطَباَئْطَبْماَمَلَ
 ©!رّتاوبلا ٍتاَفَمْرُملاواَنَّقلا مصب ُْتَمَثْحاو َةَماهِت نم داو ّلُك ثَمَح

 .57١و 7١ص - حرفلا دمحمل  نودلخ نبا خيرات يف نميلا (0)

 .7ج 817١ص - ريثك نبال  ةياهنلاو ةيادبلا )
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 .رماع نب ورمع نب ةثراح ونب :ةعازخ) :ةيوبنلا ةريسلا يف ماشه نبا لاقو

 نميلا نم اولبقأ نيح رماع نب ورمع دلو نم اوُعَزْخَت مهنأل ةعازخ تيَمُس امنإو
 دحأ يراصنألا بويأ نب نوع لاق ءاهب اوماقأف نارهظلا ٌرّمِب اولزنف ماشلا نوديري

 :هل ةديصق يف جرزخلا نب ةملس نب بعك نب منع نب داوس نب ورمع ينب

 رِكاَرك لويخ يفاًئِيًةَعاَرخ ْتَمْرْخَت ٌرَمَنْطَباًئْطَبَهاَمْلَف
 ©!(رِتاوبلا ٍِتاَمَمْرُملاو اَنَّقلا ٌمّصِب ُتَمَتخاو َةَماهِي نم داو لك ثَمَح

 يف تقبو تعطقناو ترخأت يأ (ٌةعازخ تعزخت) :هلوق نإف كلذ ىلعو

 يف) :هلوقو .مهنع رخأت اذإ هباحصأ نع لجرلا عزخت :لاقي «نارهظلا َرم ةقطنم

 ضعب لاقو «تاعامج يأ :ركارك) ىنعمو ةيوبنلا ةريسلا يف اذكه (ركارك لويخ
 :ركارك لولح) ةياهنلاو ةيادبلا يف امتيب (ةصاخ.ليخلا تاعامج يه ةغللا لغأ
 رم ةقطنم يف ةعازخ تنكس دقو .(برعلا توين نم ةريثكلا تويبلا :لولحلاو

 ةلحرم ىلع عضوم :نارهظلا َرَم» :نادلبلا مجعم يف يومحلا توقاي لاق .نارهظلا

 لخنو ةريثك نويع ٌرَمبو «يداولا وه :نارهظلاو «ةيرقلا :رم :مارع لاقو .ةكم نم
 دزألا لئابق نم اهنأ ينعي ال ةكمب نارهظلا رم ةقطنم يف ةعازخ لوزنو ''"زيمجو
 دزألا لئابق نم يه امنإو - ناسغو جرزخلاو سوألا لثم  نميلا نم ترجاه يتلا

 نحيبلا ءافنلس ني نآل ةكلذوتةارسلا هزار: نيود لدفاع وميلاب تماكقأ ىفلا

 نبا لاق .نميلا نم ةكم نوربتعي ْنَم لئاوألا برعلا نييفارغجلاو نيخرؤملاو

 دالبو تومرضحو ةرهمو نامعو نميلا ةماهت لمشت :نميلا» :يقشمدلا رواجملا

 رهظو مّلْمَلَي ةيحان ىلإ يهتنت ىتح ..نميلا فيلاخم رئاسو ندعو ءاعنص

 :نميلا لهأ لاقو» :رواجملا نبا لاق  ةكم بونج ململي ةيحانو .«  .فئاطلا

 لاتو + ” هنن ايبوقل نميلا ةماهت' نماةكم نأ لوفر نم ءاملعلا نمو .: ةيئاوي ةكف
 . " «نميلا َدَح ُرخآ ةكم» :ليلكإلا بحاص ينادمهلا نسحلا

 مث ؛ةيناميلا ناطحق نب مهرج ةليبق نامزلا ميدق نم ةكم نكست تناك دقلو
 كلملا ناكو ءاهيلي امو ةكم لمشي ةعبابتلا رّيْمِح كولمو بس ةلود ناطلس ناك

 اسك نم لوأ وه تنامُيو تومرضحو نادير وذو أبس كلم دعسأ برك وبأ يريمحلا

 .اج ١٠١٠ص ب ماشه نبال - ةيوبنلا ةريسلا (1)
 .508و ”9ص - رواجملا نبال  زاجحلاو نميلا دالب ةفص  رصبتسملا باتك 0
 .""ص - ىنادمهلا دمحأ نب نسحلل  برعلا ةريزج ةفص (0)
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 00 نآرقلا يف رركذملا ل رفو ياعم كاثوألا نم اهريهطت 0 هل

 رز امنإ ىلاعتو لاوس هللا نإ) ا ام [90/ :ناخدلا] < يات حن مي

 هت سوم الك كأي هستالا ا ينل لق كلو ..رغ لمس ند

 موق للا لعج آلا هب نميلا لهأ رشد دقو ؟يبط رقلا لاذ 0000 ١

 عّبت نإ لوقي ْنَم سانلا نمو ..» يريمحلا ناوشن لاق .'170«شيرق نم ًاريخ عّبُن

 الو نس لع وللا كاوا ؛مهصصق دنع ءاينألا نم هع للا أل است ناك

 ُبصْسأَو ليو وخلو ُبْوَعيوو داو دومتو ليرلا بعصأو جون مَع مهل تبَدَك 9» : ىلاعت ملوث ىف رتللو
 8 ظفاحلا لاقو ١5[. -١؟ :ق] "74 رو نخل ليلا َبذَك لع حب موو ةكبألا

 اوبست ال :ة6 ىبنلا نع درو يذلا ثيدحلا ريسفتلا ىف انركذ دقو» :ةياهنلاو ةيادبلا

 لاقو .”)«ًانمؤم ناك هنإف ًاعبُت اوبست ال :ثيدحلاو .ملسأ دق ناك هنإف ًاعبُت
 . .هلثم كلم هدعب الو دعسأ برك يبأ لبق نكي مل» :يريمحلا ديعس نب ناوشن

 رشبو ربخأو «هبس نع كك يبنلا ىهن يذلا عّبَت وهو .ّيبن هنإ لوقي نم سانلا نمو
 . ”9«ةبعكلا اسك نم لوأ وهو . .دمحم ىبنلاب

 نييريمحلا كولملا دحأ نيبو دعسأ برك ىيبأ عبت نيب ةاورلا ضعب طلخ دقو
 قنتعا مث برثي يف دوهيلا نم ةعامج لتق يذلا (ورمع نب عبُت) وهو نيرخأتملا

 وبأ وه .نسبلو ءاهتوسكب ماقو كلذ نع عجارت مث ةبعكلا مدهي نأ دارأو .ةيدوهيلا

 اسك نم لوأ وهو مدقأ نمز يف أبس كلم دعسأ برك وبأ ناك دقف دعسأ برك

 نم نكي ملو املسم افينح ناك امنإو اينارصن الو ايدوهي نكي ملو ءةبعكلا

 ا! دك قاع هنان اننت اوف ذل: ::لاق هلك ىلا ثيدع كلذ دك يو ويك رشملا

 دكؤتو (40(هنع هللا يضر دعس نب لهس نع هدئسم يف دمحأ هجرخأ :ثيدحلا

 محلا ءاجرأ يف داسو رشتنا فينحلا ديحوتلا نيد نإ ةميدقلا ةينميلا دنسملا شوقن

 .تاومس يذ . نمحرلا ::هللا) ةقاينت شوقنلا قطنت ثيح دعسأ برك يبأ دهع ذنم

 ."ج -١57 55١ص ب يبطرقلل  نآرقلا ماكحأل عماجلا ريسفتلا )١(
 .7١١ص - ريمح كولم خيرات يف ناوشن ةديصق حرش (؟)

 .7ج 5١ص - ريثك نبال - ةياهنلاو ةيادبلا ()

 .4ج 77 4ص ىب يناهبنلل  ريبكلا حتفلا (؟)
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 ترهظ دقل» :يكسفورتويب روتكدلا لوقي كلذ يفو (.ضرألاو ءامسلا بر
 ىلإ هولا رم "لدين ءدعسأ دهع ىلإ دوعت شوقن يف ةيديحوتلا ةينيدلا صوصنلا
 يديحوتلا نيدلا حبصأ دقل . «نجما دل وست اجرت نك اة وعحسلا دةيقولا ةيلالا

 راعشألا يف ديحوتلا ة ةركف نإ ظحالملا نمو ..ةيمسرلا ةنايدلا دعسأ دهع ذنم

 يمالسإلا ديحوتلا ةركف لثامت  هدهع شوقن يف كلذكو  دعسأ ىلإ ةبوسنملا
 جراخ مانصألا ءاقلإب رمأو ةبعكلا سيدقت ىلإ دعسأ اعد . .ةكمو ةبعكلاب ةطيترمو
 ةكم ىلإ نميلا نم دعسأ برك وبأ لصو دقو .''”«ءامدلا ةقارإ عنمو مرحلا ةحاس
 جحو مانصألا نم تيبلا ريهطتب ماقف .نميلا دونجو ناسرف نم فلأ نيعبس يف
 نيذلا نعو هنع ًايِذَه ةحيبذ فلأ نيعبسب ئكَحَضو «ةبعكلا ةوسكب ماقو تيبلاب فاطو

 :يريمحلا ناوشن لاق كلذ يفو . .هعم

 حادُملاةحْنَمْرِصَقُثه يف ُدعسأ ٌجوَتُملا كِلملا لماكلاو

 حاقلتانبنمافلأنوعبس ُهَيَذَهَبَرَقمئةينّبلااسكو ..

 - مسالا اذهب يمس ةكمب خباطملا نم بعشلا نإ . .» يربطلا ركذ دقو
 دايجأ نأو هيد .نئانلا معمار عضوملا كلذ ف عباطنلا يكن دعنا 0١5 تالصلا

 وهو ةبعكلل باب لمعب دعسأ ماقو ١. ”«كاته تناك دعسأ ليخ نأل ًادايجأ يَمُس
 لاقو "' ءأحاتفمو ًاباب تيبلل دعسأ لعج» :يربطلا لاق كلذ يفو «ةبعكلا باب لوأ
 رك لاو '"(طق هل انوكي مل ًاحاتفمو ًاباب ةبعكلل دعسأ لمعا :يريمحلا ناوشن

 :هل تايبأ يف كلذ

 دجسملا حيفصهيباب ٌُتلعجو هباب بناجل ًاديلقإ ُتلعجو

 وهو نميلاب دعسأ رصع شوقن نم دنسم شقن يف (دجسم) ةملك تءاج دقو
 دنا كفو. ا ةيمآ ةيمأ :دهيسملا كيلا [ةنهح :.) ةلاغلا ةاراسلا هيف كيداج عك
 ةيناطحقلا مهرج ةليبق نم ةرسأ ىلإ مارحلا تيبلا ةنادسو ةكم ةماعز دعسأ برك وبأ

 :لاق هنأ ىورُيو .ةكم يف

 ادوربواب ص قم#ةالم ُهَّللا مرح يذلا تيبلا انوسكو

 ادوهشهيتفاحباوناكو نييمهرجلاهندسبانرمأو

 1و وصح نكششو روترتن : دا دعسأ ةمحلم )١(
 .؟ج 46ص - يربطلل  كولملاو ممألا خيرات ()
 نر ا ريمخ ةرلطا يف نوت ةذيرمت حرش 7

 .7١ص - ينايرإلا رهطم - نميلا خيرات يف «؟)
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 اوت ايها اننا حو. هنييئاوس تاوس ال01 استروسلاو

 ةلادس ةيسفرسلا كوسا يلوذ : يلي ام كولملاو ممألا خيرات باتك يف ءاجو
 قباطتيو .''”«ضئاحلا يهو ًاثاليم الو امد هوبرقي ال نأو «هريهطتب مهرمأو «تيبلا
 ةنايدلا رصعو دعسأ دهع ىلإ دوعت يتلا دنسملا شوقن هب قطنت ام عم كلذ

 ركذي شقن اهنمو (تاومسلا يذ هللا) ةدابع يهو هدهع يف تأدب يتلا ةيديحوتلا

 ت ار م) يفرح اذكه (ضئاح ًاثاليم ةأرما) تاوذس يذ هللا تيب لخدت نأ ميرحت

 (. ض ي ح/ث ل م/ن

 لوألا عّبُت دعسأ برك يبأ دهع ذنم نييمهرجلا ةبعكلاو ةكم ةالو عباتت دقو

 تلقتنا همايأ يفو ؛«يمهرجلا ضاضُم نب ورمع نب ثرحلا نب ورمع مهرخآ ناكو

 ىلع اهتدايس ةعازخ تطسب مث ةكم يحاون نم رم نطب يف تنكسو برأم نم ةعازخ
 تحبصأف «يمهرجلا ثرحلا نب ورمع ةكم ميعزو مهرج ةليبق تمزهو ءةكم يحاون
 هنأ ةيوبنلا 5 ةريصلا يف ماقعإ را دلاو يك و ووسع

 ال «ةكمب ماكحلاو تيبلا ٌةالو مهرج نم مهلاوخأو ءةكمب ليعامسإ دلو ُهّللا رشن . .٠

 1 ًالالخ اولحتساو ءةكمب اوغب ًامهرج نإ مث . 0 0

 ىَدُهَي يذلا ةبعكلا لام اولكأو ءاهلهأ ريغ نم اهلخد نم اوملظف ؛ةمرحلا نم - لامع

 كلذ ةعازخ نم ُناَشْبُعو ةنانك نب ةاَتَم ِدْبَع نب ركب ونب تأر املف «مهرمأ ٌقَرَف ءاهيلإ

 مهْوَفَتُف ءناشبُعو ركب ونب مهتبلغف ءاولتتقاف ؛ةكم نم مهجارخإو مهبرح ىلع اوعمجأ
 ىلإ متيبج نمهعم نمو يممرحلا يضانعم نب ثرحلا نب وريص جرشتاب . ةكم نم
 دب نرمح لاقت «اديدق ارح اهكلشر ةكم رمآ نس اوقزاف اه. لس اود عتق نمسلا

 :- نميلاب وهو كلذ يف يمهرجلا ضاضم نب ورمع نب ثرحلا

 زداتم عك ٌْعْمَّدْلاَو َةلِئاَقو

 بوس هما

 9 ٍدَبلا اَبيِلَو نحنو

 ُرِجاَحَمْلا اًهْنِم عُمّدلاب ْتَقِرَش ْدَقَو

 ٍ ياس ٌةَكَمِبْرُمْسَي ْمَلو ٌسينأ

 راس رب ا دسلا نوب كدجلل

 ند ا

 ةناكسلا اكيذل يطق ابن رع

 عه

 ."ج 45ص - يربطلل  كولملاو ممألا خيرات ١

 .فوجلا .نادمه ةبرخ عقوم - سوبوك 97 مقر دئسملا شقنلا (5)

 .ةكم لابج نم لبج :افصلاو .ةكم ىلعأب عضوم - ءاحلا حتفب  نوجحلا

 . ظحلا وهو دج عمج :دودجلا .اهبئاونو اهدئادش :يلايللا فورص .هريديو هكرحي : هجلجلي (4)
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 ةكاف ل امرت كن قيلت نلت هب مِظَأف اًنْرٌْرَعَف اًنْكَلَم
 (0)(. .دِداقملا يرجت «ساَئللاي .كلذك ٍةرْدٌّقب كيلملا اهْئِم اَنجَّرَخَأَف ..

 دهع ذنم مث ميدقلا نمزلا ذنم مارحلا تيبلاو ةكمل مهرج ةيالو تماد دقو
 ضاضُم نب ورمع نب ثرحلا نب ورمع دهع ىلإ أبس كلم لوألا دعسأ برك يبأ

 تحبصأ مث «كلذ لبق ناك ام ىوس «ةنس ةئامعست ءاهز كلذو «يمهرجلا رغصألا
 - يداليملا ثلاثلا نرقلا ذنم «ةعازخ ةليبق يف مارحلا تيبلاو ةكم ةيالوو ةماعز

 ناكو مهرج دعب - تيبلا تّيلو ةعازخ نم َناَشْبُع نإ مث» :ماشه نبا لاق  ًابيرقت

 ةدروهتمت ىلوت نك كوأ يا ديف يفارعلا ُيِناَشْبْعلا ترخلا نإ ورعع مهتم ابل يذلا
 تيبلا ةعازخ تيلوف «"”مهموق يف نوقرفتُم ُتاَنوُيُبو ُمْرِصو لولُح كاذ ذإ ٌشيرقو
 .')76. . رباك نع ًارباك كلذ نوثراوتي

 نب ليعامسإ لاق) «مهرج دعب ةبعكلا اهتيالوو ةكم ىلع ةعازخ ةدايس يفو
 :هل ةديصق يف سوألا نب كلام نب جرزخلا نب ثرحلا نب ةثراح ينب ٌدحأ «عفار

 ٍلِياَحَعُملا لكلا َراَمةَعاَرخ ْتَدَمَحَْأ َةْكَم ٌنْطَباًئْطَبَهاَمَلَم
 9 لِحاَسو ٍدَجَن َنْيَب يح َلُك ىَلَع ًالباكق تّئَّشو ءًاسيراكأ تّلَحُم

 ””(لهاوكلاٍديدش ٌيِعاَرْحٌرِعِب اوبتحاو ةّكَم نْطَب نع ًامُهْرُج اَوَقَن
 برأم نم دزألا لئابق لاقتنا نع ةديصق يف يدزألا يقرابلا ةعامجج لاقو

 :اهمكح تلوتو اهتنكس ىتلا قطانملاو

 ٍتايآلومو سرلااتاذ ةبعكلا ٌةعاَرخ مُهْنِم ثوتحاو ..»

 تاس دا يييابحللاب وهف .٠ "ني وضعت نبا اك كعرعلا
 ٍتافَرَع يفو ىّتِميفٌةودُق اهئيمو ءاهثي جيجحلا ًةالوف
 ”ةاراستلا نيس انول زرسجت عاب  رملاو٠ ةييبلا دافور اييحتلاو

 : يريمحلا ناسح نب دعسأ لآ ضعب لاقو

 7 تا نيففلا ثينلا يدئاشركا لوط ةفاوتخ انو كنزا سفر
 ني 0

 .ادج -١77 ١؟5ص - ماشه نبال  ةيوبنلا ةريسلا )١(

 , ةعطقتملا تاعامجلا (مرص)و . تويبلا تاعامج :لولحلا ()

 (ةلبنق عمج وه :البانق ) :هلوقو . سانلا نم ةعامجلا : سركلاو . ساركأ عمج :اسيراكأ (")

 .(ةدايسلا ىنعي : لهاوكلاو . ليخلا نم ا ىهو

 . 0!" ص - ينادمهلل - برعلا ةريزج ةفص (؛)
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 سئس ل بيحب م ا |!

 نب ورمع :ةعازُ نم مارحلا تيبلا ةنادسو ةكم ةماعز ىلوت نم لوأ ناكو
 نرقلا يف ةنس ةئامعبرأ نم رثكأب مالسإلا لبق ناكو «يعازخلا يناشْبْعلا ثرحلا

 وهو ءامعزلا مظاعأ نم نييعازخلا ةكم ءامعز عبار ناكو - ًابيرقت يداليملا ثلاثلا
 هلعفو هلوق ناك) يحل نب ورمع نإ :يليهسلا لاق (يعازّخلا َةَعَمَق نب يحل نب وَرمَع)
 حبذ امبر ناكو .مهيلع همركو مهدنع هتلحمو مهيف هفرشل ؛عبتملا عرشلاك برعلا يف

 برعلا معطيو ل ل «ةندب فالآ ةرشع جيجحلا مايأ

 ميهاربإ نيد ىلع تيبلا جح ناك دقو .' ”لسعلاو نمسلاب سيحلا مهل سيحيو

 أبس كلم لوألا عبُت دعسأ برك وبأ هدّدَج يذلا فينحلا ديحوتلا نيد وهو ليعامسإو
 ةنادسو جحلا يف ديحوتلا نيد ميلاعت هيف ّنّسو مانصألا نم هرهطو تيبلا اسك نيح
 لزي ملو - فينحلا يمالسإلا ديحوتلا نيد وهو ميهاربإ نيد يف تناك امك - كسلا

 ةدابع يحل نب ورمع لخدأف «يعازخلا ةعمق نب ّيحُل نب ورمع دهع ىلإ كلذك رمألا
 - قيلامعلا ٍذتموي اهبو ماشلاب ءاقلبلا ضرأ نم بآم ىلإ راس هنإ لاقُي «ناثوألا
 .انرطُمُتف اهرطمَتْسَن ان :هل اولاقف ًاماتصأ نودبعي مهآرف - ناسغو ةعاضق :بوصألاو

 هل ٌلاقُي ًامنص هوطعأف . .امنص اهنم ينوطعت الأ :مهل لاقف) .انرّصْنَتف اهرِصنتسنو
 :ريثك نبا لاق . "”(هميظعتو هتدابعب سانلا رمأو ءهبَصَنَق «ةكم هب مدقف ءلَبُه
 ىمَحَو «ةليِصّولا َلَصَوَو «ةّبِئاَسلا ٌبّيَسو ا َرَحَب نم لوأ 3 نب ورمعو)
 يبأ ثيدح ةيوبنلا ةريسلا يف ماشه نبا ركذو ' يدل يب نا هل عا « يماَسْلا
 نْوَجْلا نب مَمُكَأل لوقي هِي هللا لوسر ُتعمسا : : لاق هنع هللا يضر يسودلا ةريره

 تناوب افق ءرانلا يف ُهَبْضُق ُرُجَي َةَعَمَق نب يحل نب ورْمَع ُتيأر ُمثكأ اي) : يعازخلا

 لوسر اي هُهَبَش ينّرُضَي نأ ىسع : مثكأ لاقف (ُهْنِم كب الو . .هب َكْنِم ٍلُجَرِب َهَبْشأ الُجَر
 َّبَصَنُف : ليعامسإ نيد َرّيَغ ْنَم لّوأ ناك هنإ :ةفاك رهو نوم كن .ال) لاق ؟هّنلا

 2 ناكلا نيكو« ةليصإلا لص نال تس يريحلا هكترب «ةانوآلا
 ٌدَجَي الو ءاهرهظ بكي الف ءاهنذأ قش د ةقانلا :ٌةَريِحَبْلاو) :ماشه نبا لاق

 علا ةةيئاكلاو . مهتهلآل لمهتو هن قدصت وأ فيقال[ اينبل: ثرشي أذلو ءاهرتو
 كلذك ناك اذإف «هبلطي ًارمأ باصأ نإ وأ «هضرم نم ئرب نإ اهبيسي نأ لجرلا رذني
 ةليصولاو .اهب ؛ عفتنُي ال ْتَعَرف ْتَباَسف مهتهلآ ضعبل ًالمج وأ هلبإ نم ةقان باسأ
 هسفنلو ءاهنم ثانإلا هتهلآل اهّبحاص لعجيف «نطب لك يف نينثا اهمأ دلت يتلا

 .1ج 87١ص - ريثك نبال - ةياهنلاو ةيادبلا 0
 .7ج ١8ص - ماشه نبال . ةيوبنلا ةريسلا ف
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 ناكف اه برغي هلي يف ىلع هن ماس 0

 . مالسإلا ءاج ىتح ةنس ةئامثالث ءاهز كلذ ٌدحأ ٌفلاخي ال ءةكم

 نب ورمعغ : : مهلوأ . فرقت نييعارخلا ةكم ةالو عيار يعل نيورمع ناك دقو

 ل وع ل بح سن دم هذ صارخا هل عب قم ىت نأ

 ل
 نياك تالا رار حلا احدا ا

 هكر كلو هورس تر انراك نب يعأ عووت ىلا يضارخلا حضر زور

 : . *”7(هيلإ تيبلا رمأ راص مث ءاديعو «ىزعلا دبعو «فانم ديعو «رادلا دبع : ةعبرألا

 مالسإلا لبق مارحلا تيبلاو ةكمل نييناميلا نييعاَرُحلا ةالولا
  (ةيداليم 7585-6855 يلاوح نم)

 يعازخلا ثرحلا نب ورمع

 تا كلت ةعيبر نب ورمع

 يعازخلا ّيحْل نب ورمع

 يعازخلا ورمع نب ةعيبر ورمع وبأ

 كام ةعيبر نب ورمع

 .1ج ١8ص  ماشه نبال  ةيوبنلا ةريسلا ()

 .؟ حج 107 نسا ريتك ةراال  ةياهنلاو ةيادبلا )0
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 ةيريمحلا ةلودلا رصع عم مارحلا تيبلاو ةكمل ةعازخ ةيالو تنمازت دقو

 نميلا لك لمشي مهدوهع يف ةيريمحلا ةلودلا ناطلس ناك نيذلا ةعبابتلا اهكولمو

 عبُت كلملا مهنمو يداليملا سماخلاو عبارلا نينرقلا يف دجنو زاجحلا ىلإ دتميو
 )459  ةرتفلا يف مكح يذلا ناسح نب يناثلا عبُت دعسأ كلملاو نارمغ نب ناسح

 لمكي ليبحرش كلملاو يناثلا دعسأ نب ناسح كلملاو ءًاضيأ ةبعكلا اسكو 0

 هلهع يفو :(م07580 )0١6  ساون يذ راسأ فسوي كلملا مث (م 500 - 580)

 بالك نب يصق) جوزتف .ةكم مكحي يعازخلا لولس نب ةّيشْبُح نب ليلُح ناك ًابيرقت
 مهرهشأو «ةعبرألا هدالوأ هل تبجنأف (ىبُح) اهمساو يعازخلا ليل ةنباب (يشيرقلا

 تيبلاو ةكم ةيالوب يعازخلا ليلُح ىصوأف «(بالك نب يصُق نب فانم دبع)
 ةّيشبح نب لْيَلُح نإ» لوقت : ةعازخ نأ ماشه نبا ركذ كلذ يفو بالك بأ ىضقل

 :هل لاقو ل ل ا ا هب هرمأو ءايصق كلذب ىصوأ

 ليلخ :تانماملت“ "!”«ةعازخ نم ةكم رمأبو اهيلع مايقلابو ةبعكلاب ىلوأ تنأ

 عمجف «(بالك نب يصُق) ىلإ تيبلاو ةكم ةيالو لاقتنا ةعازخ تضراع يعازخلا

 متف «نارجنو ةدعص يف ةيريمحلا ةعاضق ةليبق هترصانمب تماقو شيرق ةليبق يصْق

 يف  ةبعكلاو ةكمل ةعازخ ةيالو ت تهتنا كلذبو ةبعكلاو ةكم ةيالو بالك نب يصُقل

 دونسملا لوألا يشبحلا وزغلل ةيريمحلا ةينميلا ةلودلا اهيف تضرعت يتلا ةرتفلا تاذ

 بالك نب يصّق ناكو - م5705 ةنس ساون يذ راسأ فسوي دهع ىهتناو نامورلا نم

 نب يصق نب فانم دبع مهنمو هدالوأ اهالوت مث شيرق نم ةكم ىلوت نم لوأ
 يشبحلا وزغلاب هدهع ىهتناو نزي وذ عفيمس كلملا كاذ ذإ نميلا كلم ناكو . مال داك

 نميلا نم ٌمسقو ءاعنص تعقوف م0177 ةنس نامورلا نم دونسملا يناثلا ي هوسكألا

 مث فانم دبع نب مشاه ةبعكلاو ةكم ىلوت امنيب .يموسكألا ةهربأ مكح تحت

 هللا كلهأف ةبعكلا وزغ ةلواحمب ةهربأ ماقف «فانم دبع نب مشاه نب بلطملا دبع

 يف كلهف - (م61/0)- ليفلا ماع يف ء ءاعنص ىلإ ًاحيرج ًالوذخم داعو ةهربأ ليف

 نلع وفقر نيوستلا برش نري ىذ نب هنيس كلملا ذاق نأ قيل اهو ءاعبف

 دفو هيلإ ىتأف - م91/7 ةنس - نميلا ةدحو داعأو ةهربأ نب قورسم مهكلمو شابحألا

 بلطملا دبع ملكتف «ّيصُق نب فانم دبع نب مشاه نب , بلطملا دبع مهيفو شيرق

 هب بصخت يذلا اهعيبرو «برعلا كِلَم تنأف ..» نزي يذ نب فيس ًابطاخم لاقو
 يذلا اهلقعمو «دامعلا هيلع يذلا اهدومعو «داقنت هل يذلا برعلا سأرو «دالبلا

 كيلإ انصخشأ - هتيب ةندسو هللا مرح لهأ :كلملا اهيأ نحنو . .دابعلا هيلإ أجلت

 . ١ حج م١ ص - ماشه نبال  ةيوبنلا ةزيسلا 0
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 اهيأ تنأ مهيأو :فيس لاقف ..انحدف يذلا بركلا فشك نم كجهبأ يذلا

 .انتخأ نبا :فيس لاقف «فانم دبع نب مشاه نب بلطملا دبع انأ :لاق ؟ملكتُملا

 نزي يذ نب فيس لاق دقو .270هنم برقلاب هسلجاف . . ينم ندأ :لاقف .معن :لاق
 (يعازخلا لْيَلُخ تنب ىبُح) يه فانم دبع مأ نأل (انتخأ نبا) :بلطملا دبعل
 . .يجرزخلا ديز نب ورمع تنئب ىملس يهو ةينامي بلطملا دبع مأ نإف كلذكو

 ل :يهو ةعازخ نم ةينامي بلطملا دبع نب بهل يبأ مأ تناك كلذكو

 لاقف « يعازخلا بعك ني لوُلَس نب ةّيِشَبُح نب رطاض نب فانم دبع نب راجاه

 :كلذب هحدمي يشرُقلا مناغ نب ٌةفيَُح

 رثخلا وزة ابوي تاسناألانسعخااذإ ١ عرج ةقارش نمو كاز مذ
 ٍرْهُزلااَرْد يف ٌةَبوُسْنَم اهب ركأف يِمَقَنَتَو ىمثت ٍلاطبألا أَبَس ىلإ

 ِرْبََجلا وُبأواهمْؤَق ْنِم ٍنَدََج وُدو كلات نباورحصو وهدم رمت و نا
 ””(رضتلاب نطاوسلا لك يف ديوي هس نسوشعغ فاقلا اق ديعساو

 + يخلاو تسلا ةنفلاس أ: قامأ ول ةيوبتلا ةريدشلا نما نف ءانعو
 ةدعسأو هريعتلا قباوب ةدجع ىذو «ورمعو رمش ونا رد وبا لاق . ملعلا -بشلاب
 - رعاشلا  لعج امنإو :يليهسلا لاق . مهمظعأ ناك دعسأو ؛نميلا كولم نم مهلك

 ةعبابتلا كولملاو ءأبس نم ةيعازخ همأ نأل بلطملا دبع نب بهل يبأل ًارخفم ءالؤه
 0 ا

 داع داع ماع
 7١ 2 ١

 لَو هللا لوسر بكوم يف 1 . ءاقرو نب ليدبو : .ةعازخ

 ةفاسم ىلع عقت يتلا  نارهظلا ْرَم ةقطنم يف نكست ةعازخ ةليبق تناك دقل

 نيح ةكم نوئكسي ةعازخ تاللاجر نم ديدعلا ناكو ةمركملا  ةكم نم ةلحرم

 .ةكم يف فينحلا ديحوتلا نيد ىلإ وعدي مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم هيب ُهّللا ثعب

 0 0 تالاجوب ني ديدعلا 0 نيدو هللا 7-0 د

 دقو را. مالسإلا ىلإ د 7 و
 ""ردب ةعقوم دهشو «ةشبحلا ىلإ رجاه نّمِم :هنأ ماشه نباو ينالقسعلا ركذ

 .؟ج ١7ص - ريثك نبال - ةياهنلاو ةيادبلا )١(
 .1ج 1١9١-1١97 ص ب 00 ةيوبنلا ةريسلا (0)

 .”ج 5147 ص - ينالقسعلل - ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا 0
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 نب ناشبغ نب ةلضن نب ورمع دبع نب ريمع نيلامشلا وذ :يباحصلاو -
 يف دربملا سابعلا وبأ لاق . يعازخلا ورمع نب ةثراح نب ىصفأ نب ناكلم نب ميلس

 لبق ناكو عار لاول وذ) مهنمو (مالسإلا يف نميلا نم ءاوذألا ركذ باب)

 نوفل فوقي انما فش (نيدبلا اذ ذِي هللا كرير ا نيلامشلا اذ ىعدي

 :رمع وبأ لاقو .ردب يف دهشتسا : قادتسإ نما لاق" 1 ل يو «مالسإلا

 ارا وودسلا

 دلاو . .يعازخلا دعس نب ةلدنج نب ترألا نب بابخ يباحصلاو * 
 هنأ :يدورابلا ىور ءاميدق ملسأ) :ينالقسعلا لاق . .يعازخلا بابخ نب ميهاربإ

 ًاديدش ًاباذع بذعو همالسإ رهظأ نم لوأ وهو ةتس سداس ترألا نب بابخ ملسأ
 لوسر عم اهلك دهاشملا دهش مث . نيفعضتسملا نم بابخ ناك دقو . كلذ ليبس يف

 يف فويسلا لمعي ناكو .اهدعب امو ًاردب بابخ دهش :يناربطلا لاق كك هللا
 نم ًالضاف بابخ ناك :يبطرقلا لاقو . "”نيحيحصلا يف كلذ تبث .ةيلهاجلا
 . "25 يبنلا عم دهاشملا نم اهدعب امو ًاردب دهش «نيلوألا نيرجاهملا

 نب مهن دبع نب فلخ نب ديبع نب نيصح نب نارمع يباحصلاو -
 ورمع نب بعك نب لولس نب ةَّيِشْبُح نب ةرضاغ نب ةمهج نب ملاس نب ةفيذح
 دالبب لزني ناكو هتخأو هوبأر وع اهيقذ هنا رهغ لسا ٠4] يتاريتلا كاد . يعازخلا
 :يبطرقلا لاق . 0 - نارهظلا رم ينعي (هموق

 (. . ةباحصلا ءالضف نم نيصح نب نارمع ناك)

 نب ىَّزعلا دبع نب ةعيبر نب ورمع نب ءاقرو نب لْيَدُب نب عفان :يباحصلاو *
 . يعازخلا ةعيبر نب ورمع نب يدع نب نزام نب رماع نب ؛ ئزج نب ةعيبر

 ليدُبل ناكو «تاونسب ءاقرو نب لْيَدُب ةعازخ ديس هيبأ لبق ليدُب نب ب عفان ملسأ

 ًامالسإ مهلوأ ناكف «نمحرلا دبعو هّللا دمعو ةملسو ا مهنم ءانبألا نم ددع

 هوبأ ضرتعي ملو «ةرونملا ةنيدملا ىلإ رجاه مث ةرجهلا لبق ملسأ دقف لْيَدُب نب عفان
 «مالسإلا ىلإ ليمي  ءاقرو نب ليدب - هيبأ بلق ناك دقف يعل الو ماس ىلع

 نم ءاقرو نب ليدب راد تناكو «ةعازخ ةليبق دّيّسو خيش وهف ة ةريبك ةناكم هيبأل ناكو

 875/١ص سائلا ديس نبال رثألا نويعو 1/4” ص - دربملا سابعلا يبأل لماكلا (1)
 1/1 ةياحصلا زييمت يف ةباصإلاو

 .١ج 477”ص  باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا - ١١ج 5١4ص  ةباحضلا زييمت يف ةباصإلا 3
 ."ج ١7ص - ىبطرقلل باعيتسالاو - 7/١5 ص - نيصح نب نارمع ةمجرت ةياصالا ()
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 ىلإ رجاهو هاجلا كلذ لكو هترسأو هابأ ليدُب نب عفان قرافف .ةكم يف رودلا ربكأ

 ليدي نب ؛ عفان دهش دقو . «مالسوللا ميدق ليدب نب 0 ناك» : ينالقسعلا لاق كفرت

 لاق ها" ةنس لاوش يف - د ةعقوم اهنمو ِِلكي هّللا لوسر عم ىلوألا دهاشملا

 تورم ني ردتملا ةلع هللا لوسر قيس :هريغو قاحسإ نبا لاق . .» : ينالقسعلا

 نب ثرحلا مهنم ؛نيملسملا رايخ نم ًالجر نيعبس يف دجن لهأ ىلإ - يراصنألا
 ,"7(. .يعازخلا ءاقرو نب لْيَدُب نب عفانو ءامسأ نب ةورفو ناحلم نب مارحو ةمص

 ديشحساف :ةيرخج ا :ةنسار فص يش كلذو دج ةنطتني ةلوعم رش ةوزغ يفاهنللذو

 ةحاوو نب هللا دبع لانا ءدجنب ةنوعم رئب ةعقوم يف هنع هللا يضر لْيدُب نب عفان

 : اعفان يثري يراصنألا

 داهجلاباوث يشفبملاةسحر ليتني نبا عفان هللا عسر
 ('”دادّسلالوق لاق ٌموقلارثكأ اماذإثيدحلا قداص ًارباص

 نكي ملو «قيمع نزحب ليدُب نب عفان هنبا داهشتسا أبن ءاقرو نب ليدب ىّقلتو
 تلت هلك هجر تارييظلا زكي ةعارص ةليبم كئاك ايوادا ملسأ الك ءاكرو نب ليا

 نيفطاعتم اوناك ةعازخ رئاسو ءاقرو نب ليدُب نكلو ءمهنم رفن رجاهو ملسأ امنإو

 نب ليدُب نب هّللا دبع ةمجرت يف يبطرقلا لاق .نوليمي هيلإو كك هللا لوسر عم
 يف ماشه نبا: لاكو ه3 مللا لوفر 12 ةفارخو .:ةعاوح دعس ناك :ءاقرو

 اهملسم هيك هللا لوسر حصن َةَبْيَع ةعازُخ تناك : يرهّزلا لاق ةيوبنلا ةريسلا

 هتصاخ :هحصن َةَبْيَع) ىنعمو  .«ةكمب ناك ًائيش هنع نوُفْخُي ال ءاهكرشمو

 - “'”(هبايث لضفأ لجرلا اهيف عدوي يتلا ةبيعلا ةلزنمب .هرس هباحصأو

 ىلإ ةنيدملا نم هباحصأو ِةكي ِهّللا لوسر ىتأ ةيرجه ” ةنس ةدعقلا يذ ىفو

 مهضعب جرخو هتبراحمل شيرق تأيهتف «ةرمعلا ءادأو مارحلا تيبلا ةرايزل ةكم

 ةّينث) يف لزن ىتح مهقيرط ريغ قيرط ىلع نيملسملاب ٍةَْي يبنلا راسف «هلاتقل
 عم نيذلا سانلا ناك :يرهزلا لاق ؛(ةكم لفسأ نم ةيبيدحلا طبهم ىلع «رارملا

 يف ماشه نبا لاق .ةئامعبرأو افلأ اوناك :دعس نبا لاقو . لجر ةئامعبس ّةْلَو يبنلا

 هاتأ كي هللا لوسر نأمطا املف» :رثألا نويع يف سانلا ديس نباو ةيوبنلا ةريسلا

 .؟ج 50 ص  رثألا نويعو - ١3ج ه 17” ص - ليدُب نب عفان ةمجرت  ةباصإلا 000

 - ةيوبنلا ةريسلاو -؟ج ١5١نم - سائلا ديس نبال -ريسلاو يزاغملا ىف رثآلا نويع (1)
 .؟ج 1١1١ ص ب ماشه
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 هنأ مهربخأف هب ءاج يذلا ام هولأسو هوملكف ةعازخ نم لاجر يف ءاقرو نب ليدُب
 امب مهوبطاخ يأ - مهوِهْبَجَو مهومهتاف' :تيبلا (ذهيل ارئاؤز ءاخ امنآ «لاتقل تأي مل

 و ًادبأ ٌةونع اهيلع اهلخدي ال هُللاوف ًالاتق ديري الو ءاج نإو : اولاقو  هنوهركي

 ال مهكرشمو مهملسم كي هللا لوسر َةَبْيَع ةعازخ تناكو . :بمرعلا انع كلي َكَدِحُت
 نيبو هلي ِهّللا لوسر نيب قافتالا ىلع رمألا لآ مث .20(ةكمب ناك ًائيش هنع َنوُمْخُي
 امهنأ حلصلا باتك يف ءاجو  ه 5 ةدعقلا يذ يف  ةيبيدحلا حلص ىلع شيرق

 فكيو .سانلا نهيف نمأي «نيتس رشع سانلا نع برحلا عضو ىلع احلطصا»
 نمو ءهيلع هدر هّيلو نذإ ريغب شيرق نم ًادمحم ىتأ نم هنأ ىلع ءضعب نع مهضعب
 دمحم دقع يف لخدي نأ بحأ نم هنأو . .هيلع هودري مل دمحم عم نمم أشيرق ىتأ

 دنعو  .؛هيف لخد مهدهعو شيرق دقع يف لخدي نأ دارأ نمو هيف لخد هدهعو

 د ةدهعو دمحم دمع ىف نحت + ةعازس ةوجيوو ءاقرو ني ليت لاك هرابعلا هده هاك

 يف نحن :اولاقف ةعازخ تبثاوت» :هنأ رثألا نويعو ةيوبتلا ةريسلا ىف ذ ءاج كلذ يفو

 شيرق دقع يف نحن :اولاقف ةانم دبع نب ركب ونب تبثاوتو هدهعو دمحم دقع
 دقع يف  ةانم دبع نب - ركب ونب تلخدف) :يرهرزلا باهش نبا لاق . .(مهدهعو

 ودب ناكو .2"(هدهعو هِي هللا لوسر دقع يف ةعازخ تلخدو ءمهدهعو شيرق

 اهتمت مهدقع يف اولخدف شيرق لثم ةيرضملا رازن رئاشع نم ةانم دبع نب ركب

 هللا لوسر راصنأ جرزخلاو سوألا عم اهبسن يقتلي ةيئبس ةيدزأ ةينامي ةليبق ةعازخ

 : يراصنألا تباث نب ناسح مهرعاش لاق نيذلا هيك

 رخافملا لهأو :نالهك نباديز نبا ءكلام نبا ثوغ نبا تبنلا وئب نحنو

 رهازجلا ريش نوتكملا وهومجتلانلإ اهييحتت ايسانوعدت ةؤوئامت

 راصنألا نم هعم نيذلاو ِهكي هللا لوسر عجر ةيبيدحلا حلص دقع مت املف
 نميلا لهأ مكيلع علطي) : هل هّللا لوسر لاق ثيح «ةرونملا ةنيدملا ىلإ مهريغو

 .«يناربطلاو رازبلاو ىلعي وبأو دمحأ هجرخأ .ضرألا لهأ ريخ ْمُه باحسلا مهنأك

 نم ديري نمل ةئيدملاو نميلا نيب قيرطلا نيمأت ىلإ ةيبيدحلا حلص ىدأ دقو
 نميلا لهأ نم بكاوم تلبقأ نأ ثبل امو «ةنيدملا ىلإ ةرجهلا نييناميلا نينمؤملا
 دقف «باحسلا مهنأك اوعباتت «ةيرجه / ةنس مرحم رهش يف ةرونملا ةنيدملا ىلإ

 «سود نم تيب لهأ نيعست وأ نينامث يف يسودلا رمع نب ليفطلا نميلا نم لصو

 نبال  ةيوبثلا ةريسلاو - ”ج ١5١ ص ى سانلا ديس نبال  ريسلاو يزاغملا يف رثألا نويع (0)

 ءآ اج 771١ ص  ماشه
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 نيعبسو ةسمخ يف ةممُح نب رمع نب بدنج لصوو . يسودلا ةريره وبأ مهنيبو

 ؛نييرعشألا نم الجر نيسمخو فين يف يرعشألا ىسوم وبأ لصوو «هموق نم ًالجر
 درب دايك كردكو ةليجف ناينزف نم ةعامت قا ىلطتملا للا ةيع روب روج لتعوو
 نم اولبقأ نيذلا نييناميلا ةباحصلا نم مهريغو ؛يدارملا كيسُم نب ةورفو ؛ةبلعت
 يللا كلم دعب ديلا 90 ل نرسل ىلإ ةيرج اه نمل ىطاتمو كانك كف
 : ةعازخ نم ةنيدملاب كو هللا لوسر ىلإ نيرجاهم اومدق نَّمِم ناكو - هال ةنس يف

 .امهنع هللا يضر يعازخلا ءاقرو نب ليدُب نب هّللا دبعو «نيصحلا نب نارمع

 يع خم خم
2 395 2 

 يف لوحت ةطقب 5 تناك يتلا ةثداحلا تعقو نيح ةكم يف ءاقرو نب لْيَدُب ناكو

 رشع هتدم تناك شيرقو ِةي هللا لوسر نيب ةيبيدحلا حلص نإ كلذو . خيراتلا

 ةكم نكلو  ةيرجه ١1 ةنس ةدعقلا يذ ىلإ ةيرجه 5 ةدعقلا يذ نم  تاونس

 ونب ناكو «ةكم ىف ةيعازخلا بعك ىنب ةريشع ىلع رداغ ناودعب ةأئم دبع نب ركب

 نم الجر اولتقف ةانم دبع نب ركب ونب مهتمجاهف ءءام عضوم وهو ءريِتّولا دنع بعك
 ْنَم شيرق نم مهعم لتاقو «حالسلاب ركب ينب شيرق تذمأو ءاولتتقاف) .ةعازخ

 اوأجل ةكم ةعازخ تلخد املف .مرحلا ىلإ َةَعازخ اوُراح ىتح ًايِفْخَتِسُم ليللاب لَئاَق
 كر ادد ناد نإ

 ىلع ناك رداغلا ءادتعالا نأل ةفيفط تناك ةثداحلا كلت ىف ةعازخ رئاسخ نإ

 ىف ىمظعلا اهتيبلاغ نكست ةعازخ ةليبق امنيب «ةكم ىف ةيعازخلا بعك ىنب ةريشع

 ءاقرو نب ليدُب راد ىلإ بعك ونب تأجل املف .ةكم لخاد سيلو نارهظلا ّرَم ةقطنم

 دتع ةعازخ هوجوو «بعك ىنب عامتجاو ءوجل نكلو ءرداغلا ءادتعالا ىهتنا ةكمب

 رابتعا يف ةلثمتملا ةيساسألا اهتلالدو ماهلا اهعباط ةثداحلا كلت ىطعأ ءاقرو نب ليدُب

 ركذت ملو «ةيبيدحلا حلص ءادتعالا كلذب اوضقن دق ةانم دبع نب ركب ينبو شيرق

 ام نكلو «ءيش يأ ىلع اوقفتا ءاقرو نب ليدب دنع اوعمتجا امل ةعازخ نإ تاياورلا

 نب ليدب راد يف عامتجالا ةرمث ناك هنأ كاردإ حيتي كلذ دعب هثودح تاياورلا تركذ

 للف هللا لوسر ىلإ بعك ينب نم رفن يف يعازخلا ملاس نب ورمع هجوت دقف «ءاقرو

 ةعيلط ةباثمب ملاس نب ورمع ناكف ؛ءاقرو نب ليدُب هب قحل نأ ثبل امو ةنيدملاب

 نب ورمع جرخ» :رثألا نويع يف سانلا ديس نبا لاق .هعم نيذلاو ءاقرو نب ليدبل

 د 711271 نمانلا ديس ننآل نرثألا ةرويغ
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 حسكلكل )بيس ل م يي ا ب يب ب لينلببجب

 لي هَّللا لوسر ىلع مدق ىتح - ًابكار نيعبرأ يف :دعس نبا لاق - يعازخلا ملاس
 :لاقف « سانلا ينارهظ نيب دجسملا يف سلاج وهو هيلع فقوف «ةنيدملا

 ادمَحمَدذِ شن ينإٌبَراَي
 اةيناواتشكو اذيلو بتشح هكر

 اًدّتْعآ ارضن هللا َكاَدَه ُصلاَف
 ذاق ةتزوللا لوخحو نيس

 اَدِيْرُم يِرْجَي ٍرخّبلاك ٍقْلْيَق يف
 انفلات اكيساوج ينو

 اًدذحخأومذأ تسل نأ اوَمَعَرَو

 ادجُمٍريتولابانوتّيب ْمُه)

 اذلتألا هيبأو ائيباَفْلِح

 يا 0 ةملف اهكياسأ يع
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 كي هللا لوسرل ضرع مث .ملاس نب ورمع اي ترِصُن :ِي هّللا لوسر لاقف
 نب ليدب جرخ مث ٠ .بعك ينب رصنب لهتستل ةباحسلا هذه نإ :لاقف ءامسلا نم نانع
 تييصأ انمي ةوريجأف هلك هللا لوسر ىلع اونمدق ندب ةعازختب ىف قدم وقنا يق“ ءاقزو
 ا :سانلا ديس نبا لاق مهيلع ركب يني شيرق ةرهاظمبو مهنم

 يأ - .ءالؤه ْمُه ملاس نب ورمع عم ةعازخ نم مهمودق دعس نبا ركذ نيذلا

 ا هعم نيذلاو ءاقرو نب ليد

 يف ءاَقْرَو نب ُلْيَدُب ج -رخ)» : يلي ام ماشه ن نبال ةيوبنلا ةريسلا ىف ءاج كلذكو

 مهنم بيصأ امب هوربخأف ؛ةئيدملا كي هللا لرسر ىلع اومدق ىتح ةعاّزُخ نم رفن

 .'""(ةكم ىلإ نيعجار اوفرصنا مث «مهيلع ركب ينب شيرق ةرهاظمبو

 : ىلي ام كاردإ عئاقولاو تاياورلا طبر حيتيو
 دعب «ةكمب ءاقرو نب ليدُب دنع ةعازخ هوجوو بعك ينب عامتجا .نإ

 . ةعازخ نم ايلعلا هتدج نأل (ادلولا تنكف كاندلو نحن) :ىوريو ماشه نبا لاق 0
 .ًافسخ هفلكو هنم بلط يأ :ًافسخ ميس .مهبرحل أيهتو رمش :ادرجت .ارضاح :ادقعأ (9)

 .ريغت :دبرتو .لذلا :فسخلاو

 .صخشلا وأ رمألل دصرتي يذلا وهو دصار عمج :ادصرو .ةكم ىلعأب عضوم :ءادك ()
 ميدقت هيق نأ ودبي تاينألا تتقرتو تالرعسال1 4 2 17 يفك ييانلا ديس نبال هىثألا نويف()

 . حضاو ريخأتو

 ,ا دج ه1 صدد سائلا ةيس بال ترثألا نويع (4)

 .5ج ١١ص  ماشه نبال - ةيوبنلا ةريسلا )
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 هنأب ءادتعالا كلذ فييكت هيف مت أماه ًاعامتجا ناك «بعك ينب ىلع رداغلا ءادتعالا

 نب ورمع هجوتي نأ ىلع قافتالا متو «ةيبيدحلا حلصل ركب ينبو شيرق نم ضقن
 يراسل ما دورداو كسل يرتب ضال وا رمل ل لنا كركر ىلإ ماب

 نم لاجر عم هب قحليس ءاقرو نب ليدب نإو - ينلع لكشب كلذو - هرصنتسيو

 ل م «كلذ ديكأتل - ةعازخ هوجو

 ها ال ين عام .ةكم ىلإ فحزي امدنع هشيج يفو

 4 هللا لوسرب ليدُب ءاقل ليصافت نامتكب قلعتت تارابتعالو «همالسإ متكي ناك هنأل
 .برعلا ةاهد نم ناك ءاقرو نب ليدُب نأ ْذِإ

 نم رفن يف ءاقرو نب ليدُب مودق سانلا ديس نباو ماشه نبا ركذ دقو * 

 ينب شيرق ةرهاظمبو مهنم بيصأ امب هوربخأف «ةنيدملاب ِةكي هّللا لوسر ىلإ ةعازخ

 نأ كاردإ حيتت ةيلاتلا عئاقولا نكلو . (ةكم ىلإ نيعجار اوفرصنا مث) ؛مهيلع ركب
 دق ِةكَي هللا كوسر نأب ملعي وهو ِهللَي هّللا لوسر دنع نم فرصنا ءاقرو نب ليدُب

 ةقطنم يه ىتلا  (نارهظلا و ٌرَم) ةقطنم ىلإ هجوتيس هنأو ةكم حتف ىلع مزعلا دقع

 بتك دقو .(نارهظلا ٌرَم) يف هيلإ مامضنالل أيهتت نأ ةعازخ ةليبق ىلع نإو - ةعازخ

 ةباصإلا باتك يف ءاج دقف  هسفن ليدب عم - ءاقرو نب ليدبل ًاباتك ِهْكي هللا لوسر
 0 ا

 نأ هيفو .ثيدحلا ركذف .مكيف ماد ام ريخب اولازت نلف هب اوصوتساف ِهكي هللا لوسر

 «باتكلا كلذ نومضم ةياورلا ركذت ملو «''”6بلاط يبأ نب يلع طخب باتكلا

 ًاعجار فرصناو ةنيدملا يف هيلإ مدق امنيح ءاقرو نب ليدبل ِيَي هللا لوسر هبتك يذلا
 نوكي دقو «حتفلل ةعازخ ةليبق رافنتساب باتكلا كلذ لصتي دقو «ةكم ىلإ اهنم
 يف ًايرس ًاعباط باتكلل ناك دقف رمألا ناك اأو .هترسأو ءاقرو نب ليدبل باتكلا

 .تقولا كلذ

 «ةكم ىلإ ةنيدملا نم مهقيرط يف هعم نيذلاو ءاقرو نب ليدُب ناك امئيبو

 كسمت ديكأتل ةنيدملا ديري شيرق نم ةعامج يف ةكم نم ًامداق نايفس يبأب اوقتلا

 ةدتم ىلإ د تاوتس نفعا ةددخملا هنعل علصلا نازمعماو ةيييدخلا علصي شيرت
 اوظحال مهنأ ىلإ نايفس يبأ لاسرإب شيرق مايق ريشُيو .ةدملا ةدايزو لب ه5
 كك هللا ل وسر ىلإ ناس نإ اودظن ءةكم نم هعم نيذلاو ءاقرو نب ليدب ريسم

 نأ ريغ نم هءاج اذإ ةأجفو رمألا ةتغب : لاقي «ةءاجفلا يهو ند :اهدالب يف اهتغبن )١(

 .هب ملعي
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 نب ليدبب ىقتلاف حلصلا ديكأتل نايفس ابأ اولسرأف اوعنص ام ةبغم اوفاخف ةنيدملاب
 رثألا نويع يف ءاج امك ثيح ؛ةكم ىلإ ًاعجار ةنيدملا نم فرصنا يذلا ءاقرو

 : ةيوبنلا ةريسلاو

 دق َناَمْسُعِب برح نب نايفس ابأ اوُقَل ىتح هباحصأو ءاقرو نب ليدُب ىَضَم»

 يذلا اوبِهَر دقو :ةدملا يف ديزيو دقعلا ديل لي هللا لوسر ىلإ ٌشيرق هتفعب

 :لاقف ؟ليدُي اي تلبقأ نيأ ْنِم :لاق ءاقرو نب ليدب نايفس وبأ ىقل املف .اوعنص

 اَمَوَأ :نايفس وبأ لاق .يداولا اذه ضعب يفو لحاسلا اذه يف ةعازخ يف َترِّيَسَت
 :- امهلوق ةياورلا "فيبضت ى نات أل :ليدت لاق ؟ادمحم كنج

 دقل ةئيدملا لّيَذُب ءاج ناك نئل :نايفس وبأ لاق ةكم ىلإ ليدُب حار املف»
 «ىّرّتلا هيف ىأرف ءهّنْمعف اهَّرْعَب نم ذخأف «هتلحار ُكَرْبَم ىتأف .ىَوّنلا اهب َفّلَع

 +” ادهم ن1: ءاجعادتلا هللا فلك لاق
 ىلإ ريشي ال  هتمهم قافخإ دعب - ةنيدملا نم عجر امل نايفس يبأ فقوم نكلو

 ءملسأ دق ًاليدُب نإ ىتح فرعي مل هنإ لب ءأدمحم ءاج دق ءاقرو نب ليدُب نأب هتعانق
 دقع دق كي هللا لوسر نأب ملعي وهو ةنيدملا نم داع دق ءاقرو نب ليدب نأ نع كيهان

 .نارهظلا ْرَم يف هيلإ مضنتو هيقتلتس ةعازخ نإو ةكم حتف ىلع مزعلا
 ىقتلا الو :هتلباقم كو هللا لوسر ّضري ملف ةنيدملا ىلإ نايفس وبأ لصو دقل

 هيوني امع ءيش يأ ةفرعم نود ىتح ةنيدملا نم عجرو - ابلاغ ةباحصلا نم دحأ هب

 ىلع ىتح نامتكلا نم ريبك ردقب رمألا طاحأ ِهْك هّللا لوسر نأل كي هللا لوسر
 فشكي ملو داهجلل اوزهجتي نأب نيملسملا هلو هللا لوسر رمأ مث . ةناحضلا زابك

 زاّهجلاب سانلا ِدكَي ِهَّللا لوسر رمأ» هنأ ةيوبنلا ةريسلا يف ءاج دقف .«فدهلا مهل
 زاهج ضعب كرحت يهو ةشئ ةشئاع هتنبا ىلع ركب وبأ لخدف ءهوزّهَجُي نأ هلهأ رمأو
 :تلاق ؟هوزهجت نأ هّللا لوسر مكرمأأ ةّبْب يأ :ركب وبأ اهل لاقف كي هللا لوسر
 .«يردأ ام هّللاو :تلاق ؟ديري ُهَئْيَرَت نيأف :لاق .ْرّهَجَتَق ءمعن

 كفا قاسم يامل هك هللا لوططو َمَلْعُأ» ريسملا تقو ناح امل مث
 اهَتَعْبَت ىتح ٍشْيَرُق نع َراَبَخألاو َنوُيْعلا ٍذَخ َمُهَللا) :لاقو ءؤيهتلاو دجلاب مهرمأو

 «(اهِدالب يف

 .4ج ١١ص - ماشه نبال - ةيوبنلا ةريسلا ()
 نأ ريغ نم هءاج اذإ ةأجفو رمألا ةتغب :لاقي ءةءاجفلا يهو «ةتغبلا نم وه :اهدالب يف اهتغبن (0)

 .هب ملعي
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 بعك ىنبب شيرق ردغ ركذيو سانلا ضّرحُي يراصنألا تباث نب ناسح لاقو

 : ةعازخ ةرصن ىلع مزعلاو «نييعازخلا
 اًهْباَقررَحُت بغك ينب لاجر َةَكَم ٍءاَحْطَبِب ْدَّهْشأ ْمَلَو يناَئمت

 (”اًهُباَيِئْنَجتْمَلىَلْمَكَو ءدَحِب ْمُهَوُيُساوُلْسَي ْمَل ٍلاَجِر يِدِئأب
 اَهُباَِعواَمّرَحورْمَع نبا َلْيهُس يتوصل ّنْلاَتَت لَه يرغش َتْيَلالأ

 (9اهُّباَن لَصغَأو ًافرِص ٌتَبِلْئْخااذِإ ٍدِلاَجُم ما َنِئااياًنَئَمأَتاَلَف

 : اشيرق ًابطاخم ثتباث نب ناسخ لوقي نأ ىلإ

 د ٌةَعْفواَهَل_ اَنَفوُيُس ٌنإفاهئِماوُعَرجَت الو
4 
 ناك د

 ةكم حتف يف . .ٌةعاَرُخو . . ءاَقْرَو نب لْئَدُب
 ةرونملا ةنيدملا نم ِةِلو هّللا لوسر راس ه4 ةنس ناضمر نم رشاعلا يف

 ناك امنع د ةعازخ ةليبق يداوو ةقطنم يهو - نارهظلا ٌرَم يداوو ةقطنم ًادصاق

 ةليبق لاجرو ناسرف ناك نارهظلا ْرَم ىلإ ةنيدملا نم هشيجب هجوتي ل هللا لوسر

 راظتنا يف اوناكف ؛نارهظلا ٌرم يداو بلق ىلإ مهقطانم ءاجرأ نم نوقفدتي ةعازخ

 .ءاقرو نب ليدُب نب هللا دبعو يعازخلا نيصُح + نب نارمع مهيفو هلي هللا لوسر

 نارهظلا رم عقتو .ءاشعلا تقو نارهظلا ّوْم يف قرر هنخو هي هللا لوضو اصول
 ءاقرو نب ليدُب ناكو - لجارلل موي ةريسم ةلحرملاو  ةكم نم ةلحرم ةفاسم ىلع
 نارهظلا رم ة ةهج ىلإ علطتيو رابخألا سسحتي يلايللا كلت يف جرخي ناكو ءةكم يف

 نب نايفنس ضيا ىرخر ناك هدر. يبيت اهي. دارعلا يري نأ هس لونا ناك ىحلا

 نب ليدب جورخ ريغ ناك مهجورخ نكلو شيرق نم رفن يف مازح نب ميكحو برح
 ديس نباو ةيوبنلا ةريسلا يف ماشه نبا لاق .- مهعم جرخي ناك هنإ عم  ءاقرو
 رابخألا تيمع دقو «نارهظلا ّرَم م 6 هللا لوسر لزن امل :رثألا نويع يف سانلا

 «برح نب نايفس وبأ يلايللا كلت يف جرخ «باقترإو لجو ىلع ِمُهَف ءشيرق نع
 ناكر .نايحاألا ث وسسحم ءءاقرو نب ليدُب جرخ امك ءمازح نب ميكخو

 هباحصأ رمأف - ًءاشع هلزن :دعس نبا لاق  نارهظلا رم لزن امل ِهكَي هللا لوسر

 يف ِهيلي ِهَّللا لوسر يقل دق بلطملا دبع نب سابعلا ناكو .راث فالآ ةرشع اودقوأف

 .ًاشيرق ينعي (مهفويس اولسي مل لاجر يديأب) ناسح لوق :ماشه نبا لاق )١(
 ْنبللا :فرصلاو .(ها) ؛( لهج يبأ نت ةمركع ينعي دلاجم مأ 0-0 :ماشه نبا لاق )١(

 . كيدش جوعم يأ : لصعأ بانو . جوعأ : لصعأو . صلاخلا
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 ةباطحلا ضعب ىقلي هلعل وو يبنلا ركسع نيب نم - سابعلا راسف «قيرطلا ضعب
 لبق هونماسسيب هيلا اوجررخيل هللا لوسو ناكمب ممر يخيف ةكم يي ةجاح اق أ

 ْذِإ هل تجرخ ام سمتلاو اهيلع ٌُريسأل ينإ هّللاوف : سابعلا لاق .ةونع اهلخدي نأ

 :نايفس وبأ لوقي ؛ناعجارتي امهو «ءاقرو نب ليدُبو نايفس يبأ مالك تعمس
 ينتج عوض للا و لع# يدم لوقو ءاركشم الو طق اناويق ةليللا# تباراام
 : انيكتعوت ايتاردت هده نوقت نأ قس لقاوب لذأ ةعا ركع 1: نادقع نبأ لوقو يرحلا
 . ''72نايفس يبأ توص ٌتفرعف :سابعلا لاق

 اهتضمحح : يأن يرحلا اهتشمح ةعازش هللاو هله :ءاترو. نب ليلث لاق دقو
 لكي هللا لوسر نأل «نايفس يبأ ىلع هيومتلل كلذو - برحلل ترّمشف ءاهتضرح وأ
 نع رابخألاو نويعلا ذخ مُهللا) :لوقي ناكو ءرمألاب شيرق فرعت نأ ديري نكي مل

 نارين هذه :نايفس يبأل لوقي ليدب ناك كلذلو . (اًمِدالب يف اهَتْغَبَن ىتح شيرق

 اهتأرين هذه نوكت نأ قم لأ وأ لذأ ةعازخ :لوقي نايفس وبأو .ةعازخ ركسعو

 ةقطنم نارهظلا رم نأل نايفس وبأ عنتقي نأ نكمملا نم ناك امبرو .اهركسعو

 ًابلاغ ٌةعازخ اهتدقوأ ءاهودقوي نأ هباحصأ ِهكَي هللا لوسر رمأ يتلا نارينلاو ةعازخ
 يف دمحم اذه) نايفس يبأل هلوقو سابعلا ءيجم نكلو «مهتقطنم ةقطنملا نأل

 .رمألاب فرعي نايفس وبأ لعج ( سانلا

 ناسرف عم مهنكامأ اوذخأو «ةعازخ نم هعم نيذلاو ءاقرو نب ليدب قلطنا دقو

 كلذلو ةكم حتفل نارهظلا رم نم راس يذلا ْ هللا لوسر شيج يف ةعازخ لاجرو

 وه ملسأ ءاقرو نب ليدُب نأ :ةاورلا دحأ لوق باعيتسالا باتك يف يبطرقلا لقن
 حيحصلاو : يبطرقلا لاق مث نا رهظلا دمي ةكس خت وي ليدي نيللا ديه هاو

 نم ءاقرو نب ليدُب نب هللا دبع نأ) ينالقسعلا ركذ دقو . " حتفلا لبق املسأ انني
 ف ءامو .نيصح نب نارمع عم ليدُب نب هّللا دبع رجاه دقو رابعا
 ؛(ربيخ ماع لَو هللا لوسر ىلإ نيصحلا نب , نارمعو ةريره وبأ مدق) هنإ باعيتسالا

 نم تيب لهأ نينامث يف يسودلا ورمع نب ليفطلا عم ةريره يبأ مودق ناك دقو
 ىسوم وبأ كلذكو ءهال رم روش ينال هللا ل لوسر ىلإ نيرجاهم سود
 نب ليدب نب هللا دبع ةرجه نمز وه كلذف «نييرعشألا نم نيرجاهملاو يرعشألا
 ىقتلإ دقف ءاقرو نب ليدُب امأو «ةعازخ نم ةعامج يف نيصح نب نارمعو ءاقرو

 . حج ؟9١ص رثألا نويعو دج ٠٠ ص ماشه نبال - ةيوبنلا ةريسلا 0

 .1/778و 57١ص - يبطرقلل - باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا ()
 جب آ/١٠8 ص ب ليغ ريدللا بج ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا ةرفإ
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 لي يبنلا ىلإ راسو - ه7 ةدعقلا يذ يف  ةيبيدحلا ةرمع ىف هِي ِهَّللا لوسرب
 تح نامل نأ سرب ناك عك يتب. ىلع شيرقو نكب يثب ءادتعا دعب ةنيدملاب

 مودق يف ًايسيئر ًارود هل ناك دقو | سرا يوم هلام ا ياداكو

 هي هللا لوسر نا يخيم عار ةليخ مايل يفو ةكم حتفل ِهل هَّللا لوسر
 ةيسيئرلا ةوقلا ةعازخ تناك ثيح ةكم حتفل هعم مهريسمو نارهظلا ْرَم يف هشيجو

 ءةكم حتف ةادغ لك هللا لوسر- شيج يف - راصنألا  جرزخلاو سوألا دعب ةيناثلا

 ناسرفب تألتما اهيحاوضو ةكم لخادمب قطانم ثالث نأ كلذ ىلع لدي اممو

 كلذ يفو .ةكمب تْفِل ةقطنمو لازغ ةقطنمو «حالط جف :يهو حيتفلا موي يف ةعازخ
 :ةكم حتف,عوب .يعارخلا هللا دبع نب ُةَدْغَج لاقا : ةيوبنلا هريسلا يل ماع نبا

 حالِط ٌجْفَوُءاَنْدَدَسَأَتْفلَو كلرف نرف كردم ىلا فو

 حامرَو انَلْيَخ ْنِم ٍدْضَع يود ٍلَمْحَجَب َنيِمِلْسُملا َءاَرَو انزطخ

 نهر دك لف ذك دييع هكون ذك حلا فا لاقت نيب مشل 13

 نب رمعي نبا وهو  ميظع نزوب - تيعنلا هّبَقل ناك) ينالقسعلا لاق ةباحصلا نم

 . .يعازخلا بعك نب لولس نب هّيِشِبُح نب محق نب هللا دبع نب مرصأ نب بيهو
 . (ةكم حتف يف ًاتايبأ هل دشنأو ءارعشلا مجعم يف ينابزرملاو يدمآلا رشب وبأ هركذو

 ١[. /ة 5"”ص)

 نب نارمع ناكو «ةكم حتف يف اهديسو ةعازخ ميعز ءاقرو نب ليدب ناك دقو

 تائمو ناسرفلا تائم امهعمو «حتفلا موي ةعازخ ءاول بحاص يعازخلا نيصح
 «فالآ ةرشع ناك ةكم حتف يف نيملسملا ددع نأل «ةعازخ ةليبق نم ةلاجّرلا

 ْئلَبو بلك لئابق نمو «ةعازخو  راصنألا - جرزخلاو سوألا نم ىمظعلا مهتيبلاغ
 «ةيناميلا نم مهريغو «ةليجّبو «رعاشألاو ءسودو «ةيريمحلا ةيعاضقلا ءارهبو

 راصنأ جرزخلاو سوألا مهتعيلط يفو «ةئامسمخو فالآ ةعبس ءاهز نويناميلا ناكف

 . للك هَّللا لوسر

 مام ركب عع#
 ذا محار محل

 هنأ ْذِإ «يعازخلا ءاقرو نب ليدُب راد ىلإ ةكم حتف موي شيرق نم ريثك أجل دقو

 دجسملا لخد نم) :هنإب تاياورلا ىف روهشملا ءادنلاب ةكم حتف موي ءافتكالا متي مل

 شيجلا : لفحجلاو .أنرس :انرطخ ) :هلوقو ةذح 6” ص - ماشه نبال  ةيوبنلا ةريسلا كل

 . (ددعلا ريثكلا
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 ببسب تاذلاب ةعازخ نم نوشخي اوناك شيرق نم نيريثك نأل كلذو .(نمآ وهف

 وه ءاقرو نب ليدُب راد ناكف ءبعك ينبب ردغلا هيف عقو يذلا ريتولا مويل رأثلا
 ناكو  ءاقرو نب ليدُب راد ىلإ اوقفدتف مارحلا تيبلا دعب شيرقل ًانامأ رثكألا ناكملا
 .ليدب ىلوم عقار راد ىلإ مهتيقب ءاجل ليدُب راد ظتكا املف - ةكم رود ربكأ نم هراد

 زييمت يف ةباصإلا باتكب ءاقرو نب ليدب ةمجرت يف ينالقسعلا رجح نبا لاق
 حتف موي اوأجل ًاشيرق نإ :هريغو قاحسإ نبا نع يزاغملا يف ءاج١ :هنإ ةباحصلا
 باتك يف يبطرقلا لاق كلذكو «هالوم عفار رادو «ءاقرو نب ليدب راد ىلإ ةكم
 :باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا

 عفار رادو «يعازخلا ءاقرو نب ليدب راد ىلإ اوؤاجل ةكم حتف موي كيرف نإ »
 رقاب هالوم

 لمت ريشا هادا ب تير ايو اوتو دل كا هور ري ام تيارا
 يف ةكراشملاب ًامهتم ناكو لهج يبأ ن نب ةمركع مهنمو مهتداق برهو شيرق رافك نم

 دبع نب ركب ينبو شيرق نم ىلتقلا كئلوأ ناكو «ريتولا موي بعك ينب ىلع ءادتعالا
 اممو «ةكم حتف موي يف  ةعازخ فويسب تاذلابو - نيملسملا فويسب اوطقس ةانم
 : يعازخلا نارمع نب ديجُن لاق كلذب لصتي

 ل بدلا باكم هاك  نويطتي تاكل هللا اشنأ كو
 * تيعاوقلا بوتخلاب اراد كروت ٌةمزحخ ةكمب تلح اَتِلِخَأ ْنِمو

 ةعقو يف كرتشا نمم الجر ةعازخ تأر .حتفلا موي نم دغلا ناك املو

 شارخ هنعطف «ةكم رْذُج نم رادج بنج ىلإ وهوا ءهب اوطاحأو «هوقرعف ءريتولا

 «لتقلا نع ْمُكيِدْيَأ اوُعَقْرا َةَعاَرُح رَشْعَم اي : : لَ هّللا لوسر لاقف . هلتقف يعازخلا

 .1 ُهئيِدأل اليتق مثلتق دق . َعَفَن نإ لَْقلا َرْثَك دقف

 حتتف موي نم دغلا ناك امل» : هنإ كلذ نع ماشه نبال ةيوبنلا ة ةريسلا ىف ءاجو

 كك هّللا لوسر ماقف «كرشم وهو هولتقف :ليَذُه نم لجر ىلع ٌةعازخ ْتَدَع ةكم
 ا ل ا : سائلا هيأ 02 لاقت ايطخ
 نوكي ٍدَحأل ُلجت الو يلبق ناك ٍدحأل َلَلْحُت مل . .ةمايقلا موي ىلإ مارح نم ٌمارح

 .ادج ١11١ص يبطرقلل - باعيتسالا - اج ١4١ ضص - ينالقسعلل - ةباصإلا ()

 ضرألا نم ينادتملا :بديهلاو .ًاضعب هضعب بكري يذلا :بكارتملا ماكرلا (1)
 . عطقلا :بضقلاو . ب ضاق اهدحاو ( عطاوقلا : بضاوقلا 02
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 اهتمْزُسك ْتَعَجَر دق ٌمُث الأ ءاِّلهأ ىلع ًابَضَع ةعاسلا هذه الإ يل َلّلْحُت ملو «يدعب
 دقل . عمل نإ ُلْمَقلا رثك دقلف ٍلتقلا نع مكيديأ اوعفرا عازم رشعم اي . :نسمالاب
 هِِتاق مَدف اوؤاش نإ نيرَطُتلا ٍرْيخِب ُهّلْهأَف اذه يماقم دعب لِيُق نَمَ ؛هّئيدأل اليتق متلتق

 لثتماف . ةعازخ هتلتق يذلا لجرلا كلذ ِلك هّللا لوسر ىَدَو مث «ةّلقعف اوؤاش نإو

 نم هللا تيب ريهطتب هلي يبنلا ماقو «ةكم ةمرح تعجرو ِهلي يبنلا رمأل سانلا
 هتمجرت يف ينالقسعلا لاق (يعازخلا ديما قب ميمت ) يباحصلا هعم ناكو «مانصألا

 نبا ثيدح ركذو «مرحلا باصنأ ددجي يعازخلا ديسأ نب ميمت ِةْكي يبنلا ثعب»

 لاق كلذ يفو .هافقل عقو الإ اهنم منص ىلإ ريشي ام ناك كو يبنلا نأ سابع

 : يعازخلا ديسأ نب ميمت

 ؛اياقعلاوأ باوشثلاوجري نمل ملعوٌرِبتعُم مانصألا يفو

 . [ةباصإلا ١ /87١”ص]

 ةكم حتتف دعب . . ءاقرو نب ليدب

 ثيدحلا ينالقسعلا ركذ دقف ءةكم حتف يف ًاريبك ًاخيش ءاقرو نب ليدب ناكو

 ءاقرو نب ليدب هيبأ نع ءاقرو نب ليدب نب هللا دبع نع نكسلا نبا هجرخأ يذلا

 ؟كونُس مك ءاداوس يضراعب ىأرو ْي هللا لوسر يل لاق حتفلا موي ناك املا : لاق
 نوكي دقو [ها] .«ثيدحلا .ًاداوسو ًالامج هللا كداز :لاقف «نوعستو عبس :تلق
 . ةئس (917) سيلو (ةنس ا/5) بوصألا

 لاوش يف  فئاطلاو نينح ةوزغ كي هللا لوسر عم ءاقرو نب ليدُب دهشو

 نبا قيرط نم يوغبلاو هخيرات يف يراخبلا ىور» :هنإ ةباصإلا يف ءاجو ه4

 هرمأ كو يبنلا نأ :هيبأ نع ءاقرو نب ليدب نبا نع ةلبع يبأ نب ميهاربإ نع قاحسإ
 [ها] «نسح هدانسإ .لعفف ؛هيلع مدقي ىتح ةناّرْغِجلاب لاومألاو ايابسلا سبحي نأ

 تناكو «فيقثو نزاوه رافك نم فئاطلاو نينح ةوزغ مئانغو ايابس دوصقملاو
 هيف عزوو «ثروعبلا هنم ثعبو كي هللا لوسر ماقأ هيف يذلا ركسعملا زكرم ةناّرعجلا

 ٌسبخف ءيَمْل اياقبب رمأو ءًأرمتعُم ةناّرْغجلا نم َُي هللا لوسر جرخ مث» «مئانغلا

 ل ًاعجاو فرصنا هترمغ نم هلل لوسر غرف املف ؛الا رحابة

 ا لل «ةدعقلا يذ ةيقب يف اهمدقف ةنيدملا

 و ةنس ةروتملا ةنيدملا نف ليدبقب هللا: دبع هنباو:ءاقؤو نب ليدب ناكو
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 دهش) :يبطرقلا لاق كلذ يفو .كوبت ةوزغ يف نيدهاجم ِِكي هللا لوسر عم اراسف
 داعو ه4 بجر يف كوبت تناكو .( كرتشو فكتاقلاو انيك هللا هع ةكاو يكن

 .اه8 ناضمر يف ةنيدملا ىلإ كوبت نم هيَ يبنلا

 ل ا

 0 :اهنأ ةعيبر يبأ نب شايع تنب ثرحلا مأ نع نابح

 مايأ اهنإف مايألا هذه اوموصت نأ مكاهني ِهل هللا :لوشو نأ :لوقي ىنمب قروأ لمج

 نع رانيد نب ىرمع ,نع حلاص نب:لضفم قيرط نم نكسلا نبا.ئورو ٠ . برشو لكأ
 - ءاقرو نب ليدب نس ناكو [هاز ورح ركل :ًاليدُي رمأ لكي يبنلا نأ سابع نبأ

 .لوعستو عست عادولا ةجح يف

 ركذ دقف -ءاقرو نب ليدي د ةمركملا ةكمب يفوت ه١١ ماع لئاوأ يفو

 رفص وأ مرحم رهش يف ليدُب ةافو نوكتف لي هللا لوسر لبق يفوت هنإ ينالقسعلا

 ةيضار دولخلا ةنج ىلإ ةرهاطلا هحور تعفتراف «ةنس ةئاملا زهان رمع نع ه١

 . ةيضرق

 هوو ا تاكو هيب أ دعب همر دعو قاتروم نم ءازنث قيدللا ديه ناك دقو

 ديس عم ناريإ يف ناهبصأ ةنيدم حتاف وهو «تاحوتفلا ىف نار ناهس هاو ةلحملا

 يف ناهبصأ ميلقأل ريهأ لوأ ليدُب نب هّللا دبع ناكو :يرعشألا ىسوم ينأ سراوملا

 .هاضرأو هنع هللا ىضرف ةيرجه 717 ةنس ىفوتو .مالسإلا
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 يعا رخلا نيصح نب نارمع

 - ةكئالملا هتحفاص يذلا ُمِلاعلا -

 ةكئالملا نيبو هنيب ناك ْنَمو «مالسإلا يف نميلا نم ءاوذألا ركذ باب» ناونعب

 : لماكلا باتك يف دربملا سابعلا وبأ لاق «ةيناميلا نم ٌببس

 ةكفذلولا هحتاضت كناكاب نيَصُح نب َناَرْمِع ًةعازخ نم ّمَّن ةيناميلا نمو»

 ادا امكيوف ا كلان رس اك :لاقف هيو هللا لوسر ىتأف اهدقتفا مث ءُهُدوعَتو

 لاقف . ينع اوعطقنا دق مث ًاحاورأ بيطأ الو ًاهوجو مهنم نسحأ رأ مل يننونأي

 :لاق ؟ةّيرهظأ مث : لاق . لجأ : وي را يلم : هلي هَّللا لوسر
 ىلإ ةكئالملا كترازل ِهِناَمْنِك ىلع ٌتمقأ ول امأ :ِكي هللا لوسر لاقف .كلذ ناك دق
0000 

 -لك هوك ا زج دان دع ع

 ديجُت وبأ :وه ةكئالملا هروزتو هحفاصت تناك يذلا يناميلا يباحصلا كلذ نإ

 نيهعيبا نبا مارت ني ميلكا نر مياروع وب حلك ال ري وصخ يداراع
 .  يعازخلا ةعيبر نبورمع نب بعك نب لولس نب ةّيِشبُح نب ةرضاغ

 ةقطنم نم يتأي ناك دقف «مالسإلا ىلإ نيقباسلا نم نيصح نب نارمع ناك

 ةكم يف دك هللا لوسرب ىقتلاف «ةيوينلا ةثعبلا دعب ةكم ىلإ نارهظلا رم يف ةعازخ

 هوبأ ملسأف هللا ةملك لمحي ةعاردم ةقظنم ىلإ داعو مالسولا نيد قنتعاو هب نمآف

 حلص دعب ةرونملا ةنيدملا ىلإ رجاه نأ ىلإ ةعازخ ةقطنم يف لزي ملو «هتخأو
 يف سود ةليبق نم اورجاه نيذلاو ةريره يبأ عم ربيخ حتف تقو اهلصوف ةيبيدحلا

 «مهمالسإ تقو وه مهترجه تقو نإ ضعبلا نظ كلذلو .ةيرجه ا/ ةنس مرحم
 ماع نيصح نب نارمعو ةريره وبأ ملسأ» :باعيتسالا باتك يف يبطرقلا لاقف

 .؟ج /5ص هربملا سابعلا يبأل  بدألاو ةغللا يف لماكلا ١0

 .ا"ثج 72ص - ىينالقسعلل  ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا 0
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 باتكب نيصح نب نارمع ةمجرت يف ينالقسعلا رجح نبا ركذ امئيب ''"ربيخ
 ربيخ ماع نارمع مالسإ ناك :يقربلا نبا لاق» :هنأ ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا

 ل دالبب لزني ناكو ,هتنأو هوبأو وه ًاميدق نارمع ملسأ : يناربطلا لاقو

 كلذكو «ركبم تقو ذنم ملسأ نيصح نب نارمع نأ يناربطلا هركذ امم نيبتيو
 ةدعب ةكم ىلإ ةيوبنلا ةرجهلا لبق يسودلا ورمع نب ليفطلا عم ملسأ ةريره ابأ نإف

 اولي عش ردا ةطج يل رواش نب دل جاتبلل هر اخر «تاوئس

 نارهظلا ٌرَمِب ةعازخ ةقطنم يف ًاميقم نيصح نب نارمع ناك كلذكو ؛مالسإلا ىلإ

 نب نارمع رجاه مث .ةعازخ ةليبق نم رئاشع نيب مالسإلا راشتنا يف مهاس ثيح

 دقو «ةيرجه "5 ةدعقلا يذ يف هدقع مت يذلا ةيبيدحلا حلص دعب ةنيدملا ىلإ نيصح

 نيذلاو ورمع نب ليفطلاو ةريره يبأ ةرجه عم نيصح نب نارمع ةرجه تنمازت

 نب نارمع كلذكو - هال مرحم ىف - نيب عدن انفو اوليضوت نيود نب مهعم ورجال

 مازح نب مزاحو اقرو نب ليدُب نب هللا دبع لاثمأ ةعازخ نم هعم نيذلاو نيصح

 ىلإ نيصح نب نارمع عم اورجاه نيذلا نييناميلا نييعازخلا نم مهريغو «يعازخلا
 لاكش ذر ؛ةرجهلل ةعباسلا ةنسلا علطم يف ةرونملا ةنيدملاب كي هللا لوسر

 : ةيوبنلا ةريسلاب هل تايبأ يف يعازخلا نيصح نب نأرمع نب ديجن

 "”بتاكولْمُمِرْيَخ ْنِمىَنأ ٌباَبِك اهبانَدْنِعاًئِضْرَأ نم انّئَرْجِهَو

 ديم هلك هللا لوسز نيكو نف نلاعلا ةناكم قيصخ نن ةارحع دحأ نقَو
 :ةيوبنلا ايارسلاو تاوزغلا يف دهاجو  ها/ مرحم يف - ةيدعلا ىلإ قرون
 يف اهلك ةعازخ ةيار بحاصو دئاق ناك هنأ ْذِإ ةكم حتف يف ريبك ماقم هل ناكو

 ةدايقب حتفلا شيج يف ءاوللا هديبو اهلاطبإو ةعازخ ناسرُف مدقتي كيا متن

 ةمجرت يف ينالقسعلا لاق كلذ يفو . مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر

 ناكو تاوزغ ةدع  نارمع  ازغ» ديار ياك ىف يصح نب نابع

 تادكب نيصتخ نب نارمع ةطجرت نفق ءاجو ' "”(حتفلا م وي ةعازخ ةيار بحاص

 : هنإ عماجلا

 *”(ةكم حتف موي ةعازخ ةيار هعم تناك»

 .1ج ”” ص - يبطرقلل  باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا )١(
 .”ج ١7ص - ينالقسعلل  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا 00

 .؛ج ١7ص - ماشه نبال  ةيوبنلا ةريسلا 07

 .١١4ص - فرطماب دمحمل  نميلا ىلإ نيبستنملا نيرجاهملا مالعإ لمشل عماجلا (4)



 50 يعازُجلا نيّصح نب َناَرْمِع / نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 53

 ىتأ نيح ةرونملا ةنيدملاب يو هللا لوسر عم نيصح نب نارمع ناك دقو
 اوربخأو «ةعازخ نم ًالجر نيعبرأ يف ءاقرو نب ليدُبو يعازخلا ملاس نب ورمع

 ةكم يف نييعازخلا بعك ينب ىلع شيرقو ةانم دبع نب ركب ينب ناودعب ِهكَو هللا لوسر
 لاق . شيرق ىلع هلي هللا لوسر اورصنتساو ؛ةيبيدحلا حلص كلذب تضقن ًاشيرق نإو

 ضرمعو .ملاس نب ورمع اي ترِصُن : يي هللا لوسر لاقف» : سانلا ديس نبا
 "6 بعك ينب رصنب لهتستل ةباحسلا هذه نإ :لاقف ءامسلا نم نانَع كي هّللا لوسرل
 : ةكم حتف نع هل تايبأ يف يعازخلا نيصح نب نارمع نب ديجن لاق كلذ يفو

 َبكاَرَتُملا ِبَدْبهلا باحَس مانكر ائرضكل َباَحَّسلا ُهّللا أَسِنأ ْدَقَو

 لوسرلا اورضنتسا امل هعم نيذلاو ملاس نب ورمع نإ ةباصإلا باتك يف:ءاجو

 "”«مكرصنأ مل نإ هللا يف رّصَت ال» : ل ِهَّللا لوسر لاق هي
 :ةكم ىلإ كي هللا لوسر دنع نم هعم نيذلاو ءاقرو نب ليدُب عجر دقو

 نم هشيجب هجوتيس هنإو ةكم حتف ئلع مزعلا دقع دق كي هللا لوسر نأ ملعي ليِدُبو

 هجوت كلذلو «ةعازخ هيلإ مضنتو ه هرظتنتس ثيح نارهظلا ّرَم ةقطنم ىلإ ةنيدملا

 ءاقرو نب ليدُب نب هللا دبع هعمو نارهظلا ّمَم ىلإ ةنيدملا نم نيصخ نب نارمع

 نارهظلا رم ىلإ ةعازخ رئاشعو ناسرف تعمجتف «نييعازخلا ةباحصلا نم هريغو

 ٌرَم ىلإ ةنيدملا نم هشيجو كي هللا لوسر لصوو ؛«نيصح نب نارمع ةدايقب

 هلك دللا ويمر هانا ساحل يم ولا ناك .ءاقتلا تقر هلونم رت ناكرن جنا روظلا

 دايقيإب هك هللا لتمر شأ 1ندشا يذلا ناكر" ناناخللا رض ادن راف ناصف
 دقف «مهتقطنم ةقطنملا نأل  ًابلاغ  ةعازخ ةليبقو نيصح نب نارمع ْمُه نارينلا
 سسحتي اهيلإ جرخ يتلا ةكم يحاوض نم نارينلا كلت ءاقرو نب ليدُب فرع
 ٌتيأر ام :نايفس وبأ لاقف) «ناكملا تاذ ىلإ عورخ نايفس وبأ ناكو «رابخألا

 يلا [يفكيتس ةعارك هللا وه :ليدُي لاقف . اركشع الو طق انارين ةليئلاك
 اهنارين هذه نوكت نأ نم لقأ وأ لذأ ةعازخ :نايفس وبأ لاقف  ةعازخ نارين هذهو

 هعمو هو هللا لوسر ركسع ركسعلا نأ فرعي ءاقرو نب ليدُب ناكو 2" (اهركسعو
 «نارينلا ثيح ىلإ هعم نيذلاو ءاقرو نب ليدُي قلطناف «ةيعازخ ناريئنلا نإو ةعازخ
 . نيصح نب نارمع ةدايقب ةعازخ ناسرفو بئاتك نيب مهناكم اوذخأو

 .3ج 7١0 ص  سانلا ديس نبال  ريسلاو يزاغملا يف رثألا نويع )١(

 .ًاضعب هضعب بكري يذلا بكارتملا : ماكرلاو .:؛ج ١7ص - ماشه نبال - ةيوبنلا ةريسلا (؟)
 . ضرألا نم ينادتملا : بديهلاو

 . حج ١01ص - يعازخلا ملاس نب ورمع ةمجرت - ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا 00
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 شيج يف - راصنألا  جرزخلاو سوألا دعب ةيناثلا ة ةوقلا ةعازخ تناك دقو
 : ةباحصلا مجارت يف تبت ثيح ةكم ىلإ نارهظلا رم نم قلطنا يذلا كي هللا لوسر

 ناسرف ددع ناكو .(ةكم حتف موي ةعازخ ةيار بحاص ناك نيصُح نب نارمع نإ)

 93ه 0

 لاقو ؛ :ًالئاق ةيوبنلا ةريسلا يف ماشه نبا اهركذ يتلا يعازخلا ةدعج يباحصلا

 م علا مري يمارس دال دع نبا ةدحج

 ٍحاَلِط ٌجَفَرهنَدَسَأَعْفَِو اكردخ ناكع كد ىلألا ققتو
 (َحاَمِرَواَنِلْيَخ نم ٍدضَع يِوُذ ٍلّفَْخََجِب (نيملسملا) َءاَرَو اًنْرْطَخ

 ةباصإلا باتك يف ينالقسعلا هل مجرت دقو يباحض ملسم رعشلا اذه لئاقو
 نب هّللا دبع نب مرصأ نب بيهو نب رمعي نبا) هنأ ركذو «ةباحصلا زييمت يف

 نوكي نأ زوجي دق كلذلو .(يعازخلا ورمع نب بعك نب لولس نب ةّيِشبح نب محق
 : يناثلا تيبلا

 حاَمِرَواَئِلْيَخ نم ٍدَضَع يوذ لفخَجب (نيّصُحلا نبا) ءارو انْرْطَخ

 .ددعلا ريثكلا نشيجلا : لفحتجلاو
 يعازخلا نيصح نب نارمع نب ديجن لاقو» :ةيوبنلا ةريسلا يف ماشه نبا لاق

 : ةكم حتف نع هل تايبأ يف

 ٍبِكاَرَعُملا ٍبدْيَهلا ٍباَحَس ماكر رم َباَحَسلا ُهّللا أَسْنأ دّمَو
 (ٍبِضاَوَقلا فوُيسلاِب ًارأث ٌكِرْدْنِل هم خم كلغ كلج نو نع

 نب نارمع ةدايقب ةعازخ تراس مث ناضمر نم نيقب لايل رشعل ةكم حتف ناكو
 يف نينُح ةعقوم يف فيقثو نزاوه ةبراحمل ْهكَك هللا لوسر شيج يف نيصح

 هم لاوش  فئ فئاطلا حتف ةوزغ يف مث نينُح يف نيملسملا هللا رصنف - هم لاوش

 . ةرونملا ةئيدملا ىلإ هعم نيذلاو ْهْي هللا لوسر عم نيصخح نب نارمع داع مث
 ىلع ءاقرو نب ليدُب نب هللا دبعو نيصح نب نارمع ناك ه9 ةنس بجر يفو

 ءاهرواج امو كوبت حتفل هلك هّللا لوسر شيج يف اوراس نيذلا ةعازخ ناسرف سأر
 يدنكلا ةَئْسَح نب ليبحرشو يريمحلا يعاضقلا يبلكلا ةفيلخ نب ةيحد مهيف ناكو
 بناج ىلإ نييناميلا ةداقلاو ةباحصلا هوجو نم مهريغو يرعشألا ىسوم وبأو
 نب نمحرلا دبع لاق كلذ يفو لَك هللا لوسر راصنأ نييناميلا جرزخلاو سوألا
 :يراصنألا تباث نب ناسح

 دراما ْمّموكوبت ىلإ بيتس للا لوشرواف مويو
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 لقشر ءابقإلا ل كن دج ا 31 عن نوصل ياسو

 ه١٠ ةجحلا يذ يف عادولا ةجحو -ه4 ناضمر يف - كوبت نم ةدوعلا نيب اميفو

 يلع ملسلو هرززت تناك يتلا كفاله وبخي لإ للا لور نيت نب نابض ريخأ +

 فاو ةيونا ةنسلاو رشا باحصلا ملعأ نم نيمصشم نب ذارمع ناك دل

 ملعلل نيصح نب نارمع ىطعأ - هال مرحم يف  ةنيدملا ىلإ هترجه ذنمف ءمولحلاو

 ةبترم كي هللا لوسر اهيف بحص يتلا عيرألا تاوئسلا لالخ غلب ىتح اعساو ًاتقو

 ةكئالملا هروزت نأ اهعم قحتسا ةبترم يهو هقفلاو ةنسلاو نآرقلا ملع يف ةيلاع

 تفادو: تدتفا يتلا هتايح يف ةباحصلا ءاملع رابك نم ىقبي نإو «هيلع ملستو

 . مالسلاو ةالصلا هيلع هَّللا لوسر ةافو دعب ةنس نيعبرأو ىدحإ

 : باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا باتك يف يبطرقلا ربلا دبع نبا لاق

 :نيريس نبا لاقو . . مهئاهقفو ةباحصلا ءالضف نم نيصخ نب نارمع ناك»

 '”«ةركب وبأو نيصح نب نارمع هيي هللا لوسر باحصأ نم ةرصبلا لزن نم لضفأ
 نع حيحص دئسب يناربطلا جرخأ» : ةباصإلا يف ينالقسعلا رجح نبا لاقو

 نب نارْمِع اهبو ةرصبلا تمدق :لاق يلؤدلا دوسآلا يبأ نع لاله يبأ نب ديعس

 .اهلهأ ِهِقَقْيَل هثعب رمع ناكو نيصُح
 مدقتي نكي مل :لاق نيريس نبا نع حيحص دنسب ةدنم نباو يناربطلا جرخأو

 ءالضف نم ناك :رمع وبأ لاقو .ةرصبلا لزن نمم ةباحصلا نم دحأ نارمع ىلع

 .مهئاهقفو ةباحصلا

 .ةركب وبأو نارْمِع ةباحصلا نم ةرصبلا لزن نم لضفأ :نيريس نبا لاقو
 هجرخأ ؛نارْمِع نم مهل ُريْخ ةرصبلا مدق ام هنإ فلحي يرصبلا نسحلا ناكو

 لاقو .هوحن لوقي يرصبلا نسحلا ناك :لاق  يروشغلا  نايفس نع دمحأ

 . ”وةرعاللا تايم نارتع ناك : ميعن وبأ

 نم يعازخلا نيصحلا نب نارَمِع ناك» : هنإ عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاجو

 . " «ًاقيدح نوثالثو ةئام ثيدحلا بتك يف هلو . .ةباحصلا ءاملع
0 005 

 كيل  كو>ا 20+

 ."ج 77ص  ةباحصلا زييمت ف ةباصإلا (0) اج 77” ص  باعيتسالا ()
 .١١4ص  نميلا ىلإ نيبستنملا نيرجاهملا مالعأل عماجلا ف
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 فراعملاو هقفلاو ملعلا ىلع قداصلا هكامهنإ يف نيصخ نب نارْمع غلب دقو

 نيصخح نب نارمع نأب دربملا سابعلا وبأ اهركذ ىتلا ةئاكملاو ةبترملا يهو: «سانلا
 باتك يف كلذكو باعيتسالا باتك يف ءاج دقو (هدوْعَتو ةكئالملا هحفاصت تناك)

 . "”(هيلع ملست تناك  ةكئالملا يأ  ةظفحلا ىري ناك هنإ) :ةباصإلا

 يذ يف  عادولا ةجحو ه9 ناضمر يف  كوبت ةوزغ نم هتدوع نيب اميفو

 لاق دق نكي ملو «كلذل أببس ملعي نكي ملو ةكئالملا هنع تعطقنا  ه١٠ ةجحلا
 نكي هّللا لوسر لأسي نأ ىلع مزعلا دقع مث ؛هيلع ملسُتو هروزت ةكئالملا نأب دحأل
 : هنأ ْذِإ حيملتلا ىلإ برقأ هلاؤس ناكو «كلذ نع

 هيض لي لا :نارمع لاق »

 ىنع اوعطقنا دق مث  ةحئار يأ - ًاحاورأ بيطأ الو

 لاقف .لجأ :لاو ديك دعت راك قدامنا ا
 ول امأ كك هّللا لوسر لاقف .هكلذ ناك لف :لاق ؟هترهظأ مث : : كك هللا لوسر

 ١ يول ا

 هحرج متك ول هنإو «هروزت تناك ةكئالملا نأب ِهَْو هللا لوسر هربخأ كلذبو

 تومي حب ةكالملا هقراؤل رشي نلإ كلذ: كقيملو

 0 ا عل لل ل للا عا

 هر هوزسرانأ ىلع ارعمتعا لاو هل للا هتك دق ءيشب الإ ل ءرملا

 نارْمِع داع يذلا ملعلا مامت نم كلذب نيقيلاف . . هيلع هَّللا هبتك دق ءيشب الإ هورض ام

 :نهزلا نع ةرتف دعب هتحفاصمو هترايز ىلإ ةكئالملا تداعف . . هيلع كامهنالا ىلإ

 هتقطنم يف ماقأ مث - ه١٠ ةجحلا يذ يف - عاوولا هجيج نارمك هش كو

 هاعد نأ ىلإ هقفلاو ةنسلاو نآرقلا هنم سانلا ملعتيو هللا دبعي نارهظلا ٌرَمب

 ركذ دقف «يرعشألا ىسوم يبأ عم ة ةرصبلا ىلإ هثعبو باطخلا نب رمع نيئمؤملا ريمأ

 ىلإ لوحت مث هموق دالب لزني نارْمِع ناك) :هنإ ي يناربطلا نع ينالقسعلا
 ( ةرصبلا 3

 . حج ١/817 ص 5 بدألاو ةغللا يف لماكلا كلل

 ماب 0# ضد ةباحصملا زييمت ف ةباضإلا 0
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 للشات ل ا ل ٠ دس برع هع كل ادم .٠ فسم اي صوص 1طرجب

 ةرصبلا يف . . نيصحخ نب نارْمِع

 نب رمع نينمؤملا ريمأ ماق نيح ةرصبلا ىلإ نيصُح نب نارمع ريسم ناك
 يف ةرصبلا ةيالو ىلع ًاريمأ يرعشألا سيق نب هللا دبع ىسوم يبأ ةيلوتب باطخلا
 .ةيرجه ١7 ةنس لوألا عيبر

 :يرعشألا ىسوم يبأل باطخلا نب رمع لاق» :نادلبلا حوتف يف يرذالبلا لاق

 : ىسوم وبأ لاق  ةرصبلا ينعي  ناطيشلا هيف شعشع دق دلب ىلإ كثعبأ نأ ديرأ ينإ
 نيصح نب نارمعو «يراصنألا كلام نب ءاربلا هعم ثعبف .راصنألا نم ةدعب ىنعأف

 .370©2ةرصبلا هالوو «يعازخلا بهو نب فوعو «يعازخلا ديجن ابأ
 نيرعمو ةعست ىف: اريغأ ىسوعاابأ تاطخلا قي رع كعب :نودلخ نبا لاقو

 1 (ينفاع قزي ءابنحر هيريضتس قلن ةارهعر كلام نو ما نيون ةءاحفلا ف

 بوصألا نوكيف ءطقف راصنألا نم ىسوم يبأ عم رمع مهثعب نيذلا نكي ملو
 نم نيرشعو ةعست هعم ثعبو رمع راتخاف «( ةباحصلا نم ةدعب ىنعأف ) رمعل لاق هنأ

 يدر هب اقر اك اثرا: اديس ةقضاو ره ها نت وك بال لو تناقل
 نم ةءافكلا يوذ رمع راتخيف ىسوم وبأ اهددحي يتلا ماهملاو تايلوؤسملل ًاقفو

 نيصح نب مارعع باطخلا نب رمع راتخا دقو .ماهملاو تي

 انان:نوكي نو ةاقارقلاو ةققلا ةرصبلا ةيالو لهأ ميلعت يهو ةيمهألا ةغلاب ةيلوؤسمل

 باجتساف «تاحوتفلا ىلإ ىسوم وبأ ريسي نيح ةرصبلا يف ىسوم يبأل ةفيلخو
 ىلإ يسوم يبا مودق نم عيباسأ دعب امير «ةرضبلا ىلإ قلطتاو :كلذل نارمع
 : هنإ يدقاولاو فنخم يبأ نع يرذالبلا ركذ دقف «ةرصبلا

 نب نارْمِعب باطخلا نب رمع هَعَبْنْأو ءأدايز بتكتساف ةرصبلا ىسوم وبأ مِدَق»
 اذإ ىسوم يبأ ةفالخو نآرقلاو هقفلا سانلا ميلعت ىلع هرّيصو يعازخلا نيصُح

 1 ةزصبلا نق: فخفت

 اهريمأ دعب ةرصبلا ةيالو يف ةيناثلا ةيصخشلا وه نيصُح نب نارمع ناكو

 ةيدايقلا تايصخشلا نم ناك دقو «باطخلا نب رمع ةفالخ يف يرعشألا ىسوم يبأ

 ينالقسعلا لاق «يعازخلا فلخ نب  هّللا دبع يباحصلا ًاضيأ ةعازخ نم ةرصبلا ىف
 ناويد ىلع رمع بتاك فلخ نب , هللا دبع ناك : ةباصإلا باتكب هتمجرت يف

 ةفالخ يف ةرصبلا ا يما بتاك ناك هنإ دوصقملاو 20ةرصبلا

 ١. 81و 7/5 ص يرذالبلل - نادلبلا حوتف 001(

 .؟ ١ ص  نودلخ نبا خيرات يف نميلا (2)
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 5 يف
 ىسوم يبأ عم ناريإ يف ناهبصأ ميلقإ حتف يذلا وهو ةرصبلا يف ىف ةداقلا رابك
 ناك امنيب ناهبصأ ميلقإ ليدُب نب هّللا دبع ىلوت مث ه5 ١ ةنس يرعشألا

 يف ىسوم وبأ ريسي نيح ةرصبلا ىلع ىسوم يبأ ةفيلخو بئان وه نيصح نب نارمع
 هقفلا ةرصبلا ةيالو لهأ ميلعت ناك نيصح نب نارمعل ربكألا رودلا نكلو «تاحوتفلا
 يذلا يلؤدلا دوسألا وبأ مهنمو «نيعباتلا ءاملع نم ريثكلا هدي ىلع ذملتتف «نآرقلاو
 مهنمو ٠ .(اهلهأ هقْمُيِل هثعب رمع ناكو نيصح نب نارمع اهيفو ة ةرصبلا تمِيَق» : لاق
 نيصح نب نارمع ةباحصلا نم ة ةرصبلا لزن نم لضفأ» :لاق يذلا نيريس نبا
 «ةرضبلا لون نسف ةباجيفلا نمدحأ نارعع نلغ مدقتي نكي مل :لاقو::ةركبوبأر
 هر ريال 1 يريم يأ نع اير تلا قتلا سياح عي ا رجش كبلز
 ةياهن ىتح ه١ ةنس نم  رمع ةفالخ يف ة ةرصبلا ىسوم يبأ ةيالو ةليط ة ةرصبلا
 ءها4 ةنس ىتح ه1 4 ةنس علطم نم نافع نب نامثع ةفالخ يف مث - ها ةنس

 .ةنس ١5 كلذ عومجمو

 داع دع

 ةرصبلا ىلع نافع نب نامثع ةفيلخلا لمعتسا ه59 ةنس ىدامج رهش يفو
 ةرصبلا ةبالو لهأو شيج رمع نب هللا دبع رفنتساف ءزيرك نب رماع نب هللا دبع
 د. .رار باق يسب كال ينج ان ةالاب رج ةدايز ةيبراقلا ركطيضا ةنيدع عنا
 بحاص نيصح نب نارمع ىلإ شيجلا كلذ ناسرف ةدايق رماع نب هللا دبع
 ىلإ شيجلاب رماع نب هَّللا دبع راسف «ةوعدلا باجم نارمع ناكو كي هللا لوسر
 دهع يف اهحتف متي مل ةنيدم سراف دالب يف ىقبت دق نكي ملو ةعينملا رخطصا ةنيدم
 ا : يرذالبلا لاق .اهحتف ىصعتسا يتلا رخطصا الإ ىسوم يبأ

 نيصخح نب نارمع ليخلا ىلعو «ةزرب وبأ هتنميم ىلعو ءاهلهأ لتاقف رخطصا رماع
 مهلخدأ ىتح رخطصا لهأ مزهف «يبهذلا رمعم نب دلاخ لاجرلا ىلعو «يعازخلا
 نب ِهّللا دبع عم داعو ناسارخ حتف نارْمِع دهش مث «' (١7 ىلاعت هّللا اهحّتَنو رخطصا
 ها“: ةنين ةرضبلا ىلإ نماغ

 روصتقلاو رودلا اوَتَب دق ةرصبلا يف سانلاو ةداقلاو اسلاك ناكو
 ىعسي ال ًادهاز ناك دقف نيصح نب نارمع الإ ةعساشلا عرازملاو عايضلا اوذختاو
 ةداقلاو ةباحصلا نم ديدعلا عطقأ دق نافع نب نامثع ناكو «كلذ نم ءيش ىلإ

 .807و 717/4 ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف ()
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 2 1 قل سل عقم للاهل نس لاا لس افاق ا قت ظنا ودق

 قطانم ىلع رصتقي كلذ ناكو «ةفوكلاو 5 ةرصبلا يتيالو داوس قطانم يف يضارأ

 الإ ةرصبلا ةنيدم يف ًادحأ نامثع عطقي ملف اهسفن ةرصبلا ةئيدم سيلو داوسلا

 رقودلا  كالبنا ىلإ | ةيعس مدعو نارمع دهزب ناينع ملغ دقق نيف نب نارمع

 :ةديصتلات واكو انقوأ هن هحنم يأ هعاطقإب رمأف نورخآلا لعف امك يضارألاو

 كلذ يفو ريمألا هنأل امبر  ةرصبلاب اراد رماع نب , هَّللا دبع نامثع عطقأ كلذكو

 نيصحلا نب نارمع الإ ة ةرصبلاب ٌنامثع عِطْقُي ملا :لاق ةمربش يبأ نع يرذالبلا ركذ

 .(هراد هعطقأ رماع نباو

 ناكو  ةرصبلا يضاق بصنم يأ  ةرصبلا ءاضق نيصح نب نارْمِع ىلوت دقو

 ني هع هدداحمدب ةرصبلا ءاضق ىلوت نم لوأ وه يسودلا يدزألا ناوس قب عك

 ءاريبك ًايضتق ةرصبلا يضاق بصنم ناكو «ةرصبلل ىسوم ىبأ ةيالو ةليطو باطخلا

 + ةرايتبلا اج يلرحي باح 0 ل دب ولا

 هوز ةءاسقلا يدعم قيكيتحي نأ ضاع نب هلل م نم بلل ناتسماب لل

 كلذ نه زيقعسو مق لوا :تارمع ناكت ءهيفعي نأ الإ رماع نب هللا كبح كلجت

 ةفالخلا رصع يف تايالولا رئاس يف ءاضقلا اولوت هولا نيون مرا بنضتمللا
 :باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا باتك يف يبطرقلا لاق كلذ يفو .ةدشارلا

 مث ءأريسي ًايضاق ماقأف «ةرصبلا ىلع نيّصخ نب َنارْمِع رماع نب »هللا: دبع ييعفسا)

 . «هافعأف «ىفعتسا

 ىرْبكلا ةنتفلا يف نارْمِع فقوم
 نافع نب نامثع ةفيلخلا لتقم دعب ىربكلا ةنتفلا تلطأ ه7 ةنس ةيادب يفو

 ةبطخ أبن ةرصبلا ىلإ ىتأ ثيح ؛ةنيدملا يف ةفالخلاب بلاط يبأ نب يلع ةعيابمو

 لاق . .نافع نب نامثع مدب ةبلاطملل اهتوعدو ةمركملا ةكم يف نينمؤملا مأ ةشئاع

 «ةكمب اهنع هللا يضر ةشئاع تبطخ نأ دعب» : (يلع مامإلا) هباتك يف اضر دمحم

 «بلاط لّوأ انأ اه :ةكم ىلع نامثع لماع ناكو «يمرضحلا رماع نب ؛ هّللا دبع لاق

 لتق دعب ةنيدملا نم اوبره اوناكو «كلذ ىلع ةيمأ ونب هعبتو يسم لا ناك

 مهعبتو ءزاجحلاب اوملكت ام لوأ ناكو ءمهسوؤر اوعفرو ءةكم ىلإ نامثع

 نب هللا دبع مهيلع مِدقو . ةيمأ ينب رئاسو «ةبقع نب ديلولاو «صاعلا نب ديعس

 ةرصبلا ريمأ زيرك نب رماع نب هللا دبع ناكر نو ريغ# لايق ةرضتلا نت قيزك نب ماع

 ةرصبلا نم رماع نب , هللا دبع مدقف نامثع لتقم ىتح ه7 9 ةنس نم نافع نب نامثعل
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 نه ةدنم ون. نلعب اضيأ - مهيلع ٍمِدَقو ا - اهتوعدل ًابيجتسم ةكم يف ةشئاع ىلإ

 فلأ ةئامتسو ريعب ةئامثس هعمو نت «نميلا ىلع نامثع لماع ناكو نميلا

 ةشئاع :ةكمب ًاعيمج كنئلوأ عمتجاو أ 5 . . ةئيدملا نم ريبزلاو ةحلط مِدقو . مهرد

 ةكم ريمأ يمرضحلا رماع نب , هّللا دبعو ؛ماوعلا نب ريبزلاو «ةحلطو «نينمؤملا مأ

 ريمأ يشرقلا زيرك نب رماع نب ؛ هّللا دبعو نميلا ريمأ يلظنحلا ةّينم نب ىلعيو
 نب ديلولاو نافع نب نامثع نب نابأ مهيفو هيمانلا زم تاريعو (ةفاوتو 4 ةريضلا

 ىطعأو ..مهلاثمأو «ةحلط نب دمحمو «ريبزلا نب هللا دبعو «نافع نب نامثع

 ءاعنص يف رهظ يداو نم ىلعي هارتشا (ركسع) همسا ًالمج ةشئاع ةينُّم نب ىلعي

 فلا ةثالث ارئاكو» «ةرضنلا ىلإ ةكم نبا هب تراسو.« ةسئاط ةقيكرو < ازانيد نرئامك
 فينح نب نامثع ىلإ بتك دق بلاط يبأ نب ّيلع مامإلا ناكو .لجارو بكار

 ةشئاع تبتك «ةرصبلا اهشيجو ةشئاع تغلب املف ءاهالوتف ةرصبلا ىلوتي نأب يراصنألا

 لهأ كلذ غلب املو «ريمخلاب باوجلا رظتنت تثكمو «ةرصبلا لهأ نم لاجر ىلإ

 دوسألا ابأو يعازخلا نيصح نب ٌنارمع  ةرصبلا لماع - فينح نب نامثع اعد ةرصبلا

 .ةرصبلا ىلإ مهمودقو مهريسم نع ريبزلاو ةحلطو ةشئاع الأسيل يلؤدلا

 اهلأسف .هريعلا ع ة- يف ةشئاع ىلإ دوسألا وبأ هعمو نيصحلا نب نارْمِع راسف

 لئابقلا عاّرُتو ءاعوغلا نإ) :ةشئاع تلاقف ءاذه اهريسم نع دوسألا وبأ هعمو نارُْمِع

 لوسر ةنعلو هللا ةنعل اوبجوتساف نيثدحملا اووآو اهيف اوثدحأو هللا لوسر ةئيدم اوزغ

 اولحتساف ءرذع الو ةّرِن الب نافع نب نامثع  نيملسملا مامإ لتق نم اولان ام عم هّللا

 .مارحلا رهشلاو «مارحلا دلبلا اولحأو ءمارحلا لاملا اوبهتناو «هوكفسو مارحلا مدلا

 نم مهل يغبني امو ءانءارو هيف سانلا امو ؛ءالؤه ىتأ ام مهملعأ نيملسملا يف ٌتجرخف

 ا : ءاسنلا] ةيآلا 4 ْمُهسَوْجّن نم ريك يف ٌرْيَحاَلط تأرقو .رمألا اذه حالصإ

 . هنع مكاهنن ركنمو «هب مكرمأن فورعم ىلإ اننأش اذهف  نارْمعِل تلاق

 :لاقف ؟كمدقأ ام :الاقو ءةحلط ايتأف اهدنع نم دوسألا وبأو نارمع جرخف

 . يقنع ىلع فيسلاو ىلب :لاقف ؟اًيلع عيابت ملأ :الاقف «نامثع مدب بلطلا

 لاقف .نامثع مدب بلطلا :لاق ؟كمدقأ ام :نارمع هل لاقف ريبزلا ايتأ مث -

 .- يقنع ىلع فيسلاو ءاهركُم ُتعياب ىَلَب :لاق ؟ًاًيلع عيابت ملأ :نارمع

 امب هاربخأو فينح نب نامثع ىلإ يلؤدلا دوسألا وبأو نيصح نب نارْمِع داعف

 1 يدع اللا ىصر ريرلاو ةطلطو ةفياع ني انيس

 .87ص - اضر دمحمل - ىلع مامإلا 0
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 :هل لاقف نيصُح نب َنارْمِع فينح نب ٌنامثع راشتساف» :اضر دمحم لاق مث
 دونا هتيم ك0 اذه يضع ند نارمع لوقو ةفق ركل رب +" 1نعأق ىنإف لزتعإ
 ةفوكلا فراشم ىلإ ةنيدملا نم هوباجأ نيذلاو يلع مامإلا ريسم :اهني نهد ةثالث

 يف مهعم نيذلاو ريبزلاو ةحلطو ةشئاع ةهجاومل ةفوكلا ةيالو لهأ هرافنتسإو

 ير ةريقلا لمآ خب ًاريثك نإ :ةئالثلا رومألا نيب نمو .ةرصبلا
 نب نامثع مهل ىدصتف - ةرصبلا يف  دّبْرِملا ىلإ اولخدف مهعم نيذلاو ريبزلاو

 دوم نب يد ودعني نأ يلح ناقيزشلا ىلإ ل ل ب لا
 جرخ ىلع ةعيب ىلع اهركأ ريبزلاو ةحلط ناك نإف «ةنيدملا ىلإ يسودلا يدزألا

 ريبزلاو ةحلط جرخ ىلع ةعيب ىلع اهركأ انوكي مل نإو ة ةرصبلا نم فينح نب نامثع
 ةلأسملا كلت حرط نم لوأ وه نيصح نب نارمع ناكو .ةرصبلا نم مهعم نمو
 عيابت ملأ :ريبزلا مث : ةحلط لأس نيح نيئوانملا فقوم يف ةرغث لثمُت يتلا ةماهلا

 اهلق ني :يقدغ ىلع :تفسلاو ثعياي ىلث 8 يي

 نب بعك راسو كلذب ًاباتك اوبتك ةنيدملا ىلإ روس نب بعك ريسم ىلع ناقيرفلا قفت
 امل ونوس نب هتعك نإ : ةتالغلا نومألا: نم تلاغلا:رمآلا ناكو . ةئيدملا 0
 :لاقف بعك ماقف ؛ةعمج موي همودق ناكو «همودقل سانلا عمتجا» ةنيدملا لصو
 ىلع ريبزلاو ةحلط موقلا ءالؤه هركأأ ءمكيلإ 5 ةرصبلا لهأ لوسر ينإ ةنيدملا لهأ اي

 ثا ةثراح نب ديز نب ةماسأ الإ اوتكسف ؟نيعئاط اهايتأ مأ يلع ةعيب
 بثوف .ناهراك امهو الإ اعيابي مل مهنإ مهللا :لاقو ماق هنإف - دلك هللا :كوجمر
 ناتس نب بيهص راثف «ةماسأ ىلع سائلا ضعبو - ةنيدملا لماع - فينح نب لهس
 ةيامحل ةباحصلا نم ةدع ىف يراصنألا ةملسم نب دمحمو يراصنألا بويأ وبأو
 ةاسيشو اما مل لاق اقل ردم هلك اف همي ركلا مع هنن تيدي لاخلا و 4 ةفانما
 ىلإ ىمارتي ريمألا نأ ىرأ ٌتنك ام هّللاو ال :ةماسأ لاقف ؟توكسلا نم انعسو ام
 «ةماسأ ةداهشبو ةنيدملا يف عقو امب مهربخأو ةرصبلا ىلإ بعك عجرف ::تيباو“اط
 ءأبنلا كلذب بعك عجر املف . ةماسأ ةداهش لثمب صاقو يبأ نب دعس دهش دقو

 مضنا ءاش نإو ة ةرصبلا نم جرخي نأب فينح نب نامثع ىلإ ريبزلاو ةحلط لسرأ
 هّللاو :لوقي فينح نب نامثع ىلإ بتكفا ءاّيلع غلب دق ربخلا ناكو :مهيلإ

 تاديرب اناك كاف ليقف: ةعايج ىلع انفركأ كقلو ءةقرُق ىلع ًاهرك الإ اهركأ ام
 .«امهل رذع الف علخلا

 .85؟ ص - اضر دمحمل - ٌىلع مامإلا 000
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 نب ٌنامثع راشتساف» :ًالئاق اضر دمحم هركذ ام ثدح - ًايلاغ  ٍذئدنعو

 لب :نامثع لاق .دعاق ينإف لزتعا :نارمع هل لاقف «نيصح نب نارمع فينح

 . هتيب ىلإ نارْمِع فرصناو «نينمؤملا ريمأ يتأي ىتح مهعنمأ

 نأ داكو «هيلع اوبثو دقف «موقلا ةهجاوم نم فينح نب نامثع نكمتي ملو

 مهعم نيذلاو ةشئاعو ريبزلاو ةحلط ديب ةرصبلا تتابو «هلزنم يف هوسبح مث ءلتقُي

 . قيدصلا ركب يبأ نب نمحرلا دبع ةرصبلا لام تيب ىلع اولعجو
 ةقرفو «ريبزلاو ةحلطو ةشئاع عم ةقرف :قرف ثالث ىلإ ةرصبلا لهأ مسقناو

 تلزتعاف لاتتقالا زاوج ىرت ال ةقرفو - لمجلا ةعقوم لبق - يلع مامإلا ىلإ تمضنا

 هب ىدتقاو ةرصبلا ةنيدم نم نيصخ نب نارْمِع جرخو .نيصخ نب نارْمِع عم
 اهيف دعاقلا «ةنتف اهنإ اونقيأو نيقيرفلا اولزتعاو لمجلا ةعقوم لبق اوجرخف نوريثك

 اهيف طقس يتلا لمجلا ةعقوم يف اولزتعا نيذلاو نارُْمِع كرتشي ملف 00

 نم يدحملا عيمج داكرد ه1 يناثلا ىدامج ٠١ يف ليثف فالآ ةَرقع

 باحصأ نم فالآ ةسمخو يلع مامإلا باحصأ نم فالآ ةسمخ . نيملسولا

 امب ساقي ال كلذ نكلو :اهدصلا رم ليلا نيعاودع يواعملا يداك :ةشناع

 نم ٍلِتق - : هنإ ريثك نب ظفاحلا ركذ دقف ه7 رفص يف - نيفِص ةعقوم يف ثدح

 نم اغلا نوعترا و ةممخح اننا نردد ةيواعم باحصأو ّيلع باحصأ - نيقيرفلا

 نم لت هنإ يقهيبلا درو . قارعلا لهأ نم أفلأ نورشعو ةسمخو ءماشلا لهأ

 قارعلا لهأ نم ًافلأ نوعبرأو ءماشلا لهأ نم ًافلأ نورشع .ًافلأ نوتس نيقيرفلا

 «فقاوملا ريخ وه  ةكئالملا هتحفاص يذلا  نيصح نب نارْمِع فقوم ناكف

 : ينالقسعلا رجح نبا لاق

 .«اهيف لتاقي ملف ةنتفلا نارْمِع لزتعا»

 هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع مامإلا نأب ةحيحصلاو ةعساولا ةعانقلا نأ
 دق ىربكلا ةنفلا ىف: فكلذك اودوكي مل هويراخو هوضراع نيذلا.نإو:قحلا نلف“ ناك
 ةريبك ةقرف نأ لهاجتتو نيقيرفلا لوح روحمتت تاساردلاو تاباتكلا بلغأ تلعج

 ةريدجلا فقاوملا ريخ نم اهفقوم ناكو «نيقيرفلا تلزتعا ةباحصلا رايخ نم
 نب هللا دبع :ةئتفلا اولزتعا نيذلا ةباحصلا رايخ نم ناك دقف ءادتقالاو فيرعتلاب

 نب ريرجو «يعازخلا نيصخ نب نارْمِعو «صاقو يبأ نب دعسو «باطخلا نب رمع
 «يراصنألا كلام نب بعكو «يراصنألا تباث نب ديزو «يلجبلا هللا دبع

 ."ج 71750 ص - ريثك نبال - ةياهنلاو ةيادبلا 0



 ٠٠ ىعاْرُصلا نيَّصُح نب َناَرْمِع / نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 100
 لااا م يي سوك ا اا

 ةةةةة4ة703000ا#طخ3--سستب 

 «يراصنألا دلْخُم نب :ةملسمو «يراصنألا تباث نب ناسحو ءنوعظم نب ةمادقو

 ؛ةئراخ نب ديز نب ةماسأو «يراصنألا ةمّلْسَم نب دمحمو .ءيردُخلا ديعس وبأو

 «يفقثلا هبعش نب ةريغملاو «يراصنألا ديبع نب ةلاضفو «جيدخ نب عفارو

 نب بعكو «يثراحلا نايدلا نب دايز نب عيبرلاو ,يرمألا صاعلا يبأ نب ديعسو

 نب مهجلا وبأو ناتيس نفت ييبييصو ؛ مالسلا :نب هللا دبعو ءيراصنألا 5 ةرجع

 «صاقو يبأ نب دعس نب رمعو «يرهزلا ثوغي دبع نب نمحرلا دبعو .«ةفيذح

 . فقاوملا ريخ نم ةنتفلا مهلازتعا ناك نيذلا ةمألا مالعأو ةباحصلا نم مهلاثمأو
 عام رين عب
 ماب ساد 0

 ةريخألا . .نارْمِع تاوئس
 نآرقلاو هقفلا ةرصبلاب هنودصقي نيذلا ملعُي نيصخ نب نارْمِع لزي ملو

 .نيعباتلا ءاملع نم ريثك هدي ىلع ملعتف «ةنسلاو

 نب دايز قارعلا ىلع نايفس يبأ نب ةيواعم ةفيلخلا لمعتسا ه45 ةنس يفو
 باجتساف ةرصبلا ءاضق ىلوتي نإ نيصح نب نارْمِع نم دايز بلطف : نايفس يبأ
 ىلوو «ةباحصلا نم ةعامجب دايز ناعتسا» :ريثك نب ظفاحلا لاق . كلذ ىلإ نارمع
 «ناسارخ ةباين يرافغلا ورمع نب مكحلا ىلوو «ةرصبلا ءاضق نيصحلا نب ؛ نارمع

 مزاح دايز ناكو . .كلام نب سنأو ةرمس نب نمحرلا دبعو بدنج نب ةرمس ىلوو
 .6(230تاطخلا :نب رمع دتع ةهاجو.هل تناك دقو .: : يأولا

 ىأر ىتح ةيرجه 1:60 ةنس ةرصبلا ءاضق نيصحلا نب نارمِع ىلوتف
 تاقبط يف دعس نبا لاق كلذ يفو .هافعأف ءدايز ىفعتساف «ةلاقتسالا بجوتسي ام
 دايز ةاضقتسا » : ةباصإلا باتكب نيصح نب نارْمِع ةمجرت يف ينالقسعلاو ةباحصلا
 .«هافعأف ءهافعتسا مث

 ملأ نم يناعُي ناكو «ةيوبنلا ةنسلاو هللا باتك سانلا هيقفت يف نارمع رمتساو
 ملسُتو هل رهظت ةكئالملا تناكو :ةريصق ريغ ةرتف ذنم ضرملا كلذ متكيو هنطب يف
 .رخآو تقو نيب هيلع

 يف هيلع ّحلأف «نيصح نب نارمِع ىلإ دايز نبا ىتأ ه5 ةنس يلاوح يفو
 «ةليوط ةرتف ذنم هنطب يف قش نم يناعُي هنأب نارْمِع هربخأف .هتحص نع لاؤسلا
 يف نارمع ىوتكاف ءملألا كلذ ليزي ّيكلا نأل يوتكي نأب دايز نبا هيلع راشأف
 هللا ءاش دقو . هيلع مالسلاو هل روهظلا نع ةكئالملا تعطقنا مويلا كلذ ذنمو «هنطب

 .8ج ٠١ صو 82ج ؟9ص - ريثك نبال - ةياهنلاو ةيادبلا 0
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 نسحلا كلذب نيصح نب نارْمِع ربخأف «ةميظعلا ةبقنملا كلتب سانلا فرعي نأ ىلاعت

 ةايح رخاوأ يف كلذو  ةرصبلا يف نيعباتلا ءاملع رابك نم امهو - فرطمو يرصبلا

 لوقي :رمع وبأ لاق» هنإ نيصح نب نارمع ةمجرت ىف ىنالقسعلا ركذ دقف «نارمع

 د ملكت تناكونب ةكالتملا يأ بةظنلحتلا ىري ناك هئإ ةريصبلا' اهأ هقف
 نم ةماسأ يبأ نبا كلذ نع  ثيدحلا جرخأو» :ينالقسعلا لاق مث .(ىوتكا

 ءاليوط ًانامز ثبلف .هنطب قش : :هنأ نارمع نع يرصبلا نسحلا نع ماشه قيرط

 :لاق . هللا ىلإ هبحأ ىلإ كلذ ّبحأ نإ :لاقف «هتصق ركذف ءلجر هيلع لخدف

 .هيلإ داع مث «هَدَقْف ىوتكا املف هيلع ْمَُلَسُي ناكو «نيتنسب هتافو لبق ىوتكا ىتح

 نع ةداَتَق انثدح «لاله وبأ انثدح ,برح نبا ناميلس انثدح «يمرادلا لاقو

 يلع ْملَسُي ناك هنأ :ثيدحب كُتِدحُم ينإ :نيصُح نب نارمع لاق ءلاق فرطم

 . 76 كلا رن نفذ حم ع نسسنات و كيوتكافا ققرمأ ةايقا نتا ةزو

 لاق . .ةباحصلا تاداس نم نيصخ نب َنارْمِع ناك » :ريثك نب ظفاحلا لاقو

 ملست ةكئالملا تناك دقو «هنم ُريخ ةرصبلا مِدَق ام :يرصبلا نيريس نباو نسحلا

 هيلع نوملسي اوناكف ليلقب هتوم لبق اوداع مث مهمالس هنع عطقنا ىوتكا املف هيلع

 "”«هيبأ نعو هنع هَّللا يضر

 تعيشو اهيحاونو ةرصبلا تجرخ -ه57 ةئس نيصح نب نارمع يفوت املو

 هحور قفارت ةكئالملا تناك امنيب «بيهم بكوم يف ريخألا هاوثم ىلإ رهاطلا هنامثج

 .هاضرأو هنع هللا يضرف «سودرفلا تانج ىلإ ةدلاخلا

 نب نارْمِع نب قيلط نب دلاخ يضاقلا ليلجلا ملاعلا ةرصبلاب هدافحأ نم ناكو

 مث .ةرصبلاب ءاضقلا ىلوت نم رايخ نم ناكو «ةرصبلل ايضاق ناك «يعازخلا نيصخ
 املو يعازخلا يلع نب كلام قرشملاو قارعلا يف نييعازخلا ءارمألا مالغأ نم ناك

 :اهلوأ ةديصقب حاطنلا نب ركب رعاشلا هاثر ىفوت

 ميلا ييسلا ريسال ىلع ماجسلا عومدلاب يدوج نيعاي
 '” هانمألا تيسضسونسستلا شرانإ#“ ةهفجسو اجتاسلا نتن ينام

 ءامس يف ةقرشم ًاموجن ةعازُخ نم نويناميلا ءامعزلاو ءارمألا ناك كلذكو
 .روصعلاو ةنمزألا ربع ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلا

 .؟ج 7ص  ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا ()
 .قدج ٠١ صو مج 9١ص - ريثك نبال - ةياهنلاو ةيادبلا 02

 .١لج ١١ 4ص - يناهفصألا جرف يبأل  يناغألا ()
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 ىبلكلا هللا دبع نب بلاغ

  باوبألا باب كلم رهاقو نبنلا ايارس ريمأ

 يبلكلا هَّللا دبع نب بلاغ وه مالسإلا ىلإ نيقباسلا ةباحصلا مالعأ ْنِم
 هثعب يذلا وهو» :يبطرقلا لاق 123 يبدلا اناس زينا يريمحلا يعاضملا

 لاق» : ينالقسعلا رجح نبا لاقو «' '"«قيرطلا هل لهسُيِل حتفلا ماع للك هللا :لوشر
 . ”'(ةكم حتف موي هلي يبنلا ةمدقم ىلع هّللا دبع نب بلاغ ناك :رايس نب دمحأ
 «دئاق :يبلكلا رِعْسُم نب هللا دبع نب بلاغ» : عماجلا باتك يف فرطماب هنع لاقو

 ديدكلا ىلإ ًابكار نيتس يف ةيرجه © ةنس ِةي يبنلا هثعب ةالولا نم « يباحص

 د لا 0 ا

 هللا دبع بلاغ بسن

 . ةبحص هل يراخبلا لاق » :ًالئاق هللا دبع نب بلاغ ةمجرت ينالقسعلا لهتسا

 ني هيلك نجرتعم عن سس نيمللا دمع ايلاخ-:لاقلا ىتلكلا قوما هنيستو
 ححصو .يثيللا مث يبلكلا ةانم دبع نب ركب نب ثيل نب رماع نب بعك نب فوع
 يثيللا هّللا دبع نبا لاقيو ءرثكألا وهو هللا دبع نب بلاغ لاق نأ دعب ريع وأ

 نب بلاغ ةباحصلا نم يأ مهنمو : :هخيرات ةمدقم يف مكاحلا لاقو .. يبلكلا لاقيو

 قايسو :ينالقسعلا لاق مث . .ركب نب ثيل ينب دحأ هللا دبع نب ةلاضف نب هللا دبع
 ركذ نم سبللا ىتأ امنإو هريغ نم كلذب فرعأ هنإف حصأ يبلكلا نبا دنع نم هبسن

 هركذف داع ينالقسعلا نكلو .«ملعأ هّللاو . .هيف وه سيلو هبسن قايس يف ةلاضف

 ندفع كلل '”يربطلا هركذ كلذكو ةلاضف نب هللا دبع نب بلاغ مساب

 .7 /187” ص - يبطرقلا ربلا كيع.:ةبأل  باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا 0010

 ." ج 814١ص - ينالقسعلا رجح نبال  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا 00

 .5"١ص - فرطماب دمحمل  نميلا ىلإ نيبستئملا نيرجاهملا مالعأل عماجلا 0
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 يس حس حض يي بزي يال يبس ل يي سس

 كلذ لثمو ءرعسم نب هللا دبع نب بلاغ لاقف رهشألا هدج ىلإ هبسن دق يبلكلا نبا

 : هبسن نوكيف «بسنلا يف ريثك
 نب بلك نب رفعج نب رعسم نب هللا دبع نب ةلاضف نب هللا دبع نب بلاغ

 ةنانك نب ةانم دبع نب ركب نب (يثيللا) ثيل نب رماع نب بعك نب فوع
 بلك نب روث نب هديفر نب ةاللا ديز نب يدع نب فوع نب ركب نب (ينانكلا)
 ةعاضق نب فاحلا نب نارمع نب ناولح نب بلغت نب ةربو نب (يبلكلا)
 .“'”ريمَح نب كلام نب ديز نب ةّرم نب ورمع نب كلام نب ( يعاضقلا )

 يباحصلا ليج سفن نم بلاغ ناك دقو

 نب رماع نب جرزخ نب سيقلا ئرما نب ديز نب ةلاضف نب ةورف نب ةفيلخ نب ةيحِد
 نب فوع نب رماع نب فوع نب بعك نب فوع نب ركب نب فوع نب رماع نب ركب
 ."'”يريمحلا يعاضقلا يبلكلا بلك نب روث نب ةديفر نب ةاللا ديز نب يدع

 ني دي

 ةدعص ةقطنمب ةيريمحلا ةيعاضقلا نالوخ ةليبق عم نكست بلك ةليبق تناك دقو

 باتك ىف ىنادمهلا دمحأ نب نسحلا ركذ دقف «نميلا ىلاعأ تاؤرس نم اهيلإ امو

 فصنلا يف ةنكاسلا نادمه ةليبق رئاشع نيب ةيلهاجلا يف تعقو ةيلبق برح أبن ليلكإلا
 ءاول نم يبرغلا فصنلا يف ةيعاضقلا بلكو نالوخ رئاشع نيبو ةدعص ءاول نم يقرشلا
 يف بلكو نالاوخت.دئاق ناك ( نييلاب ةعاضق كيم ييلكلا هوم ني ليقع) نوني ةدعص
 ةدعص يف نكست تناك بلك ةليبق نأ ىلع لدي كلذف «2©”ةدعصب ةيلبقلا برحلا كلت
 تيفو هم اهيا وقتي رداع يتلا حبلا اناني نتن ىو سمبل ىاغا م اهيلإ امو
 هللا دبع نب بلاغو يبلكلا ةفيلخ نب ةّيْخِد اهنم قلطنا مث «ةيوبنلا ةرجهلا لبق ركبم

 .ةروتملا ةثيدملاب هلك هللا لوسر ىلإ نيرجاهم يبلكلا

 كك هللا لوسر بكوم يف هّللا دبع نب بلاغ
 نب بلاغ ة هرم عوالل مز ةباححصلا مجارتر هيققيراتلا تاياورلا ركذت مل“

 ىلع هثعب كَ هللا لودشو نأ تر اهتكلو «ةرونملا ةنيدملا ىلإ يبلكلا هَّللا دبع

 اهراس ناك عودت نأ نلع لدي امم ءةيرجه سمخ ةئس ةباحصلا نم ةيرّس سأر

 )١( حرفلا دمحمل  نودلخ نبا خيرات يف نميلا - ص١١5.

 )١( الإكليل  ينادمهلا نسحلل - ص١5 ج٠١.
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١٠١ 

 ناك هنإ كاردإ حيتي هد ةنس - نيرجاهملاو راصنألا نم ةيِرّس ىلع هريمأتف «كلذل
 همودق نأ حجري امم «ةبترملا كلتب هترادج تفشكو تتبث تنثأ هرمتلا ف ةرتف ىضق دق

 ىباحص :ىبلكلا ةيخد» :ريثك نب ظفاحلا لاق «يبلكلا ةيراص نب يخت يراك

 يف ينالقسعلا لاقو ''"«اهدعب ام دهشو ًاردب دهشي مل نكلو :ًاميدق ملسأ ؛ليلج
 لذي كلذو.: «ًاردب دهشي ملو ءدحأ دهش «روهشم يباحص ) : يبلكلا ةيحو ةمجرت

 ها لاوش يف - دحأ ةعقوم نأل ه7 ةنس يف نميلا نم هترجهو همودق نأ ىلع

 «يبلكلا هّللا دبع نب بلاغ كلذكو ؛ نبا سا حسا

 كَ ِهَّللا لوسر بكوم يف امهناكم
 عام مام خاع
 تحي 232 حو

 نيتللا نيتيِرّسلا يف انسح ةالب ىَلْبَأ دق هّللا دبع نب بلاغ نأ لوقلا نكميو
 ةءطني فن شيرت عل ىدتمتلا ىباكلا ةلراح نو درر هدايفي هلق هللا لوسر اههكي
 ثعبدقف ءماشلا تاجلف ىلإ يدؤت ةقطنم يهو . .دجن هايم نم ةَدَّرَقلا

 - هللا دبع نب بلاغ مهنيب - ةباحصلا نم بكار ةئام يف ًاديز ِهْكك هللا لوسر
 «ةيمأ نب ناوفص شيرق ريِع يف ناكو : سانلا ديس نبا لاق ؛ شيرقل ريغ ضارتعال

 «ةضف ةينآو ريثك لام مهعمو «ةعيبر يبأ نب :هللانتعو «يزعلا دبع نب بطيوحو

 ءهعم نيذلاو ةثراح نب ديز مهضرتعاف' امن ل كلا نسل ريش ل ناكر

 ىلع ريعلاب اومدقو «نايح نب تارف رسأو ؛موقلا نايعا تلفأو ءريعلا اوباصأف
 لهأ ىلع يقب ام مَّسّقو ٠ .مهرد فلأ نيرشع سمخلا غلبف اهسمُحف لك لوسر

 لا ا ل نايح نب تارف ملسأو ؟ةيزبسلا

 فهلا طوق ارهش نيرشعو ةينامث

 مييف شيرف نه زاجت) ب لدا فو نعم د قيرطلا كلذ كلس دقو

 : ماشه نبا لاق . (شيرق ةراجت مظع يهو عةريثك ةضف هعمو برح نب نايفس وبأ

 ءاهيف امو  ةلفاقلا يأ  ريعلا باصأف ءاملا كلذ ىلع ةثراح نب ديز مهيقلف»

 هلك هّللا لوسر ىلع اهيف امو ةلفاقلاب ديز ِمِدَقَف  اوتلفأ مهنأل  لاجرلا هزجعأو
 لب - قيرطلا كلت مهذخأل ًاشيرق ٌُبنؤي ءدحأ دعب «يراصنألا تباث نب ناسح لاقف

 :اهكولس نم مهرذحي

 كراَوألا ٍضاَخَمْلا هَرْفأكٌدالج اَهَنوُد لاح ْدَق ْماَشلا ٍتاَجَْلَف اوُعَد

 .8ج 41ص -ريثك نبال  ةياهنلاو ةيادبلا (1)
 د 641: نفانلا ديس ريال ذأ نوي



 ٠١م يبللكلا هللا ديع نب بلاغ / نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 105

 000 كئالملا يديأوأقح ِهراَصْنَأَو ْمِهبَر وحن اوّرِجاَه لاجر يديأب

 ديدكلا ىلإ  ىلوألا - بلاغ ةيرّس

 نب بلاغ ةدايقب ةباحصلا نم ةيِرَس كك هّللا لوسر ثعب ةرجهلل سمخ ةنس يف
 وأ «ءاي هدعب لادلا رسكو فاكلا مضب) ديدكلا ةقطنم يف رافكلا وزغل يبلكلا هّللا دبع

 مجعم يف يومحلا توقاي لاق «(ريغصتلا ىلع ءايلا نوكسو لادلا حتفو فاكلا مضب

 .(ةكم نم اليم نيعبرأو نينثا  ةفاسم ىلع عضوم :ديدكلا) :نادلبلا

 ةنس رفص يف ديدكلا ةقطنم سفن ىلإ ةيِرَس ةدايق هّللا دبع نب بلاغ ىلوت مث
 - نيتوزغلا وأ - نيتيرسلا نيب تاياورلا زيمت ملو  رهشأ ةينامثب ةكم حتف لبق - ه4

 فديهلاو ددعلا ةدودحم تناك ف ةعم كيدكلا نلإ تلاغ ةيرّس نآ الإ ءايفاك | دييمت
 : هنإ عماجلا باتك يف ءاجف ؛كلذ عم بسانتي زاجيإب تاياورلا اهتركذ دقو

 ىلإ ًابكار نيتس يف ةيرجه © ةنس يبلكلا هللا دبع نب بلاغ ِةي يبنلا ثعب »
 20 :كيدكلا

 : باعيتسالا باتك يف يبطرقلا لاقو

 .ديدكلاب حّوَلُملا ينب , ىلإ ًابكار نيتس يف هللا دبع نب بلاغ هلي يبنلا ثعب»
 «بلاغ ةيرس يف تنك :كلام نب بدنج لاقف .جرخف .مهيلع ريغُي نأ هرمأو

 . 77 رجول يادمعس ةلس ىف بسلا لها دنع كلذو ب َمَعّنلا اَنَقَتْساَو ءانلتقف

 تزغ ثيح قدنخلا ةوزغل ةرونملا ةنيدملا تضرعت ه0 ةنس ةدعقلا يذ يفو

 ءاهورصاحو ةرونملا ةنيدملا زاجحلاو دجن لئابق نم اهعم اوبزحت نيذلاو شيرق
 يف اهتسارحو ةنيدملا نع عافدلا يف ةفيلخ نب ةيخّدو هّللا دبع نب بلاغ مهاس دقو

 ناك» هنأ ذإ :يبلكلا ةثراح نب ديز ةدايقب و هللا لوسر اهلعج يتلا ةوقلا راطإ

 يف ةثراح نب ديزو «لجر يتئام يف يراصنألا ملسأ نب ةملس ثعبي كك هللا لوسر
 ىلع فاخي ناك هنإ كلذو ءريبكتلا نورهظيو ةنيدملا نوسرحي لجر ةئامثالث

 هَّللا دبع نب بلاغو يبلكلا ةفيلخ نب ةيحد ناكف .“ ”«ةظيرق ينب نم يرارذلا
 عم ةعاضقو بلك لاجرو ناسرف نم مهريغو يبلكلا ةنادعس نب لمحو يبلكلا

 . ماشلا ىلإ يدؤت هايم عضاوم تاي اج 01 سال ع ةيوبتلا ةرشل0)

 , كاوسلا وهو كارالا رجش :كاروالاو . لماوحلا لبإلا : ضاخملاو

 )١( الجامع  لبامطرف  ص 4١ىبطرقلل - باعيتسالاو - *17/ .
 راد 178 د سانلا دفع وبال تدقألا قويخ()
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 يراصنألا ذاعم نب دعس ناكو ءاهتسارحو ةنيدملا نع عافدلا يف ةثراح نب دي

 : يبلكلا ةتادعس نب لمح لوقب قدنخلا ةوزغ يف لثمتي

 ٌلجألاناح اذإتوملاب سأب ال ُلَمَحءاجيهلا كردي ًاليلُق ثيل
 حايرلا تذخأو «هنع هَّللا يضر دهشتساو مهسب ذاعم نب دعس بيصأف

 ءمهقطانم نم اهريغو ةكم ىلإ نيعجار اوبحسناف مهعم نيذلاو ًاشيرق زهت ةفصاعلا
 وزغ ةفيلخ نب ةيحدو هللا دبع نب بلاغ دهش مث .لاتقلا رش نينمؤملا هللا ىفكو

 ةيبيدحلا حلص ىتح دهاشملا نم كلذ ىلت امو هِي هّللا لوسر عم ةظيرق ينب حتفو

 .ربيخ- حتفو

 دجن يف ةعفيملا ىلإ هَّللا دبع نب بلاغ ةيِرَس
 ةئام سأر ىلع يبلكلا هّللا دبع نب بلاغ كي هَّللا لوسر ثعب هال ةنس يفو
 لقو ل ل لا ول ا ا

 يبلكلا يثيللا هّللا دبع نب بلاغ ةيرس» ناونعب رثألا نويع يف كلذ سانلا ديس نبا ركذ

 ىلإ هّللا دبع نب بلاغ هي 4 ِهّللا لوسر ثعب ها/ ةنس ناضمر يف : :لاقف «ةعفيملا ىلإ

 ىلإ لخن نطب ءارو يهو ةعفيملاب مهو «ةبلعث نبأ دبع ينبو - نيعلا مصب ب لاوغ ينب

 ءالجر نيثالثو ةئام يف ُهَنَعَب .دُرُب ةينامث ةنيدملا نيبو اهنيبو «دجن ةيحانب ًاليلق ةرخنلا

 نم ةقطنملا كلت هتيِرَسب هَّللا دبع نب بلاغ حاتجاف يك هّللا لوسر ىلوم راسي مهليلدو
 : سائلا دبس هربا لاق ,ركوتشملا ةبلعت نب دبع ربو لاؤع ودب مهل قديمك «دجن

 نب ةماسأ لتق ةيرسلا هذه يفو ..مهل فارشأ ْنِم م اولتقف «بلاغ ةيرس مهيلع تمجهف»

 ةميزهلا مهب تقاحأ امل نيكرشملا نأ كلذو « . هّللا الإ هلإ ال لاق يذلا لجرلا ديز

 هلإ ال را ا ا

 داع رصنلاو حتفلا مت املف «ًاذوعتم كلذ لاق هنأ كردي وهو هلتقف ةماسأ هنعطف ءهّللا الإ

 ؛ لجرلا كلذ رمأب هللا لوسر ملمف «ةروغملا ةتيدملا ىلإ م ئانغلاب هتيرّسو بلاغ

 لاقف ؟هّللا الإ هلإ ال لاق ام دعب هتلتقأ ةماسأ اي : لاق ل هللا لوسر نأ ) يراخبلا ركذف

 اله :ةماسأل هلي ىبنلا لاق) هنإ سانلا ديس نبا ركذو (. .ًاذوعتم ناك امنإ :ةماسأ

 خلي هللا لوسر نأ) يوغبلا ركذو (.. بذاك مأ وه قداصأ ملعتف هبلق نع تققش
 نأ ماشه نبا ركذو .(لعفف .ةبقر قتعأ :هل لاقو «تارم ثالث ةماسأل دعب رفغتسا
 . يتأيس امك ةرم ينبل بلاغ ةوزغ يف كلذ

 بجومب ةرمعلا ءادأل ةكم ىلإ ِةكَي هللا لوسر هجوت هال ةدعقلا يذ يفو

 نم قيفلا ف : ةكم ْهلَ هللا لوسر لخدف . ةيبيدحلا حلص يف ًاشيرق هيلع دقاع ام
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 مايأ ةثالث الإ ءاقبلاب شيرق مهل حمست ملو «تيبلاب اوفاطو اورمتعاف ةباحصلا
 ال ل ل ل ل

 زاجحلا يلاعأب ديدكلا ىلإ بلاغ ةيِرَس
 نم ةيِرَس سأر ىلع يبلكلا هللا دبع نب بلاغ ِهِكَو هللا لوسر ثعب مث

 نم ًاليم نيعبرأو نينثا ةفاسم ىلع ةعقاولا ديدكلا ةقطنمب حّوّلَملا ينب وزغل ةباحصلا
 نب بلاغ ةيرس :دعس نبأ لاق) : سانلا ديس نبا لاق  زاجحلا يلاعأ يف - ةكم

 . (ةرجهلل نامث ةنس رفص يف ديدكلاب حّرّلُملا ينب ىلإ هللا دبع

 قيرط نم دمحأ دنسم يف ةيرسلا كلت أبن ينالقسعلا رجح نبا ركذ دقو

 :لاق ينهجلا هللا دبع نب ملسم يباحصلا

 ءديدكلاب حولملا ينب ىلإ يبلكلا هللا دبع نب بلاغ ِةيَ هللا لوسر ثعب»
  «ُديَدُقِب انك اذإ ىتح انيضمف ءهتيرس يف ٌتنكو « جرخف « 0

 ركذف .ًاملسم تكئج امنإ :لاقف ءهانذخأف ءءاصربلا نب كلام نب ثرحلا -
 وع رع ا ندع

 يباحصلا قيرط نم ماشه نبال ةيوبنلا ة ةريسلا يف ةيرسلا كلت أبن ءاجو
6 

 ُهَرَمَأَو ءاهيف تنك ةّيِرَّس يف يبلكلا هللا دبع نب بلاغ ِكي هللا لوسر ثعب
 نيد ءديِدكلاب مهو د ير

 «مالسإلا ديرأ تدئج تئج ينإ :لاقف ؛هانذخأف .ءاصربلا نبا وهو «كلام نب ثرحلا
 ءهليل طاير كريضي نلف ًاملسُم كت نإ :هل ائلُقَف ٠ لَك هللا لوسر ىلإ الإ ٌتجرخ ام
 ناب هناهنيمأ نع ذاكر تلاع رماق 1178فل انقثوكسا نق انك كلذ ريغ لع كت نإو
 0 . هسأر ٌرّيخاف ُكَّراَع نإ :هل لاقو .هتسارحو ءاصربلا نب ثرحلا قاثو دشي
 أ [18 :ص] «باطِخل ٍفِفَّرَعَو # ميركلا نآرقلا لوق هنمو  كمواق وأ َكَبلاَغ

 هسرحي يذلا لجرلا عم ًاديقُم ءاصربلا ن نب ثرحلا هللا دبع نب بلاغ كرتو
 راس مث ؛ ,حّوّلْملا ينب ريذحتب ثرحلا موقي نإ نم ًاطوحت كلذو ءديدُق ةقطنمب
 دنع نَمُكَف سمشلا بورغ دنع ديدكلا ةقطنم لصو ىتح ةيرّسلاب هّللا دبع نب بلاغ

 . اج 78١ ص  ماشه نبال  ةيوبنلا ةريشبلا(١)
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 نجرب مرعلا بخ 0 ةعيلط يأ ةئيبر هباحصأ نم ًادحاو ثعبو يداولا

 ٌتجرخف) :سبدنج لاق .يريمحلا ىعاضقلا ينهجلا ثيكم نب بدنج يباحصلا

 ا شح همنيملم يضلطا + هتيم نأ نرد اسلا قلع انردح دان 221 نع
 مهنم لجر جرخ ذإ رظنأل ينإف ؛هيلع تعجطضإ مث هسأر ىلع تولع هيف تدعص
 لوأ هتيأر ام ًاداوس لتلا اذه ىلع رظنأل ينإ :هتأرمإل لاقف هل - ةميخ- يأ - ءابخ نم
 «ترظنف ءًائيش اهنم تّرج بالكلا نوكت ال كتيعوأ ىلإ يرظناف ءاذه يموي

 هسوق هتلوانف «يلبنو يسوق ينيلوانف :لاق .ًاعيش يتيعوأ نم دقفأ ام هّللاو :تلاقف

 هتعزتناف ينيع نيب أطخأ ام هللاوف ًامهس لجرلا لسرأف :بدنج لاق .اهعم نيمهسو

 لاقف .يناكم تبثو «هتعضوف هتعزتناف يبكنم يف هعضوف رخآ لسرأ مث ءهتعضوف
 نامهس اهطلاخ دقل هّّللاو ءدعب تكرحت دقل ةئيبر ناك ول هّللاو : هتأرمال لجرلا

 تحارو «لخد مث .سبالكلا امهغضمت ال امهيرظناف تحبصأ اذإف «كل ابأ ال

 . ''”«اومانف اونأمطا اوبلتحا املف «مهمانغأو مهلبإ نم ةيشاملا

 .هتلوطب ىلع ىنثأف «ربخلاب هربخأو هللا دبع نب بلاغ ىلإ بدنُج عجرو
 ناكو» ا ا .ةراغلا مهيلع نشف ءرَحَسلا تقو ناك ىتح بلاغ لهمتو

 كلذ هووفتسلاو ”0كيمأ ثيبأ <: ةليللا كادت نيف 215 هللا لؤسو باحسأ زاثح

 ينبب طيحأو ةراغلا تحجنو .ًاضعب مهضعب اهب فرعي يتلا مهتمالع يأ :مهراعش

 ءاوملستسي وأ اوملسُي نأ مهديري هنأل «لاتقلا نع فكلاب بلاغ رمأف ءحّولَملا

 حّولملا ينب دحأ نأب اوثجوف مث « ّمَعَّنلا - يشاوملاو لبإلا بلاغ باحصأ قاسو

 كلذب بلاغ ملعو ايي سي ارزاج .هرواجم ةليبق خرصتساو جرخ دق ناك
 ضرعتي ملف - ريخلا بوتان نيجلا" ىف : نيبقارم عضو دق ناك هنأل - مهمودق لبق
 «ديدُق ىلإ ًادئاع بلاغ مهب ىضمو حنا اوقاسف هباحصأ رمأو ءحولملا ينبل بلاغ

 اذإف «ةنيدملا ىلإ ةدوعلا ادصاق امهيحطصأف ءهعم يذلاو ءاصربلا نب ثرحلاب ّرّمف

 يداو الإ هباحصأو بلاغ نيبو مهئيب امق مهنم اوبرق ىتح مهوكردأ دق موقلاب

 ريغ نم ىلاعتو كراك انك تيك مم لكلاب ىفارلا هللا لسرأت ١ :تددج لاق -هَدْيَدُك

 نرش تاو ةوق هب ٍدحأل سيل ءيشب ءاجف ءرطم الو اهارث ةباحس

 جدو ايزل يايقا نجر مه سم اه يمخا ترحل و إو انيلإ نورظني اوفقوف

 :اهوذحي وهو نيملسملا نم زجار لاقو (مهاَنَتُت ىتح ًاعارس اهوُدْحَن

 ١0 صا نمانأ دينم نبال -رثألا نويع 7/1١946.
  2290ص - ماشه نبال  ةيوبنلا ةريسلا  58١دج
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 "ٍبِلوَلْفُمُهَلاَبَنإِض حيف 5''يبْرَعَت نأ :مياقلا وبأ ىبأ
 نيالا دو ِهيِلاَمَأ م

 080 ام مث 5 لا لو ا و مئانغلاو

 . تاهجلا كلتب ةيناميلا ةعاضق رئاشع نم مهو يدي دمار كلن دع رتل رح

 ُكَدَق ىلإ . . هللا دبع نب بلاغ ةيِرَس
 ري ا ادم اسس نق ا هاش

 5 لج كامري ةييدملا خيبر هدب برت كلو يما رو

 ٠ ةنس يف ًاحلص ِهْكَي يبنلا ىلع هّللا اهأفأ كَدَ نإ ريسافتلاو ةيوبنلا ةريسلاو خيراتلا

 كلذب اومزتلي مل كَدَف لهأ نأ كاردإ حيتي هال نابعش يف ثدح ام نكلو «ةيرجه

 هلي هللا لوسر ثعب» :هنأ رثألا نويع يف ءاج كلذ يفو .هوضقن وأ حلصلا

 ىقلف «عبس ةنس نابعش يف ؛كدق ىلإ الجر نيثالث' ىف: يراصنألا دعس نب يشن

 َمَعَّنلا قاتساف «مهيداوب يف ليقف «سانلا نع لأسف ءءاشلا ءاعُر دعس نب ريشب

 ددعلا يأ  مهدلا هكردأف «كدف لهأ ربخأف خيرصلا جرخف «ةنيدملا ىلإ ردحناو

 . ريشب باحصأ لبن تينف ىتح لبتلاب مهنومري اوتابف «ليللا دنع مهنم  ريثكلا

  كدف لهأ يأ -اوعجرو «تام دق ليقو هبعك برضو ثّئرا ىتح ريشب لتاقو

 مدق مث هَهكك هللا لوسر ىلع مهربخب يثراحلا ديز نب ةبلع مدقو «مهئاشو مهمعنب
 يأ :ثّثرا امنإو لتقُي مل دعس نب ريشب نأل كلذو 07 ا ا يب هدم

 نيذلا ةيقب بيصأ امك ةغلاب حورجب ٌباصُمو فيعض وهو ةكرعملا نم لقُثو حرج
 ْنِم َّمَهَأ ةريثك رومأ كانه تناك دقو «برح راد كَذَف تحبصأ كلذبو .هعم أوناك

 راس ثيح ءاضقلا ةرمع ءادأ دعب ام ىلإ امير «كدف رمأ ليجأت يؤرف ءاهلهأو كدف

 اوعجرو ةيبيدحلا حلص قافتا بجومب ةرمعلا اودأو ةكم ىلإ هعم نيذلاو َةْكَك يبنلا

 .هال ةجحلا يذ وأ ةدعقلا يذ ىف ةنيدملا ىلإ

 .هلهأل عجري ملو هيف ماقأ اذإ . ىعرملا يف بذعت :لوقت . ىعرملا يف يميقت يأ :يب زعت (0)
 زجرلا اذهو .ةيشاملا بلغي يذلا ريثكلا :بلولغملاو .لتبملا رضخألا تابنلا : لضخلا 00

 . اهوقاتسا يتلا  ةيشاملا  مَعّنلل باطخ

 . دج ١95 ص ب سانلا ديس نبال  رثألا دويع هب
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 رفص يف - ديدكلا ىلإ يبلكلا هّللا دبع نب بلاغ ِةيِي هَّللا لوسر ثعب املو
 يف ءاج كلذ يفو .كدف حتفو وزغل ةيِرَّس ةئيهتب ٍيل هّللا لوسر ماق - هم ةتس

 ىلإ ييتدلا تح دب :هل لاقو ماوعلا نب ريبزلا لي ِهّللا لوسر أيه» : هنأ رثألا نويبع
 ايهو «مهيف قبُت الف مهب هللا كرِفظ نإف كَدْمِب - دعس نب ريشب باحصأ باصم

 دق ةيرس نم ديدكلا نم هَّللا دبع نب بلاغ مدقف .ءاول هل دقعو «لجر يتئام هعم

 هللا دبع نب بلاغ ثعبو «سلجا :ريبزلل لي هّللا لوسر لاقف «مهيلع هللا هرفظ
 باحصأ باصم ىلإ هللا دبع نب بلاغ ةيرس» يهو «- كدف ىلإ - لجر يتئام يف

 ,2170نآنث ةنيع رفص يف كدفب دعس نب ريشب

 هثعب) هنإ عماجلا باتكب (يبلكلا هللا دبع نب بلاغ) ةمجرت يف ءاج كلذكو

 .00©2. . كدف ىلإ لتاقم يتئم هعمو «ةيرجه 4 ةنس ٍةِكَي يبنلا

 بلاغ عم جرخ» هنأ سانلا ديس نبا ركذ دقو ةباحصلا نم لتاقم اتئملا ناكو

 نب ديز نب ةماسأو «ةرجع نب بعكو ءدوعسم وبأ ورمع نب ةبقع :ةيرسلا هذه يف
 .«يردخلا ديعس وبأو «يثراحلا ديز نب ةبلعو «ةثراح

 : سانلا ديس نبا لاق «رافكلا كدف لهأ ىلع هتيِرّسو هللا دبع نب بلاغ مجهف

 (ةونع بلاغ اهذخأف) : سابع نبا لاقو «ىلتق مهنم اولتقو أمَحَن مهنم اوباصأف»

 .ةونع كدف حتف يأ

 نأ آَم» :ىلاعت هلوق يف سابع نبا لاق :ينالقسعلل ةباصإلا باتك يف ءاجو
 ربيخو كدفو ريضنلاو ةظيرق :ىرقلا نأ [7 :رشحلا] 4 يأ ٍلْهَأ نم ءهِلوُسَر لع هنأ
 سأر ىلع اهنإف كدف امأو «ةنيدملاب امهنإف ريظنلاو ةظيرق امأ :لاق .ةنيرع ىرقو
 نب هللا دبع نب بلاغ مهيلع ًاأشيج ٍِكَك يبنلا مهيلإ ثعبف ءمهنم لايمأ ةثالث
 . ””ةونع اهذخأف ةلاضف

 ا في لوأ عيبر يف وأ - رغص رخآ يف ذ اهيحاوضو كدفل بلاغ حتف ناكو

 . ةيرجه

 ةّرم ينب ىلإ بلاغ ةيِرَس
 اهريمأ اهيف دهشتسا يتلا (هتؤم ةوزغ) دعب ةيوبنلا ةريسلا يف ماشه نبا ركذو

 نبا ركذ ؛ةيرجه 8 ةنس لوألا ىدامج يف هتؤم تناكو ؛يبلكلا ةثراح نب ديز

 جت 595 نيف ى.نماثلا ليضد وبال تترثألا نويع )١(
 ."ج ١854 ص - ىنالقسعلل  ةباصإلا (”) .47 ١ص - فرطمابل  عماجلا (5)
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 ماشه نبا لاق كلذ يفو . «ةرُّم ينب ضرأ هللا دبع نب بلاغ ةوزغ» اهدعب ماشه
 :كول تلكا» يبلكلا هّللا دبع نب بلاغ ةَّرْرَعو :قاحسإ نبا لاق» :هصن يلي ام

 هلتق «ةَئْيَهَج نم ةقزخلا نم مهل ًافيلح ِكيِهن نب ٌَساَدْرِم اهب باصأف ءةرُم ينب ضرأ
 ا ا

 . ةديبع وبأ ينثدح اميف - ءارلا حتفب هب  ةقّرحلا :ماشه نبا لاق

 لجرو انأ هتكردأأ :لاق هل ل : قاحسإ نبا لاق

 هنع عزني ملف ءهّللا الإ هلإ ال نأ دهشأ : لاق حالسلا هيلع اَنْرَهَش املف ءراصنألا نم
 كَل ْنَم َةَماَسَأ اي :لاقف «هربخ هانربخأ ْهيي هللا لوسر ىلع انمدق املف «هانلتق ىتح

 نحف ) لاق لغقلا نعايب ًاذوَعَك اهلاق آنثإ هنإ هللا ةلؤسو اي“: ٌثَلك . هللا الإ هلإ الب
 ٌتددول ىتح يلع اهدْدَرُي لاز ام قحلاب هثعب يذلاوف :ةماسأ لاق .( ةاتيأ اي اهيبقلل

 :لاق . هلتقأ مل ينأو ءٍذئموي ٌتملسأ تنك ينأو ؛نكي مل يمالسإ نم 000
 هللا الإ هلإ ال لوقي ًالجر لتقأ ال نأ هللا دهاعأ ينإ هللا لوسر اي ينرِظنأ :ُتلق
 اا ا ا ةناتسأ ان دعت لوقت : لاق .ادبأ

 لاقو تارم ثالث ةماسأل دعب رفغتسا كب هللا لوسر نأ مث» :يوغبلا لاق

 02 قتعأ :هل

 «ديز نب ةماسأ :ةرُّم ينب ىلإ ةيرَّسلا كلت يف هللا دبع نب بلاغ عم ناكو
 ةثراح نب ديز نب ةبلعو «ةرجع نب بعكو ءدوعسم وبأ يراصنألا ورمع نب ةبقعو

 ءرمع نب دمحم انأبنأ» :سانلا ديس نبا لاق .ميهاربإ وبأ ةصيوحو «يراصنألا

 : لاق هيبأ نع ةصيوح نب ميهاربإ نع نمحرلا دبع نب ءالعلا نب لبش ينثدح :لاق

 مهيلع انرغأف «ةرم ينب ىلإ هللا دبع نب بلاغ عم ةيِرّس يف كَ هللا لوسر يندعب
 :لاقو ءانئثيب ىَحاَوَو :قرعفت اله ؤأ تةيلاغ د:انويمآ انيلإ ةعوأ قو . حبصلا نم

 هاصع ْنَمو « ىنغاطأ قف يريمأ ءاطأ نن) :لاق ل هللا لوصر نإق:يرصتت ل

 ىخاف :ةصيوح لاق . اللا ل ل ا إو (يناصع دقف

 "ا موقلا انبصأف :لاق . يردخلا ديعس يبأ نيبو ينيب

 وه امك «مئانغلاو رفظلاو رصنلاب ةوزغلا كلت نم هللا دبع نب بلاغ داعو
 هراعشا كللذلو تاةيرشم 8 ةنش النهد اهريمأ بلاغ ناك يتلا ايارسلا لك يف لاحلا

 -ه/ ةنس رفص يف - ماوعلا ني ريبزلا نع ًالدب كدف حتتف ةيِرَسِل ًاريمأ لَك هللا لوسر

 .ةج ؟98ص - ماشه نبال  ةيوبنلا ةريسلا )١(
 هج 153351 ندانلا نيس قبال ب رثألا :نويعا0



 ١١1 ىبلكلا ِهّللا دبع نب بلاغ / نيينامبلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 112

 يتلا ايارسلا رخآ نم يهو ةرم ينب ىلإ هتيِرّس يف كلذكو ءرصنلاب داعو كدف حتتفاف

 ةكم حتف يف . .بلك ناسرفو . .بلاغ
 نم راس موي للي هللا لوسر شيج ةعيلط دئاق يبلكلا هّللا دبع نب بلاغ ناكو

 .ةيرجه 8 ناضمر ٠١ يف ةكم حتفل ةنيدملا

 :باعيتسالا باتكب هَّللا دبع نب بلاغ ةمجرت يف يبطرقلا لاق كلذ يفو
 .20«قيرطلا هل لهسُيِل حتفلا ماع لي هّللا لوسر هثعب يذلا وهولا

 : عماجلا باتكي يبلكلا هللا دبع نب بلاغ ةمجرت يف ءاجو
 انيع نوكيو «ةكم ىلإ قيرطلا هل لهسيِل حتفلا ماع ٍةو هللا لوسر هثعب»

 - ةريثك يشاومو البإ قيرطلا يف دجوف ةعم نيذلا ناسرفلاو تلاغ ناسف .؟7هل

 يفو .نوملسملا اهنبل نم برشي ىتح اهيلع رطيسف «شيرق ءافلح نم رئاشعلا امبر
 يراخبلا جرخأ» : ةباصإلا باتكب بلاغ ةمجرت يف ينالقسعلا رجح نبا لاق كلذ

 نع يثيللا هّللا دبع نب ْنْطَق نع دعس نب رامع قيرط نم يوغبلاو هخيرات يف
 قيرطلا هلا لهسال ةيدي نيب حفلا ماخ يبنلا ينعي لاق“ هدللا كييف قي نلاغ
 فالآ ةتس نم ًاوحن تناكو «(ةنانك ينب) حاقل قيرطلا ىلع ينيقلف ءأنيع هل نوكألو

 :لاق ْنَمَف «بارشلا ىلإ سانلا وعدي لعجف ءهل ْثبِلْحَف «لزن ِهِْكَك يبنلا نإو .هحقل
 60 نويط اعلا ءالؤس : لاق ؛ تا: ثا

 - راصتألا  جرزخلاو سوألا ناك دقو ءةكم حتفل لَك هّللا لوسر مدقت مث
 ةوقلا يه ةيناميلا ةعازخ ةليبق تناكو «ختفلا شيج يف ىلوألا ةيسيئرلا ةوقلا نولثمُي
 يعازخلا نيصح نب نارمع حتفلا موي ةعازخ ةيار بحاص ناكو ةيناثلا ةيسيئرلا

 ةيريمحلا ةعاضق لئابقو رئاشع نم مهريغو بلك ناسرف ناك امنيب هنع هللا يضر

 - ةيعاضقلا ٍدهنو مرّجو بلك لئابق نم ريثكلا نأ كلذو (ةكلاثلا ةيسنئرلا ةوقلا مه

 ءهال ةنس ةنيدملاب هلي ا ل لا

 تناك يتلا ةيريمحلا ةيعاضقلا ءارهيو يَلَبو ةنيهجو بلك لئابق تملسأ كلذكز
 دقو «لدنجلا ةمودو ىرّقلا يداو ىلإ عبني نم اهلامشو زاجحلا برغ يف نكست

 .57 ١ص - عماجللاو 7" ١87/ ص  باعيتسإلا(١)

 .”ج ١84 ص - ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا ()
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 .يبلكلا ةفيلخ نب ةيخو يباحصلاب صاخلا ثحبملا يف كلذ نييبت فلس

 ناك ةكم حتفل لي ِهّللا لوسر راس املف «ينارهبلا ورمع نب دادقملا يباحصلاو

 شيج يف لجر فلأ نع مهددع لقي ال ةعاضق لئابق نم مهريغو بلك ناسرف

 «يبلكلا هنإ دعس نب لمحو ؛« «يبلكلا ةثراح نب ديز نب ةماسأ مهنيب نم «حتفلا
 «ينهجلا رماع نب ةبقعو «ينارهبلا ورمع نب دادقملاو ٠ «يبلكلا ةفيلخ نب ةيحدو

 «ةرجع نب بعك :مهنم ةباحصلا ريهاشم نم ةعامج يَلَب نمو" : :نودلخ نيا لاق

 نم ةعامج ءارهب نمو . راما نب ةدعواو ٠ عرار وب ليسو ودق ب عداكو
 «يبلكلا ةثراح نب ؛ ْنْطَق :ًاضيأ بلك نمو ' ”(ورمع نب دادقملا مهنم ًاضيأ ةباحصلا

 يضر ةباحصلا نم مهلاثمأو «يثيللا هللا دبع نب ريكبو ٠ «يبلكلا ةلّبج نب ورمعو

 (ةكم حتف موي هلك هللا لوسر فيدر ةثراح نب ديز نب ةماسأ ناك) دقو ءمهنع هّللا

 لوسر شيج ةمدقم دئاقو ةعاضقو بلك ناسرف دئاق هللا دبع نب بلاغ ناك امنيب

 :لاق رايس نب دمحأ نع ينالقسعلا ركذ كلذ يفو يلع هللا

 ."”«حتفلا موي هلي يبنلا ةمدقم ىلع يبلكلا هَّللا دبع نب بلاغ ناك»
 لزي ملو .ةرجهلل رجهلل نامث ةنس ناضمر رهش نم نيقب لايل رشعل ةكم حتف ناكو

 يف - كوبت ةوزغ ىتح ِلَك هّللا لوسر عم نيدهاجملا ةباحصلا نم هللا دبع نب بلاغ
 ناسرفلاو ةباحصلا عم قلطنا ىتح اهب ماقأف نميلاب هتقطنم ىلإ عجر مث ه4 بجر
 . قارعلاب ةيسرافلا ةيروطاربمإلا داهجل اوقلطنا نيذلا

 قارعلا حوتف يف . .هَّللا دبع نب بلاغ
 ىلإ قارعلا اولخد دق اوناك نيذلا نوملسملا ضرعت ه١ نابعش لئاوأ يف

 نيملسملا نم ريبك ددع بيصأف «ةريحلا يف ايقناب رسج ةقطنمب ريبك يسراف موجه
 «فالآ ةعبس نيملسملا ددع عومجم ناكو  ايقناب رسج  رسجلا ةعقوم يف
 برهو «قيرغو ليتق نيب ام فالآ ةعبرأ) يربطلا ركذ اميف نيملسملا نم دهشتساف
 نم سانلا عزجو .. ةنيدملا ىلإ مهلف برهو . .مههوجو ىلع ريثك رشب مهنم
 نإ مث) يودداولا كال . يلإ متزحنا امنإ مكتئف انأ اوعزجت ال :رمع لاقف .رارفلا

 7( هنع نولقاثتيو هنوماحتي اولعجف قارعلا ىلإ سانلا بدن رمع

 )١ نبا خيرات يف نميلا خلدون  ص١١١.

 )'( ص - ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا ١84 ."ج

 .غج 78ص - يربطلل  كولملاو ممألا خيرات 000
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 نم فالآ ةدع يف يلَجَبلا هللا دبع نب ريرج يباحصلا نميلا نم لبقأ ٍذئدنعو

 نم تائم ةدع يف يبلكلا هللا دبع نب بلاغ ىباحصلاو «ةليجب ةليبق لاجرو ناسرف

 ةدع يف يقرابلا ةمثره نب ةجفرع يباحصلاو ماعم رئاثع وم ومريعو دلك

 ةبراقتمو ةدحاو ةقطنم نم ًاعيمج كئلوأ ناكو . ةارسلا دزأو قراب ناسرف نم تائم

 ًالامش (ةلابث) نيب ام  نميلا يلاعأ ةارس  ةارسلا يف نكست تناك ةليجَب ةليبق نأ ْذإ

 نونكسي ةارسلا دزأ رئاشع نم اهريغو قراب تناك كلذكو ًابونج ةدعص موختو

 دهنو بلك مهنمو ةارسلاو ةدعص يف ةعاضق رئاشعو لئابق مهرواجتو ةارسلا ةقطنم

 باطخلا نب رمع ىلإ مهلئابق لاجرو ناسرفو ةجفرعو بلاغو ريرج لبقأف «مرجو

 ٠ ب م و

 00 ا انك ين نم ةازغ رمع ىلع مدقد# :لاقا ) .يقرابلا

 يا 0 ا ا ا امم

 مدقف ٠. .هنع نولقاثتيو هنوماحتي اولعجف رسجلا ةعقوم لعب قارعلا ىلإ سانلا

 اودرف ؛هيف ِمُهَبَْعَرو قارعلا ىلإ مهاعدف ماشلا وزغ نوديري دزألا نم ٌقلخ هيلع

 له :رمع هل :لاقف . . ةليجب يف ةارسلا نم هللا دبع نب ريرج مدقو .هيلإ رايتخالا

 رمع رمق 0 0 ل

 . قراب نم ا دين يفر وألا لع يللا هللا هيه نب يفاغ

 ىتح «هموق يف ةجفرعو 0 ل يال م

 1 ةم يزب ةيفربا حرار ليهو ين وم كلا سيال اكو "”(قارعلا

 دقع لقو «ةعاضق نم ةئامعبس يف يبلكلا هللا دبع نب بلاغو دزألا نم ةئامعبس

 ناسرف ىلع ةرامإلا ءاولو هّللا دبع نب بلاغل ةعاضق ناسرف ىلع ةرامإلا ءاول رمع

 ءيلجبلا هللا هيف ني ريرجل ةليجت ىلع ةرافألا ءاولو «ةمئره نب ةجفرعل دزألا

 « شيجلل ماعلا دئاقلاو ريمألا وه يلجبلا ريرج ناك ثيح ةماعلا ةدايقلا ءاول كلذكو

 .؛ج "78ص - يربطلل  كولملاو ممألا خيرات )١

 .7 57ص - يرذالبلل - نادلبلا حوتف 00

 ./ج ؟6ص - ريثك نبال  ةياهنلاو ةيادبلا
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 ىلإ ةبلعثو دْيَف قيرط اوكلسو) ه١ نابعش طساوأ يف قارعلا ىلإ ًاعيمج اوقلطناف
 :ةيناميلا ءيط ةليبق ةبلعثو ديف ةقطنم نكست تناكو - يرذالبلا ركذ امك  (بيذعلا

 متاح نب ؛ يِدَعو يئاطلا ليخلا ديز نب ةورع ةدايقب كانه ىلإ ءيطظ تعمتجاف .
 اهييحسا | وواسو «ةجفرعو بلاغو يلجبلا هّللا دبع نب ريرج ىلإ اومضتاو :قتاطلا
 ا 7 ملإ مضناو «قارعلا اولخدف

 اهز نيملسملا شح ناكو «ةليخنلا ىلع اولبقأف ىنثملا عم رار سس رب
 يسرافلا شيجلا مهيلإ راسف ؛يلجبلا هللا هجمت نير 90 ةدايقن هفأآلا ةريشع
 هعم عمت داق هللا ةنينع ني نيوع ناس :يدوعسملا لاق كلذ يفو ا

 نبا لاقو ؛"'”(هشويج يف نارهم امهيلإ لبقأف ةليخنلا يف ينابيشلا ةثراح نب ىنثملا
 دنع هشيجو نارهم هيقلف « «ريدكملا ضن را عاد قارعلا ىلإ ريرج لبقأ» : قاحسإ

 (بيوبلا) يف نارهم مهريمأو سرفلا شيج ناك هنإ يرذالبلا ركذو لا

 نارهم ىلإ عمتجاف ءرسج ةليخنلاو بيوبلا نيبو (ةليخنلاب نيملسملا ركسع) ناكو
 لل ل للا اولا ساو اك وم دق نشا قا
 هيلإ مضناو ريرج ةدايقب فالآ ةرشع ءاهز اوناكو ةليخنلاب نوملسملا عمتجا امنيب
 مهنيب .ًافلأ رشع ةثالثا ءاهز نوملسملا غلبف «فالآ ةثالث ءاهز يف ةثراح نب ىنثملا
 نب بلاغو « «يلجبلا هللا دبع نب ريرج : :مهو .ةداقلاو ةباحصلا ريهاشم نم ة ةوشع
 «يراصنألا دعس نب ريشبو .«يقرابلا ةمثره نب ةجفرعو ء« ءيبلكلا هّللا دبع

 .«ليخلا ديز نب ةورعو «يدنكلا طمسلا نب ليبحرشو :ةئراحع ني ىتثملاو

 اومزهف .ناسح نب رذنملاو «يمعثخلا نيمهسلا يذ نب هللا دبعو تاع نب يكو

 نوملسملا ىقتلا» رددوا .ةليخنلا ةعقوم يف ةقحاس ةميزه سرُفلا شيج

 نوملسملا لمحو ..ان ًانسح ءالب ذئموي يدنكلا طمسلا نب ليبحرش ىلبأف را

 0000 0 «نيرباص نيققحم دحاو لجر ةلمح

 ١ :يدوعسملا لاقو ””«ناسح نب رذنملاو هَّللا دبع نب ريرج نارهم لتق

 0 ل «نارهم لتق ىتح ءٌاعيمج ناقيرفلا ريصو ءاوقتلا

 / ظفاحلا لاقو ”عكلا هنعطو فيس اكد يلجبلا هبرض «رذنملا نب ناسحو

 و «ةليخنلا دنع مهمزهو ؛مهذكاق َلَتَقَو ةيوفلا هللا دبع ني درج عقارا ريك
 0 ةعقولا هذه تناكو «فلأ ةثام نم بيرق قرغو ذئموي سرُفلا نم لِتَق

 دج اص - قريطلل - ها مالا رات 020

 .7 57ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف هيف
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 «نيردحنمو نيدعصم اوبرهف . .سرفلا مزهنا» :نودلخ نبا لاقو . ''”«ماشلاب كومريلا
 نم لجر ةئام يصخأو «نوديزي وأ فلأ ةئام اهيف لتقو «نيملسملا لويخ مهتمحلتساو

 ٠ لك لتق نيذلا ةداقلاو ةباحصلا نم ناكو .«.. ةرشع مهنم دحاو لك َلَكَق نيملسملا

 «يراصنألا دعس نب ريشبو «يبلكلا هّللا دبع نب بلاغ سرُْفلا نم ة ةرشع مهنم دحاو

 ةعقوم تناكو .ليخلا ديز نب ةورعو «يقرابلا ةجفرعو «يدنكلا طمسلا نب ليبحرشو
 موي نيب ام نإ لاقي : ي ىرذاليلا لاق ل ا ل ل ا

 ثناك دقف «تاويضلا ند تيرق لورق وهو" ار اكس ةينائبق ةيضاقلاو ةليخفلا

 ”يرتا7 مرعم يل ديد اما عز 1 دامو ىف ةايطملا ديرب

 ةإ قطانم حوتف نم ةليخنلا موي دعب ام يبلكلا هللا دبع نب بلاغ دهش دقو

 مرد كني ها ةنس يلجبلا هللا دبع نب ريرج ةدايقب ةلجد موخت ىلإ ة ةرريحلا
 قارعلا ىلإ نيزفتسُملاو تادادمإلا باطخلا نب رمع ثعبو «متسر ةدايقب ًاريبك ًاشيج
 يف سرفلاو نوملسملا ىقتلاف ءصاقو يبأ نب دعس ىلإ نيملسملا ةدايق دنسأو

 يف رابكلا ةداقلاو ةباحصلا نم ىيبلكلا هللا دبع نب كلاغ ناك ثيح ةيسداقلا ةعقوم .

 هل يبلكلا هللا دبع ني. تلاغو) : ةباصإلا م للا لاق .ةيسداقلا ةعقوم

 (49(ةيسداقلا دهشا هنأ عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاجو .' ”«ةيسداقلا حتف يف ركذ
 . ةيرجه 16 ةنس مرحم رهش ىف ةيسداقلا حتفو راصتنا ناكو

 باوبألا بابو ةينيمرأ حتف يف بلاغ ةكراشم

 تليين تع اردوش نبدا اهيل نم نيناكل11+1 دبع نب تاك ناكل

 - باوبألاو بابلا ةنيدم حتف ىلإ ًالوصو ةي ةينيمرأو ناجيبرذأو ةيتأرفلا ةريزجلا

 لاق كلذ يفو «يبلكلا هلل دبع نيدحلاغ فرعي ليش اكلم طفت حاج ةزاتوقلا

 :ةباصإلا باتكب بلاغ ةمجرت يف ينالقسعلا رجح نيا

 أ" «بابلا كلم زمره لتق يذلا وهوا
 : هنأ عماجلا باتكي بلاغ ةمجرت يف ءاج كلذكو

 ا ةنمهعألا ةذايلا فد ونابلا كلمتك لتق»

 .الج 72ص - ريثك نبال  ةياهنلاو ةيادبلا (0

 .؟ 51 ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف 030

 ."ج ١84 ص يبلكلا هللا دبع نب بلاغ ةمجرت - ةباصإلا هر

 1 يبلكلا هللا دبع نب بلاغ ةمجرت عماجلا ()
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 «باوبألاو بابلا حتف ناك اهقايس يف يتلا حوتفلا دهش هنأ ىلع كلذ لديو

 : هنأ كلذ ملاعمو ءابنأ نم ناكو

 بتك» :ريثك نبا ظفاحلا ركذ امكو ءةيسداقلا ةعقوم نم نيرهش دعب

 نيذلا ةريزجلا لهأ ىلإ ًاشيج زهجي نأ صاقو يبأ نب دعس ىلإ باطخلا نب رمع
 ىلإ شيجلا ريمأ نوكيو  ماشلا يف  حارجلا نب ةديبع يبأ راصح ىلع مورلا اوألام

 ىسوم وبأ هتيحص يفو ضايع اهيلإ راسف «يرعشألا مْنَع نب ضايع ةريزجلا
 يالا دمع مدع ني ضايع هيغل هجر : يبهذلا ظفاحلا لاقو . يرعشألا

 نم راس يذلا شيجلا كلذ يف ناكو ؛ '”(يرعشألا ىسوم وبأ اهب قفاوف ةريزجلا
 00 «يبلكلا هللا دبع نب بلاغ : ةيتارفلا ةريزجلا ميلقإ ىلإ ةيسداقلا

 ضعب حتفب اوأدبف «يرهفلا ةملسم نب بيبحو «لطعملا نب ناوفصو «يبلكلا يثيللا
 شيج يف يرعشألا مْنَع نب ضايع لبقأ مث 5 .ىسوم يبأ ةدايقب اهرلا ةقطنم يحاون
 لا 0 لا هاف - ه6١ لاوش يف ما

 ةريزجلا ميلقإ نم ةفئاطو نيبيصنو نارح ةقطنم اوحتتفا مث -ه6065 ةنس رخاوأ يف -

 ةريزجلا ىلع  ريمألا ناك .» ه5١ ةنس ءابنأ ماتخ يف يربطلا لاق .ه5١ ةنس
 يف ةديبع يبأ ىلإ ضايع راس مث [4 ج  88١ص] .«يرعشألا مْنَغ نب ضايع

 متف  ه1١ ةنس لاوش يف - فيثك شيجب ةريزجلا ميلقإ ىلإ عجر مث «ماشلا
 لوألا ىدامج يف ةينيمرأ موخت ىلإ ركب رايدو ةيتارفلا ةريزجلا ميلقإ حتف لامكتسا
 .نادلبلا حوتف يف يدقاولا مامإلا كلذ ركذ امك ه١ ةنس

 دئاق ناكزو : ةيكبفوأو ناهي ل نوملسملا مْدَقَت ه١ ةنس يفو 8 3

 يذلا شيجلا دئاقو ؛يبلكلا يثيللا هللا دبع نب ريكب ناجيبرذأ لخد يذلا شيجلا

 اوناك يذلا ةباحصلا ءامسا يدقاولا ركذ دقو «يرعشألا منع نب ضايع ةيئيمرأ لخد

 (سيلدب) حتف ىلإ ًالوصو ىلوألا ةينيمرأ قطانم حتف يف يرعشألا ِمْنَع نب ضايع عم
 نب ورمعو ءديز نب ديعسو ءورمع نب دادقملا) مهنم ناكو - ه١ نابعش يف -

 نب ةرسيمو «هبجن نب بيسملاو «يدارملا حوشكم نب سيقو «يديبزلا برك يدعم .
 مل هنأ كلذ يدؤمو ٠ ؛يبلكلا هّللا دبع نب بلاغ مهنيب ركذي ملو ٠( . يسبعلا قورسم
 ىلإ تقولا تاذ يف راس يذلا يبلكلا يثيللا هللا دبع نب ريكب عم ناكو ءمهعم نكي

 راس» :يربطلا لاق ءارمألا ةداقلاو ةباحصلا نم هللا دبع نب ريكب ناكو «ناجيبرذأ

 مهيلع علط ناذيِمْرَج لايحب علط اذإ ىتح ناجيبرذأ ىلإ يثيللا هللا دبع نب ريك

 .4ج 5ص - ريثك نبال  ةياهنلاو ةيادبلا 7
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 هَّللا دبع نب ريكب ذخأو «مهدنج هّللا مزهف ءاولتتقاف (ذارْخُمَفلا نب ذايدْنَفْسإ)
 لب :لاق ؟برحلا مأ كيلإ بحأ حلصلا :ذايدنفسإ هل لاقف .ًاريسأ ذايدنفسإ

 مل ءيجأ وأ مهيلع حلاصأ مل نإ ناجيبرذأ لهأ نإف كدنع ينكسمأف :لاق ءحلصلا

 ماقأف «هدنع هكسمأف ؛مورلاو جبقلا نم اهلوح يتلا لابجلا ىلإ اولجو كل اوميقي

 باطخلا نب رمع ثعبو . .هّللا دبع نب ريكب ىلإ دالبلا تراصو عهذي يف وهو

 ىلع كامس مدقو «ناجيبرذأب هللا دنع: نود ريك اذِهك يراصنألا ةشرخ نب كامس

 ..دقرف نب ةبتع هيلإ ىتأ كلذكو . .هيلي ام حتتفا دقو ةراسإ يف ذايدنفسإو ريكب

 رمع هيلإ بتكف  اهيف ءاقبلاو ناجيبرذأ ةرمإ نم  باطخلا نب رمع ريكب ىفعتساف
 نب ةبتع ريكب فلختساف «هلمع ىلع فلختسي نأو بابلا وحن مدقتي نأ ىلع نذإلاب

 ناجيبرذأ لهأ ةبتعو ريكب حلاصو ..ناجيبرذأ نم حتتفا يذلا ىلع دقرف

 نب ريكب دهشو تنجح :بقك) هنأ حلصلا باتك ةمتاخ يف ءاجو - ذايدنفسإلاو

 217(ةيرجه ١8 ةنس يف بتُكو .. يراصنألا ةشرخ نب كامسو «يئيللا هللا دبع
 ناكو :هناوبألاودهنانلا قايل: هللا دتع ب يلاغ يمر هللا ةبعا ب سكب سفشو

 ىلإ (سيلدب) نم ىضم دق ةينيمرأ يف هعم يذلا شيجلاو يرعشألا مْنَع نب ضايع

 دالب مث (طالخأ) ميلقإ اوحتتفاف - ه4١ لاوش رهش يلاوح يف  (طالخأ) ميلقإ

 - هعم نيذلاو يبلكلا هّللا دبع نب ريكب مدقت امنيب ه9١ ةنس لئاوأ يف (نزرأ) ناللا

 ::تاوالاو تالا ىلإ هللا كيع نيب ةبلاغ ويفوز

 ىف ةربك ةعضاعو ةنيده تناك تاآوبألاو نناتلا نأ ةيبحا انه فعلا نيو دا

 خرؤملا اهركذي يتلا ةيناتسغادلاو ةيناجيبرذألا زاقوقلا لابجو ناورش ميلقإ
 بايلا ةنيدمو «ةيدوأو باعش وذ «ميظع لبج» هنأو (خبقلا لبج) مساب يدوعسملا

 «رزخلا نيبو هنيب اهلعجو ناورشوتأ ىرسك اهانب «ةباعش نم بعش ىلع باوبألاو

 هنم ليم رادقم ىلع رحبلا فوج نم روس  باوبألاو بابلا ةنيدمل يأ اهل لعجو
 نم أوحن هباعشو هتاضفخنمو هيلاعأ يف ًادام خبقلا لبج ىلع مث ءرحبلا ىلإ ادام

 لك ىلع لعجو (ناتسربط اهل لاقي) ةعلق ىلإ كلذ يهتني نأ ىلإ ءًاخسرف نيعبرأ
 تانلا لم قالا قيرطلا يمسح نام رقكأ نإ لقأ أ توريسلا# | ةس مل اما ةئذات
 كلذ يعارت ةمأ هلخاد نم باب لك ىلع هيف نكسأو «ديدح نم ًاباب  هلجأ نم
 نم لبجلا كلذب ةلصتملا ممألا ىذأ عفديل كلذ لك ءروسلا نم هيلي امو بابلا

 ًالوطو ًاولع ةفاسملا يف نوكي خبقلا لبجو . .مهريغو سورلاو  ناللاو رزخلا

 )١( محل 559-555 ص - يربطلل . كولملاو ممألا خيرات .
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 ؟”«(لجو زع قلاخلا الإ مهيصحي ال ُمَمَأ هلوحو ءرثكأو لب . نيرهش نم ًاوحن ًاضرعو
 دالب ازغ  ذابق كلملا هوبأ هلبق نمو  ناورشونأ ىرسك نأ يرذالبلا ركذو

 ىنب مث) .مورلا يديأ يف ناك ام ذخأف «مورلا ديب تناكو «ةينيمرأو ناورشو نارأ

 قيرط ىلع تينب اهنأل ًاباوبأ تيمس امنإو «باوبألاو بابلا ةنيدم ناورشونأ ىرسك
 انثا يهو ةينادودلا باوبأو ناريمقلاو نكش باوبأ نارأ ضرأب ىنبو . .لبجلا يف

 اهل لاقي ةنيدم نازرج ضرأب ىنبو .ةراجح نم رصق اهنم باب لك ًاباب رشع
 .ةحلسم اهيلكجوب نمزاف ءاتبأو دعسلا نم موق ايلدناو: «لييدعم

 «هاشناورش اهكلمي نم لكل لاقي ناورش ةكلمم تناكو» :يدوعسملا لاق

 نم ةطافنلا لحاسو «باوبألاو بابلا ةنيدم اهنمو ءرهش نم ًاوحن هتكلمم نوكتو
 وكاب ةنيدم يه ةكابب ةفورعملا ةطافنلا لحاسو . ياو فور عملا ناو ةكلتم
 (دنبرد) يه باوبألاو بابلا ةنيدمو ًايلاح ةيزاقوقلا ناجيبرذأ ةيروهمج ةمصاع

 كابل قرم ل هييرخلا لئابكلا ضاق رسل يلا .د لاق كلذ يفو . ايلا

 ”«نيوزق رحب ىلع عقاولا دنبرد ءانيمل برعلا ةيمست يه : :ناوبألا

 ميلقإ حتتفا هَّللا دبع نب ريكب نأ ةيفارغجلا تامولعملا كلت نم دافتسيو

 باوبألاو بابلا غلب ىتح  نيوزق رحب ىلع لطملا يزاقوقلا يناجيبرذألا  ناورش
 كلم مهلتاقف -ه١٠ - ١5 ةنس كلذو «ناورش ميلقإ يلاعأو لامش يف (دنبرد)
 يفو ٠ ؛ يبلكلا هللا دبنع نب. بلاخ هلثقو ءززابق (رمُْم هاشتاورش) وهو باوبألاو :بابلا
 يذلا وه) يبلكلا هللا دبع نب بلاغ نأ : عماجلا باتكو ةباصإلا باتك يف ءاج كلذ

 .ةيرجه ١9 7٠١ ةنس كلذ نوكيف (بابلا كلم زُمْرَه لتق

 .«بابلا حتف ناك ةنسلا هذه يفو» ةيرجه 5١ ةنس ثادحأ يف يربطلا لاقو
 نب ريكب ةدايقب لوألا اهحتف دعب تضقتنا باوبألاو بابلا نأ كلذ نم ودبيو

 نعي زان هللا "ليع نبي وك نأل او 315 ةنيللا كنع هيلا ةعمو هللا ةّيع

 ايلا نلإ عجر مث ه١ ١ ةنس اهلهأ حلاصو اهحتتفاو ناقوم دالب ىلإ 0

 باطخللا نب رمع ثعباا : الئاق ه7 ةنس اهحتف يربطلا ركذ يتلا (دنبرد) باوبألاو

 ناكو . .ةعيبر نب نمحرلا دبع هتمدقم ىلع لعجو بابلا ىلإ ورمع نب ةقارس
 تةيلإ تنكر هيلع ومع قي ةقارتم عودا ليك تابلا"ءازان يللا هللا ديع. نييك
 نب نمحرلا دبع ٌةقارس ِمَدَقَف «ةعيبر نب ناملس مساقملا ىلع لعجو «هب قحلي نأ

 .ادج ١ا/ ١ص ب يدوعسملل  بهذلا جورم 3
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 نب ريكب ىلع مدق بابلا وحن ناجيبرذأ نم جرخ اذإ ىتح رثألا يف جرخو عبو

 نب بيبحب رمع هدمأو «بايلا دالب لخدو ريكب عم راسف ةتايلا ينادأ يف هّللا دبع

 نم لجر وهو زاربرهش ٍذدئموي بايلاب كلملا ناكو .(«ةريزجلا نم هيلإ هفرص ةملسم

 هل بتكف «ةقارس ىلإ راسف «ةقارس يتأي نأ ىلع نمأتساو مهبتاكف «سراف لهأ
 ."'”نورخآو ةعيبر نب ناملسو هللا دبع نب ريكب هيف دهشو حلصلا باتك ةقارس
 نب بلاغ ناكو ه7 ةنس ًاحلص باوبألاو بابلا حتف ةداعإ وأ ختفا مث كلذبو

 يف خبقلا لابج نم ناقوم ميلقإ حتف يف كلذكو «حتفلا كلذ يف ريكب عم هللا دبع

 بتكف ةيزجلا ىلع اوعجارت مث ناقوم هللا دبع نب ريكب ٌضَق» :يربطلا لاق . ةينيمرأ

 نم ناقوم لهأ هللا دبع نب ريكب ىطعأ ام اذه ءميحرلا نمحرلا هّللا مسب : مهل

 «ةيزجلا ىلع مهعئارشو مهتلمو مهسفنأو مهلاومأ ىلع نامألا مهاطعأ «خبقلا لابج

 اورقأ ام نامألا مهلف . .ملسملا ةلالدو حصنلاو هتميق وأ ملاح لك نع رانيد

 . 7و ىدحإ ةنس بتكو . .ناعتسملا هللاو «ءافولا ائيلعو ءاوحصنو

 يف زاقوقلاو ةينيمرأو جبقلا لابج يف دهاجي هّللا دبع نب بلاغ لزي ملو

 اهبلغأ حتف بتتسا مث «حتفتو ضقتنت دالبلا كلت تناكو «نافع نب نامثع ةفالخ

 . يومألا رصعلا يف نايفس يبأ نب ةيواعم ةفالخ دهع ذنم

 ناسارُح دالبل هّللا دبع نب بلاغ ةيالو
 يفو ؛ناسارخ ميلقإ اولوت نيذلا ةباحصلا نم يبلكلا هَّللا دبع نب بلاغ ناكو

 4/ ةنس ةيواعم نمز يف ناسارخ ىلوت» :هنأ عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاج كلذ

 يف رايس نب دمحأ هركذ» هنأ ةباصإلا باتكب بلاغ ةمجرت يف ءاج كلذكو ««ةيرجه
 نيا نكد انكوب عدا نواعس قيمز نانيارخس ىلز ةناوام اههدع اقر لاقف « رود عبرات
 نب بلاغ نإ :مكاحلا ركذو .ةيواعم نمز ناسارخ ضعب ىلع هالو ادايز نإ : نابج

 :يربطلا لاقو .دايز هالو ةيواعم نمز ناسارخ يلو ناكو «ررم مدق هللا نبع

 نم حلب دك تاغ ناكر .«ةيرجه 48 ةنس ناسارخ ىلع نايفس يبأ نب ؛ دايز هلمعتسا

 يف تام هنأ ودبيو ءريسي دمأب ه4 ماع دعب - هنع هللا يضر  تامف ءايتع ربكلا

 . ناسارخ
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 ىئراحلا نابدلا نبا دايز نب عيب رلا

 - ناسارخ ريمأو ناتسحس حتاف

 نب عيبرلا يباحصلا يناميلا ميعزلا وه نيحتافلا ةداقلاو ءارمألا ءامظع نم
 ةرمإ باطخلا نب رمع ةفالخ يف ىلوت . يجحذملا يئراحلا نايدلا نب سنأ نب دايز
 ب :يبرعلا جيلخلا ةقطنمو نيرحبلا
 نم قطانم ةدع حوتف داقو

 نامركو سرافو زاوهألا
 نيب هل نكي ملو ؛ناركمو
 لاق) موي تاذف «ليثم لاجرلا
 :ناهيصأل باطخلا نب رمع

 يف ناك اذإ لجر يا ينو
 اذإو ريمأب سيل هنأكف ًاريمأ موقلا

 ؟ريمأ هّنأكف ريمأب نكي مل
 نب عيبرلا الإ هفرعن ام :اولاقف
 2( (متقدص :رمع لاقف .دايز

 نب دايز نب ْنَّطَق نب نايدلا نب سنأ نب دايز نب عيبرلا :وه دايز نب عيبرلا نإ
 ىنب ةليبق ةسائر تيب نم وهو . ثراحلا نب بعك نب ةعيبر نب كلام نب ثراحلا

 دينو قلو نب غيفرلا ةعرتات ةباحتملا ازيشت يف ةباضإلا 0
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 :بعك نب ثرحلا ونب امأو» :نودلخ نبا لاق «ةيجحذملا بعك نب ثرحلا

 نب بيرع نب ديز نب ددأ نب - جحذم نب دلج نب ؛ ةلع نب بعك نبا مهوبأ ثرحلاف

 دايز ونب ءالؤه نييجحذملا بعك نب ثرحلا ىنب : نم ناكر كاس نو نالهك نب كنز

 ا ل

 ك0 .نايدلا

تبل كبل ءاسؤولا لأ نم ناكو ؛نارجن ةقطنم ىلإ فوجلا
 مك نب ثرحلا ي

 مالا
 ِنْطَق ْنِم دْنِزلا ىروأف نادملا دبع انئدلاوو دحر است ةانيز قَوَوَأ

 ةلود راطإ يف «نايدلا مث ْنْطَق مث دايز .ةثالثشلا كتلوأ ةلايقو ةساير تناكو

 رابك نم دايز نب ْنَطَق نب نايدلا 5 ا م 2-0-0 نميلا

 ه4 ل ل وك ا يي نيساجلا

 : كلذ يف ليقف «دجن قطانمب ةيبرح تايلمع يف نارجنو شقارب نم

 00 ل ل

 نينرقلاب نميلا لايقأو ءاوذأ يك رك ضال

 زعتو بإ ةيولإو رافظ يف]  نيعُر يذ لآ ْمُّهو يداليملا سداسلاو سماخلا

 ![قرشملاو ةوبشو نيبأ ةيولأ يف] - نزي يذ لآو - [عفايو علاضلاو جحلو ةديدحلاو

 ل ل ل ل نايدلا لآو

 : يثراحلا ْنْطَق نب نايدلا

 ا حولا © را ري ع ودتو

000 

 قه

 0000 ا

 )١( 4ص  نودلخ نبا خيرات يف نميلا 17.
 ص يريمحلا ديعس نب ناوشن مولعلا سمش - رض ١6١ .(شئارب) ةدام - اج
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 كلملا ىلإ دو يفقثلا تلصلا يبأ نب ةيمأ رعاشلا نأل ءنطَق نب نايدلا نب نادملا دبع
 هينا ىلا ةرووتملا نوصل حلما 01و ءاعنصب نزي يذ نب فيس

 الاليم كني اراد ءنادمُع سأر يف ًاَقَفَنرُم ُجاتلا كيلع ائينه (ٌبرشاف)
 الابسإ كيدرب.نم مويلا لبسأو .مهتماعُت تلاش دقف .ًائينه برشاو

 ىف ءاج كلذ يفو «نارجنب نايدلا نب نادملا دبع ىلع تلصلا يبأ نب ةيمأ دْفَدَو
 نايّدلا نب ناَدَملا دبع ىلع لخدف نارجن تلصلا يبأ نب ةيمأ ىتأ : هنأ يلامألا باتك
 نادملا دبع اعدف «بكاوكلا مِهّنأك هلوح هوُتَبو ْدَمَّق ههجو ّنأكو «هريرس ىلع هب اذإف
 :لوقي وهو فرصنا مث ءًابيجع ًاماعط ةيمأ لكأف «جذوُلاَقلاب يأ ءماعطلاب

 نايدلا ينب مهّمَّركأ ٌتِيَأرف ْمُهَلْعِفَو نيلئاقلاٌتْيَأردقلو
 ناَدَمُدْبَع نهب َمانألالَضُف افيؤيخ نادقلا قع نم ةيارو
 ناعدججوئَبابئْلعُيامال هّئاعطداهّشلاب كَبْلُيْرُبلا

 جّدوُلاَقلا لَّمْعَي نمب هءاج نم نميلا ىلإ هَجَوف «ناعدج نب هّللا دبع كلذ غلبف
 «لقشلاب

 بجنأف «نايدلا نب سنأو «نايدلا نب نادملا دبع :نطق نب نايدلا بجنأ دقو
 :نايدلا نب سنأ بجنأو ٠ .نادملا دبع نب هللا دبعو نادملا دبع نب ديزي : : نادملا دبع
 : لئاقلا وهو دايز نب عيبرلا مع - نايدلا نب سنأ نب ثرحلا دبعو هيض نب دايز

 رَدَم مه نيذلا ريخلا ثرحلا ونب جحْنَم ةماه هّللا دمحب نحنو
 . .دايز نب رجاهملاو 5 ا :نايدلا نب. سفأ نيادايز ةسضتأو

 نب ثرحلا ينب ةليبق ءامعزو نارجن ءاسؤر ْنْطَق نب نايدلا لآ رهشأ ْمُه كئلوأف
 رعاشلا لاق .ةيحيسملاب نونيدي اوناكو . .مالسإلا روهظ ىتح ةيجحذملا بعك
 : سيق ىشعأ يلهاجلا

 اًهباوبأب يخانت ىتح ِكْيلَعْمْنَح َنارجن ةّبغكو١
 اهباَبْرأٌرِيَخُوُه ءًاسيقو (ءحيسملا لسمو ديري رون
 اَهياذُملِفاَسأاوزجتَت مهب تولت تارّبخلا اذإ

 يف سيق ىشعأ ركذ دقو '"نميلا هو :ةربح ةدحاولا «تاربحلاو
 حيسملا دبعو - كلملا ةباثمب ناكو  نايدلا نب نادملا دبع نب ديزي «تايبألا كلت

 ."ج 8ص - يلاقلا ىلع يبأل  يلامألا باتك 0(
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 نارجنل يبرحلا دئاقلا ناكو  يثراحلا نيصحلا نب سيقو  نارجن فقسأ بقاعلا وهو

 . مالسإلا نيد روهظ دنع ةثالثلا كئلوأ ناك كلذكو «بعك نب ثرحلا ىنب ةليبقلو

 ! ماج ءثع
 تو 0 3

 هلو لوسرلا بكوم يف . .نايدلا لآو . . بعك نب ثرحلا ونب

 ذنم نارجن ىلإ يتأت ةكمب مالسإلا ىلإ هتوعدو ِةي ِهّللا لوسر ءابنأ تناك

 دوفو ةثالث  بعك نب ثرحلا ونئب ؛ ةليبق مهو نارجن لهأ ثعب دقو .:نكبم تكفو

 ا ةرجهلا لبق ةكم يف وهو لوألا دفولا . .ِةلَك هللا لوسر ىلإ

 رقت ةرجهلل ةيناثلا ةنسلا يف ةنيدملا ىلإ يناثلا دفولاو . .تاونس ثالث وحنب

 كوس رسال «ةرجهلل ةرشاعلا ةنسلا يف ثلاثلا دفولاو

 .ةديكأ ةدئاف اهتفرعم يف نأ امك «تاياورلا هيلإ هبنتت مل طابترا اهنيب

 ىراصن نم ًالجر نيرشع مضي ًايعالطتسا ًادفو نارجن لهأ ثعب :لوألا دفولا

 «لوسرلا دنع نارجن لهأ» ناونعبف قو دمحم يبنلا رمأ ةفرعمل ةكم ىلإ نارجن

 0 7-2 هللا لوسر ىلع َمِيَق» : : هنأ (رثألا نويع» :يف ءاج

 - دجسملا يف هودجوف . .هربخ مهغلب نيح «ىراصنلا نم كلذ نم ٌبيرق وأ

 0 ؛ةولاسو هرهلك و دةنلا اوسلعت اد ةبعكلا لوح مارحلا تيبلا

 لَك مهاعد ءاودارأ امع لَك هللا لوسر ةلأسم نم اوغرف املف « «ةبعكلا لوح مهتيدنأ

 اونمآو هل اوباجتسا مث ءعمدلا نم مهنيعأ تضاف «هوعمس املف .نآرقلا مهيلع التو

 ؛هنع اوماق املف . .هرمأ نم مهباتك يف مهل فضوي ناك ام هنم اوفرعو هوقدضو هب

 «بكر نم هللا مكبيخ :مهل لاقف «شيرق نم رفن يف ماشه نب لهج وبأ مهضرتعا

 نئمطت ملف «لجرلا ربخب مهوتأتل مهل نوداترت مكنيد لهأ نم مكءارو ْنَم مكثعت
 .مكنم قمحأ ًأبْكَر ملعن ام «لاق امب هومتقدصو مكنيد متقراف ىتح هدنع مكسلاجم

 لان «هيلع متنأ ام مكلو ءهيلع نحن ام انل ؛ مما ع ل :مهل اولاقف

 مل نيرشعلا ىراصنلا كئلوأ نأ شيرقو لهج يبأ مالك نم نيبتيو ١ اريخ انسفنأ نم

 مهوتأيل مهل نوداتري مهنيد لهأ ْنِم مهءارو ْنَم مهثعب : :امنإو مهسفنأ تاذ نم اوتأي

 قاحسإ نباو سانلا ديس نبا هركذ ام  دكؤي لب  ززعي اذهو .ِةلَي دمحم ربخب

 - اوثعب نورخآ ىراصن كانه سيلف .(نارجن لهأ نم ىراصنلا رفنلا نأ لاقُي) ةرابعب

 ةيوبنلا ةرجهلا لبق ةكمب وهو كك يبنلا ىلإ  دفولا كلذ لثم اوفعبي نأ نكمي وأ

 مه نيذلا  نارجن ىراصن نم رفنلا كئلوأ نمآف «نارجن لهأ الإ تاوئس ثالثب

 : اذه 1531 نه حب سانلا ديس قبال برثألا نويع(١)



 - ساسألا وه كلذ ناكف . .نارجن يف مهموقو مهتليبق ىلإ أبنلاب اوعجرو - دفولا
 يتلا ةرتفلا نأل كلذو «ةنيدملاب هلو يبنلا ىلإ راس يذلا يناثلا دفولل  ةمدقملا وأ
 رجاه نأ ىلإ لب هّللا لوسرو شنرق نيب ءادعلا ديعصت تدهش لوألا دفولا تلت
 دفو هيجوتل ةبسانملا فورظلا تأيهتنف «ةنيدملا ىلإ ةكم نم نوملسملاو وني يبنلا
 ينبل دحاو يعامج فقوم ذاختاو نيقيلا أبنلا ةفرعمل ْي هللا لوسر ىلإ ريبك
 تدمع نيش وم نا رضش لها اسر بجك نيدسرعلا

 ٌدفو هك ِهّللا لوسر ىلع ممِدَق» :ةيوبنلا ةريسلا يف ماشه نبا لاق :يناثلا دفولا
 نبا لاق . .مهفارشأ نم ًالجر رشع ةعبرأ مهيف ءأبكار نوتس نارجن ىراصن
 هني هللا لوسر ىلع اومدق امل :لاق «ريبزلا نب رفعج نب دمحم ينثدحو :قاحسإ
 تَيَج : تارّبَحلا بايث مهيلع رصعلا ىلص نيح «دجسم يف هيلع اولخدف ةنيدملا

 000 :لاق «بعك نب ثرحلا ينب لاجر لاَمَج يف «ةيدرأو
 ةيمست ناكو :قاحسإ نبا لاق .٠ . .مهلثم ًادفو انيأر ام : :ذئموي ٍهِكَي يبنلا باحصأ
 وهو دّيَسلاو حيسملا دبع وهو بقاعلا :مهرمأ مهيلإ لوؤي نيذلا ٌرَشَع ةعبرألا

 هيلو ف ورووا ع« لتيكو كايرو كو .«سوأو «ةمقلع نب ةثراح وبأو .مهيألا
 ركذ دقو . ميكا نيتس وف ءسّنَخَيو مّللا ديعو «دلاخو ءورمعو عقليوجو
 - :هلوق يف مهنم ةثالث ىشعألا

 اَهيباَزأْرِيَخُمُهءاآسْيَفَد حيسملا َدْبَعَو ديزي ٌُروُزن
 سيت لا وه لاك وس يثراحلا ْنَطَق نب نايدلا نب نادملا دبع نب ديزي :مّشو

 - ينيدلا سيئرلا وه ناكو نارجن فقسأ بقاعلا وهو حيسملا دبعو - كلملا ةباثمبو
 وه ع يبرحلا دئاقلا وهو - يثراحلا نانق نب دادش نب ديزي نب نيصحلا نب سيقو
 ءامسألا يف ءاجو :(نايدلا نب نادملا نب هللا دبع) وهو هّللا دبع) ةروكذملا ءامسألا
 نب دايز نب عيبرلا) مع (نايدلا نب سنأ نب نب ثرحلا دبع) وهو (ثرحلا) ةروكذملا
 3 كلذكو «ةفورعملاو ةروهشملا تايصخشلا مه ةسمخلا كئلوأف (نايدلا نب سنأ
 .نارجن فقسأ حيسملا دبع بقاعلا عم ةينيد ةناكمو ةماعز هل تناكو .مهيألا

 تاججاحُمو تارواحم ترجو عيباسأ ةدع ةئيدملاب دفولا كلذ ثكم دقو
 حيسملا نع نيقيلا أبنلاب ةينآرق تايآ تلزنو ديعرما نيدو حملا رحبت
 نأ ديرن امب كيتأن مث انرمأ يف ْرظْنن اَنْعَد» دمحم يبنلل اولاق مث ء«ميرم نبأ ىسيع
 . :اولاقف مهيأر اذ ناكو - بقاعلاب اول مث «هنع اوفرصناف «هيلإ اَنَتْوَعَد اميف لعفن

 .1ج 5١٠7و 7٠١ 5ص - ماشه نبال  ةيوبنلا ةريسلا()



 7 11١م 21259 صل اجا اا ١ يثراحلا نايدلا نبا دايز نب عيبرلا / نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 126

 دقلو ؛لَسرُم ينل ًادمحم َّنِإ متفرع دقل هّللاو :لاقف ؟ىرت اذام « «حيسملا دبع اي

 مز اس مكر - حيسملا يأ - مكبحاص ربخ نم لصفلاب مكءاج

دالب ىلإ اوفرصنا مث «لجرلا اوُعِداَوف هيلع متنأ ام ىلع ةماقإلاو مكنيد
 ”«مك

 اي :اولاقف ِدكي هَّللا لوسر اوتأف» : قاحسإ نبا لاق هذي يبنلا ةعداوم اوراتخاف

 ضر انود ناضعح د «كنيد ىلع ككرتن نإو ؛«كنعالن اّلأ انيأر دق ءمساقلا ابأ

 1 ل ا يا يا

 ّيوَقْلا ْمُكَعَم ُتَعِبأ ةّيِشَعلا يِنوُتنا لكي هّللا لوسر لاقف . ا ءانلاومأ

 دّيسلاو بقاعلا نإ رويس لال نعل اوقف اناترت قداس الل . نيمألا

 نثعبأل :لاقف . تأ الجر انعم ثمباو ءاتلأس ام كيل نإ :ة هللا لوسرل الا

 :لاقف كي هللا لوسر باحصأ اهل فرشتس نياق“: يأ قدح ؛نيمأ قح ًائيمأ مكعم

 نبا لاقو سو يزال كيزعا .ثيدحلا . . حاّرجلا ا

 ّقحلاب مهنيب ٍضْفاَ ْمُهَعَم دخا : حارجلا نب ةديبع يبأل 6

00 

 نم دفولا كلذ ربخ نييروطسنلا خيرات نع ةيسايسلا ى 50

 تاك وقادر . الجو ًادهع مهل بتك» هنأو ِهْكي دمحم يبنلا ىلإ نارجن لهأ

 نم نبقي ' (بعك نب ثرحلا ينب فقسأل) ًادهع بتك هي يبنلا نأ دعس نبا

 نيبو ءمهعف ْنَمو (بعك نب ثرحلا ينب) نارجن لهأ نيب ًاطابترا نأ كلذ لمجم

 يف ءاجو «ةيرجه ؟ ةئس ُهكَي هللا لوسرب دفولا كلذ ءاقل ذنم أشن دق ِهكي ِهَّللا لوسر

 فاسلا وأ عداوتلا كلذ رمتسا دقو (ةيرجه ؛ ةنس) قئاثولا باتك تاياور ىدحإ

 .ةرونملا ةنيدملاب ٌهْيي هللا لوسر ىلإ ثلاثلا دفولا ريسم ىتح

 تملسأ ةرجهلل رشع ةنس لوألا ىدامجو يناثلا عيبر رهش يف :ثلاثلا دفولا

 لوسر ىلإ بعك نب ثرحلا ينب نم دفو راسو «نارجنب بعك نب ثرحلا ىنب ةليبق

 ريسمو بعك نب ثرحلا ينب مالسإ نالعإ رخأت دقو .ةرونملا ةنيدملاب لك هّللا

 تلزن مث 8 هللا لوسر نيبو مهنيب قباسلا دهاعتلا وأ عداوتلا دوجو ببسب مهدفو

 سانلا غالبإو نيذأت متو ه9 ةنس ةجحلا يذ نم ربكألا جحلا موي يف (ةءارب) ةروس

 دوهعلا يهتنت كلذبو «(رهشأ ةعبرأ هلجأف دهع هللا لوسر نيبو هنيب ناك نم) نأب

 ا كوالا نفاع ماشه نبال ةيوبتلا ةريسلا ()

 ١١. ص يدعجلا ةرمس نبال نميلا ءاهقف تاقبط (0)

 .180 - 74١ص هللا ديمح دمحمل  يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا ()
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 نارجن لهأ عم عداوتلاو دهعلا اهنمو ه١٠ ةنس يناثلا عيبر يف لجألا ةددحملا ريغ
 لئابقو نارجمت فالخم لئابق ةيقب رئاس امأ «بعك نب ثرحلا ينب ةصاخ ةفصبو

 للك هَّللا لوسر لمعتسا) : هنأ ةيوبنلا ةزيسبلا ىف ذ ءاج دقو ءاوملسأ دق اوناكف جحذم

 نر ةيعتس ني كلاخن هع ةيموو اهلك يحمر دييزو هاره ىلك يدارملا كيسش نب ةووق

 يف دهاعتلا لجأ ىهتنا املف . ةيرجه 4 ةنس ذنم كلذ ناكو «ةقدصلا ىلع يصاعلا
 نب دلاخ ناكو .اهمالسإ بعك نب ثرحلا ينب ةليبق تنلعأ ه١٠ ةنس يناثلا عيبر

 جحذم قطانمب يدارملا كيسم نب ةورفل ًابئانو ةقدصلا ىلع ًالماع يصاعلا نب ديعس

 اونلعأف مالسإلا ىلإ بعك نب ثرحلا ي ئنب ةوعدب ماقف «نارجن فالخم ىف

 ا ا ف ا يطااعب «مهمالسإ

 دلاخ ثعبف . .مالسإلا ىلإ مه 1 ا

 اوعُد اميف اولخدو سانلا ملسأف "جالا ىلإ دزعلوو هجر. نك ف درر 3 ناكل
 00. .مهمالسإب لَو هللا لوسر ىلإ بتكو .. مالسإلا مهملعُي دلاخ ماقأف . هيلإ
 مث . .ديعس نب دلاخ وه امنإو ديلولا نب . هلا يعل ةةديلاك ناو اجرا يردنلو
 ةدافو نمزب كلذ طبتريو [ةروتملا ةعيدنملا ىلإ يقف نيركرحلا يفب , كفو راس

 : يلي ام دفولا كلذ ءابنأ لمشتو ,ِلكي هللا لوسرل دايز نب عيبرلا ةبحصو

 ىدامج وأ يناثلا عيبر يف نارجن نم بعك نب ثرحلا ينب دفو قلطنأ - *

 ةنيدملاب هللا لوسر ىلع اومدقف ًابكار نيتس ءاهز اوناكو :ةرحوهلل رشع ةنس لوألا

 نكي دحَو لبقأ» : ةيوبنلا ةريسلا يف ماشه نبا لاق لوألا ىدامج يف - ةرونملا

 5507 «ناذملا دبع نب ديزيو «نْيَصُحلا نب ٌسِيَق مهنم : :بعك نب ثرحلا

 نب ورْمَعو «يناتَقلا هّللا دبع نب داَدَّشو ,يدايزلا داّرُق نب هّللا دبعو لّجحملا

 نب هَّللا دبع مهنمو ..» :ةباصإلا يف ينالقسعلا لاق « ,'"(يبابّضلا هللا دبع
 نافل نيبوكا نب ثرحلا كيا مرا ياعلا مهنمو ل

 ا هك كرا 0 : يدر اجت لا زب ثلا

 نب نادملا دبع نب ديزي :ه١٠ ةنس لوألا ىدامج يف ِهل هللا لوسر ىلإ اومدق
 «نايدلا موف نسنأ نن , ثرحلا دبعو «نايدلا نب نادملا ديع نب هللا ديبعو «نايدلا
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 يل 522211 ما م ا ا

 نب ريثكو «ينانقلا نيصخلا نب سيقو «نايدلا نب سنأ نب دايز نب عيبرلاو

 هللا دبع خب دادشو مداّوق قيدللا دنعو «لَجَحُملا نب ديزيو «نيصحلا نب باهش

 : ىبايضلا هللا دبع نب قزمعو 0

 ْنم) :لاق ءمهآرف ٍ,يك هللا لوسر ىلع اومدق املف» : ماشه نبا لاق -

 ينب لاجر ءالؤه هّللا لوسر اي : لير ةادجفلا ناجرو ون اك سلا نذل لف

 كنا كنيكت اولا 2 بعك نب ثرحلا

 اودهش اودفو امل . .» :ينالقسعلا لاقو :'' ,ةللا الإ هلإ آل هّئاون هللا »ل رض

 جويقا ب علا ضار ا ل داس ا اوئاكو *"0+ حلا ةدايش

 مهآر نم ضعب لوقي «بعك نب ثرحلا ينب لاّمَج يف . هيدرأو بيج :تاربحلا

 اهسبلي ةنيمثلا نميلا دورب نم عون :تاربحلاو .«مهلثم ًادفو انيأر ام :ذئموي

 نب سيقو نادملا دبع نب ديزي نع هتايبأ يف سيق ىشعأ لاق كلذ ىفو «لايقألا
 ْ قامت نيمحلا

 انتهتيادببم لكتفانسأ اوويسخو مي كؤبات تارك كنا اذإ

 «نايدلا نب نادملا دبع ينبو «نايدلا لآ ةصاخو «بعك نب ثرحلا ونب ناكو

 ةموضولا "فيش «لامتكو ماسجأ مهلو ءلتفلا حامر وأ فويس مهنأك ةماقلا لاوط

 :يراصنألا تباث ني ناسح لاق مهيفو . حابص نيمعنم

 نانن ودهم هسئع ردت انيأراذإلوقنائكدقو

 نادنلا دنيغ يني نياعحسجو تايب وظتكتا ببث كناع

 :ٌهكَو يبنلا مهل لاق «قحلا ةذاهش اودهشو اودفو املو» :ينالقسعلا لاق

 دساحتنف رثكن ملو ءلْذَتَف لقت مل ا

 يبنلا لاقف . سأبلا دنع ربصنو ءدحأ ملظب أدبن الو «قرتفن الو عمتجنو «لذاختنو

 جلا اذه ريغب يزاغملا يف قاحسإ نبا اهركذو .متقدص :ُهيَي

 ينب دفو نأب ٍ.قاحسإ نبا ةياور ةيوبنلا ة ةريسلا يف ماشه نبا ركذ دقو

 كويرات لاق هللا الإ هّلإ ال هنإو هللا لوسر كنأ دهشنا : :اولاق امل بعك نب ثرحلا

 اذإ نيذلا معنأ :لاق مث .هّللا لوسر ينإو هللا الإ هل ال نأ دهشأ انأو : هلي هللا

 اهداعأ مث ءدحأ مهنم هعجاري ملف الا اوتكسف . اوُمْدُمَتْسا اوُرِجُر

 معن :نادملا دبع نب ديزي لاقف «ةعبارلا اهداعأ مث ءدحأ مهنم هعجاري ملف «ةثلاثلا

 .ةدج ١ 14 ص - ماشه نيبال تةيوبقلا ةريسلا 200

 ."ج 718و 7 45ص - ينالقسعلل  ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا ()
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 هللا لوسر لاقف : ايار عب اهل اردتم اود اذإ نيذلا: نحن هللا لوشُر آي
 تحت مكسوؤر ٌُتيقلأل اولتاقت ملو متملسأ مكنأ ىلإ بتكي مل ًادلاخ نأ ول : هي

 6 ءادلاخ ندمحألو يا امأ ا لاقف 0

 انحأ بقت نكت مل :اول

 2 يل
 . ملظب ادحأ

 ©)(متقدص : هِي هّللا لوسر لاقف
 هللا لوسر اوبحصو ةروئملا ةنيدملاب بعك نب ثرحلا ينب دفو ثكمو * 

 عجروا :ماشه نبا لاق ىوشأ ةقم رو ا م

 لوسر رّمأو هيو ويس وستون د

 اق هللا لوسر يلون نس ويا ةديرأ كل( هموت ىلا

 مع نايدلا نب سنأ نب ثرحلا دبع ماق» :ينالقسعلا رجح نبا لاق - *

 اي :لاقف ؛مهيف اديس ناكو ِهكَو يبنلا توم مهغلب ذِإ نارجن لهأ ي يف دايز نب عيبرلا

 00 ار م

 :اهنم اتاي دشنأو مالا موي ىلإ ين هنو رمأ هما هب ءاج يذلا باكل

 رم امومألاو ؛هنم ا مارح اناهشأ يذلا ىرش يبشلا نيد ىلع نحنو

 . (ثرحلا ىنب

 ناميإلا ىلع نميلا قطانمو لئابق رئاسو بعك نب ثرحلا وئب َتَبُت دقو
 : نابي ةيكسلاو ةامي ناكيآلا' «رئلودللا لويس: ل وقل فدان

 ملم ماع ماع
 3 خا خزن

 . دج ١14 ص  ماشه قيال ه ةيوشلا ةريشلا ()
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 تمدق . ه١ ةنس ىدامج رهش يف  ةفالخلا باطخلا نب رمع ىلوت املو

 ينب ةليبق دفاو وه نايدلا نب سنأ نب ؛ دايز نب عيبرلا ناكو «هتيلوت ةبسانمب دوفو هيلإ

 دعب هسبلمو هتئيه يف ًاعضاوتم دايز نب عيبرلا ناكو «نايدلا لاو بعك نب ثرحلا

 ينب ميعزو دفاو هنأ هيلع ودبي نكي مل ةنيدملاب رمع ىلإ مدق املف «مالسإلا
 يف ينالقسعلا ركذ دقو ؛«نارجن ءاسؤرو جحذم تيب نايدلا لآو بعك نب ثرحلا

 :لاق ةديرب نب ناميلس قيرط نع ءرمع ىلإ همودق أبن ةباصإلا باتكب هتمجرت

 نذأف .يموقل ًادفاو ٌتمدق :لاق ؟كمدقأ ام :لاق ءرمع ىلع مدق ًادفاو نإ
 اي هيه :لاق .هيه :رمع هل لاقف «لجرلا مل .دوفولاو راصنألاو نيرجاهملل رمع

 هله لاق نأ ولو: :ايهتاكلكا ةيلوالا هنألا هذه تلو ان هللاو « ىيونملا مما
 ام :لاقو هسأر عفر مث «يكبي ٌرمع ٌبكناف . ةمايقلا موي اهنع تلئسل تارفلا ئطاشب

 .(دايز نب عيبرلا :لاق ؟كمسإ

 لاق رمع نإ :اهنم ةريثك رابخأ رمع عم هلو» :ينالقسعلا رجح نبا لاق

 نكي مل اذإو «ريمأب سيل هنأكف ًاريمأ موقلا يف ناك اذإ لجر ىلع ينولد : هباحصأل
 .«متقدص :رمع لاقف .دايز نب عيبرلا الإ هفرعن ام :اولاق ؟ريمأ هّنأكف ريمأب

 يبأل ًالماع دايز نب عيبرلا ناك :لماكلا يف دربُملا لاقو» : ينالقسعلا لاق

 سمخ :لاقف ءهّئِس نع هلأسف رمع ىلع دفوو «نيرحبلا ىلع يرعشألا ىسوم
 . '"هلمع ىلع هّرقُي نأ ىسوم يبأ ىلإ بتك هنأ اهرخآ يف ةصق صقو .نوعبرأو

 سرافو قارعلا حوتف يف . .عيبرلا

 داع - ه1١* ةنس  باطخلا نب رمعو دايز نب عيبرلا نيب لوألا ءاقللا دعب

 ارت كارتر هايج رحل ياش حل دنع من ريل ام ىلإ عبرا
 اصلا ايم دع الو يل يت كلا :ب ةليبقو نارجن ةسائر

 نم اوقلطنا نيذلا ناسرفلاو ةباحصلا عم دايز نب عيبرلا قلطنا امئيب ٠ "”يثراحلا

 )١( الإصابة  4ص - دايز نب عيبرلا ةمجرت  6٠ج١.
 ةثعبلا ليبق تهتناو «نايدلا نب نادملا دبع تيب ىف نارجن ةساير تناك» :نودلخ نبا لاق )

 وهو - لَو يبنلا ىلع نادملا دبع نب رجحلا دبع هوخأ دفوو «نادملا دبع نب ديزي ىلإ
 سايعلا يبأ لاقع تاذلملا ليغ: نيهللا ذيع ني كاثز مهيخأ نبا ناكو نانملا دنع هللا نبع

 ينب يف مث نادملا دبع ينب يف نارجنب كلملا لزي ملو ٠ ةماميلاو نارجن هالوو حافسلا

 . «داوجلا يبأ نب سيقلا دبع ةسداسلا ةئاملا يف مهنم ناكو «مهنم داوجلا يبأ
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 نم مهنم ناكو «ه4١ ةنس اهقراشمو قارعلا ىلإ مالسإلا ةلاسر نيلماح نميلا
 نب ريثكو دايز نب رجاهملاو دايز نب عيبرلا نيجحذملا بعك نب ثرحلا ينب ءاسوؤر
 يراجلا نيصخلا ني. تايع

 نم هنأل دايز نب عيبرلا تاحوتفب يديبزلا برك يدعم نب ورمع رختفا دقو
 هل ةديصق ىف هنع هّللا يضر يديبزلا برك يدعم نب ورمع لاقف ء.جحذم ءاسوؤر

 :دنواهنو ةيسداقلا يتعقوم دعب

 ناطشألاك نهبةاَمُحلااَبُك ٌمَقْسُر محاز ثيح ةيسكانقتلاو

 ناغضألاعماجم نينعماطلاو مَدُخِم ضَيِبأ لكب نيبراضلا

 نمحرلاةعاطوداهجلا يوني ًاَقّرَشُم دونجلاب ٌعيبر ىَضَمو

 ناركم نم لابجألاو لهّسلاو سرافو داوسلا ىرق حابتسا ىتح
 0 0 د
 حي حف عاد

 سراف ميلقإو زاوهألا داوس ىلإ ةرصبلا نم دونجلاب دايز نب عيبرلا ىضم دقو
 يف يرذالبلا لاق «ةيرجه ١7 ةنس كلذو ةرصبلا ةيالو ريمأ يرعشألا ىسوم يبأ عم

 «ةونع زاوهألا قوس حتتفاف «زاوهألا ىلإ ةرصبلا نم ىسوم وبأ راس» :نادلبلا حوتف
 لع يو دولا يكدر لا رتل خدم ا ةدالبا يوك اويفني كلذ ينرتر ب يوكل رق عحتو
 ًاقاتسر ًاقاتسر اهحتفي لزي ملف «زاوهألا ىلإ ةرصبلا نم ىسوم وبأ راس» هنأ يدقاولا
 رتستو رذانم الإ اهضرأ عيمج يا يادلا وينال ليي ترون رجاعماو ؛ارهلو ًارهلو

 ها او يل 0

 : يرذالبلا لاق .داي

 دايز نب رجاهملا ناكف «مهلاتق دتشاف ءاهلهأ رصاحف رذانم ىلإ ىسوم وبأ راسا

 : ىسوم وبأ لاقف ءمئاص وهو هسفن يرشي نأ دارأف شيجلا يف دايز نب عيبرلا وخأ

 نعام ةيريفا رجايجلا نياقت .لاتقلا ىلإ جرخي ال وأ رطفي نأ مئاص لك ىلع ٌتمزع
 موباسلا يت نحايعلا حار مث ,نااع ىف ا كارلو «يريمأ ةمزع ترربأ دق :لاقو
 رذانم لهأ ذخأف «دهشتسا ىتح ًالساب ًالاتق سرفلا شيج نم مُّهو  رذانم لهأ لتاقف

 : لئاقلا لوقي هلو .نيتفرش نيب مهل رصق ىلع هوبصنو هسأر
 لامجأب لج يف ٌرجاهملاحار مُهَعْمج شاج امل رذانم يفو
 لان هرج لغم مجلسا ىف . . نرعت الا يهب تباعا

 ىلإ راسو ءرذانم  راصح ىلع دايز نب عيبرلا ىسوم وبأ فلختساو
 رذانم ٌرصاحُم وهو ىسوم يبأ ىلإ بتك باطخلا نب رمع نإ :ٌموق لاقو . . سوسلا
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 .«دايز نب عيبرلا فلخف «سوسلا ىلإ ريسيو اهيلع فلختسي نأ هرمأي
 «ةنيصحلا ةيسرافلا رذانم ةنيدم ىلع ًاقعاص ًاموجه دايز نب عيبرلا داق مث

 نيلتاقملا عيمج هدونجو عيبرلا لتقف اهب نيذلا سرُفلا نولتاقملا هلئاّقو ءاهمحتقاف
 ' :نادلبلا حوتف يف يرذالبلا لاق كلذ يفو «ةوقلاب اهحتتفاو سرفلا

 حتفف «سوسلا ىلإ راسو ءرذانم ىلع دايز نب عيبرلا ىسوم وبأ فلختسا»
 ىرغصلاو ىربكلا رذانم تراصو «ةيرذلا ىّبَّسو ةلتاقملا لتقف «ةونع رذانم عيبرلا

 ا تا و

 لّتَقو «ةونع اهحئتتفاف دو ل زك ع دانس نوت وا هلكت

 "”«دايز نب رجاهملا هوخأ ذئموي لِتُقو «ىَبَسو

 زييمت يف ةباصإلا باتكب عيبرلا يول رد ىدانسمل رجح, نبا لاق امنيب
 : ةباحصلا

 لِتقو «ةونُع اهحتتفاف «ةرشع عست ةنس رذانم برح ىلع ىسوم وبأ هفلختسا)
 ركذ امنيب ه1١/ ةنس رذانم حتف يبطرقلا ركذ دقف 7” نب نحاهنللا هوخأ اهب

 امهو ءرذانم مساب نيتنيدم دوجو ىلإ كلذ دوعيو .ه9١ ةنس كلذ نإ ينالقسعلا

 مسا ناتتيدم نسزاف:ىف تناك دقن كلذكو < ىرعصضلا رذاهعو ئربكلا ذاك

 ىربكلا  ىلوألا رذانم راصح ىلع دايز نب عيبرلا ىسوم وبأ فلختساف (سوسلا)
 وبأ اهحتتفاف - 5088 ةسوس يهو - ىلوألا سوسلا ةنيدم ىلإ راسو  ىرغصلا وأ

 دقو .ه1١/ ةدعقلا يذ يف كلذو «ىلوألا رذانم ةنيدم دايز نب عيبرلا حئتف داو ندناوق

 ءادأ ىلع (رئست)و (قرّس)و (زمرهمار) لهأ كاذنآ يرعشألا ىسوم زبأ حلاص

 يباحصلا زاوهألا قوس اهتمضاعو زاوهألا ىلع ىسوم وبأ لمعتساو «ةيزجلا

 . ةرصبلا ىلإ دايز نب عيبرلا عم ىسوم وبأ عجرو «بدنج نب ةرمس

 - ناهبصأ ةنيدم يف ناكو - سرفلا كلم درجدزي ىرسك ماق ه9١ ةنس يفو

 ماقف «سراف لهأ نم ريبك شيج عمتجاف زاوهألاو سراف لهأ دشحو ضيرحتب
 هَجَو تقولا تاذ يفو ءرتست مكاح (نازمرهلا) ةدايقب (رتْسُت) ىلإ مههيجوتب درجدزي

 )١( ص - يرذالبلل - نادلبلا حوتف «١/1 - 81/1.
  0الاستيعاب  4ص - ينالقسعلل  ةباصإلاو - 6١0ص - يبطرقلل  0٠ج١.
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 نوعبس مهيف ةرواسألا سرفلا نم ةئامثالث يف يراوسألا هايس) دئاقلا درجدزي ىرسك

 اهيلإ ههجو يتلا  رخطصإ لهأ نم بختني نأ درجدزي هرمأو «مهمئامظع نم ًالجر

 . (ةينايلكلا يف هدونجب لزنو هايس راسف ؛نيلتاقملا نم بحأ ْنَم دلب لهأ نمو

 .ةرصبلا وزغ نوديري سرفلا نم ميظع شيج رثست يف دشتحا امنيب

 رثسُت ىلإ ةرصبلا نم هشيجب ةرصبلا ةيالو ريمأ يرعشألا ىسوم وبأ قلطناف

 «يراصنألا كللات ةعسلا :مهنم .ةرصبلا ةيالوب ةداقلاو ةباحصلا رابك هعمو

 . يسودسلا روث نب ةأزجمو ,«يراصنألا كلام نب ءاربلاو «يثراحلا دايز نب عيبرلاو

 ٠ نب رامع ةفوكلا ريمأ ةدايقب ةفوكلا ةيالو شيجب ىسوم ابأ باطخلا نب رمع ّذمأو

 هللا دبع نب ريرج :مهنم «ةفوكلا ةيالوب ةداقلاو ةباحصلا رابك هعمو يسنعلا رساي
 بعك نب ةظرقو «ناميلا نب ةفيذحو :«يراصنألا بزاع نب ءاربلاو «يلجبلا

 دمحم دلاخ اهنع لاق ىتلا ىربكلا ةيخيراتلا رتْسَت ةعقوم تعلدناف . يراصنألا

 ةدايقب سرفلا شيجو «ىسوم ىبأ ةدايقب نيملسملا شيج «ناشيجلا ىقتلا» :دلاخ
 نم دايز نب عيبرلا ناكف .”«أسأبو ةوارض كراعملا دشأ نم ةكرعم يف نازمرهلا

 نيبملا يمالسإلا يبرعلا رصنلاو حتفلاب تجوتت يتلا رتست ةعقوم يف لاطبألا ةداقلا
 زاوهألاو رتسُت مكاحو سرُفلا دئاق نازمرُهلا رسأ متو «يرعشألا ىسوم يبأ ةدايقب

 كلام نب سنأ ةسائرب دفو عم باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ ىلإ ىسوم وبأ هئعبف
 عم دفولا كلذ يف دايز نب عيبرلا ناك امبرو «مئانغلا سمخ هعم ثعبو يراصنألا

 يبأ سراوفلا ديس مهريمأ ىلإ هعم نيذلاو كلام نب سنأ عجر دقو «كلام نب سنأ

 .ه١7٠ 19 ةنس ىثراحلا

 ينم علاج منع
 اكو دو حاد

 يهو (قرّس)و (زمرهمار) لهأ - ه11١ ةنس يف  حلاص دق ىسوم وبأ ناكو
 نك ةعقوم يف سرُفلا عم اودشحو اوضقل مهنأ مث «ةيزجلا ءادأ ىلع (قرود)»

 وبأ نيضما ته ةنس  رتسُد ةعقوم يف ىسوم يبأ ةدايقب نوملسملا رصتنا املف

 ةنيدمو (ةيناثلا رذانم)و (قرس)و (زمرهمار) حتفل دايز نب عيبرلا هعمو - ىسوم
 هايس مهريمأو ةرواسألا اهيف ناك يتلا ةينابلكلاو (سيلوبيسرب) ةيناثلا سوسلا
 وأ فلأ ةئامنامث ىلع زمرهمار لهأ ىسوم وبأ حلاص» :يرذالبلا لاق .يراوسألا
 اهحتف «ًةونع رتسُت دعب تحِتَْف ءاوردغ مهنأ مث  [ه1١ ةنس يف]  فلأ ةئامغست

 .,/57ص  دلاخ دمحم دلاخل  لوسرلا لوح لاجر (0)
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 مث «زمرهمار حلص ىلع («قرود) قرش حتف ىسوم وبأ ناك كلذكو «ىسوم وبأ
 فيثك شيج يف ينادُعلا ردب نب ةثراح ىسوم وبأ اهيلإ هجوف ءاوردغ مهنأ

 تتاتك ةيلإ ىتأف «ءاهرصاحو ةيناثلا رذاتم ةنيدم ىلإ ىسوم وبأ راس مث .«اهحتتفاف

 فلختسا» :ينالقسعلا لاق كلذ يفو .سوسلا "ا ا

 لاقو .«ةونع اهحتتفاف «ةرشع عست ةنس «رذانم برح ىلع دايز نب عيبرلا ىسوم وبأ
 «سوسلا ىلإ راسو ؛رذانم ىلع دايز نب عيبرلا ىسوم وبأ فلختسا» :يرذالبلا
 «نيملسملا يديأ يف ىرغصلاو ىربكلا رذانم تراصو «ةونع رذانم عيبرلا حتفف

 .2«تلصلا نب سيق نب مصاع ىسوم وبأ امهالوف
 (سيلوييسرب) ةيناثلا سوسلا ةنيدم ىلإ رذانمو نم دايز نب عيبرلا راسو

 وبأ ههجو مث ءه١٠ ةنس لئاوأ يف كلذو ءاهراصح يف ىسوم يبأ عم كرتشاف

 ناك :اولاق «ملعلا لهأ نم ةعامج ينثدح» :يرذالبلا لاق . ةينابلكلا حتفل ىسوم

 ىلإ يراوسألا هايس هّجوف - سرفلا كلم  درجدزي ةمدقم ىلع يراوسألا هايس

 دلب لك لهأ نم بختني نأ هرمأو مهئامظع نم نوعبس مهيف ةئامثالث يف رخطصا
 وبأو سوسلا ىلإ ههجو رخطصإب راص املف درجدزي هعبتا مث . .بحأ ْنَم هتلتاقمو
 ىلإ ىسوم وبأ راسو» :يرذالبلا لاق 2. .ةينابلكلا هايس لزنف ءاهل رصاحُم ىسوم
 مهنم لتقي ال نأ ىلع مهحلاصف ءنامآلا اوبلطف «ءنوبوخنم اهلهأو (روباسيدنج)»

 لهأ نم ةفئاط ناكو .حالسلا ىوس مهلاومأل ضرعتي الو ءهيبسي الو ًادحأ
 وبأ مهيلإ هجّوَف - يراوسألا هايسو ةرواسألا اهبو ةينابلكلا' ىلإ اوهحوت روبانسي د دج

 ةرواتسالا فتفاشماو ةةينالكلا دتنو: ةوييلكاكت ؛ يثراحلا ةايذ ني.عيتزلا ىسوم.:
 رم المال مهَئَمأَ

 يبأ ةدايقب (روباسيدنج)و (سيلوبيسرب) ةيناثلا سوسلا ةنيدم حتف ناكو

 يبأ عم عيبرلا عجرو «ةرجهلل نيرشع ةنس لئاوأ يف ةينابلكلل عيبرلا حتفو «ىسوم
 .نيرحبلا ىلإ ةرصبلا نم هجوت امبرو «ةرصبلا ىلإ ىسوم

 ةيالو ةهجاومب  دنواهن يف ًاريبك ًاشيج ٌسرُفلا َعَمَج ه١٠ ةنس رخاوأ يفو

 ريسملاب يرعشألا ىسوم يبأ ىلإ رمع بتكو ؛مهلاتقل ةفوكلا شيج راسف  ةفوكلا
 ةيالو شيجب ىسوم وبأ راسف «ةفوكلا شيجل ًاددم دنواهن ىلإ ةرصبلا شيج يف
 ال ةميزه سرفلا اهيف مزهنا يتلا دنواهن ةعقوم اودهشف «دايز نب عيبرلا هعمو ةرصبلا
 نيذلا ةباحصلا نم يديبُرلا بالك يدعم نب ورمع ناكو ءًاريظن اهل دجن داكن

 .7/5 ص  يرذالبلل . نادلبلا حوتف 22320
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 يلع وبأ لاق «ةفوكلا ىلإ دنواهن حتف دعب ورمع عجرو «دنواهن ةعقوم اودهش
 يف كلذو ءاورخافتف برعلا عمتجاف) : يعمصألا لاق «يلامألا باتك يف يلاقلا
 : هتديصق برك يدعم نب ورمع لاقف .ةفوكلا ةسائك

 (نامّسلا تتاجت نتكمقدلاف' .نالسللا ةيضزري رانيدلا نمت

 :ًالئاق يثراحلا دايز نب عيبرلاب اهيف رختفا يتلا ةديصقلا يهو

 نمحرلا ةعاطو داهجلا يوني اقّرّشَم دونجلاب ٌعيبر ىضَمَو

 (0ٍناركَم ْنِم لابجألاو لّهّسلاو سرافو داوسلا ىَرُق حابتسا ىتح

 نابيثلا ةقطنمل عيبرلا حتف
 لاق .يرعشألا ىسوم يبأ ةدايقب دنواهن نم دونجلاب دايز نب عيبرلا ىضم دقل

 ةسمخ رونيدلا ًارصاحم ماقأف ءرونيدلا ىلإ دنواهن نم ىسوم وبأ ر أسال : يرذالبلا

 نامألا اولأسو جارخلاو ةيزجلاب اوْرقأ اهلهأ نإ مث ةادحاوباموي يعم: لكوف ,مايأ

 الاجل اب ماو هكللذ ىلإ نيموم وبا مهباجان ل

 ةزجلا اودؤي نأ ىلعو .روتيدلا حلص لثم ىلع ناوريسلا لهأو ناذبسام ىسوم وبأ

 ا 110 ول ا ا
 . ةرصبلا ىلإ عجر مث «ةيرجه ١١ ةنس ليقو «دنواهل ةعقوم دعب ةيرجه

 ةدنر رهنو ذورِئَب ضرأ عيبرلا حتف
 ىلإ يرعشألا ىسوم يبأ ةرصبلا ريمأ عم دايز نب عيبرلا ىضم ه١ ةنس يفو

 نم ةقرف مهعمو ًافيثك أعمج ناريإ داركأ دشح ثيح ةدئر رهن ةقطنمو ذوريب ضرأ

 دزيمأ باتك نأ تقولا كاذ يفو . نيملسعلا ىذغ ةوديزيب ةوريب نضراي نفرفلا نكي

 سراف دالاب ا د تي ةداقلاو ىس وم نيتأ ىلإ تاسعا ني رعم ننتسؤملا

 ناهفصأ بوئج ناريإ يف (ةدئر عر نيبو (دركرهش) نيب ةعقاولا  داركألا ةقطنمو

 : (ذوريب حتفو داركألا ربخ) - ناوئعب نودلخ نبا لاق كلذ يفو ءاينايع

 مجاعألا ْنِم عومج .زاوهألا نم رذانمو يريت رهن نيب ذوريبب ميجا

 ءارمألل ًءادر ريسي نأ ىسوم يبأ ىلإ دهع دق رم ناكو .داركألا مهمظعأ

 .ا"ج 544١ص - يلاقلا يلع يبأل  يلامألا )١(
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 ُهَّللا نهو مث ءًاديدش ًالاتق عومجلا كلت لتاقو ذوريب ىلإ راسف ؛نيحاسنملا

 :دايز نب عيبرلا مهيلع ىسوم وبأ فلختساف «ةلذو ةلق يف هنم اونصحتف نيكرشملا

 .'''«اهيف ام منغو ذوريب دايز نب عيبرلا حتفو . .ناهبصأ ىلإ راسو

 نم ةفئاط مهيلإ فتلاو «داركألا نم ةعامج نإ :ريثك نبا ظفاحلا لاقو
 فلختسا مث «مهلتاقف ذوريب ضرأ نم ناكمب ىسوم وبأ مهيقلف ءاوعمتجا سرفلا
 .؟7«ودعلا ُهَّللا مزهف دايز نب عيبرلا مهبرح ىلع

 داركألا نم ٌميظع ٌعمج ُدورْيَبِب عمتجا» :ًالئاق كلذ أبن يربطلا ركذ دقو

 نأ ءروكلا ىلإ دونجلا تراس نيح ىسوم يبأ ىلإ دهع دق رمع ناكو «مهريغو

 نأ يشخو مهفلخ ْنِم نوملسملا ىتؤي ال يك ةرصبلا ةمذ ىلإ يهتني ىتح ريسي

 رذح يذلا ناكف .مهباقعأ يف اوفلخُي وأ فّرط مهنم عطقني وأ هدونج ضعب محلتسي

 ىتح ىسوم وبأ جرخف ءاوعمجت ىتح ىسوم وبأ أطبأ دقو ءذوريب لهأ عامتجا نم
 يريت رهن نيب اوقتلاف «ناضمر يف اهب اوعمجت يذلا عمجلا ىلع ذوريبب لزني
 نيملسملا اوديكيل داركألاو سراف لهأ نم تادجنلا لهأ اهيلإ ىفاوت دقو ءرذانمو

 نيك رشملا هللا هوو 4 نيتنثا نم ةدحاو يف اوكشي ملو «ةرْوَغ مهنم اوبيصيلو
 - [ًاديدش ًالاتق عيبرلاو ىسوم وبأ مهلتاق نأ دعب كلذو] ةَلِذو ةَلِق يف اونصحت ىتح

 غلب ىتح ىسوم وبأ جرخو «دنج يف دايز نب عيبرلا ىسوم وبأ مهيلع ٌفلَخف
 ناك ام َدحأو يريت رهن نم ذوريب لهأ دايز نب عيبرلا ىلع ُهَّللا حتفو . .ناهّبضإ
 مزه دقو  (اهايإ هحتف دعب) داهبع] نم سوه ا عخيرامم يبسلا نم مهعم

 نيتس - ذوريب ىبس نم  ىسوم وبأ ىقنتف «لاومألاو يبسلا عّمَجو ذوريب لهأ يلوا
 ةئيطحلا ناكو . . فلأب ةئيطحلا ىسوم وبأ زاجأو ءمِهلَّرَعو نيقاهدلا ءانبأ نم ًامالغ

 ىتح مهتازغو مهراصح أدتبا دق ىسوم وبأ ناكو ذوريب ةازغ يف هزاجأف هيقل دق
 - مْسقلا ىلوتف «حتفلا دعب مهيلإ عجر مث دايز نب عيبرلا مهب لَكَوَو مُهَراَج مث ِمُهَّلَف
 ىلإ سامخألاو حتفلاب ثعبو «ةرصبلا ىلإ ىسوم وبأ فرصناو - مئانغلا ةمسق يأ
 افلا ني ردع

 رهن) يريت رهنو ذوريب ضرأو ناهبصأ ميلقإ حتف ءاينب ىسوم وبأ ثعب دقو

 دايز نب عيبرلا مهنيب نم دْفَو عم باطخلا نب رمع ىلإ مئانغلا سمخو (ةدئنر

 .75”7ص - نودلخ نبا خيرات يف نميلا )١(

 لب: 1727 نص ؟تريثك ننال < ةياهتلاو ةيادبلا (؟)

 .هج ةو 8ص - يربطلل  كولملاو ممألا خيرات (")
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 .ةيرجه 7١ ةئس رخاوأ يف كلذو «سيق نب فنحألاو «يراصنألا كلام نب سنأو

 نيرحبلل دايز نب عيبرلا ةيالو
 باتك يف دربملا سابعلا وبأو ةباصإلا باتك يف ينالقسعلا رجح نبا ركذ دقو

 ىلع عيبرلا دْفَوَو .نيرحبلا ىلع ىسوم يبأل الماع دايز نب عيبرلا ناك" :هنأ لماكلا

 هنأ اهرخآ يف ةصق صفو . ملل 3 ءهنس نع هلأسف باطخلا نب رمع

 (هلمع ىلع هّرقي نأ ىسوم يبأ ىلإ بتك

 جيلخلا ةقطنم لمشي ناك نيرحبلا ميلقإ نأ ىلإ انه ةراشإلا ديفملا نمو

 (ْزَجه) ةنيدم تناكو لايك ةرصبلا ضرأ موخت ىلإ ًابونج نامُع موخت نم يبرعلا

 نب ءالعلا يباحصلا هيك هللا لوسر ىَلَو دقو «نيرحبلا ميلقإ ةمصاع ءاسحإلا يف

 دهع ذنم يمرضحلا خ نب ءالعلا اهالوتف ءاهرحبو اهرب نيرحبلا ىلع ًاريمأ يمرضحلا

 رخاوأ ىتح باطخلا نب رمع ةفالخ يف مث ركب يبأ ةفالخ يف مث لو هللا لوسر

 ىلع ًاريمأ يسودلا ةريره ابأ يباحصلا باطخلا نب رمع ىَلَو مث «ةيرجه ١54 ةنس

 ةنيدملا ىلإ عجر مث تاون تس ضو ةريرحه وبأ:اهالوقن «نيرحبلا ةيالو

 اا ا .ايجأ] ةدوتلا لبقين علو: نيرا داو رازمتم لا نم رد ىنمتساو

 ا ل ل «ةيرجه ١5١ ةئسو ه9١ ةنس

 ىسوم ىبأل ًالماع دايز نب عيبرلا حبصأ مث «يرعشألا ىسوم ىيبأ اهيلاوبو ةرصبلا

 ا ا ياس هادم (تيرخيبلا ىلع

 كا ل وس د وال كلو كل ل يرحل يلج اح

 ل ا الم ناد اور ا151 ىرم ىلا ىلإ يع كلا

 ماع ليفي مراف عيلقإب يسوم بال الما ةيعس نب انامدع اكن :ةرصبلا ةبالول

 ةرصبلا ىسوم يبأ ةيالو ةرتف ةيقب يف «نيرحبلا ىلع ًالماع دايز نب عيبرلاو - ه5

 ىف ة ةرصبلا ىسوم ىبأ ةيالو ةرتف يف امبرو - ه117و 7١ ةنس  رمع ةفالخ يف

 .ًاضيأ ةيرجه 79 ةنس ىتح ه1 4 ةئس نافع نب نامثع ةفالخ

 حتف يف ةيدايقلا هتكراشم دعب باطخلا نب رمع ىلإ داي يز نب عيبرلا دفو دقلو

 )١( ؛ص - ىنالقسعلل - ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا  6٠ج١.
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 ل ابلاغ  ذئدنعو رمل يع ارحبو تامرك يللا
 كب ا راو هيدا يل ا

 ها

 ناريإ يف ميلاقأ ةثالث لمش دق يمالسإلا يبرعلا حتفلا ناك ةيرجه 77 ةنس يف

 تناكو «سراف ميلقإو «ناهبصأ ميلقإو ءزاوهألا ميلقإ يهو «ةرصبلا ةيالول ةعبات
 جيلخلا) نيرحبلا ةقطنمو (قارعلا بونج) اهيحاونو ةرصبلا لمشت ةرصبلا ةيالو

 وبأ سراوفلا ديس ناكو «(ناريإ يف) سرافو ناهبصأو زاوهألا ميلاقأو (يبرعلا

 يثراحلا دايز نب عيبرلا نيرحبلا ىلع لمعتسا دق ةرصبلا ةيالو ريمأ يرعشألا ىسوم
 لماع يعازخلا ءاقرو نب ليدُب نب هّللا دبع كلذكو «باطخلا نب رمع هّرقأو
 يصاعلا يبأ نب ديعس نب نامثعو ءزاوهألا لماع بدنج نب ةرمسو «ناهبصأ
 ب ىهرفلا كلما دود قردك ناك امكن . سراف ميلقإ ىمسُي ناك ام لماع يفقثلا
 ةنبغ د يرعشألا ىسوم يبأ ةدايقب نوملسملا اهحتتفا املف ناهبصأ ةنيدم يف أميقم

 خم" ليلت :قن , هّللا دبع هيلإ راسف «سراف ميلقإ يف رخطصإ ىلإ درجدزي لقتنا ه١

 ه1 ةنس كلذو  ةرصبلا نم دايز نب عيبرلا هعمو يرعشألا ىسوم وبأو ناهبصأ

 هجوتف « ءضطمم| ىلا ”ةاهدصضأ مف درجدزي برها :يرذالبلا لاق كلذ يفو

 سوم نأ فاو ؛هيلع ردقي ملف هعابتال ناهبصأ حتف دعب ليدُب نب هللا دبع

 حتتفاو ءرخطصإ ىلإ ىسوم وبأ مدقت# : نسح يجان . داق ,رخطصإ يرعشألا

 0 را ا ا

 لّوَسست» يرذالبلا لاق ناريإ قرش ىصقأ يف >نافرك "ىلإ درجتي فرك

 دصقف «ءنامرك ىلإ راسف «ناهبصأ فدشأن «ناهبصأ ىلإ 0

 ..نامرك نوملسملا

 لئاوأو - ه1 ةنس رخاوأ يف نامرك ميلقإ ىلإ ي يمالسإلا يبرعلا: مدقتلا ناكو

 مير عيش تارخا ةرصبلا ةيالو ريمأ يرعشألا ىسوم وبأ هَبَو ثيح - نه ةدَس

 - ناهبصأ ريمأ ليدُي نب هللا دبع :ْمُّهو ءءارمأ ةثالث ةدايقب تاهاجتا ةثالث نم نامرك
 يلي ام ىلإ زاوهألا نم يدع نب ليهسو  نامرك ميلقإ لامش ىلإ ناهبصأ ميلقإ نم

 .اج 5١ ؛ص ينالقسعلل ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا )١(

 .844 3487و "19ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف 37
 .55١ص - نسح يجان .د  قرشملا يف ةيبرعلا لئابقلا
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 سراف ميلقإ ةهج نم  نيرحبلا ريمأ يثراحلا دايز نب عيبرلاو «نامرك نم زاوهألا
 تاوقلا تقلطناف .نامرك ميلقإ ةمصاع ناجريشلا ىلإو نامرك ميلقإ بونج ىلإ
 كلذ ناكو ء«دحاو تقو ىف ثالثلا تاهجلا نم نامرك ىلإ ةثالثلا ءارمألا ةدايقب

 يف يرذالبلا لاق كلذ يفو :ةرضبلا ةيالو ريمأ يرعشألا ىس وم يبأ هيجوتو ةطخب

 : نادلبلا حوتف

 9331 امرك ىتاف ايزاغ يعازخلا ءاقرو نب ليدت قب هللا دبع ىسوم وبأ ِهَجّو)

 يرذالبلا لاق كلذكو

 7 20نام

 اهركذ يتلا ةياورلا بحاص نع طيطختلا كلذو ةقيقحلا كلت ةفرعم تباغ دقو

 دع نب ليهس دصق» :لوقتو «(نامرك حتف) ربخ يف نودلخ نبا اهلَمَنو يربطلا

 لماع  نابتع نب هللا دبع نب هللا دبع ىلإ رمع بتكف «نامرك حايسنالا ءارمأ نم
 ىلع هللا "دبع هفلختماف :نافرك لاتقل ئدع نب ليمس ىلإ نيس نإ ب ةايبصأ

 دصقف «نامرك ىلإ لصي نأ لبق يدع نب ليهسب قحلو «عرقألا نب بئاسلا ناهبصأ
 اولتاقو صُقلاب اوناعتساو نامرك لهأ دشحو [نامرك هللا كيع نب هللا دبعو ليهس

 قيرطلا مهيلع اوذخأو هللا نذإب نوملسملا مهمزهف «مهضرأ ىندأ يف نيملسملا

 نابزرم 00 «تفريج ىلإ يلجعلا ورمع نب ريسنلا لخدو ؛«قرطلا لب
 اهني 976 اوذازأ اه اوياتماو : 40ازويس ةزاقع هللا ليغ ىوسدللا دوغ لهدو «نامرك
 نيسللا كر نامرك ىلإ ًايزاغ راس يذلا ناهبصأ لماع نأ باوصلا
 حتف يذلا نإ ليقو) الات نرحل با كرما داو «يعازخلا ءاقرو نب ليد

 لاقو ةياورلا كلت ىربطلا ةكزدتسا فكلذكوب«* ارو ليدي قييدللا ديف نافزك

 يضاق ناكو ةديرج يبأ نب لبنح نع دهاجم نب يلع نع ينئادملا ركذا :هنإ

 يعازخلا ءاقرو نب ليدُب نب هللا دبع نامرك حتف 0 «ناتسُهق نابزرم نع ناتسهق
 وبأ هَجو)ا :الئاق يرذالبلا هركذ انك وي كلذو ؟ ""«باطخلا نب رمع ةفالخ يف

 بتك يذلا وه ىسوم وبأف .«نامرك ىتأف ًايزاغ ليدُب نب هللا دبع يرعشألا ىسوم
 ىلع ليدُب نب هّللا دبع فلختساف .«نامرك ىلإ ريسملاب ليدُب نب هللا دبع ىلإ

 )١( 7417و ”59ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف 94"7.

 نودلخ نبا خيرات يف نميلا ههه - ص7١ 11.

 تحج <ص - يربطلل  كولملاو ممألا خيرات هيف ,
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 نم هدونجب ليدُب نب هللا دبع ىضمو - ىسوم يبأ رهص - عرقألا نب بئاسلا ناهبصأ
 «يراصنألا نابتع نب هللا دبع نب هللا دبع هعمو نامرك ميلقإ لامش ىلإ ناهبصأ

 هت ا تب ا ل ا

 نم ليهس عم لخدف ءاهنايزرم رثسقلا لعقو «قيرطلا مهيلع اوذخأو هللا يحتل

 نابتع ا ل را سا اجو

 . راي مننا دم لامس سقلا كلذ نرد نب هللا دع سلا 6
 "د مم تا وب تاو

 ةنئيدم هيف عقت يذلاو «نامزك ميلقإ نم يقرشلاو يبونجلا مسقلا حاتجاف «ناركمو

 كلذ يف عقت امك  نامرك ميلقإ ةمصاع ناجريشلا تناكو  اهيحاونو ناجريشلا

 نامرك ميلقإ نم ءاجرألا كلت عيبرلا حتتفاف (راغدنالا) ةقطنمو (مب) ةقطنم مسقلا

 ناجريشلا لوح ام حتفف يثراحلا دايز نب عيبرلا يرعشألا ىسوم وبأ هَجَو»

 نامرك ةيحان نم راغدنالاو : لاق (راغدنالاو مب لهأ حلاصو «نامرك ةنيدم يهو

 31 ناسخ ناو اهي

 نم هباحسنا دنم نامرك يف ًاميقم - سرفلا كلم  درجدزي ىرسك ناكو
 اهتمصاع ىلإو نامرك لخاد دايز نب عيبرلا مدقت املف «نامرك ىلإ رخطصإو ناهبصأ

 ملف درجدزي ىلإ نامرك نابزرم لخد» :ًالئاق يرذالبلا هركذ ام ثدح «ناجريشلا
 اهكلم همركأف ناتسجس ىلإ درجدزي ىضمف .نامرك نم ليحرلاب هرمأف ءاهيت هملكي
 .ناتسجس دالب يف ائجال درجدزي حبصأ كلذبو و

 نم ريثك بره نامرك ميلقإ ليدب نب هللا دبعو دايز نب عيبرلا حتتفا املو

 داركم ىلإ هنن هددها ورالتسسلا موكشو يدحهلا طبختملا لعاس ىلع نارك

 لاق «يدع نب ليهُسو يراصنألا نابتع نب , هللا دبع نب هللا ديعو دايز نب عيبرلا

 نإ اوعجرو  دنسلا رهن وهنلا أوغلبو ناركم نوملسملا حتتف فاق :نودلخ نبا

 ركذي هنع هّللا يضر يديبُرلا برك يدعم نب ورمع لاقو . 0

 .هجج 5ص - يربطلل  كولملاو ممألا خيرات )١(

 "94 7417و ””54ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف (0)

 ."7١1ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف 0
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 :ناركمو نامرك لابجو لوهس دايز نب عيبرلا تاحوتف غولب

 نيمحرلاةئءاطوةداهسلا يوغي انوش هاييجلاب غيبر وشنكو
 ٍناركُم نم لابجألاو لهسلاو سرافو داوسلا ىرق حابتسا ىتح

 كلذب لصتيو «راغدنالاو مب لهأ حلاص دايز نب عيبرلا نأ يرذالبلا ركذ دقو

 نمم سرفلا دنج ىف اوناك راغدنالاو طزلاو ةجبايسلا نإ» :ًالئاق يرذالبلا هركذ ام
 ءاوملسأ «ةرواسألا رمأ نم ناك امب اوعمس املف «دنسلا لهأ نم هل اوضرفو هوبس

 راغدنالا ةقطنمل عيبرلا حتف دنع كلذ نوكيف .«ةرصيلاب مهلزنأف ىسوم ابأ اوتأو

 لقو .ها7 ةنس رمع ةفالخ يف كلذ ناكو «دنسلا لحاوس ىلإ ناركم لوهسو

 «ناتسجس دالب ىلإ درجدزي ىرسك ءوجل ىلإ ناركمو نامرك ةقطنم حتف ىدأ

 زاوهألا ميلاقأ بناج ىلإ ناركمو نامرك قطانم لمشت ةرصبلا ةيالو تحبصأف

 ةيالو تدتما كلذبو «نيرحبلاو اهيحاونو ةرصبلا بناج ىلإو سرافو ناهبصأو

 يبأ ةيالو يف ناتسجس موختو دنسلا دالب موخت ىلإ ًابرغ يبرعلا جيلخلا نم ةرصبلا
 ًاريمأ عيبرلا ثكفو ءامهنع هللا يضر باطخلا نب رمع ةفالخو يرعشألا ىسوم

 ةيالو يف تاهجلا كلت ةدايق ىلوتو نامرك ميلقإ ةقطنم ىلإ لقتنا مث نيرحبلا ميلقإل
 ةرصبلل ىسوم يبأ ةيالو تهتنا نأ ىلإ نافع نب نامثع ةفالخو ةرصبلل ىسوم يبأ
 ْ . ةيرجه 59 ةنس يناثلا يدامج يف

 ناتسجِس دالب حتف ّيدي نيب
 نم مالسإلا دنجب يثراحلا دايز نب عيبرلا ىَضَم م1494 /ه79 ةنس رخاوأ يف

 ناتسجس تناك» :الئاق يربطلا اهفصو يتلا ناتسجس دالب حتفل نامرك يف ناجريشلا
 ًاريثك ًاممأو كرتلاو راهُدْنُقلا (نوملسملا يأ) نولتاقُي «ًاجورف دعبأو ناسارخ مظعأ
 بعصأو «نيدلبلا مظعأ لزت ملف ءخلَب رهن ىلإ دنسلا نيب اميف (ناتسجس يأ) تناكو
 نوملسملا حتف اعل ةرجتدزي ئرتسك ناك لفو 000000- ًاددع امهرثكأو ( نّيِجْرْفْلا

 اهكلم همركأف ناتسجسس ىلإ درجدزي ىضم)  يرذالبلا ركذ امكو  ه77 ةنس  نامرك

 كلذ درجدزي ىأر املف «هل ركنتف جارخلا نع هلأس ةرتف هيلع تضم املف ءهَمظَعو

 نم أاوحن ناتسجسب ماقأ) درجدزي ىرسك نإ :يربطلا ركذو «''”«ناسارخ ىلإ راس

 حيتيو «''”"ورم ىلإ هعم نمب راسف «ناسارخ ىلإ ريسي نأ عمجأ مث «نينس سمخ

 .ةدج الة صو ةدج "ص - يربطلل  كولملاو ممألا خيرات ()
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 دنجيب يثراحلا دايز نب عيبر اهيلإ مدقت نأ ىلإ ناتسجس يف ماقأ درجدزي نأ كاردإ كلذ

 .ةيرجه 79 ةنس مالسإلا

 يبأ ةيالو يف ناتسجس ضرأ ىندأ ىلع تراغأ نيملسملا نم ةوق تناك دقو

 نب مصاع ةوقلا كلت دوئج نم ناكو ه7 ةنس  رمع ةفالخو ةريضيلل ئسوم

 ةياور يف يميمتلا رمع نب فيس معزف (ينينتلا ريمع نب هللا دعو .يعيمتلا ورمغ
 نإف كلذ حص ولو «جارخلا ىلع اهلهأ اوحلاصو ناتسجس اورخم هنأ يربطلا اهركذ

 ركذ دقف .حيحص رثأ يأ ةراغلا كلت ىلع بترتي ملو ددبت نأ ثبلي مل حلصلا كلذ

 َنْروُجَي ال نأ بتك» ناركمو نامرك حتف مت امل باطخلا نب رمع نأ هسفن يربطلا
 دالبلا اوفرعي ىتح نامركو ناركم ىف نوملسملا فقوتف «دونجلا نم دحأ ناركم

 ماقأ كلذلو ءوزغلا نع ىأنمب ناتسجس دالب ْتََّبَق ءنيملسملا مدق اهيف دطوتتو
 تاونس سمخلا ةرتف يف موقي ناك هنأ لب ؛ناتسجس يف تاونس سمخ درجدزي

 ةيسوجم درمت ةكرح تعقوف «ةحوتفملا سراف دالب قطانم لخاد يضيرحت طاشنب
 دمآ ىلإو سراف يف رخطصإو روباس ىلإ ناركمو نامرك ةقطنم تزواجت ةعساو
 كلذ يفو ه7 ةنس يهو  نامثع ةفالخ نم ةثلاثلا ةنسلا يف داركألاو جذيإ ىلإو
 نم يرعشألا ىسوم وبأ جرخ نامثع ةفالخ نم ةثلاثلا ةنسلا يف» :نودلخ نبا لاق
 ةنسلا ىف ناك امل» :يربطلا لاقو ««اورفك امل داركألاو دمآ لهأ ًايزاغ ةرصبلا

 ضانلا يف ىسوم ؤبأ ىدانف .«داركألاو جاذيإ لهأ رفك نامكع ةفالخ نم ةئلاعلا
 ىلإ اهنم راسو ءءاجرألا كلت طبض ةداعإب ىسوم وبأ ماقف «داهجلل مهبدنو مهّضحو
 .ه7١ ةنس اهمكاحو اهلهأ ةحلاصمو اهحتف مت دق ناك يتلا رخطصإو روباس ةنيدم

 وبأ اهحتف ءها7 ةنس تحتُفُف ءاوردغو اوضقن روباس لهأ نإ مث» :يرذالبلا لاق
 ميلقإ ةقطنم لماع نامثع ناكو  «يفقثلا صاعلا يبأ نب نامثع هتمدقم ىلعو ىسوم

 يبأ نب نامثع ثكمف رخطصإ ةنيدم حتف نم ةيمالسإلا تاوقلا نكمتت ملو  سراف
 ىف ًادئاس ضاقتنالاو بارطضالا ناك امنيب ء«ه؟48و 7/ ةنس اهايإ ًارصاحم صاعلا

 ْ . ةفوكلا نم ةبيرقلا يرلا ةقطنم كلذ ىف امي قطانملا نم اهريغو نامرك

 مهلوقل ًالثامم ناك ةيناديملا تادايقلاو يرعشألا ىسوم يبأ يأر نأ ودبيو
 ماد ام نوضقتنيو نولتاقي سراف لهأ لازي ال) - ه١7 ةنس  باطخلا نب رمعل

 انلزأف «مهدالب ةيقب ىلإ حايسنالاب تنذأ ولف ؛مهكلم كلهي ىتح وأ ؛مهيف مهكلم
 ىرسك دوجوف ء«ه"86 575-0 ةنس فقوملا ناك كلذكو «مهؤاجر عطقنا مهكلُم

 «بارطضالاو ضاقتنالا كلذ لماوع نم ناك ةبيرقلا ناتسجس دالب ىف درجدزي

 دالبو ًاقرش ناتسجس دالب حتفل مدقتلاب نافع نب نامثع ةفيلخلا ةقفاوم دوشنملا ناكو
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 تنرتقاو ءكلذل ةطخ عضوب هعم نيذلاو ىسوم وبأ ماق امبرو : الايجت ناسا
 يبأ نع الدب  ةرصبلا ىلع زيرك نب رماع نب , هّللا دبع ةيلوتب نافع نب نامثع ةقفاوم

 تخأ نبا  رماع نب هللا ةبع.ناكو ل ل ا يلا ل ىسوم

 جارح العا ناب ضيوفا همصو دقو «ةنس نيرشعو عبرأ را ناقد نامثع

 أدبو ةرصبلا رماع نب , هّللا دبع ىلوتف «تاّمعلاو تالاخلاو تاذجلا ميرك ءجالو

 نع الدب ركلسا نلإ ريع نب هللا ديبع ثعب دق ناكو «تاحوتفلا ةطخ ذيفنتب

 راسف .دهشتساف قينجنم ةراجحب هّللا ديبع بيصأف «يفقثلا صاعلا يبأ نب نامثع
 نيصح نب نأرمع - ناسرفلا - ليخلا ىلعو ءرخطصإ ىلإ رماع نب , ِهَّللا دبع

 سهللا بع لمعشتاوا :نودلخ نبا لاق .ه749 ةنس رخطصإ حتتفاف «يعازخلا

 دقو نامرك ىلإ (رماع نبا) راسو . .يثراحلا روعألا نب كيرش سراف ىلع رماع
 برحل يثراحلا دايز نب عيبرلا ثعبو ركل ا تاجا عييرحل حملا ءاوئكت

 يف دايز نب عيبرلاو رماع نب هللا دبع ناكو .''”«ناسارخ ىلإ وه راسو «ناتسجس
 رق يحس دايت ستل هد ردع عيبرلا ناجم اهقهزبم امرك ميلذإ ةميعاه ناكريعلا

 نب عيبرلا ةمجرت يف ينالقسعلا رجح نبا لاق كلذ يفو «ةيرجه 79 ةنس لئاوأ

 : ةياحصلا زييمت يف ةباصإلا باتكب دايز

 ."”6هدي ىلع تحتُمَف «نيرشعو عست ةنس ناتسجس رماع نب هّللا دبع هالو)
 : نادلبلا حوتف يف يرذالبلا لاقو

 قش هركسعب لزنف نيئالث ةنس ناسارخ ديري رماع نب + للا ةيرغ جوت

 ."78اتسجسس ىلإ يثراحتلا هايز نب عيبرلا هَجْرَو نامرك نم :ناجرينلا

 ناتسجس دالبل عيبرلا حْنف
 دالب ىلإ نامرك ةمصاع ناجريشلا نم يئراحلا دايز نب عيبرلا قلطنا دقل

 - ةرصبلا ريمأ رماع نب , ِهّللا دبع ىضم امنيب م1595 //ه79 ةنس رخوأ يف ناتسجس

 ميلقإ قطانم لوأ يهو نيسبطلا ةقطنم ىلإ ناجريشلا نم - تقولا تاذ يف

 يراقب اراد سا رح وم رتاع نا تر ل :نودلخ نبا لاق .ناسارخ

 ةنيدم ناتسجس دالب ةمصاع تناكو «٠ 14ىرخا اممأو كرتلاو راهدنقلا نولتاقي

 ىرسك ناك يذلا ناتسجس كلم رقم يهو - ناتسجس دالب طسو يف  (جنرز)

 لحر يمالسإلا يبرعلا دادعتسالاب رعش املف «هدنع ًاميقم سرفلا كلم درجدزي

 .886 ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف 0 .8 8ص - نودلخ- نبا خيرات يف نميلا ')
 ."*”8ص  نودلخ نبا خيرات يف نميلا (4) ١2ج 5٠ 4ص  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا (1)



 :١ يثراحلا نايدلا نبا دايز نب عيبرلا / نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 154

 يثراحلا دايز نب عيبرلا زاجأ امنيب «ناسارخ يف (ورم) ىلإ ناتسجس نم درجدزي

 .ناتسجس دالب ىلإ نامرك ميلقإ نم هدونجب

 عطق مث .(جرهفلا) لزن ىتح دايز نب عيبرلا راسف» :يرذالبلا لاق

 (ةنيدم ) نيبو قلاز نيبو (قلاز) قاتسر 00 نوعبسو ةسمخ ىيهو ةزافملا

 حلاصو ءةضفو 4, ايهذ اهرهش ف ركع زكر 0 قلاز  ناقهد ذخأف

 و وقس ىلع ناقهتلا

 ةزافملا عطقف ( ناتسجعس ل ىثراحلا دايز نب عيبرلا راسا :نودلخ نبا لاقو

 ىدتفأف «مهناقهد َرّسَأو ناجرهملا موي مهيلع راغأف قلاز نصح ىتأ ىتح نامرك نم

 ,'”(سراف لهأ حلص ىلع هوحلاصو «ةضفلاو بهذلا نم ةمئاق ةزنع رمغ امب

 ناتسجس ةزافم هدونجب عيبرلا عطق مث (جرهفلا) حتفب أدب عيبرلا نأ كلذ نم نيبتيو
 ءعارذ 86٠٠٠٠١ وحن كلذ نوكيف «عارذ ١٠٠٠٠١١ خسرفلاو ءاخسرف /5 اهتفاسمو
 مث بف هيلاخ هبش يأ  ةزافم يهو «تارتموليكلا تائم غلبت ةعساش ةفاسم يهو

 قلاز نصح ناكو  ايلاح ةظفاحملا لثم قاتسرلاو  (قلاز) قاتسر عيبرلا لخد

 هب نولفتحي موي وهو ناجرهملا موي يف مهيلع عيبرلا راغأف «قاتسرلا ةمصاع

 يذلا مهمكاح كلذ يف امي اعيمج مهيلع هدونجو عيبرلا رطيسف  نصحلا جراخ

 رمغ امب هسفن ىدتفإ نأ ىلعو همد نقح ىلع قلاز مكاح عيبرلا حلاصف ءاريسأ عقو

 نصح لهأ نع قلاز مكاح عيبرلا حلاص كلذكو ءةضفلاو بهذلا نم ةمئاق ةزنع

 كلذ ريغو ةعاطلا يف لوخدلاو جارخلاو ةيزجلا ءادأ ىلع قلاز قاتسر يحاونو قلاز

 حلاص : نكن ني رمعم ةدييع وأ لاق) :يرذالبلا لاق كلذ يفو ء حتفلا طورش نم

 . ناديك نيران هؤلب نع عفا امي وضعيف هدلو ةركيفا ىلع حلار ناقه كيرلا

 اهلهأ باجتساف (نوسيه) قاتسرو (هيوكرك) ىلإ دايز نب عيبرلا مدقت مث * 
 ًاحلص قطانملا كلت عيبرلا حتفف ةعاطلا يف لوخدلاو ةيزجلا ءادأ ىلع حلصلا ىلإ
 0 سلا همذ ك0 ا ا كارل

 . قلاز نصح ىلإ داعو ا قاتسر 0 د قاتسرو

 .7/85 - 780 ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف 000
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 دنجو ناسرفب دايز نب عيبرلا ىضم (م100) ه٠7 ماع لئاوأ يفو - *

 دالب ةمصاع جنرز ةنيدم عقت هيف يذلا (جنرز) قاتسر حتفل قلاز نم مالسإلا
 عالقلاو نوصحلا ءابعو تاوقلا رشنف ءرمألاب ناتسجس كلم ملع دقو «ناتسجس
 امنيب «ةمصاعلا جنرز ةئيدم ىتحو ؛جنرز قاتسر دادتما ىلع نيلتاقملاب ندملاو

 دايز نب عيبرلا ذحا 7: نادلتلا حوتف يف يرذالبلا لاق . جنرز قاتسر ىلإ عيبرلا مدقت

 -دنم كئهلا رهن تنم دقهلا لزن ىعح زاشنق «جنرز ىلإ ىضمو ع«قلاز نم ءالدألا

 ىلع جنرز نم يهو «تشوذ - ةنيدم - ىتأو «قون هل لاقي هنم عرتي ًايداو ربعو

 مث ٠ ماسلا ف لاح رروتبمار ءاديدش ًالاتق ه هولتاقف اهلهأ هيلإ جرخف ليم ثلث

 ةليق مهدخ اولعفو) دعو ةنيدعلا ىلإ عمورطيف] ينج مهرمرمو نويلسعلا رك

 ,ةونع ثلكوذ متفاوت كلذبو +" ١1 ةيبظع

 مالسالا ىلإ مهاعدو (زورشات) ةنيدم ىلإ (تشوذ) نم عيرلا مدع مثع#

 ؟زووشات) حتنو ا ا ع ا زب ل رحال

 ناك ءايبس مهنم باصأو (. . اهحتتفاف زورشان عيبرلا ىتأ» : يرذالبلا لاق .

 يروا اكس يلا يح وللا راجيا اق حاجا اجرا عوج

 .نمحرلا دبع مأ يأ - هنأ و كلملا دبع نب ناميلسل قارعلا جارخ يلوَو «يريت

 .دعب اميف كلذو '''(ةلبع اهل لاقي . :ميمت ينب نم ةأرما هترتش ةاف

 .مهمزهف «هولتاقف (ذاورش) ةنيدم ىلإ (زورشان) نم عيبرلا ىضمو - #
 ىلإ زورشان نم عيبرلا ىضم» :يرذالبلا لاق .ةونع اهحتتفاو 0

 نبال راصف «ماسب نب ميهاربإ دج  ىَبَس يأ اهب باصأو ءاهيلع بلغف ذاورش
 جنرز ةئيدم نيبو ندملا كلت نيب يتلا نوصحلا عيبرلا حتتفاو .«يبلكلا يثيللا ريمع
 نوكرشملا هيقلو «جنرز ىلإ عيبرلا راس» :نودلخ نبا لاق كلذ يفو «ةمصاعلا

 1 جنرز ىلإ ىهتنا مث «هنيبو اهنيب ةدع ًاتوصح حتفو «مهلتقو مهمزهف اهنود

 كلم زيوربأ شيجو دايز نب عيبرلا ةدايقب يمالسإلا يبرعلا شيجلا ىقتلاو -
 اهادم ىلع لدي ةميزه نوكرشملا مزهناف «جنرز ةنيدم فراشمب ةكرعم يف ناتسجس

 ىحرجلاو ىلتقلا نود كلذو «فالآ ةرشع ءاهز غلب ودعلا نم ىرسألا ددع نأ
 دقو ءهدونجو عيبرلا اهرصاحف جنرز ةنيدم لخاد اونصحتو اورقهقت نيذلا نودو

 كلذ يفو . مالستسالا اوررقف .ذخأم لك جنرز لهأو ناتسجس كلمب بعرلا ذخأ

 .587 - ”86 ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف 010
 5129 نص ء نودلخ نبا خيرات يف نميلا 020
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 .مهرصاحو مهرجحأف اهلهأ هلتاقو جنرز ىلإ عيبرلا ىهتنا» :نودلخ نبا لاق

 ىلتقلا ءالشأ نم ولش ىلع هل سلجو هنّمأف ءرضحيل نامألا يف اهنابزرم ثعبو

 تلا نام هحداعو كلذ نم نانزوملا بعوف .هلثم هباحصأ لعفو نسا قفتراو

 لانو.« "' ةةتيدعلا ةوملعملا لغدو «هفيصو كلا اهليسي بعذلا قي ماج
 ثعبف ءاهلهأ هلتاق نأ دعب جنرز ةنيدم عيبرلا رصاح» :نادلبلا حوتف يف يرذالبلا

 عِضْوَف «ىلتقلا داسجأ نم دسجب عيبرلا رمأف «هحلاصيل هنمأتسي اهنابزرم زيوربأ هيلإ
 عيبرلا ناكو «ىلتقلا داسجأ ىلع هباحصأ سلجأو رخآ ىلع أكتاو هيلع سلجف ءهل
 «فيصو فلأ ىلع اص ل نايزرملا هآر املف ءالاوط هوفأ (رمسأ يأ) مدآ

 . ؟ةنيدملا عيبرلا لخدو .ءبهذ نم ماج فيصو لك عم

 يلاوح يف «ناتسجس ةمصاع جنرز ةنيدم مالسإلا دنجو عيبرلا لوخد ناكو

 ناكو «جنرز ةنيدم بحاص ناتسجس كلم نيمأت متو ؛ةيرجو 7 ةنِس' بجو رهش

 ناتسجساا دالب بهذلا جورم يف يدوعسملا ركذ دقف (نابزرملا) سيلو (ليبتر) هبقل

 - حلجلاو رغرغطلا وأ - جلخلاو زوفلا مهل لاقي كرتلا نم عاونأ ْمُّهو .جحرلاو َتْسْبو
 تلون يأ تييليدكلم لك ناكو .هريغو ليبتر لثم دنهلا كولم نم دالبلا كلت يليو
 كالت لف ليسر هل لاقي فلم وم رثكأ كانه ناكر "”(ليتردل لاقت مقضلا كلذ
 . (نابزرملا) كلذكو (ليبتر) هل لاقُي قباسلا ناتسجس كلم ناكف .دالبلا

 داع دلع كم
 توا هوك وذ

 ناتسجسل ىلوألا دايز نب عيبرلا ةيالو
 ءاهأ» ب بجر يف - جنرز ةنيدم يثراحلا دايز نب عيبرلا لوخفو حتفب

 ةيالولل أرقمو ةمصاع جنرز ةنيدم ذختاف «ناتسجسل ايلاو اريمأ عيبرلا حبصأ

 مت «رهشأ ةتس وحن جنرز يف ماقأو ءاهيف يمالسإلا يبرعلا رصعلا مئاعد سسأو

 .ناتسجس دالب نم اهقيتاسرو جنرز يف رومألا طبض اهلالخ

 قرش دالب ىلإ جنرز نم دونجلاب دايز نب عيبرلا راس ه١ ةنس لئاوأ يفو

 يف - روادلا دالبو (جحرلا)و (ّتْسَي ) نيبو جنرز نيب ام ةعساو دالب يهو ناتسجس
 تاهجلا كلت يف عيبرلا لغوأف  («لوباك)  لباك ىلإ ناتسلباز دالبو  ناتسكاب

 دعُب نع ةيانك ءهسرف اهيف طبر ءامدقلا سرفلا كولم دحأ نأ لاقي ةيرق غلب ىتح
 نبا لاق كلذ يفو .ةيسرافلا ةيروطاربمألا هتغلب ام ىهتنم تناك اهناوأ ةيرقلا كلت

 ."9"7ص  نودلخ- نبا خيرات يف نميلا 1)
 .187- 586 ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف ()

 .أج ١١ 8ص - يدوعسملل - بهذلا جورم
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 مدر ناك يتلا هيل وز هربحا ءدورانس يداو ىلإ جنرز نم عيبرلا راس :نودلخ

 :يرذالبلا لاقو «“"' "«جنرز ىلإ داعو .مهب رفظو مهلتاقف ؛هسرف اهب طيري ديدشلا

 د ل 3و «هربعف ءداو وهو ء«ذورانس ىلإ عيبرلا راس

 6 :ريتنس اهب ماقأف جنرز مدق مث ٠ .رفظف «هولتاقف محو

 هلا لاخي اجه خان نبا نسما هقان» نر يختار رع مل
 فلأ نيعبرأ هذه هتيالو يف عيبرلا ْأَبَس» هنإ نودلخ ن نباو يرذالبلا لوق ىوس

 ناك اذإف «ةعسأو تاحوتفو تاوزغ ىلع لدي يبسلا نم لئاهلا ددعلا اذهو . (« سأر

 دعب ميس مك نيدلا»نإف قالا ريخفا ءاير اهات اكو حرر مقا ىف يفاعس نونا

 نأب تاياورلا ه هركذت ام نأ ىلإ مهددع ريشي ءًافلأ نيثالث ءاهز مهو جنرز حتف

 ىلعو ءدنهلا ةهج نم شكلا نيبو جنرز نيب ام ىلع بلغ) ةرمس نب نمحرلا دبع

 داعو ءاهلهأ حلاصف ناتسلبازو لباك ازغو .جخرلا ةيحان نم نيرادلا نيبو اهئيب ام

 ءاهز يبس مت هيفو ابلاغ دايز نب عيبرلا هيجوتب ناك وزغلا كلذ +( جترر ىلا

 - نودلخ . نباو يرذالبلا لاق اميف - ُعيبرلا مُهاَبَس نيذلا غلب ثيحب ءأفلأ نيثالثلا

 بجر نم) فصنو نيتئس هتيالو ةدم تناكو «ناتسجسل هتيالو ةرتف يف ًافلأ نوعبرأ

 وهو .ذورانس ىلإ عيبرلا راس . .) :يرذالبلا لاق (ه"؟ ةنس رخاوأ ىتح هال

 جنرز مدق مث 53 ءرفظف هولتاقف متسر سرف طبرم كانهو نيتيرقلا ىتأو «هربعف داو

 تناكو  ةرصيلاب رماع نب هللا ةيضرلا واس ىأأد رماع نبا ىتأ مث «نيتنس اهب ماقأف

 هبتاك ناكو «سأر فلأ نيعبرأ هذه هتيالو يف ىَبَسو ءافصنو نيتنس عيبرلا ةيالو

 ::( ده ادتلاب :دلدفلارفأ نع لوأ عيبرلاو ) : يرذالبلا لاق . ( يرصبلا نسحلا

 نم - هتدوعب هال ةنس رخاوأ يف ناتسجسل دايز نب عيبرلا ةيالو تهتنا دقو

 نم رهظي ذخأ يذلا رمذتلاب ةقالع هل نوكي دق رمأ وهو «ةرصبلا ىلإ  هسفن تاذ

 ضعب ببسب نافع نب نامثع ةفالخ رخاوأ يف سانلا نم ريثكو ةباحصلا ضعب
 ةيالو لهأو رماع نب هللا دبع لزعب نوبلاطي ةرصبلا ةيالو لهأ ذخأ دقف ءهلامع
 نبا لزعب نوبلاطي رصم لهأو ةفوكلا ريمأ يصاعلا نب ديعس لزعب نوبلاطي ةفوكلا
 تاك ابار «كلذب ةقالع ناتسجسل عيبرلا ةيالو ءاهتنال نوكي ال دقو . . حرسلا يبأ

 بيبح نب ةرمس نب نمحرلا دبع ناتسجس ىلع رماع نب , هللا دبع لمعتسا دقف رمألا

 4 رو ال مومو مع «يشرُفلا

 .585ص  نودلخ نبا خيرات يف نميلا 0
 .587 - ”86 ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف 00
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 يركشيلا رمحأ نب ريمأ فلختسا مث «نامثع رمأ برطضا نأ ىلإ جنرز يف ةرمس
 اهيفو ء«ه“ 5 ةنس نامثع رمأ بارطضا ناكو «(ةرصبلا ىلإ ناتسجس نم فرصناو

 ةيلوت نامثع نم اوبلطو ءاهلوخد نم ةفوكلا ريمأ يصاعلا نب ديعس ةفوكلا لهأ عنم

 يف رماع نب هللا دبع فقوم نكي ملو «ةفوكلا ىلع نامثع هالوف يرعشألا ىسوم يبأ
 ناتسجسس ىلع فلختساو ةرصبلا ىلإ ةرمس نب نمحرلا دبع فرصناف «أيوق ةرصبلا

 ماع عكلع عع
 تذل تان نذل

 ه4 5 ماع ىتحو ةنتفلا ةرتف يف . . ناتسجسو . .عيبرلا
 رمأ بارطضا ذنم ةنتفلا اولزتعا نيذلا ةباحصلا نم يئثراحلا دايز نب عيبرلا ناك

 ريد دانو ودعا 2 يقلل يف حد نافع نب نامثع لتقم دعب مث ه1 5 ةنس  نامثع

 هرابخا عاطقنا ةنتفلل عيب يبرلا لازتعا نم غلب دقو .ه51 715 نم ماع او ريكا حبلا

 نب نامثع هراشتسا امل يعازخلا نيصح نب نارْمِع يباحصلا لثم لعف هّنأكو ءأيئاهن

 يف هتيب مزلو نيصح نب نارْمِع لزتعاف ««دعاق ينإف «لزتعا» : نارْمِع هل لاقف فينح

 . هتيب يف دعقو لزتعاف يثراحلا دايز نب. عيبرلا لعف كلذكو . ةنتفلا ةرتف ةليط ةرصبلا

 نب نمحرلا دبع اهيلع فلختسا ذنم ًابارطضإ ناتسجس دالب تدهش دقو
 جنرز لهأ جرخأ نأ» ثبل امف «ةرصبلا ىلإ فرصناو يركشيلا رمحأ نب ريمأ ةرمس

 ليصفلا نب نارمعو يطبحلا باتع نب , ةكسح جرخ ١ مث (اهوقلغأو رمحأ نب ب ًاريمأ

 جنرز اوتأ مث ءآلام اهنم اوباصأف قلاز اولزنف «برعلا نم تاعامج يف يمجربلا

 ةعقوم نم بلاط يبأ نب يلع مامإلا غرف املو ««اهولخدو اهنابزرم مهحلاصف
 ةرطيس تحت ناتسجس نم اهيلإ امو جنرز تناك ه5 يناثلا ىدامج يف  لمجلا

 مهنأب يرذالبلا مهفصو دقو هعم نيذلا ةيبرعلا تاعامجلاو يطبحلا ةكسح

 نب نمحرلا دبع بلاط يبأ نب يلع ثعبو) :يرذالبلا لاق .(برعلا نم كيلاعص)
 نم نلتقأل :ْئلع لاقف ا ا ل

 لاقو ةناوسس نودوكد ال فافيسلا نإ هل يفق فنالا سيرا تالوحللا
 : ىلإ يموزخملا ةريبه نب ةدعج نب نوع هنع هللا يضر ٌىلع ثعبو :فنخم وبأ
 ظ .(قارعلا قيرط يف صللا ئلادهب هلتقف ناتسجس

 «فالآ ةعبرأ يف يربنعلا سأكلا نب يعبر ناتسجس ىلإ يلع مامإلا ثعب مث

 اودرو املف «نمحرلا دبع تاث مساو يريمحلا ةّرج يذ نب تاث هتمدقم ىلعو

 :مهزجار لاقف «هولتقف «يطبحلا باتع نب ةكسح مهلتاق ناتسجس

 ناطينشلا ديجو تاكع نخبانئلدمع. :ناتسهحسااومحتقا نيذلا نيحتلا
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 ناقرفلارينم يفاندجوانإ نمحرلا دبع ٌدجاملا انمدقي

 (نافعنباةعيش يلاون ال نأ

 . (دالبلا يعبر طبضو) :يرذالبلا لاق
 ةيواعم ىَلَو - ه١4 ةنس - نايفس يبأ نب ةيواعمل ةفالخلا رمأ عمتجا املو

 ةرمس نب نمحرلا دبع ىَلَوَق» «ةرصبلا ةيالو ىلع زيرك نب رماع نب هللا ديع
 هعمو يطبحلا نيصحلا نب دابع هتطرش ىلعو - ه47 ةئس  اهاتأف داع

 دق دلبلا وزغي ناكف . .يدزألا ةرفص يبأ نب , بلهملاو «يملسلا مزاخ نب , هَّللا دبع

 «ةونغ اهحتفف (تسب)و (شاوخ) ىيتأف ٠ . هلهأ لاسر أ ةودلع ايحنقي اهلهأ ردك

 ءاهلهأ هحلاصف (كشخ ) ىلإ راس مث ءاهيلع بلغو اهلهأ برهف (نازر) ىلإ راسو

 دقو راقت ناكل و١ ىلإ راع ءاهحتفو مهب رفظف هولتاقف (جخرلا) ىتأ مث
 د ل ل ل عر ل يي اوم يك

 نولتاقي اوجرخ ةرفكلا حبصأ املف . .ةميظع ةملث تملث ىتح قينجنملاب مهيمريو
 ملف هنم اوجرخ يذلا بابلا ىلع طقسف مهعم ناك اليف مزاخ نبا برضف نيملسملا
 يذلا :فنخم وبأ لاق) : يرذالبلا لاق .«ةونع نوملسملا اهلخدف ةقلغ اوردقي

 نب رمع حتفلا ةراشبب ةرمس نب نمحرلا دبع هجوو .. .بلهملا ليفلا رقع
 - ًابلاغ ه4 - 7 ةنس كلذ ناكو  (ةرفص يبأ نب بلهملاو رمعم نب هللا ديبع

 اميف هل ناك (لباك) لوباك ىلإ مدقتلا كلذ هب مت يذلا فنعلاو عافدنالا نكلو
 هاش لباك عمج مث :ًالئاق ثدح ام ىلإ يرذالبلا راشأ دقو ءررضلا غلاب ودبي

 جخرلاو ناتسلباز ىلع بلغف ليبتر ءاجو نراك عام ناك م جرحا و نيمتسعلا

 ل رة اوربا يساسجلا ا يت له «تسب ىلإ
 نوملسملا ناك يتلا قطانملا رئاس (ليبتر) جخرلا كلمو (هاش لباك) لوباك كلم
 (جنرز) ىلإ نوملسملا بحسناو ءاهنم مهوجرخأف «تسُب ىلإ لباك نم اهولخد
 ديما رهاغ درب ؛ هّللا دبع ليمحت مت امبرو ؛ةميسج نوكت دق رئاسخ دعب اهيحاونو

 رخاوأ يف  ةرصبلا ةيالو نم ةيواعم هلزع دقف ةيلوؤشعملا *ب ايش ةرصملا ةيالو

 هناكم ىَلَو ءرماع نب هللا دبع ةيواعم لزع املف# :نودلع نياءلاقد ه5 ةئس

 55 ةنس لئاوأو ه44 ةنس رخاوأ يف كلذو «'"”2يدزألا هللا دبع نب ثراحلا

 .78/ ص يرذالبلل  نادلبلا حوتف 010(

 هنأ عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاج (يدزألا يسودلا بهو نب هللا دبع نب ثراحلا) : 00

 ةقث دلاخلو «هقرافي اًملق ديلولا نب , دلاخل ًاقيدص ناك «يأرلا يوذ ءالقعلا نم «يباحص )

 اكشف ء.ه405 ةنس ةرصبلا ىلع ةيواعم هالو ..كومريلا هعم دهشو ؛ةرمأ ىف ةريشتسي ةيآرب
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 نب نمحرلا دبع ةيواعم ىَلَو) هنأ يرذالبلا ركذي ىتلا ةرتفلا ًابلاغ يه كلتو ؛ ةيرجه
 اهيلع ةرمس نب نمحرلا دبع لزي ملف ؛ةدهعب هيلإ ثعبو ؛هلّيِق نم ناتسجس ةرمس

 نأ كلذو ,2"يثراحلا دايز نب عيبرلا اهالو مث ًارهشأ هّرقأف «ةرصبلا دايز مدق ىتح

 زواجتت مل ةريسي ةيلاقتنا ةرتفب هبشأ تناك يدزألا هللا دبع نب ثراحلا ةيالو ةرتف

 ىنعسا نأ ثيل اهل: هناتتحسل ارتمأ ةزسس ننا راوتسا فالذكو :مرمتكأ ةدتع

 مث «نايفس يبأ نب دايز ةرصبلا ىلع ىلوو «ةيواعم هافعأن ةرصبلا ةيالو نم ثراحلا

 ' ىلإ راسو ؛«ةرصبلا ىلإ عجرف «ةرمس نب نمحرلا دبع لزع نأ دايز ثبل ام

 يثراحلا دايز نب عيبرلا ناتسجس

 :باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا باتك يف يبطرقلا ربلا دبع نبا لاق

 .ناتسجس نع ةرمس نب نمحرلا دبع لزعو .ةيواعم ىلإ رمألا راص امل»

 يبلع ارا نقبو عكرّثلا ىلع هّللا هرهظأف .يثراحلا دايز نب عيبرلا اهالو
01 

 نب ةيواعم ةفيلخلا نم تناك عيبرلا ةيلوت نأ ىلع يبطرقلا صن لديو
 نب دايز ىلإ بتك ةيواعم نوك عم قفتي تايالولل يرادإلا ميظنتلا نكلو «نايفس يبأ

 دايز ماقف «ناتسجس ىلع دايز نب عيبرلا ةيلوتب قارعلا ىلع هالو امل نايفس يبأ

 نب ظفاحلا لاق امك هنأ ْذِإ «كلذل عيبرلا باجتساف «ناتسجس ىلع عيبرلا ةيلوتب
 يعازخلا نيصح نب نارمع ىلَوَو «ةباحصلا نم ةعامجب دايز ناعتسا)7 : ريثك

 ميد زب هرعت نارا ا تارك ةيايث ىرامتلا رفع نب كحلاو «ةرصبلا ءاضق

 «ناتسجس ىلع يثراحلا دايز نب عيبرلا ىَلَو كلذكو «. . يراصنألا كلام نب سنأو

 «مهريغو ةباحصلا كئلوأ باجتساف .«ةيواعم تاهيجوتو يأر نع هلك كلذ ناكو

 ةهجاو هل تناكو :«يأرلا مزاح دايز ناكو :ريثك نبا لاق «ةيلوؤسملاب اراغقتيتا

 ىلو مث ه4 ةنس لئاوأ يف ةرصبلا دايز ىلوت دقو '”باطخلا نب رمع دنع

 نم ةبكوك يف ناتسجس ىلإ ةرصبلا نم عيبرلا قلطناف «ناتسجس ىلع دايز نب عيبرلا

 -(ه٠05 ةنس وحن «ةيواعم نمز يف يفوت «هترامإ ةذم لطت ملو «ىفعتساف «هنم اهلهأ -

 .[عماجلا ١5١/ ص]
 .788ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف )١(

 .١ج ه7١/ص  باحصألا ةفرعم ىف باعيتسالا (؟)

 تح ة م رق قبال ىتةرافنلاو ةنادبلا (8)
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 دي هللا نحن جلو « يدزألا ةرفص يبأ نب بلهملا مهنم «ناسرفلاو ةداقلا

 عم راس امك .ةركب نبأ نب هللا ديبعو «نيصحلا نب دابعو « ىعازخلا فلخح

 يرصبلا نسحلا ناك دقلو «يرصبلا نسحلا هبتاك ناك» عيبرلا نأ ًاضيأ يرذالبلا
 عيبرلا عم ةريسم نإف كلذلو اها ةنس ناتسجسل ىلوألا عيبرلا ةيالو يف ًاريغص

 ناتسجس ىلإ ريسملا هل قبسي ملو ه6 ةئس ناتسجسل هذه ةيناثلا هتيالو ىف ناك

 ا ةيعتو ههذ8 ةنض نايف ىلإ هعم راسف هل ًابتاك عيبرلا هراتخا امنإو «كلذ لبق

 دهع ىف ناك ناتسجس ىف يرصبلا نسحلاب لصتي ربخ يأ نأ كاردإ يف كلذ ةدئاف

 . ةيرجه كدب ةنسو ه46 ةنس نيب ام ناتسجس دالبل ةيناثلا دايز نب عيبرلا ةيالو

 هنإ نم يرذالبلا هركذ ام ناتسجسل ةيناثلا دايز نب عيبرلا ةيالو قبس دقو

 ىلع بلغتف ليبتر ءاجو ؛«لباكب مهنم ناك نم جرخأو نيملسملل هاش لباك عمج »

 .2(«تسب ىلإ ىهتنا ىتح جخّرلاو ناتسلباز

 قطانملا هتلبقتساف «ناتسجس ىلإ ةرصبلا نم هعم نيذلاو دايز نب عيبرلا لصو

 (ةعاطلاو عمسلا ديكأتب (جنرز ) ةنيدم ىلإ ناتسجس ةزافمو (جرهفلا) نم ةدتمملا

 ءاهيف ىتلا تايماحلاو تاوقلا مظّنو ءاهرومأ طبضف «جنرز ةنيدم يف عيبرلا ماقأو

 .داهجلل عيمجلا رفنتساو

 (جنرز) نم عيبرلا قلطنا (بجر رهش يلاوح يف) ه4 ةنس طساوأ يفو

 ىقتلاف ءتسُب ىلإ مالسإلا دنجب دايز نب عيبرلا مدقتف «لاتقلل هشيج دشح

 , ليبتر كلملا ةدايقب رافكلا شيجو دايز نب عيبرلا ةدايقب قنيملسملا نكي : ناشيجلا

 اولوو «هشيجو ليبتر اهيف مزهناو ءارهاب اراصتنا نوملسملا اهيف رصتنا ةكرعم يف

 "يرعب تتح ليبتر لتاقف «سانلا يف دايز ند عيبرلا جرخ 6

 (تسب) حتف دايز نب عيبرلا نأ ينعي امم ؛(جخّرلا) ىلإ ليبتر رقهقت دقو
 راس مث (نازر) ىلإ راس مث (تسب) يف (نازوق )و (شاوخ ) اهل ةعباتلا قطانملاو

 يتلا (جخَرلا) ىلإ حوتفلا طخ وه كلذ نأ ثيح ءاهلهأ هحلاصف (كشخ) ىلإ

 .84"8ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف ()
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 نم اهرواج امو ناتسناغفأ بونج يف (نوتشابلا) لئابق مهنأ ودبيو «كرتلا ممأ

 . ًايلاح ناتسكاب

 - (جخرلا) ىلإ اهيلي امو (تسب) نم مالسإلا دنجب دايز نب عيبرلا ىضمو
 كلذ أبن ءاج دقو .هشيجو ليبتر اهيف مزهنا ةكرعم تعقوف - ليبتر ةمصاعو ةنيدم
 :يرذالبلا لاق «تسُب حتف أبنب ًالصتم نادلبلا حوتف يف

 ىتح هعبتاو «همزهو « تسبب ليبتر لتاَقُف «سانلا يف دايز نب عيبرلا جرخ ١)

 ."'”( جخرلاب هلتاقف « جخرلا ىتأ

 امبو ؛«(روادلا دالب) تاهج وأ (ناتسلباز) ىلإ (جخرلا) نم ليبتر رقهقتو
 - تسب ةنيدم عقوم نإف «ليبتُر كلملا رقمو ةمصاع ترمتساو تناك جخرلا نأ

 يف تناك ةنيدم امإو (راهدنق) ةنيدم امإ يه (جخرلا) نأ ىلإ ريشي - فورعم وهو
 7 ها : 1 : دا 20 تدع

 ادوار 7 رحنا عار اوهحتو ةرماجملاا حاتجا دقو 3 يرام ديوب

 دهع ىف نادمه ىشعأ رعاشلا لاق «ةيمالسإ ةنيدم دعب اميف ناتسلباز تحبصأو

 :ةيرجه 8١ ةنس ناتسجسل يدنكلا ثعشألا نب نمحرلا دبع ةيالو

 ناحيرلاو ىرقلا يذ ىربسك نآويإ ناويإلاب هراد نم ئّوت تبطَش

 لثاميو «(لباك) ىلإو (روادلا دالب) ىلإ جخرلا نم دايز نب عيبرلا ىضمو
 يرذالبلا ركذ دقو ءناتسجسل هتيالو مايأ يف ةرمس نب نمحرلا دبع هب ماق ام كلذ

 ببسب كلذو «دايز نب عيبرلا ريسم لزتخاو «ليصفتلاب ةرمس نب نمحرلا دبع ريسم
 ريسمو (لباك) ىلإو (روادلا دالب) ىلإ ةرمس نبا ريسم يف ثدح ام نيب هباشتلا
 ؛كاذ عم اذه ربخ جمد ىلإو سابتلالا ىلإ يدؤي هباشت وهو ءامهيلإ دايز نب عيبرلا
 : لاق مث جخرلا يف ليبتر ىلع دايز نب عيبرلا راصتنا يرذالبلا ركذ دقف

 .«روادلا دالب حتفف عيبرلا ىضمو)

 هنأ ةرمس نب نمحرلا دبع ةيالو يف يرذالبلا هركذ ام كلذ ليصفت يهاضيو

 ."85ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف ()
 ثحبملا اذه لوأب ةطيرخلا يف (راهدنق )و (تسّب) عقومو «دايز نب عيبرلا حوتف ةطيرخ رظنا 02

 .دايز نب عيبرلا نع
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 دالب ىلإ ىهتنا املف «روادلا دالب نيبو هنيب ام ىلع جخرلا قيرط ةيحان نم بلغ»
 دالب حتف هنأل دايز نب عيبرلا كلذكو  «مهحلاص مث روزلا لبج يف مهرصح روادلا

 ذخأو هدي عطقف «ناتتوقاي هانيع بهذ نم منص وهو روزلا ىلع لخدو»  روادلا
 هنإ كملعأ نأ تدرأ امنإو ءرهوجلاو بهذلا كنود :نابزرملل لاق مث «نيتتوقايلا

 .«عفني الو رضي ال

 تاما ثا ثا

 لوباك ىلإ (ناتسلباز )و (جخرلا) نم ىضم دق ةرمس نب نمحرلا دبع ناكو

 ىتح قينجنملاب مهيمريو مهلتاقي ناكو ءاهلهأ رصاحف)  ه517 ةنس  (لباك)

 هعم مزاخ نبا هّللا دبع لتاقو  لباك ةنيدم باب يأ  ةميظع ةملث - لباك - ْتَمِلُث

 نيملسملا نولتاقي اوجرخ ةرفكلا حبصأ املف  اهدس نم لباك لهأ عنمي  اهيلع

 اهلخدف ءهنم اوجرخ يذلا بابلا ىلع طقسف مهعم ناك اليف مزاخ نبا برضف

 لوباك راصح ةعقاو نأ كاردإ حيتت رومأ ةثالث يرذالبلا ركذي مث .«ةونغ نوملسملا

 رمألا ه4 ةنس دايز نب عيبرلا ةدايقب ةيناث ةرم تثدح دق ةقيرطلا سفنب اهحتفو

 برض يذلا نأ ةياورلا كلت ركذت امنيبف ليفلا برض يذلا ىف فالتخالا :لوألا

 ند بليملا ليقلا يزدق ىذلا نأ ةيناكلا ةياؤزلا ركذت «قزاس وودللا "هيف لقا
 ليفلا رفغ يذلا :فنخم وبأ لاقو» :يرذالبلا لاق ثيح ؛يذزألا ةرفص ضأ

 لهأ عنمو قينجنملاب هملث مت امل بابلا دنع لتاق يذلا نإ :يناثلا رمألاو .«بلهملا

 نيصحلا نب دابع تاب) هنإ ةيناثلا ةياورلا امنيب ءمزاخ نبا ناك ةملثلا دس نم لباك

 لاق :ثلاثلا رمألاو .(اهدس ىلع اوردقي ملف حبصأ ىتح نيكرشملا نعاطي

 ىتح فلأ ماقم موقي الجر نأ ٌتننظ ام :لوقي يرصبلا نسحلا ناك» :يرذالبلا
 يثراحلا دايز نب عيبرلا عم ناك امنإ يرصبلا نسحلاو . «نيصحلا نب دابع تيأر

 حتف نأ كلذو ءاهحتفف اهلهأ ثكن دقو لباك عيبرلا ىتأ :ثيح ءةيرجه 564 ةنس

 جرخأو نيملسملل عمج هاش لباك نإ :هالت دق «ةرمس نب نمحرلا دبع مايأ لباك
 ىلإ ىهتنا ىتح جخرلاو ناتسلباز ىلع بلغف ليبتر ءاجو «لباكب مهنم ناك نم
 ىتح هعبتاو «همزهو «تسبب ليبتر لتاقف «دايز نب عيبرلا ناتسجس ىلوت مث . تسب

 مدقت يلاتلابو «ناتسلبازو ءروادلا دالب حتفف ىضمو «جخرلاب هلتاقف «جخرلا ىتأ
 نب دابع لتاقو ءاهباب ملثنا ىتح قينجنملاب اهامرو ءاهرصاحف «؛لباك ىلإ عيبرلا
 ءاهدس ىلع اوردقي ملف حبصأ ىتح نيكرشملا نعاطي تابو اهيلع هعم نيصحلا

 ىلع طقسف مهليف بوقرع بلهملا برضف نوملسملا نولتاقي اوجرخ اوحبصأ املف
 ٠ ةدايقب لباك ةنيدم نوملسملا لخدف «هقالغإ نم اونكمتي ملف هنم اوجرخ يذلا بابلا
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 هد يشي فذلا يدزالا ةرفص ىيبأ نب , بلهملاو يرصبلا نسحلا هعمو دايز نب عيبرلا

 لباك حتف يف هتكراشم تالالد ىلإ قرشملا يف ةيبرعلا لئابقلا باتك يف نسح يجان
 .الئاق ه45 ةنس ناتلملاو

 ازغ نيح ةيواعم مايأ يف ةرفُص يبأ نب بلهملا ءاول تحت دزألا قفدت رمتسا»

 .70'2لباكو ناتلملا مهب

 0 9 بع عم 0
 اهذي اهذن

 - ثيح «لباكو ليبتر دالب حتتفا نإ دعبف ءرظنلا ديعب دايز نب عيبرلا ناك دقو

 نارمتسا:نسفت ةوطخب عيبرلا ماق ««كرتلا ىلع هللا ه هرهظأ» يبطرقلا لاق امك

 دقف ءدالبلا كلت يف مالسولل يجيردتلا راشتنالا حيتتو «ةيمالسإلا ةطلسلل ةدايسلا

 مهرد فلأ فلأ ءادأ ىلع لباك دالبو هدالب نع ليبتر كلملا ةحلاصمب عيبرلا ماق

 ع«ةحلاصملا طورش نم كلذ ريغو «جارخلاو ةيزجلا لباقم ايونس مهرد فلأ يتئامو

 ؛دالبلا كلت يف مالسإلا خيسرتل ةدهج ىطعأو «ناتسجس دالب ىلإ عيبرلا عجرو

 ءًاماع نيعبسلا هرمع زواج دق عيبرلا ناكو «ةيرجه 5٠ ةنس ىلإ اهيلع ًايلاو ثكمو
 . ةرصبلا ىلإ داعو ه٠5 ةنس ناتجسل هتيالو تهتناف

 هع 0

 ناسارخ دالبل عيبرلا ةيالو
 ًادمأ الإ_ه٠05 ةنس  ةرصبلا ىلإ ناتسجس نم هتدوع دعب دايز نب عيبرلا ثبلي مل

 يف لوحت ةطقن اهيلع عيبرلا ةيلوت تناك يتلا ناسارخ دالب ىلوت نأ ثبل ام ثيح ءًأريسي

 : قرشملا يف ةيبرعلا لئابقلا باتك يف نسح يجان .د لاق ثيحب دالبلا كلت خيرات

 5”(ناسارخ- قطانم برعلا ناطيتسا يف ةريبك ةيمهأ اذه عيبرللو»

 : ةيلاتلا ةيفلخلا انه ركذن نأ ديفملا نمو

 يناميلا يباحصلا دي ىلع ناسارُح دالب نم ةقطنم لوأ حتف مت هاا“ ماع يف - *
 ةيالو ريمأ يرعشألا ىسوم يبأ هيجوتب يعازخلا ءاقرو نب ليدُب نب هللا دبع دئاقلا

 ىسوم وبأ هّجّواا : كلذ ركذي يرذالبلا لاق . باطخلا نب رمع ةفالخ يف ةرصبلا

 غلب ىتح اهنم ىضمو نامرك ىتأف ًايزاغ يعازخلا ءاقرو نب ليدُي نب هللا دبع يرعشألا

 ؛لخن امهيف مرج امهو (نيرك) رخآللو (سبط) امهدحأل لاقي نانصح امهو نيسبطلا
 ىلع مدق مث «نيسبطلا ليدب نب هللا دبع ىتأ» :نودلخ نبا لاقو «ناسارخ اباب امهو

 .184صض - نسح رينا فرغ ف تيفا لئابقلا 0

 ,اا/الو ١1/7 ص ا نسح ىجات  قرشملا ىف ةيبرعلا لئابقلا 2
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 نأ دارأف «نيسبطلا ينعطقأ :رمعل لاقو نيسبطلا حتف دعب يأ باطخلا نب رمع

 ضعب ليدب نب هللا دبع عم ىتأ دق ناكو . ' عتبان تاناير دج :هل ليقف ءلعفي

 يفو ءايوتس لاملا نم غلبم ءادأ ىلع مهتحلاصم باطخلا نب رمع ىأرف نيسبطلا ءاهجو

 ريكس ىلع هوحلاصف باطخلا نب رمع نيسبطلا لهأ نم موق ىتأ» :يرذالبلا لاق كلذ

 نيسبطلا ةقطنم تحبصأ كلذبو . «ًاباتك مهل بتكو «ًافلأ نيعبسو ةسمخ لاقيو ءأفلأ

 ىلع نافع نب نامثع ةفيلخلا قفاو املو ءهالا” ةنس ذنم ةعاطلا راطإ يف ةيناسارخلا

 ةنس ةرصبلا ىلع رماع نب هللا دبع ىلوو «ناتسجس دالبو ناسارخ دالب حتفل مدقتلا
 أدبف ناسارخ- حتفل رماع نب هللا دبع راسو ناتسجس حتفل دايز نب عيبرلا راس :ه9
 باعيتسالاب هتمجرت يف يبطرقلا لاق :قيدب نيتهللا دبع هعم ناكو نيسبطلا ةقطنحب

 كلذو هتمدقم ىلع ناكو رماع نب هللا دبع عم - نيسطلا وت ناهبصأ حلاص يذلا وهو»

 . ''”ةرجهلا نم 19 ةنس نامثع نمز يف
 ال ا يتاح دل ردع وم

 كلذ نكلو - ه4 4 - 4١ ةنس  ةيواعم ةفالخ يف كلذكو -ه7-١٠77 ةنس  نامثع

 نإ يبوقعيلا ركذ دقو . يبرع ناطيتسا هقفاري مل ناسارخ ىلإ لوخدلاو وزغلا

 «عبر ىلع يملسلا مثيهلا نب سيق ىلوو :ًاعابرأ ناسارخ رّيص »9 رماع نب هّللا دبع

 « عبر ىلع يمجربلا ليضفلا نب نارمعو عبر ىلع يدزألا يديدجلا ورمع نب دشارو

 اهدصقي يتلا عابرألاو» نسح يجان .د لوقيو .«عبر ىلع يعازخلا كلام نب ورمعو

 ورم )و (ورم)و (ةأره)و (رْهَشَرْبُأ) يهو ةعبرألا ناسارح نطاتس يف لتمتت يبوقعتلا
 قطانم يف ةيبرع لئابق ىلإ ةبسنلاب رارقتسالا نم اعون كلانه نأ ينعي اذهو . (ذورلا
 عيمجب ناطيتسالا نأ ىلإ ضعبلا بهذي امك ال « ءركبملا تقولا كلذ يف ناسارخ

 نيح ىيبوقعيلا هركذ ام ضقانت يرذالبلا ةياور نأ ريغ . . خيراتلا كلذ دعب مت هلاكشأ

 ةيالو ىف كلذو (ورم) برعلا نكسأ نم لوأ وه يركشبلا رمحأ نب ربمأ نأ ىلإ بهذت

 يف ةعبرألا ءارمألا نأ كاردإب ضقانتلا لوزيو « ''«ةيواعم ةفالخ يف ةرصبلا ىلع دايز
 ىلوت املف - ًابلاغ  ناسارخ يف ةيركسع تايماح ةداق اوناك رماع نب هّللا دبع ةيالو
 ناسارخ ىلع يركشيلا رمحأ نب ريمأ لمعتسا -ه465 ةنس  ةرصبلا نايفس يبأ نب , دايز

 ةيالو عم كلذ نمازتو .ناسارخب ورم ةنيدم يف برعلا نم ةعامج لوأ نكسأف

 عم ةرفص يبأ نب بلهملا ناكو «لوباك تغلب يتلا هتاحوتفو ناتسجسل دايز نب عيبرلا
 نرد نبي ا وصلا نايا را اال لوباك حتف يف دايز نب عيبرلا

 حتتفاو «يدزألا ةرفُص يبأ نب ؛ بلهملا ناسارخب برحلا ىلع ىلوف ه141/ ةنس يرافغلا
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 - ناسارخ ىلوت امك .(لشألا) لبجو ( هدنوارف)و (روغلا لابج)و (ناتسراخط) ازغو

 نب مكحلا رمتس ةسااوات ه4/ ةنس يبلكلا هللا دبع نب بلاغ يباحصلا  ناسارخ ضعب وأ

 دايز نب عيبرلا ناكو .ةيرجه ٠ ةنس رخاوأ يف اهيف تام نأ ىلإ ناسارخب ًاريمأ ورمع

 . ةرصبلا ىلإ داعو ناتسجسل هتيالو تهتنا

 فارطألا يمارتملا ناسارخ ميلقإ خيرات يف لوحت ةطقن هتيلوت تناكف يجحذملا

 نم قطانم ىف ةدوجوملا ةيركسعلا تايماحلا دارفأ ددع نأل كلذو :«ىطسولا ايسآب
 اهالوت نيحوُرَم ةنيدم اوئنكس نيذلا برعلا نإف كلذكو ًاريسي ًاددع ناك ناسارخ

 «ناسارخ يف ةيبرع ةرسأ فلأ نيسمخ نيطوت وهو ةيمهألا غلاب رارقب ناسارخ ىلع

 بتكو  ةباحصلا ضعب ةروشمب - رارقلا كلذ نايفس يبأ نب ةيواعم ةفيلخلا لختا دقو

 عيبرلا ةيلوت تناكو «قارعلا ريمأ نايفس يبأ نب دايز ىلإ عيبرلا ةيلوتبو كلذب ةيواعم
 ىتيالوب برعلا بلغأ تاكو «قارعلا ىف ةينامي ةيصخش ربكأ هنأل ؛ةيمهألا ةغلاب تاذلاب
 ةرصبلا يتيالوب اورقتساو نميلا قطانم نم اوؤاج نيذلا ةيناميلا نم ةفوكلاو ةرصبلا

 عم ناسارخ دالب ىلإ مهتالئاعب ريسملل فلأ نيسمخ ةباجتساف «تاحوتفلا يف ةفوكلاو
 وهو ةيناحتلا ءاععو نم عيبرلاف ءرخآ صخش يأ نم رثكأ ةنكمم نوكتس دايز نب عيبرلا

 وهف «كاذنآ قارعلاب ةيناميلا نسا رهن انهك :ءيط اهعمو تاذلاب جحذم لئابق ميعز

 :رعاشلا لاق دقو «نايدلا نب سنأ نب دايز نب عيبرلا

 يلاغلا رهوجلا لثم جحذم لآ يف هفرعن نايدلا ينب تيب ٌتيبلاو

 ل لا

 ل لوا لوبي رويس داي رسبلا دابا نب قير مفرج عسا ناسارخ هالي ىلإ

 0 ص ةيرجه 0١ ةنس لئاوأ يف ناسارخ ىلإ هعم اوقلطناف

 ةيجهأ اذه عسزالو ١ :لوقي نسح يجان .د لعج يذلا ماهلا يخيراتلا ثدحلا كلذ

 ريس تن ادار نإ 8 ىنئادملا 51 كيف ( نأسارخ قطانم برعلا ناطيتسا يف ةريبك

 ةرصبلا نم .ًافلأ نيسمخ يف ناسارخ ىلإ ينراجملا ظايزا زي عيبرلا تعب اة رصللا

 خيرات يف يربطلا لانوا» ا انلا نوركفو سسك ةنوكللا معن افلا نيرشعو ةنسح

 فل 1 مال ا :كولملاو ممالا

 : ار «ناسارخ ىلإ مهتالئاعب سانلا لقنف « نيسمخحو ىدحإ ةئس

 .ه ج ١5١ص  يربطلل  كولملاو ممألا خيرات )١(



 ١ هاب يثراحلا نايدلا نيا دايز نب عيبرلا / نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 157

 ىدحإ ةئس ناسارخ ىلع يثراحلا دايز نب عيبرلا دايز يلو» :نودلخ نبا لاقو

 ةرصبلاو ةفوكلا دنج نم هعم ثعبو .يرافغلا ورمع نب مكحلا كله نأ دعب نيسمخو

 . ''”(ةباحصلا نم يملسألا ةزرب وبأو بيصحلا نب ةديرب مهيف أفلأ نيسمخ

 ةنس يثراحلا دايز نب عيبرلا ُدايز ىَلَو» :نادلبلا حوتف يف يرذالبلا لاقو
 8 (ةفوكلاو ةرصبلا) نيرصملا لهأ نم هعم لّوَحو ؛ناسارخ نيسمخو ىدحإ
 ينل نود عيبرلا مهتكْسأو . مهتالئاعب ًافلأ نيسمخ

 داع خام دى.
2 23 

 ةيالو ةمصاع ورم ةنيدم ىلإ هنع هللا يضر يثراحلا دايز نب عيبرلا لصو دقل
 دونجلاو ناسرفلا نم فلأ نيسمخ سأر ىلع ةيرجه 0١ ةنس لوأ يف ناسارخ

 مهتيبلاغ ناكو «ةريبك بكاومو لفاوق يف مهتعتماو مهئاسنو مهدالوأ مهعمو برعلا

 ولعب مهنمو جحذم لئابق نمو « سودو رصن ونئبو ةعازخ مهنمو دزألا لكئابق نم

 ميمت نم مث غةعيبر ةليبق نم نيذلا ددعلا يف مهيلي مث .ءيطو عخنلاو ثرحلا

 (اهب مهنطوأ» يربطلا ركذ امكو «دايز نب عيبرلا عم ناسارخ اولصو املف .ءيطو

 دالب قطانمو ندم يف كلذو «رهنلا نود عيبرلا مهتكسأ١ يرذالبلا ركذ امك ثيح
 ورم )و (ةاره)و (روباسين)و (ورم) ندم اهنمو «نوحيج رهن نود ام يتلا ناسارخ

 ناريإ يلاعأ يف  ناسارخ ةقطنمب اهريغو (رْهَش َرْبُأ)و (نايناغصلا) قطانمو (ذورلا
 ريبكلا ددعلا كلذ رارقتسال ناكو ىطسولا ايسآب ناتسكبزوأو ناتسنمكرت قطانمو -

 .قافآلا كلت يف هخوسرو مالسإلا راشتنا يف عيرسلا هرثأ كانه برعلا نم

 اتاي 23 كم مه دع

 نم مالسإلاو ةبورعلا دنجب دايز نب عيبرلا ىضم ةيرجه 0١ ةنس طساوأ يفو

 خلبو) :ي ىرذالبلا لاق. «ناتسناغفأ لامش يف َخْلَب اهتمصاعو يراخط ميلقإ ىلإ ورم

 تغلق نوفلسملا لم ةوق تناكو - يراخط ةمصاع يأ (يراخط ةنيدم يه

 ىلع اهلهأ هحلاصف ءرماع نب ,هوللا ليزي الو ىلا لوقا نب قتحألا ةذانر علب فاطم

 دوجو مدعل وزغلا كلذ رثأ ىشالتف .«كلذب اومزتلي ملو اوضقتنا مث ةيزجلا ءادأ

 يراخط ةقطنم ىلإ راس ناسارخ عيبرلا ىلوت املف «ناسارخسب يمالسإ يبرع رارقتسا

 خلب حتفف ناسارخ عيبرلا مدق» :يربطلا لاق كلذ يفو .اهحتتفاف خلب ةنيدمو

 ."54ص - نودلخ نبا خيرات يف نميلا 0

 5٠. ٠ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف 0
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 :نودلخ نبا لاقو .«سيق نب فنحأل مهحلاص ام دعب اهوقلغأ اوناكو ءأحلص

 ,'"'(سيق نب فنحألا حلص دعب اوضقتنا اوناكو ًاحلص اهحتفف ْخْلِب ٌعيبرلا اغا

 .مالسإلا ةدايس اهيف طّسَّبو «خلب يف هعم نمم ةعامج عيبرلا نكسأو

 ناتسهف ) نأ ريثك نبا ركذ دقو «(ناتسهف ) دالب ىلإ دايز نب عيبرلا ىَضَم مث

 لهأ عيبرلا اعدف «نيصلاو ناتسكيجات نيب ام موخت يف اهنأ ودبيو .(نيصلا يف
 عيبرلا مهبراحف «برحلا اوراتخاف «ةيزجلا ءادأ ىلع حلصلا وأ مالسإلا ىلإ ناتسهق

 نم محلتساو «ةونُع ناتسهف عيبرلا َحَتْق» :نودلخ نبا لاق .ناتسهق حتفو مهمزهف
 َّحَتْف١ :يربطلا لاقو .«ناخرط لزيق الإ هنم تلفُي ملو «كرثلا نم اهتيحانب ناك

 لاق ؛«مهمزهو مهلتاقف كارتأ اهتيحانب ناكو ةونُع ناتسهف يثراحلا دايز نب عيبرلا

 . "يريصلا نقرأ نم ناعميذ»: ريثك نب لظفاحلا
 نإ يا راجدلا دايز ني عيبرلا ةةايقي يناس ةيررعلا حوتفلا تغلب كلذبو

 ؛خيرانلا نكاةرم لوأل نيصلا يف ناتسهف ىلإو ْخْلَب ىلإو لوباكو (راهدنق ) جخرلا

 ىلإ ناتسهق نم عيبرلا عجرو «ةيرجه 5١ ةنس رخاوأ يف ناتسهقل عيبرلا حتف ناكو
 .ناسارخ ةيالو ةمصاع ورم ةنيدم ىلإ مث خلب

 ءارو ام ىلإ يمالسإ يبرع وزغ لوأ دايز نب عيبرلا داق ةيرجه 57 ةنس يفو

 اميف ناتسكبزوأ نم اهرواج امو يراخُب دالب يهو ىطسولا ايسآ نم نوحيج رهن
 ناكو نوحيج رهن ىلإ مالسإلاو ةبورعلا دنجب دايز نب عيبرلا مدقتف ءرهنلا ءارو
 جحذم ْنِمو بلهملا ةدايقب - دزألا نم مهو  ةعازخو دزألا نم هعم نيذلا ةيبلاغ

 : يئاطلا حاّمرطلا دعب اميف لاق امك مُدقتلا كلذ ناكف ءءيطو

 دمك الا اهدنا ايست ةفوملت ٌجَحُذَمو ٍقارعلا ُدزأ ْتَمَّدَقَنَو

 ٌرصبُت الذإنهْرئاصب ىمحت 2 ءجججدم لك سأر ٌبرضت «ناطحق

 هتاوزغ تغلبو .رهنلا ءارو ام دالب ازغو وكب ريت دايز نب ميرلا بن

 نب هّللا دبع هنبا ةدايقب شيجلا نم ةقرف ثعبو (ةميظع مئانغ ِمَنْغَو «دنكيبو يراخب

 . مهيلع هضرف يذلا لاملاو ةيزجلا ءادأ ىلع احلص اهحتفف «قطانملا ضعب ىلإ عيبرلا

 يف انملسو انرفظ اذإ - يلاوملا نم وهو - ورا ف راقب روحلا روعي اهل يرااطقاكو

 عطقف دايز نب عيبرلا ازغ» :يربطلا لاق .ناك كلذكو ملل ًادمح كّتقتعأ وزغلا اذه

 . اج 00 0 ةياهنلاو ةيادبلا 2«,



 71 ف ءملسو منغف « هعيرش هتيراجو خورف همالغ ةعمو رهنلا

 لصف لولح نم عيباسأ لبق رهنلا ءارو ام دالب نم مالسإلا دنجب عيبرلا عجرو

 ا

 ربخ غلبو «ةميظع مئانغ رهنلا ءارو ام دالبل وزغلا كلذ يف منغ دق ة عيبرلا ناكو «(ةمداقلا

 اعيشلا دنت ىف ةناصالا بانك ىف ىداسملا رفيخ نالت .ةرصبلاو قشمد كلذ

 - نيئمؤملا ريمأ نأ :دايز نب عيبرلا ىلإ بتك  ةرصبلا ريمأ  ًادايز نإ»

 باتك لبق هللا باتك ثدجو ينإ :عيبرلا هيلإ بتكف . كلذ ىوس ام مسقٌتو

 وهو .2؟0(سمخلا لّزَعو ءاهلهأ نيب مئانغلا مَسَقَف عيبرلا ردابو .نينمؤملا ريمأ

 .ةفيلخلاو لاملا تيب ىلإ ثعبُي يذلا سمخلا

 دايز نب عيبرلا ةافو

 دايز نب عيبرلا يفوت «ه057“ ةنس لوألا عيبر رهش نم ةعمج موي لوأ يلاوح يفو
 5١ ةنس لوأ يف اهالوت ثيح «ناسارخ ىلع ريمأ وهو ناسارخب ورم ةئيدم يف يئراحلا
 هذه يف تامو ؛ًارهَشأو نيتنس ناسارخ دايز نب عيبرلا ىلوت" :يربطلا لاق .ةيرجه
 نب رجح ناسارخب موي ركذ دايز نب عيبرلا نأ : هتاقو ببس ناكو -ه57 ةنس  ةنسلا

 اجر لَكقَ ْلكَقُي مل هلتق دنع ترف ولو هدعب ًارْبَص لّئقُت برعلا لازت ال : :لاقف يدنكلا يِدَع

 بايث يف جرخ مث ٌةعمُج مالكلا اذه دعب ثكمف . ٌْتلَّذَف تّرقأ اهنكلو ءأربص مهنم

 مث ءاوتمأف ةوعدب عاد ينإو ةايحلا ٌتللم دق ينأ سانلا اهيأ : :لاقف ةعمج موي يف ضيب

 َنّمَأ ءًالجاع كيلإ ينضبقأف ُريخ كدنع يل ناك نإ مُهْللا :لاقو ةالصلا دعب هدي عفر

 هَّللا دبع هنبا فلختساو «هتيب ىلإ لمحخف ءطقس ىتح هبايث تراوت امف جرخف «سانلا

 .[كولملاو ممألا خيرات 0 /77١ص] .«هموي نم عيبرلا تامو

 ء«بلاط يبأ نب يلع مامإلا باحصأ رابك نم يدنكلا يدع نب رجح ناك دقو

 «هلتقب ةيواعم رمأف ةيرجه نيسمخ ةنس ةفوكلا يف» روث, مايقلل يجرتلاب هماهتإ متو

 مدنتو ءأريبك ًاءايتسا كلذ نم ةباحصلا ءاتساو ةنسلا كلت يف يدع نب رجح لتقف

 جورخلاب هماهتإ نإو رجح لتق نوركذي سانلا لزي ملو دعب اميف هلتق ىلع ةيواعم
 دنع سيل مدقتملا همالك لاقو رجح لتق عيبرلا ركذت دقو ءًاحيحص نكي مل ةعاطلا نع

 صن يف امك  هتافو نم عوبسأ لبق ه01 ةنس يف امنإو ضعبلا مه وتامك رجح لتقم

 )١( ص  يربطل  كولملاو ممألا خيرات ١1١ .هج )١5( ؛ص ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا  5٠ج١.
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 ش

 سمخ :لاقف هرمع نع دايز نب عيبرلا لأس باطخلا نب رمع ناكو  مدقتُملا يربطلا

 نيعبسو عبس نبا ناك عيبرلا نأ كلذ نم نيبتيو ءه١7 ةنس يف كلذ ناكو . نوعبرأو

 عاديين ينإو ةايحلا ٌتللم دق ينإ سانلا اهيأ :لاقو ةعمجلا موي ةالصلل جرخ نيح ةنس

 ينضبقأف ريخ كدنع يل ناك نإ مهللا :لاقو ةالصلا دعب هدي عفر مث ءاوتمأف «ةوعدب

 .قيرطلا يف طقس عماجلا نم هجورخ دعبف ةقوعال هللا تاحتناو :ًالجاع كيلإ

 ىلع ةفيلخلا يلوُي نأ ىلإ هللا دبع هنبا رمألا ىلوتي نأب ىصوأف ءهتيب ىلإ لمُحَف

 هنو مرجلا اطل عيور رينلا نم ةعيجبلا مويدصإو يف ةيرلا تاتو ماكي رم ةاارخ

 .هاضرأو عيبرلا نع هّللا يضرف «يلاتلا مويلا يف ورم ةنيدمب بيهم بكوم يف

 نوحيج رهن ءارو ام قطانم حتفل شيجلاب راسف عيبرلا نب هللا كيفة ناسارتسب ناتو

 كلذ يفو «عيبرلا نب , هللا دبع اهحتتفاف - اهحتفل شيجلا ريسم ديري عيبرلا ناك يتلا -

 (ٌمز )و (ةيومآ) يهو (لمآ) لهأ لتاقف «هنبأ هللا دبع عيبرلا فلختسا 7 : ي ىرذالبلا لاق

 ءًاحلص اهحتف كلذبو ةعاطلاو ةيزجلا ءادأ ىلع ةحلاصملا تناكو - . (ٍمِهَحَلاَص مث

 هنزح ناكو هيبأ ةافو ىلع نيرهش رورم لبق كلذ ناكو وول ةنيدنف نلإ هللا :ةيفتفاعو

 بتك دق ةيواعم ةفيلخلا ناك ةرتفلا كلت لالخو ءهب قحلي نأ ىنمتيو ًاميظع هيبأ ىلع

 ا ل ا

 لا لا 0 او

 .يثراحلا نايدلا نب سنأ نب ب دايز نب عيبرلا نب ب هللا دبعو دايز نب عيبرلا

 ا ا ل

 هللا ديبع ةجوز تعضو مث. دايز نب عيبرلا ىركذو مسال ًاديلخت - عيبرلا هللا ديبع

 ةلالد هللا ديبع نب دايزو هللا ديبع نب عيبرلا مسال ناكف ةداجز هامسن انئاث ادربل وم

 نإ بحك نب ثرحلا ي 0 مس ا

 لا يع بلا دع نب تملا نب نلع بلا وتو اها سئ
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 مث ءروصنملا رفعج يبأ ةفالخ يف كلذو ه57١- ١44 ةنس زاجحلا ىلوت امك ه147

 نب هّللا دبع نب هّللا ديبع نب عيبرلا نب هّللا دبع نب عيبرلا رابكلا ءارمألا رخآ نم ناك
 نب عيبرلا ىلوت ثيح ديشرلا نوراه ةفالخ يف نميلا ريمأ نايدلا نب نادملا دبع

 ردو اهتمي ىلتلا صح كر يارجل 6 هني قد جبل عييرلا نب هللا دبع

 ةنس ةيناث ةرم نميلا ىلوت مث ةنس ءاهز هتيالو تناكو ؛''”(هلثم كلذ : رت يح
 : بيصن رعاشلا لاق هلو «ها١ا/5  ١ا/ا/

 مراكألا نادملا دبع ينب عيسر ةلاسر عيبرلا ينعاغلبأ الأ

 :بيصن رعاشلا لاقو

 تارينسشس عيش اب يختي .نفزآ لك ىف ارتيكم ثدنجأ

 تاق تونيفلا ةهفمتم ل ”ةيحاتست

 نب ْنَطَق نب نايدلا لآ نم تايصخشلا مالعأ بيترت ركذب ثحبملا اذه متتخنو
 ني بعك نياترجلا نب كراخلا قب ونك نب ةعيرورب كلام نيوشراسلا نيناالف
 ش : جحذم نب دلج نب ةلع

 يجحذملا يثراحلا ْئنْطَق نب نايدلا

 نايدلا نب نادملا ديع نايفلا قي فنا

 ( يباحص)) نادملا دبع نب ديزي هَّللا دبع دايو (يباحص ) ثرحلا دبع

 كلام در هللا دبع حتاف دايز نب عيبرلا يباحصلا دايز ني وجاهملا

 هَّللا دبع 00 دايز ريرلا ناسارخ ريمأ عيبرلا نب هللا دبع
 نميلا ريمأ نميلا ريمأ زاجحلا ريمأ

 (ها17 عه (مهاقا١ ١55

 عيبرلا نب هللا دبع عيبرلا نب يلع
 د 1717) نميلا ريمأ 5255 ١7 نميلا ريمأ

 (ه1١-55١55) زاجحلا ريمأو

 ا 11/43 نسيلا بمآ

 ١7 ص - حرفلا دمحمل  نودلخ نبا خيرات يف نميلا 077.
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 اك
 يبرأملا لاَمَح نب ضيبأ

 - نبل ءادر هل شرف ْنَم لوأ -

 برأم خيش وه ِكَ هللا لوسر ىلإ اورجاه نيذلا نميلا لايقأو خياشم ْنِم
 دمحأ نب نسحلا لاق .يبرأملا نايحل يذ نب دثرم نب لاّمَح نب ضيبأ ليقلا ميعزلا

 لام خب نفيا دافحأ ضعبل ليلكإلا بحاص ىنادمهلا

 دذجسملا يف مكدججِلءادرلاط سب ىَرّولاٌريخ دمحم ّيبكلا نإ
 نر تتادوعلا بحرا ًابحرُمو ًامِلَسُموًاقِناَعُمٌهاَقَعْلاَعَن

 كح فورا يضسلا نيراملا“ ب .نايحُل يذ نب دثرم نب لاّمَح نب ضيبأ»
 يف َناّبَح نباو هجام نباو «ىربكلا نئشسلا يف يئاّسّنلاو يذمرتلاو دواد وبأ

 لهأ يف ٌذعُيو «ثيداحأو ةبحص هل :نكسلا نباو يراخبلا لاقو . .هحيحص

 :باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا باتك يف يبطرقلا ربلا دبع نبا لاقو 2": نميلا

 .©96نميلا برأم نم يبرأملا يئبسلا لاّمَح نب ضيبأ»

 لاّمَح نب ضيبأ بسن
 أبس روصع ذنم ءاوذألا ءاسؤرلا نميلا لايقأ نم هدادجأو لاّمَح نب ضيبأ ناك

 :نذأم وذ) نميلا لايقأ رابك نم ناك ًاليج رشع ةتسب لاّمَح نب ضيبأ لبقف «ريمحو

 ليقلا كلذ بجنأف «(يئبسلا ةعرُز نب دَدَّس نب ديز نب كلام نب يِدَع نب فوع
 نم ةعساو قطانم يف ةسائرلاو ةلايقلا اولوتو ةديدع تويب مهنم تعرفت ءانبأ ةسمخ

 :مويلا ىتح ءامسألا كلت لمحت لازت امو مهئامسأب قطانملا كلت تيمسو نميلا

 .؟ج ؟147؟ - 571١ ص  ينادمهلا دمحأ نب نسحلل - ليلكإلا )١(

 .اذج ١ا/ ص د ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا 08
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 ليقلاو - شاف ةيحان تيمس همساب  نذأم يذ فوع نب شامخ ليقلا مهنمف
 ءاولب ناحلمو شافح ناتيحانلاو  ناحلم تيمس همساب  فوع نب ناحلم

 ةيحان تيمس همساب  فوع نب دعس نب ثوغلا نب زارح ليقلا مهنمو .تيوحملا
 ةميحلا يهو جورخألا ةيحان تيمس همساب  ثوغلا نب جورخألا ليقلاو  زارح

 نب ناّيس ليقلاو  ةبحرلا ةيحان تيمس همساب  ثوغلا نب ةبحر ليقلاو - ايلاح
 همساب «فوع نب دعس نب ثوغلا نب ناحنس ليقلاو  ناّيس تيمس همساب  ثرغلا

 يحاون نم زارحو ةميحلاو ةبحرلاو ناحنس :يحاونلا كلتو 2')”ناحنس ةيحان تيمس
 دهن اند ترك ناعما نب رمل رب دارا نا رس لجعل يسر «اكتسا هاون

 فالخمب اًبج تيمّس همساب  لوحسلا نب اًبُج ليقلاو . بإ ءاولب لوحسلا ىمُس

 56 .رفاعملا نيطالس يدنركلا ينب ةسائر رقم ابج تناكو ءزعت ءاول يف رفاعملا

 اليج برأم ةلايقو ةخيشم تبقاعت هيف يذلا تيبلا تويبلا كلت نم برأم يف ماقأ

 نب ضيبأ : هنأ َذِإ رشع سداسلا ليجلا يف لاّمَح نب ضيبأ ىلإ ت تهتنا ىتح ليج دعب

 نب ناعه نب ريبعلا يذ نب رماع نب  ماللا مضب  نايحُل يذ نب دثرم نب لاّمَح
 نب ورمع نب فوع نب نالهك نب ديز نب ماسأ نب كلام نب نادعم نب ليبحرش
 ةعرز نئادلس نب دير نم كلام نب ىدع قيد نذأم يذ  فوع ليقلا نب دعس

 . فينحلا مالسإلا نيد روهظ دنع برأم خيش وه لاّمَح نب ضيبأ ناكو «*"”يئبسلا

 هللا لوسر بكوم يف لاَّمَح نب ضيبأ

 ةيمست) باب (نميلا ءاهقف تاقبط) باتك يف يدعجلا ةرمس نبا لاق

 ينب دج لاَّمَح نب ضيبألا رجاهو) : : قي هللا لوسر ىلإ نميلا نم نيرجاهملا

 0 . . يدنركلا

 دلك هللا :لوسر ىلإ زجاهو: مص ءابنألا يف» :هنأ تاقبطلا شماه يف ءاجو
 0 و يا

 :ليلكإلا شماه يف عوكألا لاق «ناحنس ينب رئاشع ثوغلا نب ناحنس ليقلا نم تعرفت )١(
 يتلا ناختس نمو ةرج يذ ىلع تيلعتو مسالاب تبهذو ةرجايذ يف تلخد هده ناجمو)

 ديحعلا انيعع يف ناتم لبعلا يب مالعأ نور :لوقأو - 73ج ؟15ص (ءاعنص بونج يف

 ةيروهمجلا سيئر نميلا ميعزو يوبضلا دمحأ يلع ذاتسألاو شمالش هّللا دبع لضانملا

 ةدحو قيقحت داعأو «برأم دس ءانب داعأ يذلا حلاص هللا دبع ىلع ريشملا سيئرلا ةينميلا

 هخيرأت انيفوتسا دقو .ةينميلا ةيروهمجلا م٠49١ ويام ؟١؟ يف  هتماعزب تماقف «نميلا
 .نميلا يف ةيروهمجلا ءاسؤر دوهع ملاعم باتك يف ديجملا

 .؟ج 187 - 71١ ص - ىينادمهلا دمحأ نب نسحلل  ليلكإلا 20
 .7١ص  يدعجلا ةرمس نبال  نميلا ءاهقف تاقبط ()
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 ا ١١١١١ سلس تت تذييل | حيي يي إيإيإيإ إ

 ىلإ لايع نم نفيا ةدافوو ريمهسأ ىلإ ريكي ا(رخاك) علطسمن
 هنأل ؛ةكم حتف لبق كلذو «ةيرجه ٠ ةنس ناك ةرونملا ةنئيدملاب ٍةكَي هللا لوسر
 : هلك هَّللا لوسر لاق» هنأ ْذِإ «ةكم حتف لبق رجاهو دَفَو يذلل الإ (رجاه) لاقي ال
 يراخبلا هجرخأ .حيحص ثيدح .ةينلاو داهجلا وه امنإو حتفلا دعب ةرجه ال

 , "7 هدنم نباو يوغبلاو

 هل شرف نم لوأ هنأ ركذ ينادمهلا نأ لاّمَح نب ضيبأ ةرجه ززعي اممو

 :لاق ثيح هءادر لي ىبنلا

 ديسألا نيمرلا لاس ناةعسم *ةلينسل ةنرش ال انيلات اه م

 .هال ةنس رخاوأ يف يلجبلا هللا: ةيصاووب وردس# ةرجهو ةدافو تناك دقو

 نب ضيبأ نأ كاردإ حيتي ءلاَمَح نبا دعب كلذ نوكف ''؛ءءادر كي يبنلا هل شرفو

 رمل ةنراعلاب 201 تريلر ىلا يراسووم جامو نر مزعج

 هاقتلاف يوبنلا دجسملا ىلإ لاّمَح نب ضيبأ هجوت ةنيدملا ىلإ لصو املف

 ناكف . انيرشتو هل اهنركت «هيلع دغقيل هءادر هل شرفو بيحرتلاب كي هللا لوسر

 مج انكر ناار تل ل كل با ل

 كَ هللا لوسر مهل شرف نيذلاو هتبحصو لاّمَح نب ضيبأ ةدافو أبن ينادمهلا

 : ةيلاكلا تايبألا يلهو «هدافحأ ضعبل ينادمهلا اهلاق يتلا تايبألا يف «هءادر

 ىرولا ريخ دمحم يبنلا نإ

 اهلستو انتافس ءافحلا مت

 قبلا لامع مسامع اذإ يفضح
 امكاوفصأ هبحصل ىبنلا لاق
 :ااييس دق ملمتلا ىف ةلاكقأو

 ةواذإن هسليبهحرو دتع ةابيخو

 هرقل نشبت اديوبت ةاسينكو

 ةليجبريرج الإاهلانام

 ."ج ١86 ص ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا )١(

 دجسملا يف مكدجل ءادولا طش

 دعقأف ضيبأ بحرلا يف :ًابحرُمو

 هينس سار زج ميجا ييعنصأ
 دنلا يف سفن بطب لافعسا امن
 ٍددرتاملو يسب ىلإ تاعص

 ٍدوزُم ربأ نسمدزريخبو
 نئسمملا ىرجأ بقعلاو هبقغ نع

 ""دليسلا سيئرلا لامح نبادعب

 يلجبلا هّللا دبع نب ريرج ريبكلا يباحصلا ميعزلاب صاخلا ثحبملا يف كلذ ليصفت مدقت )0
 . نمي يذ ريخ
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 ("'رحوألا لاعفلا وذ مراضحلا سأر 2لكئاوو فيرشلا ةهربأ ليقلاو

 ا""ينجعتُم نمدجلا دبعب مركأ هلانم لان دجلا دبعو ًاضيأ
 "ةدجوُيملعباسل فاطياذإو ريمح ديس لالك نب ثراحلاو

 ركذ «ةرونملا ةنيدملاب كي هّللا لوسر ىلإ دفو امل لاَمَح نب ضيبأ ءابنأ نمو
 تمقتلاف ءابوقلا يهو ةزازح ههجوب ناك لاّمَح نب ضيبأ نأ» :ينالقسعلا رجح نبا
 . ؛رثأ هيفو مويلا كلذ سمي ملف ههجو ىلع ٍةَِكَك يبنلا حسمف ءهفنأ

 يفو ل هلل وو هيتس روتسلا هر قلاب ةودق هن يسحر نكرأ كدر
 .؛ ثيداحأو ةيحص هل : نكسلا نباو يراخبلا لاق» :ينالقسعلا لاق كلذ

 ناضمر يف ؛ةكم حتف دعب امبر «نميلا يف برأم ةقطنم ىلإ لامح نب ضيبأ داعو

 باتك يف ءاج دقف «ةرجهلل ةعساتلا ةنسلا يف ِْلي هللا لوسر ىلإ ةيناث ةرم دفو مث ءه

 يناميلا يئبسلا يبرأملا لاّمَح نب ضيبأ دفو» : هنأ «عست ةنس نميلا دوفو » باب (ءابنألا)

 . *”(هنم هداعتسا مث هايإ هعطقأف «برأم يف يذلا حلملا ِكي يبنلا عطقتساو

 م ا
 تذل

 ةقطنم حلم وهو ل هللا لاّمح نب ضيبأ هلي هللا ا عطقأ ٠

 .حلملا كلذ نم نوعيبي اوناك هتريشعو لاّمَح نب ضيبأ نأ ودبيو «برأمبي رفاص

 ًاريدقت ءهايإ هعطقأف حلملا كلذ هعطعر نأ هلك هللا لوس لات قب نغببأ لآسف

 هلاقتسا مث ءاهيف مالسإلا رشن يف مهاسو برأم ةقطنمب ملسأ نم لوأ هنإ يف هرودل

 يفو «ةماعلا ةيكلملا ةباثمبو دع لام هنأل حلملا كلذ نع لامح نب ضيبأ لزانتف

 : ينالقسعلا لاق كلذ

 نابح نباو هجام . ممأو ئربكلا ندسلا ىف ذ يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأ ىور)

 حلملا هيلع دفو امل ِلَف يبنلا عطقتسا هنإ لاَمَح نب ضيبأ ثيدح (« هحيححصص يف

 . ''”(هنم هداعتسا مث هايإ هعطقأف برأم يف يذلا

 .عادر يف لكوم رصق بحاص يريمحلا ليبحرش نب حابصلا نب ةهربأ وه :ةهربأ ليقلا )١(

 .نودلخ نبا دج يمرضحلا رجح نب لئاو :مراضحلا سأر لئاوو
 .ةيجحذملا مكح ةليبق سيئر :يمكحلا دجلا ديع (9)

 .نيعُر وذ لالك دبع نب ثراحلا كلملا وه :لالك نب ثراحلا 0

 .5١١/١ص ب باعيتسالاو - اج 7١ص  ةباصإلاو 77ص - ءابنألا ()
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 : باعيتسالا باتكب لاَّمَح نب ضيبأ ةمجرت يف يبطرقلا لاقو
 حلملا هعطقأ هنأ هنع يورو .كارألا نم ىمحي ام كَ هللا لوسر نع ىور»

 امنإ هّللا لوسر اي :هدنع لجر هل لاق هايإ هاطعأ املف «كلذ هلأس ْذِإ برأمب يذلا

 .''”(نذإ الف :ِفك يبنلا لاقف .ّدعلا ءاملا هتعطقأ

 : لاقف كلذ نع لماكلا أبنلا نميلا ءاهقف تاقبط يف ةرمس نبا ركذو

 نيا م ركام . برأم حلم لاّمَح نب ٌضيبأ كي هللا لوسر عطقأ»

 ""”هلخأ هدرو نم «بذعلا ءاملا لثم هنإو «ةيلهاجلا يف هتدرو ينإ هللا لوسر اي

 ءهّللا لوسر اي كتلقأ دق :لاقف ءلاّمَح نب ضيبألا نم هِي يبنلا لاقتساف

 ."”بذعلا ءاملا لثم وهو «ةقدص كنم وه :لاقف «ةقدص ينم هلعجت نأ ىلع

 يف ىّمح ال :ِةلَو يبنلا لاقف .كارألا ىَمِح نع ٌهلَوي يبنلا ضيبألا لأس مث

 . كارألا

 ناصف نما ”ةيرغيصلا تاتا يل يداعلا يقلك وقوي حم ا لاك

 . (كلمي ال ًالكلا نأ

 :لاقف حلملا أبن ليلكإلا يف ينادمهلا ركذو

 ليق مث «برأم لهس نم حلملا لبج لاَمَح نب ضيبأ هك هللا لوسر عطقأ»
 هيف هلاقتساف ءهريغ نميلا لهأل حلم الو هدعلا ءانملا عملا هللا لوسرا ايران

 .(هنم هضاعأو «هلاقأف

 هكلتمي ال ألكلاو ءاملا لثم «برأمب  رفاص يف - يحلملا لبجلا كلذ ناكف

 . سانلا عيمجل ةماع ةيكلم وه امنإو دحأ

 : لاّمَح نب ضيبأ نع هتايبأ يف ينادمهلا لاقو

 ٍدنلا يف سفن بيطب لاقتساامل 9 هئابح دعب حلملا يف هلاقأو

 هرب انهار يسر حا تنسيم ةوعد لضفأبهنم هضاعأف

 م دع
 تنزل

 ١/١١. 5ص  باعيتسالاو - ١ج 7١ص - ةباصإلاو ١7ص - ءابنألا()
 . عطقني ال يذلا مئادلا ءاملا :هنأب هرسفو «لاومألا باتك يف اذكو ءّدعلا ءاملا :بذعلا ءاملا ()
 هنع لاق «ةيعفاشلا ءاملع نم ؛ يرميصلا نيسحلا نب دحاولا دنع مشاقلا قفأ يضاقلا وه (9)

 . ةيرجه 54٠05 ةنس ًادوجوم ناك : يبهذلا مامإلا

 .١١؟١ ص ب يدعجلا ةرمس نبال نميلا ءاهقف تاقبط (؟)
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 برأم لهأ ىلع ةقدصلا يف لاّمَح نب ضيبأ ةعجارم
 - ةاكزلا يهو - ةقدصلا ضبق ىلع لاَمَح نب ضيبأ هلي هللا لوسر لمعتساو

 لهأ ءافعإ ًابلاط ِةلَي هّللا لوسر لاّمَح نب ضيبأ عجارف «برأم ةقطنم يلاهأ نم

 نبال ةباحصلا تاقبط نع ليلكإلا شماه يف ءاج كلذ يفو .ةقدصلا نم برأم
 :هنأ ءذعس

 كي هّللا لوسر ملك لاّمَح نب ضيبألا نأ :ننسلا بحاص دواد وبأ جرخأ»
 . ةقدصلا نم ّدب ال أبس اخأ اي :ِْكك هّللا لوسر لاقف ءهيلإ دفو نيح ةقدصلا يف

 01000 هللا كرسو ان دوطقلا اغموز اهنا 4 لاق نب نقم ةلاقن

 . برأمب ليلقلا الإ مهنم قبي ملو

 فاول قرافون ةمق جوع هلل ةيتعيسا لع تالق هللا عا ويد ر ةلحتل ادهن
 : ىنالقسعلا لاق

 هّرقأف .قيدصلا ركب يبأ ىلع دفو لاّمَح نب ضيبأ نإ هما بطلا ىورو»

 يأ .«ةقدصلا ىلإ كلذ راص مث «ةقدصلا نم ِةْلَك يبنلا هيلع حلاص ام ىلع ركب وبأ

 .نميلا لهأو قطانم ةيقب رئاسك ةاكزلاو ةقدصلا ماكحأ بجومب

 لاّمَح نب ضيبأل ِهِكَي ئبنلا اهبهو يتلا ءاملا ةوادإ أبن

 : ليلكإلا يف ينادمهلا لاق

 ناكو .ءام اهيف ةوادإ هيلإ عفدو هدرز َهْكَي يبنلا نأ نووري نويئبسلاو»

 ايْقُّس ةكربب ٌةَّنِض «برشي ام رادقم لهنم لك نم اهيلع ديزي لاّمَح نب ضيبأ
 . ءيش اهنم هعمو برأم ىلإ لصيلو كك هللا لوسر

 2 اهيف ام خسفناو ةوادإلا َتَلاَم فوجلا ميرا ب ميما ناسا
 هع ينتا نيطو كا ؛جبنملا ّيمُّسو «ج 5 | ليغ مث ءجْبتَف - اهؤام كفسنإ

 (جبنم عضوملاو ءهجبن ىمسُت عضوم
7 

 ٍدِوَرُم ٌربأنمدازريخبو اد ةديعب دنع تي
 دنسملا ىرحأ بقعلاو ءهِبْقَعنع هرخف ىَلْبَي سيل ًابوث هاسكو

 «نميلا يف مهتايح ةيقب اوثكم نيذلا ةباحصلا نم لاّمَح نب ضيبأ ناكو

 . دج ؟ :؟ ص - ينادمهلا نسحلل تلملكألا 0010



 168 00202000 يبرأملا ناكني ضيا نيابي نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع لدلف

 .(نميلا لهأ نم دعُيو «ثيداحأو ةبحص هل : نكسلا نباو يراخبلا لاق) كلذلو

 - هتفالخ يف ركب يبأ ىلإ دفو دقو «تاحوتفلا يف نميلا رداغي مل هنإ دوصقملاو

 لهأ نع ةقدصلا نم لك يبنلا هيلع حلاص ام ىلع ركب وبأ هّرقأف - 5

 ًايضار هبر راوج ىلإ لقتنا نأ ىلإ برأم يف لاّمَح نب ضيبأ ثكمف «برأم

 ىركذو مسا نكلو ءامهنع هّللا يضر «هرمع ةفالخ يف هتافو تناكو :ًاينقرم

 « ةباحصلا مجارت يفو برأم يف روصعلاو ةنمزألا ربع ًادلاخ ىَقَب لاّمَح نب ضيبأ

 .هاضرأو هنع هللا يضرف دع هللا لوسر ءادر هل َسْشِرُف نم لوأ هنأب خيراتلا بتكو

001 00-1 00 
 ني تي 25
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 ظ 3 ظ

 نودلخ نبا دج . . يمّرْضَحلا رجح نب لئاو
 هي هللا لوسر ءادر هل شرف ْنَم ُثلاث -

 ةبحص فرش اولان نيذلا نميلا لايقأ رابكو تومرضح ةلهابع ْنِم
 .نودلخ نبا دج يمرضحلا رجح نب لئاو وه ِكلَي هّللا لوسر

 : باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا باتك يف يبطرقلا ربلا دبع نبا لاق

 َدَقَو ٠ مهكولما نم هوبا ناكو «تومرضح لايقأ نم ًآاليق رجح نب لئاو ناك)»
 رار هسا نيكو هب َبَحَر هيلع لخد املف ف ددللا لون نلعو لئاو

 ل ل

 لاّمَح نب ضيبأ ًاميركتو ًافيرشت هءادر ُهْلَي يبنلا هل شرف نم لوأ ناكو

 لاق :يمرضحلا رجح نب لئاو مهثلاث ناك مث يلجبلا هللا دبع نب ريرج مث يبرأملا
 :لاّمَح نب ضيبأل هءادر شرف ىرولا ريخ دمحم ىبنلا نأ :رْكْذ دعب ينادمهلا

 ديسلا سيئرلا لام نبادعب ةليجتُريرج الإ اهلان ام
 ٍدحوألا لاعفلا وذ مراضحلا ٌسأر لئاوو ءفيرشلاةهربأ ليقلاو

 ءادر هل شرف نم ثلاث وه ؛«مراضحلا سأر :رجح نب لئاو ناكف
 :ةيلاعلا هةفاكمل اريدقتو اميركت هلك هللا لوز

 ف ني نب

 ةلهابعلا تومرضح كولمو . . رجح نب لئاو بسن
 ذنم كولملا لايقألا تومرضح ةلهابع نم «هفالسأو ءرجحخح نب لئاو ناك دقل

 دنسملا شوقن يف نولمحي نيذلا ةعبابتلا ريمج كولم ةلود روصعو أبس روصع
 .(تنامُيو تومرضحو نادير وذو أبس كلم) بقل ةديلتلا ةينميلا

 ةقبطلا «ناتقبط تومرضح لئابقو تومرضح نأ ىلإ انه ةراشإلا ديفملا نمو

 ."/547 ص - يبطرقلل - باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا ()
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 داع ةليبقل تومرضح تناك» :نودلخ نبا لاق .ناطحق نب تومرضح ونب :ىلوألا

 ىلع هتوخإ برعي ىلَوَو ؛ناطحق نب برعي ونب اهيلع مهبلغ مث «نامَعو رحشلا عم
 ىَلَوَو ءناطحق نب داع :رْخشلا يهو ىلوألا داع دالب ىَلَوُف - نميلاب  ميلاقألا
 هبو تومرضح ىلع ناطحق نب تومرضح ىلَوَو .نامع ىلع ناطحق نب نامع
 ةبراعلا برعلا ىف نودودعمف :تومرضح امأو» :نودلخ نبا لاقو .6تيمُس

 الإ :ةرحاتملا لابجألا يف .توفاب مهنال «ةدقابلا برعلا نم ازسيلو .«مهناقزا برقل
 اوراصو ةدنك يف اوجردناو ىلوألا مهروصع دعب نم بهذ مهروهمج نأ :لاقُي نأ

 اودابو اوكله نيذلا كئلوأف '” «اودابو اوكله دق رابتعالا اذهب مُهَف ء«مِهِدادِع نم

 .ناطحق نب تومرضح ونب ْمُهَو ىلوألا ةقبطلا ْمُه
 «نويئابسلا نويريمحلا مراضحلا مُهَف تومرضح لئابق نم :ةيناثلا ةقبطلا امأو

 نبا وهو رغصألا ابس نب نادير يذ رغصألا ريمح نب رغصألا تومرضح ونب ْمُهَو
 دبع نب مشج نب ةيواعم نب سيق نب ورمع نب روهمجلا ديز نب لهس نب بعك
 نب ثوغلا نب ريهز نب بيِرَع نب ْنْطَف نب نادْيج نب ثوغلا نب لئاو نب سمش
 لاق 2” ناطحق نب برعي نب بجشي نب ربكألا أبس نب ريمح نب عسيمهلا نب نميأ
 :(برعلا ةريزج ةفص ) باتك يف ينادمهلا ديك ني نسحلا

 ىلإ ةدلبلا هذه تبسُت ءرغصألا هوءزج يهو ؛نميلا نم تومرضح
 عسب ناوجت لانو 7: يعنفألا اههونود دعاألا ريس وي توم مح

 : مولعلا نيج باثك ىف قريقحلا

 ءرغصألا أبس نب تومرضح وهو ءريمح كولم نم كلم مسا تومرضح
 ."0 («ةلهابعلا تومرضح كولم هدلو ْنِمو ءتومرضح يداو َيمُس همسابو

 ةلود راطإ ىف تومرضح قطانم نومكحي ةلهابعلا تومرضح كولم ناكو

 ايس كلم) بنل ةنسملا نكون ند نولمعم قيذلا ةعئابتلا نيثخ كوت دوهغز
 نب ميرت :ةلهابعلا لئاوأ نم ناكو (تناميو تومرضحو نادير يذو

 ميرت ةنئيدم سسؤم وهو ء«رغصألا أبس نب نادير يذ رغصألا ريمح نب تومرضح
 ترومرضحب رن سس لاو «تومرضح نب ثراحلا نب ندج لآو .تيمّس همسابو

 كلت يف تومرضح ةلهابع تويب نم مهريغو ءرجح نب لئاو فالسأ مهو

 1 117/نص ب ىئادمهلا نسنلل - برعلا ةريزج ةفص (0)

 ."/ص - يريمحلا ناوشن  مولعلا سمش نم بختنملا 0
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 روصع يف نميلا ءاوذأو كولم نع هتديصق يف يريمحلا ناوشن لاق مهيفو . روصعلا

 ةناوؤشنالاق ءرويمحتو ادن

 حابص لآو ءابشألاو ءدامحأ ينب ْنِم تومرضح ْنِم لِهاَبَعو»

 حاش ْنِم ىلألاو ءبيبش ينبو ةّرمانباو ءنذجج ْنِمٌرْغلاو
 "امرت ىدملل شف ك نو ٌمُهنِم ءدهف لآو ءليِزهلاونبو

 ىلع اوّرقأ نيذلا كولملا :ةلهابعلا» «تايبألا حرش يف ناوشن لاقو

 دلو روهمج نم امه نانطب :ندج وذو دامحأ وذو ..هنع نولازي ال مهكلُم

 .ابشألا مهو ثراحلا نب ابش كلذكو ءرغصألا أبس نب تومرضح نب ثراحلا

 :تومرضح نب ةّرُّمو . . تومرضح نب ثراحلا نب دامحأ دلو نم :حابص لآو

 رجح نب لئاو هدلو نم :رغصألا بس نب تومرضح نب بيبشو  ددعلا مهيفو
 ل علا

 نم رثكأ تومرضح نب بيبش لآ يف ةلايقلاو ةلهبعلا ةبترم تبقاعت دقو

 ىلإ مل : لئاو نب قورسم ىلإ ةيلهاجلا يف تهتنا ىتح مالسإلا لبق ًاليج نيرشع
 وم ا و ا لا وجت ني لئاز
 هل ءرجخ نب لئاو مهنم .مالسإلا ىلإ ةساير مهيف ناكو» :نودلخ نبا لاق

 نب قورسم نب ديعس نب رجح نب لئاو : مزح نبا لاق امك وهو .ةبحص
 نب يدع نب فوع نب دعس نب فوع نب ثراحلا نب ةعيبر نب نامعنلا نب لئاو
 نب كلام نب يبأل نب ديز نب ريمح نب ةَّرُم نب كلام نب ثرحلا نب ليبحرش
 - مزح نبا نم يأ  هنم طقسو . ناطحق نب يبأل نب كلام نب بجعأ نب ةمادق
 نب ديعس نبا وهو دعس همسا بأ قورسم نب ديعس نيبو لئاو يبأ رجح نيب

 ا ور

 نب " دعس نب وجح نب لئار "4 هنإ (باسنألا ةفرعم را ءاجو

 ب ع :لاقيو يا

 نب كلام نب يدع نب , فوع نب ثرحلا نب ةعيبر نب نامعنلا نب لئاو نب قورسم

 )١( ص - يريمحلا ديعس نب ناوشنل . ريمح ءاوذأو كولم ةديصق ”187.
  00نبأ خيرات يف نميلا خلدون  ص١٠١50.

 .3ج 77/8ص  ليلكإلا شماه نع ١1ج ١:*ص  باسنألا ةفرعم يف بابللا
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 «بسنلا بيترتو طبض نكميو 270 يمرضحلا ديز نب ريمح نب كلام نب ليبحرش
 : يلاتلا وحنلا ىلع كلذو

 هيه نيب شهلا تومرضح نب بيبش :وه مدقألا ىلعألا دجلا 100

 نب روهمججلا ديز نب لهس نب بعك نب رغصألا أبس نب  نادير يذ رغصألا
 . سمش دبع نب مشج نب ةيواعم نب سيق نب ورمع

 نب ةعيبر نب نامعنلا :ةلهابعلا ْنِم .ءتومرضح نب بيبش ةلالس نم ناك مث

 نب كلام نب ثرحلا نب ليبحرش نب يدع نب فوع نب دعس نب فوع نب ثراحلا
 نب يبأل نب كلام نب بجعأ نب ةمادق نب كلام نب يبأل نب ديز نب ريمح نب ةّرُه
 نامعنلا نإو رشعم همسا ناك نامعنلا نأ ودبيو . تومرضح نب بيبش نب ناطحق
 .نامعتلا سشعم همسا نأ وأ انقل

 رعاشلا حودمم نامعنلا نب لئاو نب قورسم :ةلهابعلا لايقألا ْنِم ناك مث

 : ينادمهلا نسحلا لاق . سيق ىشعأ يلهاجلا

 يذلا لئاو نب قورسم :مهنم ءرشعم ونب «تومرضح نب بيبش دلو ْنِمَو)»
 . "' ”« هئاقل يف ُهَلَجَبَف لج يبنلا ىلع َدَفَو يذلا رجح نب لئاوو «ىشعألا هحدم

 ةلهابعلا لايقألاو رجح نب لكاو ةناكم كاردإو ةفرعم لئاو نب قورسم حيتيو

 اهكولمو ةيريمحلا ةلودلا ناطلسب ةلومشم تومرضح تناك دقف «ءتومرضح يف
 دئاقلا كلملا: ناي هدنيع ىقو «ةؤي يذ نب فيس كلملا مهرخآ ناكو «ةنعبابتلا
 ناك امنيب يدنكلا برك يدعم نب سيق ثعشألا وبأ وه تومرضح قطانمل

 دهع ىهتنا املو ء,تومرضح يف ةلهابعلا لايقألا ريبك يمرضحلا لئاو نب قورسم
 كح ءارذألا لسا ةنلس نئتكاعب ةيوشلا ةرجنملا لبق كلذوبد نري ك3 جنا
 ءريمجو نيعر فيلاخمب نيعر وذ لالك دبع نب ثراحلا مهنمو «مهقطانم

 مكحب لقتسا امنيب «ةوبش بونجو نيبأ فيلاخمب نزي يذ نب فيس نب ةعرزو
 نصح هرقم ناكو «يدنكلا برك يدعم نب سيق أدئاق اكلم حبصأو تومرضح

 ةباثمب ناك يذلا لئاو نب قورسم عم قفاوت يف كلذو ,تومرضح يداو يف ريجنلا
 ناكف «ةلهايعلا لايقألا ريبك هنإ ْذِإ .تومرضح يداو يف ميرت ةنيدم يف كلم

 ىلإ ُدِفَّيِو يدنكلا برك يدعم نب سيق ىلإ َدِفَي سيق ىشعأ يلهاجلا رعاشلا
 لئاو نب قورسم اهب حدم ةديصق سيق ىشعأ ناويد انل ظفح دقو .لئاو نب قورسم

 ."ج 7؟8ص - ىنالقسعلل  ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا ()
 .؟ج 77/8ص - ىنادمهلا دمحأ نب نسحلل  ليلكإلا ()
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 تلقتنا يتلا لئاو نب قورسم ةماعزو ةناكم كاردإ حيتت ةديصق يهو ©"ةيلهاجلا يف

 يف اهلاق يتلا سيق ىشعأ ةديصق صن يلي اميفو .رجح نب لئاو ىلإ دعب اميف
 :تومرضحب ميرت ةنيدم يف لئاو نب قورسم باحر

 تاووجا ترويع :فياذكتتا قضم مع مقكعحت ثانت

 علا ريخ ىَدَل ينإ رُهشَأ يسيسيسغسل يذع

 لِئاَسَملاوجئاّوًحلالهأ ٍوهباَبِق لؤح ٌساَنلا
 لدتا الاف و قورشتسلا للبف . 1( ةةاصتصيق نور ةاستستيعتطج

 0 عون مان يدل اوبل. كاتس ماس وار اذايسنف
 دام د

 © تايتستلا هتيءاتتتا هيمن. اوفا ةفئاتمست ييكسما
 0لِفَوًلاباوُداَعَفهَْنِم ًةُلْوَص يرارسٌّصلا ّيِشححخ

 00 ا و ديلا ار كيس هيييشاما يت
 مة لا دال ا ا ياخ دج باو
 0 ا سف ىف الوقع . ..تلاضك فاكس لا فبعاولا

 "ل جاَرَملاوشيَوُملاَبِصَع ءةيِشَع)كيَضِكْرِم
 م متم ماع
 3 سدا 23

 190 كاعنلا ايضا دبات :ايتهلا ححسلا ةكاتملاو

 181:41 ةف نع ني نسق ىقكعا نازي 0)

 . عاطملا ديسلا :لحالحلاو .كولملا دعب ةبترملا يف نيذلا مهو لايقألا ريخ- :لواقملا ريخ ()
 ةلليش ام ةراقحلا و: علال: نلهت ةنليدو ةفاعو: :هكارفلا ويت سبل سعر فين ةدعسلا اذه قيس(

 .ءاملا ناليس ناكم :لياسملاو .ليسلا

 .لثوك دحاولا «نفسلا تارخؤم :لئثاوكلا ءاوأجلو اومصتعا :اوذاع .نوحالملا :يرارصلا (4)
 .ءاملاب ةلفاحلا يراجملا : لفاوحلا

 نم ءاطعلا يف دوجأب سيل هلمحي امب تارفلا رهن نأ يأ .يمرضحلا نم :يمرضحلا (6)

 . يمرضحلا لئاو نب قورسم
 : ضكري . عنصلا ةمكحملا ؛ةيلمخملا بايثلا :لئامخلا دقع .تاينغملا يراوجلا :تانيقلا 000

 : لجارملا . ْئَشّوُملا :شيرملا .دوربلا نم .باوثأ :بصعلا .صقرلا دنع نهلجرأب نبرضي

 .موسرو لاجر روص اهيف يتلا
 نم رصارخلا ةنتنم دايجلا نأ يأ : لطايألا نخل .لئاو نب قورسم ينعي ؛قاتعلا ليخلا دئاقلا 0

 .قرعلا
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 ديباج نسسدشلا اة .بييعملا 1: ايهشلا اب

 اك هم توران تكف حلا يح جمل اهينكتعلا

 لِفاَحُملا ٌعْمَج ىمَّتعََو 3 اججرلاَنِيةاحخولاَعَدِه

 لراتكلا قطعسلا ىلع هكف ةدلستعحت نوييش اتم اينو

 ْ : ًالئاق هتديصق سيق ىشعأ متتخاو

 لئاوٌنِباَروكِ,ْثأًئندقو ًٌميركىَدلهكوَقلاَلاَظ

 270 .لئاو نب قورسم رقم تناك ميرت ةنيدم نأ ىلع تيبلا كلذ لديو
 تن تو تاو <00 ى ا

 . لئاو نب دعسو «لئاو نب ةعيبر ىلإ

 - لئاو نب دعس نب رجح :ىلإو - لئاو نب قورسم نب دعس :لاقيو

 «ءرجحو 6 لدعسو «ةعيبر :ناك دقو  لئاو نب قورسم نب دعس نب رجح :لاقيو

 ىف ةلهابعلا لايقألا نم ًاعيمج اوناكف ءرجُ نب لئاو كلذكو ءةلهابعلا لايقألا نم

 ونب :مهنم «نورخآ لايقأ تومرضح يف ناكو .رشعم ونب ْمُهمو ءتومرضح قطانم
 «ةعيهل نب ةعيبرو .بحرملا يذ نب ةعيبر مهنمو «ةويش يلاعأ لايقأ جعمض

 قطانمو لئابق خياشم اوناك ةلهابعلا لايقألا نأ ىلإ ريشي امم «يريحبلاو « يسبلاو
 روهظ دنع «رجح نب لئاو مث ؛«لئاو وبأ رجح :مهريبك ناكو «تومرضح

 السالا

 «تومرضح لايقأ ْنِم ًاليق ناك» :رجح نب لئاو ةمجرت يف يبطرقلا لاق

 :نميلا لايقأ ْنِم ةوبأ ناك» : ةياضإلا تاتكب هتمجرت ىف ىنالقسعلا لاقو

 ترعب كرلسلا دالوأ ةنقن ناك + نابع نيا لاق

 «ةيوبنلا ةرجهلل ىلوألا تاوئسلا ذنم تومرضحب رشتني مالسإلا لخأ دقو

 نب ثعشألاو «يدنكلا برك يدعم نب فيفع :مالسإلا ىلإ نيقباسلا نم ناكو

 يف دئاقلا كلملا حبصأ دق سيق نب ثعشألا ناكو «يدنكلا برك يدعم نب سيق

 : لطايغلا  دسألا مف يأ  نيقدشلا عساو :نيقدشلا ترهم .لابشألا وذ دسألا :لبشملا )١(
 .ةلطيغ ةدحاولا ؛ماجآلا

 هل 5 ىنالقسعلل 2 ةباصإلاو 5 5147 ص د يطرقلل - باعيتسالا 2«
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 يف ءاجو اير ترد زشج ىف رض مالجلا ريو دخل (ةيبأ دعب تومرضخ

 ىلإ يراصنألا ةدابع نب دعس نب سيق ثعب هلق هللا لوسر نأ) قالا نودع

 ىلإ ًاثوعبم ةدابع نب دعس نب سيق ناكو ؛كلذ نمز ركذي ملو «(تومرضح
 لئابق ةيقب َنوُعْذَي اوناكو «نينمؤملا نم هعم نيذلاو يدنكلا سيق نب ثعشألا
 «ءاللسالا ىلإ ةلهابفلا اهلايقآو تمرض

 نب لئاو ةدافو لبق ام ةرتف يهو (ةرتفلا ةكلت ىلإ ةوعت يتلا قئاثولا نمو

 : هنأ دعس نبال ةباحصلا تاقبط يف ءاج :ةرزتسلا ةنيدملاب هلق هللا وسر ىلإ نجح

 : مهئامظعو تومرضح لايقأ ىلإ و هللا لوسر بتك»

 .رجُحو «ةعيبرو «لالك دبعو «يريحُبلاو «يسبلاو ءدهفو «ةعرُز ىلإ بتك
 0 («باتكلا صن وري ملو

 وذ ةعرز :مهنمو ءريمح ءاوذأو لايقأ ضعب ءامسأ ةياورلا هذه يف عقو دقو

 013 تر رتتاخ لدا بأ يب داك الج روي اولا وعر وا لاك دع راحل اود زب

 بتك دقو «لئاو وبأ رجحو «لكاو نب ةعيبرو «يريحبلاو «يّسبلا :مهنم
 يبو برجا هس ماسالا ىلإ رين لال ديجي تراحتلا نإ 26 للا ارسم
 وك ”ةيرجه / ةنس ةدعقلا يذ يف ةكم حتف دعب يلجببلا هَّللا دبع نب ريرج هيلإ

 ىلإ لَو هللا لوسر باتكو «تومرضح لايقأ ىلإ هيف هللا لوسر باتك نمز كلذ

 ءايغارب هكر فصل قاو وهتك نو لتاوملسأت ' فو : رجا نب لكاو)

 . ميدقلا عساولا اهلولدمب تومرضح قطانم رئاس مالسإلا رون

 لَ هللا لوسر بكوم يف . . رجح نب لئاو
 رجح نب لئاو دش ةيرجه 4 ةنس ةدعقلا يذ رهشو لاوش رهش نيب اميف

 لي هّللا لوسر ًادصاق تومرضح يف ميرت ةنيدم نم قلطناو هتقان لاحر يمرضحلا
 ام ةدئنك دفو ىف اهيلإ لصو دق يدنكلا سيق نب ثعشألا ناك ىتلا ةرونملا ةنيدملاب

 يدنكلا ةدتسأالا كي ناعم شيشفجلا هعمو ه8 ةكض لا ونقل نيهشو ناضمر رهش نيب

 :شيشفجلا لاق ةنيدملا اولصو املف

 داجنأدعبْنِمانبًاروغروغت  ِنَمي يذ بارعأ نم ٌسيعلا انب تداج
 يداهلا قداصلا نيمألا ٍلوسرلا ىلإ للم ْنِم بضهلا بنج َنُحَنَأ ىتح

 61 نم ننهللا ةيمح مضنل عن ئرقلا دهعلا ةيشايتلا قئاثول 0
 .ريمح كِلَم نيعر يذ لالك دبع نب ثراحلاب صاخلا ثحبملا يف كلذ ليصفت مدقت ()
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 فلخ ةرهاطلا فوفصلا يف مهنكامأ هعم نيذلاو سيق نب ثعشألا ذخأف

 . نيمألا قداصلا لوسرلا

 نم لامرلاو يفايفلا نوقشي «هعم نيذلاو يمرضحلا رجح نب لئاو قلطنا مث

 لوسر نيدصاق لبإلا روهظ ىلع نيرهش وحن ةريسم «ةرونملا ةنيدملا ىلإ تومرضح
 يف لازي ام وهو رجح نب لئاو مودقب هباحصأ رشب يذلا مالسلاو ةالصلا هيلع هللا

 هب رشب هنإ لاقيو» :باعيتسالا باتكب رجح نب لئاو ةمجرت يف يبطرقلا لاق .قيرطلا

 نم ةديعب ضرأ نم رجح نب لئاو مكيتأي :لاقو «همودق لبق هباحصأ ِهو هللا لوسر

 ,37ةكولملا ءانبأ ةيقنوغو ءهلوسرو هللا يف ًابغار ًاعئاط تومرضح

 : نابح نبا لاق١ :ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا باتكب هتمجرت يف ينالقسعلا لاقو
 , "37 همودق لبق كي يبنلا هب رشبو «تومرضحب كولملا دال رب لئاو ناك

 (نونكملا ردلا رثث) باتكو (مالسلا لبس ) باتك نع ليلكإلا شماه يف ءاجو

 , مايأ نوال ليف ا دك را كاجو هلو يبنلا ىلع رجح نب لتئاو َدَقَو) :هنأ

 ةيقب وهو «هلوسرو هّللا يف ًابغار ٌةليعب ضرأ نم رجخ نب لئاو مكيلع مدقي :لاقو

 راه ولملا ءاكبأ

 «يمرضحلا بيلك نب دسأ نب بيلك مودق عم رجح نب لئاو مودق نمازت دقو
 كَ هللا لوسر ىلإ لخد املف ءرجح نب لئاو عم اومدق نيذلا نم بيلك نوكي دقو
 هللا :لويمر انظاحتم تناك لاق عيخ ايدطق 5 ىتلا ةفاسملا اهيف ركذ أتايبأ بيلك لاق

 ْ : مالسلاو ةالصلا هيلع

 لِعَتْنَيو ىَّمْحَي ْنَمْرْيَخ اَيكيلإ ةةرفاذع يب ىَوَهَت ٍتوُمْرَب ِرْشَو ْنِم
 ٌلبإلاتلَكاماذإًاوفعّدادزت هُلِهاَتَمارْبُع ٍفَصْفَص يف ُبوْجَت

 ايوا ضرع ةاووح] . لس وينم اصب اهدا سره
 © ولاة تكو- ويسلم انف يلتلا تيا فعلا

 .7/1747ص - باعيتسالاو 7” /578ص - ةباصإلا - ىمرضحلا رجح نب لتئاو ةمجرت ()

 ها ما/ة نط  ليلكإلا تاه 1١ يرض - نونكملا سلا زيتو د اذج +81 نص د مالسلا لش (5)
 .تومرضح يداو يف ةقطنم مسا :توهرب (2)

 ثحبملا ىف نييبتلا فلس دقو .«لسرلاو ةاروتلا هب انترشبو» :ءابنألا يف تيبلا زجع ءاج (5)
 ةنايدلا نأ دكؤت شوقنلاو قئاثولا نأ لالك دبع نب ثراحلاو يدنكلا سيق نب ثعشألاب صاخلا
 . هلو دمحم يبنلاب ريشبتلا اهيف ناكو تومرضحو ريمح قطانم يف ةدئاسلا تناك ةيحيسملا
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 ةثالث دعب ةرجهلل ةرشاعلا ةنسلا لهتسم يف ةرونملا ةنيدملا اولصوو ه4 ةنس ةدعقلا

 ْنِم رجح نب لئاو مكيتأي» : الئاق رجح نب لئاو مودقب ٍكَي يبنلا ريشبت نم مايأ

 .«كولملا ءانبأ ةيقب وهو .هلوسرو هّللا يف ًابغار « تومرضح نم عةديعب ضرأ

 مظعأ لان يوبنلا دجسملا يف لَك هللا لوسر ىلإ رجح نب لئاو لخد املو
 املف) :باعيتسالا باتك يف يبطرقلا ربلا دبع نبا لاق «بيحرتو ميركتو فيرشت

 َبّرَقو ءهسفن نِم هاندأو هب َبَحَر لَو يبنلا ىلع رجح نب لئاو - لخد
 يف كراب مهللا :لاقو ؛هدعقم ىلع هسفن عم هيلع هسلجأف «هءادر هل طّسّبو «هسلجم

 ؟"”(هدلو دلوو هدلوو لئاو

 ىلع ْهْيَو يبنلا هدعصأ :ميعن وبأ لاق» :ةباصإلا باتك يف ينالقسعلا لاقو

 7 لايفالا ديس لئازب اذه >::لاقو ةويقم

 هلاعدف .. يمرضحلا رجح نب لئاو َدُفَو» : هنأ ءابنألا تانك نف ءاجو

 نيون ارورس ىماذلا عمتجيل يدونو «هسأر حسمو هيَ هللا لوسر

 يف ُهَلَجَْبَف كلك يبنلا ىلع رجح نب لئاو َدْفَو» :ليلكإلا يف ينادمهلا لاقو
 ردلا رثن) تاقكو (مالسلا ليس) باعك نغ ليلكألا قتساح نيف ءاجو .ا(هئاقل

 نم هاندأو ءهب َبَحَر لَو يبنلا ىلع رجح نب لئاو لْحخَد امل» :هنإ (نونكملا

 ءةعماج ةالصلا يدوت مث هعم هدعقأو ربنملا دعص مث «مءادر هل طّسّبيو ءهسفن

 اذه «سانلا اهيأ :لاقو هيلع ىنثأو َهَّللا دّمَحَف .لئاو مودقل ًارورس ُسانلا عمتجيل
 ىلعو «لئاو ىلع كراب مهللا :ِةَْي لاقو .. .ةديعب نقرا دنقلا ءرجح نب لئاو

 ”«هدلو دلو ىلعو ؛هدلو

 نب لئاو لِزْنُي نأ نايفس يبأ ن نب ةيراعم 5 هللا لوسر رمأر» :ينادمهلا لاق

 «ةباحصلا مجارت يف ربخلا كلذ ءاج دقو ' '”«ربخ- امهلو «ةئيدملا لزانم ضعب يف رجح

 نأ ةيواعم ةْكَو يبنلا رمأ» هنإ نونكملا ردلا رثنو مالسلا لبس نع ليلكإلا شماه يف ءاجو

 تمل لاق قدرا :ةيواعم هل لاقق بكار لكاوو هم: ىشمف ةيدملاب ال ده هلزتن
 دقو اهلا نكأ مل ننال ه5 5 لاق ؟كيلعت ل ىلاذ لاق كولنملا نادر ْنِم

 .7/7547ص - باعيتسالاو 578/” ص  ةباصإلا - ىمرضحلا رجح نب لئاو ةمجرت ()

 ١. 8ص - ىتفملا دمحمل - ءابنألا ()
 .8١١ص نونكملا ردلا رثثو - ١ج ١7ص  مالسلا لبس 7 ج 7/4ص  ينادمهلل ليلكإلا



 1178 نوُدْلَخ نبا دج . .يِمّرْضَحْلا رْجُح نب لئاو / نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع ابا

 (ًافرش كافك يتقان لظ يف شمإ :لاق «يمدق تقرحأ ءاضمرلا نإ :لاق .اهتسبل

 هعم هو يبنلا ثعبو . .ناّبِح نبا لاق» :ةباصإلا يف ينالقسعلا لاقو

 ةيراعم فلختسا املف ..كولملا فدارآ نمتَْسَل :لاقف ءينفدرأ :هل لاقف «ةيواعم
 . "”(يدي نيب هتلمح تنك ول تددوف :لئاو لاق .همركأو هاقلتف ءهدصق

 نب ةيواعم هعم لسرأ» :ةلَو ىبنلا نأ :باعيتسالا ىف ىبطرقلا لاقو

 هيلإ اكشف .ًابكار هتقان ىلع رجح نب لئاوو ءًالجار ةيواعم جرخف «نايفس يبأ
 كلذ ىنْعُي امو :ةيواعم هل لاقف «ةقانلا لظ لعتنإ :هل لاقف «ءاضمرلا ٌرح ةيواعم
 نئاغو -كولملا فادرأ نم ثسلف تكسا :لئاو لاقف .:كفدر ينتلعج ول :«ينغ
 ةيواعم هفرعف رجح نب لئاو هيلع لخدف ؛ةفالخلا ةيواعم يلو ىتح رجح نب لئاو
 دارأو «هئابحو هتزئاج لوبق نم ىبأف «هيلع هدوفول هزاجأو هب ٌبَحَرو كلذب هّركذأو

000 

 ١ (هنع ُينغ انأف ينم هب ىلوأ وه نم هذخأي : لاقو كلذ نم ىبأف هقزري نأ 3

 ةقئا دمت نايفس نأ نيرو امس رمأ هلك هللا لوسو نأ كلذ: لكحم رع نيو

 هثوكم ةرتف يف لئاول ًاقفارم ناك ةيواعم نأ وأ «ةئيدملاب ميقيس ثيح ىلإ رجح نب لئاو
 ًافيدر نوكيف «هتقان ىلع هعم بكريف لئاو هفدري نأ ةيواعم دارأ ةرم تاذو «ةنيدملاب
 فادرأ نم تسل :لئاو لاقف «ينفدرأ :لاقف ءءاضمرلا ّرحب ةيواعم للعتف «لئاو كلملل

 تيب نم ةيواعم ناك دقو .فقوملا كلذ هتركاذ تظفحو «ةيواعم تمصف .كولملا
 فيرشت ةباثمب رجح نب لئاول هتقفارم تناكف كي هللا لوسرل بتكي ناكو شيرق ةداس
 يرملا »ينجو درك و يوجب نارادوللا لوسر نم

 نم ةرتف ةرونملا ةنيدملاب لي هَّللا لوسر بكوم يف رجح نب لئاو ثكم دقو
 0 : كلذب لصي اممو «مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر بحصو «نمزلا

 هلك هللا لوسر تيأر :لاق رجح نب لئاو نع هيبأ نع بيلك نب مصاع قيرط نم
 لا يور ا سلا تخلو نا ديم نا ناكر": ةالصلا يف هلامش ىلع هنيمي اعضاو

 مأ هجوزو «لئاو نب رابجلا دبعو لئاو نب ةمقلع هانبا هنع ىورو هلو يبنلا نع رجح

 :يبطرقلا لاقو . «نورخأو سبع نب رجحو «باهش نب بيلكو ؛مهل ىلومو ؛ رحب
 هانباو «باهش نب بيلك هنع ىورو .ثيداحأ ِةكي هللا لوسر نع رجح نب لئاو ىور»

 '”«رابجلا دبعو ةمقلع

 ٠١. 8ص نونكملا ردلا رثثو  ١ج ١7ص - مالسلا لبس  ؟ج 77/9 ص - ينادمهلل ليلكإلا 0
 .١ج 747 ص - ىبطرقلا ربلا دبع نبال باعيتسالاو .. 7 /578ص - ينالقسعلل ةباصإلا ةهفإ
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 رجح نب لئاول كي هللا لوسر بتك
 يف يزيرقملا هركذ ًأباتك رجُح نب لئاو ىلإ بتك هلي هّللا لوسر ناكو

 قئاثولا باتك يف هصن ءاجو ءريغصلا مجعملا يف يناربطلاو عامسألا عاتمإ

 ناك باتكلا اذه نأ رهاظلاو «يناربطلاو يزيرقملا نع يوبنلا دهعلل ةيسايسلا

 صن ىلي اميفو «ةرونملا ةنيدملاب ْهْكي هللا لوسر ىلإ رجح نب لئكاو ةدافو لبق
 :لوألا باتكلا كلذ

 توم رمح اذ نش و ناول يدلل هل وممو ,ةيقعف نم. فاكك اهلا

 .نوصحلاو نيضرألا نم كيدي يف ام كل ٌتلعجو َتملسأ كنإ
 .لدع وذ كلذ يف رظني «ذحاو ٍةرشع لك نم كنم ذخؤُي نأو

 . "'”«راصنأ هيلع نونمؤملاو ُئبنلاو .نيدلا ماق ام ملظُت ال نأ كل ُتلعجو

 يف ثكمو ؛«ةرونملا ةنيدملاب ِكي هللا لوسر ىلإ رجح نب لئاو دو املو

 ةثالث هعمو هل كي هللا لوسر بتك «نميلا ىلإ ةدوعلل أيهت مث «نمزلا نم ةرتف هبكوم
 :هصن يلي ام يزيرقملاو يناربطلا نع قئاثولا باتك يف ءاج كلذ يفو تيك

 نيك" هادللا لوس ايد *لاق هدفا: ىلإ ىصوغسلا ةارأت امل ضخ نم لكان إو
 هيك دل ثقكف ةيواغم ايدل ةنكأ 05 هللا لوسوب ناك ءاباعك يسوق كان

 . ""(هموق ىلع هلّضف هب صاخ باتك ؛بتُك
 : لك هّللا لوسر هيف لاق باتك وهو

 . ''«تومرضح نم اوناك ثيح لايقألا ىلع لّرتُيو يعستسُي ًالئاو َّن»
 نمل اب وكتب يذلا وشلا هلا: تاعقكلا نفاع ندا كال1ب يحدق رابط ترودو

 ْ ْ : يلاتلا

 .«اوعيطأو اوعمساف . هللا لوسر هرّمأ ريمأ «لايقألا ىلع لفرتي رجح نب لئاوو

 هلمعتسا١ هنأ يبطرقلل باعيتسالا باتكب رجح نب لئاو ةمجرت يف ءاجو
 ىلإ ٌباتك اهنم «بتك ةثالث هعم بتكو «تومرضح نم لايقأ ىلع ِهلَف يبنلا
 . "«ةلهابعلاو لايقألا ىلإ ٌباتكو - تومرضح لماع - ةيمأ يبأ نب رجاهملا

 )١( عامسألا عاتمإو - ١765و 741ص - هّللا ديمح دمحمل  يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا -
 ١. 47 ص - يناربطلل - ريغصلا مجعملاو ٠١١١ ص - يزيرقملل

 ."”لج 517 ص - ىبطرقلل - باحصألا ةفرعم ىف باعيتسالا )
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 كلذكو ءركذلا فلاس باتكلا وه ءتومرضح لماع ىلإ يذلا باتكلاو
 :ةيشايسلا قنارلا ناناع ىلا باتكلا

 . ميحرلا نم نمحرلا هللا مسب»

 :هوبش لاوقأ جعمض ءانبأو ءرشعم ءانبأل هللا ل سور ليحل عم

 ءرجحمو .حلمو «نامرعو «نارمعو «نهارم وأ ؛كلُم نم اهيف مهل ناك امب
 اهالعأ تومرضحب لام نم مهل ناك امو ؛ثٌعْبيِب لام نم مهل ناك امو

 ءاهلفسأو

 ١”(راصنأ كلذ ىلع نوئمؤملاو .راج مهل هَّللا .راوجلاو ةمذلا ينم
 يف ينادمهلا مهركذ نيذلا مه (رشعم ءانبأ) ىلإ يوبنلا باتكلا اذهو

 نب قورسم مهنم «رشعم ونب «تومرضح نب بيبش دلو نمو)») :الئاق ليلكإلا
 ءانبأف "' ”(لف يبنلا ىلع دّفَو يذلا رجح نب لئاوو «ىشعألا هحدم يذلا لئاو
 مهقطانم نمو ءرجح نب لئاو مهنمو «بيبش ينب نم تومرضح لايقأ ْمُهرشعم
 تومرضحب) دوصقملاو .مويلا ىتح (ثعبي) مسا لمحت لازت امو (ثعبي)
 باتكلا نإف كلذكو . تومرضح لحاسو تومرضح يداو وه (اهلفسأو اهالعأ
 قطانم خئاشمو لايقأ اوناكو (هوبش لاوقأ : جعمض ءانبأ) ىلإ هّجّوت يوبنلا
 . هوبش ءاول يلاعأ

 ني دي

 ىف هصن ءاجو ءرداصملا نم ديدعلا هتركذ دق «ةثالثلا ةيوبنلا بتكلا ثلاثو

 تاقبطو «رجح نبال ةيلاعلا بلاطملا نع يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا باتك
 «يدنشقلقلل ىشعألا حبصو «يناربطلل ريغصلا مجعملاو «دعس نبال ةباحصلا
 دقو «تاياور ثالثب كلذو «يزيرقملل عامسألا عاتمإو .ظحاجلل نييبتلاو نايبلاو
 : باتكلا صن يلي اميفو .يوبنلا باتكلل ةلماكلا ا يزيرقملا عمج

 لايقألاو ءرجح نب لئاول ؛هّللا لوسر دمحم نم . ميحرلا نم نمحرلا هّللا مسب)
 '"كرمودس زها نفس اكنلا عاورألاو ةلهابعلا

 ةعيّتْلا ىلع :اهلحم دنع ةمولعملا ةاكزلا ءاتيإو «ةضورفملا ةالصلا ماقإب

 - عامسألا عاتمإ د مورا اره عدلا هيج نيحتيلا د ىرمتلا هوثنلا ةيساستلا ققاثول 0
 .7 47ص - يناربطلل - ريغصلا مجعملاو - ١7١٠ص - يزيرقملل

 .؟ج /8ص - ينادمهلا نسحلل :ليلكإلا

 .[؟ج ؟77ص] .«تومرضح لهأ نم ةلهابعلا لايقألا ىلإ . ١. ظحاجلل نييبتلاو نايبلا يف 3
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 «طالخ الو ."”سمُخلا بويّسلا يفو '"ةجبشلا اوطنأو ,.,اهبحاصل لاو
 . "”مالسإلا يف راَغبش الد ع0قانش الو 0 0

 :مارعب نكشم لكو: 57 رأفت نبخأ تفك

 ِبّيَن ْمِم ىنز نمو .ًاماع هوضفوتساو ةئامه رعتصا ركاب ْمِم ىّنز ْنَمو
 'ويماضألا هوجّرضف

 نم ةرشع لكل .ىلاعت هللا ضئارف يف ةّمُعالو .نيدلا يف ميصوت الو
 3 يلا نه قا رقلا" هيت هتان خلا

 ةاشلا :- رسكلاب  ةميتلاو .منغلا نم نوعبرألا : رسكلاب  ةعيتلا ١ نييبتلاو نايبلا شماه يف ()

 .«نيعبرألا ىلع ةدئازلا

 «لبإلا نم سمخلاك ةاكزلا هيف بجي ام ىندأ يأ :باصُنلا ؛ةعيتلا» قئاثولا شماه يفو
 .«نيعبرألا ىلع ةدئازلا ةاشلا لثم نيباصنلا نيب ام يه :ةميتلاو . منغلا نم نيعبرألاو

 .[ةيسايسلا قئاثولا - 288ص] .ءاطعإلا :ءاطنإلاو . طّسولا اوطعأ يأ :ةجبثلا اوطنأ 0

 نايبلا كفاه ؟ 80ص ةيلهاجلا يف نوفدملا لاملا هب داري «بيس عمج :بويسلا (0)
 ؛«ةيلهاجلا يف نوفدملا لاملاو «زاكرلا 000 قئاثولا شماه يف ءاجو . [نييعلاو

 . [ةيسايسلا قئاثولا 52١  ص] ؛ىلاعت هللا ءاطع نم هنأل ندعملا يأ

 00 ل ءهريغ لبإب هليإ لجرلا طلخي نأ :طالخلا (5)
 . شغلاو ةعيدخلا : طارولاو

 ءيش هنم ذخؤي ال ةضيرفلا ىلع داز امف «منغلاو لبإلا نم نيتضيرفلا نيب ام :قانشلا 20(
 نم لبألا ىلع .داز ام الغم وهز ) [نايبلا  ؟تجا«ىض] ءةيناثلا ةضيرفلا معت ندع
 راسا راسك ننديقلا :: نزلا دهوك هاكر دحر الف ءعستلا ىلإ سمخلا
 .[ قفا ول ادم ن1

 رخآلا هجوزي نأ ىلع هتميرح لجرلا ٌلجرلا جوزي نأ :راغشلا» نييبتلاو نايبلا شماه يف ءاج (0)
 يف ءاجو ٠ ؛ ةيلهاجلا يف كلذ ناك دقو . ىرخألا عضب اهنم ةدحاو لك رهم نوكيو «هتميرح

 يف ةيبص جّوزملا هجّوزي نأ ىلع هتيالو يف ةّيبص لجرلا جؤزي نأ : :راغشلا» قئاثولا شماه

 .(رهملا اعفد امهنأك ءرخألا عضب ةدحاو لك قادص نوكيو ,هتيالو

 شماه يفو [نييبتلاو نايبلا  ؟ //؟7ص] .ءابرلا نم ءابرإلاو .هكاردإ لبق عرزلا عيب :ءابجإلا 0
 لجرلا عيبي ب نأ وه :يدنشقلقلا لاقو ياا سلا لج عدلا حب عيب :ءابجإلا) قئاثولا

 ا نا را مراسم لجأ ىلإ هرعت وح اد
 [قئاثولا /584 ص1 .ءابرلا لكأ يأ :ىبرأو .(هب

 ًابرض هوّمد يأ : :هوجرض . نينا كن قل هوبرضا يأ : هوعقصأ قئاثولا شماه يف ءاج

 .«ةراجحلا :ميماضألاو . ىمدي ىتح هومرأو
 رتست ال يأ (هّللا ضئارف يف ةمُع الو) . لسكلاو روتفلا :ميصوتلا (نيدلا يف ميصوت ال) (5)

 . ىفخت الو

00 
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 4 ها ونا عيدا هللا ويش دا ديما «لايقألا ىلع لفرتي رجح نب لئاوو

 داع دنع 6ع
 0 1 ه1

 دهع يف ؛تومرضح يف ةلهابعلا لايقألا ىلع ًاريمأ رجُح نب لئاو لزي ملو
 ىلإ رمع ةفالخ يف قلطنا نأ ىلإ «قيدصلا ركب يبأ ةفالخ يفو لكك هللا لوسر
 اولمح يذلا نييناميلا ناسرفلاو ءامعزلاو ةباحصلا عم تاحوتفلاو داهجلا تاحاس

 .ةدتمملا قافآلا ىلإ مالسإلا ةلاسر

 ةفوكلاب هلوزنو . . تاحوتفلا يف لئاو ريسم
 تالاجرو ناسرفو ةداقو لايقأ عم يمرضحلا رجحُح نب لئاو قلطنا ه4١ ةنس يف

 يف ةيسرافلا ةيروطاربمألا شويج ةلواصمل اوضمو داهجلا ءادن اوّبَل نيذلا تومرضح
 روايتي اقبال وفل ىف رع نور زار نك ا حيراتلا ياتو رك اكداكو «قارعلا

 "”(ةفوكلا لزنو «حوتفلا يف كراش هنأب عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاج ام

 ىلإ دوعي يذلاو نميلا لئابقو قطانم يف دئاسلا ماظنلا نأ ىلإ كلذ دوعيو
 هيف نكي مل مالسإلا رجف ىتحو ةيلهاجلا يف ًادئاس ناكو ةيريمحلا ةلودلا رصع

 ناك امنإو «بورحلا يف مهقطانمو مهلئابق نودوقي نيذلا ْمُه كولملا ءاوذألا لايقألا

 . وذ عفيمس وه ريمح قطانمو لئابقل ماعلا يبرحلا دئاقلا ناكف اهتداق بورحلل
 مالا حوتف يف داهجلل ريمح قطانم كولمو لايقأ راس هتدايقبو يريمحلا عالكلا

 امأ «يدارملا حوشكم نب سيق جحذم لئابقل ماعلا يبرحلا دئاقلا ناك كلذكو

 سيق نب ثعشألا وه ماعلا يبرحلا اهدئاق ناك دقف تومرضح لئابقو قطانم

 ىلإ ءرجح نب لئاو مهيفو «تومرضح ناسرفو لايقأ لصو هتدايقبو «يدنكلا

 رمع ناكو .قارعلا ىلإ اوضم مث «ةرونملا ةنيدملاب باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ
 لاق «نميلا يرفنتسم نم مهتيبلاغ فالآ ةعبس يف صاقو يبأ نب دعس اهيلإ هَجَو دق

 نيا ةنايعيمو بلا يب يدكلا رسال كحال هقاروم نينا ىلع مارد : قريطلا

 هملإ فيييعملا واهل كك دلا ييم ىلإ دع ناسا نو دلحج فان لاكو " «ةضعلا لطهأ
 يربطلا ةياور تركذ دقو '””«أفلأ نيثالث يف سيق نب ثعشألا هقحلو ءركاسعلا

 دمحم .د - يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا - سأرتيو دّوستي لفرتي : (لايقألا ىلع لفرتي)

 .؟ 5١ ص ى هللا ليمح

 .575ص  فرطماب دمحمل  نميلا ىلإ نيبستنملا نيرجاهملا مالعأل عماجلا (؟)
 .ةج 81ص - يربطلل  كولملاو ممألا خيرات

 .أج 87” ص  نودلخ نبا خيرات (4)
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 ركذ امنيب «ةئامعبسو فلأ اوناكو «ةدنك ةليبق نم سيق نب ثعشألا عم اوناك نيذلا

 اهلولدمب تومرضح قطانمو لئابق رئاس نم ثعشألا عم اوناك نيذلا نودلخ نبا
 نيذلا كلذكو «ًاقرش نامُع زوافمو ةرهملا ىلإ ًابرغ ةوبش نم دتمملا ميدقلا عساولا

 تاع ل ثعشألا عم اوهجوتف ةنيدملا ىلإ نميلا لئابقو ا

 هنو 17 تي «فدصلاو تومرصتس نم ناعما مودم ناك دقو

 ؛ءيط نمو ءدزألا نم فالآ ةدعو «معئح نمو ءنادمه نمو جحذم نم فالآ

 عم ناك رجح نب لئاو نأ انه مهملاو .نميلا لئابق نم مهريغو «ريمَح نمو
 ةدايقب اودهش نيذلا تومرضح تالاجرو ناسرفو يدنكلا سيق نب ثعشألا

 ةيروطاربمألا شويج ميرو ردا ىف رفاو نودل اريشهاببوا نارعلا حرج ثعشألا
 (ه5١ رفص) نئادملا حتفب ارورمو (ه5١١ مرحم) ةيسداقلا ةعقومب ًءادتبا «ةيسرافلا

 أبن يف ريثك نب ظفاحلا لاق «دنواهن ةعقوم ىتحو (ه5١ ةدعقلا وذ) ءالولج ةعقومو

 :دنواهت ةعقوم

 ةباحصلا تاداس نم مهنمف «ةلتاقملا نم أفلأ نيثالث يف نيملسملا شيج لمكف»

 :نينمؤملا ريمأ رمع نب هللا دبع : مهنم «ريفغ ٌمجو ريثك قلخ برعلا سوؤرو
 يدعم نب ورمعو «ةبعش نب ةريغملاو «ناميلا نب ةفيذحو «يلجبلا هللا دبع نب ريرجو

 نب نامعنلا رمأ مث . .يدارملا حوشكم نب سيقو «دليوخ نب ةحيلطو «يديبزلا برك
 .مهببقو مهمايخ اوبرضو «مهلاقثأ سانلا طحف «لاقثألا طحب  شيجلا دئاق  نرقم

 «شيجلا فارشأ نم رشع ةعبرأ اوبرض نيذلا ناكو ؛ةميظع نامعنلل ةميخ تبرضو
 ةيصاصخلا نب ريشبو «ةبعش نب ةريغملاو ءورمع نب ةبتعو «ناميلا نب ةفيذح :مُهو

 هَّللا دبع نب ريرجو ءرطم نباو ءرماع نب يعبرو «ربوه نباو «بتاكلا ةلظنحو
 نيف ري كيعشسو «ئدنكلا سيق نب ثعشألاو «يريمجغلا هّللا دبع نب عرقألاو ؛ يلجبلا

 مهنم نأ يربطلا خيرات يف ءاج كلذكو . "”(يمرضحلا رجح نب لئاوؤ ا
 نيف مننا ليعتسو :ىدتكلا شيق نب ةعشألاو (يلجيلا هللا دلع ويريرج

 و لئاوو 0

 ثيح دنواهن ةعقومب يمالسإلا شيجلا ةنميم ةدايق يف رجح نب لئاو ناكو
 نرقم نب نامغنلا نإ : يرذالبلا ركذ كلذ يفو: «ةتميملا ريمأ سيق نب ثعشألا نأك
 لاق 1 ةعش ني: ةريملا ةرسيملا ىلعو سبقني فعشألا ةنميملا ىلع لعج

 .؛ج 8/ص - يربطلل  كولملاو ممألا خيرات ()
 .ل ج ١١ 8ص - ريثك نبال  ةياهنلاو ةيادبلا (0)

 .ةاج 4 * ص يربطلل كولملاو ممألا خي دا
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 نب ةفيذح ىلوتف ''”«دنواهن يف لوتقم لوأ نرقم نب نامعنلا ناكف٠ :يرذالبلا
 رجح نب لئاو ةعمو :سشيخلا ةنمنم ةيشألا نلوتز نامعتلا ناكم ةدايقلا ناميلا

 .تناكو ءىربكلا دنواهن ةعقوم يف حتفلاو رصنلا مت نأ ىلإ ةنميملا يف يمرضحلا

 نم رفظلاو رصنلاب مالسإلا دنج عجرو .ه١1 ةنس ليقو «ه“ ةنس رخاوأ ىف

 رجح نب لئاوو سيق نب ثعشألا مهيفو قارعلاب ةفوكلا ىلإ ناريإ يف دنواهن
 .ذاذفألا ةباحصلا مالعأ نم مهلاثمأو برك يدعم نب ورمعو

 اهطاطتخا ذنم اهونكسو ةفوكلا اولزت قيذلا ةباحصلا نم رجح نب لئاو ناكو

 لاق .ةفوكلا ةيالوب يمالسإلا يبرعلا رصعلا سيسأت يف اومهاسو ءها1١/ ةنس

 رجح نب لئاو  لزن» ةباصإلا باتكب رجح نب لئاو ةمجرت يف ينالقسعلا

 نب قورسمو لئاو نب ةمقلع هانبا هنع ىورو .ثيداحأ ِةْلَي ىبنلا نع ىورو «ةفوكلا
: : 1 : 1 0 : 
 ناكو (نورخاو «١ سبيع نب رجحو «تايش خر ننلكو «ىيحي مأ هتجوزو « لئاو

 . ةفوكلاب كلذ

 نب نامثع ةقيلخلا مهعطقأ ةفللا ءامعزلا رابكو ةباحصلا دحأ رجح نب لئاو ناكو

 نع ًاضوع وأ يو هللا لوسر دهع ذنم مهتناكمو مهداهجل ًاريدقت قارعلاب ًاضرأ نافع

 قارعلاب عطقأ نم لوأ» :يرذالبلا لاق .حجرأ لوألاو ءزاجحلاو نميلاب مهل ضرأ

 عطقأف «ةيلاجلا ضرأ نم ناك امو ىرسك يفاوص نم عئاطق عطقأ «نافع نب نامثع

 نب رامع عطقأو .هرارز ىلاو ام يمرضحلا رجح نب لئاو عطقأو «عتساقلا جلع

 قست عت الاو ءءاحورلا متاح نب يدعو ءابنعص ثرإلا نب بابخو ءاقيسأ ومان

 قارنا طاش مرآ يلحبل هللا دبع نب ريرج عطقأو «ذابانزيض

 ناك يذلا نايفس يبأ ن 1ياةيراعملا بواخر ردا تسلا وعأا [« نقر

 نم ّتْسَل : لاقف ينفدرأ :ةيواعم هل لاقف رجح نب لئاول ًاقفارم هلعج ُةَِكَي هللا لوسر

 ءه١4 ةنس ةفوكلا ىلإ ىتأو ةيواعمل ةفالخلا رمأ عمتجا املف . كولملا فادرأ

 فلختسا امل .٠ .) هنأ ينالقسعلل ةباصإلا يف ءاجف ء«ةباحصلا مجارت هتركذ ام ثدح

 نيب هتلمح تنك ول ٌتددوف :لئاو لاق ءهمركأو هاقلتف «رجح نب لئاو هلصق ةيواعم

 «ةفالخلا ةيواعم يلو ىتح لئاو :شاعو ...ف باعيتسالا يف يبطرقلا لاقو "' يدي

 .ال0 ١ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف 0
 .7 /57؟78ص - ينالقسعلل - ةباحصلا زييمتا يف ةباصإلا )072
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 هدوفول هزاجأو هب بحرو .كلذب هركذأو ةيواعم هفرعف رجح نب لئاو هيلع لخدف
 هذخأي :لاقو كلذ نم ىبأف هقزري نأ دارأو «هئابحو هتزئاج لوبق نم ىبأف ؛هيلع

 . 7« هنع ىنغ يف انأف ينم هب ىلوأ وه نم
 يلو امل ةيواعم راز١ هنإ عماجلا باتكب رجح نب لئاو ةمجرت يف ءاجو

 اكرر هيلع يرحب نا ذارآو اهلبقي ملو ةزئاجلا هيلع دّرف .هزاجأو همركأف «ةفالخلا

 . "6 ىنم هب ىلوأ وه ْنَم هذخأيلو ءهنع ىنغ يف انأ :لاقف

 ةريخألا . . رجح نب لئاو تاونس

 نم علب تح ةدوخلا ىف هنايملا»ع يوذ ةباحصلا نب رجعت نب لكاز لزي ملو

 نب ثراحلل ةرصبلا ةيواعم ىَلَو» هنإ ه4 ةنس ءابنأ يف ريثك نبا ركذو . آيتع ربكلا

 اهيلعو ةفوكلا دايز مدقف ءادايز ىلوو ءرهشأ ةعبرأ دعب هلزع مث «يدزألا هّللا دبع

 عمتجاف ةربخ عما نصح نو نار هنن تح وحلا نإ ىلع جلل ةريقملا

 ىلع هتيلوتب رمألا هاتأ دق نكي مل ًادايز نأل كلذو .' "”(ءيش ىلع هنم ردقي ملف هب

 ريا

 نك ولا قيس ًارجاز رجح نب لئاو ناكو» :باعيتسالا يف يبطرقلا لاق
 ىلإ عجرف قس ابارك فارق «ةريغملا اهريمأو ؛ةفوكلاب دايز دنع نم أموي جرخ

 لوسر مدقف «ريخ ىلإ انهه نم كّلحَرُي ٍبارُغ اذه ة ةريغملا ابأ اي :هل لاقف دايز

 , ؟90بلاو ةرضبلا ىلإ دس نأ :دايز ىلإ ةهوي حرم ةيواعم

 ةبعش نب ةريغملا ىلإ رجح نب لئاو داعو «ةرصبلا ىلإ ريسملل دايز أيهتف
 ناكو «ةباحصلا نم هنأل ةفوكلل ًاريمأ ةريغملا ءاقبب سوفنلا تباطف ءرمألاب هربخأف
 ًاضيأ غلب دق ةريغملا ناكو ءرومألا يف ةباحصلا نم هريغو رجح نب لئاو ريشتسي

 يف ةريغملا تام «براقتم تقو يف رجح نب لئاوو وه تامف ءأيتع ربكلا نم
 نب لئاو ةمجرت يف ءاج كلذكو . ةنس نيعبس نبا وهو ةرجهلل 5٠ ةنس ناضمر

 .(ةيرجه 0٠ ةنس يفوت) هنأ عماجلا باتكب رجح

 «ةفوكلا نايفس يبأ نب دايز ىلوت ةريغملا ةافو دعب هنأ ىلإ هيبنتلا ديفملا نمو
 مت يذلا يدنكلا يدع نب رجح ةيضق ه7 ةنس ليقو  ه١0 ةنس يف تعقوف
 ىلع دايز ضبقف ءرومألا نم كلذ ريغو ةفيلخلا ىلع جورخلل ضيرحتلاب هماهتإ

 )١( الاستيعاب  ج 79ص -ريثك نبال  ةياهنلاو ةيادبلا ) ." /547 ص - يبطرقلل 8.

 )( الجامع  .547ص  باحصألا ةفرعم ىف باعيتسالا () .5"57ص - فرطمابل
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 .هباحصأو رجح ىلع ةفوكلا اهأ نم نيكس ةةانهش بتلكو «هباحصأو رجح

 هنإ تمعزو لب ء«رجح نب لئاو دوهشلا نم ناك هنأ يربطلا خيرات يف ةياور تمعزف

 ةيواعم رمأف ءرجح نب لئاو مهنيب ةعامج عم ةيواعم ىلإ هباحصأو ًارجح دايز ثعب
 ةنس ليقو ه0 ١ ةنس رجح لتق ناكو» :ريثك نبا لاق «يدنكلا يدع نب رجح لتقب

 رجح نب لئاو نإف «ةيرجه 0 وأ ةيرجه 0١ ةنس كلذ ناك ًٌءاوسو .«ةيرجه 0“

 دوهشلا نم ناك هنأب لوقلاف «ةيرجه 0٠ ةنس يف يدع نب ؛ رجح ةيضق لبق تام دق

 د :هنإ نم رداصملا كلت يف ءاج ام هبشي يدع نب رجح ىلع

 :اولاق ؟هدويق يف هونفدو هيلع اوُلَصْأ :تلاط يبا نب ىلع نوب نسحلا لاق

 وا ا و ل ل (")(هّللاو مهجاح :نسحلا لاقف

 ةفوكلاب يفوت رجح نب لئاو نإف كلذكو «لقألا ىلع نيتنسب يدع نب رجح ةيضق
 .ةيداليم 77١ قفاوملا ةيرجه 5٠ ةنس ناضمر يف

 هللا لوسر ةوعدل ٌةباجتسإ رجُح نب لئاو ةيرذ يف ّلجو ْزع هللا كراب دقو
 «لئاو يف كراب مهللا» :لاق هنإ باعيتسالا يف ءاج دقف «مالسلاو ةالصلا هيلع

 «لئاو ىلع كراب مهللا» :لاق هنإ مالسلا لبس يف ءاجو (هدلوو دلوو «هدلوو

 .«هدلو دلو ىلعو ؛هدلو ىلعو

 يف ةفوكلا ىلإ ًابونج نميلا يف تومرضح نم رجح نب لئاو ةيرذ ترشتناف
 نب لئكاو ءانبأ نم نانثا ةفوكلاب ناكف .ًابرغ سلدنألا ىف ةيليبشإ ىلإ ًاقرش قارعلا
 هدفا نتا لئاولا ناكر يلقون نيثر اعنلا يفور نإ ند ةهتاف ايق رح
 يف هيبأ ةبترم ىلوت هنإو «تومرضحب ميرت يف ناك هنأ ودبي «لئاو نب ثراحلا

 يف ينالقسعلا ركذ دقف .ةفوكلاب نكي مل هنأ ْدِإ هتومرضحب ةماعزلاو ةلايقلا
 ىؤرو ؛ةفوكلا رجح نب لئاو لزن) :لاق ةباحصلا تاقبط يف دعس نبا نع ةباصإلا

 نب لئاو ينالقسعلا لاقو «(رابجلا دبعو ةمقلع هانبأ هنع ىور .ِْيلك ىبنلا نع

 نب لئاو نإ :باعيتسالا يف يبطرقلا ركذ كلذكو «اهب هّبَمَعو «ةفوكلا لزن» :رجح
 اميف .ةيبآ نم:رابجلا "دبه غمس ملو «نابجلا دبعو ةمقلع هاثبا هته ئورا سحح
 امنإ لئاو نم عمسي مل يذلا رابجلا دبع لعلو ؛«''”«ةمقلع نب لئاو امهنيب نولوقي
 نم لئاو انبا ةمقلعو رابجلا دبع ناكو «رجح نب لئاو نب ةمقلع نب رابجلا دبع وه

 .8ج ١5ص - ريثك نبال - ةياهنلاو ةيادبلا )١(
 .547 ص - باعيتسالاو 7 /578ص  ةباصإلا (؟)
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 ريشي امم ةفوكلاب لئاو نب ثراحلا نكي مل امنيب .اهب امهدالوأو ءةفوكلاب نيعباتلا

 نب لئاو نب ةمقلع نب رابجلا دبع يلاتلا ليجلا يف رهتشا مث «نميلاب ناك هنأ ىلإ
 نودلخ وتب ناك امهدلو نمو ء«رجح نب لئاو نب ثراحلا نب برك يدعمو ءرجح

 . سلدنألاب ةيليبشإ يف
 يف ةياهن ةيليبشإب مهو «تومرضح يف مهبسن «نودلخ ونبو :نابح نبا لاق»

 نب لئاو دلو نم مهنإ :مزح نبا لاقو .ةيملعلاو ةيناطلسلا ةسايرلا نيمستقم ةهابنلا

 ظ .©"7(ةرهمجلا باتك يف مُهبسَنو ءرجح
 نب رابجلا دبع ىلإ ةرات «نودلخ ينب ةرهمجلا باتك يف مزح نبا ٍبَسَن دقو

 نب لئاو نب ثراحلا نب برك يدعم نب بيرك ىلإ ةراتو ءرجح نب لئاو نب ةمقلع
 :هصن يلي ام نودلخ نبا خيرات يف ءاج كلذ يفو .رجح

 نب رابجلا دلو نم مهنإ لاقيف «نويليبشألا نودلخ ونب ٌركذُيو :مزح نبا لاق»
 ةيليبشإو ةنومرقب هنباو دمحم نب رذنملا يلع مهنمو .رجح نب لئاو نب ةمقلع
 نب ركب يبأ نامثع انبا امهو ؛ًةليغ يمخللا جاجح نب ميهاربإ امهلتق نيذللا
 .قرشملا نم لخادلا نودلخب فورعملا فولخم نب ركب يبأ نامثع نب دلاخ

 .نودلخ ورمع نبا هنإ لوألا نودلخ يف هريغ لاقو

 نب بيرك نب باطخلا نب ئناه نب نامثع نبا هنإ نودلخ يف مزح نبا لاقو
 . رجح نب لئاو نب ثرحلا نب برك يدعم

 نب بيرك نب ئناه نب باطخلا نب رمع نب ملسم نب نودلخ :هريغ لاقو
 . "”ىهتنا .«رجح نب لئاو نب ثرحلا نب برك يدعم

 ًاعيمج اهنأل ىرخألا نع لاوقألاو تاياورلا كلت ىدحإب ءانغتسالا نكمي الو
 : ةيلاتلا ملاعملا كلذ لمجُم نم نيبتث ْدِإ « ةحيحص

 :امهادحإ ءرجح نب لئاو ينب نم نيترسأ اوناك «نييليبشإلا نودلخ ينب نأ -
 ةوتشأ : ىرخألاو .رجح نب لئاو نب ةمقلع نب رابجلا دبع نب فولخم ةرسأ

 يدعم نب بيرك راس امبرو .رجح نب لئاو نب ثراحلا نب برك يدعم نب بيرك
 سلدنألا الخدف ثقولا تاذ يف ةفوكلا نم رابجلا دبع نب فولخمو نميلا نم برك
 سلدنألا ريمأ ينالوخلا كلام نب حْمَسلا دهع نيب ام تعقو يتلا تاحوتفلا ةرتف يف
 - ١؟4) سلدنألا ريمأ يريمحلا يبلكلا رارض نب ماسح دهعو (ه5١٠- 99)

 )١( اج ١؟5ص - نودلخ نبا خيرات  ربعلا باتك .

 6ص ب نودلخ نبا خيرات يف نميلا عرج ٠١.
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 «نضلا1931 راج زبور ىو درسوا بر ركل رداوملا كار فلا

 :ةيليبشإب اونكس نيذلا رجح نب لئاو ينب نم ةعبرأ نودلخ مساب يمّس سن كقاو ت

 نب ةمقلغ نب رابجلا دبع نب فولخم نب نامتع نب نوذلخي فرعملا دلاخ. مهتم

 ريغ لاقو .لوألا نودلخ مزح نبا لوق يف وه نامثع نب دلاخو .ءرجح نب لئاو

 اذإف :هبسن ةيقب ردصملا ركذي ملو .ورمع نب نودلخ وه لوألا نودلخ نأ مزح نبا

 لوألا نودلخ نبا وف ورمع نبا نوكي بيرك نبا وأ فولخم نبا وه ورمع ناك

 مث .ثلاثلا نودلخ وهو ئىناه نب نامثع نب نودلخ ًاضيأ نودلخ مساب يمُّسو

 وهو برك يدعم نب بيرك نب ئناه نب باطخ نب رمع نب ملسم نب نودلخ
 . عبارلا نودلخ

 نودلخ نب بيرك) ميعزلا ةيليبشإ يف نودلخ ينب مالعأ نم ناكو -

 ا ا ل ل ا ا ا

 نب ةيمأ : ناقل ذبل ةرحشرملا ةيليبشا ءاسور ناع تلد فبلا اجور

 يب هللا كيو «نودلخ نب ؛ للاخ هوخأو ؛«يمرضحلا نودلخ نب بيركو «رفاغلا دبع

 دفا اةييعكت نر ةيليبتكا واق حر دقتمللا لي يعل ناك يمخللا عج

 زيمأآلا دي ةنيحس اوراق ؛«بلغتلا ىلع نوموحي نوروكذملا ءاسؤرلاو ءرصانلا وبأ

 نب ةيمأ دبتسا مث . هيبأ ىلإ ًايجان فرصناو هنآ حم ريعقلا قو نمسوت هللا دع

 ماقف ؛هلتق نم حاجح نب سدللاا ليه قلع. نيكو .مهتارادم ىلع اهتيالوب رفاغلا دبع

 - رفاغلا دبع نب ةيمأ لتق ىلع نودلخ ينب ٌرَماَظو جاجح نب ميهاربإ هوخأ هناكم

 بتكو .ميدخلا ةلزنم نودلخ ينب نم هسفن ميهاربإ لزنأو - هام ماع كلذو

 مهنم لبقتف «لِتثو علخ ةيمأ نأب هّللا دبع ريمألا ىلإ هباحصأو نودلخ نبا بيرك

 كلذ نبك ىلوتو د سا سومو ع يان با

 هس و يا تا :ةظلغلا

 هللا دبع ريمألا هل بتكف ءنودلخ نب بيرك ىلع هباتكب دتشيل  رسلا يف - ةيالولا
 00 .نودلخ نب بيرك اولتقف هعم مهضعب راثو «ةماعلل 00 «هدهع

 6 اطوال اك ر هوم كو امش نع ىلع



 م4 نوُدْلَخ نبا ُدَج . . ىمّرُْضَحْلا رجح نب لئاو / نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 1359
 يس سسسسسسشسسس سس يش يال يتسم يا ساس

 ةهابنلا يف ةياهن) :نابح نبا مهفصو امكو «ةيليبشإ يف نودلخ ونب لزي ملو
 :برعلا ةراضحلا نونمُع لالخ كلذ: , (ةيلعلاو ةيئاظلربلا ةسايرلا نيفلتتتم
 .سلدنألاب ةيمالسإلا

 ملاعلاو خرؤملا ةمالعلا وه يمرضحلا رجح نب لئاو دافحأ مظعأ ناك دقلو
 هتمجرت مت يذلا (نودلخ نبا ةمدقم) باتك بحاص ءنودلخ نبا ميظعلا يعامتجالا

 يف نودلخ نبا ةرهش (ةمدقملا) عم تعاذو ؛ملاعلا ءاجرأ يف تاغللا نم ديدعلا ىلإ

 قفاوملا -ها/”7 ماع سنوت يف نودلخ نبا دلو دقل . .اهبراغمو ضرألا قراشم
 هنأب هسفن بسني مل هنكلو «سلدنألاب ةيليبشإ يف نودلخ ينب نم هلصأو - م11

 هسفن بسني مل كلذكو  تايصخشلاو ءاملعلا نم ريثكلا لعف امك  يسلدنأ وأ يليبشإ
 ىلإ هسفن َبَسُن امنإو «شاعو دلو - برغملا دالبو سنوت يف هنأل - يبرغم يسنوت هنأب
 :هصن ىلي ام ًالئاق (ةمدقملا) لهتساف «ةقيرعلا ةيناميلا ةيمرضحلا هروذج

 ُدبع ِهِفْطْلِب َينّغلا ىلاعت هّللا ىلإ ُريقفلا ٌدبعلا لوقي . ميحرلا نمحرلا هللا مسب#

 . "0(هّللا هقفو يمرضحلا نوُدْلَخ نب دمحم نب ٍنمحرلا
 نبا ىطعأ دقو 2, ””تومرضح نم هنأب هتايح ةليط زتعي نودلخ نبا ناك دقل

 )١( نبا ةمدقم خلدون  ص١.
 : الئاق عماجلا باتك يف هتمجرت فرطماب زجوأ دقو ؛ةروهشم ةفورعم نودلخ نبا ةايحو هو

 فوسليفلا . يمرضحلا رجح نب لئاو دلو نم ؛نودلخ نب دمحم نب دمحم نب نمحرلا دبع#

 لحر ء نوع هاشم هدلومو «ةيسلدنألا ةيليبشإ نم هلصأ . ةثاحبلا يعامتجالا ملاعلا خرؤملا
 .سنوت ىلإ داعو. «تاياشوو سئاسد هتضرتعاو ءالامعأ ىلوتو .ناسملتو ةطانرغو ساف ىلإ

 يزب ٌّيزتي ملو «ةيكلاملا ءاضق اهيف يلوو «قوقرب رهاظلا اهناطلس همركأف رصم ىلإ هّجوت مث
 «ةروصلا ليمجت  اسيضف ناك ةرهاقلا يف يفوتو .ديعأو لزعو هدالب يزب ًاظفتحم ةاضقلا
 زتها سلدنألا ىلإ لحر املو ا «ميضلا نع ًافوزع «ةجهللا قداص القاع
 أدتبملا ناويدو رّيِعلا) هباتكب رهتشا .هسلجم يف هسلجأو هيّقلتل هتصاخ- بكرأو اهناطلس هل
 نم دعُت يهو (ةمدقملا) اهلوأ «تادلجم ةعبس يف (ربربلاو مجعلاو ةيرعلا خيرات يف نبخلاو
 لصفي (ريعلا) منخو .اهريغو ةيسنرفلا ىلإ هنم ءازجأو يه تمجرُت :عامتجالا ملع لوصأ

 درفأ مث ٠ .هنمز ثادحأ نم هب لصتي امو هتريسو هبسن هيف ركذ (نودلخ نباب فيرعتلا) هناونع
 «باتكلا فلؤم «نودلخ نباب فيرعتلا) هامسو ؛ :ربعلل ًاليذ هلعجو هيف طسبتف لصفلا اذه
 هلو «قطنملا يف ةلاسرو (باسحلا) يف باتكو «ةدربلا حرش) هبتك نمو . .(ًاقرشو ًابرغ هتلحرو
 نبا ةايح) اهنم «ةصاخ تافلؤم يف هئارآو هتريس مهريغو برعلا نم ُباتُك لوانتو .رعش
 نع تاسارد)و .نيسح هطل (نودلخ نبا ةفسلف)و .نيسحلا نب رضخلا دمحمل (نودلخ

 هللا دبع دمحمل (يركفلا هثارتو هتايح نودلخ نبا)و .يرصحلا عطاسل (نودلخ نبا ةمدقم
 .[عماجلا 5١ 5صّ] «خورف رمعل هلثمو «زيبمق انحويل (نودلخ نبا)و .نانع
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 ةنمزألا مدقأ ذنم نميلا خيرات ىصقتساف ءًريبك ًامامتها نميلا خيرات نودلخ

 ءربعلا باتك ) هاّمس يذلا ليلجلا هناك تقلا يرتب اقر هادا سلا

 يوذ نم مهرصاع نمو «ربربلاو مجعلاو برعلا مايأ يف «ربخلاو أدتبملا ٍناويدو

 حيرت وسب ريجتا دكر «تادلجم ةعبس يف باتكلا كلذ عقيو (ربكألا ناطلسلا

 يبني ماو نقبل نك اعقل كالا ىف ردلتج قر يكل ا ورز ؛(نودلخ نبأ

 يل ىلا دل ب باك وهرب ملا ”(نودلخ نبا خيرات يف نميلا) ناونعب صاخ باتك

 روصعلاو ةنمزألا مدقأ ذنم ةنس ةئامعبرأو فالآ ةتس ربع نميلا خيرات ملاعم ةفرعم

 م٠1 1 قفاوملا ةيرجه 6 م ةنس ةرهاقلاب نودلخ نب نمحرلا دبع ةافو ىتح

 ««نلاعت هللا ناويفور سيخ مل فاو: ونحن نلعو هللا حيو هلت
 2 ا رإم

 باتكلل ةماعلا ةئيهلا نع رداص . حرفلا نيسح دمحمل (نودلخح نبا خيرات يف نميلا ) باتك )١(

 0+ اب ةدمبلا ةرويمحلا
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 000 ا اة ل ااا ىلا ا

 يطعانلا آم ود ريمع

 ل ا

 : ٠ كلنا ليت اياك

 ىلإو َناَرَم يذ ريّمُع ىلإ هللا لوسر دمحم نم . يعرلا نطحرلا هللا ميسنا

 . "وه الإ هّلِإ ال يذلا مكيلإ هللا دمحأ ينإف . متنأ ٌملِس :نادمه ْنِم ملسأ ْنَم

 مالسإلا لبق ناَّرَم يذ لآ ةلايقو بسن

 يهود اهعيمج ديز نب نادمه لئابق ةداقو لايقأ نم ناَّرَّم وذ ريمع ناك دقو

 تناكو «مالسولا روهظ دنعو ةيلهاجلا يف ماعلا يبرحلا اهدئاقو ليكبو دشاح

 ل يل ا يلا

 : طسوألا ناّرم يذ نبا ركذي ندج يذ نب ةمقلع لاق اهنمز رخآ يف

 («”لوغلوغأناثدحللهتلاغ طعان ديس َناَّرَم يذ نسبا وأ
 نم مهؤابآ ُهدّيَق ام ىلع» ناّرم يذ لآ بسن ليلكإلا يف ينادمهلا ركذ دقو

 ليقلا ناَّرم يذ ريمع . .» بسنلا لجس يف ءاج ثيح ؛رباك نع أرباك هوظفحو مهبسن
 نب ديز نب طسوألا نارم يذ ريمع نب دئرم نبا ِكلي هّللا لوسر هيلإ بتك يذلا

 يذ ةرمح نب دجنم نب بهنم نب رصن نب ابهن نب ةعرّز يبأ نبا نيجاتلا يذ نب كلام
 نب نايفس نب طعان وهو روث نب ورمع نب فوني يذ رجُح نب لإ دئرم نب ربكألا نارم
 0 نب ْمَتَب نب لإ بهوم نب ْعَتْب يذ نب عنتمي عفسإ نبا نافهن ناهلع

 لماكلا صنلا يتأيسو - ١7ص هللا ديمح دمحمل - يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا )١(
 . يوبنلا باتكلل

 .١٠ج ١١ص ليلكإلا  ًاركمو ًءاهد دشأو رثكأ : :لوغ لوغأو . .ةيهادلا ىنعمب انه لوغلا (؟)
 .١ج 44ص - ينادمهلا دمحأ نب نسحلل  ليلكإلا (9)
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 ء

 5 : 5 و.

 نب ناريخ نب مش انبإ - ليكيو دشاح باهشو يكب وكخأ وه هكا

 نب ايم قم نالهك نب ديز نب كللاد: ني نايفلا مت خيبر نم دن نبا نادمه نب قوت

 . ناطحق نب برعي نب بجشي
 ىلإ لصتي  ركذلا فلاس  نارم يذ لآ بسن نأ ىلإ انه ةراشإلا ديفملا نمو

 نب لإ بهوم) هلبقو (نافهن ناهلع) امه شوقنلاو خيراتلا يف نيتماه نيتيصخش

 مشج نب دشاحا :- ينادمهلا لاق امك هنأ ْذِإ دشاحل اريشايف اعنا (عتَب) سيلو (عتب

 ىلع الايقأ مكب اييراناكاا اي يريمحلا ناوشن لاقو ,''"«طق عتب هدلو يف نكي مل

 دشاح ىلإ مهتبسن مت دشاح اهنمو نادمه ىلع ًالايقأ اوناك مهنأ امبو ؛'"”(نادمه

 نيب ام عقت يتلا  (زاح) ةنيدم ْعَتَب ينب ةماعزو ةلايق رقم ناك دقو ءميدق نمز ذنم

 ةنيدم تناك زاح نإ ىلع ةيرثألا بئارخلاو لالطألا لدت ثيح  طعانو ءاعنص

 عتب دس اياقب زاح نم برقلاب دجوتو «باوبأ ةعبس هللختي روس تاذ ةميظع

 را ."”«ةقحلاو زاح يف عتب ينب ءامسأب ةريثك شوقن دجوتو ويكحلا

 - داليملا لبق رشاعلا نرقلا ىلإ هنمز دوعي ا نم عدرا احلا مكر ىلا تع

 نمش سمكلا ةهلآلا ديعف كبيشت"اوماق /لإ حرذو /سيمعو /سيمر) لايقألا نإ

 ةمهصاغ برام .ديعمب نهرلا كلذ ىلإ دوعي يئبس شقن يف ءاج كلذكو 02 نانو

 (م2ب نبا لإ ةينعو) ليكلا ةجومو ' ا نو مقبحل) ليقلا عسا انش كلم

 : ينادمهلا لاق ثيح ليلكإلا باتكو نارم يذ لآ بسن يف روكذملا

 لخا وعي «ليقلا ْعَتَب اذ :لإ تيهوم كلوأف «لإ بهوم :ديز نب ْعَتَب دلوأ»

 هيلع ناميلس اهب هَجّوَّرَف « يل ل ل

 اذ فونأو «ْعَمَب نب عفسأ :عَتَب وذ دلوأف «برأم ىلإ نيِجوْرَتُم اداعو «مالسلا

 0 سيئلب ةكاحلا مهما -«ئردصلا نيكو نام

 0 (هوبأ لإ بهوم امنإو لإ بهوم عتب يذ

 ((عتب نب عفيمس) ديفح (ْعَتَب نب لإ بهو) تركذ دق دنسملا شوقن نأ امبو

 ةكلملا عم نميلا لايقأ ْنِم ناميلس ىلع َدَفَو ْنَم لجأ ناك يذلا ىنادمهلا لْيَقلا نإف

 تجوزت هب يذلا وهو (ْعَّنَب نب عفيمس نب ْعَتَب) ليقلا لإ بهو دلاو وه سيقلب

 )١( الإكليل  49ص - ينادمهلا دمحأ نب نسحلل ج١.
 .0!/ ص 200 كولم يف ناوشن ةديصق حرش (')

 .5 ؛ص فرش دمحأ - يفاقثلا نميلا خيرات ()

 . عتب نب عفيمس 147 مقر شقنلا ماج تربلأ - سيقلب مرح نم ةيئبس شوقن (4)
 .]١١ج 47 ص - ينادمهلا نسحلل  ليلكإلا 0)



 15 طعانلا َناّرَم وذ ريّمُع / نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 103

 كلذ سيلو ”ةاييلاس تمرر سيرد رعت ار تماشدلو ءأبس ةكلم سيقلب

 ىلع لدي امبو ليصفتلاب ناميلسل أبس ةكلم ةرايز أبن ةاروتلا تركذ دقف «حيحصب
 جاوزب لوقلا نوفني دوهيلا رابحأ نإ) :نودلخ نبا لاق كلذكو .جاوزلا ةلوقم مدع

 ناميلتم نإ لبق دقزا : قيما ناويقتلاقو "سن ةكلف سيقلس ناميلس
 هتديصق يف ليلكإلا بحاص ينادمهلا لاقو '"”لوقلا كلذ حصي ملو اهجوزت
 : ةغمادلا ةيخيراتلا

 انيحكنمبهاوسائكامو اتانخغأ سيقلسب اهميكتاو

 هينا يي سم اكرر ةايننرت كاع ينل كاز
 ةفرعملو ناميلس ةرايزل تراس امل سيقلب ةكلملا نأ يف نيقيلا أبنلا لثمتيو

 مضي ميظع بكوم يف أبس ةمصاع برأم نم تراس «ةينيدلا هتوعد نع ةقيقحلا
 ءدونجلا نم فالآلا تائمو ناسرفلا نم فالألا تارشعو نميلا لايقأ نم لْيَق فلأ

 نب ناوشن لاق «هيلع ءاضقلاو ًايبن نكي مل اذإ ناميلس ةبراحم يونت تناك اهنأل

 : يريمحلا ديعس
 حارصألا ىلع يلاعلااهحرص وأ اهشرع ُمْظَعُّملا سيقلب نيأ مأ

 حاكنتسا الب أن يد برأم نم (تكوسي) نيقلا ناميلبم تاز

 حالطهيلإلبإيفتأتملا اهموق ْنِم جججدُم فلأ فلأ يف

 ا مهيلعو «سراف فلأ ةئام» ةاشملا دونجلا ريغ اهعم ناكو
 أبن ةاروتلا تلهتسا دقو «(ْغَتب نب عفيمس نب ْعَتَب وذ» لايقألا كئلوأ سأر ىلع ناكو

 : يلاتلا صنلاب ةرايزلا

 ناسلتس جفت كنان نرلا ههحل نانيكس نخب انه ةكلم تعحتوا

 ." ”«ًادج ميظع بكومب ميلشروأ ىلإ تتأف «لئاسمب
 حرصلاو شرعلا تأرو «هتلأس ام لك نع اهربخأو ناميلس تنحتما املف

 عم ُتملسأو يسفن تملظ ينإ بر» : تلاقو «ّىبن هنأ تنقيأ ءريراوقلاب درمملا

 نيد ميلاعتب ناميلس اهربخأو - ميظعلا هللا قدص - ا هيملاعلا نيو هلل نايل

 امهرداصم نع ناوشنو ىنادمهلا هركذ ام كلذ نم ناكو ءديلتلا ىمالسإلا ديحوتلا

 .ًاجوز يراتخاف وز نم ةدمؤم ةأرما لكل دب ال :نايعيلدم انين لاقآ هنأ ةمئالقلا

 اج ه ؛ ص - نودلخ نبأ خيرات )١(

 .ةغمادلا حرشو «ناوشن ةديصق حرشو - ١٠ج 85ص - يريمحلا ناوشنل  مولعلا سمش ()

 65١. ص لوألا كولُملا رفس  ةاروتلا ()
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 نأ يني ال :لاقف ؟يلام ناطلسلاو كلملا نم يلو لاجرلا مكنت يلثمأ :تلاقف
 دب الو ناك نإ :تلاقف .كلذب الإ ناميإلا لمكي الو «كل هللا ّلحأ امم يجرخت

 ىلإ نيجوزتم اداعو ءامهجاوز ناميلس يبنلا دّقَعَف ءْعَتَب يذب ينجوزف كلذ نم
 20 برأم

 دالوأ ةثالث عَتَب نب عفيمُس نب ْعَنَب يذ ليقلا اهجوزل سيقلب ةكلملا تبجنأف

 يذ نب نادمه اذ فونأو ءعَتَب يذ نب عفسأ» مهنأ ليلكإلاب باسنألا قايس يف ءاج

 .«لإ بهوم عتب يذ مسا نأ سائلا نم ريثك ىري دق» هنأو ؛ىئرغصلا سمش سمشو ؛«عتب

 يف امك وهو عتب نب لإ بهوم ليقلاف ءريخأتو ميدقت ءامسألا كلت يف عقو دقو

 لآ بسن لصتي هيلإ يذلا سيقلب ةكلملا لجن وهو «عتب نب لإ بهو» دنسملا شوقن
 .كأرم يذ

 ميدقت ىلإ ىدأ دق نارم يذ لآ بسن روذج هيلإ دوعت يذلا ديعبلا نمزلا نإ
 :بسنلا قايس يف ءاج ثيحب (عتب) نيبو (ناهلع) نيب ام بسنلا يف ريخأت ىلإو

 : يلاتلا بيترتلا دنسملا شوقن نم نيبتي امنيب

 .(عتب نب عفيمس نب /ْعَتَب نب لإ بهو نب /نميأ مراي نب نافهن ناهلع)
 : يلي امك (عتب) ىلإ (طعان) نم بسنلا طبض نكمي يلاتلابو

 بهو نب نميأ مراي نب نافهن ناهلع نب نايفس نب (طعان وذ) وأ (طعان)
 . يئبسلا ينادمهلا يدشاحلا ْعَتَب نب عفيمس نب ْعَتْب نب لإ

 ةكلممل اكلم حبصي نادمه نم ةيصخش لوأ (غتب نب لإ بهو) ناك دقلو

 شوقن ةعبرأ ىلع أبس ةكلمم ةمصاع برأمب سيقلب مرحم يف روثعلا مت 7 لقو انش

 (نميأ مراي) هليجستب ماق شقن اهنيب نم (عتب نب أبس كلم لإ بهو) دهع نمو مساب

 - يم لذ .نادمه نب ناشفر هلسوأ نبا) هنأب ىلعألا هدج ىلإ هسفن بسنو

 كلف لإ منو هلك اعقرو ةوظح) هلإلا هيلع ميدي نأ شقنلا يف : لايسو: فاح
 0 0 ف
 عمن

 .ةغمادلا حرشو «ناوشن ةديصق حرشو - ١٠ج 8ص - يريمحلا ناوشنل  مولعلا سمش (0)

 خيرات يف - 4و 4و ا/ ماقرأ شوقنلاو - 55١ - ماج تربلأ - سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن ()
 :ىدعلا
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 عم كارتشالاب (لإ برك) هنبا أبس شرع ىلوت (عتب نب لإ بهو) يفوت املو
 لإ برك هيخأو نميأ مراي) ةغيصب دنسم شقن يف امهمسا قلأتي ثيح (نميأ مراي)
 نميأ مراي حبصأ . .» هيلع ًاقيلعت ينايرألا رهطم ذاتسألا لاق شقن وهو . (ًابس يكلم

 برك كلملل ًاكراشم فيعض مكح ىلإ لصو دق ناك نإو وهو ءأبس كولم نم اكلم

 حبصأ يذلا نافهن ناهلع هنبا مامأ بابلا حتف دق هنأ الإ «عتب نب لإ بهو نب لإ

 ناهلع نب رتوأ مارعش) ميظعلا هديفح مامأ عسوأ ًاباب حتف امك «ةوق رثكأ أبسل اكلم

 : نان

 راعشملا يذ لآو نارم يذ لآ بسن هيلإ لصتي نميأ مراي نب نافهن ناهلع نإ
 يف نميلا كولم ءامظعو ريهاشم نم وهو «ءامعزلاو ةباحصلا نم ديدعلا مهنمو

 «ةبهرو ةبغر سانلا عسوأ» :هنأ ةيثارتلا رداصملا لوقت «ريمحو أبس روصع

 دّهَعو «ريمح ضرأ يف (مارعش) هنبا لمعتساو .هناطلس مهيف ماقأو ؛هلدع مهلمشو

 «ًاميظع ًاكلم ناك (نافهن ناهلع) كلملا نأ دنسملا شوقن نم نيبتيو :(. .ًاباتك هيلإ

 نم دئنسم شقن يف اهركذ ءاج دقو «تومرضح قطانم مكح (كالم) هتنبا تلوتو

 ؛""'(أبس كلم نافهن ناهلع تنب تومرضح ةكلم كلح كالم) ةغيصب سيقلب مرحم
 ل ل ل يا ا

 ”(ناديز يذو أبس يكلم رثوأ مارعش هنباو نافهن ناهلع) ةغيصب دنسم شقن يف

 نوفي اين لبلط نضاح انا ىلا يس دنا كا يوت لج
 ْ :لاقو + لئارألا ةامظعلا كولعلا

 را هين ناي ةاي سو قوافل يي شرا يشن

 مارعش) ميظعلا كلملا مهنم «ءانبألا نم ًاددع نافهن ناهلع كلملل ناك دقو

 ربلا يف عاستالاو ةوقلا جوأ هدهع ىف أبس ةلود تعدو (نافهن ناهلع نب رتوأ
 طعان ةنيدم روصق دييشتو ءاعنص ريوستو ءاعنصب نادمُع رصق ةيلعتب ماقو ءرحبلاو

 نمو همساب يئبس شقن رشع ةسمخ ىلع روثعلا مت دقو .ةدير يف مفلت رصق ءانبو
 يت اطر اجا ايل ل .نايزرم طع اولا الي دار رجم هدهع

 لاق» :ليلكإلا يف ءاجو «'””(أبس كلم نافهن ناهلع نب نادير يذو أبس كلم رتوأ

 )١( سيقلب مرحم نم ةيئبس' شوقن د ماج 018 مقر شقنلاو  ينايرألا رهطم  ةيشوقن تاقيلعت ٠
 . ينايرألا رهطم قيقحت - ١١ مقر شقنلا  يناهكلا ةعومجم - نميلا خيرات يف 0

 ٠١. مقر شقنلا - يلاهكلا ةعومجم - نميلا خيرات يف ()
 خيرات يفو ماج 547 - 77١ مقر نم شوقنلا ماج تربلأ - سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن (؟)

 21١١ ١7. ماقرأ شوقنلا  نميلا
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 ىلع طاحأو روصقلا نايئب لَّصو يذلا وه رتوأ مارعش :يرسقلا دلاخ نب دمحم
 نم ظعات لوح ان”ءاقيبتمأ) ىذلا هنأ ةنيماجلا ةزيسلا ىف ءانعو + "”(لةناهب ءاعتم
 ةيسيو ةنيدم (طعان) تحبصأ (رتوأ مارعش) دهع ذنمو ””(مفلت ىنتباو روصقلا

 ناك (نافهن ناهلع نب نايفس) نأ ودبيو «ةحماش لباعمو ينابمو روصق تاذ ىربك

 ثعيحل) كلملا (رتوأ مارعش) دعب أبس شرع ىلوت امنيب (طعان) ةنيدمب ًاميعز اليق
 ةرسألا كلت مكح ىهتناو  ناهلع ءانبأ نم وهو  (نادير وذو أبس كلم مخري

 - (ناهلع نب نميأ نب ْعَرَم وذ) عمج دقف  ًايعوط  أبس ةكلممل ةينادمهلا ةيدشاحلا
 مكحلا نع هلزانت نلعأو ءريمحو أبس ءاوذأو لايقأ عّمَج ابلاغ (مخري ثعيحل) وهو

 نأ ةيشخ ةلايقلا ةلزنم ُهْنِم يسفن لزنأ نأ ٌتيأر دق ينإ» :لاقو «يريمحلا معني رسايل

 ةرسألا كلت تلقتناو «يريمحلا معنُي رساي كيلمت ىلع عامجإلا دقعناف «هنم اهلزنأ
 : مهلوأ نم ناكف «ةلايقلا ةبترم ىلإ ةيكولملا ةبترم نم ةينادمهلا ةيدشاحلا

 . (نافهن ناهلع نب نايفس نب  طعان وذ وأ  طعان ليقلا)

 ةلايقلا تعباتت نافهن ناهلع نب نايفس نب (طعان يذ) طعان ليقلا دهع ذنمو

 نب /ورمع نب /فوني رجح نب /لإ دئرم) ليقلا مهعبار ناكو هترسأ يف ةماعزلاو
 لئابق ميعزو لايقألا ءامظع نم (نافهن ناهلع نب /نايفس نب /(طعان يذ) طعان
 (أبس كلم يريمحلا لوألا دعسأ برك يبأ) دهع يف اهعيمج (ليكبو دشاح) نادمه
 يأ  (نادمه نب مراي لإ دثرم) ليقلا مايق ةدير يف دنسم ش شقن لجسي ثيح

 كلم دعسأ برك يبأ) رمأ نوعيو دهع يف ةعساو ةينارمع لامعأب  ينادمهلا

 وبا ةالملا فاك قود ”(يف راو ننام مل نضرألا و. ءايحبلا بتر وسو ( اب

 دئرم) ليقلا ناك كلذكو «فينحلا ديحوتلا نيدب انمؤم أبس كلم لوألا دعسأ برك

 ىف وهو .دنسملا هشقن قطني ضرألاو ءامسلا بر ةدابعو ديحوتلا نيدب يذلا (لإ
 سيمل) ةريمألا هتجوز عم روكذملا دئرم نب خماصلا كلام دلاو (دئرم) ليقلا ةبترم
 :ندج يذ نب ةمقلع لوق يف كلذو (دعسأ برك يبأ تنب

 ربرب بحاص جرخلااهيلإ يبجي | طعان ةباؤذ يف تناك ٌُسيملو

 رضحملا يف هثولي نيح جاتلا وذ اهّنعب كلمُملا كلملا خماصلاو

 ليقلا ٌرُع يفو .ليقلا ٌرَعو «ليسأو «نينث : طعان لابجو» :ينادمهلا لاق

 .8ج 9١ص - ينادمهلل  ليلكإلا 0
 .08ص - ناوشن ةديصق حرش - ةعماجلا ةريسلا )
 - يفاقثلا نميلا خيرات  ةدير - ىلإ دئرم ليقلا شقن "0
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 تحاف ءادنألاو ثيغلا عقو اذإف ةقيمع هيف بارخ يف سيمل ربقو طعان كولم رباقم

 . "'”«عضاوملا كلت نم كسملا ةحئار

 وهو ةرمُح ليقلا : طعان نب ورمع نب فوني رجح نب لإ دئرم ليقلا بجنأو
 .لإ دثرم نب رماعو «لإ دئرم نب ثراحلاو «لإ دئرم نب ةعيبرو «ربكألا نارم وذ
 . (ربكألا نارم وذ) ليقلا طعانو نادمه ةماعزو ةلايق ىلوتف

 :مهرشاع ناكو «ربكألا نارم يذ ةلالس يف ةلايقلا تعباتتو

 نب بهنم نب رصن نب ابهن نب ةعرز يبأ نب نيجاتلا يذ نب كلام نب ديز)
 .(ربكألا نارم يذ نب ةرمخ نب دجنُم

 متو . .نيجاتلا يذ نب كلام نب ديز نب طسوألا نارم وذ ةماعزلا ىلوت مث
 مهنم ءانبأ ةدع هل ناك (كلام نب ديز) هابأ نآل (طسوألا نارم وذ) هناي ةزيبجت

 تعرفت امنيب ءهتوخإ نيب ب نم ةلايقلا بقلب (طسوألا نارم يذ) صيصخت متف (ةعيبر)

 ناكف ليصل نارم يذ ينعي ليم الايقاع اهتز (ناهشمللا يد هربنا ييسر ند

 نب حلفأ نب ريمع نب حلفأ نب ديبع نب ريمع نب دئرم نب نارم وذ ريمع) :مهعباس
 .(طسوألا نارم يذ نب ريمع

 :لّيَقلا هرصاع دقو

 نب ليحارش نب بيبر نب عفيأ نب راعشملا يذ ةرمخ نب راعشملا وذ كلام)

 .(ةعيبر نب رماع

 ماعلا يبرحلا دئاقلا ةباثمب نارم وذ ريمعو «كلملا ةباثمب راعشملا وذ ناكو

 . مالسإلا روهظ دنعو ةيلهاجلا يف (ليكبو دشاح) نادمه ةليبق يفو طعان ةنيدم يف
 د

 لَو هّللا لوسر ىلإ نادمه دفو

 نينثا دي ىلع (ليكبو دشاح) نادمه لئابق يف رشتني مالسإلا نيد ذخأ دقو
 ينادمهلا يليكبلا يبحرألا كلام نب سيق :امه مالسإلا ىلإ نيقباسلا ةباحصلا نم
 لئابق ةفاك لثمي دفو راس هتسائرب يذلا ينادمهلا يليكبلا يبحرألا طمن نب ب كلامو
 يرسم 5 بحر: ىف ةروثملا ةيديلاب 21 هللا لرسر ىلإ (ليكرر هضاحا كاذبه
 1 ناضمر يف كوبت ةوزغ نم هِفَرَصْنُم هلك هللا لوسرب اوقتلاو ةنيدملا اولصوف

 : ةيوبنلا ةريسلا يف ماشه نبا لاق كلذ يفو . . ةيرجه

 .4؟ص - نماثلا ءزجلا  ينادمهلا نسحلل - ليلكإلا (1)
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 وهو روث وبأو «طمن نب كلام مهنم :ِِلي ِهَّللا لوسر ىلع نادْمَه ُّدْفَو ِمِدَق»
 كلام نب ةريمعو يملا ا الو ,عفيأ نب : كلامو «راعشتملا وذ

 . 0)2كوبت نم ٌهَعِجْرَم ِيِكَي هللا لوسر اوقلف . يفراخلا
 ناك امثإو ؛نارم يذ ريمع دفولا يف نأ ةباحصلا مجارتو رداصملا ركذت ملو

 كلملا ةباثمبو نادمه لايقأ ريبك ناك يذلا  يطعانلا راعشملا وذ كلام دفولا يف
 :باعيتسالا يف يبطرقلا لاق .عفيأ نب كلام) دفولا يف ناك امك طعان يف

 .©0(نادمه دفو يف ِيقي هللا لوسر ىلع مق . يطعانلا برك نب عفيأ نب كلام

 ىلإ يبحرألا طمن نب , كلاق عم ةيركش ةلانبري اكسب دتنا نارو ىذ رمع انمار

 ملو «نارم يذ ريمع ةلاسرب ٍةِلَي هَّللا لوسر طمن نب كلام غلبأف نكي هللا لوسر
 ىتالقتملا ضد امك اوتو ردعر هلام داعب اتاكو نول ةلاجر ةفاق تازاوولا ركذت
 وعلل نادمه دفو أيهت املف «نارم يد يمس نب تازمر هم ناك اجود ؛ةباصإلا يف

 يبحرألا طمن نب , كلام عم نارم يذ ريمع ىلإ ًاباتك هلك هللا لوسر بتك نميلا ىلإ

 «ننادملا

 نارم يذ ريمع ىلإ كي هّللا لوسر باتك
 يذ ريمع ىلإ يوبنلا باتكلا صن مجارتلاو ةيخيراتلا رداصملا تظفح دقو

 يف باتكلا صن ءاج دقف «يوبنلا دهعلل ةيخيراتلاو ةيسايسلا قئاثولا نم وهو «نارم
 ؛نيدلا سمش دمحمل نيلسرملا ديس بتك يف نيلئاسلا مالعإ يفو «يبوقعيلا خيرات
 ةباغلا دسأ يفو «عناق نبال ةباحصلا مجعم يفو «ةبيش يبأ نبال فنصملا باتك يفو

 نع  يوبنلا باتكلا صن ءاجو :ةواد: نبأ نْئتسَو ؛ةبيتق نبال فراعملاو ءريثألا نبال

 : باتكلا صن يلي اميفو «يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا باتك يف  رداصملا كلت
 ٠ . ميحرلا نمحرلا هللا مسبلا

 ا سل ا هللا ليش ابحت هز وناك اذه

 ره الإ هّلِإ ال يذلا مكيلإ هللا يع لاذ يلا ل

 .؛ج 77ص ب ماشه نبال - ةيوبنلا ةريسلا )١(

 ."ج 1/0 ص  يبطرقلل - باعيتسالا (؟)

 . نادمه نم ملسأ نم ىلإو نارم يذ ريمع ىلإ يبنلا دمحم نم : عناق نباو ةبيش يبأ نبا ةياور يف ()

 مكيلع مالس :ةبيش يبأ نباو عناق نبا ةياور يفو .مكيلع مالس نأ :نيلئاسلا مالعأ ةياور يف (4)

 . مكيلإ هّللا دمحأ ينإف
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 ناك اوقاف 7 ”مورلا ضرأ نم انعجرم مكمالسإ انغلب هنإف : مكلذ دعب امأ

 . هادُهب مكاده دق هللا

 متمقأو «هلوسرو هللا هدبع ًادمحم نأو هّللا الإ هلإ ال نأ مهتدهش ذإ مكنإو

 مكلاومأو مكئامد ىلع .هلوسر ةّمِذو هللا ةّمِذ مكل نإف ؛ةاكزلا متيتآو «ةالصلا

 ريك اهيضورتو اهتريضر الجو ايليدب“ ءاهيلع متملسأ يتلا ””قوبلا يشرأو

 مكلاومأ نع اهنوكزت ةاكز يه امنإ . .ةقدصلا نإو .مكيلع قّيضم الو نيمولظم
 : نيماسملا ءارقثل

 هنإف «””ًاريخ هب نارم اذ اي كرمآف .“””ربخلا غّلبو بيغلا ظفح دق ًاكلام نإو
 . هيلإ روظنم

 يوي كاع ماصار كير كلو
 طمن ديب الاس عب رانازعب خلا ندع ىلا ردح نان لقال لزمن تعور

 طمن نب كلام ةمجرت يف ءاج دقو « «نميلا ىلإ نادمه دفو عم عجر امل يبحرألا

 مهيلع َرّمأ» هناو هلك هللا لويسو ىلإ نادحه دفو عم همودق أبن ةباصإلا باتكب

 صخ دقو .«ًاباتك مهل بتكو ؛هموق نم ملسأ نم ىلع هلمعتساو «طمن نب كلام

 ناكو ( تاره ىذ نيمع ىلإ ةباغق ىف ةيضوتلاب ظطيتارب ؛ ًاكلام هل هّللا لوسر

 ايتن لم سل هللا لوقو ىلإ هل يره الإ رد قد ريد ررعتلا رق طلاب كلام

 : نارم يذ ريمع ىلإ هباتك يف هيك هللا

 . «ًاريخ هب نادم اذ اي كرمآف .ربخلا ّعَلَبو «بيغلا ظفح دق ًاكلام نإو»

 تالاجرو يطعانلا راعشملا يذ نب كلامو يبحرألا طمن نب كلام لصو دقو

 4 ناضمر علطم يف كوبت ةوزغ نم هك ثلا وسر عمنا جورلا وقرا ياعم

 . ةيرجه

 . .رغصألا راعشملا يذ نب ديزي) :ليلكإلا يف ءاجو «نادمهو دشاح دالب نم نوبلا ضرأ (')
 .[١١ج همهص1- (فراخ فالخمو نوبلا ضرأ يف رغصألا نارم يذل كراشملا وهو

 : انلابصو ايلين :نيلئاسلا مالعأ يفو . اهيعارمو اهنويع :ةبيش يبأ نبا ةياور يف 0
 يفو ٠ .يواهرلا كلام : : ةبيش يبأ نبا ةياور يفو .ةريون نب كلام :نيلئاسلا مالعأ ةياور يف (5)

 225 يبنلا ىلإ ريمح كولم لوسر مساب «سابتلا وهو يواهرلا ةرارم نب كلام :امهريغ
 . طمن نب كلام وهف انه دوصقملا كلام امأ «يواهرلا ةرارم نب كلام

 .(ًاريخ هب نارم اذ اي كرمآف ربخلا غلبو ةنامألا يداو بيغلا ظفح) : عناق نبا ةياور يف (©)

 .(مكبر مكنبحيلو .مكيلع مالسلاو) : بيش يبأ نبا ةياور يف(
 01 نم هللا ديمح ديعملا بيوبلا دهقلل ةيناسلا قكاتولا)
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 كلذ ناكف «يوبتلا باتكلا نارم وذ ريمع ملست ثيح ءطعان ةئيدم ىلإ دفولا
 نادمه لئابق نيب ةيدايقلاو ةيلايقلا هتناكمل ًازيزعتو نارم يذ ريمعل ًافيرشت باتكلا
 4 ةنس بجر يف مالسإلا نيد اهلمش يتلاو (ليكبو دشاح) ميدقلا عساولا اهلولدمب
 ىلع طمن نب رولا ياا 2 عي ( ةيرجه

 ةرجهلل ةعساتلا ةنسلا كلت ىف نارم يذ ريمع ىلإ هباتك ثعب امدنع اهعيمج نادمه

 ١ .ديدج دهع نادمه ىلع كلذب قرشأف

0 :. 3 
 ت3 29

 يسنعلا دوسألا ةلواصمب نارم يذ ريمع ىلإ هللا لوسر باتك
 ناك امتاو :فنيحف نادم لابقأ رايك نم اذجتاو نارم وذ ريمع نكي ملو

 يذ بقاعلا نبا ديعسو وه (ليكبو دشاح) نادمه لئابقل ماعلا يبرحلا دئاقلا ًاضيأ
 ىعدا امنيح خيراتلا بتك هتركذ ام كلذ ىلع لدي اممو .ينادمهلا يدشاحلا دوز
 -ه١١ ةنس مرحم رهش يف اهيلع بلغتو ءاعنص ةنيدم يف ةءوبنلا يسنعلا دوسألا

 نميلا ءامعزو لامع ىلإ بتكو ثعب يسنعلا دوسألا ربخ ِهِْكي هللا لوسر غلب املف
 يذ عفيمس ىلإ يلجبلا هللا دبع نب ريرج ثعبلا : ثيح يسنعلا دوسألا ةلواصمب
 .«يسنعلا دوسألا لاتق يف ميلظ يذ بشوحو عالكلا

 يذ بقاعلا ديعسو «نارم يذ ريمُع ىلإ يريمحلا هللا دبع نب عرقألا ثعبو)»
0 

 ةعبم نيذلاو ئدارملا حوشتكم نب. شق ىلإ يعازخلا نسحي نيربو ثعبذا
 ءاسيقربو ملعأ امل : ريثك نبا لاق .ءانبألا ةلامتساو يسنعلا دوسألا ةلواصمل ءاعنصب
 يف ناك هنأل .ءامسلا نم هيلع عقو امنأك ناك لِي يبنلا نع هغلبأو :«نأشلا ةأبنأو

 يمليدلا زوريف حوشكم نب سيق لامتساف» :يرذالبلا لاق . ("”(هرمأ نم قيضو ّمُغ
 ىلع ءاضقلل نوططخيو ةرامعل يك طيالار ييااخلاا :©"(ملسأف هيوذاد ايتأ مث

 نكي هّللا لوسر مهيلإ ثعبو بتك :5 نيذلا قلطنا امنيب ءءاعنص لخاد يسنعلا دوسألا
 مهناسرفب اوقلطنا ««ءاعنص يف يسنعلا دوسألا ةلواصمل لاجرلا ثعبب مهرمأي)
 بشوحو عالكلا وذ عفيمس :ريمج بئاتكو لئابق ادئاق :ْمُّهو ءاعنص ىلإ مهلاجرو
 كلذدكو: .دوز وذ ديعسشو: ناره: وذ ريمع :نادمه لئابقو بئاتك ادئاقو «ميلظ وذ

 امئيب .نميلا قطانم لامعو يراصنألا لبج نب ذاعم نميلا ىلع هللا لوسر لماع
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 ءانضملل نوططحيت ءانيض ىف هع نيدلاو يوكيدملا يدارملا حوشكم نب سيق ناك

 ءدوز يذ بتك انتءاجف» :لاق «مهدحأ نع يربطلا ركذ ثيح يسنعلا دوسألا ىلع

 مهانرمأو مه رصنلا انل اولذبو «ميلظ ند سو ال »نأ ههانزماو مهابتاكف .ردصتلا انل اوديو + ىذو «عالكلا ىذو «نارم ىذو

 ىلإ (ليكبو دشاح) نادمه بئاتكب نارم يذ ريمع لوصو دنع كلذ ناكو

 ةدايقب ريمح لئابق ناسرفو بئاتك لوصوو «دوز وذ ديعس هعمو ءاعئص فراشم

 نب سيق ىلإ اوبتكف «ءاعنص فراشم ىلإ ميلظ وذ بشوح هعمو عالكلا يذ عفيمس
 ٠ يذو ءدوز يذ بتك مهتءاجاا دبل الأ نبا لاق. ثيح هعم نيذدلاَو حوشكم

 ائيش اولعفت ال نأ مهوبتاكف ءرصنلا مهل نولذبي ءميلظ يذو «عالكلا يذو ءنارم

 دوسألا غلب يذلاو «””«كالهلاب سحأف يستعلا دوسألا كلذ. غلبو .انرمأ مربن ىتح
 ريمحو نادمه بئاتكو نميلا لامعو ءامعز ةطاحإ وه كالهلاب رعشي هلعجو يسنعلا

 :«يراصنألا لبج نب ذاعم ءامعزلاو ةباحصلا مهيفو ةءافنص ةنيديب ججلمو

 «يريمحلا عالكلا وذ عفيمسو «يرعشألا 557 ؛يلجبلا هللا دبع نب ريرجو

 نب ةورفو ءدوز وذ ديعسو «يريمحلا ميلظ وذ بشوحو «ءيطعانلا نارم وذ ريمعو
 دشاح) نادمه ناسرف بئاتكو ءاسؤرلاو لامعلا نم مهعم نيذلاو :«يدارملا كاسم

 يذ عفيمس ةدايقب ريمح لئابقو ناسرف بئاتكو نارم يذ ريمع ةدايقب (ليكبو

 ىتح ًائيش اولعفت ال نأ»  مهيلإ ثعب وأ - حوشكم نب سيق مهيلإ بتكف «عالكلا
 رمأ هعم نيذلاو سيق مربي ىتح ءاعئنص ةئيدم اومجاهي ال نأ دوصقملاو - «انرمأ مربن

 كلذل ةطخ عضو دق سيق ناكو «ءاعنص باوبأ حتفو يسنعلا دوسألا ىلع ءاضقلا
 - يسنعلا دوسألا ةجوزو يمليدلا زوريفو يريمحلا ةرجج يذ نب تاث عم كارتشالاب

 يسنعلا دوسألا راد هعم نيذلاو سيق لخدو ليللا يف ةطخلا ذيفنت متف  زوريف تخأ

 حوشكم نبا سيق ماق حابصلا ناك املف» :ريثك نبا لاق .هسأر عطقو سيق هلتقف

 لويس: | ةييجيم نأ دهشأ :ئفانو « يسنعلا دوسألا شارت ىقلاف « ةنيدملا روش ىلع

 ةنيدملا روس حوشكم نبا سيق العا :ي يرذالبلا لاقو ) .باذك ةلهبع نأو هللا

 ةليبح قأو هللا لريمز ا دهكم تاودللا زل هل أزل نأ كيسا تكا هللا ريكا هلثا اقف

 باوبأ سيق باحصأ حتف امدنعو ا اردت ست تاعضا جرخو .باذك
 بئاتكو «دوز يذ ديعسو نارم يذ ريمع ةدايقب نادمه بئاتك تلخد ءءاعنص

 )١( اج ؟7١”ص - يربطلل  كولملاو ممألا خيرات .

  0.7ج ؟7017ص - ريثألا نبال  خيراتلا يف لماكلا

 4 "0ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف ١١ - .5ج 8١ص  ريثك نبال - ةياهنلاو ةيادبلاو
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 لامعلاو لبج نب ذاعم لخدو ءميلظ يذ بشوحو عالكلا يذ عفيمس ةدايقب ريمح

 نبا لاق . سانلا نيمأت متو «يسنعلا دوسألا باحصأ ةيقب ملستساف ء«هعم يذلا

 هللا ٌرعأو ءءاعنص تصلخو» :يربطلا لاقو .«هلهأو مالسإلا رهظو» :ريثك

 . «مالسإلا

 يف اهتيادب ذنم ءاعنص ةنيدم هوعبات نيذلاو يسنعلا دوسألا ةنتف زواجتت ملو

 رفص رهش رخاوأ يف يسنعلا دولا نلَع ءاضقلا ىتح ه١ مرحم رهش طساوأ

 هنأل ءاعنصب رمألا لبج نب ذاعم ىلوتو هني هّللا لوسر دهعو ةايح يف كلذو ه١

 نب ذاعم بتكو مهقطانم ىلإ ناسرفلاو ءامعزلاو لامعلا ةيقب عجرو نميلا لامع ريمأ

 كلذ يفو .ِةيلي هللا لوسر ىلإ ربخلاب - حوشكم نب سيق مهنمو - ةباحصلاو لبج
 ىلإ كي هللا لوسر باحصأ عجارتو ءءاعئص تصلخ ..» :نودلشخ نبا لاق

 يي هللا لوسر ىلإ اوبتكو «لبج نب ذاعم ىلع  ءاعنصب اوقفتاو . .مهلامعأ

 . .مهلامعأ ىلإ هلي هللا لوسر باون عجارتو» :ريثك نبا لاق كلذكو (ربخلاب

 : 230هتليل نم ربخلا ىلع هّللا هعلطأ دقو ه6 هللا لوسو .ىلإ ربختلاب اوبنكو

 ماقأو ةدملا ءاجرأ رئاس ةيقب يف ًابتتسم ناك امك ءاعنص يف رمألا نعتيساو

 وذ ريمع مهنمو مهقطانم ىلإ ءامعزلاو لامعلا عجرو ؛«ءاعنص يف لبج نب ذاعم

 نيذلا (ليكبو دشاح) نادمه بئاتكو لايقأ عم طعان ةنيدم ىلإ عجر ثيح نارم

 ناميإلا مئاعد نميلا ءاجرأ ةيقب يفو اهعيمج يف تخسرت يتلا مهقطانم ىلإ اوعجر

 .لي هللا لوسر دهع يف فينحلا مالسإلا نيدب

 5 هللا لوسر ةافو دعب نادمه عامتجاو . . ريمع نب نارم

 ةنس لوألا عيبر يف  قيدصلا ركب وبأ ةفالخلا ىلوتو ِهكَو هّللا لوسر يفوت املو
 ريبك عامتجا ىلإ (ليكبو دشاح) نادمه لئابق ناسف تال اصرو ناسا ىدانت_ ه5

 تعمتجاف «نارم يذ ريّمّعو راعشملا يذ كلام نيميعزلا نيليقلا رقم طعان ةنيدم يف

 يذ ةرمح نب راعشملا وذ كلام :ءامعزلاو ةباحصلا نم مهيفو «طعان ةنيدم يف نادمه
 راعشملا يذ نبا ماق» : ينالقسعلا 0 كلملا ةباثميو لايقألا ريبك ناكو  راعشملا

 يذ ريمع نب نارم) :مهيف ناكو . ("'(مالسإلا ىلع تابثلا ىلع مهضرحف :ًابيطخ

 هنأب همسا ءاج ثيح «ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا باتك يف ينالقسعلا هركذ دقو (نارم

 : ينالقسعلا لاق مث ؟ينادمهلا نارم يبأ نب ريمع يذ نب نارم»

 .؟ج 8١7ص - ريثك نبال - ةياهنلاو ةيادبلاو - ١١ 4ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف )١(

 . .,”ج 597” ص  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا 0)
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 يف نيخسانلا نم فيحصت عوقو ىلع كلذ لديو «''”«ليلكإلا بحاص هَبَسَن١
 امك باوصلا امئيب (نارم يبأ نب ريمع يذ نب نارم) مسالا ءاج ثيح ةباصإلا صن

 وذ ريمع) ليلكإلا يف ينادمهلا ركذ ثيح (نارم يذ ريمع نب نارم) ليلكالا يف

 ًابيِرَع :نارم وذ ريمع دلوأف) :لاق مث لو هللا لوسر هيلإ بتك يذلا ليقلا نارم

 ريمخ ءاثبأ زرنا نارم فذ نييع قب نارم ناك دقو: 7 لايعلاو :نارهو (ةوسألاو

 هركذو» :ينالقسعلا لاق «هدعبو هيبأ عم ميعزلا ةباثمب ناكو «ةعبرألا نارم يذ

 :هلوقب دوصقملاو «''"«مهنم ملسأ نميف ملسأو «نادمه كولم نم ناك هنإو «ةميثو

 اودفوو اوملسأ نيذلا عم ملسأو نادمه لايقأ نم ناك هنأ (نادمه كولم نم ناك)

 طعان يف نادمه تعمتجا املف .ةيرجه 4 ةنس نادمه لايقأ نم ِةكك هللا لوسر ىلإ
 مهثحف راعشملا يذ نبا ملكت - ه١ ةئنس عيبر رهش يف - هلك هللا لوسر ةافو دعب

 اي :لاقف ًابيطخ يبحرألا كلام نب ِهّللا دبع ماق) كلذكو «مالسإلا ىلع تابثلا ىلع
 ال يذلا ّيحلا وهو دمحم بر متدبع امنإ ًأدمحم اودبعت مل مكنإ ءنادمه رشعم

 يلو ءرانلا نم مكذقنتسا هنأ اوملعأو هللا ةعاطب هلوسر متعطأ مكنأ ريغ ءتومي
 لاك تركت يبا ةعيابم نش ىسيرم " (ةلالظ ىلع هباحضا ميس هللا نكن
 لوسر اولتاقت مل مكنإ «نادمه رشعم اي :لاقف ريمع نب نارم ماقوا : ينالقسعلا

 ل ل ا «مكلتاقُي ملو هل هللا

 ْنَم متقحل متكسمت نإف ءأموق متقبسو داس لا ىلإ موق مكفاسلكو

 عا هومتقبس ْنَم مكقحل هومتعضأ نإو ( مكقبس

 «نادمه عامتجا ةجيتنو رهوج ىلإ :(تحأ ام ىلإ هوباجأف) ةرابع ريشتو

 وذ ريمعو ءراعشملا وذ كلام :ةثالثلا ءامعزلا هيلإ مهاعد ام ىلإ مهتباجتساو

 كلام نب هللا دعو «نيمع.نب نارع بلا اهدار «ييخرألا كلانو :ةارم
 ىلع تابثلا :ةثالث رومأ ىلع عامجإلاو قافتالا نع عامتجالا رفسأ دقف «يبحرألا
 هلوسر باحصأ عمجي ال هللا نذل ةفالخلاب ركب يبأ ةعيابمو «ناميإلاو مالسإلا

 قيدنملا ركن ئباآ ىلإ (ليكبو هساج) نادم لثمي دقو: نيسمو:-ةلالظ ىلع
 ديياتو لك هللا لوو ةافو يف ءارتلا ييدقتو نادزيع داك فقوش قع ريبمعلل
 نب نارم ليقلا ةسائرب دفولا ةيمستو رايتخا متو ٠ . ةفالخلاب قيدصلا ركب يبأ ةعيابم

 ثرحلا يذ نب قورسمو ينادمهلا ةملس نب هللا دبع ميسمز «نارم يذ ريمع

 اج 88ص - 0 ةمج رت هي

 . اج 1١510 ص يبحرألا 00 نب هّللا كديع ةمجرت د  ةباصالا 0
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 .ةرونملا ةئيدملا ىلإ طعان ةنيدم نم اوقلطناف «ينادمهلا يليكبلا يبحرألا

 قا رك لآ ذمار 10 ينلاناقر يق ارم يقف زا دو

 زييمت يف ةباصإلا باتكب نارم يذ ريمع نب نارم ةمجرت يف ينالقسعلا لاق

 : ةباحصلا

 :اهيف لوقي لَك يبنلا اهيف يثري أتايبأ - نارم  دشنأو»
 ليلق لوسرلا ىلع ينم كاذ ليوط لوسرلا ىلع ينزح نإ
 0 يرن يي هاكيو“ ةيصلخق ءامحشتاو :نفرألا كك

 نأ ىلإ اهداريإ لبق ريشنو «ةلماك ةديصقلا كلت ليلكإلا باتك انل ظفح دقو

 نادمه دفو يف ناك نارم يذ نبا نأ كاردإ حيتي مجارتلا هتظفح امو عئاقولا طبر

 ينادمهلا ةملس نب هللا دبع ةمجرت يف دفولا ركذ ءاج دقو «ةديصقلا كلت لاق نيح

 : ينالقسعلا لاق ثيح ةباصإلا باتكب

 «قيدصلا ركب يبأ ىلع اولخدف لي يبنلا ةافو مهتغلب امل نادمه دفو ها

 هنأل برعلا رئاس نود للك يبنلاب اوباصت مل مكنإ :ينادمهلا ةملس نب , هّللا دبع لاقف

 راصنأللو مهترجه لضفب نيرجاهملل نوفرتعُم اَنأ ريغ خا ةروروعا نكي ل

 : اهنم اتايبأ دشنأ مث . مهترصن لضفب

 ٌراصبألاو ئامسألاٌة َنَدُف م ويلاانعزجأ ّيبنلادقف نإ

 ةايفتألا وب تةريمأ الوالي نبق ةاوتشلا هيي تحبس تما ابي

 ل رلا َتَبهامٌمالسلاهيلعف

 ١ :اهيف لاق ةملك ينادمهلا يليكبلا يبحرألا ثرحلا يذ نب قورسم ىقلأو

 0 « سانلل ال هّلل اوملسأ ًاماوقأ يدعب نإ هللا لوسر ةفيلخ
 ”اهلوأ « انايبأ

 اني ىوس ؛هيلع ربص 20-الا ينم ءمظاعت نإو رمأ ل

 لئابق ناسل وه ينادمهلا يدشاحلا يطعانلا نارم يذ ريمع نب نارم ناكو

 نيملسملا مامإ يدي نيب اهاقلأ يتلا ةديصقلا يف اهعيمج (ليكبو دشاح) نادمه

 اج دفسو ريمع نب كارم ةمجرت تلا د يَ ةباصإلا 200(

 ."ج ؛:؟ ص
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 يف ينادمهلا دروأ دقو «ةباحصلا نم هسلجم رضح ْنَمو قيدصلا ركب يبأ ةفيلخلا
 لوسر يف لئاقلا وه نارم يذ ريمع نب نارمو» :ًالئاق ةديصقلا كلت ليلكإلا باتك

 : قيدصلا ركب ابأ ديؤيو هيئري ل ِهّللا
 ميل لوشسربلا نبع يحس كاذ+ اديزملل اودسرملا ىف ىدوساوا

 لورا كاسونن تي يتمسلا .تاةيرقك ءايإ ان ثوجتلاو ككل
 نيوصيئخم ناوجلا ونجح .ةقازبت ميتا دكا ينل يمشعتا

 يوم ماا ا ياا . .ةييماسع واي سللاو نفر الا ثنكم

 دلع لييبلددلا ويه اتيف ناك

 نياخلا انهي بيسا ةمع لاو
 ثرساو «فونآلا يموق تعد

 رسال يصون اب نياكلت نجل
 قفاشملا قلد يدلل ربمألا انبنلا

 رحلا يف كدضع مامإلا اذهل ْلَق
 هللا ىده نوكسمي نادمه نإ

 ويلا كل نحنف ةلوج نكت نإ
 رب الو ةنيبسنلا ةحانو اينو

 مهو سمأ لثم مويلاامنإ

 ملالزن اذإطمهموق يأ

 انلااورهق مهنأب اودانوث

 رجلاةبئان حيرجلا درس ال
 م ىاع ىلإ

 #0 سل

 ل محتمل هيا وينك انك
 ليحرلاهنمناحو تلوت

 لومهنوفجللو «نيع عمد

 ديلا كافيضاورماو :[يست

 لجعل ههيجانرم ينك مانتل قو

 ليكبو ٌدشاح سانلا ىلع ب
 لتيصفكك ءاسفوشلابب ناريس
 لوو ت هارذ ىلإ ًافالموم
 لومتمنمت كارينت ان: سس انتتبخلاول

 لوزت لاز ثيح قحلاعم ناد

 ليلا عيهتأك اوزاحصو تون
 لوحفلاراكبلارهقيامك س

 ("(ليعقلا هيهدزي يحلا الو «ح

١ 
2. 

 نارم يذ ريمع ىلإ ركب يبأ باتك
 وبأ بتك «ةرونملا ةنيدملا ىلإ داعو نميلل لبج نب ذاعم ةيالو تهتنا املو

 ركب ونبأ هالو يذلا ىلاولا نرم اوعمسي نأب ءامعزلا ملا ةداق نئلإ قيدصلا 5

 تركذ دقو «باتكلا كلذ ىف ىلوألا ةيصخشلا نارم وذ ريمع ناكو «هوئيعيو

 : اهنضت نلبي اميفو نيادكلا ةمدقس ةيظييرافا ا رداصملا

 نب ديعسو «نارم يذ حلفأ نب ريمع ىلإ ِكلي هللا لوسر ةفيلخ ركب يبأ نما

 ١٠ج ه١ ص - ىنادمهلا دمحأ نب نسحلل - ليلكإلا 000
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 , 200فاني يذ رهشو «ميلظ يذ بشوحو ؛ءعالكلا يذ عقيمسو «دوز يذ بقاعلا

 ىف ةيدايقلاو ةيلايقلا نارم يذ ريمع ةناكم رارمتسا ىلع ركب ىبأ باتك لديو

 يبأ ةفالخ يف «دوز يذ بقاغلا نب ديعس هعمو «ماع يبرح دئاقك «نادمه لئابق

 لزي ملو - ه١ - ١١ ةنس  نميلا ىلع يصاعلا نب ديعس نب نابأ ةيالوو ركب
 ىف ءطعان ةنيدمب ىفوت نأ ىلإ «نادمه ةليبقو طعان ىف ًادئاق ًاليق نارم يذ ريمع
 ًايتع ربكلا نم غلب دقو ءرمع ةفالخ

 نو تي

 نب نارم ناكف .دلاجملاو «نارمو ءةوسألاو :ًابيرغ :نارم وذ ريمع بجنأو

 ءاثر ىف ةيماللا ةديصقلا بحاص وهو «هذعبو هيبأ عم ًادئاق اليق نارم يذ ريمع

 . قيدصلا ركب يبأ دييأتو ْةْكَي هللا لوسر

 ىلإ اوقلطنا نيذقلا ناسرفلاو ةداقلا نم ناكف نارم يذ ريمع نب دلاجملا امأو

 نب ديعس تامو  ًالطب ًاسراف ًاهيقف ناكو دلاجملا نب ًاديعس :دلاجملا دلوأف .ًاملاع
 .ًاضيأ هيقف وهو دلاجملا نب ديعس نب دلاجملا :ديعس دلوأف  هالال ةنس دلاجملا

 . "'”(ةفوكلاب نارم يذ لآ نم تيبلا اذهو

 نب بيرع نب ذاعم نب ليحارش نب ركب يبأ نب ذاعم نب دمحم نب بهنم نب ينارملا
 ء«هرصع يف نميلا ةمالع ينارملا مكلع وبأ ناك» :ينادمهلا لاق .نارم يذ ريمع

 ًاملاع ناكو «يرجهلا يناثلا نرقلا رخاوأ يف كلذو «ديشرلا نوراه ةفالخ يف ناكو

 .ًارعاش ًاهيقف

 . "”ةرفاعملاب ةؤجلا كولم سلغملا يبأ لآ مويلا
 نارمع ءاولب  ةينادمهلا ةيدشاحلا طعان ةنيدم نم سلغملا ىبأ لآ لقتنا دقو

 يف ةؤجلا عقتو  زعت ءاول  ةيرجحلا ةقطنمب ةيرفاعملا ةؤجلا ةعلقو ةنيدم ىلإ -

 كهللا قيمح دميستل ب ةيسايسلا قئاثولاو الد /6نض - يريطلل 7 كرلملاو ممآلا كيزات (1)
 ايس

 نب طسوألا نارم يذ نب داخ نب ريمع) :ةيلهاجلاب طعان يف لايقألا نارم يذ لآ نمو ()
 كراشملا رغصألا نارم وذ) مالسإلا يفو .(رعشو ربخ هل .نيجاتلا يذ نب كلام نب ديز

 .(فراخ فالخمو نوبلا يف رغصألا راعشملا يذ نب ديزيل
 22 د ١١ج هدرص - ليلكإلا ()
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 لايقألا رقم تناكو «هيقرش نم ولصلاو ةؤلمدلا نصح حفس ىلع بوعشألا ةلزع
 ةطيبقلاو رباغألاو ةبرتلا اهنمو رفاعملا دالبل ًاكولم اوناكو سلغملا ىبأ لآ كولملا

 رشم ةّوجلا تناكو .مالسإلا لعب ةينميلا لودلا راطإ 5 رفاعملا فالخمم رئاسو

 ضعب لاق هيفو «يرجهلا عباسلا نرقلا يف يناسغلا لوسر نب يلع نب رمع روصنملا

 : ءارعشلا

 ٌبكسلالباولااهيف لخ هنإف ٌةوِج ىدنلل ممي دوجلا بلاط اي

 ٌبَِهَيام ضعب تناكلاهاوح ولف هدذصاقل ايندلا هسفن ترغصتساو

 نسحلا لوق شماه يف عوكألا يلع نب دمحم خرؤملا يضاقلا لاقو
 ةؤجلا كولم سلغملا يبأ لآ مهفارشأ نم ..» نإ :نييطعانلا نارم لآ نع ىنادمهلا

 نمو «ةيقب مهل رفاعملاب نك يبأ لآ) :هصن يلي ام عركألا لاق «رفاعملاب

 0 ا ل ل لا ما 00

 0 ليبنلا ذاتسألا لازي امو ناك دقل :لوقأو .(ها) 0

 رياني 76 يف ءارزولا سيئر بصنم ىلوت دقو «نميلا مالعأ رابك نم ينغلا دبع

 ةسائر سلجمل اوضع مث ةيروهمجلا سيئرل ابئان ناك مث م1518 ماع ىتح م5

 (م1995-1991) ءارزولا سلجمل ًاسيئر مث (م1944 - )١9940 ةينميلا ةيروهمجلا
 لا يامل يرو 01 1011 را طلال دوما اير

 هدهد رمز تقكوم يلو ةليلتلا يوضع نكرم يد ن1 سيقتل كلما

 . مالسلاو ةالصلا
 : -_ ه0 2 - .
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 ا - ليكبو دشاح لايقأ ريبك

 فرش اولانو كي هللا لوسر ىلإ اودفو نيذلا ءامعزلا نميلا لايقأ رابك نم
 ينادمهلا يدشاحلا يطعانلا راعشملا يذ ةرمح نب راعشملا وذ كلام وه هتبحص

 هع هللا لوسر نلع نادك دلو مِدَق» :ةيوبنلا ةريسلا يف ماشه نبا لاق

 ينالقسعلا رجح نبا لاقو 7(. .راعشملا وذ وهو روث وبأو «طمن نب كلام :مهنم
 هلاجر نع ينئادملا انربخأ «دعس نبا لاق» :ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا باتك يف
 نب ةرمحل مهيفو ه6 هللا لوضر ىلع نادمع دلو ميت :اولاق ءملعلا لهأ نم
 . "”«ثيدحلا .نادمه حلا َمُعِن :ِلك هللا لوسر لاقف «راعشملا يذ نب كلام
 ” داعشملا يذ لآو . .راعشملا يذ ةلاجقو ُبَسَن

 دثرم) ينب نم نارم يذ لآو راعشملا يذ لآ نأ نييبتب ثحبملا اذه لهتسنو
 يدشاحلا نميأ مراي نب نافهن ناهلع نب طعان نب ورمع نب فوني رجخ نب لإ

 نييبتلا مدقت امك ْعَتَب نب عفيمس نب ْحَتَب يذ ليقلاو سيقلب ةكلملا ليلس (ينادمهلا
 تاره ىذا نب يم حرع قباسلا ةسيفلا نق

 دلوأف «فوني اذ ًارجُخ : طعان نب ورمع دلوأف» :ليلكإلا يف ىنادمهلا لاق
 ردك اهنا راو ره لإ هن رت هلو اق يةكارم اذو: لإ دنرع يقوم قا وعس
 ." ”«ًارماعو ءاثراحو «ةعيبرو

 5 عفيأ نب :راعشملا وذ ةرمج# هنأ ربكألا ناغشملا يذ بسن يف ءاج مث

 نب ورمع نب فوني رجخ نب لإ دئرم نب ةعيبر نب رماع نب ليحارش نب بيبر
 نأب نظلا ببسب سابتلا عقو امبرو ءريبك راصتخا هيف بسنلا اذه نكلو ا

 .ةدج 777/ص ماشه نبال - ةيوبنلا ةريسلا (0
 .ادج ١ 07 ص ينالقسعلل - ةياحصلا زييمت يف ةباصإلا 030

 .1وج هو 55 ص ينادمهلا دمحأ نب نسحلل - ليلكإلا 0
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 سيلو («فوني رجح نب لإ دئرم نب ةعيبر) وه راشعملا يذل عبارلا دجلا (ةعيبر)

 ئذ لآو نارم يذ لآ بسن نمايق نم نيبتي ام وهو ءدادجأ ةرشع امهتيبف «كلذك
 : يلي امكو ءراشعملا

 تن كةيامع ند ويلف نو كرو وبإ »قلم هللا لوصر هزل بفك يذلا نازل نيمع ا
 أبن , نيجاتلا يذ نب كلام نب ديز نب طسوألا نارم يذ نب ريمع نب حلفأ

 دئرم نب ربكألا نارم يذ ةرمح نب دجنم نب بهنم نب رصن نب ابهن نب ةعرّز
 . طعان نب ورمع نب فوني رجح نب لإ

 نب ليحارش نب بيبر نب عفيأ نب راعشملا يذ ةرمُح نب راعشملا وذ كلام - ب
 . (طعان نب ورمع نب فوني رجح نب لإ دئرم نب) ةعيبر نب رماع

 (عفيأ نب ربكألا راعشملا يذ ةرمحل عبارلا دجلا) ةعيبر نأ كلذ نم نيبتيو
 نب ديز نب طسوألا نارم يذ) قيقش ةبترم يف وه امنإو (لإ دئرم نب ةعيبر) سيل

 ةرمُح نب دجنم نب بهنم نب رصن نب ابهن نب ةعرز يبأ نب نيجاتلا يذ نب كلام
 .(ريكألا نارفذ

 نارم يذ دهع ذنم نيعرف ىلإ تمسقنا ةرسألا نأب لوقلا حيتي كلذ نإ
 ةدايقلا مهل تحبصأو نارم يذ بقلب طسوألا نارم يذ ةلالس تظفتحاف ءطسوألا

 يف ةيكولملاو ةلايقلا ةبترم تحبصأ امنيب «نادمه لئابقو طعان يف ةماعلا ةيبرحلا

 نب بيبر نب عفيأ نب راعشملا يذ ةرمح ىلإ ًالوصو «ةعيبر ةلالسل نادمهو طعان

 . يطعانلا ةعيبر نب رماع نب ليحارش
 ليقف «ةديلتلا ةيئبسلا ةيريمحلا طعان ةنيدم يف رصق وأ نصح مسا راعشملاو

 بقللا كلذ لمح دقو .«طعانب راعشملا رصق وأ نصح بحاص ىنعمب راعشملا وذ

 ءندج يذ نب ةمقلع لاق مهيفو  طعان بابرأ  راعشملا يذ لآ لايقألا نم ددع

 : نيرلاو هانا :تراوطو يقارت ركاب
 قراوطلاديك ديشلاب اوغفدي ملف طعان بابرأ تالعلاب نردابو»
 «قرامتلا قانِعًارسق هنبلاسف ًالثؤماهيف راعشملا وذ ناك دقو

 : مهفارشأو ةيلهاجلا يف نييطعانلا مظاعأ ْنِم١ :نأ ليلكإلا باتك يف ءاجو

 وهو ..ةعيبر نب رماع نب ليحارش نب بيبر نب عفيأ نب ليقلا راعشملا وذ ةرمح
 نب ديز نب حبصأ يذ نب ثراحلا نب سنخألا نب ىحْضُم نبأ رتانش يذ ةعيخل لتاق
 (ًارابج اليق ناكو ءرغصألا ريمح نب يفيص نب سيق

 )١( الإكليل  04و 45ص  ينادمهلا دمحأ نب نسحلل ج٠١.
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 رماع نب ليحارش وه ىحْضُم نبا ةعيخل لتق يذلا راعشملا اذ نأ دب الو
 نبارصكلا نيش درع وب دوبل لوقا يعن ايعبعت نب يحلو ن3 «يطعانلا

 . 2(. .ىحضم نب برك يدعم نب ليبحرش
 نب حابصلا نب ةهربأ نب حابصلا) ليقلا رصاع امنإ راعشملا وذ ةرمحو

 نبا ريخلا دّنْرَم نب ةعيهل ناكو (. .ىحُضُم نبا ريخلا دّنْرَم نب ةعيهل نب ليبحرش
 يناثلا عبُت ناسح يريمحلا كلملا ضراعف «َحاَّبَصو لكوم ةقطنم يف ًاليق ىحْضُم
 هنأ ودبيو «يريمحلا ْعَّبُت ناسح كلملا دهع لايقأ رابك نم يطعانلا ليحارش ناكو
 ل ل د ا ل نسم 7 ةلذوخ اق

 اع نب ليحارش نيب طبرلا نكمب ىيلاتلابو «يريمحلا ناسح ني ةيريمحلا
 7 نادمه وذ ليحارش) هنأ ليلكإلا يف روكذملا نادمه يذ ليحارش نيبو يطعانلا
 ناكو «نادمه يذ ليحارش 0 نب ناسح كلملا نإو ءطعان اذ خماصلا

 ”1(نادمه كولد ءاملع قم ناديه و3 ليحارش
 راطإ يف نادمه لئابقو طعان ىلع ًاليق اكلم نادمه وذ ليحارش ناك دقو

 وهو نادمه لئابق ىلع يريمحلا ناسح كلملل بئان ةباثمب وهف «ةيريمحلا ةلودلا
 يف مفلت رصقو نارمع اهنمو اهل ةعباتلا قطانملاو ندملاو طعان يف مكاحلا كلملا
 :رعاشلا لاق هيفو «لايجألا ربع لاثمألل ًابرضم نادمه وذ ليحارش ناكو ؛ةدير

 لوحواهثداوح نم حقاول دهن طهر بئاونلا نم لانف
 ليكي تاثو دشاح تيفتغأت اتايض تعتاد هنق ا ةبيتشساا و

 يريمحلا عبُت ناسح كلملا يطعانلا نادمه وذ ليحارش ليقلا رصاع دقو
 نرقلا يف ةعبابتلا نميلا كولم نم امهو  يريمحلا ناسح نب ىناثلا دعسأ كلملاو
 طظعات ىف: ناعشبلا يؤ. لآ ةلايتو ةناعو ثادب نمولا كلذ. لتمو. «قددانملا ينماعنلا
 (طعان وذ) تقولا تاذ يف وهو (نادمه يذ) بقلب ليحارش رهتشا دقو «نادمهو
 عيمج ميعز ينعي هنأل عسوأو مظعأ (نادمه يذ) بقل نكلو ؛(راعشملا وذ)و

 .ميدقلا عساولا اهلولدمب (ليكبو دشاح) نادمه

 ةلودلا رصع ىف نادمه ةليبقو طعان ةماعز ىلع راعشملا يذ لآ بقاعت دقو

 خماصلا نآل خماصلا نبا سيلو «يطعانلا نادمه وذ ليحارش مهمظعأ ناكف «ةيريمحلا

 .١ج 48١ص  ينادمهلل  ليلكإلاو - ١ج 47ص - يلاقا يلع يبأل  يلامألا (0)
 ١. نجع 2 نض - ىئادمهلل -.ليلكإلا 0)



 ١" يطعانلا راعشملا يذ نب كلام / نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 211

 بقلب ًاضيأ رماع بقلت امبرو (رماع نب ليحارش) وه امنإو ءأبس رصع يف ميدق
 وذ ليحارش) هنأ لوقلا نكمي يلاتلابو «سابتلالا عقوف ءرركتت باقلألا نأل (خماصلا)

 . ضراعتلا لوزي كلذبو (يطعانلا ةعيبر نب رماع يناثلا خماصلا نب نادمه

 لفس وذ فون ليقلا هوخأ لقتنا نادمهو طعانل ًاميعز ًاليق ليحارش ناك امئيبو
 نأل ؛لفُس اذ يمس لفُس اذ افون نإ)  ينادمهلا لاق  بإ ءاولب  لافُّس يذ ةقطنم ىلإ
 0 يالا يمس «بصحي لف هدي يف رّيَص عبت نب ناسح هلاخ

 (بلاغ يبأ نب سابعلا وبأ مويلا مهخيشو «بصحي ضرأب ىنغو
 ءًابركو استرو او «نارمو ءادادشو «مقوقلا :نادمه وذ ليحارش بجنأو

 دهعو ناسح نب يناثلا عبت دعسأ يريمحلا كلملا دهع يف طعانب ءامعز ًالايقأ اوناكف
 )4650  ةرتفلا ىف كولملا كئلوأ ناكو «هوخأو ليبحرش كلملاو دعسأ نب ناسح

 ةقيعسلا يريمحلا كلملاو ( م58 218) رابا سوي يريمعلا كلملا قمم
 نب برك ليقلاو ليحرش نب بيبر ليقلا طعان لايقأ نم ناك امئيب (م5-077؟6)

 وذ ليحارش ليقلا يارس نب دارق يح نحنا «ليحارش نب نارم ليقلاو ليحارش
 ' يضحي لفش ىف نلإ ةففومعب ةيلهاجلا, ىف قحل يطعانلا ليان

 دقو «ليحارش نب بيبر نب عفيأ ليقلا نادمهو طعان ةماعزو ةلايق ىلوت مث

 (ينزيلا ندج يذ عفيمس نب برك يدعم) كلملا مسا برأمب دنسم شقن يف ءاج
 ناكو ةيداليم 041 ماعل قفاوملاب خرؤم شقن وهو (ناذمه وذ) ليقلا مساو
 كلت يف (نادمه وذ) ميعزلا ليقلا وه (نادمه يذ ليحارش نب بيبر نب عفيأ)

 يذ لآ بسن يف (ليحارش نب برك نب عفيأ) مسا أضيأ ءاج دقو «ًأبيرقت ةرتفلا
 . طعان يف كولملا راعشملا

 «ليحارش نب بيبر نب عفيأ نب راعشملا وذ ةرمح ةماعزلاو ”دايقلا ارت 2
 ها/5) نزي يذ نب فيس يريمحلا كلملا دهع يف نادمهو طعانل اميعز اليق ناكو

 يذ بقلب هريغ نم رثكأ رهتشا يذلا وهو «ةيلهاجلا يف هدهع دعب مث (م097

 ةرمحج مهفارشأو ةيلهاجلا يف نييطعانلا مظاعأ نمو» : ينادمهلا هنع لاقو «راعشملا

 بصحي يذ لآ اهمكحي ًاميدق تناك دقو .ًايلاح بأ ءاولب لافُس يذ ةيحان يه :لفس يذ )١(

 همسابو «لفس يذ فون ليقلا اهمكح ىلوت مث .ءبصحي نم اهيلإ امو ميري لايقأ نييريمحلا
 ليحارش نب نارم نب ليلم يذ ليحارش ةيرذو هتيرذ تلسانتو (لافُس يذ) لفس يذ تيمس

 دمحأ دمحم رعاشلا خيشلا انرصع يف لافُس يذ خياشم نمو «لافس يذ ةيحانب يطعانلا

 . نميلا خياشم مالعأو داوجأ نمو ءارعشلا رابك نم وهو روصنم

 .١٠ج 45ص - ينادمهلا نسحلل - ليلكإلا ')
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 لاق هيفو ««ًارابج ًاليق ناكو . .ليحارش نب بيبر نب عفيأ نب ليقلا راعشملا وذ

 : ندج يذ نب ةمقلع

 (اننطش امتنان مارق: . ايي ا يهيم اطساتا تتانكو

 ءراعشملا يذ ةرمح نب راعشملا وذ كلام روث وبأ ةماعزلاو ةلايقلا ىلوت مث
 دفاولا وهو «مالسإلا روهظ دنع طعان كلمو (ليكبو دشاح) نادمه لايقأ ريبك وهو

 :ةق# هللا لوسر ىلغ

 راعشملا يذ لآ ةمصاع . . طعان ةنيدم

 عيمج يف ةنيدم مظعأو ربكأ تناك طعان ةنيدم نأ ىلإ انه ةراشإلا ديفملا نمو

 لاق .ةيريمحلا ةلودلا رصع ىفو أبس ةلود رصع ذنم (ليكبو دشاح) نادمه دالب
 يسم يناس قف لاف هدف نيالا عال ىلا نيدنحلا ضريشأ»  قادعسلا
 نافهن دلوأف . .(ناك ًاميدق كلملا مهل نادمه نب ْعَتَب انبا نافهنو ناهلع) طعانب
 دناسم يفو طعان دناسم يف روكذملا مير بلات نارهش دلوأف كلكلا ناوينكو انام

 ونب هوئبو ناشفر هلسوأ» :طعانب دنسم يفو ..مرايو عاطي بلات دلوأف ءريمح
 . '"”(دشاحو نابلس نيبعش لاوقأ ؛مرايو عاطي رتثع يح نادمه

 ءأطخلا ضعب ةيطعانلا دناسملا كلتل يباهشلا رغألا يبأ نبا ةءارق يف عقو دقو

 يف طعان تأدب مهنمز ذنم نيذلا كولملا مدقأ مه كئلوأو طعان دناسم مدقأ اهنأ الإ

 كلم ليإ بهو) دهع نم دنسم شقن ىف ءاج دقو «ةميظع ةنيدم تحبصأو راهدزالا

 لايقأ ءتادمه نب ناشفر هلسوأ وئب ءجراب هيخأو نميأ مراي) ليقلا مسا (ْعَتَب نب أبس
 حبصأ مث ؛ْعَتَب نب ليإ بهو كلملا نبا ةباثمب نميأ مراي ناكو .(دشاح مثلث يعمس

 نافهن ناهلع ركذ ءاجو (مراي نب ًابس كلم نافهن ناهلع) هدعب مكح مث ءأبسل ًاكلم مراي
 :يريمحلا دعسأ لوق ديؤي امبو «برأمو طعان دناسم يف

 ركذأدق نافهنناهلعو كولملاريخ شسِعْريرَمَشو
 ناهلع) ناصخش نافهن ناهلع نإ ليلكإلاب باسنألا يف نظلا عقو دقو

 شوقن يفو نارم يذ لآ بسن يفو دعسأ رعش يف ءاج امك باوصلاو (نافهنو
 نوكفلدلا نارهش) امأو اديس فلم كانت نايلعر رهو داو صحت هنأ ةيدحلا

 ينادمهلا هركذ دقو (نافهن ناهلع نب نادير وذو أبس كلم رتوأ مارعش) وهف (نافهن
 لّصَو يذلا وه رتوأ مارعش) لاقو «حيحصلا همساب ليلكإلا باتكب نماثلا ءزجلا يف

 ءانبب رمأ) يذلا هنأ يريمحلا ناوشن لاقو .(طئاحب ءاعنص ىلع طاحأو روصقلا ناينب

 .١٠حج 5”5ص - ىنادمهلا نمحلا لك 0
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 ةنيدم طعان تحبصأ هدهع ذنمو .١2؟مفلت رصق ىنتباو روصقلا نم طعان لوح ام

 هلسوأ :طعانب دئسم يفو) ينادمهلا لوق امأو .هخماش دباعمو روصق تاذ ةيسيئر

 يح) نإف «(مدشاحو نابلس نيبعش لاوقأ مرايو عاطي رتثع يح نادمه ونب هونبو ناشفر
 دنسم شقن يف أعم امهمسا ءاج دقو (نافهن ناهلع نب رتوأ مارعش) وخأ وه (عطي رتثع

 رتثع ويح هوخأو نادير وذو أبس كلم رتوأ مارعش) ةغيصب برأم يف سيقلب مرحم نم
 هيخأو رتوأ مارعش) ةغيصب دنسم شقن يف كلذكو « "”أبس كلم نافهن ناهلع نب عضي

 رتثع يح) عم طعان دنسم يف روكذملا (مراي) امأو «'"أبس يكلم عضي رتثع ويح
 نب نميأ مراي) وه نوكيف (ناهلع نب نميأ :ناهلع دلوأ) هنأ ليلكإلا يف ءاج دقف (عضي

 أبس شرع ىلوت دقو «(نافهن ناهلع نب نايفس) وه عبار خأ مهل ناكو (نافهن ناهلع
 وذ) ةيثارتلا رداصملا يف وهو (أبس كلم مخري ثعيحل) كلملا (رتوأ مارعش) دعب
 تداعف معني رساي يريمحلا كلملل مكحلا نع لزانتف (نافهن ناهلع نب نميأ نب عرم

 : ليلكإلا يف روكذملا طعان دنسم ةغيص نوكتف :ةلايقلا ةبترم ىلإ نافهن ناهلع ةرسأ

 مثلث يعمس لوقأ «نادمه نب ناشفر ةلسوأ ونب . . .نميأ مرايو «عضي رتثع ويحا

 مهتبترم ىلإو (نادمه نب ناشفر ةلسوأ) ىلعألا مهدج ىلإ شقنلا مهبَّسُن دقف «دشاح
 ةليبقل ءامعز ًالايقأ اوحبصأو «تهتنا أبسل مهتيكولم نأل دشاح لايقأ مهنأب ةلايقلا يف

 ليقلل أرقم طعان ةنيدم تحبصأو «ةيريمحلا ةلودلا راطإ يف (ليكبو دشاح) نادمه

 نب لإ دثرم نب ربكألا نارم وذ ليقلا مهنمو «هتلالسو نافهن ناهلع نب نايفس نب طعان
 ناكف ءراعشملا يذ لآ مث «ربكألا نارم يذ ةلالس مث «طعان نب ورمع نب فوني رجح
 رماع نب نادمه نب ليحارش نب بيبر نب عفيأ نب راعشملا وذ ةرمح مهرخآ نم

 ةيريمحلا ةلودلا رصع يف طعان كولم نادمه لايقأ رخآ وهو ءطعان يذ خماصلا

 : يلهاجلا شقرملا لاق مهيفو «ةيلهاجلاو

 حادرروهظلاةمصاقباوقرط مهناكم ٌتيأردق طعان كولمو

 يلهاجلا يدايألا ةدعاس نب سقل تيبلا اذه نأ مولعلا سمش باتك يف ءاجو

 :لاق ثيح

 حادر روهظلاةمصاقباوقرط مهركذب ٌتعمس دق طعان كولمو .

 هدير ةنيدم يف ًاميظع أارصق مفلت رصق ناكو - 08ص - ريمح كولم يف ناوشن ةديصق حرش )١(

 هدير يف ًاخماش مفلت رصق لكيهرو ناينب لزي ملو  ًايلاح نارمع ةظفاحم يف  دشاح دالبب

 .ه189 ةنس هدير ىلع ىلوتسا امل يسرلا نيسحلا نب ىيحي يداهلا مامإلا هبرخأ نأ ىلإ

 ١ ؟ مقر شقنلا  نميلا خيرات يفو - ١١١ ص  هيقفاب دمحم .د  ميدقلا نميلا خيرات 230

 . ماج "١5و 54٠ سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقنو  يلاهكلا ةعومجم
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 يف طعان ينابمو روصق لالطأ ليلكإلا بحاص ينادمهلا نسحلا فصو دقو
 طعان لثم رأ ملف ءاهروصقو نميلا رثآم اياقب ترظن دق» : : الئاق يرجهلا عبارلا نرقلا

 رخو «نينث لبج سأر يف ةرودم ءاضيب ةعنصم يهو «لضفلا طعانلو ءرهضو برأمو

 اهنمو «قرعي ىمسي يذلا ريبكلا ةكلمملا رصق : طعان روصق ْنِمَف . .نوبلا لابج دحأ

 قردلا ةئيه ىلع هتراجح بزاعم يف ةجراخ باعكل كلذو «بعكملا ةوعل يذ رصق

 نكامأ ىوس ًارابك أرصق نيرشع ىلع ديزي ام نيرصقلا نيذه ىوس اهبو . .راغصلا
 تيرك ةنيستو الإ نسق اهبف ايون نكرعتملا فيصل ف سالاو دوس اهيلقب ةاكولا :قاحلا
 تاناوطسألا اهيفو .هتعلتبا حطسلا نم لزني امف جرهصم افصلا يف فوجم ءاملل

 الإ اهنم ةدحاولا نضحي الو ةعبرم ًاعارذ نورشعو فين اهنم ةدحاو لك لوط تاميظعلا
 ناك هنأو ءاهسوؤر ىلإ يقارم تناك اهنإ ليق «ديدح ريماسم اياقب اهيفو ."'"ن دكر
 لبج نم ٌرانلا رمت ةخرصلا اودارأ اذإ عمشلا  اهالعأ يف عضوي يأ - اهيلع بقع

 «نافرخ رهاظو راخذ لبجو عَدُم سأرو روضح لبج نمو نايفس

 «ليلكإلاب ةديصق يف هسفنب اهدهاش يتلا طعان راثآ ًاضيأ ينادمهلا فصو دقو

 : هلوق اهنم
 ٍريْمِح مايأب لهج اذ كي ْنَمُف

 يكرم انشا ناجت ادهن دم

 ؛ةروصو اهيلع ٍلاثمت لك ىرت 3

 انضياق رطتت كفتت ان عيناحب

 لدجأو ٍباَقْع ْنِم ٌتاعفتسُمو

 ص نقلا ديد دق رايت بؤوست
 اهيقاوم هايجتلا بم ةدقتع اذو

 اطعان تأيلف ضرألا يف مهراثآو

 اطئالبو هلوح ماخر يسركو
 اطئالخ حاَّمِصلا يف ًأشحوو ًاعابس
 اطسابو لابجلا يف هيدي ىدحإل

 اطماق َحْرَف اذو ْتَمَه ٍبنرأ ىلع

 اطساب نكط دق ءارض فضغو

 اطخاوم باكرلل ٍداه يماسو

 تتاتاوطسألاو :كعكايلا كاتو اريسق هنرشتع ىلغ ديزي اه ةوتعو لانو

 :ةمقلع لاق امك تناك طعان نأ ىلع راثآلاو ةدمعألاو

 اناطبق ايهكاش رانعهتششتسلاو5و: "ايييضع انهم ظفات ةقان#و

 اهعيمج (ليكبو دشاح) نادمه لايقأ ريبك وه طعان كلم راعشملا وذ ناكو

 . مالسإلا روهظ دنع

 «ةئيذملا روس يفو دياعملاو روصقلا يف تناك يتلا ةدمعألا يضص :ةميظعلا تاناوطسألا 000

 . مويلا ىتح طعان يف اهنم ددع لازي امو

 .6ج 6 ص  ىنادمهلل  ليلكإلا (؟)
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 راعشملا يذو . .نادمه مالسإ
 ىلإ وعدي ِهك هَّللا لوسر ناك ذنم نادمه لئابق يف رشتني مالسإلا أدب دقل

 يف ةراجتللو جحلل نميلا نم لاجر ةيلهاجلا يف اهدصقي ناك وع دعو
 نب دعس نب كلام نب سيق نب طمن كلام نب سيق مهنم ناكو ءجحلا مس
 ها مي ال ب تل يسرك
 ءًاجاح ةيلهاجلا يف طمن نب سيق جرخ» :ينالقسعلا رجح نبا هنع لاق . ينادمهلا

 : ليلكإلا يف ينادمهلا هنع لاقو «""ةمالسإلا ىلإ وعدي وهو ٍَِي يبنلا ىلع فقوف
 ا ا ولا ا :طمت نب سيقال

 ىلإ وعدي هنأ نقيأف «مالسإلا ىلإ وعدي لي دمحم يبنلا سيق عمسف ؛''”*برعلا
 هتقطنم ىلإ عجر مث : ءواصرلا جامو هللا علك هنم سو كلبا ر هيوم «قحلا

 فرح ةيحانب  بحرأ نب نايفس قطانم يف ةصاخو «مالسإلا ىلإ وعدي هتليبقو
 طربو فوجلاب  ةينادمهلا ةيليكبلا ركاش ةليبق قطانم نم اهرواج امو  نايفس
 يبنلا ىلإ طمن نب سيق راس مث ءقطانملا كلت يف رشتني مالسإلا ذخأف  ةدعصو
 يف رشتني أدب دق مالسإلا نأ هربخأف ءطمن نب كلام هوخأ هعمو «ةكم يف هيي

 لاق كلذ يفو «نميلاب نادمه ةقطنم ىلإ رجاهي نأ هيلع ٌضّرَعو «نادمه

 ركذو 2. .اوملسأ اوموق نأب هربخأو هلي يبنلا ىلإ سيق عجر» :ينالقسعلا
 تاو : سيق لاقف ؟هعنم نم كموق دنع له : 88 يسلااول لاثهلا يتالعبعلا

 كو هللا لوسرل معزت دق طمن نب سيق ناك هنأ ليلكإلا يف ءاجو «' ”كرعلا

 مث 2 ””«راصنألا ِهلَك يبنلا ىلع تردبف «كلذ يف نادمه رماؤُي نأ ىلع ةرجهلاب
 نب كلام هوخأو سيق ناكو - برشي  ةرونملا ةنيدملاب راصنألا ىلإ هيي يبنلا رجاه

 ,مالسإلا ىلإ (دشاحو ليكب) نادمه لئابق ةوعد يف ايضمو نميلا ىلإ اعجر دق طمن

 ناك رسما فيس رولا ةعيدجلاب هلك هللا كوسو ىلإ طبق نن نست دلو ابتيحر

 لاف ء«ميدقلا عس اولا اهلولدمب نادمه دالب نم ةعساو ءاجرأ يف رشتنا دق مالسإلا

 لوسر هامسف «ةئيدملاب وهو نو ِهّللا لوس ىلع ني منو : ليلكإلا يف ينادمهلا

 لاقف» :ينالقسعلا لاق «نادمه هموق ةيبلاغ ماع سف رخو 2" !(نفولا : كَ هللا
 رمتساو «نايفس ةقطنم ىلإ سيق داعو أ "سيق موقلا دفاو َمْعِن : لكي هللا لوسر

 وذ كلام ملسأف «ليكبو دشاح قطانمب مالسولا ىلإ ةوعدلا يف طمن ن د بكلام ةوخأ

 . مالسإلا رون نادمه دالب رئاس يف قرشأو راعشملا يذ نب راعشملا

 .”ج 77و 708ص  ىنالقسعلل  ةباحصلا .زييمت ىف ةباصإلا )١(

 .١٠ج ١8١ ص - ىينادمهلا نسحلل  ليلكإلا (؟)
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 دب ال (ةريعش يبأ نب ةرمخ) نيبو (راعشملا يذ ةرمخ) نيب ٌُسابتلا عقو دقو

 ةرمخ)  ليلكإلا يف امك وه راعشملا اذ هّرَمْح نإ نييبت فلس دقف ءهيلإ هيبنتلا نم

 عوكألا لاق «(يطعانلا ةعيبر نب رماع نب ليحارش نب بيبر نب عفيأ نب راعشملا وذ
 وذ ةرمح مهلاجر نمو :قاقتشالا باتك يف ءاجو :ليلك لا شماه ىف

 . عضوم :راعشملاو .افيرش ناك :لاقو .انه امك هبسن قاسو «عفيأ نب راعشملا

 مزح نبا ركذ امنيب . يلهاج هنأ ديرد نب ١ وت ينادمهلا يأ تاربلا مالك نك هكر

 يسال هنأ يبلكلا نبال ًاعبت ةباصإلا يفو

 نأو «مالسإلا لبق تام يلهاج عفيأ نب راعشملا اذ ةرمُح نأ باوصلاو
 هدفك نب تاعشملا »وذ: كلل يزد ودباةهلك هللا ل يمر: ىلإ كل ملسأ يذلا  يمالسإلا

 دقف +(ةريغش بأ نب ؛ كلام نب ة ةرمح) نيبو هنيب سابتلالا عقو دقو .(راعشملا يذ

 يىذ نم كلام نب ةرمح مهيفو ..نادمه دفو مدق» هنأ ةباصإلا باتك يف ءاج

 : يلي امك يبلكلا نبا نع ةباصإلا يف هبسن ءاج مث «راعشملا

 نب كلام نب ةملس نب هبتم نب كلام نب راعشملا يذ نب كلام نب ةرمح»

 نب مشج نب دشاح نب *ةج نب كلام نب (عفاد) ذار نب دعس نب (رذِع) يدع

 - 5 ل

 نبا نع ةباصإلا يف ينالقسعلا هركذو مزح نبا هركذ يذلا بستلا اذهو
 هركذ دقو «يدشاحلا يرذعلا ةريعش يبأ نب كلام نت مسا يس وم ىدلكلا

 ةمينغ ىمسُيو ةريعش وبأ ةيلهاجلا يف رذع ءامظع نمو» :ًالئاق ليلكإلا يف ينادمهلا
 :لوقت يهو رذع تحارف هدي تعطقو ىلبأف ؛رَّذِع مايأ ضعب دِهّش ناكو ءرْذِع

 ِك !هريغ منغن مل ةريعش ابأ انمنغ

 انئبا ديعسو ةرمح :رذع نب كلام ىنب ْنِمو» :ليلكإلاب باسنألا يف ءاجو

 نيرلع نب ةملد ثقي نب ةريعلا وبأ ومو كلاب نب هرج نا ديب نب دكا
 ادشاح نب مشج نب عفاد نب دعس

 يدشاحلا يرذعلا ةريعش يبأ نب , كلام نب ةرمُح نأ كلذ لمجم نم نيبتيو

 ةريشع يهو مالسإلا روهظ دنع دشاح رئاشع ىدحإ خياشمو لايقأ نم ادحاو ناك

 نب بيبر نب عفيأ نب راعشملا يذ ةرمح نب راعشملا وذ كلام ناك امنيب ءرْذِع ينب

 .١٠ج 04ص - عوكألا يلع نب دمحم يضاقلا قيقحت  ليلكإلا 0
 .١دج 757” ص - كلام نب ةرمح ةمجرت  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا 0
 .١٠ج ١8و الة ص - ىنادمهلا نسحلل  ليلكإلا (2)
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 دشاح) نادمه لايقأ ريبكو طعان كلم وه ىنادمهلا يدشاحلا ىطعانلا ليحارش
 نئاف ب فراخ كالقتمو فراخ ةيحات: ىف تاطعات ةنيدم هرم ناكر ءاهعمس (ليكر
 94 بجر رهش يلاوح يف  ينادمهلا يليكبلا يبحرألا طمن نب كلام هب ىقتلاو هيلإ

 قافتالل (ليكبو دشاح) نادمه ناسرفو نادعار لايقأ طعان يف عمتجاو  ةيرجه
 ةقيرط تناك دقو «ِِلي هللا لوسر ىلإ اهعيمج نادمه لثمي دفو ريسم ىلع

 وأ ةدمعأ سوؤرو يلاعأ يف نارينلا لاعشإ  عامتجالا ىلإ ةوعدلا وأ  عامتجالا

 يف رانلا كلت ةيؤر متيف ؛نيِنَن لبج سأر يف ةخماشلا طعان ةئيدم روس تاناوطسأ

 روضح لبجو - الامش  ةدعص نم برقلاب  نايفس لبج ىلإ نادمه قطانم رئاس

 نادت تال اعوولايلا ىلاشسو-ناوسلا وساع يفرح داهتع نا وار يو اكت و
 هّجَحو نارمع يحاونو فوجلا نمو ةدعص يف هلئاوو نارجن يف ماي نم) طعان ىلإ

 ءدفولا ريسم ىلع قافتالا هيف مت ءطعان يف ريبك عامتجا دقعنا دقو «(ءاعنصو
 دشاح) نادمه هوجوو رايخو لايقأ نم الجر نيرشعو ةئامب دفولا ماوق ديدحتو
 يذ كلام ةسائربو يليكبلا يبحرألا طمن نب . كلام نيناحسعلا ينسب ( ليكي
 دشاح) نادمه لاننا نبع دفا يطعانلا راعشملا يذ ةرمح نب راعشملا

 يف ةرونملا ةنيدملاب لك هّللا لوسر ىلإ  طعان نم  دفولا قلطنا مث ؛(ليكبو
 ْ ا

 كلي هللا لوسر ىلع نادمه ُدْفَو مدق» :ةيوبنلا ةريسلا يف ماشه نبا لاق
 نب ماحسفو ءعَفْيَأ نب كلامو ءراعشملا وذ وهو روث ويأو ءطمن نب كلام : مهنم
 دن عج ات هيك مللا لوسرو اوقلف «يفراخلا كلام نب ةريمعو «يئاعنأسلا كلان
 ةيرهملا ىلع سّيَمْلا لاحر ىلع :ةيندعلا مئامعلاو تاَرْبِحْلا تاعْطَقُم مهيلعو عكوبت

 وقل ىلا مهنأو سانلا ديس نبال رثألا نويع يف ءاج كلذكو . ةيبحرألاو
 وا ل يل رع رو رم للا ار

 . .ةيبحرألاو ةّيرهملا لحاورلا

 لايقألا اهينتقي ناك نمثلا ةيلاغ ةيناميلا ببُجلاو دوربلا نم عون تاَرَّبِحْلاو
 :نميلا لايقأ ضعب يف سيق ىشعأ لاق ؛ءامعزلاو

 .ٌةدحج 558 - ”197/ص - ماشه نبال  ةيوبنلا ةرييسلا )١(

 . نصح سانلا نيش نبأل ترثألا ةويع (9)
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 ايست مقا ارزجعت :ميبي انتم ثا كدا 4)

 نم برض :ةربح ةدحاولا «تاربحلا) ىشعألا نويدب تيبلا شماه ىف ءاجو

 ةرهملا ةقظنم نير :فقاكر هلنآلا هذ ةيفنرالاو ةيرهتنلا  [ضارولا وب +” (هميلا وف

 ىلإ نادمه دفو لصو اهنتم ىلعو «لويخلاو لبإلا دوجأ بحرأ لويخو لبإو نميلاب
 يف كوبت نم هعجرم ناكو ءكوبُت نم هعجرم هلي هللا لوسر اوقلف «ةرونملا ةنيدملا
 ه8 1 م ب ا م نوكي يلاتلابو ه4 ناضمر رهش لئاوأ

 ” (الجر نورشعو ةئام» اوناك كئلوأ نادمه دفو نأ 0 ايو

 . نيتعومجم ىلإ اومسقناو «لويخلاو لبإلا نم اولزن ةنيدملا اولصو املف
 راعشملا وذ اهمدقتي ىرخألاو ,يليكبلا ىبحرألا طمن نب , كلام اهمدقتي امهادحإ

 دمسسلا هلك هللا لوسز» ولإ !اوهحركو شالا للطعن رابشملا يذ نب كلام
 - ةيوبنلا ةريسلا يف ماشه نبا لاق كلذ يفو - نولمزي يأ - نوزجتري ْمُهو .يوبنلا

 :مهمودق نع فلاسلا صنلا دعب

 :_ [راعشملا وذ وهو]  امهدحأ لوقي «موقلاب نازجتري رخآ ٌلُجرو طمن نب كلامو»

 لاثمأنيملاعلا يفاهل سيل لايقأو ٍةَقوُسٌرِيَخ نادمه
 تراه تاج ال ذبل“ :ناطنألا يقم يال

 : [طمن نب كلام رثألا نويعو ةباصإلا يف ءاج امك وهو] :رخآلا لوقيو

 بيرج رسام كارم رح ِفيرلا َداَوَس َنْرَووِج كِيلإ

 ” قكبللا لايحب تاكطخن /

 دجسملا ةحاس يفك هَّللا لوسر مامأ يرئاد هبش وأ يرئاد لكشب اوفطصا مث

 رودي نأدمه دفو تفداصق) : ليه نب ماوعلا لوق ؛«كلذ لكش ىلإ ريشي اممو م

 :5 هن - سيق ىشعأ ناويذ( 0
 هنأ كلام نب سيق نب طمن ةمجرت يف يتأيسو» :طمن نب كلام ةمجرت يف ينالقسعلا لاق0)

 نسحلا ركذ دقف ءاعيمج اودفو مهنأ لاوقألا عمجي يذلاو «كلام نب سيق هوبأ ليقو «دفاولا
 .«هنع يطاشرلا هركذ . اسفن نيرشعو ةئام اوناك مهنأ نادمه بسن باتك يف ينادمهلا

 ليقلاو «لْيَق عمج :لايقألاو . سانلا نم كولملا نود نيذلا : ةقوسلا) ةريسلا شماه يف ءاج ()

 ةنكمألا :بضهلاو) ..كلم ليق لك سيلو ًاكولم لابقألا نفعب ناك امثإو .(كلملا وه
 .(هل ةفيظو هتيعر نم كلملا هذخأي ام :لاكألاو .ةبيطلا لاومألا :تاباطإلاو . ةعفترملا

 .نايدولا هايمو لويسلا نم ةبيرقلا ضرألا :فيرلاو ؛ريثكلا لخنلاو رجشلا :داوسلا()

 .ةربغلا يهو «ةوبه عمج :تاوبهلاو
 . لخنلا فيل وه :فيللاو . لبإلا فونأ يف دشُت يتلا لابحلا يهو «مطخ اهل لعج. دق : تامطخمو
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 لص رص ص

 ةيقراسلا نمو ًامالسإ مهمدقأ هنأل - طمن نب كلام م ْمُهَمدَعَت اوفطصا املف , 2300ونط يبنلاب

 :ةيويشلا ها نا ناقه نبأ اذ بدول دئارو رجالا لق ةكذي مالا كل

 ْنِم .نادمه ْنِم ٌةّيصن هللا لوسر اي :لاقف ءهيدي نيب طمن نب ؛ كلام ماقف)

 يف مهذخأت ال ءمالسإلا ٍلئابحب ةلصتم ؛جاون ٍصْنُت ىلع َكْوَنأ هِداَبَو رضاح لك
 ملال ةمول هللا

 ةوعد اوباجأ ءذدوقلاو ْدوَّسلا لهأ .ركاشو .مايو .فراخ فالخم نم

 5 :علعل تماقأ ام «ضقنُي ال مهدهع .باصنألاو تاهلآلا اوقرافو :لويسرلا
 . 90غ وفعلا فرغ

 ةقرلا لاعوو واعمل ىذا للا وسو انمقترب لا يل امو

 ةمّمُح نب ورمع نب بَدْنَج ةمجرت يف ءاج ام ىلع أسايق دلع هللا لوسر ىلإ

 ناك هنأ ةباصإلا يف ءاجو سود نم ًالجر نيعبسو ةسمخ يف مدق ثيح يسودلا

 يذ كلام ميدقتي ماق طمن نب كالا 'نإف مل ام :؛ًالجر ًالجر مُهَمِدَقي بدنج

 بتك مهتدافو تركذ نيذلا مهو قب هللا لوسر ىلإ دفولا تالاجر رابكو راعشملا

 وذ كلام نادمه لايقأ ريبك مهزربأ ناكو «ةباحصلا مجارتو ةيوبنلا ةريسلا

 ةملك ىلع ني هللا لوسر باوج هركذب نرتقا دقو «راعشملا يذ ةرمح نب راعشملا

 نع ينالقسعلل ةباصإلا باتك يف ءاج ثيح ءدفولا كلذل هتيحتو طمن نب كلام

 دقو مدا هنآ ملل لغأ ني هلاجو روع ىلاذملا لع دعس ل باجمل تاكل

 لوسر لاقف ءهراعشملا يذ نب كلام نب ةرمح مهيفو لي هللا لوسر ىلع نادمه

 ريخأتو ميدقت ينئادملا ةياور يف عقو دقو . . (ثيدحلا تام رجلا : لكك ِهّللا

 ؛«ينالقسعلا هركذ يذلا ثيدحلاو .(راعشملا يذ نب كلام نب ةرمح) هنأب مسالا يف

 : ُهَصَّنَو «ريبكلا نر يف يطويسلا مامإلا هج رخأ

 اهربصأو « ءرصنلا ىلإ اهعرسأ ام «نادمه ّيحلا َمْعِن : :ِهلي هَّللا لوسر لاق»
 . ””«دهجلا ىلع

 ."ج ١4ص - ليهج نب ماوعلا ةمجرت  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا ()

 لك نم يأ : (دابو رضاح لك نم) :هلوقو . مولا رايخ :ةيصنلا (نادمه نم ةيصن) :هلوق (؟)

 .لبإلا نم ىتفلا وهو صولق عمج - نيتمضب ملل نادمه يداوبو رضاوح

 .ءاعنص نم برقلاب نادمه علض يداو :علضو .ةيبضلا دلو :روفعيلاو .ةعيرسلا :يجاونلاو
 .ادج ”0ه"ص - راعشملا يذ كلام نب ةرمح ةمجرت  ةباصإلا ()
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 :ةرزحملا ةنيدملاب هلك هللا لوتسر ينكر ىف: نمولا نم ةزقف لقول: فلل فيكم نقو
 فيض وقر اصسلا ند ايتشسا عار 37 كر يع كركر
 نبال ةيوبنلا ةريسلا يف ءاج ثيح ءركذلاب مهنم ةسمخ ةباحصلا مجارتو ةيوبنلا ةريسل

 نادمه دفو َمِدَق» هنأ ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا باتكب طمن نب 0

 نيكل انو .ناعشملا رقوعو نوتاوا موظفو / كلام مهنم يي هللا لوسر ىلع
 ."'”6يفراخلا كلام نب ةريمعو ؛يناملسلا كلام نب مامضو عَمْيأ

 ةعبرألا لايقألا نإف ىنادمهلا ىليكبلا ىبحرألا طمن نب كلام ءانثتسابو

 طعان نأل يطعانلا راعشملا وذ كلام مهيف امب فراخ فالخم نم مه نيروكذملا
 دالب نم ةعساو قطانم لمشيو دتمي فراخ فالخم ناك دقو «فراخ فالخم نم
 ني مسح نم فلام نيءنيعك نينهللا دبع وي فراع) ره فراخ نأ ذ[ دفاع
 نب معنأ) :مٌّهو ءدشاح نوطب نم ًانطب رشع انثا فراخ ءانبأ نم ردحناف «(دشاح
 نب ريبزو «فراخ نب مشجو ء«فراخ نب رامنأو «فراخ نب لمهو «فراخ

 نب بعصو «فراخ نب ورمعو «فراخ نب ريبوو «فراخ نب ديزو «فراخ

 لاق «(فراخ نب نامصعو «فراخ نب رردك دبعو ؛فراخ نب ردبو «فراخ
 موصعألا مهو «نطب  داصلا مضو نيعلا حتفب فراخ نب نامَصَع) : ينادمهلا

 بوطحألا) فراخ نب لمه ينب نمو ا الا

 نب رهش) فراخ نب بعص ينب ْنِمو ««نوبلاب بطاح ينب ةربظ نونكسي نطب مهو
 0 ندي «نرمع وبر عطا فرات وي وربع ىح نمو نطل عم
 '(نيقنأ نب ضاعت نب: نيكو ءمعنأ نب ؛ ةميلظ) فراخ نب معنأ ينب نمو . (نطب

 اون هان - نوار طا رن ض1 م لكويرر تراس قوام نرت كلو

 - ًايلاح هجح ءاولب  اهرواج امو سبعو ةميلظ ةيحان ىلإ -
 مجارتو ةيوبنلا ةريسلا يف نيروكذملا ةعبرألا ةباحصلا لايقألا ناك دقو

 : مهو «فراخ ةيحانو طعان نم ةباحصلا

 يف روكذملا «يطعانلا راعشملا يذ ةرمح نب راعشملا وذ كلام يباحصلا * 
 وبأ لاق ةباصإلا يف ءاجو اداء دجلا قدوتنا قوت وبا ) هناي ةياصاللاو ةيوبنلا ةريبملا

 . اراعشملا وذ دفاولا وهو يفراخلا هيف لاقيو مع

 نب كلام» باعيتسالا يف يبطرقلا لاق :عفيأ نب كلام يباحصلاو * 

 )١( يطويسلل ريبكلا عماجلا نع 4١ص - ءاينألا باتك .
  00الإصابة  .أ دج ؟05 35ص # طمن نب كلام ةمجرت
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 مع وهو ."”«نادمه دفو يف ِهْيَي هللا لوسر ىلع مدق :يطعانلا برك نب عفيأ
 .راعشملا يذ ةرمح نب راعشملا يذ كلام

 نب مامض) ةيوبنلا ةريسلا يف وهو : يفراخلا يِناَمَلَّسلا ماَمِض يباحصلاو - *
 نب ديز نبا مامض» :الئاق ليلكإلا يف ينادمهلا هبَسَن ركذ دقو «(يناملسلا كلام
 فراخلا ينب دفاو وهو ,يدراخللا تللام نب ورم تبع لب نابلس نب ب مكحلا نب ةباوث

 ىفااهك ع (ديز نب مامض) همسا يف باوصلاو « "”«ًافيرش ناكو هلو ئبنلا ىلإ
 لاقواو ةباقنلا نسا يف ربثألا نبا هركذ دقق (كلانب خب ماهدك) نينلو ام ليلكإلا

 (كوبت نم ُهَعِجْرَم هلو يبنلا ىلع دقو 000 ٠..
 ةريسلا يف نيروكذملا سماخ وهو :يفراخلا كلام نب ةريمع يباحصلاو -

 مامضو ,عفيأ نب , كلامو ةنافعملا زد وهو روت اوبآو ءطمن نب 0

 نب ةريمعو ..» رثألا نويع يف ءاج كلذكو «يفراخلا كلام نب ةريمعو «يناملسلا

 نبأ  ريغصتلاب  ةريمغ» ةباصإلاب هتمجرت يف ينالقسعلا لاقو ««يفراخلا كلام
 هانا هلأ هيناتك ف عتاب ينال قرا ةكرشلا .« نوم ونا ةركذتم نا ةراخلا كلام
 يذ كلام نب ةريمع وه اذه يفراخلا كلام نب ةريمعو - ولا
 وبأ لاق» راعشملا يذ نع ينالقسعلا لوق مدقت دقف + اهكملا ند ريس وع راتملا

 ليلكإلاب باسنألا يف ءاجو ؛راعشملا وذ دفاولا وهو يفراخلا هيف لاقيو :رمع
 تاحوتفلا يف ريمألا دئاقلا دلاو وهو (راعشملا يذ ةرمح نب كلام نب ةريمع)
 لاق هيفو « يطعانلا راعشملا يذ ةرمح نب راعشملا يذ كلام نب ةريمع نب ثراحلا

 : نأدمه نع

 نايك بج نا ةيرنمتالا نوال اهبابسأ تلمقأ مراكملا نإ
 ناوشالا نتف نىيعرتتلاو هولا .٠ .:يدتلا ىقمتبلا ةريه ا نبا ثراحتلا

 0 يا يي ا

 سراف دالب

 الإاو س تدارأوأ شت لأ اذإ اهيأن ىلع اهاتأ له الأ

 ,"ج 7/5 ص - يبطرقلل - باحصألا ةفرعم يف باعيتسإلا ()
 .١١ج ال٠ ص قلئادموهلل ليلكإلا 7

 - ريثألا نبال ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ نع  ؟7 4ص - يوبتلا دهملل ةيسايسسلا قئاثولا 07
 م #4 نم

 م م نقراشلا فلاح ب ريمعت حجبت: ةباصألا 150
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 تت يب ا

 ''"الالكلاوكشت ٌمهاوس ًأثعُش يئيطيسعابخلا منوع اقفال

 مهنم نادمه دفو صوصن يف نيروكذملا ةسمخلا ةباحصلا نإف كلذ ىلعو

 يذ لآ نم ةثالث ءفراخ ةيحانو طعان نم ةعبرأو «ىليكبلا ىبحرألا طمن نب كلام

 عنيا نيبكلام هيعوب«نافسملا' ئذ ةزييش نبا راعتتملا ىق.كلام :راعقملا
 يناملسلا ديز نب مامض عبارلاو . يفراخلا يطعانلا راعشملا يذ كلام نب ةريمعو

 وه راعشملا وذ كلام ناكو :2؟")(ًافيرش ناك١ هنأب ليلكإلا ىف فوصوملا ىفراخلا

 . ميدقلا عساولا هلولدمب فراخ فالخم ةفاكل ليقلا ميعزلا
 نو د دن

 راعشملا يذل ِلككي هللا لوسر باتك
 .:نعيلا ىلإ ةذوعلل ذفولا:كلذو ظمت' خي” كلامو زاعتكملاو وذ كلام انهن املو

 اوقتلا «ةرونملا ةنيدملاب كي هللا لوسر بكوم يف نمزلا نم ةرتف اوثكم نأ دعب
 يذ ريمع ىلإ باتكو «راعشملا يذل باتك ؛بتك ةثالث مهل بتكو كي هللا لوسرب
 . يبحرألا طمن كلام نب سيق ىلإ ٌباتكو ءطمن نب كلام عم نارم

 يفو ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا يف راعشملا يذل يوبنلا باتكلا صن ءاج دقو

 ديس بتك يف نيلئاسلا مالعإ باتك نع يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا باتك'

 «لالكلا .تاليحنلا :مهاوسلا .رعشلا ةرشتنملا ليخلا :نيشلا مضب «ثعشلا .اهدعُب :اهيأن )١(

 . بعتلا : حتفلاب

 :راعشملا يذ لآ مالعأ بسن بيترت يلي اميفو - ١١ج م نعد نئادعلل - نليلكألا

 ينراخلا يطعانلا ةعيبر نب طعان وذ خماصلا رماع ليقلا

 فيو فوت رزبقلا نادمه وذ ليحارش ليقلا

 نارم برك 0١ بيبر رشب مقوقلا دادش
0 | | 

 وذ ليحار بش عفيأ عفيأ ليقلا
 ىطعانلا ليلم ظ

 ( يباحص ) كلام راعشملا وذ ةرمح

 (يباحص) راعشملا وذ كلام

 ( يعبات ) بيحر ( يباحص )) ةريمع
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 عامسألا عاتمإو ضايع يضاقلل ءافشلاو يدنشقلقلل ىشعألا حبصو نيلسرملا

 نبا لاق :ريثألا نبا لاق» ءريثألا نبال ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأو .يزيرقملل
 دقو .راعشملا يذ لآ ينعي ."'”«؛مهيديأ يف نآلا ىلإ وه :باتكلا اذه نع يبلكلا
 أطخو سابتلا وهو «©'”6طمنلا نب كلام راعشملا يذ» ىلإ هنأ باتكلا ةياور يف عقو
 طمن نب كلام وه امثإو راعشملا يذ سيل طمن نب كلامف قاحسإ نبا ةياور نم

 (يطعانلا كلام) مسالا ببسب سابتلالا هيف عقو باتكلا اذهو :يكيكبلا يبحرألا
 اميفو «كلذك هانبوصف (ئطعانلا كلام راعشملا وذ) وه امنإو (طمنلا كلام) ليقف

 دهعلل ةيسايسلا قئاثولاو ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا يف امك يوبنلا باتكلا ضن يلي
 تارقفلاو تارابعلا ضعب ىف فالتخا ضعب دجويو ةروكذملا رداصملا نع يوبنلا

 :ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا يف امك يربتلا باتكلا صن يلي اميفو ءرداصملا كلتب
 لهأو فراخ فالخمل للا وسر ديعيف موف .ميحرلا نم نمحرلا هّللا مسب»

 لو (يقانلا كلامو ىواهتشللا يذ اهدئار را تامر يضما باخ
 نولكأ «ةاكزلا اونآو ةالصلا اوماقأ ام 2" اهطاّموو اهَعاَرِف مهل نأ : هموق ْنِم ملسأ
 كلذ ىلع مهدهاشو هلوسر ِماَمِذو هللا دهع كلذب مهل « ا نوعريو اهَقاَلَع

 ظ *”راصنألاو نورجاهملا
 يطعانلا راعشملا يذ نب كلام راعشملا اذ نإ كاردإ يوبنلا باتكلا اذه حيتيو

 فاقحو ٍبْضَهلا بانج لهأو فراخ فالخم)ل لثمملا ميعزلا لْيَقلا ناك يفراخلا
 امو فراخ ةيحان لمشي ميدقلا عساولا هلولدمب فراخ فالخم ناكو ؛(لمرلا

 )١( ريثألا نبال ةباغلا دسأ 77ص - هللا ديمح دمحمل  يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا -

 «ضرألا نم نئمطملا ضفخنملا :طاهولاو . ضرألا يلاعأ  ءافلا رسكب  عارفلا :اهعارف (5)
 .طهو اهدحاو

 نوعرتو اهفالع نولكأت .اهزازعو اهطاهوو اهعارف مكل) انه ةيسايسلا قئاثولا باتك يف ءاجو
 .( اهئافَع

 :يفاعلاو .بوبحلاو رامثلا انه دارملاو «حلطلا رمث :فالعلا) «ةريسلا شماه يف ءاج (؟)
 .(رثكو لاط اذإ تبنلا افع :لاقي ءريثكلا تابنلا
 قاثيملاب اوملس ام مهمارصو مهئفو نم انل١ يلي ام ةرابعلا هذه دعب قئاثولا باتك يف ءاجو
 ؛«يروحلا رشبكلاو نجادلاو ضرافلاو ليصفلاو باتلاو بلثلا ةقدصلا نم مهلو .ةنامألاو
 (حراقلاو غلاصلا اهيف مهيلع امو

 نوع يحمل ت يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولاو - ةدج 4+1 ص - ماشه نبال  ةيوبنلا ة ةريسلا ()
 86 ف كدللا
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 1 اا تا كالا هز فس دلل. - فحم ناني دوس اح 1110173125

 ءاولب  اهرواج امو ةميلظ ةيحان ىلإ  ًايلاح نارمع ةظفاحم  نوبلا يحاون نم اهرواج

 نب معنأ نب , ةميلظ ينبب ثيمس ةميلظ ْنأ ْذِإ «ةماهت فراشمب سبع ةيحان ىلإو هجح

 تاهجلا كلت يفو را رب معلا نب ماع نا تع نب نع مسو «فراخ

 - ابلاغ - ؛(لمرلا فاقحو ٍبْضَهلا بانج) قطانم عق عقت ةماهت فراشمو هَبَح دالب نم

 - فاقحلاو . ضرألا نم عفترا ام يهو ا «بناجلا :بانجلاو

 فاقح قطانمف «لامرلا نم رادتسا ام وهو «نوكسو رسكب  فّقمِح عمج  ءاحلا رسكب

 فالخم دادتما ناكو «ةيلمرلا ةماهت قطانم نم سبع ةيحان يلي ام نوكت نأ نكمي لمرلا

 اهسأر ىلع ناك يتلاو ةيفراخلا ةيطعانلا ةماعزلا دادتما وه تاهجلا كلت ىلإ فراخ

 يفراخلا يطعانلا راعشملا يذ ةرمح نب راعشملا وذ كلام ليلا

 نب بيحر نب رغصألا راعشملا يذ نب , ديزي) ليقلا ركذ ليلكإلا يف ءاج دقو

 يف رغصألا نارم يذلا كراشملا .راعشملا يذ ةرمح نب راعشملا يذ كلام

 يذ: لاو ناره: ىذ لآ كاردتع ها ىلا رين امس 1: فداش تالكنو قوبل ىعرأ

 طعان يف كلملا ةباثمب راعشملا وذ كلام ناك دقو «ةماعزلاو ةلايقلا ىف راعشملا

 دئاقلا رخ ناره لذ سمع ناك انكي هاد لئاتو يقراح فالك لابقا نيكو
 دفوو راعشملا وذ كلام راس املف «نادمه لئابقو فراخو طعان يف ماعلا يبرحلا

 فراخو طعان يف ةيوق ةيصخش ءاقب مزاللا نم ناك ِِلي هَّللا لوسر ىلإ نادمه

 ل ل ل ا ا ,رومألا مامز ىلوتي

 ةيوفش ةلاسر يي م هللا لوسر غالبإب راعشملا وذ هعمو يبحرألا طمن نب , كلام ماقو

 ًاباتك دلع 5 هللا لوسر هيلإ بتك دقف هل ًافيرشتو هتناكمل ًاريدقتو «نارم يذ ريمع نم

 ركذ مدقت دقو  امهحارتقاو امهبلطب امبرو  راعشملا يذ كلامو طمن نب كلام عم
 : هنأو نارم يذ ريمع ىلإ يوبنلا باتكلا صن

 ناَرَم يذ ريمُع ىلإ هللا لوسر ٍدمحُم ْنِم ُباتك اذه . ميحرلا نمحرلا هللا مسبا

 نخاف وه الإ هْلإ ال يذلا مكيلإ هللا ٌدمحأ ينإف «متنأ ٌملِس . ناَدْمَه ْنِم ملسأ ْنَمو

 مكاده دق هللا نإف ءاورشياف ؛مورلا ضرأ نِم انعجرم مكمالسإ ينغلب هنإف ٠ ءمكلذ

 متينآو ةالصلا متمقأو ءهّللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ متدهش ْذِإ مكنإو «هادهب

 متملسأ يتلا نوبلا ضرأو مكلاومأو مكئامد ىلع هلوسر ةمذو هللا ةمذ مكل نإف «ةاكزلا

 بيغلا ظفح دق اكلام نإو . .مكيلع قيضُم ريغ اهعورفو اهنويعو اهلبجو اهلهس ءاهيلع

 يأ  «ًاريخ نارم اذ اي هب كرمآف» :ةيناث ةياور يفو «ًاريخ هب مكرمآف ربخلا غلبو

 )١( الإكليل  56ص - ينادمهلا نسحلل جدو]١.
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 بتكو» :ةمتاخلا يف ءاجو  ؛مكبر مكيحيلو «مكيلع مالسلاو»  طمن نب كلامب
 وه اميزو نارم يذ ريمع ىلإ يوبنلا باتكلا اذه بتك يأ  ؟7١بلاط ىبأ نب ئلع

 باتكلاو «يطعانلا راعشملا يذ نب كلام راعشملا يذل يوبنلا باتكلا ًاضيأ بتك يذلا
 اهبتك يتلا ةثالثلا بتكلا ثلاث وهو ينادمهلا يبحرألا طمن كلام نب سيقل يوبنلا

 .نميلا ىلإ ةدوعلل اوأيهت امل نادمه دفول ونبي هللا لوسر

 دفو نأ (ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا) يفو (رثألا نويع) باتك ىف ءاج دقو

 ب هيفا مهيلع ٌرَّمأو هيا اور وعلا ًاباتك هلك عك هللا لوسر مهل بتك» نادمه

 عم باتكلا ناك دقو «''' ا ىلع هلمعتساو طحت نب كلا

 ريثألا نبال ةباغلا دسأو رجح نبال ةيلاعلا بلاطملاو دعس نبال ةباحصلا تاقبط نع

 هموق ىلع يبحرألا كلام نب سيقل ِهو هللا لوسر دهع» ناونعب ةيوبنلا لئاسرلاو

 وبأو ىلعي وبأو ةدنم 9 جرخأ ءريثألا نباو رجح نبا طظفاحلا لاق» هنإو ءانأادمه

 نتاع ماا نع [ميعن

 ب 0 رج ل كنون رج بما ينإف

 كلذ ةيراخج + ”ءاص يب يتئام ناوين بيبز نمو خخ يتئام راسن ةرذ نم كّتعطقأو

 ْ «ًادبأ ًادبأ ًادبأ كدعي نم كبقعلو

 اما ا هللا فيضع ةمحملا ب ئربلا نيعلل ةيسايسلا: قفاقولا(1)
 ةمجرت  ةباحصلا زييمت ىف ةباضإلاو  ”ج ١7ص ب سائلا ديس نبال . رثألا نويع(؟)

 ْ ,نج 767 نضصا ىيحرألا طمتا نبا كلام
 لاقو «اهيلاومو اهطئالخو اهبْرغَو ءاهرومحأ نادمه هموق ىلع ةيسايسلا ق قئاثولا يف ة ءاج ()

 «فراخو «نالادو «هبهرمو «مايو ءهعداوو ء«ركاشو ءمهنو «بحرأ لئابق ىنعي » اهبَغ

 .«روجحو .رذعو
 .(نإادمه ءاوذأو هولا يذ لآو «نارم يذ لآو ءمَدُق لئابق :اهرومحأ) نأ قئاثولا ىف ءاج (4)

 اوماقأ ام «هلوسر ةمذو هللا ةمذ مهل نأو ءاوعيطيو هل اوعمسي نأ) ق قئاثولا يف ة ةزقتلا هذه دم (6)

 . «ةاكزلا اوتأو ةالصلا

 ةرذو بيبز ناتئام :ناويخ نم قّرْف ةئامثالث همعطأو» انه تاقبطلا نع قئاثولا يف ءاج (5)

 قئاثولل 2555 صد هللا لام نم اذنأ ةيزاخ رب قرف ةئام فوجلا نارمع نمو «نارطش

 هللا كيمتح ةيدكملا توعربلا وعلل ةيشبايسلا
 .ادج "07ص  راعشملا يذ نبا ةمجرت  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا (0)



 226 يطعاتلا راعشملا يذ نب كلام / نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع ضل

 ' بتكلا كلت يطعانلا راعشملا وذ كلامو يبحرألا طمن نب كلام ملتساو
 عطان ىلإ ةرونملا ةنيدملا نم نادمه دفو عم اوداعو ل هللا لوسر نم ةئالغلا

 ةنسلا كلت يف مالسإلا نيد اهيف خسرتو اهلمش يتلا (ليكبو دشاح) نادمه قطانمو
 .ةرجهلل ةعساتلا

 ٍ «نادمه ىلع مالسلا» ثيدح
 ام ِةِلَي هللا لوسر ىلإ راعشملا يذ كلامو نادمه دفو مودق أبن يف مدقت دقو

 هخئاشمو ىنئادملا نع دعس نبال ةباحصلا تاقبط نع» ةباصإلا يف ينالقسعلا هركذ
 ١ :هنأ ملعلا لهأ نم

 نمخلا ىدر دقو «4450(ثيدحلا .نادمه يحلا ّمَعِن : : هني ِهّللا لوسر لاق»

 يحلا ّمْعِنا  ًاعوفرم - ريبكلا اجلا يل طربا مولا تيدحلا انهن ليا
 20000 ,20:دهجلا ىلع اهربصأو ءرصنلا ىلإ اهعرسأ ام «نادمه
 ْ : هنأ خيراتلاو ةريسلا

 . (؟77(تارم ثالث .نادمه ىنلع مالسلا : لكي ِهَّللا لوسر لاق»
 ىلإ رقنش نا دمعب يلح مدلل ثيدحب تنرتقاو تعاش يتلا ةياورلا نكلو

 : لاق يطاشرلا نع رثألا نويع يف سانلا ديس نبا اهركذ دقو ؛ةقدلا نم ريبك ردق

 رهش يف كلذو «نميلا ىلإ ةيرس يف بلاط يبأ نب يلع ثعب لكي هللا لوسر نإ

 كلدي هبكتكو ءدحاو موي يف اهلك نادمه تملسأف ءةرجهلا نم رجع هني نانو

 ىلع مالسلا :لاقف سلج مث ءادجاس هّلل ٌرْخ هباتك أرق املف ءلي هللا لوسر ىلإ

 20 ئهتنا - «نادمه

 نادمه مالسإ ناك ةرشاعلا ةنسلا يفول) ظفلب ربخلا كلذ نودلخ نبا ركذو

 ىلإ هثعب يل ِهَّللا لوسر نأ كلذو .هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع دي ىلع مهتدافوو

 أرقو راذنإلا يلع مَدَقَف ءاوّمِص هوقل املف ؛هل اوعمج «نميلا لئاوأ يلع غلب املف «نميلا
 ىلإ كلذب بتكو :مويلا كلذ يف اهلك نادمه تملسأن ِة هللا لوسر باتك مهيلع

 0 تارم ثالثا نادمه ىلع مالسلا : : لاق مث ًاركش هلل دجسف هك يبنلا

 نميلا ىلإ ِلي هَّللا لوسر ثعب» : ظفلب ءابنألا باتك يف ربخلا كلذ ءاجو
 هك هللا لوسر ىلإ بتكف ءاهلك نادمه لئابق هدي ىلع تملسأف بلاط يبأ نب يلع

 )١( 9.ص - ةرابز دمحمل - ءابنألا ١

 ) )8دج هض سانلا يش نبآل تركألا نويع

 ص نودلخ نبا خيرات يف نميلا ةره * ١5
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 ؛نادمه ىلع مالسلا «نادمه ىلع مالسلا :لاقو هسأر عفر مث ءادجاس ٌّرْحَف كلذب

 ."""«تارم ثالث :ةياور يفو .نيترم
 هثعب امل بلاط يبأ نب ّيلع دي ىلع اهلك نادمه مالسإ نع ةياورلا كلت نكلو

 قئاثولاو عئاقولاو ق قئاقحلا ةفاك عم ضراعتت «ةيرجه ٠١ ةنس ناضمر يف كي هللا لوسر

 دق (نادمه ىلع مالسلا) ثيدح نإو ءريثكب كلذ لبق نادمه مالسإ دكؤت يتلا ةرتاوتملا

 تمدقت دقو كك هللا لوسر ىلإ مهتدافوو نادمه مالسإب هطابترا ىلإ نودلخ نبا راشأ

 2 هللا لوسر نأ اهئوض ىلع لوقلا نكمي يتلا ةبوبنلا بتكلاو قئاثولاو صوصنلا
 - ةفلتخم تابسانمو تارم ثالث يف يأ  (تارم ثالث «نادمه ىلع مالسلا) :لاق

 : ةيلاتلا قئاقحلا نييبت فلس دقف «نادمه ةدافوو مالسإب طبترت

 86 هللا لوسر ناك امنيح ةيوبنلا ةرجهلا لبق ام ذنم أدب نادمه مالسإ نإ *
 هموق ىلإ عجرو «ينادمهلا يبحرألا كلام نب سيق نمآف ؛ .ةكمب مالسإلا ىلإ وعدي

 مالسإلا نأب هربخأو ةكمب كي هللا لوسر ىلإ كلام نب سيق داع مث مداسؤلا ىلإ وعني

 ترديف «نادمه ىلإ رجاهي نأ لي هللا لوسر ىلع ضّرَعو «نادمه يف رشتني أدب

 نب كلام هوخأو كلام نب سيق عجرو «ةنيدملا ىلإ ةرجهلا هي يبنلا راتخاف ءراصنألا
 . (ليكبو دشاح) نادمه لئابق نيب مالسإلا ىلإ ةوعدلا يف ارمتساو ( ةنينيلا ىلإ ظفت

 ةنيدملاب لَك يبنلا ىلإ يبحرألا كلام نب سيق مِدَق ةيرجه 7 ةنس يفو - *
 نوكت دقو .«سيق موقلا دفاو َمْعِن» :ُةَك يبنلا لاقف ءهموق مالسإب هربخأو «ةرونملا

 . (نادمه ىلع مالسلا) :اهيف لاق يتلا ىلوألا ةرملا يه كلت

 0000 0 ا ال

 ءراعشملا وذو ء«طمن نب كلام مهيفو ءه9 ناضمر يف كلذو «كوبت نم هعجرم هوقلف

 صوصن ركذ مدقت دقو «ةباحصلا مجارتو خيراتلا بتكو ةيوبنلا ة ةريسلا يف تباث.وه امك

 ةرملا يه كلت نوكت دقو كي هللا لوسر يدي نيب طمن نب , كلام ةبطخو «كلذ عئاقوو

 نميلا ىلإ دفولا ةدوع دنع وأ .نادمه ىلع مالسلا :لي هللا لوسر اهيف لاق يتلا ةيناثا
 ركذلا ةفلاس ةثالثلا بتكلا يو هللا لوسر مهل بتك ثيح كي هللا لوسرل مهعادوو

 يوبنلا باتكلاو «بلاط يبأ نب ؛ يلع طخب ناكو «نارم يذ ريمع ىلإ باتكلا اهنمو

 لئابق يأ :اهطئالخو ءاهروّمْحَأو ءاهبْرَغ) نادمه ىلع يبحرألا كلام نب سيق ةيلوتب

 ءروجحو ءرذعو «نالادو «ةبهرمو ء«مايو «ةعداوو ءركاشو «مهنو «بحرأ رئاشعو
 امم (راعشملا يذ لآ نادمه ءاوذأو «مدقو «ةوعل يذ لآو «نارم يذ لآو «فراخو

 )١( ةرابز دمحمل - ءابنألا - ص١5.
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 . ةرجهلل ةعساتلا ةنسلا كلت يف تملسأ دق اهعيمج نادمه لئابق نأ دكؤي

 ىلإ بلاط يبأ نب يلع ِلي ِهَّللا لوسر ثعب ةيرجه ٠١ ةنس ناضمر يفو -
 هلئاو ْنِم مهرواج ْنَمو (ماي) مهو نارجن فالخمب نادمه رئاشعو نارجن ةقطنم

 ؛مالسإلا ىلإ ًايعاد الو ًالماع الو ةيبرح ةيِرَس يف اثوعبم ّيلع نكي ملو ء(ركاش)

 كلذكو تاقدصلا لامع نم (ةاكزلا) ةقدصلا عب مالتسال لِلَج يبنلا هثعب امنإو

 يف ماشه نباو قاحسإ نبا ركذ دقو «نارجن لهأ نم ةينارصنلا ىلع يقب نمم ةيزجلا
 بلاط يبأ نب يلع ِهي هللا لوسر ثعب» :ًالئاق كلذ نع نيقيلا أبنلا ةيوبنلا ةويسلا

 لصوف . )ههتّيزجب هيلع َمدْقيَو .مهتقدص عمجيل ناَرْن لهأ ىلإ هيلع هللا ناوضر

 عمتجاف «نارجن يهو ؛نميلا لئاوأ ىلإ" - نودلخ نبا ركذ امك بلاط يبأ نب يلع

 ضبقل ثوعبم هنأب ل هللا لوسر باتك مهيلع أرقف تاهجلا كلتب نادمه لهأ هيلإ

 قانتعال سيلو ءمويلا كلذ يف ةقدصلا ءادأل اهلك نادمه تباجتساف ءةقدصلا عمجو

 ةدعصو نارجن فالخمب اهرواج نمو ماي اهيف امب اهلك نادمه تملسأ دقف ؛مالسإلا
 نيب هتملك يف طمن نب كلام لاق نيح - تايعمو يف < ه5 ةنس نادمه دفو يف اوناكو

 نم . .دابو رضاح لك نم ؛نادمه نم ٌةّيصن ..» :مهنأ دفولا نع ٌةْلكَك يبنلا يدي

 دعي يأ ءه١٠١ ناضمر يف ًايلع ْْلَي يننلا ثعب دقو ؛«ركاشو ءمايو «فراخ فالخم

 سأر وأ «ةنس دعب يدؤت 7 ةقدصلا نأل ِهكَي يبنلا ىلإ نادمه دفو مودق ىلع ةنس رورم

 هب بتك ام وه كلذ نوكيف «ةقدصلا ةيدأت ىلإ اوردابو نادمه تباجتساف ءةنس لك
 يبنلا اهيف لاق يتلا ةثلاثلا ةرملا يهو .«نادمه ىلع مالسلا» :لاقف ٌدْكَك يبنلا ىلإ ٌىلع
 داويع ني ةواصلا بلاك ىف ني تف يحسوو .«نادمه ىلع مالسلا» : كي
 ةقدص ىلع ناكو «يراصنألا مزح نب ورمع نارجن لماع ناك هنأ ْذِ «تاقدصلا

 ا ل ل اح ع د و

 نم نييحبسملا ةيزجو تاقدصلا ّيلع ضبقف «يبحرألا طمن نب , كلام هعمو يبحرألا
 يلع عي ناك ل هللا لوسر نإ :قاحسإ نبا لاق» :ماشه نبا لاق «نارجن لهأ
 ةنس ةدعقلا يذ يف كلذو '"«مرحأ دقو ةكمب هيقلف نارجن ىلإ هنع هّللا يضر

 لغأ نم ريق هلع عادولا ةجح يهو ةنسلا كلت يف جحلا ةضيرف ىدأ دقو يهل

 - جحلا ةضيرف ءادأ دعب اوعجرو ,مهريغو ةليجّبو سودو جحذمو نادمه نم ؛«نميلا

 ركب يبأ ةيلوتو ِهِي هللا لوسر ةافو أبن ىتأ نأ ثبل ام مث - ه١٠ ةنس ةجحلا يذ يف
 ل لا لوا

 .ةج ؟ا/الو ١7/١ ص - ماشه نبال  ةيوبنلا ةريربلا 3
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 لكي هللا لوسر ةافو دنع راعشملا يذ ةماعزب نادمه عامتجا
 ىضعي ةدرلا تروظأو قيدنصلا رك وأ ةدذاقللا نلووون هلك هللا وسر قزتامل

 كلام دنع عامتجالا ىلإ (ليكبو دشاح) نادمه لئابق تدانت ءدجنو ةماميلا تاهج
 يف اهلاعشإ متي يتلا رانلا تناكو «طعان ةنيدم يف راعشملا يذ نب راعشملا يذ

 نادمه ناسرفو ءاهجو لبقأف «عامتجالا ىلإ ةوعدلا ةليسو يه ةيلاعلا طعان ةدمعأ

 يذ كلام ةماعزب اوعمتجاو ءطعان ىلإ (ليكبو دشاح) ميدقلا عساولا اهلولدمب
 كلذ يفو «نادمه لايقأ ريبك ينادمهلا يدشاحلا يطعانلا راعشملا يذ نب راعشملا

 يذ نب قورسم ةمجرت يف ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا باتك يف ينالقسعلا لاق
 1 ْ : يئادمهلا يبحرألا ةنرحلا

 َنأو كي يبنلا ةافو «هتيحان كلم ناكو ينادمهلا راعشملا يذ نبا غلب امل»
 ماقف ٠ مالسإلا ىلع تابثلا ىلع مهضرحف - هموق يف - ًابيطخ ماق «ةدرلاب اوّمه اموق

 ناس :لاقف راعشملا يذ نبا ىلإ ثرحلا يذ نب قورسم

 .هَّللا لوسر ةفيلخ ىلإ ينثعباف «يلثم كموق نم ٌلجر
 ابيطخ راعشملا يذ نب راعشملا وذ هيف ماق يذلا عامتجالا كلذ ناك دقو

 ًاينادمه ًاعامتجا عامتجالا كلذ ناك ؛مالسإلا ىلع تابثلا ىلع هموق ضرحو
 نارم يد ريم نب نارغاديت ماحدو ءراعشملا وذ هيف ملكت اياك انو

 فلا ينادمهلا يليكبلا يبحرألا كلام نب هّللا دبع ةمجرت يف ءاجو 0 يدشاحلا

 بر متدبع امنإ ءادمحم اودبعت مل مكنإ ءنادمه رشعم اي :لاقف ًابيطخ مهيف ماقا

 هنأ اوملعاو للا ةعاطب هلوسر متعطأ مكنأ ريغ «تومي ال يذلا ّيحلا وهو دمحم

 :لاق مث «هلالظ ىلع هلوسر باحصأ ْعَمْجيَل هَّللا نكي ملو ءرانلا نم مكذقنتسا

 دعست ثور اتتلا تاي كافماعل دسحم ثحلا تاشازبل يرفعل

 لا ساو ووش يش ابل“ -ةيناسج اكن هنو ةيعتلا ةاهبفد

 امو ةفيقسلا يف ثدح امو ةفالخلاب ركب يبأ ةعيابم ةيضق عامتجالا شقان دقو

 لاق كلذلو ءركب يبأ ةعيابم هريغو بلاط يبأ نب يلع روضح مدع نم ليق

 2 .الج 43"ص  ثرحلا يذ نب قورسم ةمجرت  ةباصإلا 0
 بئاتك دئاق يدشاحلا نارم يذ ريمُع نع قباسلا ثحبملا يف نارم يذ نبا ةملك ركذ مدقت 3

 .نادمه
 ةملس نب هللا دبع ةمجرتو 7 ج 50ص - يبحرألا كلام نب هللا دبع ةمجرت - ةباصإلا (")

 .7/497ص - ثرحلا يذ نب قورسم ةمجرتو -7”ج ١9ص  ينادمهلا
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 ىلع هلوسر باحصأ عمجيل هّللا ناك ام) هتملك يف يبحرألا كلام نب هللا دبع
 :مهيلإ رايتخالا رمأو ركب ابأ اوعياب نيرجاهملاو راصنألا نأل كلذو ؛(هلالظ

 ناميإلاو مالسإلا ىلع تابثلا ىلع طعانب مهعامتجا يف نادمه عامجإ دقعناف
 ةرونملا ةنيدملاب ةباحصلاو ركب يبأ غالبإل نادمه لثمي دفو ريسمو ركب يبأ ةعيابمو

 يدشاحلا نارم يىذ ريمع نب نارم مهيفو دفولا رايتحاو ةيمست متو «نادمه فقومي

 ئذ: ىلإ يبحرألا ثرحلا يذ نب قورسم ماق لئدنعو «ينادمهلا ةملس نب , ِهّلْلا ديعو

 ينثعباف «يلثم كموق نم لجر الإ كنع ْعلبَي ال هّْنِإ «كلملا اهيأ :لاقف» راعشملا

 يبأ ىلإ ينادمهلا دفولا يف كلذو ««هثعبو راعشملا وذ لعفف .ِهَّللا لوسر ةفيلخ ىلإ
 :قيدصلا ركب

 قيذصلا يدي نيب ناَدْمَه ُدْفَو

 يذإ دنع نب لبخو كيئاخ) مودا عب اولا اهلولدمب «نادمه دفو قلطنا دقل

 ينادمهلا يليكبلا يبحرألا ثرحلا يذ نب قورسم مهيفو ىطعان ةنيدمب راعشملا

 وكذد كفو «ينادمهلا ةمّلَس نب هللا ديعو «يدشاحلا نارم يذ نب ريمع نب نارمو

 دادمعر دقو جرخإ# : الئاق ينادمهلا ةمّلَس نب , هّللا دبع ةمجرت يف دفولا أبن ينالقسعلا

 ةمَلَس نب هَّللا دبع لاقف «قيدصلا ركب يبأ ىلع اولخدف دي يبنلا ةافو مهتغلب امل
 ا يبنلاب اوباصُت ْمَل  [راصنألاو نيرجاهملا رشعم اي]  مكنإ :ينادمهلا
 مهترجه لضفب نيرجاهملل نوفرتعم نأ ريغ ءدحأ نود دحأل نكي مل هنآل ؛برعلا

 :لاق مث . مهترصن لضفب راصنآللو

 ٌراصبألاوغمسسألاه تدف  مويلاانعزجأّيبنلادقف نإ

 ةانسفحتأالا هوب: توري الو أل سر ةادقتلا هب ةييديبصأ اذ

 "راون مالظلا حنجج تّدَمو حيرلاَتَّبَهام ُمالسلاهيلعف :

 ال هنأ «ءكلملا اهيأ) :راعشملا يذل لاق يذلا ثرحلا يذ نب قورسم امأو

 وذ هثعبف هللا لوسر ةفيلخ ىلإ ينثعباف «يلثم كموق نم لجر الإ كنع غلبُي
 :هنأ ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا باتكب هتمجرت يف ءاج دقف «(راعشملا

 هلا اوملسأ موق يدع: إاهللا لوسو ةنلس ايح:ظرخلا ئذ ند ووسع لاقا
 : اهنم ًاتايبأ لاق مث . هتبطخ يف لاطأو «سانلل ال

 «نبشلا رس ةةيئاعرمح .حفلا نعي وظاعل نإَو ءرمأ لك

 ةيلو ياةللا وي يدك عا موو يسرألا كللايووب هللا وع هير ةباصألا 10
 7/597 نح د كرحلا يذ نب قورسم ةمجرتو هج نم قادعفلا
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 ٌئِيدصتلاقدضصملاّكلالا رمالاب يبصَعملا عفاقلااهيأ

 ()(اوقوسوةاجنلا ىلإ اودووق مث هوذخف مكيف رمألا اذ نإ)-

 مالسإلا ىلع ةينادمهلا لئابقلا عيمج تتبث» :ىلي ام ءابنألا باتك يف ءاجو

 ًايزعمو ِهككَي هللا لوسر ايثار ينادمهلا نارم يذ ريمع نب نارم لاقو «ةدرلا نيح
 : مالسإلا ىلع ةينادمهلا ليكبو دشاح لئابق تابثب ًاهونمو ركب يبأل

 70:.ليلف وسلا نلف يتماقلا>. .:لديوتط لويسربلا لع يتوبشاتإ
 ركب ابأ ًابطاخم اهيف لوقيو «"'”نارم يذ ريمع نب ناَرَم ةديصق رخآ ىلإ

 :قيدصلا

 ليكبوٌدشاح سانلاىلع برحلا يف كدضع مامإلا اذهل لق

 لحبك ءتنو خلا ةاربعو.. هللا قدنه لودكسمس قاديسع نإ

 اريج لان اهرب اضل" لوف ل نويسللا كايا فيعتو
 ليمتلامافيكقحلاعم ٌنادمهو سمأ ل ثم مويلا امنإ

 راعشملا يذ كلام دعب . . راعشملا يذ لآ

 عفيأ نب راعشملا يذ ةرمُح نب راعشملا وذ كلام يباحصلا لزي ملو

 ةنيدمب يفوت نأ ىلإ نادمه لئابقو فراخ فالخمو طعانل ًاميعز ًاليق يطعانلا
 ةيتثا ىلإ ةلاتقلاو ةساقرلا ىف ةكن رم تلققلاف هيناطسلا ور رفع ةقؤلكب ىف ظعان
 طفات نما رفلطتا قيدلا مم ةريم قلطناف ةريمصو بحر. ةامك هتانبأ ق
 فكم امئيب «سراف دالبو قارعلا ىف تاحوتقلاو داهجلا تاحاس ىلإ نادمهو
 ةلايقلاتهتتاو «فراحو.طغاتا يف ًاسيئر البق راعشملا ئذ كلام نب ببحر
 يذ كلام نب بيحر نب رغصألا راعشملا يذ نب ديزي هديفح ىلإ ةسائرلاو

 نب ديزي يأ  وهو» :ليلكإلا يف ىنادمهلا لاق ءراعشملا يذ ةرمح نب راعشملا

 نوبلا ضرأ ةلايق ل رسل ١ نا زي قد كراتتكلا ترغصأالا راعشتملا يذ

 ْ : لئاقلا وهو «فراخ فالخمو

 ْغميصلاريخ نادمهةغيصو ةغيصمهل سانأل كو

 لن نوندللا ديغ ةيسرتر حب ع ثق ع د ىيسترألا فن اه يويسللا فيع ةمسرك ىاناإلا 0
 ا رش د رشلا ىذ: ني قورست ةمجنرتو ب تح 8١ نمد نئادعولا

 نع قباسلا ثحبملا يف ةديصقلا هذه ركذ مدقت دقو - 77ص - ةرابز دمحم يتفملل - ءابنألا ()
 .نادمه باتك دئاق نارم يذ ريمع
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 ”ةبصلا ننانكعه ضي مركأف» . (هيئاسبا) هاذ ىلع اخنمم

 يذ لآ نم ءاسؤرلا لايقألا رخآ ناك دكا قودسميو ,50(ءابطخلا دا وهو

 ترفقأ نأ ثبل ام ةميظعلا طعان ةنيدم نأ ْذِإ «فراخ فالخمو طعان ىف راعشملا

 ماشلاو قارعلاب تاحوتفلا يف داهجلل سانلا نم ريثك ريسمب «ناكسلا نم

 :يريمحلا ندج يذ نب ةمقلع لاقف «بابسألا نم كلذ ريغو اهيف مهرارقتساو

 زشبْنِماهيف قبيملاذلف اويهذ نوع فلأاهيف ناك

 هكا انيق ىزت ةييعتم ايفاعتف محهراشلا يلع ٌرحهدلا جرد

 هيي اوت فا سمح ةظ ايي 1 اراشنا ترتشضحتا اذإتق

 رينسلا نةيفلا يشالو :نيتسصت ا تفانس نيت اكيننلا ثديماف

 :ةمقلع لاق

 حالف ةورث يذل ل  لهف ةيناتتو ياسا اسنفاجبلو

 : ليلكإلا بحاص ينادمهلا دمحأ نب نسحلا لاقو

 اطقاسو بارتلا وحسم حبصأف ًاطعان لزلز رهدلا نأ رت ملأ

 اطئاحو اناوطسأ الإديشلا نم عدي ملف نامزلا فرص هرواعت

 انا اف وب فنمل نبأ تلاطامق" ١ نع نإ ةيوحاشللا شي لوم

 ””اطعان تأيلف ضرألا يفاهراثآو' ٍرّيْمِح مايأب ٍلهج اذ كي ْنَمْف
 تناك يتلا اهتدمعأو اهروصقو طعان لالطأو راثآ نع ينادمهلا ةديصق رس ىلإ

 ةيقابلا لالطألاو ةدمعألا ضعب لازت امو «يرجهلا عبارلا نرقلا ىتح لاثمألل ًابرضم
 اهنم يتلا طعان ةنيدمل ديلتلا دجسملا ىلع هتلالد :طختت ال ًادهاش طعان يف مويلا ىتح

 ًاناذيإ رانلا تلعتشا ةخماشلا اهتدمعأ قوفو دع هللا لوسر ىلإ نادمه دفو قلطنا

 اهيفو «(ليكبو دشاح) ميدقلا عساولا اهلولدمب نادمه عوبر يف مالسإلا رجف قورشب
  .قيدصلا ركب يبأ ةفالخ يف ناميإلاو مالسإلا ىلع نادمه تابث ىلجت

 ةيسرافلا ةيروطاربمألا داهجل نميلا لهأ باطخلا نب رمع ةفيلخلا رفنتسا املو

 يتلا نميلا قطانمو ندم نم نادمه قطانمو طعان تناك - ه54١ ةنس - قارعلا حتفو

 . (انئانبأ) بوصألاف ءفحز

 .1 دج هه ص - ينادمهلل - ليلكإلا ()

 مدح 1327م تح. ىنااطجلا تاليلكألا 22
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 نم ناكف «قافآلا ىلإ مالسإلا ةلاسر نيلماح نميلا ناسرفو لايقأ اهنم قلطنا

 سرافو قارعلا ىف تاحوتفلاو داهجلا تاحاس ىلإ اوقلطنا نيذلا ةداقلا لايقألا

 ,ىطعانلا راعشملا يذ ةرمح نب راعشملا يذ كلام نب ريمع ليقلا ىباحصلا

 رقتساو «سرافو قارعلا حوتف نم اهالت امو ةيسداقلا ةعقوم يف أرفاو ًاماهسإ مهل

 نادمسل ناك فيم ساب و تاع عناكب اهطاطتخا ذنم ةفوكلا يف مهنم ديدعلا

 لايقألا ءاسؤرلا نم ناكو «ةفوكلا يف اهب ةصاخ ةينكس ةقطنم يأ - ةريبك ةطخ

 ريمألا هنبا ىلإ ةسائرلا يف هتبترم تلقتنا راعشملا يذ نب كلام نب ريمُع يفوت املو
 :ليلكألا ىف ىتاذمتهلا لاق «راعشملا يذ ني كلا نب ةريمع نب ثراحلا دئاقلا

 لاق هيفو .نادمه فارشأ نم ةفوكلاب عقو نم دحأ  ةريمع نب ثراحلا يأ  وهو»

 : نادمه ئشعأ

 ناوخألا تليف عوستلاو هوتلا3]1> .ندتلا ىييعملا ةزيمع نبا :ثراجحبلاو

 نايلو ةريضاعيعفراثوستف: :اهيحاعف ةنايلن ىدحلا حضر

 "'«ناندج ىدنلاو مراكملا وخأو نطوم يفاقرفتيمل ناندجج

 نب ورمع نب مشج نب ماظن نب ثراحلا نب نمحرلا دبع وه نادمه ىشعأو
 تاج نري ينج نو كللاطإ) قو رباع زي يبقا نت يرطس نر الجر نويبع نودقللاو
 رعاشو ةفوكلا ىف نيعباتلا ءاملعلا نم نادمه ىشعأ ناكو «ينادمهلا يدشاحلا

 ديكر اهلل لرد ةت و نق تكمل وفا رعل نياق وكلاب اوفس: ىيذلا نجلا :نمأ قانلو
 يبأ نب ةيواعم ةفالخ ةرتف ذنم نامركو سراف دالب يف تاحوتفلا ضعب ةدايق ةريمع

 ء(ه/١٠  ا/” ماع نيب ام) ناورم نب كلملا دبع ةفالخ ةرتف ىلإ (ه١1 - 41) نايفس

 يف يطعانلا راعشملا يذ نب كلام نب ةريمع نب ثراحلا عم نادمه ىشعأ ناكر

 :نادمه ىشعأ لاقف نامركو سرافب ةريمع نب ثراحلا اهداق يتلا تاحوتفلا ضعب

 مس فلارا ل اة اسال .اييتاج سادعاقانا ليسأل
 يا ع هاو هس“ نيطعاشللا عمة وشم انأج

 .آ١1ج 55ص  ينادمهلا نسحلل  ليلكإلا 9

 - لالكلا .تاليحنلا :مهاوسلا .رعشلا ةرشتنملا ليخلا «نيشلا مضب :ثعشلا .اهدْغُب :اهيأن (5)
 . بعتلا  حتفلاب
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 0 وت ارت ةورع فحل

 (1”الابج لابج دعب نزواجو
 تنال يجت وام عبما اك ند نرذانكو

 00 يلا دين يبيروشلا

 يف رفاولا هماهسإ ةريمع نب ثراحلل ناك هالال ماعو 7١ ماع نيب ام يفو
 بيبش ةدايقب نامركو سرافو قارعلاب تفصع ىتلا جراوخلا ةكرح ةنتف ةهجاوم

 قرازألاو يجراخلا حرسم نب حلاصو يحايرلا يلع نب ريبز هباحصأو يجراخلا
 ملاعلا مهنيب ءاملعلا نم ةعامج اولتقو ضرألا يف اودسفأ دق اوناكو «جراوخلا

 نب ديعس ناك» :ىنادمهلا لاق «ىطعانلا نارم يذ نب دلاجملا نب ديعس هيقفلا

 جاجحلا ناكو .«جاجحلا مايأ يف يرورحلا بيبش هلتق ًالطب ًاسراف ًاهيقف دلاجملا
 ناكو هال" ماع تهتنا يتلا ريبزلا نب بعصم ةرتف دعب ناورم نب كلملا دبعل الماع

 ةبراحمل يدزألا ةرفُص يبأ نب بلهملا هيجوتب ماق ناورم نب كلملا دبع مث بعصم
 نب نمحرلا دبعو ةريمع نب ثراحلا ةداقلا ءارمألا نم هعمو بلهملا راسف جراوخلا

 نب ريبز امه جراوخلا ةداق نم نينثاب ةريمع نب ثراحلا حاطأف «يدنكلا ثعشألا

 ىلإ مث سراف ىلإ جراوخلا رقهقتو يجراخلا حرسم نب حلاصو يحايرلا يلع
 لتق ىلوت يذلا وه ةريمع نب ثراحلا ناكو» :دربملا سابعلا وبأ لاق «نامرك

 :نادمه ىشعأ لاق كلذ يفف «هباحصأ هيلإ صاحو يحايرلا يلع نب ريبزلا

 هناي تلي ناكملاالا
 يلج ةوعسا | نياحلا نيراتلل
 ئدللا ثحللا ادي ثراحلا

 ٍةنْغعُطب ٌباصُيول ُقِرازألا دو

 ٍناطَحَف نم رُعلا ِثوِيَنلا نبال
 ٍناسرُملا سرافو ٍتافرلا ِداز

 ٍنامْرِك ىرُق ىلإ ٌقارجلا يمحي
 ناتئام مهياسؤُف نماتوتوتو

 نع اهانغأ اهبحص اذإ َةَقْفُرلا نأ هليوأت (ناسرفلا سرافو قافرلا ٍداز :هلوقو)»

 عفرلاف «ًابوصنمو ًاعوفرم نيهجو ىلع نوكي (مهناسرف نم توميو) :هلوقو .دوزتلا
 .فطعلا نم جورخلاو «طرشلا ىلع ٌبصنلاو «ينمتلا يف لخديو «فطعلا ىلع
 .فطعلا ىلع َنونِهْدُيَف ٌةءارقلاو ءاونِهَدُيَف ْنِهْذُت ول اَوُدَو دوعسم نبا فحصم ىيفو

 :لاذملاو .لويخلا ريس نم عون :فيجولاو .نيعألا تارئاغ  ءاخلا مضب  صوخلا ()
 . ءارحصلا :ةييببنلاو . قلقلا

 ملغلا دالوأ - نيسلا رسكب  لاخسلاو .حرجلا :دمضلاو .تلامو تبرطضا :تدام (')

 *راكملا
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 , فاعلا تييضن توش نو دك لكل هفاتول ذو : مالكلا يفو

 نم يفراخلا يطعانلا راعشملا يذ كلام نب ةريمع نب ثراحلا لزي ملو

 ناك امنيب «ةيرجه 8٠١ ةنس يلاوح ةفوكلاب يفوت نأ ىلإ ةفوكلاب فارشألا ءاسؤرلا

 نب بيحر نب رغصألا راعشملا وذ نميلاب فراخ فالخمو طعان يف ليقلا ميعزلا

 ةنس ىلاوح أضيأ ىفوت دق نوكي نأ نكميو «ىفراخلا ىطعانلا راعشملا يذ كلام

 زاهتملا قد نب ديري فراخ الكس ىف ةسائرلاو ةلابقلا نوتات يرسخ“
 ىفراخلا ىطعانلا راعشملا يذ ةرمح نب راعشملا يذ كلام نب بيحر نب رغصألا

 نار اذ نأ نديرو مقر اك تةاشمو ةوبلا نضر نق كسلا تاره ىلا كناسملا
 ينب نم ناكو «نارم يذ ريمع نب بيرع نب ذاعم نب ليحارش وه رغصألا
 نب ديعس نب دلاجملا هيقفلا ةرتفلا تاذ ىف ةفوكلاب نارم يذ ريمع نب دلاجملا

 ديف ركلا نا لاجملا نكياتشم ف نلاعدلااىوردو و نا رم قد ريمع قي دل اهدبلا
 هييسر نوما راصتملا يذ نب ديزي ةافو نمز هيلع ساقيو «ةيرجه 4
 رخآ وهو ةيرجه ١١١ ةنس يلاوح هتافو نوكتف يفراخلا يطعانلا راعشملا يذ كلام

 لزي مل هنأ الإ «نييفراخلا نييطعانلا راعشملا يذ لآ نم ةلايقلاو ةماعزلا ىلوت ْنَم
 يذ لآ نم ذاذفألا مهفالسأ برد ىلع اوراس ةقومرم تايصخش نييفراخلا نم
 .روصعلاو ةنمزألا ربع فراخلا ينبو راعشملا

 مالك شماه يف يلاوحلا عوكألا يلع نب دمحم ةمالعلا خرؤملا يضاقلا لاق
 ْنِمو) ؛هصن يلي ام ليلكإلا باتكب لئاوألا فراخ ينب مالعأو ءامعز نع ينادمهلا

 نم وهو «يفراخلا براوش وبأ ىيحي نب دهاجم :مهفارشإو مويلا فراخ لآ هوجو
 ىلع ةضورفملا بورحلا ىف هلو «ةروثلا ةدمعأ ٌدحأو ءاهلاطبأو نميلا داجنأ

 .[١٠١ج ال" صر . 11 اخنبكل راظيو ةفّوُشَم فقاوم ةينميلا ةيبرعلا ةيروهمجلا

 رفاولا هماهسإ ىلع براوش وبأ دهاجم ديمعلا رود رصتقي ملو لوقأو

 ىلوت «ةيروهمجلاو ةروثلا راصتنا دعبف «ةيروهمجلاو ةروثلا نع عافدلا يف هتالوطبو

 وضعو «ةجح ءاول ظفاحم اهنيب نم ءايلع ةيرادإو ةيدايق بصانم براوش وبأ دهاجم
 ميهاربإ سيئرلا ةدايقب حيحصتلا ةكرح يف ةينميلا ةيبرعلا ةيروهمجلا ةدايق سلجم
 يسيسأتلا بعشلا سلجم ءاضعأ زربأ نم ناك مث «م1974 ةنس يدمحلا دمحم

 نواعتلا تائيهل ماعلا داحتالل ةيرادإلا ةئيهلل أوضع هباختنا متو (م1988- 191/9)

 .؟ج 7١7 - ١70ص . يدزألا دربملا سابعلا يبأل  بدألاو ةغللا يف لماكلا )١(
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 ىلوتو «ةينواعتلا ةكرحلا يف رفاولا هماهسإ هل ناكف م919١ رياني يف ريوطتلل يلهألا

 مئاعدلا ءاسرإ يف ماه رودب ماقف م1947 ةنس  تاباختنالل ايلعلا ةنجللا ةسائر

 ةيروهمجلا تماقو نميلا ةدحو تققحت املو «ةيطارقوميدلاو تاباختنالل ةحيحصلا

 دهاجم ىلوت م٠195 ويام 77 يف حلاص هللا دبع ىلع سيئرلا ةدايقب ةينميلا
 ىلوألا ةموكحلا يف ةيلخادلا نوؤشلل ءارزولا سيئر بئان بصنم براوش وبأ

 حرص سيسأت يف مهاسف (م1997 ويام - ١594٠ ويام) ةينميلا ةيروهمجلاو ةدحولل

 ةيسايسلا ىوقلل ينطولا راوحلا ةنجل يف تايصخشلا زربأ نم ناك مث «ةدحولا ةلود

 سيئر باختنال ةيسائرلا ثاباختنالا ترج املو ءيراشتسالا سلجملا ىفو

 ًاسيئر هسفن حشري نأ ةريبك ةيسايس ىوقو بازحأ هنم تبلط م1549 ماع ةيروهمجلا
 حلاص هللا دبع ىلع سيئرلا نأب هنم ًاعانتقا كلذ ىلع قفاوي ملف ةينميلا ةيروهمجلل
 تايصخشلا مالعأ نم براوش وبأ دهاجم ديمعلا لازي الو «بسانملا ميعزلا وه
 .نميلا لابجو طعان خومش ةخماشلا ةينميلا تاماعزلاو

 منام ملم عع
 انت يزت زد
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 دوز وذ بئاعلا سيق نب ليعس
 - قارعلا يف ناَدْمَه ميعز -

 وه تاحوتفلا يفو مالسإلا روهظ دنع نييناميلا ةداقلاو ءامعزلا مالعأ ْنِم

 ميعزو دئاك دزرا يذ برك يدعي نب ارم ديز ني ةؤر وذ بقاغلا سيف نب ةيعس

 مهيلإ ثعب فبو تك نم لجأ وهز «نيدشارلا ءافلخلا رصع يف قارعلاب نادمه

 : ةباصإلا باتك يف ينالقسعلا رجح نبا لاق .اهتداقو نميلا لايقأ نم هيي هللا لرسر

 ىلإو دوز يذو ناَرَم ىلإ يريمحلا هللا دبع نب عرقألا ِهِكك ِهّللا لوسر ثعب١)
 ةداقو لايقأ رابك ىلإ بتك ةفالخلا قيدصلا ركب وبأ ىلوت املو «'”6نميلا نم ةفئاط
 : هنأ يربطلا خيرات يف ءاج كلذ يفو دور وذ مهنمو نميلا

 دُرُرز يذ بقاعلا نب ديعسو «نارم يذ ريمع ىلإ قيدصلا ركب وبأ بتك)»
 كا عالكلا يذ عفيمسو

 ىف قارعلاب تاحوتفلاو داهجلا تاحاس ىلإ دوز يذ بقاعلا نب ديعس قلطناو

 ثيح «قارعلا يف نادمه ةليبقو ناسرق ةماعز هيلإ تهتناو «باطخلا نب رمع ةفالخ
 فة درع وبا ناسف «ةفوكلا ةيالو ريمأ مث ةرصبلا ةيالو ريمأ يرعشألا ىسوم وبأ ناك

 نب ديعس هل رمأف دي ل ارا ند يقاس نا ورح نجر قرت لا نيرا أ

 لاقف «كلذب ىسوم انآ ةدوب بأ ربحاَف ا ءهعم تلمُحَف مهرد تالا ةرشعب سبق

 . ””«انكولم ءالؤهو .كولم موق لكل ينب اي :هنع هللا يضر يرعشألا ىسوم وبأ

 ىف ةريبكلا تايصخشلاو ةداقلا نم يميمتلا ينادغعلا ردب نب ةثراح ناكو

 0 ا نب ةثراح لاقف «ةباحصلا نم هنأ ليقو «قارعلا

 :قارعلاب اهدئاقو نادمه

 .اج ه9 ص ينالقسعلا رجح نبال - ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا )١(

 يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولاو - "ج 75ص  يربطلا ريرج نبال - كولملاو ممألا خيرات 0
 .7 23ص هللا هوس عسل د

 .١٠١ج "4ص - ىنادمهلا دمحأ نب نسحلل  ليلكإلا 0)
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 ٌريخلاو دجملا اهيف ناَدْمَه ٌحايشأ تزرب ُدإ رهنلا ةاَدَه ٌتررس دقل

 ٌروكذم «عابلا ٌليوط ءٍدانزلا يراو هّبهاوم لزج كلم مٌمُدوقي
 ٌروبحم ناطلسلا ىدل ٍدامعلا يماس نمي يذ ريح سيق نب ديعسا ىنغأ

 0 طويلب ةفدالا ةءاتتع" دي ءامشللا ىتتيسكسل كلبا وعلا
 رابك نم سيق نب ديعس ناك ةفالخلا بلاط يبأ نب يلع مامإلا ىلوت املو

 سيف نك كيعش ناك :لاق شايع نبا نع يدع نب مثيهلا ىورو - ؛هتداقو هباحصأ

 : بلاط يبأ نب ّيلع مامإلا لاق ماق نأ املف هنع هللا يضر يلع مامإلا دنع ًاسلاج
 :لئاقلا لاق امك هّللاو اذه

 (”لئان ُهلئاَت ْنَمو «َلْغِف هلعِف ْنَمو «لوق هلوق ْنَم
 ؟سيق نب ديعس وه ْنَمُف

 ديلتلا خيراتلا يف ةقيرعلا روذجلا

 بقاعلا سيق نب ديعس :وه سيق نب ديعس نأ ىلع ةيخيراتلا رداصملا قفتت
 : لوألا لوقلا «نالوق هبسن ةيقب يف مث .برك يدعم نب برم نب ديز نب دُوُز يذ
 يذلا وهو :يناثلا لوقلاو «يريمحلا عّبُت دعسأ كلملا نب برك يدعم دلو نم هنأ

 نب فيس نب دوز نب برك يدعم) دلو نم هنأب ليلكإلا يف ينادمهلا هيلإ بهذ

 نب مشج نب كلام نب حشان نب ةيواعم نب بعص نب عبسلا نب عيبسلا نب ورمع
 خب ديهس» نأ : الكات ئريممكلا ديعس نب ناوشت كل ةقعلاو: :( ىتادمبلا هتتاخ
 هنأ حيحصلاو «نادمه ىلإ ينادمهلا دمحأ نب نسحلا هَّبّسَن ءبِرَم يذ ديز نب سيق
 هؤابآو وه ناك هنأل ؛نادمه ىلإ بست امنإو «لماكلا دعسأ نب برك يدعم دلو نم

 يف ينادمهلا نسحلا لاق» :ًالئاق يريمحلا ناوشن فيضي مث «نادمه ىلع ًاكولم
 رّيْمِح ملاع يرهيلا رصن يبأ نع هانذخأ اذه انباتك يف ام عيمج :: ليلك لآ بناتك

 ب اذه هناككأ ىف لاق 0 هباهملع كويك قربا اهئ وتم يك هكرح ل هاكر اورج اهراس

 نب ديعس هدلو ْنِمَف عّبُت دعسأ نب برك يدعم امأو :رصن وبأ لاق  ليلكإلا يأ

 يريمحلا ناوشن ركذو .«نادمه ىلإ ُهّبَّسَنو هملعم لوق فلاخ مث .هتيب لهأو سيق

 عْبت دعسأ نب برك يدعم دلو نم هفالسإو سيق نب ديعس نأ ىلع ةلدألا نم

 : سيق نب ديعس يف بلاط يبأ نب يلع مامإلا لوق» يريمحلا

 )١( الأغاني  "55ص - ينادمهلل - ليلكإلاو ١7ج 70ص  يناهفصألا جرف يبأل ج٠١.
 "5ص - ىنادمهلا دولا نب نسحلل  ليلكإلا 0غ2ع320 ج1٠١.
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 بتايعلاةةبزياريكفاشيلا نينا ىلا قريفتجلا ز5هللف
 ''”2مجاعألاو اهبْرُع يف ْنَم ٌفرشأو اذيلاو نع ريع سدق م وغم

 ناوشن هدكأ امو يرهيلا رصن يبأ نع ليلكإلا يف ينادمهلا هركذ ام باوصلاو

 عّبُت دعسأ نب برك يدعم دلو نم هتيب لهأو سيق نب ديعس نأب يريمحلا
 نم عيبسلا ينب ىلإ سيق نب ديعس لآ بسن نأ دعب ينادمهلا نأ لب «يريمحلا
 يف لاقو «ريْمِح لواقم سيق نب ديعس «َدلوأ دقو» :لاقف داع نادمه ىلإ مث دشاح

 : يميمتلا ينادُعلا ردب نب ةثراح كلذ

 "!َناَرْمَم ُمرِق سيق نب ديعس ينعأ ةلفان ريخ ًاديعس يزجي هللا
 اناشحق هالؤوأ ني ينانختلاوذو بِرَم ىتفلاو ٌديزو سيق هامن ..

 "”«انافيق نبا ينعأمهلبق ٌُمقلعو نزي يذ نباو ءسمشو ؛نيعر وذو

 بيترتو بسنلا يف جامدنإ نم ثدح ام فييكت نإف «كلذك رمألا نأ املاطو

 : يلاتلا يف لثمتي روذجلا

 نب بعص نب عبسلا نب عيبسلا نب ورمع نب فيس نب دوز ) وه دْوُز نأ
 - دْوُز تيب يمُّس همسابو «(ينادمهلا دشاح نب مشج نب كلام نب حشان نب ةيواعم

 لازت امو «ميرص ينب نم عيبسلا ينب نم مث دشاح نم ةدلب يهو - هيناثو هلوأ مضب
 . مويلا ىتح اهمساب ةظفتحم ةرماع ةدلب دوز تيب

 يداليملا سماخلا نرقلا طساوأب - يناثلا عّبت دعسأ يريمحلا كلملا دهع يفو

 عيبسلا ينب قطانم نم اهيلإ امو دُْز ةدلبل ًاريمأ اليق دعسأ نب برك يدعم حبصأ -
 لايقأ دهعلا كلذ ىف ةيريمحلا دعسأ ةرسأ نم ناك دقو «نادمه رهاظ ىف دشاحو
 ىتدحتلا لييعر م نب ةمقلع ربكألا ناقبق يل وديو فدانشم ترن يد ناعيغ
 ءءاعنص يحاوضب سوب تيب يمس همساب «نافيق يذ نب سْؤَي وذ :مهنم يريمحلا
 ء(فرشلاو زعلا :حّيَبلاو» :يريمحلا ناوشن لاق «نافيق يذ نب حّيَب وذ مهنمو

 «نادمه دالب نم اهيلإ ناك امو نارمع ةنيدمل ًاريمأ اليق نافيق يذ نب حْيَب وذ ناكو

 هبقل نأ ينعي امم ءاهيلإ امو دْوُر ةدلب يف ًاريمأ اليق دعسأ نب برك يدعم ناك امنيب
 - ليلكإلا يف ءاج امك - اولاق عيبسلا ينب ىلإ هوبسن نيذلا نكلو (دوز وذ) نوكيس

 .79١ص - ريمح ءاوذأو كولم يف يريمحلا ناوشن ةديصق حرش - ةعماجلا ةريسلا 0
 (انادمه ْمرَِق) يناهفصألل يناغألا باتك يفو (انادمه بر) ليلكإلا يف تيبلا اذه رخآ ءاج (0)

 . نادمه ميظعو كيس :دوصقملاو

 .١٠١ج 54ص - ينادمهلل  ليلكإلا
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 تقولا تاذ يف هنأ الإ «( عيبسلا نب ورمع نب فيس نب دوز نب برك يدعم) هنإ

 نم ناكو (رابك وذ) وه ًاديدج ًابقل تلمح ةيدشاحلا ةيعيبسلا ةيدوزلا ةرسألا نإف
 برك يدعم لقتسا امنيب «(عيبسلا نب ورمع نب فيس نب رابُك وذ ورمع) مهلوأ
 نب ديعس) ىلإ الوصو «ليلكإلاب بسنلا قايس يف كلذو ءدُوُر وئب مهنأب هترسأو
 ير «(دوز نب برك يدعم نب برم نب ديز نب بقاعلا سيق

 باتكو ميِد اعاللا لويتر تاقك لبلدي (ةوزاود) :هل لاقي مهنم لك ناكو «دوز

 ىنعمب ةيئاوذأو ةلايق بقل اذهف (دوز يذ بقاعلا نب ديعس) ىلإ قيدصلا ركب يبأ

 در لا هر قذ وهبدرك قلستوا ايم ىلاهلابوت( دوز ةدلبلا بحام

 ناطلس ناكو 0 دور ةنلو يلا ةلايقلا يوك مل

 ةيريمجيلا ةلودلا ةساكر ىلإ كعضو ىيتنا لق دعسأ نيو: ئريمحلا دعسأ كلعلا
 طي ل داق اهلا تامل دعس نذل دعاس جنو ( لد كب لدول: تالجلا
 وذ) ةماعزو ةلايق راطإ يف (دُوُز وذ برك يدعم نب برم) وه دحاو ُلْيَق ىوس
 كلملا ةباثمب نافيق وذ ناكف «نادمه دالبو نارمعل (نافيق يذ نب حّيَب يذ نب نافيق

 ينبو دشاح يف لْيَق هنأ ْذِإ (برك يدعم نب برم) مهنمو اهلايقأو نادمه لئابق ىلع
 نب ديزي) ليقلا دهعلا كلذ يف عيبسلا لآ نم ناكو «ةيبرحلا ةدايقلا ىلوتيو « عيبّسلا

 مهيسني دوز ين يرك يدعم ب ابرك يسن عمدنإ دلو راج يد ىرمع نب كرم

 :نابك كد لآو موز يذلا“ نيعرف تاذ ةدحاو ةرساك اوحبصأف

 سيق نب ديعس دج . .برم نب ديز

 يذ برك يدعم نب برم نب ديز ليقلا «سيق نب ديعس دج ةلايقلا ىلوت مث
 نب حُيَب يذ نب نب رغصألا نافيق يذ نب ةمقلع ناكو» : ليلكإلا يف ينادمهلا لاق «دوز

 ناكو ةعسشاحو ةسرخ نالمف كئاكو .«نوبلا ضرأ نم نارمعب اكلم نافيق يذ

 دقو «نافيق يذ نب ةمقلع ةابج تّرمف ..برك يدعم نب برم نب ديز هميدن

 (ةليبق) مهل تضرعف ءاهب هنوديري اوفرصناو نزاوه لئابق ضعب نم ةواتألا اوذخأ
 هنود ةابجلا تلاحف «لاقعلا كلذ ضعب اوبلطف ؛ةصمخم يف اوناكو «مهنوركاش

 (مسقأ) ىلآو ءاديدش ًابضغ كلذل نافيق يذ نبا بضغف .لبإلا اوذخأو مهولتقن
 ىلإ «مهنوركاش ناّيحلا لبقأف :هيلع مهتأرجل اركب نيعبس نييحلا نيذه نم ٌّنّصتقيل

 ميدن تنأو انديس تنأ :اولاقف دوز تيبب رهاظلا يف هلزنم يف وهو «برم نب ديز
 لجر انمو انتانبو انتاوخأ ىلإ لصي ال هّللاو «ملعت امب ىلآ دقو :ةييئيلجو كلدلا

 ىَبَأ نإف :اولاق «هتيّلأ نع عجري الو ىلآ دق هنإ :لاقف .انع حفصيلُ هلأسأف «ئح
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 . "'ًاعضوم كلذل ىرأ ىتح اولهمأو اولجعت ال :لاق .انيلع ككلمُت نحنو هلتقاف

 ةليبق نع حفصي نأ هيلع حرتقا امبرو «نافيق يذ نب ةمقلعب برم نب ديز درفنا مث
 نع ثيدح امهنيب ىرج «مسقلا كلذ نع عجارتي ال هنإ نقيأ املف «مهنوركاش

 مث «فيسلاب اعدف .لثملا هب ٌبرضُي يدادجأل فيس يدنع :ةمقلع لاقف «فويسلا

 ةباتك فيسلا ىلع ناكو «فيسلا لمأتي برم نب ديز ذخأف «هيلإ رظنيل ًاديز هلوان
 هديب فيسلا برم نب ديز ٌرهف 22. . ريخلا فيس «ريعلا سرض) اهنإ لاقي ةتوحنم
 يذلا جاتلا ًاديز اوسبلأف نادمه تيثوو١ .هلتقف «نافيق يذ نب ةمقلع هب برض مث

 يقيذحلا وه لاقي ءمهل رعاش لوقي كلذ يفو :«مهيلع هوكلمو نافيق يذ نبا ىلع

 :هل ةديصق يف  مداق ينب نم

 هلطاب كةحل تبثيملوٌرحف هسأر قرفم ريعلا سرِفض مميف

 ""هلواصتةادغ بابغأكدوهش مهنم كلذ مويديزل تنادف

 اهلولدمب نادمه ىلع اكلم نارمع رصق يف شرعلا ةدس برم نب ديز مئستف
 نم ريثك هل ناد» برم نب ديز نأ ليلكإلا يف ءاجو «(ليكبو دشاح) ميدقلا عساولا

 2©"!ةعيبر نم ةماميلا ضورع نكس نمو «نالوخو ءدهنو «جحذم نم «برعلا
 دعص ىتلا ةيريمحلا ةلودلا راطإ ىف ناك برم نب ديز ناطلس نأ ىنعي امنإ اذهو

 دعنا ني ةاسح لجت»دلا كاناوولا ني ويلا لزقت كلم ةرعتلا كلت ىف ايكناتز ىلإ
 كلم) بقل هدهع شوقن يف لمح يذلا (راسأ فسوي) كلملا وهو يريمحلا بَ
 - 61١68 ةئس ىربكلا ةيعيبطلا نميلا ءاجرأ رئاس همكح تحت توضناو (بوعشلا لك

 لئابق ىلع اكلم برم نب ديز حبصأ ءدهعلا كلذو ءراطإلا كلذ يفو م5

 .ةيريمحلا ةيعاضقلا نالوخو دهنو مرج قطانمو لئابقو جحذمو نادمه قطانمو
 نارجن فالخم ىصاقأ ىلإ ءاعنص ىحاون نم دتمت ةعساش قطانم كلذ لمشيو

 ىلإ دتمي ناك روج ةلودلا ذوفن نأ امبو ,فوجلاو برأم يصاقأو ريسعو

 ْذِإ ء.تاهجلا كلت ىلإ برم نب ديز ةطلس تدتما دقف ةعيبر ةليبقو ةماميلا ضورع
 ناكو ةعيبو نم ةفاميلا نضورع نكَس ْنَم ...دهل ناذا ب ليلكألا يف'ءاج امك تهنأ

 بلغت ينب هوجو تتأف «تامف ديز دهع ىلع نميلا نم ْكِلَم كلانه بلغت ينب ىلع
 نب رباج هيلع مدق يذلاو ءهموق نم كلم مهيلع كلمُي نأ هولأسف تاره نب ديز

 ١". ؛ص - ىناثلا ءزجلا  ىنادمهلل . ليلكإلا 0)
 ءايلاب ناك نإو . .ءابلاب ناك اذإ اذه .رحبلا جاومأ اهنأك :بابغألا) ليلكإلا شماه يف ءاج (؟)

 .(بئاغ عمج وهف

 . ًايلاح دجن يف ضورعلاو ةماميلا عقت ()
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 هل لاقي ءيبسلا نم الجر مهيلع َكْلَمُف ف ءمهنم فارشأو ورمع نب يدع نب ّيح

1 0010 1 
 : (. . عيناه

 رارُملا لكأ رجخ نب ورمع نب ثراحلا نأ ىلإ انه ةراشإلا ديفملا نمو

 ناكو «دهعلا كلذ يف ةريحلا ميلقأو ةريزجلا قرشو دجن ىلع كلملا ناك يدنكلا

 ثراحلا نب ةملس مهنم ناكو ؛ةريزجلا قرشو دجن لئابق ىلع ًاكولم ثراحلا ءانبأ

 رئاشع ىدحإ مه برم نب ديز ىلإ اوتأ نيذلا نإف كلذل «'”بلغت ينب ىلع أكلم
 كليتلاو ف رانكلا ني ةجلم ةظلدحي ويل ريكسلا »ريع ةنابكلا  نضورش نك لقت

 برم نب ديز ماقف .ةريحلاو نيرحبلاو ةماميلا نيب ام دتمت ةدعابتمو ةعساو قطانم

 «ةماميلا ضورعب بلغت رئاشع ىلع ينادمهلا يدشاحلا يعيبسلا ئناه ةيلوتو ثعبب

 .هولتقف ىناه ىلع اودشف ءمهدالب قيرط ضعب يف هعم نيذلاو رباج نيبو ئناه
 :هنإو ليلكإلاب كلذ أبن ءاج دقو ءمهموق ىلإ اوعجرو

 «ريمحو جحذم نمو نادمه نم لئابق رفنتسا برم نب ديز كلذ غلب امل»

 يف لبج - دارجب ديز مهيقلف . .مهيلي نمو ةعيبر تعمتجا ادقو بلغت ينب ازغو
 مهارسأ يف اولسوت مث .الجر نيعبس رسأو ءمهنم لتقو ؛«مهمزهف ,مهلتاقف  دجن

 / / د و حا ا 5,
 نب ديبع نب ةرامع وهو  يرابكلا ةرامع لاق كلذ يفو « مهيلإ نسحأاو ءديز

 :رابكلا يذ ديز

 اًكددبجأريغهبًأفنأاهتوخأو ةعيبرل عدن مل دارجب مويو

 ل هلع ئندني نندخ ركصلا ىلغ هشاشر وفقي ريطلا لظي برضب

 اَعّردُمو اهب افوشكم برحلا ىحر 1 مهتاورس نم نيعبس ىلع ترادو

 يو هبه ل صقلاب عيكتلو ةلنك ةياعر ديزمهقلطأف

 برم نب ديز ءابنأ نم يتأيس ام لكو - 77 - ١5ص  رشاعلا ءزجلا  ينادمهلل  ليلكإلا )١(

 .ليلكإلا نم وهف (نيسوق نيب )
 .178١ص - نودلخ نبا خيرات يف نميلا ()

 هونبو وه اكلم ناك ثراحلا نأل برم نب ديز نمز يدنكلا ورمع نب ثراحلا ةطاسو دكؤت (©)
 .م658 51٠١ ماع نيب ام ةرتفلا ىلإ ةريحلاو دجن ىلع

 .عوردلا اوسبال :ًاعردمو .ًاعبش ةلئاملا  ماللا ديدشتو داضلا مضب - ًاعلض .عبتي :وفقي (4)
 .ًامركت مهعَّدَو :انسكف
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 ةيناميلا ةيدزألا ورمع نب نارمع نب رجحلا ةليبق ىلع ةلمح برم نب ديز داقو
 «مهنم ًارفن لتقف «هيلع هوثدحأ اوناك دق ٍثَدَحِل» كلذو «هشيبو ريسع تاورس يف
 ديز نب داده نب نامح نب ورمع نب داَدَه رسأ نميف ناكو «4ةريثك ىرسأ رسأو

 :نارمع يف ريسأ وهو ٌداَدَه لاقف «يدزألا رجحلا نب ةانم

 ثرخ مهتيعأ ءادعألا اهب ادالب ١ اهدو بابسأو ىملس نم ٌتلدبتا»

 ردصلااهب قيضي اهيف اهئانبأو ممرحماهيفمونلاّيلعدالب

 ٌرِجرلااههنهنُي ال لاجرريشع 2 ٍيدشاحو ليكب نم ينودو « ريسأ

 ٌرهُزلا مجنألا اهلوح ايرثلا موجن اهنأك ٌرفألا دالوأ نودوقي
 ةمّسلاٌةفقثملااهيديأبهيلع تفطعت عورلٌديز اعد ام اذإ

 ")[ةقوانموق نم ناذألا يففوعدأو اهبيجّتف ُدشاح ًاليكبوعدتو

 قالطإ نوبلطي برم نب ديز ىلإ ريسع تاورسو رجحلا ةليبق نم لاجر ىتأو
 ديز نب داَدّه نب ةزنع نب كلام نب ٍبّرْطُملا اوءاج نيذلا نيب نم ناكو «ىرسألا
 : هلوق اهنم ةديصقب ًاديز حدتماف «ىرسألا قالطإ ًابلاط ءرجحلا نب ةانم

 ايلاعملا ٌمورأ ينأاوملعي يكل يتحدمو يرعش ٌتيدهأ دشاح ىلإ

 ايماسملا ديف ًامدق ًاددوس يمس ىدنلا يذو لاعفلا يذ ِديز كْلَملا ىلإ

 )ع

 ىلع ىنئُي نامح نب ورمع نب داَدَه لاقف ««ةعاطلا هل اونمضو ءمهنم ذخأ ام

 :أهنم ةديصق برم نب ديز

 قىوستلاو كالمألا انهن كي اءامعت» .انتعمورأ ف ٌلاعف ديزل ىحضأ

 40+ رأت ةسلاا يلع جايهلا ىلإ ةملغم ناسرفلاب قرخلا كلاسلا

 مدع أو وحلا ف .| 5 يرجت اهرباود ب فق ليخلا دئاقلاو

 اهكحضم ءاضيبلا ةنئيقلا تهاولاو

 ًةلئام قانعألاو وفصلا براشلاو
 ةسعم ردلااهملع حاقإلا لثشم

 ©/قنرلا برشُي ام اذإ بوطخلا موي

 .ًءاردزاو ًاربك دحاو بناج نم رظنت يتلا نويعلا :رزخلا )١(

 .فوخلاو ةهيركلاو برحلا مويل اعد يأ :عورل اعد (0)
 .عمسلا لقث :رقولا ©)

 .سأرلا تاذوخ :ضيبلاو . برحلا لحم :جايهلا (5)

 .وزغلل اهدوقي نيح ليخلا اهعطقت يتلا ةديعبلا تافاسملا نع ةيانك «مدلا :عيجنلا (5)
 .وفصلا ريغ ردكملا ءاملا :قئرلا . ةبيط ةحئار تاذ ءاضيب روهز :حاقإلا ()
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 ريسع تاورس يصاقأو ةماميلا موخت ىلإ ةيريمحلا ةلودلا مئاعد تدطوتو
 ًادئاقو اكلم برم نب ديز لزي ملو «ةيعيبطلا نميلا ضرأ عوبر ىهتنم ىتح «هشيبيو
 ئريمحلا زاسأ فسوي ناك ةلودلا كلم نأ ْدإ ةيريمحلا ةلوذلا راظإ ىف ًاريبك ايبرح

 ديهع وهن كلذ ناكو (مم## دة88)/ينزيلا عقيمش كلملا مث (ءمال6.ت618 نيز
 يدنكلا ورمع نب ثراحلل هترصاعم ليلدب «بير الو كلذ يف كش ال برم نب ديز
 نأ نم عنمي ال كلذ نكلو م0578 ةنس دجنو ةريحلا يف هونبو وه همكح ىهتنا يذلا
 . سلع نب بيسملا مايأ ىلإ شاع برم نب ديز نوكي

 سيق نب ديعسو . . برم نب ديز نيبام
 يف برم نب ديز رمأ مظع مث» :ليلكإلا نم يناثلا ءزجلا يف ينادمهلا لاق

 لوقي هيفو «ءارعشلا هتحدمو دوفولا هيلإ تراسو ءهتكتف ترهشو برعلا

 : ىشعألا ١ لانغ وهو: .: يلع مف ببتسملا

 ل مل نات انعم يصل لاب ونايف: ندرلم تاس يت

 ًاضيأ ليلكإلا نم يناثلا ءزجلا يف برم نب ديز نع هثيدح يف ينادمهلا لاقو
 نب ديعس وهو «هنبا نبا نبا :نيفص موي نادمه ةيار بحاص سيق نب ديعسوا
 ظ 07يوم نب ليزا قرب نبق

 ًاسيق برم نب ديز دلوأف١ :ليلكإلا نم رشاعلا ءزجلا يف ينادمهلا لاق امنيب
 نب بيسملا دفو هيلإو «سأرو داسو كَلَم دقو رغصألا ًاديز سيق دلوأف ءكَلَم دقو

 : يهو ةروهشملا هتملك هيف لاقف سلع

 الاخ اقانفت ايتن يت انبغو؛ يابنات نسا قابل

 هده نأ نسانلا نم ريثك ئزيسدكو :يلكألا ةف. ناكلا تاتكلا ىف اهانكبثا دقو

 اسي ليز دلوأف ترم نب كيو ةينيسملا كرت جو « برم د هدج يف ةديصقلا
 0 نب كليعس د دلوأف  بقاعلا

 يف سيق نب ديعس دج اهب حدم يتلا سلع نب بيسملا ةديصق يلي اميفو
 : ةيلهاجلا

 الابخ اتنين انوع يت ادعو: .:تانشلا :ةيدخ يلين هيفا

 الزغلاتارفقلايف ٌبعالت لزفمنمديجلاو نيعلااهل

 . جل 4١٠٠و ”7١٠ص - ينادمهلل  ليلكإلا 0

 أ د 07 نيفرح ىلا هيلا تك
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 ايي ابي تلاد تالييْشملا ناتك

 قورخلاد دعب قرخلا عطقأدقف

 ٍدشاح نم تيبلا يف قلخت
 انهجلاتك زبيب ىذ لتيفعفلاو
 هع مسا نإ تاهت اطسسك
 لازنلا بورسح ىسرم كنإو
 انهت اهتفر اف ةاديسهلا ريتك

 ابظلا عزم عزمت طيطامش
 ريرسلا قوف جاتلا ىضتنا ام اذإ

 زيزعلاموسةيربلاموسي
 تارفلاجيلخ نمدبزم امو

 انيهفايتذأل زينل تيكن
 ةقيقحش اذإ ةمكسس ةرويجلا

 طيس ةفاحينلا ةيفاولا وف
 مهياتس اظشعلا قيعمأ لفكو

 02 ُدْوُز وذ بقاعلا سيق نب ديعس / نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع

 ()الالُزًابنع مونلا يف كلاخت

 الاذقلا يفبشعلا ليحو تربك

 الاصولا تايناغلاعطقيدقف

 هلانشلا تسبلو انصلا تشفر
 ير ةبف معيارا لاقت
 الاخو اتنتيع لواتِشتلا ريخو

 الت [ يي ةنن يت | ةازيك
 د نيسلا نودجمجلا هقغعقا |ذإ

 الاعف كنم مركأ سانلا نم

 الفلا ةوقحل فيثعلا هويكاذا
 الاعشلا تاودنفلا يحل نرداغي

 «ةلافيفلا اهتف ضرألا الق ىرفتو
 اة نعم احلا لدبعو نيل
 الانين الوش ونس سئل نكت

 الابجلا ولعيو روخصلا طحي
 الاضو الثأ يحسم اك عرصيو

 الاون انفو ندهدلا قداح: ىتيغ

 0الاصفلا راشعلا اهنم بواجت
 (9الالجسسلا طيحنلا هنمعطظقي

 .ًابلاغ رمخلا :فالّسلاو .(الالز ًابذع مونلا يف طلاخت) ىوريو )١(
  حتفلاب  ابصلاو .بوبحملا ىلإ قوشلاو نينحلا وهو يباصتلا ةنياعم  رسكلاب  ابصلا (؟)

 :ةيلابلا :تايعلا -نسكلاج :لامسلاو ++ حيزلا
 ,عوبري عمج :عيباريلاو .حايرلا اهيف قرخنت ةعساولا ضرألاو ءرفقلا :حتفلاب  قرخلا ()

 .دسألا :لابئرلاو «لائرلاو .هيف أبتخي رحّج هل ناويح

 .رطملا نع اهب ينك ؛ةريبكلا ولدلا :لاجسلاو . طحقلاو ةنسلا مهتباصأ نيذلا :نوتنسملا (:)
 .اهيلي ام نيبو لجرلا نم ةريبكلا عبصألا نيب لخدي يذلا كرشلا :لابقلاو .منغلا راغص :لاخسلا (5)

 . ليصف عمج «راغصلا لبإلا دالوأ :لاصفلاو .لماوحلا قونلا :راشعلا (5)
 يف ءاد : طيحنلاو .يرجلا نسح : حباسلاو .قاسلا مظع وهو « سرفلا ىظش نم :اظشلا (9/)

 . ليخلا ردص

 . ليخلا جرس تحت عضوي ام  رسكلاب  لالجلاو
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 نم ناك «سيق نب ديعس دج «ًاديز نأ ىلع سلع نب بيسملا ةديصق لدتو
 زهدلا نبل دقف) «ًاليوط ًادمز: شاع ةنأو ؛نادمهو دشاح ىف نابكلا ةداقلاو لابقألا

 ًاليق ًأدئاق حبصأو رهدلا ريغت دقف تروس هدر هيهات زم ناك اانا +: لاصق الع

 . سلع نب بيسملا هيلإ دفو امنيح دوُز ةدلب يف

 لديو دوز وذ بقاعلا سيق ليقلا (دوُز ) ةدلب يف ةدايقلاو ةلايقلا ىلوت مث
 «دهعلا كلذ ىف نارجن بقاع لثم ةدايقلاو ةلايقلا ىف ةناكم ىلع (بقاعلا) بقل

 (م07 )1/7  نزي يذ نب فيس يريمحلا كلملا دٌّوُر وذ بقاعلا سيق رصاع دقو
 نم تباصأ نادمه نإ» ليلكإلا يف ءاج ثيح «يديبزلا برك يدعم نب ورمعو
 - [ةّيدلا لباقي ام يأ] - لقُعلاب جحذم مهتبلاطف ءديز نب سيق رصع يف ًارفن ديبُز

 سيق مهيلإ عفدف «لاجر َدَوَق وأ  [نافيق يذ نب فيس]  ةماصمصلا ناك نإ

 ناكف «ءبرك يدعم نب ورمع ىلإ راص مث . . برك يدعم هب رثأتساف «ةماصمصلا
 :برك يدعم نب ورمع لاق هيفو «. . عئاقولا هب دهشي

 داع غبص ْنِم ىتفلاهرّيخت يدع ناني يؤ نحال فيو

 "داذتجا وذ ٍمَلْمَلُملا ماهلا يفو ادق نانسألاو صيبا دقي

 سيق نب ديعس هنبا «بقاعلا سيق دعب ءدوُز ةدلب يف ةدايقلاو ةلايقلا ىلوت دقو

 هيلا وكر وول اس يرو ا حل

 نارم يذو دْوُر يذ ىلإ يك هللا لوسر باتك

 نايبرحلا نادئاقلا نارم وذ ريمعو دوز وذ بقاعلا سيق نب ديعس ناك دقل

 مث نادمه لئابق تملسأ ثيح .مالسولا روهظ دنع ( ليكبو دشاح ) نادمه لئابقل

 وذ كلام مهيفو فروتجلا ةتيانملاب هلك هللا لودسر ىلإ نادم لفمم دق ركرانم

 يبحرألا طمن نب كلامو يدشاحلا يطعانلا راعشملا يذ ةرمح نب راعشملا

 كل ءالجر نيرشعو ةئام ءاهز اوناكو «نادمه تالاجر نم مهريغو «يليكبلا
 نوكي نأ لامتحا ينعي امم ؛«مهنم ةرشع ءاهز ءامسأ ىوس ركذت مل تاياورلا

 لثم كلذ يف هلثم دفولا يف نكي مل هنأ وأ .مهنم دّوُز يذ بقاعلا سيق نب ديعس

 ىلإ لَك هللا لوسر بتك نادمه دفو عجر املف ءاملسأ امهنأ الإ ءنارم يذ ريمع

 باتك ىف ءاج دقو «دّوُز يذ بقاعلا سيق نب ديعس ىلإ كلذكو نارم يذ ريمع

 ١ : هنإ ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا

 اج ؟ هالو 7١٠٠؟ص - ينادمهلا نسحلل  ليلكإلا )١(
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 دوز يذو نارم يذ ىلإ يريمحلا هللا دبع نب عرقألا ِهِي هللا لوسر ثعب»
 . "70 نميلا نم ةفئاط ىلإو

 مهيلإ ثعبو بتك ةداق ةعبرأ عبار دْوَُز وذ بقاعلا سيق نب ديعس ناكو

 بلغتو ةءوبنلا ىعدا امل ءاعنص يف يسنعلا دوسألا ةلواصمل ريسملاب كو هللا لوسر
 ثعب هنأ يربطلا خ خيرات يف ءاج كلذ يفو - ه١ مرحم رهش يف  ءاغنص ىلع

 ثعبو :مِيَلُظ يذو عالكلا يذ ىلإ يلجلا هللا دبع نب ربرج و هللا لوسر

 تاحيصا لتعأ لاقو,4' ”(ناَرُم يذو دوُر يذ ىلإ يريمحلا هللا دبع نب عرقألا

 هلو يبنلا باتكب سنحي نب ربو انيلع مدق» ءاعنص يف يدارملا حوشكم نب سيق
 امإو ةليغ امإ دوسألا يف لمعلاو برحلا يف ضوهنلاو اننيد ىلع مايقلاب هيف انرمأي

 يف نحنو ..كلذ يف انلمعف ءانيدو ةدجن هدنع نأ انيأر نم هنع غلبن نأو . ةمداصم

 يذو ءدوز يذو ءرهش نب رماع ضارتعا انءاج ذإ ءميظع رطخ ىلعو بايترا
 اوجاعها امتار. :«ريصتلا انل ارلذبو.: انويتاكوت 4 هيله »و ميلظ ذو «عالكلا ئدؤأ :نارع
 دوز يذ بقاعلا سيق نب ديعس لثتما دقو 2”( يبنلا باتك ءاج نيح كلذل

 ءاعنص ىلإ ليكبو دشاح ناسرفب اراسو هك هللا لوسر «هنافكل ناره وذ نيعقو

 ريمح ريمح لئابق بئاتكو ناسرفب ميلظ وذ بشوحو يريمحلا عالكلا وذ لبقأ كلذكو

 هباحصأو يدارملا حوشكم نب سيق ىلإ اوبتكو «ًاعيمج اهورصاحف ءءاعنص ىلإ
 ماقف .«انرمأ مربن ىتح ًائيش اوكرحت ال نأ» سيق مهيلإ بتكف «ءاعنص لخاد

 ريثك نبا لاق «ليللا يف يسنعلا دوسألا لتقب هعم نيذلاو حوشكم نب سيق
 هللا :لاقف ؛ةنيدهلا قوس ىلع حوشخم نيب نسا ماك حابصلا ناك املف» : يرذالبلاو

 هياذك ةليمع ةأوكللا لرسو ايجي ناو هللا ال سلر الدوا هينقأ ريكا هللا ريكا

 اوحتفف سيق باحصأ جرخو هيام مافات ينحعلا درسألا سأرب سيق يقلأو

 ةوسألا تاتكضأ ملستساو :ةمبلا لايقأو ءامعزو هوز وذ لحدف +"(: تانلا
 دوز وذ عجرو «يراصنألا لبج نب ذاعم ءاعنصب رمألا ىلوتو «هلهأو مالسإلا رهظو
 . مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ةايح يف كلذ ناكو «مهقطانم ىلإ ناسرفلاو ةداقلاو

 ركب يبأ ةفالخ يف . .بقاعلا سيق نب ديعس
 لوألا عيبر يف  ةفالخلا قيدصلا ركب وبأ ىلوتو ِكلَي هللا لوسر يفوت املو

 وذ كلام مهيفو ءطعان ةئيدم يف نادمه ناسرفو هوجوو لايقأ عمتجا  ه١١ ةنس

 055000 يريمحلا هللا دبع نب عرقألا ةمجرت - ةباصإلا (1)
 دج ”ا1١و ١9١ - يربطلل - كولملا ممألا خي رات (؟)

 .5١١ص - يرذالبلل  ناذدلبلا حوتفو اج 3٠ 8ص - نيتك نبال < ةيايتلاو ةيادبلا )0
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 اوعمجأف «مهلاثمأو ءدوز يذ بقاعلا سيق نب ديعسو «نارم وذ ريمعو ء«راعشملا

 ادفو اوثعبو «ةفالخلاب قيدصلا ركب يبأ عياش «ناميإلاو مالسإلا يلع فاحا ىلع

 ىلع اهتابث نميلا قطانمو لئابق ةيقب تدكأ كلذكو «قيدصلا ركب يبأ ىلإ كلذب
 قطانم لامع ةيقبو يراصنألا لبج نب ذاعم قيدصلا ركب وبأ ْرَثأَو «مالسإلاو ناميإلا
 ىلع يلاولا وهف نميلا لامع عيمج ريمأ لبج نب ذاعم ناكو «مهلامعأ ىلع نميلا
 ماق نأ ىلإ قيدصلا ركب يبأ ةفالخ دهع لئاوأ ىتحو يي هللا لوسر دهع يف نميلا

 بتك ثيح ذاعم نع الدب - نميلا ىلع يسرافلا يمليدلا زوريف ةيلوغت ركب قبأ

 خيرات يف روكذملا باتكلا نميلا لايقأو دوز يذ بقاعلا نب ديعس ىلإ ركب وبأ

 :.ىلاثلا نضنلاب .ءةيساسنلا قئاثولاو يريظلا

 يذ عفيمس ىلإو دْوَُز يذ ديعس ىلإو نارم يذ ريمع ىلإ ركب وبأ بتك١)
 مه يذلاب كسمتلاب مهرمأي .فاني يذ رهش ىلإو مْيَلَظ يذ بشوح ىلإو عالكلا

 :- مهيلإ بتكو - ءسانلاو هللا رمأب مايقلاو هيلع

 نب ديعسو «نارم يذ حلفأ نب ريمع ىلإ ِكَي هّللا لوسر ةفيلخ ركب يبأ نم
 يذ رهشو ءميلظ يذ بشوحو ءعالكلا يذ روكان نب عفيمسوا دوز يذ بقاعلا

 «زوريف نم اوعمساو «مهوطوحو .مهأوان نم ىلع ءانبألا اونيعال دعب امأ . فاني

 7ع دق ينإف

 يدارملا حوشكم نب سيق نايباحصلا يمليدلا زوريف ةيلوت ضراع امنيب
 ىتأ املف ءاعنص يف ًادئاق حوشكم نب سيق ناكو «يديبْرلا برك يدعم نب ورمعو

 عم نواعتلاب سيق رهاظت سرملا ءانبألا ةناعإو يمليدلا زوريف ةيلوتب ركب يبأ باتك
 مهنمو  هباحصأو عالكلا يذ ىلإ سيق لسرأو» :يربطلا لاق «ءانبألاو زوريف
 مهوكرتت نإو ء«مكيف ءالقثو مكدالب يف ٌعاَرُن ءانبألا نأ :- دوز يذ بقاعلا نب ديعس
 .اندالب نم مهجرخأو مهسوؤر لتقأ نأ ىأرلا نم ىرأ دقو ؛مكيلع اولازي نل
 انهاه امم انسل :اولاقو ءاولزتعاو ءانبالا اورضتي جلو هوعلابي, ملف اولرتخاو اوارجن

 ”كباحضأ ْمُهَو مهبحاص تنأ «ءيش يف

 اهداق يتلا ةروثلا ةداقلا لايقآلا ةيقبو دوز وذ بقاعلا سيق نب ديعس لزتعا كلذبو

 :يربطلا لاق -ه١١ بجر يف  سرفلا ءانبألاو يمليدلا زوريف دض حوشكم نب سيق
 «نيلزتعم ءاسؤرلا يقبو «مهئاسؤر ىلإ ركب وبأ بتك نم لئابق ٌءاوع سيق عم قباطو
 ركب وبأ ماق مث «حوشكم نب سيق ةروث عئاقو نييبت مدقت دقو 072. . ءاعنصب سيق راثف

 يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولاو  ”ج 1117و 5131ص يربطلل كولملاو ممألا خيرات )١(

 2١5 ١. ص هللا كديمح دمحيممل - ةدشارلا ةفالخلاو
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 نب نابأ ماقف - ه١١ ةجحلا يذ يف  نميلا ىلع يصاغلا يبأ نب ديعس نب نابأ ةيلوتب
 ماقأ امنيب «نميلا ىلإ عجري ملو اهب ثكمف «ةرونملا ةنيدملا ىلإ زوريف هيجوتب ديعس

 « يدارعلا نرتكم نب بح ءاعتص يف هعمو نميلا ىلع ًايلاو ءاعنص يف ديعس نب نابأ

 نأ ىلإ مهقطانم يف نميلا ءامعزو لايقأو ءدُوُز وذ بقاعلا سيق نب ديعس لزي ملو
 .قافآلا ىلإ مالسإلا ةلاسر نيلماح تاحوتفلاو داهجلل اوقلطنا

 تاحوتفلاو . .رمع ةفالخ يف نادمه ناسرفو سيق نب ديعس

 نم راس نيثالثو تس ةنس يفو١ :ءابنألا باتك يف ةرابز دمحم يتفملا لاق
 عم اودهشف ءهموق نم ةباصع يف يدشاحلا ينادمهلا سيق ة نب ديعس نميلأ

 .©7انسح الب اهيف اولبأو نيفص بورح بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ

 نب ديعس وه سيق نب ديعس نإف ؛ثحبلا مدع ىلإ دوعي أطخ لوقلا اذهو

 نم ناكو قيدصلا ركب وبأ مث يي هللا لوسر هيلإ بتك يذلا دوز يذ بقاعلا سيق

 يذ ريمعو وه «نادمه لئابقل ماعلا يبرحلا دئاقلا ةباثمبو «رابكلا ةداقلاو لايقألا

 نينمؤملا ريمأ ةفالخ يف ةيرجه ١4 ةنس نميلا نم سيق نب ديعس ريسم ناكو ؛نارم
 نب ديعسل ناك ثيح «قارعلا يف ةيسرافلا ةيروطاربمألا داهجل باطخلا نب رمع
 قارعلا حوتف نم اهالت امو ةيسداقلا ةعقوم يف رفاولا مهماهسإ نادمه ناسرفو سيق
 ةفالخ يف (حوتفلا حتف) تيمس يتلا ىربكلا ةيخيراتلا دنواهن ةعقوم اهنمو سرافو

 ل ا ا ل و ا و

 نم مهنمف ءأفلأ نيثالث يف نيملسملا شيج لمك .. : هنإ ءدنواهن ةعقوم نع ريثك
 ريمأ رمع نب هّللا دبع مهنم ا

 «ةبعش نب ةريغملاو «ناميلا نب ةفيذحو ء «يلجبلا هللا دبع نب ريرجو :ريتماؤملا

 حوشكم نب سيقو .دليوخ نب ةحيلطو .«يديبزلا برك يدعم نب ورمعو
 «شيجلا فارشأ نم رشع ةعبرأ  بابقلاو مايخلا  اوبرض نيذلا ناكو . .يدارملا
 .ةيصاصخلا نب ريشبو «ةريغملاو ءورمع نب ةبتعو «ناميلا نب ةفيذح :ْمُهو

 هللا دبع نب ريرجو «رطم نب رماعو ءرماع نب يعبرو ءربوه نباو «بتاكلا ةلظنحو
 نب ديعسو (ىدفكلا سيف نب عشألاو ؛يريمحلا هللا دبع نب عرقألاو ناجل

 نإ يربطلا خيرات يف ءاج كلذكو .22”(يمرضحلا رجح نب لئاوو «ينادمهلا سيق

 .؟9ص - ةرابز دمحمل  ءاينألا )١(

 .ا/مج 8١٠ص - ريثك نبال - ةياهنلاو ةيادبلا (؟)
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 يف ءاجو 250 ينادمهلا سيق نب ديعس :دنواهن اودهش نيذلا ةفوكلا فارشأ ْنِم
 ةفوكلا فارشأ ردابتو «نوملسملا َرّبك «ناعمجلا ىءارت امل» هنإ نودلخ نبا خيرات

 «ورمع نب ةيتعو «ةبعش نب ةريغملاو «ناميلا نب ةفيذح مهيف «نامعنلا طاطسف ىلإ

 نسف نيحشعسألاو «ةيصاصخلا نب ريشبو «بتاكلا ةلظنحو هللا يع قي وورحت

 . 301 نابل نسق يق نب ديعسو ءرجح نب لئاوو
 نم ناك نسيق نب ديعش نأ كاروإل ساسألا ةيشيراتلا نهوضتلا كلت انيطعتو

 مرحي يف) ةيسداقلا راصتنا دعب ةفوكلا يف اورقتسا نيذلا نادمه ةداقو فارشأ

 ًاماهسإ نادمه 0 ناك ثيح (ه5١ ةدعقلا يذ يف) نئادملا حتفو (ه6١

 ينادمهلا ّيمَس نب ثراحلا مهرعاش لاقو « ةيسداقلا ةعقوم يف ًارفاو

 ن6 ةجامألاو 00 تانفا' انتذايجح ةكم مهر تدهش ولف

 ٌرٌوزحلا ٌيعفيألا هادم دعُبو هيعقورل تييشن امون: كارل اذ

 هيتس ةوسفراو لات اهتاتبفا ةبيتك دالج نمانغرفام اذإ

 اوروكت نيتخح :وتاينات يقتو ىلبقأ نيح ٌمُهالوأ يف تنعاطنف

 5 ٌرمحأ فوجلا نم راج اهل ًاشوشف ف سوفا نع ازاويمأ فوخلاو

 ههنا يقتلان هللا نيكوصالو يرميتق توأل لقا نازك هاب

 فرضا ا

 عع

 نب ثراحلا نب سوار نب ّيمَس نب ثراحلا :وه اذه يمس نب ثراحلاو

 نب ةيواعم نب كلام نب ماعدلا نب ةبهرم نب ثراحلا نب بعصلا نب ساور نب ورمع
 كردأ» :هنإ ليلكإلا يف هنع ءاج «ينادمهلا يليكبلا ليكب نب نامود نب بعص

 لاقو ءاهيف هؤالب نسحو «ةيسداقلا دهشو «ةيلهاجلا نم افرط َئمُس نب ثراحلا

 : مهل ضعب ضرحي ٍذئموي

 ةرداصتت ضوقرم :تلاحيست الو ٌةرواسألاىلعمؤهيناخأ ْمِدَقأ

 ةرفاحللاهدعبُدوعتمث  ٌةرهاسلابرثكّرصق اًمْلِإَف

 رشات اناطع تانك اين نعتم ب

 .ةج 74١ ص - يربطلل - كولملاو ممألا خيرات )١(

 .”77ص - نودلخ نبا خيرات يف نميلا (؟)

 نب بيِرَع نب ورمع نب ديز نب ددأ نب ةرم نب مهُرو .بحرأ نب نايفس نم ةريشع :مهُر (؟)
 . .نارجنب ةليبق أبس نب نالهك نب ديز

 .يوقو .دتشا اذإ مالغلا :روزحلاو . ماتخلالا فراش اذإ مالغلا : يعفيألا (5)

 ةعساولا :شوشفلا ةنعطلاو .سرُفلا نم سرافلا :رواسألاو . حمرلاب ةنعط :حمرلا ةرجوأ (4)
 . مدلا اهيف شفي يتلا
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 - حيرلا اهيف رخنت يتلا : ةرخانلاو «ىلوألا قيرطلا :ةرفاحلاو «ضرألا :ةرهاسلا
 أرقي مل ًايودب ناكو «نآرقلا نم هيفاوق ًارعش لاق نأ هنم نوبجعي ٌسانلا ناكو - ماظعلا نم
 ةئس اهسيسأتو اهطاطتخ-ا ذنم ةفوكلاب نكسو ةيسداقلا دهش نمم ناك كلذكو .*١”6نآرقلا
 : نم لك ( ليكبو دشاح) نادمه هوجوو فارشأ نم - سيق نب ديعس عم ه7

 دلاجملا ناك : ين زئادمهلا هنع لاق «يطعانلا نارم يذ ريمع نب دلاجملا -

 . «ةفوكلاب نارم يذ لآ نم تيبلا اذهو . .ًاملاع ًاهيقف

 يطعانلا راعشملا يذ ةرمح نب راعشملا يذ كلام نب ةريمع يباحصلاو -

 لاق هيف يذلا راع يذ كلام نب ةريمع نب ثراحلا دلاو «يدشاحلا يفراخلا

 نادي يقع

 نادمه نم ةكتلا «تويلللا خال" -ايهنابشأ تتليمتكا مراكشسلا نإ
 ناسرفلا سرافو «قافرلاداز ًاملعم ةقيقحلا يماحلا سرافلا
 نامرك ىرق ىلإ قارعلا يمحي يذلا ثيللا ةريمع نب ثراحلا

 نب ةرمح» راعشملا يذ نبا نأ ينالقسعلل ةباصإلا باتك يف ءاج دقو
 يدع ناديك دحر مخ "هنا .ةملس نب ةبنم نب كلام نب راشعملا يذ نب كلام
 نب ةرمح نأ باوصلاو .4 راشعملا يذ نب كلام نب ة ةرمح مهيفو هلع هللا لوسر

 0 ل ل ا ل
 ينالقسعلا لاق (- ينادمهلا يدشاحلا يرذعلا  رذِع نب كلام نب ةملس نب هبنم
 دل تيب نامت وأ تورعلا نم ةنامتتات ىف كلام قب ةرمح دَفَو : لكلا نيادلالا
 ينب نم ١ :هنإ ليلكإلا يف ءاج ام كلذ لباقيو .«ءالولاب هل رقم تيوعلا
 وهو كلام نب ةرمح نب دعس نب كلام انبا ديعسو ةرمح : :ردع نتي كلام
 هيلاوم نم تيب لهأ ةئامثالث يف ماشلا ىلإ ةرمحو ديعس رجاهم ناكو . .ةريعش وبأ
 نيذلاو هوخأو ة ةرمج ني كلاس رعبا ةةمح ماشلا جوتن يل كندر دك نا فو

 نامثع ةفالخ مايأ ىلإ ماشلاب نادمه سيئر كلام نب ةرمح ناكو «ندرألا يف مهعم
 مهنمو ءراعشملا يذ لآ ناك امئيب .ةفوكلا ىف ذ اونكسي ملو ءماشلل ةيواعم ةيالوو

 . ةفوكلاب اورقتسا نيذلا نادمه فارشأ نم قريع ني ةيراحلاو «كلام نب ةريمع

 نب ورمع دئاقلا لطبلا :سيق نب ديعس عم ًاضيأ ةفوكلا اونكس نَمِم ناكو -

 نب بعك نب ثراحلا نب لتاقم نب ةريمع نب ةمّلّس نب ورمع وهو «ينادمهلا ةملَس
 نب ناهود نب. بعص نب ةيواعم نب ؛ كلام نب ماعدلا نب بحرأ نب نايْلِع نب يوْلِع
 نب هّللا دبع :ةباصإلا يف ينالقسعلا ركذ دقو .يبحرألا يليكبلا ينادمهلا ليكب

 .١٠١ج ١١9 ص - ينادمهلل ليلا(
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 ءاثر يف لاقو «قيدصلا ركب يبأ ىلإ نادمه دفو ىف ناك يذلا «ىنادمهلا ةملس

 : اهلوأ ًاتايبأ لَو يبنلا
 راصبألاوءعامسألاهتدف مويلاانعزجأ ّيبنلادقف نإ

 ينادمهلا هنع لاق «قارعلاب تاحوتفلا ٍلاطبأ نم ةملس نب ورمع هوخأ ناكو

 نيبابذلا دحأ ناكو ًاميلك ائهذ : اهم انني .ةمَّلَس نب ورمع ناك٠ : ليلكإلا يف

 3 316 يئراحملا ئناه نب :حيرشو.وه رعت نصح ةملس. نب نرمع لخدو .ءاهقفلا

 رتْست ةعقوم - سيق نب ديعس عم  قارعلاب نادمه ناسرفو ةملس نب ورمع دهش
 ل «ةرصبلا ةيالو ريمأ يرعشألا نيرخإلا ا حلا ريمأ ناكو

 يليكتلا ىيسرألا سيق نم كيرف انشأ ةفوكلاب ع

 ا ل ا ديزي وهو يامل

 نمو اا ل يك «ليعي 2000 أذه ىنادمهلا

 تيلاصملا ناعجشلاو نيرباصلا نيدهاجملاو نيحتافلا فص يف لوألا ليعرلا

 تناكو ءاهدهشو «دنواهن يف نرقم نب نامعنلا بئاتك ىف ناكو ..ساوشألا

 سيق نب ديزي فلختسا نرقم نب ميعن هيأرلا لوانت املو «باجعإلاب ةقومرم هتعاجش

 ةفوكلا ىلإ داع نأ ىلإ ديزي لامعأ نم ددَجت ام رداصملا انل ورت ملو .نادمه ىلع

 م 00 : ليلكإلا يف ينادمهلا لاقو 2(«. . نافع نب نامثع مايأ يف اهنطوتساف

 :رعاشلا لوقي هيفو «ةاصحلا ميظع اسيئر سيق

 5 ايناميلا ديزي وأ الغ ْعياَبت انوحن ريسلا عشت ال يواعم

 نب نسحلا هثعب يذلا وهو» :يناذمهلا لاق «ءابدألا ءاهقفلا ناسرفلا نم ةملس نب ورمع ناكو )١(

 هدنعو ةيواعم ىلإ | الصوف ؛ةيواعم نيبو هنيب حلصلا يف ثعشألا نب دمحم هعم ثعبو يلع

 «ةملس نب ورمع ىلإ ةيواعم رظنف «ةرمس نب نمحرلا دبعو زيرك نب رماع نب هللا دبع

 لوفر كلم نبي ورعم اضاف عفا جريقما لاقت هو اهذو نانو رايح هحاف

 رصانعلا مارك خايشأ دجملا ىلإ ُمُماَمَت قددضص ءابآانتَربأ

 رباك دعب رباك ْنِم العلا انثرو  الئاقع ٌئِهبمركأانتاأو

 .[ليلكإلا - ١٠١ج ١٠١ص] «يبحرألا ىنادمهلا ةملس نب ورمع انأ ..

 تباث نالف :لاقيو «لقعلا ريبك :(ةاصحلا ميظع) :هلوقو ١٠١ج ١١9 ص - ليلكإلا ()

 . لقعلا لماك يأ ةاصحلا
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 ب درعم نم رم نب مر نب محأ نب رب ب رمح نب دعم بأ يلع مامإلا

 0 ةفوكلاب 108 ا نايعأ نمو نما ا ناكو

 ني رنذن 3 1م عام ملمع

 شيج ريمأ ناكو ءرتْسَُت ةعقوم سيق نب ديعس ةيعمب نادمه ناسرف دهش دقو

 يف رتْسُت ةعقوم تناكو «ةرصبلا ةيالو ريمأ يرعشألا ىسوم وبأ رتست يف نيملسملا
 يرعشألا ىسوم يبأ شيج يف ةداقلا رابك نم ناكو « ةيرجه ١9 ةنس ناريإب زاوهألا

 ىسوم وبأ حتف» :يرذالبلا لاق . يميمتلا ينادٌّعلا ردب نب ةثراح ة ةرصبلا ةيالوو

 اهيلإ هجوف ءاوردغ مهنأ ا ةركمار عل لج ىلع فرحا تب يوصل
 اهحتفف «رتسُت حتف دعب كلذو '"' ”فيثك شيج يف ينادُعلا ردب نب ةثراح ىسوم وبأ
 نب ةثراحو  ه4١1 ةنس رخاوأ ذنم  اهيلع ىسوم وبأ هالوو «ينادغلا ردب نب ةثراح

 ةفرعم تأدب دقو ةءكللو اتى يسوي ةحياادبف ىدتقا ني ديحس عدم يذلا رع اذه ندا
 رتسُت ةعقومب حوتفلاو داهجلا تاحاس يف ردب نب ةثراحب سيق نب ديعس ةقالعو
 برعلا سوؤر نم ناك سيق نب ديعس نأب صوصنلا تمدقت يتلا دنواهن ةعقومو

 ةنس رخاوأ يف - ناريإب ناهبصأ ميلقأ يف - دنواهن ةعقوم يف ةفوكلا فارشأو

 اهامسف :دنواهن يف ًاميظع ًاراصتنا سرُفلا شيج ىلع نوملسملا رصتناو ءهه٠5

 . (حوتفلا حتف) نوملسملا

 ناكو ءها7 17١ ةئس ناريإ يف َناَذَمَه ميلقأ حتف ذ نادمه ناسرف دهش مث

 -دلهأ١ ةئس ا ةبعش نب 5 ةريغملا ةفوكلا ةيالو ىلع لمعتسا دق باطخلا نب رمع

 ىنادمهلا سيق نب ديزيو نرقم نب ميعن هتداق نم َناَذَمَم ميلقأ ىلإ ًاشيج ثعبف
 ناّذَمَه يحاون يف لوجي ميعن امنيبف) : :نودلخ نبا لاق . يلجبلا هللا دبع نب ريرجو

 سيق نب ديزي ناَدَمَم ىلع ميعن فلختساف يرلا لهأو مليدلا جورخب ربخلا ءاج ْذإ
 نب ةريغملا لسرأو . .ّيرلا دصقب ًاميعن رمأف «حتفلاب رمع ىلإ اوبتكو . .يناَدْمَهلا
 بلغو ًاحلص اهحتفف َناَدَمَه ىلإ يلجبلا هّللا دبع نب ريرج ةفوكلا نم ةبعش
 اتم ملال تارا يل ف رع ير وسا روص ل درع ”ايضرا

 ريرج حتف ..) :يرذالبلا لاق .يلجبلا هّللا دبع نب ريرج عم مث نرقم نب ميعن عم

 ."*””ص  نودلخ نبا خيرات يف نميلا (0)
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 ةتس دعب ه7 4 ةنس َناَذَمَه ريرج حتف :يدقاولا لاقو . .ها77 ةنس رخآ يف َناَذَمَه

 .نافع نب نامثع ةفالخ لئاوأ يف كلذو .' : 1 تاطخلا نيود ةافو نم يشأ

 ةفالخ ذنم ةفوكلا ةيالو ميلاقأو قطانم يف ةداقلا ءارمألا نم سيق نب ديعس ناكو

 ركذ ثيح «ةفالخلا بلاط يبأ نب يلع ىلوت نأ ىلإ نافع نب نامثع ةفالخ يفو رْمَع
 ناك دقو ««قارعلاب نادم رع بعام وحق نب ديعس ناك : هنأ ليلكإلا يف ينادمهلا

 ةفالخ يف مث (ه1 )١5- رم ةفالخ يف ةرصبلا ةيالول ًايلاو يرعشألا ىسوم وبأ
 754-70 ةنس نامثع ةفالخ يف ةفوكلا ىسوم وبأ ىلوت مث ءه19 - 75 ةنس نم نامثع

 ىسوم يبأ نب ةدرب ابأ نأ” ةرتفلا كلت يف سيق نب ديعس ءابنأ نم ناكو «ةيرجه
 املف ؛ثدح مالغ  ةدرب وبأ يأ - دو: هيلع عاسنا نيف ند يع تا قرعشألا
 يشوع انآ ةذرح وبا يخاف .هعم تلمحف مهرد فالآ ةرشعب هل رمأ هدنع نم فرصنا

 .*' «انكولم ءالؤهو ولم انش : ىسوم وبأ لاقف «كلذب

 ىربكلا ةنتفلاو . . يلع ةفالخ يف نست ديوس يداعب

 يف - نافع نب نامثع لتقم دعب ةفالخلاب بلاط يبأ نب يلع مامإلا عيوب املو
 سيق نب لديعس افقو «هوضراع نيذلا يلع مامإلا ضراعو  ها"ه ةجحلا يذ

 بناج لثمُي ناك يذلا بلاط يبأ نب ّيلع مامإلا بناج ىلإ قارعلاب نادمه ناسرفو

 يلع ةعيابمو نامثع لتقم دعب تعقو يتلا ةنتفلا كلتو عارصلا كلذ يف قحلا

 ءاج امئيح «هناسل ىلع هباحصأ ضعب وأ بلاط يبأ نب يلع مامإلا لاقف ءةفالخلاب

 تايبألا (ه95 يناثلا ىدامج يف) ة ةريصلا يف يلع ةامزلا ةرزاؤمل سيق نب ديعس

 : يهو اهلاق بلاط يبأ نب يلع نأ يريمحلا ناوشن ركذ يتلا

 ةهيتابيعلا ةالب ني اريغم اكيلإ نا ينبلا فريعشا ا( ةييلذاافلا

 18 (مجاعألاو اهيْرَع يف ْنَم فرشأو ادلاو ريس ريح سيف نب قبح

 لمجلا ةعقوم هعم دهشو ةرصبلا يف ّيلع مامإلا ىلإ مضنا نمم ناك كلذكو
 ها" يناثلا ىدامج ٠١ يف لمجلا ةعقوم تناكو «ينادمهلا يبحرألا سبق نب ديزي

 يف ينادمهلا لاق هال“ بجر يف اهلخدف ةفوكلا ىلإ يلع مامإلا هَجَوَت مث

 هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع ناصلخ نم سيق نب ديعس ناك» :لملكالا

 )١( 5ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف ١".
 صو - ١٠١ج 18ص - ىينادهلا نسحلل  ليلكإلا ره ١09 حج + 1

 )*( ص - يريحلا ناوشن ةديصق حرش  ةعماجلا ةريسلا 179.
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 ةاهدلا دحأو «ةدودعملا برعلا ناسرف دحأ ناكو «قارعلاب نادمه رمأ بحاصو
 ةدابع نب دعس نب سيقو هبعش نب ةريغملاو صاعلا نب ورمعو ةيواعم مهو ةسمخلا
 لك نعو مهفرش نع نوبذي نيذلا يأ]  نيبابذلا داوجألا نمو «سيق نب ديعسو
 دع اسلاج سيق نب :دعس ناك : لاق شايع نبا نع يِدَع نب مئيهلا ىورو - [.مولظم
 : لئاقلا لاق امك هّللاو اذه :ّىلع لاق ماق نأ املف مالسلا هيلع ّيلع

 .©70(ُلئان هلئان ْنَمو «لعف هلعف ْنَمو «لوق هلوق ْنَم
 لاق «ّىلع مامإلا باحصأ رابك نم يبحرألا سيق نب ديزي ناك كلذكو

 ناورهنلا نم هفرصنم دعب هالو مث هتطرش مالسلا هيلع يلع هالوو) : ي رينا ديسعبلا
 يَلَو) يلع مامإلا نأ اضر دمحمل (َيلع ماقول باتك يف ءاجو 217( ناهبصأ

 :اخوج وأ ءىخوُجا» :لاقو .«اهلك ىحوججو نادم" يلع يحرالا نسق ني دنيز
 هرج نال ست ني هير كاكا ,")(دادغب قوس يف ةعساو ةروك هيلع رهن مسأ

 يف - ةفوكلا ىلإ يلع مامإلا مودق دنم ىحوُجو نئادملا لماعو ةفوكلاب يلع مامإلا
 : نيم نلإ هويسم نتحوا د ه1 بجر

 ىلإ ةفوكلا نم ّيلع - مامإلا  رّيس ناك» :بهذلا جورم يف يدوعسملا لاق

 نب ةبقع دوعسم ابأ ةفوكلا ىلع فلختساو 7 ةنس لاوش نم نولخ سمخل َنيْفِص
 كلاتغ هلا دقثف ءةقالا لزن نك زاسو ةرتادملاب هريسم ىف زاقجاف + يراضتألا راع
 :ماشلا نم ةيواعم راسو ءآفلأ نوعست يلع عم ناكو .. . ماشلا بناج ىلإ ربعف رسج
 لهس عضوم يف ركسعو «نيفِص ىلإ ًايلع قبسف ءافلأ نونامثو ةسمخ هعم ناكو
 اهنم لهسأ تارفلا ىلع نكي مل ةعيرش ىلع كلذو «ّىلع مودق لبق هراتخا حيف
 لكوو «ةرْغَو ءاملا ىلإ عض ذاومو ةيلاع ٌقارخأ اهادع امو «ءاملا ىلإ دراولل
 دق ًأشاطع ربلا يف هشيجو ُيلع تابو ءًافلأ نيعبرأ عم ةعيرشلاب يملسلا روعألا ابأ

 يف ةيراعم عم نيذلا نادمه تاسرف نم ناكو ؛91ءاملا ىلإ دورولا نيبو مهتيب لبج
 ىنادمهلا نسحلا هنع لاق ؛ينادمهلا يدشاحلا يرذعلا ديقو نب ءاربلا .ماشلا شيج
 ةيواعم ىلع َمَقَت يذلا وهو «ديقو نب ءاربلا مُهداهُزو رذِع ةاهد نمو» :ليلكإلا يف
 نم ءاربلا ناكو «نيفصب ًاّيلع قبس امل مالسلا هيلع يلع باحصأ تارفلل هعنم

 ةيواعم ىلإ ديقو نب ءاربلا ماقف «صاعلا نب ورمعل ًاقيدص ناكو ةيواعم باحصأ
 ههيف نإو «ءاملا مهنوعنمت تارفلا ىلإ مهومتقبس نيح ميظعلا هللا ناحبس : :لاقف

 ١١ج 556١صو ١٠ج 4ص - ينادهلا نسحلل  ليلكإلا 000

 "١17. ص اضر دمحمل بلاط يبأ نب يلع مامإلا (؟)
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 باترملا ترصب دقل ءروجلا لوأ هّللاو اذه ءهل بنذ ال ْنَّمو ريجألاو ةّمألاو دبعلا

 نب ورمعل ةيواعم لاقف . كيفتك ىلع كلاتق ديري ال نم تلمحو نابجلا تعجشو

 ظلغأف ورمع هيلإ ماقف «يركسع يلع دسفي ال ينادمهلا كقيدص ينفكا :صاعلا

 :اهنم اتايبأ - لوقي ءاربلا أشنأف ءهل

 احا ءانيخنا ا رويت هنعل“ . . قيهمت يبان مروه الا

 ءامظلالسألامهيديأ يفو لامع ناسا تكلا ف ممت سال

 سن مكدنع موقلا ٌنأك ٌدكادح ٌفايسأ قانعألا يفو

 ..هكم باز حًأاللوءامالب ُيلع مكرواجي نأ وجرتأ

 ؛ لت ىتح هعم لتاقف يلعب قحلو «هسرف نتم يف بكر ليللا هج امل مث
 '؛ 0 و

 مهعنم املف يدنكلا سيق نب ثعشألا ّيلع مامإلا شيج ةداق رابك نم ناكو

 دنع ةيواعم ركسع ىلع اموجه سيق نب ثعشألا داق «تارفلا ءام هشيجو ةيواعم

 ءاملا ةعيرش ىلع اورطيسو «ناكملا كلذ نم ةيواعم ركسع اولازأف «ءاملا ةعيرش

 : قارعلا لهأ نم لجر لاق كلذ يفو»

 ايتاتيع تويوللا نرد انقل تسيمتتالا تعش

 اتاي جنم ديل وان هبا اق ايا رشم

 نب كظ تك ا ا ل ا 17 ل

 مامإلا حمسو ء«هال5 ةدعقلا يذ 78 يف كلت ةعيرشلا ءام ةعقوم تناكو

 ملو تارفلا ءام نم ءاقتسالاب ةيواعم باحصأ ماشلا لهأل هباحصأو يلع

 لوصولل ّيعسلاو نيقيرفلا نيب لسارتلل لاجملا حاتأ امم كلذ ناكو ءمهوعنمي

 ىلإ يلع ثعب ةجحلا يذ نم موي لوأ ناك امل» هنأ ْذِإ «قافتإو مالس ىلإ

 كلذ نين ةاكو 579 ةغايجلا ىف لوطا و ةيناكلا !ةلهمتا ىلإ هوغدم ةيواني

 كلذ يفو «ينادمهلا سيق نب ديعس ةيواعم ىلإ ىلع مامإلا مهثعب نيذلا دفولا
 :اضر دمحم لاق

 سيق نب ديعسو يراصنألا نَّصْحُم نب ورمع نب ريشب اعد ًايلع نإ مث

 ىلإو هللا ىلإ هوعداف لجرلا اذه اوتئا :لاقف «يميمتلا َىعْبِر نب ثّبَشو ىنادمهلا

 يذلزا ينقل ماكو دنا راما اووظناز هيلع اوهيقحا رز. : ةهايدلاو ةعاطلا

 ١١. ج م١ ص - ينادمهلا نسحلل  ليلكإلا(١)
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 يئاطلا متاح نب يِدَع ًاضيأ دفولا يف ناكو :''"«هيلع اولخدو هوتأف «ةجحلا

 نب يدعو «يعبر نب ثبشو «ورمع نب ريشب نم لك ملكتف «ةصفح نب دايزو
 لام هدكلا نم يت ول تارجب راع ميداع ةناجاو ٠ ضفح نير هادزو رداع

 نأ لقن اضر دمحم نكلو «ينادمهلا سيق يق نب ديعس ملكت مث ءمهمالك ضعب

 وه دفولا يف يذلا نأل ؛سابتلا هنأ دالجب «ينادمهلا سيق نب ديزي ملكتملا

 : ةيواعم بطاخي - سيق نب ديزي وأ - سيق نب ديعس لاقف «سيق نب ديعس
 نحنو «كنم انعمس ام كنع يدؤنلو ؛كيلإ هب انثعُب ام كغلبنل الإ كتأن مل ان

 عجار كنأو ةجح هب كيلع انل نأ اننظ ام كركذن نإو ؛كل حصنن نأ عدن نل كلذ ىلع

 هنظأ الو . هلضف نوملسملا فرعو تفرع دق ْنَم انبحاص نإ .ةعامجلاو ةفلألا ىلإ هب

 هّللا قتاف «هنيبو كنيب اوليمي نلو يلعب اولدعي نل لضفلاو نيدلا لهأ نأ ؛كيلع ىَمْحَي

 يف دهزأ الو ىوقتلاب لمعأ طق ًالجر انيأر ام هّللاو اًنإف ءاّيلع فلاخت الو ةيواعم اي

 نامثع ةلتق يلع ملسُي نأب ةيواعم باجأف «2'”«هنم اهلك ريخلا لاصخل عمجأ لالا

 ةيواعم ثعب مث ءّيلع مامإلا ىلإ دفولا كلذ داعو . (ةعامجلاو ةعاطلا ىلإ مكبيجُن مئ)

 نم ةبلاطملا اورركف «يدنكلا طمسلا نب ليبحرشو يرهفلا ةمَّلْسَم نب بيبح مهيف ًأدفو

 نيب ةلسارملا تلاطو «ىروش رمألا نوكي مث نامثع ةلتق ميلستب ماشلا لهأو ةيواعم
 مرحم رهش رخآ ىلإ ةنداهملاو ةعداوملا ىلع اوقفتا مهنأ الإ «كلذل ةرمث نود نيقيرفلا

 . نيفص برح ها رفص لوأ يف  امهنيب تعلدنا مث ءهالال ةنس
 معا عامي ماع

 5 م م

 يف بلاط يبأ نب ىلع مامإلا شيج يف نادمه ناسرف دئاق سيق نب ديعس ناك

 ناسرف دئاق ىنادمهلا يدشاحلا يرذعلا كلام نب ةرمح ناك امنيب نيفِص ةعقوم
 نم اهريغك نادمه نأ كلذو ءماشلا لهأو نايفس يبأ نب ةيواعم شيج يف نادمه
 اورقتسا نيذلا نادمه ناسرفو فارشأ ناك امنيبف نيقيرفلا نيب ةمسقنم تناك لئابقلا

 اورقتسا نيذلا نادمه ناسرفو فارشأ نإف «ّىلع مامإلا عم قارعلاب تاحوتفلا يف

 ءامسأ يف اضر دمحم ركذ دقو «ماشلا لهأو ةيواعم عم اوناك تاحوتفلا يف : ماشلاب

 يف لاقو . 2( سيق نب ديعس ناذمه ىلع لعج هنإ نيفص يف ىلع مامإلا 552

 كلام نب ةرمح :ندرألا نادمه ىلع لمعتسا» هنأ ةيواعم شيج ةداق ءامسأ
 :رذع نب كلام ينب نمو» :ليلكإلا يف ينادمهلا لوق فلس دقو «©'”«ينادمهلا

 رجاهم ناكو ..ةريعش وبأ وهو كلام نب ةرمح نب دعس نب كلام انبا ديعسو ةرمح

 )١( ةص 9 يلع مامإلا /ا١| و8ل/ا١.

 صح يبأ نب ي و يا رم او سف د كنالخوإل مالا (؟) 11
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 لاقو .«هترسأ ىوس هيلاوم نم تيب لهأ ةئامثالث يف ماشلا ىلإ كلامو ديعس

 مهلك تيب ةئامثالث وأ «برعلا نم ةئامثالث يف كلام نب ةرمح َدَفَو» :ينالقسعلا
 يف نيطسلفو ندرألاب اورقتساف ؛هتريشعو هترسأ ىوس كلذو «ءالولاب هل رقُم

 - كلام نب ديعسو كلام نب ةرمح ةدايقب ماشلا لهأ عم نيْمِص اودهش مث تاحوتفلا
 . 200 نيفصب ميكحتلا يف ةيواعم دوهش نم اناك١  ليلكإلا يف ءاج امك مث

 ىف نادمه ةيار بحاص سيق نب ديعس ناك) هنأ ليلكإلا ىف ءاج دقو

 ماشلا ةينامي نم ًاسراف سيق نب ديعس لتقف «ٌىلع مامإلا شيج يف كلذو «(نيفص

 تلاقف «ّىلع نود سيق هلتقف ينوكسلا نيصحلا نب ورمع وهو يلع مامإلا لتق دارأ

 : نيصحلا نب ورمع تخأ

 موجس عومدلاو ءورمعةبيصم  ىرت يتلا نويعلا يكبت امنإ الأ
 ©.بتتشعارللا لي غةخبناف' اهل ىوتسال يعلام يلع ةارآ

 ميدقوهموق يف ثداحهل انحاز ناديه نيش سسك ون ديعم

 (”هيلم ٌميِلَملاو ءيزاوجلا كتّرج :ةّمج ثداوحلاو .ديعسل ل قف

 ةئامثالث ةنميملا يف ناكو «ّىلع شيج ةنميم ةيواعم شيج نم ةقرف تمجاهو
 ةئامثالث اوناكو ةنميملا يف نادمه بابش ربصو اضر دمحم لاق «نادمه نم لتاقم

 لت املك ًاسيئر ١١ مهنم لتُقو ءالجر نينامثو ةثام مهنم بيصأ ىتح ءئموي لتاقم
 ىلع قافتالاب نيفص يف لاتتقالا ىهتنا مث 20(. . رخآ ةيارلا ذخأ لجر مهنم

 نمو «سيق نب ديعس ميكحتلا ةفيحص يف يلع مامإلا دوهش نم ناكف «ميكحتلا
 , 27ينادمهلا كلام نب ةرمح ميكحتلا ةفيحص يف ةيواعم دوهش.

 نب ةّرم نب مري نب دمحأ نب مري نب ةرمح نب ديعم ابأ نأ :ليلكإلا يف ءاجو

 عم ناك» دشاح نب مشج نب كلام نب عفاد نب ىبصأ نب ثراحلا نب دئرم نب ورمع

 مدكي تابو «ديعم وبأ بضغ سيق نب ديعس ىلإ نادمه ةيار رّيص املف يلع مامإلا

 مث «هتطرش ةيواعم هالو» :ينادمهلا لاق ”ماشلاب ةيواعم ةظوبك ولإف ةرتح نب ديعبم ناك مك ع1

 يربطلا خيرات يف ءاجو «ينادمهلا يعداولا رماع نب هَّللا دبع اهالو مث ءديزي ةطرشلا هالو
 «ينادمهلا 5 ةرمح نب سيق هتطرش ىلع لعج.» ةفالخلا ىلوت امل ةيواعم نأ نودلخ نبا خيراتو

 ةدايق ىلوت ةرمح نب ديعس نوكيف «يرذعلا ورمع نب ليمز ةطرشلا ىلع لمعتساو هلزع مث

 ةيواعم ةطرش ةدايق اولوت نيذلا ةعبرألا ءالؤهو «ةيواعم نب ديزي مايأ ىتحو امهدعب ةطرشلا
 ناد نب اعلا .ةيواعم نب ب ديزي مث

 را 000 ةريثك : ةمجاو ٠ هيض نيمار
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 مدقو ءًاهيجو هدنع ناكو ةيواعمب ديعم وبأ قحل مث «2'”هانفأ ىتح ةروك طساو
 - ناكف ةيواعم لبق نم ةأطرأ نب رسب مدق ىتح برغملاو مونهألا دلب مزلف نميلا

 نادمه دلب يف ّيلع ةعيش نم لانف «نادمه دلب يف ًاديو الجر هل  ديعم وبأ

 ىمسف ةبقر نيعبسو نيتنثا عرصملا ىلع ءانبألا نم برضو ىرفأف ءءاعنصو
 ."'”«مويلا ىلإ ٍذئموي نم عيشتلا نع ءانبألا تلختو ءعرصملا : عضوملا

 ةيار رّيص ّيلع مامإلا نأل بضغ امنإ يدشاحلا ةرمح نب ديعم ابأ نأ ودبيو
 دشاح نِم بسنلاو لصألا يف سيل سيق نب ديعس ّنأل .سيق نب ديعس ىلإ نادمه
 نب ترك العم دلو سلا حسفلا»» ١ ىردحجلا هنارقن :لاقا ايف دقيح":نادكتو
 .«نادمه ىلع اكولم هؤابأو وه ناك هنأل نادمه ىلإ بسُت امنإو «لماكلا دعسأ

 بسن ملعت نادمه تناك دقلو «يدشاحلا ديعم يبأ بضغ رسفي نأ نكمي كلذف

 «نادمه نمو دشاح نم حبصأ دق هنوربتعي اوناك مهنكلو هرّيْمِح ىلإ سيق نب ديعس
 . بلاط يبأ نب يلع ةفالخ ىلإ رمع ةفالخ ذنم قارعلا يف نادمهل هتدايق اودّيأف

 ينادُغلا ردب نب ةثراحو . . سيق نب ديعسأبن
 ةعقوم نم ةدوعلا دعب قارعلا ىف ةداقلاو ءارمألا نايعأ نم سيق نب ديعس ناكو

 اهريغو جراوخلا ثادحأ ضعب تعقو املف «بلاط يبأ نب ّيلع مامإلا عم نيّفِص
 نيدسفملا نم هنأب يميمتلا ينادُعلا ردب نب ةثراح ماهتإ مت ه8 - 77 ةنس قارعلاب

 داهجلا يف هلو ةرصبلاب ميمت ةليبق فارشأ نم ردب نب ةثراح ناكو «ضرألا يف
 مم نيل نت هك راق ناق فيت باطلا قون رمع ةفولح دنع نوكتف زود: تاحنوعقلاو
 نتف تعقو املف «ةباحصلا نم ناك هنأ ةباصإلا باتكب ةياور ىف ءاجو «ءارمألاو ةداقلا

 : ًالئاق يناغألا باتك يف يناهفصألا هركذي ام عقو «َيلع مامإلا مايأ اهريغو جراوخلا
 تلاط ىبأ نب ىلع ردهاف ءاداسف نضرألا ىف ىعس ناك قىئادغلا ردي نب ةثراح نأ»
 نست قد سس كراع“ هلز ليقف دعا هرجي ملف نساقلا نقاش ار نامتفسلات نرهق" همن
 ذخأف ءاج ىتح هبلط يف سلجف ءهدجي ملف ًاديعس بلطف «كريجي هلعلف ينادمهلا
 نينمؤملا ريمأ ردهأ :لاق ؟كلام ءكحيو :لاق هللا كراجأ ينرجأ :لاقف هماجلب
 نب ةثراح :لاق ؟تنأ فو :لاق ءًاداسف ضرألا يف تيعس :لاق ؟اميفو :لاق ؛ يمد

 . يلا أ نب نع ىلإ دعس كردصلاو ْمَقَأ :ديعس لاقف .ينادغلا ردب

 . لتقلا يف رثكأ :ىرفأو .لحرلا وأ بعقلا :روكلاو . هنائسأ مدقمب ضعلا :مدكلا :مدكي(١)

 . مق لبج ىلإ قيرطلا ىلع عضوم مسا ناك :عارصملاو

 .١7ج ؟6 - 74ص - يناهفصألا جرف يبأل - يناغألا )١(
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 هوجو نم ناكو ينادُعلا ردب نب ةثراح نأ» : ليلكإلا يف ينادمهلا لاقو

 « براحو نع هَّللا يضر بلاط يبأ نب يلع مايأ ضرألا يف دسفأ «ةرصبلا ميمت

 يولع نب نيمضلا تراس تاكو دو رمط رمل بز ندا ىو هر هياط

 ملو ىبأف ءهنمؤي نأ» هولأسف انلع هل نوملكي سابع نباو رفعج نب هّللا دبعو

 . ''”(هلزنم يف ةثراح فّلَخو «ّيلع ىلإ قلطناف .هملكف سيق نب ديعس ىتأف (هنمؤي

 - يلع ىلإ ديعس فرصناو) : يناغألا ةياور ةمتت يف يناهفصألا لاق

 ءازج ام نينمؤملا ريمأ اي :لاقف «بطخي ربنملا يف ًامئاق هدجوف - مالسلا هيلع

 اوبلصي وأ اولتقُي نأ :لاق ؟ًاداسف ضرألا يف نوعسيو هلوسرو هللا نوبراحي نيذلا
 نينمؤملا ريمأ اي :لاق . ضرألا نم اوفني وأ فالخ نم مهيلجرأو مهيديأ عطقت وأ

 عهترجأ دقو ًابئات ءاج دق ردب ني ةثراح اذهف ؟ لاك بنات. نم الإ :لاق ؟نم:لا

 ىلع وهو يلع لاق مث . ترجأ نم انرجأ دقو نيملسملا نم لجر تنأ :لاق

 ل ضرمب الف هقل نمف ردب نب ةلراح مد فت تنك ينإ سانا اهي - ريثما
 ( ةينس ةزئاجب هزاجأو هاسكو هلمححو هملعأف سيق نب ديعس هيلإ فرصناف

 «ّيلع ىلإ سيق نب ديعس قلطناف» : لملك ال1 ةيارز محن يف ىنادهولا تاكو

 هلوسرو هللا براح نم يف لوقت فيك نينمؤملا ريمأ اي :لاقف «هلزنم يف ةثراح فّلَخو
 ةيآلا 4 م ارق هلا در اك ندا زج انكر ١» ىلع ءارخن ؟ادانيجن نمرألا ىف تعسر
 :ٌىلع لاق ؟هيلع ردقت نأ لبق نم بات ْنَم تيأرفأ :ديعس لاقف 2177 :ةدئاملا]

 لل : ةدئاملا] 4 ملعون نأ لق نم أبت تيكا الإ » : ىلاعت هللا لاق اسك لوك
 «هنّمأف .هيلع ردقت نأ لبق نم بات دق ينادُعلا ردب نب ةثراح نإف : : لاق .هنم لبقنو

 . 37(. . نامألاب  ًاباتك هل بتكو «ّىلع ىلع هلخدأف ديعس هيلإ ثعبو

 «ةينس ةزئاجب هزاجأو .هاسك»  يناهفصألا ركذ امكو - سيق نب ديعس نإ مث
 :ردب نب ةثراح هيف لاقف

 «نادمه مرق سيق نب ديعس ينعأ فاق ويسلا هيعس فرنسا
 يف يناهفصألاو ليلكإلا يف ينادمهلا اهركذ تايبأ ةعبس لوأ ثلا اذهو

 : ليلكؤلا يف امك يهو :يناغألا

 22 انادمه ّبر سيق نب ديعس ينعأ اي رم نيم فدك وللا

 )١( الأكليل  "56ص - ىنادمهلا نسحلل ج١١.
 .؟١ج 7١ 74ص  يناهفصألا جرف يبأل  يناغألا (؟)
 يفو ٠ . تيبلا ةبرو ؛«تيبلا برو عةرسألا بر لاقي كلذكو «نادمه ديس ىنعمب :نادمه بر (7)

 .(نادمه مرق ) يناغألا
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 ةملظم م ءامهد اًمَش نم ىنذقنأ

 :هبطاخُت ال اّيلع :ٌُميمت تلاث
 هضرجأ تنك ير قلحلا يف غاسف

 هلئامش ضحم ينكرادت ىتح

 ءٌبِرَم ىتفلاو ءديزو ءٌسيق ٌهامن

 «نزي يذ نباو ءسمشو ؛«نيعر وذو

 اهيا راع. لاقول : ينادمهلا لاق

 اميرو ديعس ينع يتبرك ىَلَج
 ابناج نجلا نادذسته اكل تالبخو
 ةرعا ناتمؤتلا ئف كولب لبيت

 هتنئثمو ينتيلوأامركشأس

 67 ناننفكأ ثيسنلا فعادت لون

 9 [نةليع نبا 6 مكلذ ْتَبأدقو

 ناصع تنشق اهنا شت هالول

 (*”ناطحق ريخ ىَمنَي نيح هؤابآ
 '""ناميغ دالوأ نم رئابخلا وذو
 (57فافيق نبا يدا مهلبق ٌمقلعو

 رفعج نباو اهل سابع نبا توجر

 رضحم لك يف فورعملاب لوقأو

 رهوج لك ىلع ولعي زهوج مهل

 ىلإ ةفوكلا نم ردب نب ةثراح جورخ نيمأت وه ةيمهأ رثكألا ناك دقلو
 يف ميمت دنع مهل رأثب ذحألل هيلع نودتعي دق ةفوكلا رئاشع ضعب نأ ثيح ؛ةرصبلا

 ةفوكلاب ةرتف هدنع ماقأف «سيق نب ديعس الإ هنيمأت ىلع قرجي مل كلذل امبرو «نتفلا
 سيق نب ديعس جرخ ةرصبلا ىلإ فارصنالا ردب نب ةثراح دارأ املف ءأمركم ًاززعم

 ليكبو دشاح ناسرف نم سراف فلأ مضي بيهم بكوم يف هعم راسو هعيشي

 )١( يناغألا يف :
 ؛نايققكا تيسينلا ةهعاششاةلوبل ةحتلطظم اربع نقش نشك توقنتا»

 وهو («ةملظم ءامهد اقش نم ينتذقنأ) ليلكإلا نم عوبطملا رشاعلا ءزجلا يف تيبلا لوأ ءاجو

 يلع ميمت تلاق» عوبطملا ليلكإلا يفو «هبطاخن ال ّرم نب ميمت تلاق» يناغألا يف (؟)

 .فيحصت وهو .(«هبطاخت ال

 : يناغألا يف (*)

 . ؛ هلئامش ضحم ىنكرادت نكل» عوبطما ليلكإلا يفو «هلئامش فع ينكرادت ينأ» (4)

 : يناغألا يف (5)

 برسك ىستسسلاو ديزو سيق هامل»

 . فيحصت وهو
 : يناغألا يف (5)

 نري يذ نباو هفيسو «ءنيعر وذو
 . فيحصت وهو

 (نامشثع دالوأ نم رئابج وذو

 («ناهيبن نبا يلع ًامهلبقٌمقلع وو
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 نب ديعس أيه دقو «مهلويخو مهحامرو مهفويسو مهتاذوخو مهعوردو مهحالسب
 نادمه ناسرفب هعم راس مث «ءاطعلاو ءاسكلابو هلمحت ةقانب ردب نب ةثراح سيق
 ا ل «ةرصبلا قيرط يف نيرصنلا رهن : ىتح ةفوكلا نم فلألا

 هعيش ةرصبلا ىلإ فارصنإلا ردب نب ةثراح دارأ املف» : يناهفصألا لاق كلذ يفو

 0 0 0 .بنكاز تفلأ يف نيرصنلا رهن لإ سيق نب ةيعس

 را انيس ام رمل سل ني داي هع د 1 فرك 0 كارلا ون للا

 (”هيخلاو دجملا اهيف نادمه ٌمايشأ تعلط ْدإ رهنلا ةادغ ٌتوّرَس دق

 0 ؛عابلا ليوط «دانزلا ىرأو ُهيهاوم لزج كلم مُمُدوقي

 "”دوبحم ناطلسلا ىدل دامعلا يماس نمي يذ ريخ نييك نب ةيعس صفأ

 02 يو هيف نيشقهل كلا :ةصقشم ميسا اذإ نيكني نأ اف

 (”دوطمم وهو يحضُي رهدلا هبانج هب ٌمامغلا ىقستسُي جلبأ ٌرغأ

5 
 تا 3

 ليعامسإ هدالوأو وه تايصخشلا مالعأ نم سيق نب ديعس لزي ملو

 0 ا ا د هيقاعلاو نمحرلا دبعو

 0000 137 ةفازملا ةنس يلاوح ةفوكلا

0 
4 

 .؟تزرب ْذِإ رهنلا ةادغ تررس دقل» : يناغألا يفو «تعلط ْذِإ رهنلا ةادغ ُتوَرَس دقل» :ليلكإلا يف(١)
 . ءاخسلاو دوجلا نع ةيانك :عابلا ليوطو دانزلا يراوو . ميظعلا :لزجلا(؟)

 :يناغألا يف تيبلا اذه ءاجو

 «روكذم تاريخلا ىدل دانزلا يراو هبهاوم لزج كلم مهدوقي»

 يذ لآ ىلإ ةبسن نوكي دقو «2«نزي يذ ريخ سيق نب ديعس ينعأ» يناغألا يف تيبلا اذه ءاج(؟)
 | 0 ل م

 :ليلكألا ىف(؟)

 ( تكل كو تيفع انهن تيه هلا ناكل منكم محتاج تيما الوأا

 .(عطاقلا :ريكذتلاو .فيسلا :بضعلا) ليلكإلا شماه يف ءاجو
 :ليلكإلا يف تيبلا اذه ءاجو .يناغألا يف اذكه(5)

 (روهشم سانلا يف رهاظ هؤايح هبمامغلا ىقستسي جلبأٌرغأ)»

 نب ديعس ةمجرت  فرطماب دمحمل  نميلا ىلإ نيبستنملا نيرجاهملا مالعأ لمش يف عماجلا(1)
1 
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 ءًابرجم ًاعاجشو ًالساب ًالطب ًادئاق) سيق نب ديعس نب نمحرلا دبع هنبا ناكو

 زاتخملا رصوح نأ ىلإ  اهيلع رطيسو ةفوكلا يف راتخملا ىعدا امل يفقثلا راتخملا

 دض عيبسلا ةيار لماح ديعس نب نمحرلا دبع ناكو «ةفوكلاب ةرامإلا راد ىف

 77 ةرعس 15 ةقع ةكرعملا ىف لتكو. هناتكملا

 نميلاب مهلو .ًاسيئر سيق نب ديعس نب ليعامسإ هنبا ناكو) :ينادمهلا لاق

 نب بقاعلا دلو نم مهو ,''”(نادمه رهاظ نم دُوُز تيبب نويديعسلا مهو ةيقب

 «لماكلا دعسأ نب برك يدعم نب برم نب ديز نب دوز يذ بقاعلا سيق نب ديعس
 ىف دولخلا اولانو .دجسملا ءامس ىف ةقرشم ًاموجن اوناك نيذلا ذاذفألا كئلوأ
 . خيراتلا

 )١( الإكليل  "4ص  عوكألا يلع نب دمحم يضاقلا قيقحت  ينادمهلا نسحلل ج٠١ .
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 07 يس

 يدنكلا طْمَّسلا نب ليبْخَرُش ىباحصلا وه نييناميلا نيحتافلا ءامعزلا رابك ْنِم

 ةمصاع  صمح ةئيدم حتافو - سرافو قارعلا يف ىرسك ةمصاع - نئادملا نما

 .ةنس نيرشع ءاهز صمح دالب ريمأو - ماشلاب رصيق

 : هباحصلا زييمت يف هباصإلا باتك يف ينالقسعلا رجح نبا هنع لاق

 دهشو هدي يبنلا ىلع َدَفَو «يمالسإ ُيلهاج ..طمسلا نب ليبحرش»

 . صمح حتتفاو ءهيسدأاقلا

 باطخلا نب رمع نأ : نئسلا ىف ذ يقهيبلا دروأو . .هبحص هل :يراخبلا لاق

 . 2000 نئادملا ىلع هلمعتسا

 : عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاجو
 عةيسداقلا دهش «ةبحص هل «ناعجشلا ةدأقلا نم لاو . . طمّسلا نب ليبحرش»

 . 9(ةنس نيرشع نم اوحن صمح ىلوتو . . صمح حتتفاو

 لوقي يذلا وهو «يدنكلا طمسلا نب ليبحرش نئادملا ىلع دعس لمعتسا)

 :رعاشلا هيف

 يو حوامل ايل

 ةيلماجلا يف . . طمسلا نب ليبحرش أبنو بسن

 نب طمّسلا نب ليبحرش)  ةباصإلا يف ءاج امك - وه طمسلا نب ليبحرشو

 .١ج 5١ص - طمسلا نب ليبحرش ةمجرت  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا )١(

 .؟5؟ص  فرطماب دمحمل  نميلا ىلإ نيبستنملا نيرجاهملا مالعأ لمشل عماجلا (؟)
 .ه ج ١١؟7؟ص - يربطلل  كولملاو ممألا خيرات ()
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 0 000 5 مع 75 0 5 ِِ ع

 وهف ؛« (يدنكلا ةيواعم نب هعيبر نب ىدع نب هلّبُج نب  ليبحرش نب وأ  دوسآألا

 نب نيمركأللا ةيواَعُم نب هعيبر نب ىدع نب هّلّبَج ونب :تومرضح ءامعزو لايقأ نم

 نب روث نب ةدنك نبأ عترم نب روث نب ةيواعم نب ربكألا ثرحلا نب رغصألا ثرحلا
 نب ديز نب ِبيِرَع نب بجشي نب ديز نب ددأ نب ةّرُم نب ثرحلا نب يدع نب ريفع
 تقل ”ةديعل د ندلقب ننال" ناطح ج فر ناسي ياس ند ةذانيك

 نب ةيواعم ينب يف مهيف كلّملا ىلاوتو .نميلا يقرش يف مهدالبو . .ريفع نب روثل
 ينب ىلإ مهدعب نم كلّملا لقتناو . .مهنولوُيو مهنورهاصي ةعبابتلا ناكو «ةدنك
 نب برك يدعم نب سيق مهنم رهتشاو «نيمركألا ةيواعم نب ةعيبر نب يِدَع نب َةلَبَج
 . "76 سيق نب ثعشألا مهنمو ءَةَلَبج

 دلاو وهو هب سيكرلا هوسملا رويال نتنما د ةوسالا ؛, طمسلا ناكو

 تب برك سمع نييوتست قالملاو نيه ديسلا ىتاذ هاو ةع تانك اسوم
 :يثراحلا ثوغي دبع لاق هيف يذلا نيمركألا ةيواعم نب ةعيبر نب يدَع نب ةلَّبَج

 ايقالجالا نآ كتنت قده فامادت" -  :ةقلبت تيفوتعاانلإ انيكارت اش

 ”نامللا تزور مع يعاب ايقكو» ايدو انيك دالاو راكان
 يف برك يدعم نب سيق ىلإ ةدافولا ريثك سيق ىشعأ يلهاجلا رعاشلا ناكو

 نم هدع ك دكي نأ نمتلا :نطانم ىف كولملا لاقألا ةعيلط نه ناك كقلو «تومرتقس
 ناك دقف كلذلو  كلملا لوألا صخشلا بناج ىلإ مكحلا يف ةرسألا تالاجر
 ىشعأ لاقف «مكحلا يف نيمركألا ةيواعم ينب نم ٌُددع برك يدعم نب سيق كراشي

 نيمركألا ةيواعم ينب هترسأ ركذي برك يدعم نب سيق اهب حدمي ةديصق يف سيق
 :تومرضحب مكحلا يف هل نيكراشملا

 تالا لاويط «تاكلوتلا ءاشتنع . :قييسزسكالا ةينايكست نانن

 9: مه يدناوواتٌمالحأف ٌيِشَعلاِباوُْسلَج ُمُهاماذإ

 )١( ص - يبطرقلل باعيتسالا ٠١9 ج١ - نودلخ نبا خيراتو -
 .180ص  نودلخ نبا خيرات يف نميلا (؟)

 .”ج 111 ضاع يلاقلا يلع يبأل يلامألا ()

 ءمجلاو .حلسُم ريغ وه نم مهتاسرف نيب سيل يأ :َمج + ريغو .ةماهلا لاوط : ممألا لاوط (؛)
 .هعم حمر ال نم : مجأ دحاولا

 نم تايبألا هذهو .اهيدل امب دوجت يتلا يديألا :مضُلاو .ميدق مهملح نأ ديري :داع ٌمالحإو
 :ىشعألا ناريد يف ةديصق
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 كولملا ةدنك لايقأ نم -:ليبخرش دلاو - ئدنكلا دوسألا نب طمسلا ناكف

 برك يدعم نب سيق تامو ؛«يدنكلا برك يدعم نب سيق دهع يف تومرضحب
 نب ثعشألا - ةيكولملاو  ةماعزلا ىلوتف «ريسي دمأب ةنيدملا ىلإ ةيوبنلا ةرجهلا لبق
 ةدنك لايقأ نم طمّسلا نب ليبحرشو دوسألا نب طمّسلاو ءبرك يدعم نب سيق

 طمّسلا نب ليبحرش نأ لاقيو « تومرضح يداو قطانم ضعبو ميرت يف ءاسؤرلا

 ا ل ا ةسايرلا نت نينا نب تسال 0 ناك)

 3 لوسرل طمسلا نب ليبحرش

 رك رس وو ا 50 تومرضح

 - سيق نب ثعشألا مع برك يدعم نب فيفع مهنمو «مالسإلا ىلإ نيقباسلا
 مالسإلا لمتش مث .؟27يديكلا سيق نب:ثعشألا :كلذكو «يدنكلا ةريمع نب يىِدَعَو
 .ةدنك ةليبق رئاس

 يف ِهَي هللا لوسر ىلإ تومرضح نم ةدنك دفو قلطنا ةيرجه 4 ةنس ىفو

 ريس اروبح يتدارو ا كاريس «سيق نب ثعشألا ةساكرم ةزوغملا ةقكذملا

 ةيوبنلا ةريسلا يف ذ ءاج امك ثيح ءاماع ةلكست ديس و

 دلك نداابكار يامل ىلا 2 هّللا زوبر يلق ندد نو ظفمالا َمِدَق)
 ٌبَبُج مهيلع ءاولّخكتو «مُهَمَمَج ن3 دقو ١ يعوس ةلك هللا لوشر: ىلع اًولخدف

 ا فلا

 سيق نب ثعشألا عم اودفو يذلا ةدنك لفو ءامسا صوصنلا كلت ركذت ملو

 فرش اولانو ْةْيو لوسرلا بكوم يف نمزلا نم ةرتف اوفكمو ِلي هللا لوسر ىلإ

 سيق نب ثعشألاو برك يدعم نب فيفعب صاخلا ثحبملا يف كلذ صوصن تمدقت )١(

 . يدنكلا

 اولجر) :هلوقو - 78ج 7١8  رثألا نويعو  ؛ج 70 4ص - ماشه نبال  ةيوبنلا ةريسلا (5)

 .(مهسوؤر رعش اوطشم يأ :ِمُهَّمَمْج
 .(طوطخ يذ نميلا دورب نم ٌبرض :ةرّبحلا)  ةيوبنلا ةريسلا شماه يف ءاج :ةربحلا ببجو

 .ةّبج عمج :ٌببج يهو
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 طمسلا نب ليبحرش مهنم نأ كاردإ ةقوثوملا رداصملاو صوصنلا حيتتو «هتبحص

 هل سيلو نيعباتلا نم هنأ ضعبلا لوق هتمجرت ىف ىنالقسعلا ركذ دقو ؛«يدنكلا

 ريشي انهم ىدتكلا نوعالا ورب ييسرتف عما نأ نولوتي ىقعبلا كلذ ةنكلو ( ةبحص

 نيعباتلا نم ناك روعألا نب ليبحرش هل لاقي ةدنك نم رخآ ًاصخش نودصقي مهنأ ىلإ
 هتبحص ىلع ةلدألا يلي اميفو «ًايباحص ناكف طمّسلا نب ليبحرش امأو «ماشلا يف
 : ينالقسعلل ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا باتك نع

 طمّسلا نب ليبحرش :ةباحصلا تاقبط يف دعس نبا لاق) :لوألا ليلدلا
 . هك يبنلا ىلع َدْفَو «يمالسإ ُىلهاج . يدنكلا

 لا «طعيبكلا نب لييسرف < ىراغبلا! لاق: ىفانلا لبلألا
 . '''ةبحٌص هل :مكاحلا دمحأ وبأ لاقو) : ثلاثلا ليلدلا

 يف طمسلا نب ليبحرش يوغبلاو َناّبِح نبا ركذو) :عبارلا ليلدلا
 , (١7 ةباحصلا

 . "7(فوخلا ةالص ىف يراخبلا يف ركذ طمسلا نب ليبحرشلو) : سماخلا ليلدلا
 1 ا يفت وووط نم نكح نبأ ةعيشل تدك هل نأ رت :ندكاسلا نبلالا

 لاق .لاق يدنكلا طمّسلا نب ليبحرش نع ةرم نب ريثك نع ةمقلع نب رصن نع
 : كو هللا لوسر

 . 7(« قحلا ىلع ٌةماوق ٌةباصع ىتمأ نم ٌلازي ال )
 ذب رمان 4 ىوققلا ىلإ هل ديس ندتلا نت لقيببلا كررأ) : عاتنلا ليلذلا

 ىف نالفشعلا ركذ نقو ""(ةنادملا ىلع طمشلا نب لييشرش لمعتا باطخلا
 عيمج دكؤتو .ةباحصلا الإ َنوِرمؤُي اونوكي مل رمع ةفالخ يف هنأ ةديدع عضاوم
 ىف ليبحرش ثكم دقف لَو هللا لوسرل طمّسلا نب ليبحرش ةبحص ةلدألا كلت
 ةئس ةدعقلا يذو ه4 لاوش نيب ام ةرتفلا يف ةرونملا ةنيدملاب ِةللك لوسرلا بكوم
 ةجح عم كلذ نمازت دقو «تومرضح يداوو ميرت يف هتقطنم ىلإ داع مث «ه٠

 .ةيرجه ٠١ ةجحلا يذ يف  عادولا

 - ةفالخلا قيدصلا ركب وبأ ىلوتو مالسلاو ةالصلا هيلع هَّللا لوسر يفوت املو
 دوسألا نب طمسلا تبث :هنأ ةباحصلا مجارتو خيراتلا بتك تلجس  ه١١ ةنس

 ءامعزلاو ةباحصلا نم ناك ثيح «''”مالسإلا ىلع طمّسلا نب ليبحرش هدلوو

 .اج ١4 4ص - طمسلا نب ليبحرش ةمجرت  ينالقسعلل  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا 0)

 .؟ج 50١١ص - يدنكلا دوسألا نب طمسلا ةمجرت  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا ()
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 .ناميإلاو مالسإلا ىلع تابثلا ىلع مهقطانمو مهلئابق اوُنَح نيذلا نييناميلا

 ماشلا حوتف ىلإ يدنكلا طْمَّسلا قالطنا

 لئاوأ نم - طمسلا نب ليبحرش دلاو..:يدنكلا دوسألا نب طمشلا ناكو

 لهأ قيدصلا ركب وبأ رفنتسا امئيح تاحوتفلاو داهجلا ىلإ اوقلطنا نيذلا ءامعزلا
 دّللا ليغ وبأ مامإلا ركذ دقو .ةيرجه ١١ ةنس رخاوأ يف ماشلا خيتو داهجلل نميلا

 عالكلا وذ مهمدقتي ريمج ةليبق نميلا نم تلصو ةليبق لوأ نأك» هنأ يدقاولا

 مث . .يدارملا حوشكم نب سيق مهمدقتي جحذم بئاتك تلبقأ مث . .يريمحلا

 تعباتتو «يسودلا هممح نب ورمع نب بدُّنَج اهمدقتي - سود ةليبقو  دزآلا تلبقأ

 مهنمو  اهتداقو لئابقلا ةيقب ءامسأ نيبتتو .''”(ًاضعب اهضعب ولتي نميلا لئابق
 ءحارجلا نب ةديبع يبأ ةدايقب ه١ مرحم يف ماشلا ىلا نويل فانتا : نعد تا طمتملا
 عم ماشلا ىلإ مدقت نمم يدنكلا دوسألا نب طمسلا ناك» :يربطلا لاق ثيح

 نم قرار لام ناك معسل نأ لطي كالا لون ,"”(حارجلا نب ةديبع يبأ
 اوقلطنا مث - ه١؟ ةنس رخاوأ - ةنيدملا ىلإ اولصو نيذلا تومرضحو ةدنك ناسرف
 ءحارجلا نب «هديبع يبأ ةيعمب ه١ مرحم يف ماشلا ىلإ ىلوألا حتفلا شويج يف

 يف ينالقسعلا لاق كلذ ىفو ةتوهوتلا ةعقوم يف ةداقلا ءامعزلا نم طمسلا ناك مث

 كوم ربلا كنتاكو6 1(كومربلا دش ىدتكلا دوسألا ني طعسلا نأ) : ةباصآلا اتاتك
 . ةيرجه ٠ يناثلا ىدامج يف

 لك مضي ًاسودرك 76 ىلإ كومريلا يف يمالسإلا يبرعلا شيجلا ميسقت مت دقو

 الإ نورّمؤي ال اوناك مهنأل ةاعييقلا ب ع ويفأ سودرك لك دوقيو لتاقم فلأ سودرك

 مْنَع نب ضايع . .) مهنم نأو كومريلا يف سيداركلا ةداق يربطلا ركذ دقو . ةباحصلا

 ىلع سباع نب سيقلا ؤرماو ءسودرك ىلع ةفيلخ نب ةيحدو «ءسودرك ىلع
 نب ليبحرشو . . سودرك ىلع ةملسم نب بيبحو «سردرك ىلع ةمركعو «سودرك

 ىلع دوسألا نب طمّسلاو «سودرك ىلع سيق نب هللا دبعو «سودرك ىلع ةنسح
 ءرخآ ىلع جيدخ نب ,ةيواعمو نتورك اع يريدسلا اجلا ردو ء«سودرك

 ىلع (برك يدعم) نب ورمعو «سودرك ىلع هممح نب ورمع نب بدنجو
 «سودرك ىلع ريبزلاو «سودرك ىلع نايفس يبأ نب ديزي ةرسيملا يفو . . «سودرك

 ."ص - يدقاولا هللا دبع يبأل - ماشلا حوتف )١1(
 .هج 88ص - يربطلا ريرج نبال  كولملاو ممألا خيرات (0)

 .7)ج ١44 ص - طمسلا نب ليبحرش ةمجرت  ينالقسعلل  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا (9)
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 . "6 سودرك ىلع (ىكعلا) نالف نب قورسمو . . سودرك ىلع ميلظ وذ بشوحو
 فلأ مضي سودركل ًادئاق ًاريمأ ناك يدنكلا دوسألا نب , طمّسلا نأ كلذ نم نيبتيو

 ًادئاق ًاريمأ يدنكلا سباع نب سيقلا قرما ناك كلذكو «تومرضحو ةدنك نم لتاقم
 ينوكسلا جيد نب ةيواعم ناك امك ء«تومرضحو ةدنك نم لتاقم فلأ مضي سودركل

 ناك كلذكو «تومرضح يف بيجُتو نوكسلا نم لتاقم فلأ مضي سودركل أريمأ
 ء«يرعشألا منغ نب ضايع ْمُهو «ةيناميلا نم مهانركذ نيذلا سيداركلا ةداق ةيبلاغ

 «يريمحلا عالكلا وذو «يدنكلا ةنسح نب ليبحرشو «يبلكلا ةفيلخ نب ةيحدو

 وذ بشوحو «يديبزلا برك يدعم نب ورمعو «يسودلا ةممح نب ورمع نب بدنجو
 ناك يدنكلا دوسألا نب , طمسلا نأ وه انه ةيمهأ رثكألا نأو «يكعلا قورسمو هوبلط

 ةباحصلا مجارت َنأ ذِإ «ةباحصلا نم هنأ ىلع لدي كلذف (سودرك ىلع ادئاق أريمأ

 الإ ةوسألا نب , طمسلا هوبأ ركذت ملو ءةباحصلا نم طمّسلا نب ليبحرش هنبا نأ تركذ

 ناك طمسلا نأ نم يربطلا هركذ ام نكلو  ةباصإلا يف ءاج امك  (كومريلا دهش) هنأ

 يمر يق ل ااكطلا لاك ا راكم رع اقرأ هنأ ىلع لارا برب ف ىلوارت ىلع
 نمو .سيداركلا ضعب ىلع ًاريمأ كومريلا دهش هنأ ركاسع نبأ ركذ : يكعلا قورسم»

 مدقت دقو :ينالقسعلا لاق مث «2«سودرك ىلع نالف نب قورسم ناك :لاق فيس قيرط

 لدتسا كلذبو «''"(ةباحصلا الإ بورحلا كلت يف نورمؤي ال اوناك مهنإ ةرم ريغ
 يلاتلابو ءسودرك ىلع ًاريمأ ناك هنأل ةباحصلا نم يكعلا قورسم نأ ىلع ينالقسعلا
 طمشلا ني ليعيش فو انمل هلأ قليبف «ةبحص هل يدنكلا دوسألا نب معسل 0 نيخ

 مث نميلا ىلإ اداع مث ِلي يبنلا ابحصف دوسألا نب طمسلا هوبأ هعم ناك كي يبنلا ىلإ
 دقو «ماشلاب كومريلا ةعقوم يف سودرك ىلع ًاريمأ طمّسلا ناكف ؛تاحوتفلا ىلإ اقلطنا

 ركب وبأ يفوتو ءقيدصلا ركب يبأ ةفالخ مايأ رخاوأ يف كومريلا ةعقوم تأدب
 كومريلا راصتنا متف ةفالخلا رمع ىلوتو - ه1 يناثلا ىدامج 73١ يف هنع هَّللا يضر

 ىلإ كومريلا راصتتا أبتب يلجبلا هللا دبع نب ريرج ىتأف ه١ يناثلا ىدامج رخاوأ يف

 ناك» :يربطلا لاق .كومريلا يف ةداقلا ءارمألا نم ريرج ناك ثيح «باطخلا نب رمع

 ىدامج نم نيقب مايأل هل ماوبلا تاكو .هللا دبع نب ريرج ةومرلا نع ريخلاب ءاج يذلا

 ”ةرجهلل ١7 ةنس ةرحآلا
 مس ماسلا اس

 .؛ج 75ص - يربطلل  كولملاو ممألا خيرات ١(

 .ااج عد ٠ 4ص يكعلا قورسم ةمجرت ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا (؟)

 . دج 18ص يربطلل كولملاو ممألا خيرات ()
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 اهيف هرودو قارعلا حوتف ىلإ طمّسلا نب ليبحرش قالطنا
 لاطبأ نم يدنكلا طمّسلا نب ليبحرش ناك نيرهش وحنب كومريلا ةعقوم دعبو

 ىلإ باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ ههجو يذلا يمالسإلا يبرعلا شيجلا ناسرفو
 ةمجرت يف ينالقسعلا ركذ دقو . يلجبلا هَّللا دبع نب ريرج ريمألا ةدايقب قارعلا

 تاقبط ىف دعس نبا لاقو «(هيسداقلا ناسرف نم ناك) هنأ طمسلا نب ليبحرش

 ًاقياس ناك قارعلا ىلإ هريسم نكلو (حتتفاو هيسداقلا ليبحرش دهش) :ةباحصلا
 ةعقوم تناكو « ''”ريرج عم قارعلاب هليخنلا ةعقوم دهش هنأ يرذالبلا ركذ-دقف كلذل
 :هنأ كاردإ حيتي امم ءةيرجه ١ ناضمر يف هليخنلا

 هدنك ناسرف نم ةقرف عم طمشسلا نب ليبحرش لصو ه١ نابعش يف

 نب نيو ناد راو ة رولا ةيراسلاب اظحلا نب ريع موسما ريمأ ىلإ تومرضحو
 ةقطقم' ىلإ اذفاغ لبقأ كومريلا ىف راضتنالا انبي رمع ىلإ ىتأ امل ىلخبلا هللا دبع
 رانمقا تالا ةديزأ هنلإ عسا تايقج رة ياعفو نوبل ىلاعا وك ين ةلجت
 نب ريرج هيلع مدق) :باطخلا نب رمع نأ يربطلا لاق كلذ يفو . ةنيدملا ىلإ مهب

 لاقو ٠« 1 و و ا ل

 يف كل له :رمع هل لاقف ..ةليجب يف ةاَرَّسلا نم ريرج مدق» :يرذالبلا

 ءهنع نولقاثتيو هنوماحتي اولعجف قارعلا ىلإ سانلا بدن رمع ناك دقو «. . قارعلا

 :هيف مهبْغَرو قارعلا ىلإ مهاعدف ماشلا وزغ نوديري دزألا نم قلخ هيلع مدقو

 ءماشلا نوديري ةليجب ناسرف يف هللا دبع نب ريرج مدق ذئدنعو .هيلإ رايتخالا اودرف
 دقعف .«معن :لاق ؟سمخلا دعب ثلثلا مكلفنأو قارعلا يف كل له» :رمع هل لاقف
 نب ليبحرش مودق ناك تقولا تاذ يفو «قارعلا ىلإ هثعبو ةدايقلا ءاول رمع هل

 ماشلاو كومريلا ةعقوم يف دوسألا نب طمسلا هيبأ عم امإ ناك يذلا يدنكلا طمسلا

 ىلإ اهنم لبقأ مث تومرضح ىلإ داعو  كومريلا نم ريرج لبقأ امل  اهنم لبقأ مث
 ديري ةنيدملا ىلإ ناسرفلا نم ةقرف يف لبقأ مث تومرضح يف ناك هنأ امإو «ةنيدملا

 . ليبحرش باجتساف «قارعلا لب  هريغل لاق امك  رمع هل لاقف «ماشلا ىلإ ريسملا

 دزألا ىلعو ءهّللا دبع نب ريرج ةليجت ىلع رمع َرْمأ» هنأ يربطلا ركذ دقو

 نب بلاغ بلك نم ةنانك ينب ىلعو ؛قراب نم مهتماعو يقرابلا ةمثره نب ةجفرع
 د 7 ا ال ؛«يبلكلا هللا دبع

 .؟5 ؛ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف ()
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 كيتلبللا ةعانع هشيجو ب ريرج قحلف ٠ مل رم مرو «قارعلا ىلإ هرّيسف

 مث ) هم 0 دازجلا قلتي زيرج حشا 7 ديلا فات ىلإ دعا

 ال روس لا :ايقآ 1 ادا نما: لاق " ففويس
 ةدايقب يمالسإلا يبرعلا شيجلا نيب ةليخنلا ةعقوم تعلدناف «ةليخنلا دنع هشيجو

 : يرذالبلا لاق «نارهم ةدايقب سرفلا شيجو ريرج
 طمسلا نب لوحدك ىلئاذب ةليخفلا هيفا مهودعو نوملسملا ىقتلافا

 «نيرباص نيققحم دحاو لجر ةلمح نوملسملا لمحو أنسح ءالب ٍدئموي يدنكلا

 لتق يذلا ناكو .. خيرر رسدسملا مهعبتاف «ةرفكلا مزهو نارهم ُهّللا لتقف

 ."”(نآسح نب نذنملاو يلجبلا هللا دبع نب ريرج نارهم

 هذه تناكو «فلأ ةئام نم بيرق قرغو ٍدئموي سرُملا نم لِتَق دقو «ةليخنلا دنع

 ريرج ثعبو ٠. سراف باكر اهل تلو «ماشلاب كومريلا ريظن قارعلاب ةعقولا

 ةليخنلا ة ةعقوم تناكو ل هللا يضر باطخلا نب رمع ىلإ سامخألاو ةواشيلات

 كلذيو ة هريسسلا فاخملا عر ( ةيرجه ١7 ناضمر رهش نم ريخألا تبسلا موي يف

 اس ا ال ربل ا ل ا

 00 3- دي 7 0 كرا يل

 .ه١ ةجحلا يذو لاوش نيب ام كلذ ناكو .(«طاباس اوغلب ىتح

 يلجبلا هللا دبع نب ريرج اهداق يتلا حوتفلا طمّسلا نب ليبحرش دهشو
 رفص يف  امسبو ايقناب قاتسر حتف اهنمو ه4١ ةنس نم لوألا فصنلا يف قارعلاب

 ره نك كما ع د يربطلا لاق ءرابنألا جيزاوب حتفو ه5

 . .جيلالفلا ضرأو رمتلا نيع ىلإ بقثم روسجو «تارفلا لفسأو ركسك

 7 قارعلا ءاومأ ىف :اوناكف ةداقلا ندع

 .15 ص - يرذالبلل - نادلبلا حوتف (؟)
 .الج 5”ص - ريثك نبال  ةياهنلاو ةيادبلا ()
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 ماشلا يف دهشي  ليبحرش دلاو  يدنكلا طمّسلا ناك ةرتفلا تاذ يف امنيبو

 بجر يف قشمد لوخدو حتف مت نأ ىلإ قشمدل يمالسإلا يبرعلا شيجلا ةرصاحم
 .ةيرجه 5

 ىرسك ماق قارعلا يف ةيسرافلا ةيروطاربمألا عم ةهجاوملا ةهبج يف امنيب

 - ىرسك ةمصاع  نئادملا ىلإ سرفلا شويجو ءامعز رافئتساب سرفلا كلم درجدزي

 (متسر) ةدايقب نيحيلسلا نيبو اهنيب اميفو (سر) ةقطنم يف سرفلا تاوق تعمتجاف

 لئابقو ءامعز باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ رفنتساف ءها١ 54 ةنس فصتنم ذنم

 0 ا ا ؛سرُلا ةهجاومل ةيبرعلا ةريزجلا ةيقبو نميلا

 ىلع هلامق ىلإ رمح بتك دقوا دانا ةوحنوب فانز نم هارلالز اطار

 «يأر وأ حالس وأ سرف وأ ةدجن هل تناك نم اورفنتسيو هيلإ اوثعبي نأ برعلا

 . ''"(ةئيدملا ىلإ مهجاوفأ تءاجف

 قل طيور قاردلا» نيجادعبلا نانخ ىلع اقر لأ ني ليتني ريباك ريع اتا

 - قراب ىلع نامعنلا نب ةضيمح مهيف ؛ «نيرفنتسملا نم رمع دنع عمتجا نمم فالآ ةعبرأ

 يدعم نب ورمع :ءاسؤر ةثالث ىلع جحذم نم ةئامثالثو فلأو - نميلا ةارس نم قرابو

 نم ةئامعبرأو ؛ نينادطضلا تثرحتلا ني كنزي : ىفعجلا نسا 5 كرد ةرسَس وبأو سرك

 ىلإ دعس مهب راسف « ريم نب نيصحلاو جيدخ نب ةيواعم مهيلع ةدنك نم نوكسلا

 فلأو ءنميلا لهأ نم فالآ ةثالثب هجورخ دعب رمع هذمأ مث١ :يربطلا لاق «قارعلا
 نم شيج ىف يدنكلا سيق نب ثعشألا ةنيدملاب رمع ىلإ لصو مث .«سانلا رث

 دق اوناكو نيملسملا نم هعم نيذلاو دعس ىلإ رمع ههجوف تومرضحو ةدنك ناسرف

 فاريسب دعس ىلع مِدقو١ : :يربطلا لاق «قارعلا لوأب فاريس ةقطنم اولصو

 :نودلخ نبا لاقو .''”(نميلا لهأ نم ةئامعبسو فلأ يف يدنكلا سيق نب ثعشألا

 يف سيق نب ثعشألا هقحلو :نداملا لإ خي باع تا روس ا ايي راما

 نسف نب تعشألا ةناعرب ةدظك نم ةكافعسو فلا هيتس نه ناكو 6 ناك نيثالث

 رد ا ا

 ل ل

 1551 نصح نودلز نيا يدا ف ن0

 .؛ج 88 ؛817/ص - يربطلل - كولملاو ممألا خي درات ()
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 ةيعمب فاريس نم قلطنا يذلا يمالسإلا يبرعلا شيجلا يف ةيلاع ةيدايق ةناكم طمسلا

 ريغو بلقو ةنميمو ةرسيم ىلإ شيجلا ميسقتو ميظنت مت ثيح صاقو يبأ نب دعس ريمألا
 ةنميم ىلإ شيجلل يسيئرلا ميسقتلا راطإ يف يتأت يتلا ةئبعتلاو ميظنتلا تايمست نم كلذ

 : يربطلا لاق كلذ يفو ءاهلك ةرسيملا دئاق ليبحرش ناكف ةرسيمو

 :ةلك يبنلا باحصأ نم ناكو ختْعملا نب هللا ديغ ةتميملا ىلع دعس لمعتسا»
 اباش امالغ ناكر يدنكلا ليعيش وب طنشلا ني ليست ةرشسلا ىلع انعتناو
 ماشلا ىلإ :مدقت نمم هوبأ ناكو «هل كلذ فرْعَم هللا ىّفوو ةدرلا لهأ لتاق دق ناكو
 .''”(حارجلا نب ةديبع يبأ عم

 نب دعس ريمألا بلقلا يف مهمدقتي ةيسداقلا ىلإ فاريس نم شيجلا قلطناو
 يفو يدنكلا طمسلا نب ليبحرش ريمألا ةرسيملا بئاتك يف مهمدقتيو صاقو يبأ

 ًءارمأ ناكف )  بئاتكلا وأ  ةئبعتلا ءارمأ مهيليو «َمّتْعَملا نب هللا دبع ةنميملا بئاتك

 تايارلا باحصأ مهيليو راعشألا ءارمأ ةئبعتلا ءارمأ نولي نيذلاو ريمألا نولَي ةئبعتلا

 اولزن ةيسداقلا اولصو املف «(لئابقلا سوؤر داوقلاو تايارلا باحصأ نولي نيذلاو
 . بيذعلا يف هرصق دعس طتخاو «قيتعلاو قدنخلا نيب ام

 (نيحيلسلا)و (سر) نيب ام يف متسر ريمألا ةدايقب يسرافلا شيجلا ناك امنيب

 تكمقف < نكاذعلا يف درجدزي ىرسك نم هيلإ قفدتت تادادمإلاو (طاباس) يف مث

 ىلإ تلصو كلذكو «مهعمج مظاعت ىتح رهشأ ةعبرأ ءاهز طاباسب هشيجو متسر
 :يرذالبلا لاق ءماشلاب يذلا يمالسإلا سشيخلا نم تادادمالا نيملشملا شيخ

 نميف ةيسداقلا ىلإ حوشكم نب سيق ثعبأ :حارجلا نب ةديبع يبأ ىلإ رمع بتك»
 رمأ» كلذكو «'"”«ةيسداقلا ىلإ ًالجعتم مدقف ءٌقلَخ سيق عم بدتناف ءهعم بدتنا

 مهب جرخف «قارعلا ىلإ مههجويو دنجج ىلع ةبتع نب مشاه رمؤي نأ ةديبع ابأ رمع
 نم ددملاب يرعشألا ىسوم وبأ لصو امك ««ورمع نب عاقعقلا هتمدقم ىلعو مشاه

 يف قيتعلا ةقطنمب اولزنف متسر ةدايقب طاباس نم سرفلا شيج ىتأ مث «ةرصبلا
 لاطبألا ةداقلا نم ليبحرش ناكو . ه5١ مرحم يف  برحلا تعلدناف «ةيسداقلا

 نم ناك نيذلاو ةيسداقلاب ميظعلا حتفلاو رصنلا قيقحتو ةدايق يف اومهاس نيذلا

 يدعم نب ورمعو يلجبلا هللا دبع نب ريرجو يدارملا حوشكم نب سيق مهزربأ

 طمسلا نب ليبحرشو يرذعلا ةطفْرُع نب دلاخو سيق نب ثعشألاو يديبزلا برك

 .ةج 8/8 «24817ص - يربطلل . كولملاو ممألا خيرات )١(
 ٌدمأ نأ : ةديبع قا ىلإ رمع بتكو)ا : يربطلا لاقو 08” ص . يرذالبلل  نادلبلا حوتف (0)



 ١" يدنكلا طْمَّسلا نب ليبخّرش / نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 274

 ةباحصلا مجارت تداشأ دقو . مهلاثمأو عاقعقلاو يثراحلا باهش نب ريثكو يدنكلا
 : ةباصإلا ىف ىنالقسعلا رجح نبا لاقف .ةيسداقلا ىف طمسلا نب ليبحر ش داهجب

 يق + كتاقيللا نت لهس نبا ناوي ةيمداقلا نما تامر نعم ليبكرس ةاكذ
 ْ .«حتتفاو ةيسداقلا طمسلا نب ليبحرش

 يسرافلا شيجلا لولف عبتتب تب اوماق ةداق ةثالث ثلاث طمسلا نب ليبحرش ناك مث
 رق و ا لا ل ل

 ةيسداقلا رهن يلي ام لفسأ هاجتا ىلإ مهضعب بحسنا ءًافلأ نيعبرأ ءاهز سرفلا
 هاجتا ىلإ سونلاجلا ةدايقب مهضعب راسو «ةيسداقلا يلي ام ىلعأ قيرط ىلإ مهضعبو

 ةوقو عاقعقلا ةدايقب ةوقو ليبحرش ةدايقب ةوق صاقو يبأ نب دعس هَجّوَف ؛نيحليسلا

 نبا لاق كلذ يفو ءودعلا تاوق اوبقعتيل ةّيوح نب ةرهز هعمو ةطفْزع نب دلاخ ةدايقب
 دعس رمأ ١.. :يربطلا لاقو «؛ودعلا عابتاب ليبحرشو عاقعقلا دعس رمأ» :نودلخ

 اذهل لاق ليبحرشو عاقعقلا عجر املو . .الع.نمب ليبحرشو ءلَْمَس َنَمِب عاقعقلا
 عةيسداقلا نم ةراّرْخلا رادقم اغلب ىتح اذه لّفَّسَو ءاذه العف ءاذه بلط اميف دغأ
 سونلاجلا بلط يف ةرهُز جرخ» :يربطلا لاق مث 2٠ . مهراثآ يف ةرهُز جرخو

 ةمجأو درا لكروت ممرات « لفسو مترا نضاولم يت لدحرتو عاقعقلا جرخو
 نيف ره ناكر ”ويحلتكلاو ةزازكلا هيب سوتلاجلا هرهز كوذأر د رهن :ئطاشو

 ىلع ةطفرع نب دلاخ دعس ثعب» : مرتقب لالا كرولا يراك وت دا را

 ةارصلاب دلاخ زاتجاو «سرب ىلإ اوهتنا ىتح اوقحل.نم نولتقي اولعجف .ءبلطلا ليخ
 نبا لاقو «هلتق لاقُّيو هنعطف يئراحلا باهش نب ريثك هيلع لمحف سونلاج قحلف
 رمص ينل ساس «نئادملا ىلإ سرُفلا برهو . .ةيوح نب ةرهُز هلتق :يبلكلا
 هلق ةرودع هر ره نسوتلاغلا ىلا هنأ يربطلا خيرات يف ءاجو . 207« متفلاب
 ةطفرع نب دلاخ عجر ٍلئدنعو و و زق يدب اوقكلف سوقلا تمزهلاو

 ةيسداقلا يف نيملسملا ةيقبو دعس ىلإ مهعم نيذلاو ةرهزو طمسلا نب ليبحرشو

 هماهسإ طمسلا نب ليبحرشل ناك يتلاو قارعلا حوتف نم ةلحرملا كلت تلمتكاف
 (ه1 ناضمر ىف) ةليخنلا ةعقومو قارعلا ىلإ ةريسم ذنم اهتاراصتنا يف رفاولا
 يف) ةيسداقلا ىلإ هتدوعو ةّرُق ريد ىلإ سرفلا لولفل هتدراطمو ةيسداقلا ةعقوم ىتحو
 نب رمع نينمؤملا ريمأ ىلإ دعس ثعبو بتك ثيح (ه8١ ةنس رفصو مرحم
 . نئادملا قطانم حتفل نوملسملا مدقتي نأ يف نذإلا بلطبو حتفلا أبنب باطخلا

 )١( ص - يرذالبلل - نادلبلا حوتقو  ؛ج 4١و 7١”ص - يبطلا خيرات 75١
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 ىلإ ةيسداقلا حتف نم لاقتنالا قارعلا حوتف نع تاياورلا قايس يف عاش دقلو

 ءاهز دتمت ةلصاف ةرتف دجوت امنيب ؛عباتتلاب يحوي امب نئادملا قطانم حتف ةلحرم

 :نودلخ» نبا ركذ امكو  رمع ىلإ دعس بتك امل هنإ اهملاعم نم ناك ءرهشأ ةرشع

 لاقو «ةماقإلاب مهلصو نأ ىلإ زم اكك نو رظفتي ةيسداقلاب نوملسملا ماقأ»

 امب لمعلا يف رمع ةبتاكم يف نيرهش حتفلا دعب ةيسداقلاب دعس ماقم ناك ) :يربطلا

 نرتقاو «''.. كلذ ريغ اوبلطت الو كناكم فق نأ :رمع هيلإ بتك» مث (يغبني
 ىلإ نمانلا بدعي نأ دفس ىلإ رهم نتك# هثإ ريقك نب ظفاحتلا ةركذ اهيبرشألا كلذ
 ةيللا ةريزجلا لهأ ىلإ اشيِج رهجب نآو (« روصحبم هنإف ةديبع يبأ ةدجنل صمح

 نم ريثكو ةداقلا بلغأ قلطنا ٍدئدنعو 2« ''*ةديبع يبأ راصح ىلع مورلا اوؤلام

 ةنس عيبر رهش يف كلذو «مهريغو «برك ىدعم نب ورمعو .عاقعقلاو ؛منغ

 مث -ه6١ بجر يف - حارجلا نب ةديبع يبأ عم كومريلا رهن ةعقوم اودهشو ه0
 نم كلذ يلي امو  ماشلاب لقره ةمصاع - صمح ةنيدم طمّسلا هوبأو ليبحرش حتتفا

 ىلإ ةداقلا بلغأو ليبحرش داع مث «كلذ ليصفت يتأيسو ءصمح ميلقأ قطانم

 نئادملا قطانم حتف ةلحرم تأدب ثيح ةدعقلا يذو لاوش رخاوأ يف  قارعلا

 ماع راج ماع

 مهتدايقب تقلطنا نيذلا ةداقلا ةباحصلا نم ةعبس عباس طمسلا نب ليبحرش ناك

 نب دعس ىلإ باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ بّتُك امل يمالسإلا يبرعلا حتفلا تاوق
 . ىلإ رمع بتك» :ريثألا نبا لاق كلذ يفو «نئادملا قطانم حتفل ريسملاب صاقو يبأ

 مهعم لعجي نأو قيتعلاب لايعلاو ءاسنلا فلخي نأو «نئادملا ىلإ ريسملاب هرمأي دعس
 ةمدقم تلصو املف «لاوش نم نيقب مايأل ةيسداقلا نم راسو «كلذ لعفف ءافيثك ًادنج

 مهيقل طمسلا نب ليبحرشو ةيوح نب ةرهزو متعملا نب هللا دبع مهيلعو سرُب نيملسملا

 . ""(هعم نمو نوملسملا همزهف سرفلا نم عمج يف ارهبصب اهب
 ناسللا وحن ةيوح نب ٌةرهُز دعس ٍمَدَق» هنأ (سرُب موي ربخ) : يف يربطلا لاقو

 ةبتع نب مشاه مهعبتأ مث طمسلا نب ليبحرش هَعَبْنَأ مث مَتْعُملا نب هللا دبع ِهَعَبْنَأ مث

 .؛ج ١5٠ ص - يربطلا خيراتو . /ج ص ب ريثك نبال - ةياهنلاو ةيادبلا ()

 .)ج 07ص - ريثألا نبال  خيراتلا يف لماكلا (؟)
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 نم نيقب مايأل - كلذو  هقاسلا ىلع ًادلاخ لعجو ةطُقْرُع نب دلاخ لمع هالو دقو
 رددت ماو ا ةطررما ني فلا كي هاير يلع اوس برا :يرذالبلا لاقو «لاوش

 دعس ثعب)» هنأ قاحسإ نبا نع يربطلا ركذ كلذكو «©'”«طاباس دلاخ حتف ىتح
 سانلا ةمدقم ىلع لعجو هباحصأ يف ِمْنَع نب ضايع هعم هَجَوُو ةطْفْرَع نب دلاخ

 نا ارم ا عي اكو يابا للام نر يما نال «ةبتع نب مشاه
 نماشل | عبتا كلذ هعجو نم دعس قرفأ املف ءعَجّولا نم هب امل دعس فلختو (' ةيؤح

 .'”(ريسرُهَب ىلع ةلجد نود مهكردأ ىتح نيملسملا نم هعم يقب نمب

 شيجلا راس نيذلا ةعبسلا ةداقلا ةباحصلا نأ صوصنلا كلت نم نيبتيو

 نب ريرجو «يريمحلا يرذعلا ةطفرغ نب دلاخ مه (سْرُب) ةقطنم ىلإ مهتدايقب
 نب ضايعو ؛ةبتع نب مشاهو ؛يدنكلا طمسلا نب ليبحرشو ؛يلجبلا هللا دبع

 اومزه ( سرب ) ىلإ اوهتنا املف «يميمتلا ةيوح نب ةرهزو ءّمتعملا نبدهّللا دبعو مْنَع

 . سرب حتف متو .هعم نيذلاو (ارهبصب ) يسرافلا دتاقلا

 ةرهز ةدايقب يثوكو لباب يف كلذ دعب ةعقوم ريثألا نباو يربطلا ركذو
 ريمألاو نازريفلا دئاقلا اوبراحف طمسلا نب ليبحرشو متعملا نب هللا بو

 .نئادملا تاهج ىلإ ناخريخنلا بحسناو ؛«هبحاصو ناخ ريختلا مزهناف «ناخريختلا

 يف اهيلإ ناخريخنلا مهيقل بعك ريد اوزواج املف ءنوملسملا ىضم» :يرذالبلا لاق

 ناخريختلا يدزألا ميلس نب ريهز قناعو ءاولتتقاف ن نئادملا لهأ نم ميظع عمج
 هنطب قشف ناخريخنلا طسو يف ناك ًارجنخ ريهز ذخأو ضرألا ىلإ طقسف

 يف اوطقس نيذلا ةيسرافلا ةيروطاربمألا ءارمأ رابك نم ناخريخنلا ناكو «أ'”؛هلتقف
 نب ريرج دئاقلا ريمألا هلتق يذلا يسرافلا نارهم مهلوأ ناك نيذلاو قارعلا حوتف

 نب سيق هلتق ةيسداقلاب سرُفلا ريمأ متسر يناثلاو ءرسجلا ةعقوم يف يلجبلا هّللا دبع
 عبارلاو «يثراحلا باهش نب ريثك هلتق سونلاجلا ثلاثلاو «يدارملا حوشكم
 .يدزألا ميلس نب ريهز يناميلا لطبلا هلتق ناخريخنلا

 نوملسملاو دعس راسو ١ :بعك ريد ىف ناخريشنلا لتقم أبن دعب يرذالبلا لاق
 حتف دعب ناك دعس مودق نأ بوصألاو «ريسرهب ةنيدمب اوعمتجاو طاباس اولزنف
 نب ورمع يبأو ىتثملا نب , رمعم ةديبع يبأ قيرط نم كلذ يرذالبلا ركذ دقو « طاباس

 يف دلاخ عم ناكو أ كلم ةطئرع نب دلاخ ميكن تح دعيج و ملدا ةداعلا
 نوملسملا راس» : قاحسإ نبا لاق «ليبحرشو ءمشاهو .ريرج ةداقلا طاباس حتف

 .؟4ج ١5١ص - يربطلا خيرات (')
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 نم لوأ ناكف «سانلا ددرتف ودعلل نيمك هب نوكي نأ اوشخف طاباس ملظُم اوغلب ىتح
 ءيش هب سيل نأ نوملسملا فرع زاجأ املف «صاقو يبأ نب ةبتع نب مشاه هلخد

 هللا دبع نب ريرج َحَنَم» هنأ يربطلا ركذ دقو .«ةطفرع نب دلاخ مهب زاجأف هنوفاخي

 ىتأ» ثيح (ريسرهب) ىلع نوملسملا لزن مث [؛ج /86ص] «طاباس نوملسملاو

 كلذ ركذ امك ««ريسرهب ىلع ةلجد نود مهكردأف نيملسملا نم هعم يقب نمب دعس

 ١5 ةجحلا يذ يف ريسرهُب ىلع نيملسملا لوزن ناك» :ريثألا نبا لاق ''”قاحسإ نبا
 ةداقلا ةباحصلا ةدايقب ( ريسرهب) ىف ةيمالسإلا ةيبرعلا تاوقلا تلزن املف "7 ةيرجه
 نم هعم يقب ناك نمب صاقو يبأ نب دعس لبقأ - طمسلا نب ليبحرش مهنمو  ةعبسلا

 .ةريبك ةيمهأ تاذ تناك يتلا ريسرُهب ةنيدم ًاعيمج اورصاحف «مهيلإ مضناف نيملسملا

 ةيروطاربمألا كولم ةمصاع نئادملا نم يبرغلا مسقلا يه (ْريِسَرُهَب) نأ

 ب وب ا يوم يح هساسسلا هدا علا

 00 هل نئادملا يهو ةقيتعلا ةنيدملا يه : ريسرهب)) :بكألا

 ءايو ةلمهملا نيسلا رسكو ءارلا حتفو مضلا مث 7 هلوأ حتفب - ريسرهب) لماكلا شماه

 نم ةبرعم يهو يل ملا ا كيعس حا سلا وادع عا مل ءارو ةنكاس

 0 «ريشدرأ ةئيدم ريخ ينعتو (ريشدرأ هب) نم ليقو (ريشدرأ هد)

 رهن امهنيبو يرد يهو ىرسك ناويإ اهيف يتلا يهو ةيقرش ش نئادمو ريسرهب يهو
 ةليط ريسرهب ةنيدم ةيمالسإلا ةيبرعلا تاوقلا ترصاح دقو .ةلجد رهن عورف نم
 لزن) :لاق هيبأ نع يثراحلا حُيَرُش نب مادقملا قيرط نم يربطلا ركذف .نيرهش

 قيناجملاب مهومرف برحلا ةذعو اهسّرَحو اهقدانخ اهيلعو ريسرهب ىلع نوملسملا

 ل ا و سما يك وك دولا عارم يسم

 سرفلا ذخأو ')(ُدُع لكب مهنولتاقيو نيناجملاب 010 نيرهش 20
 لخد مث «رباعمو رسج امهنيبو ةيقرشلا ىوصقلا ةنيدملا ىلإ ريسرهب نم نوبحسني
 فوج ىف اهولخدف نيحتاف ه5١ رفص ىف ريسرهب ةنيدم دعس ةدايقب نوملسملا

 .ءاج ١ ١4ص - يربطلا خيرات )١(

 :1ج "67ص تريثألا نبال - خيراتلا يف لماكلا ()
 .7ج 70 ص - ريثألا نبال  لماكلا (3)

 جل ١؟؟ صو دج ١7١ ص يربطلا م خيرات 0
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 نأل ءدحأ اهيف ام ةيلاخ اهودجوف ءاوحبصأ ىتح ريبكتلا اوعباتو نوربكي مهو ليللا
 ناويإو درجدزي ىرسك مهكلم ثيح ةيقرشلا ةنيدملا ىلإ اهنم اوبحسنا سرُفلا

 .اهيلإ رباعملاو رسجلا اوبرخأو «ىرسك

 نوربعي رهنلا يف ةضاخم عضوم اوفرع ىتح ًامايأ نوملسملاو دعس ثكمف
 ىفو «تادجنلا لهأ نم ةئامتس بدتناف روبعلا ىلإ سائلا دعس بدنف ءاهنم

 دالو تي ةضصأ : ندم نوقف بدعلا# :ىربطلا نكذ امك كوش نود هعمجلال

 .مهرثأ ىلع ةئامتسلا ةيقب محتقاو ةلجد اومحتقاف مهلاثمأ يف طمسلا نب ليبحرشو

 طمسلا نب ليبحرشو زرفم وبأو جلكلاو ِمْيَنلا ٌمصأ نيتسلا نم لَصَف نم لوأ ناكف

 مث نيتسلا روبع دعبو «بعك نب ثراحلا ينب نم مالغو ينادمهلا بعك نب كلامو

 رهش طساوأ يف نيحتاف ىرسك ناويإو نئادملا اولخدف شيجلا رئاس ربع ةئامتسلا

 هللا) ءادن عفتراف ناولح ةئيدم ىلإ بحسنا دق ىرسك ناكو «ةيرجه ١5 ةنس رفص

 . ىرسك ةمصاع يف ةبورعلاو مالسإلا تايار تفرفرو (ربكأ
 عطقني (ه5١ ةدعقلا وذ) ءالولج ةعقومو (ه5١ رفص) نئادملا حتف نيب اميفو

 نم ناكو صمحو ماشلا ىلإ قلطنا هنأل ؟قارعلا حوتف ءابنأ يف طمسلا نب ليبحرش ركذ

 صمح حتف عئاقو يف يتأيس امك «حارجلا نب ةديبع يبأ عم اهيلي امو نيرسنق حتف ةداق
 يذو ةدعقلا يذ يف) ءالولج حتف دهشو نئادملا ىلإ ليبحرش داع مث «رصيق ةمصاع

 ىلإ نئادملا نم دعس لقتناو «قارعلل يمالسإلا يبرعلا حتفلا بتتساف (ه5١ ةجحلا

 امنيب باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ هيجوتل ًاذيفنت ه١ مرحم يف اهطتخا يتلا ةفوكلا
 : يربطلا لاق كلذ يفو «نئادملا ىلع أريمأ طمسلا نب ليبحرش حبصأ

 لوقي يذلا وهو «يدنكلا طمسلا نب ليبحرش نئادملا ىلع دعس لمعتسا)

 :رعاشلا هيف

 ”وعيبلا خل نق طتمشلا باو: «تاريؤو' ٠ .:«كللاي ني دعس رهلاو نتن الا

 باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ بناج نم نئادملا ىلع ليبحرش ريمأت ناكو
 رمبج نا ركذ تبيعه نئادملا ىلع اريمأ هلمحعس نآأي دعس ىلإ هته تاتكيو
 : هنأ ةباصإلا باتك يف ينالقسعلا

 . "” نئادملا ىلع طمسلا نب ليبحرش

 ,.ةدج ”١١ صو ٌةح ١7١ ص - يربطلا خيرات 200

 .؟دج ١١5 ص  ينالقسعلل  ةباصإلا ()
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 هيف يذلاو نئادملاب ىرسك ناويإ يف مكحلا ةدّس طمّسلا نب ليبحرش مّئستف
 :رعاشلا لاق

 ناظطحتو ناساس# ناكل كلملاو» .:ةادنفو ناونإ :نارسعتف سهلا

 ءاهز اهل ةعباتلا قطانملاو - ىرسك ةمصاع - نئادملل ًاريمأ ليبحرش ثكم دقو

 كلتب يمالسإلا يبرعلا رصعلا خيسرتو سيسأت يف مهاسو - ه١! مرحم ذنم  نيتنس
 .ةفوكلا ةيالول ةعبات اهيحاونو نئادملا تناك ثيح «قارعلا نم تاهجلا

 ىف فدتكلا ةوسألا قيم طمسبلا هوبآ ناك 'ةئادلل اردبأ لييككش ناك انتيبو

 نات: هلا قير عيب قارقلا قلل ::رادهكملا تا ظل بحار, نلف: ماننلا شبح
 نيب قرفت ال كنإ نينمؤملا ريمأ اي :هل لاقف رمع ىلإ طمسلا دفوف» :يرذالبلا

 لاقف ءةفوكلا ىلإ يِنْلوح وأ ماشلا ىلإ ُهلَّوَحَف يدلو نيبو ينيب َتقّرَف دقو ّيبسلا
 ةباصإلا يف كلذ أبن ءاجو «"'”«هيبأ عم صمح لزنف .ماشلا ىلإ ُهَلوحأ لب :رمع
 لمعتسا باطخلا ني رمع نأ . .ننّسلا ىف ىقهيبلا دروأ) ظفلب ىنالقسعلل

 نأ رمأت كّنإ :رمع ىلإ بتكف «ماشلاب هوبأو نئادملا ىلع طمسلا نب ليبحرش
 وأ - '”«هيبأب ُهَقَحْلأَف رمع هيلإ بتكف «ينبا نيبو ينيب تقرف دقو ايابسلا َقرَقُت ال
 صمح ىف هلوزن نكي ملو «هيبأ عم صمح ليبحرش لزنف١ :يرذالبلا لاق امك
 ليبحرش لزن» :لاق نكَسلا نبا نع ةباصإلا يف ينالقسعلا ركذ دقف «ًيداع ًالوزن
 همايق نأل ؛صمحل ًاريمأ حبصأ هنأ ىلع كلذ لديو 00 لوا بلل ىدوح

 ءاج ثيح لعفلاب كلذك ناك دقو «صمح ريمأ هنإ مزلتسي لزانم ىلإ صمح ميسقتب

 : هصن يلي ام ةباصإلا باتكب طمّسلا نب ليبحرش ةمجرت يف ًاضيأ
 ةفيلخ ركذو . . صمح ىلع ًالماع ناك :لاقو ةباحصلا يف نابح نبا هركذ»

222 

 - يدتكلا طمسلا هيبأ عم صمح حتتفا يذلا وه طمسلا نب ليبحرش ناك دقل

 تاقبط يف دعس نبا لاق كلذ يفو «يمالسإلا يبرعلا اهرصع سسأو .ه6١ ةنس

 : ةباصإلا ىف ىنالقسعلاو ةباحصلا

 ."7(«صمح حتتفاو ةيسداقلا دهشو هي يبنلا ىلع طمسلا نب ليبحرش دْقَو)

 .١ج 584١و 5١١ص  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا (؟)
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 : عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاجو
 حتتفاو ءةيسداقلا دهش .ناعجشلا ةداقلا نم لاو . . طمسلا نب ليبحرش»

00 

 ةمصاعو رقم تناك صمح ةئيدم نأ ىلإ  ًالوأ انه ةراشإلا ديفملا نمو
 :ةينيطنطسقلا مهتمصاع نم ماشلا ىلإ ىتأ اذإ ماشلا يف رصيقلا ينامورلا روطاربمألا

 سرفلاو مورلا نيب برحلا نع ةيخيراتلا تاياورلا هركذت ام كلذ كاردإ حيتي اممو
 سرفلا ىلع مورلا رصتنا املف صمح ىف اميقم رصيقلا ناك ثيح مالسإلا لبق
 يبنلا ثعب املو «''8كلذ ىلع برلل ًاركش ءايليإ ىلإ صمح نم رصيق ىشم»
 بجر يف يبلكلا ةفياخ نب ةيحد عم مورلا كلم لقره رصيقلا ىلإ هباتك ْةْدَي دمحم
 ةيحد هلؤابف صمخح ىف لقره ناك "”ركاسع نبا كلذ ركذ امك  ةيرجه 4 ةئس
 2  .صمح يف مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر باتك يبلكلا

 - قيدصلا ركب يبأ ةفالخ يف ماشلا ىلإ يمالسإلا يبرعلا شيجلا لخد املو
 ماقأو ةينيطنطسقلا نم ىتأ هنأ وأ ءصمح يف لقره ناك - ه7١ رفصو مرحم يف

 هنأ يرذالبلل نادلبلا حوتف باتكب نيدانجأ ةعقوم أبن يف ءاج دقف ءصمح يف

 يتنثال نيدانجأ تناكو ..صمحب ميَقَم ٍذَمموي لقرهو . .نيدانجأ ةعقو تناك »

 ءركب يبأ ةفالخ يف كلذو '*”«ةرجهلل ١7 ةنس لوألا ىدامج نم تيقب ةليل ةرشع
 يبرعلا شيجلا مدقت ثيح ةنس ءاهز صمح يف كاذنآ لقره رصيقلا ثكمو

 ديلولا نب دلاخو حارجلا نب ةديبع يبأ ةيعمب ه4١ مرحم يف قشمد ىلإ يمالسإلا
 وذو يدارملا حوشكم نب سيقو يدنكلا ةنسح نب ليبحرش مهنمو ةداقلا ةباحصلاو
 نوملسملا رصاح» :نودلخ نبا لاق «يدنكلا دوسألا نب طمسلاو يريمحلا عالكلا

 يريمحلا عالكلا وذ اهنود نمو صمح ةنيدم لقره نيبو مهنيب اولعجو ..قشمد
 ءعالكلا وذ مهماما ناكف قشمد ىلإ ددملا لقره ثعبو «نيملسملا نم شيج ىف

 نيب ناك ىتح عالكلا اذ ةديبع وبأ ثعي١ :يربطلا لاقو ا يمنا ىف طقسأف

 ىمارتلاو فوحزلاب ًأديدش ًاراصح قشمد لهأ نوملسملا رصاحف . . صمحو قشمد

 وذو «هودمتسا دقو لقره نم ثايغلا نوجري ةئيدملاب نومصتعم مهو قيناجملاو

 .557ص - طمسلا نب ليبحرش ةمجرت  عماجلا )١(

 ا يه بانل نيس نيالا توقالا نوع(

 ديمح دمحمل . يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولاو - ١ج 7١5ص - ركاسع نبال  قشمد خيرات

 1317م داهللا

 .1؟١ ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف ()

 . ؛ج 6/ص - يربطلا خيراتو - 7 /85ص  نودلخ نبا خيرات (0)
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 «سانلا نع اهتلغشو عالكلا يذ عم يتلا لويخلا اهتجشأف «قشمد لهأل ةئيغم

 اولشف مهيلإ لصت ال دادمإلا نأ قشمد لهأ نقيأ املف «هئازإب اولزنو اوزرأف

 رداغ «قشمدب مهعم نيذلاو مورلا ىلع اضورفم راصحلا ناك امئيبو 2«2'”«اونهوو
 قشمد فقسأ ررق مث ابلاغ  ةينيطنطسقلا ىلإ ادئاع صمح ةنيدم لقره رصيقلا

 مهباجأف «حارجلا نب ةديبع يبأ نم حلصلا بلطو قشمد ميلستو نيملسملا ةحلاصم

 لخدو حلصلا باتك ديلولا نب دلاخ مهل بتكو كلذ ىلإ ةباحصلاو ةديبع وبأ

 .ةيرجه ١5 ةنس بجر ىف كلذو ءاهوملتساو قشمد ةباحصلاو ةديبع وبأ

 اهحتتفا يذلا وه طمسلا نب ليبحرش نأ ةباحصلا مجارت تركذ يتلا صمح امأو

 طمسلا - صمح حتف يف  نيملسملا ىلع ناك» هنأ يرذالبلل نادلبلا حوتف يف ءاج دقف

 حتف نأ كلذ عمجيو 2صمح لهأ يدنكلا طمسلا حلاصا هنأو «يدنكلا دوسألا نب
 بلغأ امنيب «يدنكلا دوسألا نب طمسلا هيبأ هعمو ليبحرش ةدايقبو دي ىلع ناك صمح

 نب دلاخ هعمو حارجلا نب ةديبع يبأ دي ىلع ناك صمح حتف نأ الإ ركذت ال تاياورلا

 ىلع :ىلوألا «نيترم مت صمح حتف نأ قئاثولاو عئاقولا يف ثحبلا نم نيبتيو «ديلولا
 وهو هيبأو طمسلا نب ليبحرش دي ىلع :ةيناثلاو «ديلولا نب دلاخ هعمو ةديبع يبأ دي

 . كلذ نع نيقيلا أبنلا ملاعم يلي اميفو .ماودلا هل ناك يذلا يقيقحلا حتفلا

 لقره ةدوعو اهنم باحسنالا مث صمحل لوألا حتفلا

 صمح حتفل حارجلا نب ةديبع وبأ راس - ه4١ بجر يف  قشمد حتف دعب
 دلاخ لزن» ماشلا حوتف يف ءاج امك ثيح «شيجلا ثلثب ديلولا نب دلاخ همدقتي

 لصو مث «"”«ةيرجه ١4 لاوش نم ةعمجلا موي صمح ىلع شيجلا ثلثب

 مهحلاصف «حلصلا صمح لهأ بلطف «صمحب اوطاحأو «شيجلا ةيقبب ةديبع وبأ
 مث «صمحل لوألا حتفلا وهو ه١ 4 ةدعقلا يذ ىف وأ لاوش رخاوأ يف ةديبع وبأ
 بلط مث اهقيرطب مهلتاقف صمح لامعأ نم يهو نيرسنق ىلإ ةديبع وبأ راس
 . كلذ ىلإ بيجأف ءحلصلا

 مورلا رصيق لقره لبقأ ءاهيحاونو صمح يف شيجلا كلذو ةديبع وبأ امئيبو
 يف.لازي ام ةديبع وبأ ناكو «ةيتارفلا ةريزجلا لهأو ةينيمرأو مورلا نم ريبك شيجب

 .؛ج ةهالص ب يربطلا خيراتو - ١ //856ص - نودلخ نبا خيرات )١(

 7,١. ص -. يرذالبلل 5-5 نادلبلا حوتف 2,

 .177١ص  يدقاولل  ماشلا حوتف (©)
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 قارعلاب ةيسداقلا يف دعس ىلإ باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ بتك نيح صمح

 سانلا بدني نأ دعس ىلإ رمع بتك» :الئاق ريثك نبا ظفاحلا هركذ يذلا باتكلا

 لهأ ىلإ أشيج زهجي نأ هيلإ بتكو ءروصحم هنإف ةديبع ىبأ ةدجنل صمح ىلإ
 . ''"(صمح يف ةديبع يبأ راصح ىلع مورلا اؤلام نيذلا ةريزجلا

 ةرتفلا ثاذ. رهو «هاأه ةنس رفص رهش ىلاوح ىف دعس ىلإ رمع باتك ناكو

 .قشمد ىلإ اهتاهجو صمح نم عجارتلاو باحسنالا هعم نيذلاو ةديبع وبأ ىأر

 ةديبع وبأ دارأف «هركاسع لقره عمج » هنأ ةيسايسلا قئاثولا باتك يف ءاج كلذ ىفو

 ىلإ ةديبع وبأ بتكو . .جورخلا ىلع اوعمجأ دنُجلا ءارمأ نكلو صمح يف ىقبي نأ

 عومجلا نم انل اوعمجو انيلإ اوهجوت دق مورلا ْنِإف . .دعب امأ :باطخلا نب رمع
 مهترشتساو ربخلا مهتربخأف نيملسملا توعد دقو ءانلبق تناك ةمأل هوعمجي مل ام

 كوع: ننايغم كيلا تكس كو . .مهنع اوحنتي نأ ىلع مهيأر عمتجاق ءيأرلا

 نم باحسنالا ناكو ,"”(مويلع كلذب هنإف «كل ادب امع هلسف «ءانلبق ام ملع هدنع

 .ه6١ لوأ عيبر وأ رفص يف اهيلإ لقره رصيقلا ةدوعو صمح

 ةيسداقلا نم اوقلطنا نيذلا ةداقلا ةباحصلا نم يدنكلا طمسلا نب ليبحرش ناك

 نب دعس ىلإ باطخلا نب رمع نيئمؤملا ريمأ بتك» :امنيح ماشلا ىلإ قارعلاب

 زهجي نأو روصحم هنإف ةديبع ىبأ ةدجنل صمح ىلإ سانلا بدني نأ صاقو 5

 ريمأ نوكيو «ةديبع يبأ راصح ىلع مورلا اوألام نيذلا ةريزجلا لهأ ىلإ ًاشيج
 ةداقلاو ةباحصلا دعس غلبأف «"70يرعشألا ِمْنَغ نب ضايع ةريزجلا لهأ ىلإ شيجلا
 ماشلا ىلإ ريسملل مهبدتناو نينمؤملا قيما تاككي ةيسداقلا يف هعم نيذلا شيجلاو

 ءمورلا لفاحج ةهجاوم يف هعم نيذلا شيجلاو حارجلا نب ةديبع يبأ ةدناسمل

 شيج اومزهو ةيسداقلا اودهش نيذلا ةداقلا ةباحصلا نم ةبكوك ماشلا ىلإ قلطناف
 يدعم نب ورمعو «يدارملا حوشكم نب سيق مهنم ناكو ءهها6 مرحم ىف سراف

 .ورمع نب عاقعقلاو «ينوكسلا جيدخ نب ةيواعمو .«طمسلا نب ليبحرشو «برك

 «لاجرلاو ناسرفلا نم فالآ ةدع مهعمو ءيسودلا ةريره وبأو (مْنَغ نب ضايعو

 اوبحسنا هعم نيذلاو ةديبع ابأ نأل قشمد ىلإ امنإو صمح ىلإ اوريسي مل مهنكلو

 ./ج 75ص - ريثك نبال - ةياهنلاو ةيادبلا )١(
 27 ىضا هللا دسح ليحتل ةيماستلا ققاكولا 3

 وه ةيتارفلا ةريزجلا ىلإ شيجب راس يذلاو  :ج 5ص - ريثك نبال  ةياهنلاو ةيادبلا ()

 . قشمد ىلإ منغ نب ضايع راسو يرعشألا ىسوم وبأ
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 باتكلا رمع ىلإ ةديبع وبأ بتك دقو .قشمد ىلإ اهتاهجو صمح نم اوعجارتو
 هوعمجي مل ام عومجلا نم انل اوعمجو انيلإ اوهجوت دق مورلا َّنأ» :هيف لاق يذلا
 مهيأر عمتجاف «يأرلا يف مهترشتساو نيملسملا توعد دقو .انلبق تناك طق ةّمأل
 هلسف ءانلَبِق ام ملع هدنع فوع نب نايفس كيلإ ٌتثعب دقو «مهنع اوخنتي نأ ىلع
 ل لا لا عءّكل ادن امع

 تعب ةديبع الأ 11: ليا ول بانك يلماجو ”يدزألا يدماغلا فوع نب نايفس

 هيلع تشاج دق مورلا نأ هءاج نيح رمع ىلإ صمح نم يدزألا فوع نب نايفس

 ىلإ هثعبو هعم بتكف .هذمتسيو ربخلاب هريخيل هب مهل ماوق الامب
 انأ» هيف لاق ابان ةعمنيذلاو ةديبع يبأ' ىلإ نمع نك مث "71 نيموملا وبمأ
 اهحتف لق ة ًادالب مككرتو قشمد ضرأ ىلإ صمح ضرأ نم مكهججوت ينغلب هنإف دعب

 مكيأر نم اذه ٌتهركف «نيعئاط اهنم متجرخو «مكودعل اهومتيلخو مكيلع هّللا
 ؟كلذ ناك مكعيمج نم يأر نعأ : :(فوع نب نايفس) مكلوسر تلأسو . :مكلفلو

 هللا نإ ٌتملعف . مكتعامجو مكنم ىهّثلا يلوأو مكرايخ يأر نم ناك كلذ نأ معزف

 ناك ام ّيلع كلذ نّوهف «باوصو قيفوت ىلع الإ مكيأر عمجيل نكي مل لجو ّزع
 انأو .مكل ددملا مكلوسر ينلأس دقو . .اهنع مكلوحتل كلذ لبق ةيهاركلا نم ينلخد

 لوسر فوع نب نايفس نأ» قئاثولا باتك يف ءاجو .(«ىلاعت هللا ءاش نإ . .مكدمم

 لبق نم مهتأي ددمب نيملسملا داضعأ ددشا «نينمؤملا ريمأ اي :رمعل لاق ةديبع يبأ
 ردتساو يشن: يمه لاقق“ يدير ادب لضيملا يه ةهيرلا هج إف «ةعقولا
 ىف هعم يذلا ةدييعب ىلإ ىلإ ريع تاودم كركورب هام دايو 006 ( :يملسملا

 اوناك نيذلا نكيهنلاو ةباسصلا نم« قيفمد: ىلإ لصي ددنلا لآ نأ ثيل انو قشفد
 ةداقلا ةباحصلا نم مهركذ انغلسأ نمو طمسلا نب ليبحرش مهنمو  ةيسداقلا يف
 تناك يتلا تاوقلاو «ةرونملا ةنيدملا نم كلذكو لتاقم فلأ ءاهز مهنم لك عمو

 اوعمتجاف ؛ صاعلا نب ورمعو يدنكلا ةنسح نب ليبحرش ةدايقب نيطسلفو ندرألاب

 اهنم ثعبو صمح يف ًاميقم مورلا كلم لقره رصيقلا ناك امنيب «قشمد يف ًاعيمج
 كلذو قشمد نم مهيلإ ريسملل نوملسملا أيهتف كومريلا رهن ةقطنم ىلإ ًارارج أشيج

 مودل ىف يرن دابا لوق كلذ ىلع لد انيك ةيرجبج ن0 ةددس يئاغلا منبر نوت ل

 كلذو «ةينيطنطسقلل ىمالسإلا وزغلا دئاق يدماغلا فوع نب نايمفسب صاخلا ثحبملا مدمن
 هذه ىلع فوقولا 3 فوع نب نايفسل ماهلا رودلا اذه كانه ركذن ملو «لوألا ءزجلا ىف
 انه كلذ قيثوت ىلع انصرح كلذلو «؛ثحبملا كلذ ةباتك دنع صوصنلا

 عالاو ناو تنل ا ديبح همست ءرتلارلا ةفالخلاو يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا(7)
 .ءالفو
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 عيبر يف اهحلصب دلاخ باتك خيراتو ه5١ ةنس بجر يف قشمد حتف ناك» نادلبلا

 عمجت املف «خيرات ريغب لوألا باتكلا بتك ًادلاخ نأ كلذو ةيرجه ١١ ةنس رخآلا

 نايف ءادلاخ قشمد فقسأ ىتأ «كومريلاب مهل عّمَجَت نم ىلإ ضوهنلل نوملسملا

 ةداهش هيف تبثأو «لعفف «ةباحصلاو ةديبع وبأ هيلع دهشيو ًاباتك هل ددجي نأ

 يذلا تقولاب هخّرأف «مهريغو ةنسح نب ليبحرشو نايفس يبأ نب ديزيو ةذيبع بأ

 زهت ةعفرم كراذ كيس كرمزيلا ىلإ نقع نم نوفلبسلا ىو + وود

 (ةيرجه ١5 ةنس بجر يف كومريلا ةعقوم تناك) هنأ يرذالبلا ركذ يتلا كومريلا

 أفلأ نيسمخو ةئام ءاهز مورلا شيج - ناكو :ماشلا جوك يف: قدقارلا ركذ كلذكر

 نأ» :ثريوحلا نبا لاقو يديم كلما اهاق بمألا كن كرت هيلز

 ميظنتو بيترتب ةديبع وبأ ماقو ؛افلأ نيعبرأو ىدحإ كومريلا موي اوناك نيملسملا

 لعجو «نيحانجو ةرسيمو ةنميم ركاسعلا ةديبع وبأ ءاَّبَع» :يدقاولا لاق «شيجلا

 «نايفس يبأ نب ديزي نميألا حانجلا ىلعو «يدنكلا ةنسح نب ليبحرش ةلاجرلا ىلع

 ةديبع وبأ لاقو» :يدقاولا لاق . ا ا ل ل

 ىلع لعجف «عابرأ ةعبرأ دلاخ مهمسقف . .ليخلا كتيلو دق :ديلولا نب

 فالؤع ىلع وكف برعلا سراف تثأ“: | 5 مس

 نب رماع ثلاثلا عبرلا ىلعو ىسّبَعلا قورسم نب ةرسيم رخآلا عبرلا ىلع لعجو
 كلذبو . , كعرلا ردع هج عبارلا عبّرلا يف دلاخ فقوو . يسودلا ليفطلا

 انك ناسرفلا عبرل ًادئاق دلاخ هراتخا دقف «نيليكشتلا يف حوشكم نب سيق رركت

 هنأ يدقاولا هركذ ام كلذب طبتريو « («شيجلا ةريشمل أدئاق هلعذ لق ةديبع اوبأ ناك

 لاقف ؟ةرسيملا ىلع لعجت ْنَم ريمألا اهيأ :لاقو ةديبع يبأ ىلع دلاخ لبقأ»

 الدي كلذ نوكيل 0 وونلا هةلؤق يسرا ترك ىقالعم دب قرسع:ةكيع قبآ

 ليبحرش زكرم رركتي كلذكو «ناسرفلا عبرل ًادئاق حبصأ يذلا حوشكم نب سيق نع

 ةنسح نب ليبحرش ةلاجرلا ىلع لعج» ةديبع ابأ نأ يدقاولا ركذ دقف «يدنكلا

 :ناك هنأ ةرسيملاو ةنميملا سيدارك ةداق ءامسأ نيب يربطلا ركذ امنيب «يدنكلا

 دوسألا نب طمسلاو «سودرك ىلع سيق نب هللا دبعو «سودرك ىلع ليبحرش»
 قاف« ةلاجتلل اماع ادئاق ناك يدتكلا هت نب ليحرش ذآ انين 7 سودرك ىلع

 ؛«يدنكلا طمسلا نب ليبحرش وه نوكي (سودرك ىَلَع ليبحرش) ناك هنأب روكذملا

 0 الا نادلبلا 3-9 22320
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 فلأ) سودركل ًادئاق ناك طمسلا نب ليبحرش نأ نيبتيو «ضراعتلا لوزي كلذبو
 ا ١ ملا داموا و يطيح ع رم
 ةيرجه ١0 ةنس بجر رهش يف هقحاس ةميزه 0 شيج مازهناب تجوتت يتلا كومريلا

 :_ يدقاولل ماشلا حوتف يف ءاج امكو - نر ازهناو رصنلا كلذ باقعأ يفو

 ؛ةيدوألاو لابجلا ىلإ مورلا شيج لولف نوعبتتي نيملسملا نم ًاركاسع ةديبع وبأ هَجَو

 0 نوعا كنب لك : هلأسف (منغ يعار) عارب وُه اذإف . . مهبلط يف راسو
 (مورلا شيج - ريمأ) ناهام كلذ ناكو .افلأ نيعبرأ نم ءاهز هعمو قيرطب يبّرم معن

 نوملسملا مهيلع لمحف «قشمد ىلع مهكردأف «فحزلا ركسع هعمو مهرثأ وفقي لعجف
 نيملسملا نم لجر هاتأف هداوج نع لَجرّت دق ناهام ناكو ةميظع ةلتقم مهنم اولتقو
 امب كلذ طبتريو « ''”يدزألا هلهج نب نامعنلا هلتاق ناكو لجرلا هلتقف هسفن نع ىماحف
 وهو يدنكلا دوسألا نب طمسلا ةدايقب صمح حتف نع يرذالبلل نادلبلا حوتف يف ءاج

 : هصن ىلي ام

 «ةفيثك ودعلل ليخ تلبقأ ْذِإ قشمد ةئيدم باوبأ ىلع نوملسملا امنيِب)
 نيمزهنم اولوف «ءةينثلاو ايهل تيب نيب مهوقلف «نيملسملا نم ةعامج مهيلإ تجرخف
 اولدع دق مهوفلأف «صمح اوفاو ىتح مهوعبتاو ءاراق قيرط ىلع صمح وحن

 مهيديأب اوطعاف «مهنع لقره برهل نيبوخنم اوئاكو نويصمحلا مهآرو ءاهنع
 نيملسملا ىلع ناكو رب لا «نامألا بلطب اوفتهو

 ”(يدنكلا دوسألا نب طمسلا

 ةباصإلا يفو دعس نبال ةباحصلا تاقبط يف تبث امب كلذ طبتري امك
 :هصن يلاتلا ظفللاب ينالقسعلل

 دهشو لَك يبنلا ىلع دقو : يدك هرسألا دب طحسلا يسرا
 ٍلاو» هنأ عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاج ام كلذكو «' 7 ضعح حتتفاو ؛ةيسداقلا

 «صمح حتتفاو «ةيسداقلا دهش «ةبحص هل «ناعجشلا نم هديل

 كلذكو طمسلا نبي ليبحرش نأ كاردإ حيتي ةيخيراتلا صوصنلا كلت طبر نإ

 عمم تداع يتلا نيملسملا ةقرف ةداق نم اناك يدنكلا دوسألا نب طمسلا هوبأ
 ةدايقب تبحسنا يتلا مورلا ة ةقرف نوعبتتي قشمد ل كومريلا رهن ةعقوم نم ةديبع ل

 ١١( يدقاولا هللا دبع يبأل  ماشلا حوتف - ص5؟١ و١41.
 يرذالبلل  نادلبلا حوتف (؟) - ص/1؟١.

  02الإصابة  ؛ غص ١ 57ص .. عماجلاو - 58ج 7.
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 يتلا يهو 0 عالاهاول| اذه هورلا تح - نم ةقرفلا كلتب اوقتلاف «ءناهام ريمألا

 ليخ تلبقأ ْذِإ شنق نيشان أ : له نوبل كل هش هنإ (نادلبلا حوتف ) يف ءاج

 ءاهز اوناكو ناهام عم اوناك نيذلا مه ودعلل ةفيثكلا ليخلا كلتف .«ةفيثك ودعلل

 دنع نيملسملا ةقرف نيبو مهنيب ةكرعم تعقوف ؛ةينيمرأو مورلا ناسرف نم ًافلأ نيعبرأ

 نب نامعنلا يناميلا لطبلا دي ىلع ًاليتق ناهام مهريمأ طقسف قشمد باوبأ فراشم

 بحسناو برهف ؛ىحرجلاو ىلتقلا نم فالآ ةدع مهنم طقس امك ءيدزألا هلهج

 قباسلا صنلا دعب نادلبلا حوتف يف ءاج نيذلا مهو  ًافلأ نيثالث ءاهز مهو - مهتيقب

 اولوف ةينثلاو ايهل تيب نيب مهوقلف نيملسملا نم ةعامج مهيلإ تجرخ": مهنأ
 1 ىدتكلا ةويشألا قب 'اطقتملا ةيفلملا نلع ناكل ناو . صمح وحن نيمزهنم

 ماق شيجلا نم ةوق يه مهب تقحلو مورلا ىلإ تجرخ يتلا نيملسملا ةعامجف

 ىلإ اومدقتيو يمورلا شيجلا كلذ لولف اوبقعتيل قشمد نم مههيجوتب ةديبع وبأ

 نماةيكركرا) يالخكلا هوس نب طيشلا حير طمسلا نب ليصترت ةذايعي نعيح

 نب ضايعو «برك يدعم نب ورمعو .«يريمحلا عالكلا وذ لاثمأ ةباحصلا ةداقلا

 ايهل تيب نيب) بحسنملا يمورلا شيجلا كلذب اوقتلاف (قورسم نب ةرسيمو ءمْنَع
 نأ يدقاولا ركذ دقو .(اراق قيرط ىلع صمح وحن نيمزهتم اولوف «ةينثلاو

 وباقات ياتعلا هب ىلإ اوهتنا صح مهنولتاقيرمورلا لطيف اوضم) :نيملسملا

 .(صمح ىلإ اوضم مث أموي اهتحت

 اهيلإ همودق ذنم صمح ةنيدم يف ًاميقم مورلا كلم لقره رصيقلا ناك دقو

 اهيف مزهنا يتلا كومريلا رهن ةعقوم ىتحو ه١ رفص يف  مورلا شيج لفاحجب

 ىلإ ناهام ةدايقب مهنم ةقرفو نيدانجأ ىلإ مهنم ةقرف تبحسناو ىربك ةميزه هشيج
 نب دلاخ ةيعمب نيملسملا نم ةقرف نيدانجأ ىلإ اوبحسنا نيذلاب تقحلف «قشمد ةهج

 مايأ دعب - نيطسلف يف  نيدانجأب يتلا مورلا ةقرف اومزهف ةنسح نب ليبحرشو ديلولا
 يف)  ةعقولا هذه ربخ ىهتنا املو» :يرذالبلا لاق «كومريلا رهن ةعقوم نم ةريسي

 .؟ةيكاطنأ ىلإ صمح نم برهف هدي يف طقسو هبلق بخن لقره ىلإ - (نيدانجأ
 غلب املؤب ..ةرشعا مح "ةبس بعز ىف كومرتلا ةعقؤزن تناك# :افيأ يزذكابلا لاكو

 «ةينيطنطسق ىلإ ةيكاطنأ نم بره ةدنجب نيملسملا عاقيإو كومريلا لهأ ربخ لقره
 .[نادلبلا حوتف /١١١ص)] .«مالسلا ةيروس اي كيلع :لاق بردلا زواج املف

 مازهنإ أبن لوصو عم لقره ىلإ كومريلا رهن ةعقوم أبن لوصو نرتقا دقو
 نوملسملا عقوأ تقولا تاذ يف امنيب «هيلإ تلصو مهلولف نأل ؛نيدانجأ يف نيذلا

 ةدايقب يمالسإلا شيجلا ةقرف مهتبقعتو قشمد فراشم يف ناهام عم نيذلا ةدلجب

 اولوف  باقعلا ةينث - ةينثلاو ايهل تيب دنع مهتمزهف هيبأو طمسلا نب ليبحرش
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 ليبحرش ةدايقب ةيمالسإلا ةقرفلا مهتبقعتف ءاراق قيرط ىلع صمح وحن نيمزهنم
 وهو ةيكاطنأ ىلإ صمح ةنيدم لقره رصيقلا رداغ ةرتفلا تاذ يف امنيب «طمسلاو
 دف بروف هدي ىف طقتمو هلق بسنت لك قالا نأ ةرامعب تاياوولا هركاتا اه
 نيرسنقو صمح يف هدونجو هلامع ءاقب عم صمح رداغ هنأ دوصقملاو 22. . صمح
 مُهو صمح وحن نيمزهنم اولوف ةينثلا نم ةيمورلا ةوقلا ترقهقت دقو ءاهريغو
 صمح ىلإ مهوبقعت نيذلا نوملسملا نظي ناك كلذكو اهيف لازي ام لقره نأ نونظي
 مهعبتا١  نادلبلا حوتف صن يف امك  ثيح ؛طمسلا هيبأو ليبحرش ةدايقب
 ةرداغمب اوملع مهنأل كلذو «اهنع اولَدَع دق مهوفلأف «صمح اوفاو ىتح نوملسملا
 طمسلا نب ليبحرش رصاحف «نيبراه هب اوقحلف صمح ةنيدمل هعم نيذلاو لقره
 مهآر»  نادلبلا حوتف صن يف ءاج امك - ثيح «صمح ةنيدم هعم نيذلاو

 ديك ةوق نم مهغلبي ناك امو مهنع لقره برهل نيبوخنم اوناكو نويصمحلا
 مِهَنَّمأَف ءنامألا بلطب اوفتهو ءمهيديأب اوطعأف ءمهرفظو مهسأبو نيملسملا
 نيملسملا ىلع ناكو» يرذالبلا لاق انهو .(«مهنع مهيديأ اوفكو ءنوملسملا
 ةباصإلا ىفو دعس نبال ةباحصلا تاقبط يف ءاج امنيب «يدنكلا دوسألا نب طمسلا
 دئاقلا ريمألا وه نوكيف ؛.(صمح حتتفا :طمسلا نب ليبحرش نأ) ينالقسعلل
 املف .يدنكلا دوسألا نب طمسلا هوبأ هعمو صمح ةنيدمل حتفلا كلذ يف نيملسملل
 «مالستسإلاب اوفتهو نامألا  برعلا نويحيسملاو مورلا مهو - صمح لهأ بلط
 اوجرخاف» صمح لهأ رمأو «مهنع مهيديأ اوُّفكف هشيج رمأو «هوبأو ليبحرش مهَنْمَأ
 يتأي يذلا رهنلا وهو دنرألا ىلع اوماقأو :«ماعطلاو فلعلا نيملسملا شيج ىلإ
 , 7(اهلحاسب رحبلا يف بصي مث ةيكاطنأ

 .صمح ةنيدم نيملسملا نم ةبيتك عم هوبأو طمسلا نب ليبحرش لخدو
 نمزلا ًاضيأ وهو  ه6١ ناضمر وأ نابعش رهش يف كلذو - صمح لهأ حلاصو
 بره٠ :اهلوقب تاياورلا هركذت يذلاو ةيكاطنأ ةنيدم لقره رصيقلا ةرداغمل يبيرقتلا

 مالسلا ةيروس اي كيلع :لاق بردلا زواج املف ةينيطنطسق ىلإ ةيكاطنأ نم لقره
 نب ةديبع وبأ مدق املو .«اهيعارم ةرثكل ماشلا ضرأ ينعيو ودعلل اذه دلبلا َمْعِنو
 نب ليبحرش هدقع يذلا حلصلا ٌرقأ ةيرجه ١5 ةنس طساوأ يف صمح ىلإ حارجلا
 حلصلا وهو ,ةيرجه ١5 ةنس ىف امهتدايقب اهحاتتفا دنع صمح لهأل هوبأو طمسلا
 نيملسملا ىلع ناكو) :هللوق دعب صمح حتف ريخ يف يرذالبلا هركذي يذلا
 :هصن يلي ام ًالئاق (يدنكلا دوسألا نب طمسلا

 )١( يرذالبلل  نادلبلا حوتف - ص/ا١7 و1١5١.
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 نأ ىلع صمح لهأ هحلاصف .اكاجاعب قيراط ىلع نييحت ةديعا وبا مرق اما

 عبر مهيلع ىتثتساو مهئاحرأو مهسئانكو مهتنيدم ررسو مهلاومأو مهسفنأ ىلع مهم

 نأ ةاورلا ضعب ركذ دقو . . مهنم ماقأ نم ىلع جارخلا طرتشاو دجسملل انحوي ةسينك

 ىضمأ ةديبع وبأ مدق املف صمح لهأ َحَْلاَص ناك يدنكلا دوسألا نب طمسلا

0 

 ا مع حا ال وول ني ار ام

 صمح لهأ نيمأت اهنمو - هر ل

 ًاميقم ىقبي ْنَم يدؤي نأو مهلاومأو مهسفنأ ىلع مورلا نم اهيف نيذلاو
 يف مهنم

 هل مهنم ليحرلا يف بغري نم نأ كلذب طبتريو ةيزجلاو جارخلا 00

 «لئاوألا اهلهأ ْمُه نيذلا فويحيسملا برعلا صمح يف يقبو ها

 ةحاس عبر مهيلع ىنثتس ياو رار دا تسلا ىلع اعتبلا اواو جود وكر

 : يرذالبلا لاق .اهيف دجسم دييشتب ماقو انحوي ةسينك

 تح ةريملسملا نيب ًأططخ صمج ٌمَسَق يذلا وه يدنكلا دوسألا نب د طمسلاو)

 ارنب ايوب ءله] دج شون نكت كسا ءاهولزن

 هيبأو ليبحرش دي ىلع صمح يف ةيمالسإ ةيبرع لئابق نيكستو حتفلا كلذبو
 ةمصاع تناك يتلا صمح يف يمالسإلا يبرعلا رصعلا قرشأو أدب يدنكلا طمّسلا

 . ماشلا ضرأ يف لقره رصيقلا رقمو

 طْمّسلا نب ليبحرش ةدايقب نيرْسَنِق حن
 ناضمرو نابعش يف  طمّسلا هيبأ عم اهيحاونو صمح ليبحرش حتف نأ دعب

 نم اهريغ يفو اهيف ةيمالسإلا ةيبرعلا ةطلسلا تيبثتو سيسأت متو ه١ ةنس

 ةيسيئرلا ةنيدملا تناك يتلا نيرْسَنِق حتفل ليبحرش قلطنا «ةحوتفملا ماشلا قطانم

 .ةريبك ةيسايسو ةيخيرات ةيمهأ تاذو بلحو صمح نيب ام ةيناثلا

 ةينامي ةيبرع لئابق اهتنكس يتلا قطانملاو ندملا لئاوأ نم نيرْسنِق تناك دقل

 خونتو «ءيط نمو ةعاضقو خونت نم ةينامي لئابق يهو مالسإلا لبق ام روصع يف

 ذنم خونتل نيرْسنِق رضاح ناك١ :يرذالبلا لاق ءريمح نب كلام نب ةعاضق لئابق نم

 )١( 7ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف ١١ 9و ه١.
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 نع لاقو «لزانملا هب اونتبا مث ء«رعشلا ميخ يف مهو هولزن ماشلاب اوخنت ام لوأ

 تناك يتلا داسفلا برح دعب هولزن أميدق ءيط رضاح ناك» هنأ نيرسنق ةنيدم نصح

 خونت تناكف ,"'"دالبلا يف مهوقاب قرفتو مهنم لزن نم نيلبجلا اولزن نيح مهنيب
 ةيحيسملاب نونيدي اوناكو اهيحاونو نيرسنق لهأ مه ةعاضق نب حيلس ونبو ءيطو

 قيرطب نيرسنق مكحي ناكو «ينامورلا مكحلل نوعضخيو ماشلا برع نم مهريغك
 حارجلا نب ةديبع يبأ ةدايقب صمحل لوألا حتفلا عقو امدنع (اقول) هل لاقي ينامور

 .ه5١ ةنس لاوش يف

 هعمو ةديبع يبأ ةدايقب كاذنآ نيرسنق حتف أبن ماشلا حوتف يف يدقاولا ركذ دقو

 بلط مث .مورلا هدونجو اقول مهبراحف «ةباحصلا نم هبكوكو ديلولا نب دلاخ
 بلغأ نإف كلذلو «ةيرجه ١4 ةنس رخاوأ يف كلذ ناكو هتحلاصم متف «حلصلا

 يرذالبلا ركذ دقو «حارجلا نب ةديبع يبأ ةدايقب نيرسنق حتف الإ ركذت ال تاياورلا

 هلتاقف ديلولا نب دلاخ هتمدقم ىلعو نيرسنق ةديبع وبأ ىتأ» :ًالئاق حتفلا كلذ ًاضيأ
 ىلع ةديبع وبأ مهحلاصف حلصلا اوبلطو مهنصح ىلإ اوؤاجل مث نيرسنق ةنيدم لهأ
 . "'”اهارقو اهضرأ ىلع نوملسملا بلغو «ءصمح حلص لثم

 . دق -ه4١ ةنس رخاوأ يف - نيرسنق مث صمحل لوألا حتفلا كلذ نأ عقاولاو

 يف اهيحاونو صمح نم نوملسملا بحسناو مورلا شويجب لقره داع نيح ىشالت
 هيبأو ليبحرش ةدايقب نيرسنقل يناثلا حتفلا ىلإ يرذالبلا راشأ دقو ء«ه6١ ةنس رفص

 نيرسنق لهأ نأ هغلب» ةديبع ابأ نأ :ًالئاق ةيرجه ١7 ةنس يدنكلا دوسألا نب طمسلا
 .اهحتف مث اهرصحف يدنكلا دوسألا نب طمسلا مهيلإ هَجَّوَق ءاوردغو اوضقن دق

 . 237 ةرجمهلل ١5 ةنس كلذو

 تاذو ةيلاتلا ةلماكلا ةروصلا ملاعم نييبتو عئاقولا بيترت انه ديفملا نمو

 : هيبأو ليبحرشب ةلصلا

 رشن متو «كومريلا رهن ةقطنم يف مورلا شيج ةميزه مت ه6 بجر يف -

 ههجو يذلا شيجلا اهنمو «ماشلاب قطانم ةدع ىلإ يمالسإلا يبرعلا شيجلا هيجوتو
 دوسألا نب طمسلا هوبأ هتمدقم ىلعو طمسلا نب ليبحرش ةدايقب قشمد نم ةديبع وبأ

 .ةيرجه ١١ ةنس ناضمرو نابعش يف اهيحاونو صمح حتتفاف يدنكلا

 ءاهيف طبارملا شيجلل ًادئاق صمح يف يدنكلا دوسألا نب طْمّسلا ماقأ مث
 ىلإ شيجلا نم مسق يف اوهجوت نيذلا ةداقلا ةباحصلا عم طمسلا نب ليبحرش راسو

 )١( 7ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف ١7١ و10١.



 طمسلا نب ليبحرش مهزربأ ناكو «نئادملا قطانم حتف يف ةكراشملل قارعلا

 ه16 لاوش رخاوأ ذنم نئادملا قطانم حتف يف اكراشف «يرعشألا ِمْنَغ نب ضايعو

 ا اا يا ا ل و
 . قشمد يف ةديبع يبأ ىلإ مهعم نيذلاو ةداقلا ةيقب داع امك صمح ىلإ هعم نيذلاو

 ىلإ رمع نينمؤملا ريمأ باتك ىتأ ه7١ لوألا عيبر رهش يلاوح يفو - *

 ًاضيأ كلذ نأ ودبيو ءاهيحاونو سدقلا حتفل شيجلاب ريسملاب قشمد يف ةديبع يبأ
 طبارملا شيجلاو هيبأ عم صمح نم طمسلا نب ليبحرش هيف قلطنا يذلا تقولأ وه
 ناك يذلا ماشلا ريمأ حارجلا نب ةديبع يبأ هيجوت ىلع ةانب نيرْسْنِق حتفل صمح يف

 نينمؤملا ريمأ نم ةقفاوملاب هيتأي باتك ىلإ يركسع كرحت يأ يف أمئاد دنتسي

 ليبحرش ريسمف ؛ «شيجلل دئاقلا ريمألا مسا انهما ددحي ناك يذلا باطخلا نب رمع

 .هيجوتلا كلذ لثم هقبس دق نوكي نأ ذب ال نيرسنق حتفل هيبأو
 ناك سدقلا نورصاحي شيجلاو ةباحصلا نم هعم نيذلاو ةديبع وبأ ناك امنيبو

 ناكو ءنيِرْسْتَق نورصاحي شيجلاو ةباحصلا نم هعم نيذلاو طمسلا نب ليبحرش
 :يرذالبلا لاق «يدنكلا طمّسلا هوبأ ليبحرش شيج ةمدقم ىلع

 نع ةزمح نب ىيحي انثذح :لاق ءيقشمدلا رامع نب ماشه ينثدح»

 ةنيذم انطبأر :لاق ؛ مْنَغ نب نمحرلا دبع نع يسن نب ةدابع نع زيزعلا دبع يبأ

 ًارقب اهيف باصأ اهحتف املف ءطمسلا نب ليبحرش عم لاق وأ ءطمسلا عم نيرسنق
 ءيط رضاح (نيرسنق) ناكو . مدخملا يف اهتيقب لعجو ةفئاط انيف مَسَقَف ءأمنغو
 ملسأ مهيلع ةديبع وبأ درو املف . . مهنيب تناك يتلا داسفلا برح دعب هولزن ًاميدق

 نع ٌذَش ْنَّم الإ ريسيب كلذ دعب اوملسأ من : ةيزجلا ىلع مهنم ريثك حلاصو مهضعب

 . 200( مهتعامج

 لبق ناك هيبأو طمسلا نب ليبحرش ةدايقب نيرسنق حتف نأ كلذ نم نيبتيو

 درو املف» ِمْنَغ نب نمحرلا دبع لوق ليلدب «نيرسنقو صمح ىلإ ةديبع يبأ دورو
 نينمؤملا ريمأ اهيلإ مدق ثيح سدقلا يف ةديبع وبأ ناك دقف .(2.. مهيلع ةديبع وبأ

 مهل بتكيو ًايصخش رمعل سدقلا اوملسي نأب اهلهأ طرش ىلع ًءانب باطخلا نب رمع
 ه١ ةنس طساوأ يف  اهحتف متو سدقلا ىلإ رمع ىتأف ءحلصلا باتك هسفنب

 دي ىلع اهل ةعباتلا يحاونلاو قطانملاو نيرسنق حتف ةرتفلا تاذ يف مت امنيب
 يف ءيط مهنمو صمح لهأ حلص ىلع اهلهأ ةحلاصمو ؛هيبأو طمسلا نب ليبحرش

 )١( يرذالبلل  نادلبلا حوتف - ص١7 و16١0.
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 .نيرسنق يحاونو رضاح يف نويعاضقلا حيلس ونبو خونتو نيرُسنِق ةنيدم

 قيرط ىلع صمح ىلإ ةديبع وبأ ِمِدَُق ه5١١ لاوش رهش يلاوح يفو * 
 ميسا وبار لييتعر ل هيا كام يذلا كاملا ةنيعر ا هيبار ىشات :كبلعب

 ةباحصلاو ةديبع وبأ راس مث بك نكذلا فلاش حلصلا وهو اهيحاونو صمح لهأ

 اوراس و را د ل بل ا

 يلع يوحنا نق يذلا لسا ةديبم ىبأ دهتماف «نيرستت ىلإ ةليبع بأ ةيعجب
 ةديبع وبأ مهحلاص» :يرذالبلا لاقو . صمح لهأ لثم هوبأو طمسلا نب ليبحرش

 . .ماشلاب اوخنت ام لوأ ذم خونتل نيرسنق رضاح ناكو .. ضم خلص, لثك ىلع

 لإ جلب و يارجل ىلع ماقد ؛«مهضعب ملسأف مالسولا ىلإ ةديبغ ومآ مهاعدف

 لهأ (ءيط) امأو «ا(ريمح نب كلام نب ةعاضق نب فاحلا نب نارمع نب ناولح

 طمسلا نب ليبحرش عم هتطبارم منغ نب نمحرلا دبع ركذ يتلا نيرسنق ةنيدم نصح
 ىلع مهنم ريثك حلاصو مهضعب ملسأ مهيلع ةديبع وبأ درو امل مهنإف ءاهحتتفا امل

 .«مهتعامج نع ذش نم الإ ريسيب كلذ دعب اوملسأ مث ةيزجلا
 قطانملا ىف ةيسالزبالا ةييزعلا"ةظلتتلا طبق ادق ظنلا وج ليفضرتف ةاكو

 هنأ نيف يرذإلابلا هك انميق كلذ: نلجتعيو + نيريسضقلو صمخلا ةعباتلا :يحاؤتلار
 رزيش وحن ىضمف . .نينعْذُم اهلهأ هاقلتف ةاَّمَح وحن صمح نم ةديبع وبأ ىضم»
 لابقتسال نيحايرلا بابق برض وه سيلقتلاو] - نوسلقملا مهعمو نورّفكي اوجرخف
 يتلا يهو - صمح ةرعمب ةديبع وبأ ْرَّمو . لطسقلاو ةعاّرزلا هليخ تغلبو  [ءارمألا

 هيماف ىتأ مث «هيدي نيب نوسلقي اوجرخف  يراصنألا ريشب نب نامعنلا ىلإ بسنُت
 .«نيرسنقو صمح رمأ متتتساو «جارخلاو ةيزجلاب اونعذأو كلذ لثم اهلهأ لعفف

 أاوضقن دق نيرسنق لهأ نأ هغلبف ٠ «ٌبَّلَح ديري ةديبع وبأ راس مث» : يرذالبلا لاق

 خنددلا تاكو ااهحتف مث مهرصحف يدنكلا دوسألا نب , طمسلا مهيلإ هّجّوْف ءاوردغو

 قيرف بره طمسلا مهمزه املف «نيرسنق يف مورلا دونجلا نم ةرملا هذه اوردغو اوضقن

 بلح نم ةديبع وبأ راس) هنأ ةيكاطنأ حتف ربخ يف ءاج ثيح ةيكاطنأ مث بلح ىلإ مهنم

 مهباحسنا ىلع كلذ لديو .«نيرسنق دنج لهأ نم قلخ اهب نصحت دقو ةيكاطنأ ىلإ

 نب نصح ىف وصخ امل ل دمسلا نب ليكم اهححنا امل نيرصت و ييورخو
 . ْبْلَح يف ةديبع يبأب قحل مث يدنكلا دوسألا نب , طمسلا هحتتفاف نيرسنق نوصح

 عمجي بلح رضاح ىعدي رضاح بلح ةنيدم برقب ناكو» :يرذالبلا لاق
 | مث «ةيزجلا ىلع ةديبع وبأ مهحلاصف «مهريغو خونت نم برعلا نم ًافانصأ
 .«كلذ دعب اوملسأ
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 ةنس رخاوأ يف - اهيحاونو ْبَّلَح حتف .طمسلا نب ليبحرشو ءطمسلا دهش دقو

 يت يل اركركللا ريللا يكمل هذال رانك عنادا داخل يردك ياخور بها 5

 نب طمّسلا دوصقملاو بلح ةنيدم حتاف يمرضحلا يدنكلا ورمع نب طمشلا . . ماشلا

 مول نيف ةرسخلاو ربضللا يدم ىلحاج اورج هاكر يك دوبل

 نيرشنقو صمج ميلقأل طنشلا نب ليبحر ةيالو

 1و يو عدستي كل ال
 نأل ةرتفلا كلت ىتح ًايرادإ اهميسقت مت دق نكي مل ماشلا نكلو ء«ه7١ ةئنس
 هيبأ عم اهيحاونو صمح روحمل ًايبرح ًادئاق ليبحرش ناكف ةمئاق تناك بورحلا
 . يدنكلا دوسألا نب طمسلا

 يف  سدقلا ملتساو ماشلا ىلإ باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ ىتأ املو

 ةيركسعو ةيرادإ ميلاقأ وأ ماسقأ ةعبرأ ىلإ ماشلا ميسقت مت - ه١ ةنس طساوأ

 اوفلتخا دقو» :يرذالبلا لاق . ندرألاو نيطسلفو صمحو قشمد يهو دانجأ تيمُّس

 ءًاروك عمج هنأل ًادنج نيطسلف ن نوملسملا ىمس يشمل 0 را اي

 :مهضعب لاقو دريل عم صوخب ائاكو ندرآلا كلذقكو قش *+مذ كلذكو

 نم اهب مهتابترم نوذخأي يأ  ًادنج اهب مهعامطأ نوضبقي دنج اهل ةيحان لك تيمس
 ةيواعم نب ديزي ناك ىتح صمح ىلإ ةمومضم اهروكو نيرّسنِق لزت ملو  اهجارخ
 ("”ًادنج اهتاوذو جبنمو ةيكاطنأو نيرسنق لعجف

 ةنس طساوأب  رمع ةفالخ يف ماشلل يعابرلا يرادإلا ميسقتلا كلذ مت املو
 ريمأتب ةديبع وبأو رمع ماقو م حسا ١ دج ب مو ل

 ا لا يرو را نتصل ىلع ليتم ناج ىلا اهتماما دا

 مدق املف « ءاهميلقأو صمح ىلع يراصنألا تماصلا نب ةدابع ريمأتو « نيطسلف

 لاوش يف - يراصنألا تماصلا نس ةدابع اهيلع فلختسا صمح لإ ةديبع نأ

 ىلع طمسلا نب ليبحرشل ىلوألا ةدايقلاو ةرامإلا ةرتف تهتنا كلذبو - ها[

 - نئادملل ًاريمأ قارعلا ىلإ طمسلا نب ليبحرش لقتناو «ةنس ءاهز تناكو .صمح
 لاقتنا ذنم كلذو «باطخلا نب رمع نيئمؤملا ريمأ اهيلع هلمعتسا - ىرسك ةمصاع

 .8١”17ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف ةفإ 7١. ص  فرطمابل  عماجلا ()
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 طمّسلا يقب امنيب «ه١! مرحم رهش يف ةفوكلا ىلإ نئادملا نم صاقو يبأ نب دعس

 ملو «يراصنألا تماصلا نب ةدابع اهريمأ عم ًادئاق صمح يف  ليبحرش دلاو

 نيرسنق ىلع ةديبع وبأو رمع لمعتسا ثيح كاذنآأ صمح ىلإ ةمومضم نيرسنق نكت

 لزع مث «صمح ريمأ تماصلا نب ةدابع ناك امئيب ه١ - ١ ةنس ديلولا نب دلاخ

 . صمح ىلإ ةمومضم تحبصأو نيرسق ةرمإ نع ديلولا نب دلاخ باطخلا نب رمع

 ماشلا ريمأ حارجلا نب ةديبع وبأ يفوت ةيرجه ١6 ةنس طساوأ يفو
 ركذ امك - ثيح «نيطسلف نم اهيلإ امو ندرألا ريمأ يدنكلا ةنسح نب ليبحرشو
 هرمأو ةديبع ىبأ ناكم ماشلا ةيالوب كأيفس ا ني دديرب ننلإ رحع بتك »  يرذالبلا

 قشمد ىَلَو هنإو «ندرألا ديزي ىَلَو امنإ رمع نأ :موق لاقو «ةيراسيق وزغي نأ
 عم ضراعتي ال لوقلا كلذ نكلو .2«تماصلا نب ةدابع صمح ىلوو «ءادردلا ابأ

 ةيراسيق ىلإ شيجلاب ديزي راسف «ماشلل أماع ًادئاق ًاريمأ نايفس يبأ نب ديزي ةيلوت
 داعو نايفس يبأ نب ةيواعم هوخأ ةدايقلا ىلوتف ًاديدش ًاضرم ضرم اهترصاحم ءانثأو
 ناكم ماشلا ةيواعم ةيلوتب رمع بتكف ه١ ةنس رخآ يف اهب تامف قشمد ىلإ ديزي

 .ه19 ةنس لئاوأ ىف ديزي

 دمع ةيتموملا رثمأ ىلإ صمح نم يدنكلا ةويسألا ني. طنمتسلا هجوت ذئدنعو

 «يدلو نيبو ىنيب تقّرَف دق . .نينمؤملا ريمأ اي :هل لاقو «ةرونملا ةئيدملا ىف

 بتكف «ماشلا ىلإ هلّوحا لب :رمع لاقف «قارعلا ىلإ ينلوح وأ ماشلا ىلإ هلّْوَحَف

 ءاهيلإ لوحتف «ءصمح ىلإ  نئادملا نم  لوحتلاب طمسلا نب ليبحرش ىلإ رمع
 نيرسنقو اهيحاونو صمح لمشي ناك يذلا عساولا اهلولدمب صمحل أريمأ حبصأو

 ركذ دقو ءه4١ ةنس لئاوأ ذنم ماشلل ةيواعم ةيالو راطإ ىف كلذو ءاهيحاونو

 ىلوو ءاهتالصو ندرألاو قشمد ءاضق ءادردلا ابأ ىلوف :ةالصلاو ءاضقلا ةباحصلا

 نب ةدابع نأ كلذ يدؤمو .ا؛(اهتالصو نيرسنقو صمح ءاضق تماصلا نب ةدابع

 حبصأ امنيب ءاضقلاو ةالصلل ًايلوتم تاب امنإو ءءاضقلاو ةالصلاو جارخلاو برحلا

 برحلا ىلع ريمألا تاذلابو ءاهلامعأو صمحل دئاقلا ريمألا وه طمسلا نب ليبحرش

 تماصلا نب ةدابع هجوت مث « نيتنس ءاهز ءاضقلاو ةالصلا ىلع ةدابعو .جارخلاو

 صمح ميلقأل ةلماشلا ةرامإلاو ةيالولا طمشلا نب ليبحرشل تخضأ اندين نيطسلف

 ةنس هتافو ىتح فينو ةنس نيرشع ةليط اهيلع اريمأ ليبحرش رمتساو «نيرسنق عم

 .ةيرجه 4” ةنس وأ نيعبرأ
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 زييمت يف ةباصإلا) باتكب (طمسلا نب ليبحرش) ةمجرت يف ءاج كلذ يفو
 : هنأ ( ةباحصلا

 . اهب تامو صمح ىلع ًالماع ناك :لاقو ةباحصلا يف نابح نبا هركذ)
 .لزانم اهمسقف «ءصمح لزن :هنإ نكسلا نبا ركذو ..

 («ةنس نيرشع نم ًاوحن صمح ىلع ًالماع ناك هنإ ةفيلخ ركذو ..
 : هنإ عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاج كلذكو

000 

 0 نيرشع نم ًاوحن صمح يو . .ناعجشلا ةداقلا نم ٍلاو»

 هتركذ ام صمح ميلقأل 11 و بح ف ةرالو ميو كاشف قرنا تاكو

 طمشسلا نأ» يرذالبلا لاقو 2«لزانم اهمسقف صمح لزن» هنإ ةرابعب ةباحصلا مجارت

 الج ضوفرم لك يف مهنكسأو ءاهولزن ىتح نيملسملا نيب ًأططخ صمح مسق
 هنألو ؟ريمألا هنأل طمسلا نب ليبحرش وه كلذب ماق يذلاو .«ةكورتم ةحاسو ءهلهأ

 .(لزانم صمح مسق) يذلا ةباصإلا يف ءاج امك

 ةرتف تناك ه٠ ةنس لحاوسلاو ةيراسيق حاتتفا ىتحو ةقباسلا ةرتفلا نأ امبو

 ءاهتنا دعب ناك نيملسملا نيب لزانمو اططخ صمح ميسقتب ليبحرش مايق نإف «بورح
 ةيمالسإلا ةيبرعلا لئابقلاو رئاشعلا تأدب ثيح -ه١٠ ةنس  لحاوسلاو ةيراسيق حوتف
 ليبحرش ماقف ءاهل ةعباتلا قطانملاو ندملاو صمح يف رقتست حوتفلا يف تكراش يتلا

 رقتست يتلا لزانملاو ةقطنملا صيصختو ديدحتب كلذو «لزانمو اططخ صمح ميسقتب
 ملو «تامزلتسمو دجاسمو قفارم نم مزلي امب ةقطنم لك زيهجتو ةليبق وأ ةريشع لك اهب
 نيقباسلا نييحيسملا برعلا نم اهلهأ اهيف يقب يتلا لزانملاو قطانملل ليبحرش ضرعتي

 مورلا اهنم الج يتلا لزانملاو قطانملا يفو ةيلاخلا قطانملا يف نيملسملا نكسأ امنإو

 نكسأ)) هنأب يخيراتلا صنلا ءاج كلذ يفو «مورلا دالبب اوقحلو ءالجلا اوراتخا نيذلا

 نارمعلاو رارقتسالا رشتناف .(ةكورتم ةحاس وأ .هلهأ الج ضوفرم لك ىف نيملسملا

 ةيقذاللا اهنم'اناك يعلاوب اهل ةعباتلا قطاحتلاو نالملاو ضم ةييدعب ضالسالا يبرعلا
 ىلإ ةيمافو اهيحاونو رزيش ةعلقو اهيحاونو ةامحو نامعنلا ةرعمو نيرسنقو لحاوسلاو
 تناك اهنأل صمخ اعيمجا اهل لاقي ناكف < نصمحت لامعأ رئاسو اهيحاونو تلح
 مهتابترم ماشلا نم مسقلا كلذ دنج ضبقي اهيفو ريمألا رقمو ةيرادإلا ةمصاعلا

 صمح يف ترقتسا يتلا ةيسيئرلا لئابقلا نيب ةيخيراتلا رداصملا تركذ دقو . مهتاءاطعو

 .5 25ص  فرطمابل  عماجلا 2230 . ١7ج ١ 5 5ص ب زييمت يف ةباصإلا (0)
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 نم ةريثك رئاشعو (نوكسلا) نم رئاشعو (صمح ةعاضق )و (صمح ةدنك) اهلامعأو

 نم ءاجرألا كلتب اورقتسا املف «مهريغو (نيينزيلا) نمو (عالكلا يذ) نم (ريْمَح)
 . برعلا ةريزج ةيقبو نميلا نم مهرئاشع مهب تقحلو مهيلإ تعزن ماشلا

 يتلا ةيبرعلا لئابقلاو رئاشعلا نم ريثك مالسإ ليبحرش ةيالو دهع دهش امك

 ةديبع وبأ ناكو ءاهيحاونو نيرسنق يف ءيطو خونت مهنمو «ةيحيسملاب نيدت تناك
 دعب اوملسأ مث) «ةينارصنلا ىلع مهرثكأ يقبو مهضعب ملسأ مالسإلا ىلإ مهاعد امل

 مهنم ليلقلا الإ يدنكلا طمسلا نب ليبحرش دي ىلعو دهع يف كلذو 0 كلو

 ذنم صمح راهدزإ ملاعم نم ناكو «ةيحيسملا ةينارصنلا مهتنايد ىلع اوماقأ نيذلا

 تناك» هنأ صمح لهأ نم خياشم نع يرذالبلا هركذ ام طمسلا نب ليبحرش دهع

 امم اهريغو لحاوسلا نم تيزو حمق اهيلإ ْدِرَيو ءهرخصلاب ةشورفم صمح ةنيدم
 .(مهتعطاقمب تالجسلا مهل تلجسأو ءهيلع هلهأ عطوق

 نب ليبحرُش ماشلا لهأ سأر نأ» :لاقف اليبحرّش صاعلا نب ورمع فصو دقو

 يف ميظعلا هرودل كلذو «هتناكم ولع ىدم ىلع كلذ لديو ''"يدنكلا طمسلا

 ندملاو صضمح يف يمالسإلا يبرعلا رصعلا هسيسأتو «قارعلاو ماشلاب تاحوتفلا

 ميسقت مت ميلاقأ ةعبرأ عبار اهنأ ْذِإ ءماشلا عبُر لثمُت تناك يتلاو اهل ةعباتلا قطانملاو

 ليبحرش ثكم دقو .نيطسلفو ندرألاو صمحو قشمد يهو رمع ةفالخ يف اهيلإ ماشلا

 يف ماشلل نايفس يبأ نب ةيواعم ةيالو راطإ يف نيرسنقو صمح ميلقإل ًاريمأ طمسلا نب
 74 ةنس نافع نب نامثع ةفالخ يف مث ه7 - ١9 ةنس نم  باطخلا نب رمع ةفالخ
 ذخأي يتلا ىربكلا ةنتفلا عالدناو ه5 ةجحلا يذ يف نامثع لتقم ىتحو هال

 ل ا ل

 ىزبكلا ةنتفلا يف . . طْمّسلا نب ليبحرش
 ةايدامللا يا ةنالكلاب بلاط ىبا ترب ىلع عيومو نافع نين امعع لعق امل

 روف نامثعل رأثلاب ةبلاطملا راعشأ اوعفرو اًيلع ماشلا لهأو ريمأ عيابي مل ةرونملا
 ةلئان ةديسلا باتك أطباتم ةنيدملا نم يراصنألا ريشب نب نامعنلا يباحصلا لوصو

 «نافع نب نامثع نينمؤملا ريمأ ةجوز ةيريمحلا ةيبلكلا صوحألا نب ةَّصِفاَرَفلا تنب
 لخد املو (ةعاجشلاو يأرلا تاوذ نم «ةرعاش «ةبيطخ) :ةلئان ةديسلا تناكو

 تقلأ «مهدحأ هبرضف «فويسلا مهيديأبو نامثع راد ىلإ نامثع لتق اودارأ نيذلا

 )١( ؛ص  اضر دمحمل ىلع مامولا ١5.
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 2222ش111# «نامثع ىلع اهسفنب ةلئان

 ىلإ تفرصناو . . ثيغتست تجرخف .نامثع لِتقو ءاهعباصأ ٌرجف فيسلا ةلئان

 «خلإ «مكنيب ًامولظم لتق نيرونلا وذ نامثع :لوقت سانلا يف تبطخف دجسملا

 لوخد فصت - ماشلا لهأو ماشلا ريمأ  ةيواعم ىلإ تبتك مث .ةليوط ةبطخ يهو

 اهعباصأ ضعبو ءامدلاب ًاجرضم هصيمق هيلإ تلسرأو ءنامثع ىلع موقلا
 ءامدلاب جرضملا نامثع صيمقو اهباتك ةلئان ةديسلا تلسرأو :١2)2ةعوطقملا

 هلئان باتك ةءارق متو «يراصنألا ريشب نب نامعنلا يباحصلا عم ةعوطقملا اهعباصأو

 «نافع نب نامثع نيئمؤملا ريمأ لّتق ماشلا لهأ مظعتساف «قمدب عماجلا دجسملا يف

 نامعنلا ةيواعم ىلع مدق امل» هنأ اضر دمحم لاقو .نامثع ةلتق نم رأثلاب اودهعتو

 ةلئان عباصأبو همدب ًابضخم هيف لتق يذلا هنع هللا يضر نامثع صيمقب ريشب نب

 عباصأ نم بصقلا روهظ نم ةرهاظلا لصافملا يهو - مجاربلاب ةعوطقم هتجوز

 فصنو امهلوصأ نم ناتعوطقم ناعبصأو فكلا نم ءيشو اهنم ناعبصأ  فكلا
 هيلإ باثو «دانجألا ىلإ ربخلاب بتكو «ربنملا ىلع صيمقلا ةيواعم عضو «ماهبإلا
 - مسقأ يأ  ىلإو «هيف ةقلعم عباصألاو ربنملا ىلع - صيمقلاو  اوكبو «سانلا
 الو «مالتحا نم الإ لسغلل ءاملا مهسمي الو ءاسنلا اوتأي الأ ماشلا لهأ نم لاجرلا

 ىنفت وأ ءيشب مهنود ضرع نمو نامثع ةلتق اولتقي ىتح شُْرُفلا ىلع اوماني
 ةيواعم اهيلإ أجل يتلا لئاسولا نم ناك» كلذ نأ اضر دمحم ىريو :'"”(مهحاورأ

 ةلئان ةديسلا باتك نأ لوقلا نم عنمي ال كلذ نكلو ««ماشلا لهأ ضيرحت يف

 رأثلل ماشلا لهأو ريمأب اهخارصتساو نينمؤملا ريمأ نامثع ةجوز ةيريمحلا ةيبلكلا
 رعاشم جيجأتل ًايفاك ناك كلذ لك «ةعوطقملا اهماهبإو اهفكو اهعباصأو نامثعل

 تناك الو ةيواعم نكي ملف «نامثع ةلتق نم رأثلا ءادن عافتراو ماشلا يف بضغلا

 اهنمف لوألا ردصملا يه ةرونملا ةنيدملا تناك امنإو «كلذل لوألا ردصملا ماشلا

 عباصأو باتك أطبأتم يراصنألا ريشب نب نامعنلا لصوو ةلئان ةديسلا باتك لصو

 نب ناسح فقو ًاضيأ ةرونملا ةنيدملا يف امنيب «رأثلاب ماشلا لهأو ريمأ ًايدانمو ةلئان

 5 و ا ال ا ركل

 0 راب 2 ينربخُت ُريطلا َتْيلو يرعش َتْيل اي ..

 نب ةصفارُقلا تنب ةلئان ةمجرت - فرطمابل  نميلا ىلإ نيبستنملا نيرجاهملا مالعأل عماجلا )١(
 5١. 5ص  ةيريمحلا ةيبلكلا صوحألا

 .165و 55ص .اضر دمحمل ىلع مامإلا )20
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 يف لوقيف ماشلا لهأو ماشلا ريمأ عم هنأ هنع هللا يضر تباث نب ناسح نلعيو
 :راصنألا ةعاجشو حوضوب هتديصق

 اناوخأناوخإلابوهريمألابو ٌةرفان ماشلا ضرأب ائيضر دّقف»

 اناوحا يي امو ايح ثبات اودهش نإو اوباغ نإو مُهْنِمل ينإ

 "نامه تارانث اي وبك هللا رايك نق اكينكو نيكيتمتلل

 هركذ ام ضعبلا نظي امك طقف ةيواعم ةلأسم نكت مل ةلأسملا نأ دكؤي اممو
 تعياب هنع هللا يضر نامثع لتُق امل :لاق نسحلا نب للا نيف نسر ايفر لوح

 ,«يراصنألا كلام نب بعكو . تباث نب ناسح : مهنم ًأريسي أرفن الإ اّيلع ٌراصنألا
 نامعنلاو :ةماشك, هرب لهطممو ,يردخلا ديعس وبأو «يراصنألا دّلُخُم نب يلم

 «جيِدخ نب عفارو ؛ «يبلكلا ةثراح نب ديز نب ةماسأو تاتي كيزو (ريبشت نتن

 ماسلا ىلإ ةدرالجلا نيا مود ترعو كرو يراصنألا ةرجُغ نب بعكو «ديبع نب ةلاضفو

 هللا كبعَو «نوعظم نبا ةمادق - (راصنألا ريغ نم) - هعيابُي ملو :ًايلع اوعيابي ملو

 نب رمع نب هللا دبعو «ءصاقو يبأ نب دعسو ؛ةبعش نب ةريغملاو ؛مالس نب
 .ةكم ىلإ نيبراه اوجرخف ناورمو ديعسو ةبقع نب ديلولا امأ . .بيهُصو «باطخلا
 نامثع صيمقو تعطق 5 يتلا نامثع ةأرما ةلئان عباصأ ذخأ هنإف ريشب نب نامعنلا امأو

 ."”(ماشلاب قحلف هب برهو هيف لتق يذلا
 ةباحصلا نم ةعامجو ةيواعم  ماشلاب - سانلا يف ماقو» :ريثك نب ظفاحلا لاق

 «يراصنألا تماصلا نب ةدابع مهنم «نامثع مدب ةبلاطملا ىلع سانلا نوضرحي هعم

 ""*(ةباحصلا نم مهريغو «ةسبنع نب ورمعو «ةمامأ وبأو «يراصنألا ءادردلا وبأو

 دبع نب اريرج بلاط يبأ نب يلع مامإلا ثعب ءماشلاب كلذك فقوملا ناك اميفو

 لمجلا ةعقوم دعب كلذ ناكو «ةعيابملا ىلإ مهوعدي ماشلا لهأو ةيواعم ىلإ يلجبلا هللا

 : باعيتسالا يف يبطرقلا لاق .ها 16 بجر ىف ةفوكلا ىلإ يلع مامإلا مودقو ة ةرصبلاب

 ريرج مدق املو ؛ةيواعمل صمح ىلع ًاريمأ يدنكلا طمسلا نب ليبحرش ناكولا

 - [باوج نود هرخأ ينعي] - ًارهش هسبح ةيواعم ىلإ هنع هللا يضر يلع دنع نم ًالوسر

 نم كل دب الو «ماشلا لهأ رئاصب در دق ًاريرج نأ ةيواعمل ليقف ؛هرمأ يف ددرتيو ريحتي

 ."06. . طمّسلا نب ليبحرش الإ هملعن الو «ةلزنمو ةبحص هل ْنَمِم كلذ يف هضقاني لجر

 .الج 8١77و 55١ص - ريثك نبال - ةياهنلاو ةيادبلا 0

 ,1256١و 55ص -اضر دمحمل ىلع مامإلا 0

 .78ج 47١ص - ىبيطرقلل - باحصألا ةفرعم ىف باعيتسالا ()



 258 يدنكلا طْئّسلا نب ليِبْحَرُش / نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 553

 نب ورمع ىلإ ثعب ةيواعم نأ ةيليصفتلا رداصملا نع اضر دمحم ركذو

 ةنتفلا لزتعا دق نيطسلف زّيح نم هل ةعيض يف هيدلو عم ًاميقم ورمع ناكو» :صاعلا
 نينمؤملا مأ ةشئاعو ريبزلاو ةحلط يف يلع رمأ نم ناك دق هنأ» :ةيواعم هيلإ بتكف

 يسفن تسبحف ّيلع ةعيبب انذخأ يف هللا دبع نب ريرج انيلع مدق دقو «كغلي ام

 دبع هانبأ هعمو صاعلا نب ورمع راسف «مالسلاو . كلذ يف كرظانأ لبقأف :كيلع

 ام ةيواعم .ةاطغأفا . .هيلإ ةيواعم ةجاح فرع دقو ةيواعم ىلع مدق ىتح دمحمو هللا

 ىف كاتأ دق هنإ :ورمع لاقف ؟ىرت ام لاقو هرمأ ىف ًارمع ةيواعم راشتساو . .لأس

 لهأ ردك ذأ كل: ىزأ ثيسلو «نتاعلا ريح ذك نع قارعلا لهأ نيخ ةعببلا هله
 فارشألل نيطوتلاب كلذ لبق مدقتت ىتح ميظع رطخ كلذ نإف فالخلا ىلإ ماشلا
 لهأ سأر نأ ملعاو ؛نامثع لتق ىلع ألام ًايلع نأب نيقيلا مهبولق بارشإو مهنم

 هقيرط ىلع لاجرلا هل ْنْطَو مث كيتأيل هيلإ لسرأف يدنكلا طمّسلا نب ليبحّرُش ماشلا
 اهنإف هدنع اضرلا لهأ نم اونوكّيْلو نامثع لتق  (ىلع) ألام ًايلع هنأب هنوربخي هلك
 ."'”«ًادبأ ءيش اهجرخُي مل هبلقب ةملكلا هذه قلعت نإو ءماشلا لهأ كل ةعماج ةملك

 تينا نيظترعلا كا دوذلا تا ريم اففقم يطاقلا نو ور معو نار داع كنذيو
 َدِب الو نامثع لتق دق ًاّيلع نأ يف ماشلا لهأ رئاصب در دق ًاريرج نأ» :ةيواعمل اولاق

 نب ليبحرش الإ هملعن الو «ةلزنمو ةبحص هل نمم كلذ يف هضقاني لجر نم كل
 نب ليبحرش يهاضُي نم ماشلا يف نكي مل هنإ ةرابعلا هذه نم دافتسيو .4طمسلا
 ناك صاعلا نب ورمع هفصو امك هنإو ةيلاعلا ةلزنملا يوذو ةباحصلا نم طمسلا
 ةيخيراتلا رداصملا نم هانعمج ام نأ كاردإ حيتي هلك اذهو .(ماشلا لهأ نسر )

 ينو ِةكَي هللا لوسر دهعو بكوم يف طمّسلا نب ليبحرش نع هانركذو ةرفوتملا
 الإ سيل نامثعو رمع ةفالخ يف صمحل هتيالو مث نئادملل هتيالوو ماشلا تاحوتف

 تاحوتفلا ةداقو ةباحصلا نيب هب ةيلاعلا هتناكمو ديجملا ةرودو هخيرات ملاعم ضعب

 نامثعو رمعو ركب يبأ ةفالخ يفو ِهيَو ِهّللا لوسر دهع ذنم ءامعزلا ءارمألاو
 ماشلا لهأ س أر نإ » :ةيواعمل صاعلا نب ورمع لاق نأ ىلإ مهنع هللا يضر

 لك ةيرط ىلع لاجرلا هل قطوَو «كيتأيل هيلإ لِسْرأَف يدنكلا طمسلا نب ليبحرش
 ةملك اهنإف هدنع اضرلا لهأ نم اونوُكّيْلو ,نامثع لتق ىَلَع الام ًاّيلع ّنأب هنوربخي
 اعدف .ًادبأ ءيش اهجرخي مل هبلقب ةملكلا هذه ْقَلْعَت نإو «ماشلا لهأ كل ةعماج

 نم وهو) ةأطرأ يبأ نيب رسُبو (يباحص وهو) يلجبلا يرسقلا دسأ نب ديزي ةيواعم

 .(ةداقلا نم وهو) يديبّرلا ثراحلا نب قراخمو ءورمع نب نيفسو «(ةداقلا

 .1505 -580١1ص اضر دمحمل بلاط يبأ نب يلع مامإل0)
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 ةداقلا نمو يباحص وهو) ينادمهلا يدشاحلا ةريعش يبأ نب كلام نب ةرمحو

 لاثمأو (ماشلاب ةداقلا نمو يباحص وهو) يئاطلا دعس نب سباحو «(نيطسلفب

 هيلإ بتكو ءهقيرط ىلع هل مُهَئْطَوَف «طمسلا نب ليبحرش دنع اضرلا لهأ نم ءالؤه
 نم  هقيرط يف ءالؤه نم لجرلا دعب لجرلا ىقلي ليبحرش ناكف ؛هيلع مودقلاب
 «كلذ هبلق اوبرشأ مث نامثع لتق ىلع ألام ًاّيلع ْنأ هنوربخيف  قشمد ىلإ صمح
 «هميظعت اورهظأو هولبقتساف «هلابقتساب ماشلا فارشأ ةيواعم رمأ قشمد نم اند املف

 ىلع لخد ىتح ليبحرش لبقأف .ةملكلا هذه هيلإ ىقلأ مهنم لجرب الخ املك ناكف
 نامثع لتق  (ىلع اآلامف) بلاط يبأ نبا نأ الإ سانلا ىَبَأ :لاقف .أابضغم ةيواعم

 امنإو مكرمأ فلاخأل تنك ام :ةيواعم لاقف . ماشلا نم كنّججرخُتل هّتعياب نل هللاوف

 ملعف .(ًاريرج ينعي) هبحاص ىلإ لجرلا اذه ددراف :ليبحرش لاق . مكنم دحاو انأ

 هب مهت يذلا اذه نإ :ليبحرشل لاقف «ليبحرش عم ماشلا لهأ نأ ةيواعم كلذ دنع
 رأثب بلطلا نم هيف نحن ام مُهْمِلْعَأَف ماشلا نئادم يف ْرِسَف ةماعلا اضرب الإ حلصي ال

 دج هيت ماخلا ند رعت يح سوات ب ا ل كارلا

 مهلك سانلا هباجأف ,مولظملا مكتفيلخ رأثب سانلا اهيأ اوضهنا . . :لوقيو ةنيدم

 املف . ملعأ دار انس بيوت ادريت لل ررلاق مينا اكاحا نيمج لها ًارفن الإ

 ةَمِلْعأو ءكبحاصب قحلإ :ريرجل لاق ءهل مهتعيابم فرعو ماشلا لهأ ةيواعم قاذ
 .؟ةعيبلا ىلإ هبيجن ال ماشلا لهأو يْنأ

 يف ةيواعم حجن ةقيرطلا هذهبو :هصن هصن يلي ام ًالئاق اضر دمحم فيضيو

 ناكف هنع هّللا يضر ىلع دض ةوعدلا تب ىلع هلمحل ليبحرش ىلع لايتحالا

 ىتح نامثع لتق اّيلع نأ هل نولوقيف مهب قثي نم ةيواعم ىلإ هقيرط يف ىقلي ليبحرش
 هل لاقف .ّيلع ةعيب نع هاهن ةيواعم ىلإ لصو املف .ةقيقحلل ًافالخ كلذب نقيأ

 دق ةمألا نأ عم ةمألا ةدارإ ىلع لزني هنأ ينعي (مكرمأ فِلاخأل تنك ام) ةيواعم
 "نا

 ىلع لايتحالا يف ةقي ةقيرطلا هذهب حجن ةيواعم نأب ليلحتلاو يأرلا اذهو
 قاوروق اني نا ليبحرش يف ةلثمُم - ماشلا يف ةمآلا ةدارإ نأو ليبحرش

 همدقتسا) ليبحرش نأ باغيتسالا يف يبطرقلا لوق عم قفتيو ؛«ليبحرش حلاصل

 «نامثع لتق ًاّيلع نأ هدنع نودهشي ًالاجر هل أيهف «هيلع مدقف صمح نم ةيواعم
 قراخمو «يئاطلا سباحو «يملسلا روعألا وبأو ءهدسأ نب ديزيو ءرسب :مهنم

 هدنع اودهشف :«كلذ ىلع ةيواعم مهأطأ دق .ينادمهلا كلام نب ةرمحو «يديبزلا

 )١( ص اضر دمحمل . بلاط يبأ نب يلع مامإلا ١55-0 155.
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 هولاق را حلل نرسل ا (هنع هللا يضر نامثع لتق ًاّيلع نأ

 ةيواعم رمأ قشفد نم اند املف :(نامثع لتق ىلع ألام ًاّيلع ّنأ) وه ليبحرشل

 هذه هيلإ ىقلأ مهنم لجرب الخ املك ناكف .هولبقتساف «هلابقتساب ماشلا فارشأ

 اضرلا لهأو ءارمألاو ةباحصلا نم كئلوأ قشمدو ماشلا فارشأ ناك دقو «ةملكلا
 ريشب نب نامعنلاو «ةبقع نب ديلولاو «صاعلا نب ورمع لاثمأ ليبحرش دنع

 «ةسبنع نب ورمعو عةمامأ وبأو «ءادردلا وبأو «تماصلا نب ةدايعو «يراصنألا

 ركب يآ نب نمحرلا دعو :ةملسم نب :بيبخو ريرك ني رماع ني هللا دبنعو
 ةباحصلا نم مهريغو «ينوكسلا جيد ع نب ةيواعمو ءرمع ني هللا ليبعو «قيدصلا

 نأ الإ .نامثع لتق ىلع ألام ًاّيلع نأب نيقيلا ليبحرش بلق اوبرشأف «نيعباتلا نمو
 اوناك امنإو بسحف كلذب مهرمأ وأ كلذ ىلع مهأطأو ةيواعم نأل نكي مل كلذ

 ثدح يذلاف «ةريثك فقاومو لاوقأ كلذ يف مهلو «لعفلاب كلذ نودقتعيو نونظي

 هنأب لوقلا نكمي ام كلذ يف سيلو (هب نيعنتقم اوناك امب ليبحرش اوعنقأ مهنأ وه

 دقو ًاعئاش ناك «نامثع لتق ىلع ألام ًاّيلع ْنأ» :لوقلاو معزلاف «ريرغتو لايتحا
 اوناكو «ةنتفلا ةيادب ذنم ماشلاو ةرصبلاو ةكمو ةنيدملا يف نوريثك كلذ نظو لاق

 اوحبصأ  نامثع لتقب ةثالثلا نيمهتملا وأ  نامثع ةلتق نأ ىلإ كلذ يف نودنتسي

 . ؟7ةفوكلا يف ىلع مامإلا ةداقو باحصأ رابك نم
 لخدو عمس ام عسب اهل لير 5 داي يسب ير لا يرو ااحالو

 ركذت ملو «عجري نأ ريرج ىبأف «هرظانف ًاريرج ىَقَل» قشمد يف ةيواعم ىلإ
 نم ايعأ دق نامثع رمأ ْنِإ» :ريرج لوق يف جردنت يىهو ة ةرظانملا كلت تاياورلا

 لاقو «. . روتوم الو رتاو ريغ اّيلع اوعياب سانلا نأو «هنع باغ نمب فيكف ؛«هدهش
 «نامثع لتق ىلع ألام ًاّيلع نأ يدنع حص دق» :ريرجل لاق ليبحرش نأ يبطرقلا
 نبا نأ الإ ٌسانلا ىَبأ» :لاق هنأ نم تاياورلا هتركذ ام كلذكو لوقلا كلذ نكلو

 نأ رهاظلاف .«ماشلا نم كنجرخُنل هتعياب نئل هللاوف نامثع لتق ىلع الام بلاط يبأ
 ملسم يبأ ريسم ىلع ةيواعمو ماشلا لهأ هوجو قافتا دعب ناك امنإ لوقلا كلذ

 مامإلا ىلإ ةيواعم بتكف «نامثع ةلتق ميلستب هتبلاطمو يلع مامإلا ىلإ ينالوخلا
 هراد نم عمست تنأو ةلحملا يف كعم لتق نامثع ةفيلخلا نأ :هيف لاق ًاباتك ّيلع

 مهف هتلتق كؤاويإ "”نينظ اهب تنأ ىرخأو ..لعف وأ لوقب هنع عفدت الف ةعيهلا

 نحنو هب مهلتقن هتلئق نم انكمأف ًاقداص تنك نإف «كتناطبو كراصنأو كديو كدضع
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 ىتح ةيواعم باتكب ملسم وبأ راس» أضر دمحم ركذ امك مث ٠ ( كيلإ ىشاخلا عرسأ

 ا ل ل ا

 ءاتريمأ تثار علت الإ عقدا ايزل لحن ع هللا ييفو ناعم نإ 550

 اذ تنكو (ةدهاش كل انعتشلاو «ةرصان كل انيديأ تناك سانلا نم دحأ كفلاخ نإف

 لونان هن مار «ةوادغلاب يلع دغأ : هنع هّللا يضر ّيلع هل لاقف .ةجحو رذع

 ةرشع ءاهزب وه اذإف « ءدجسملا ىف وهو ىلع ىلإ لخد «دغلا نم ناك املف «مركأو

 ملسم وبأ لاق مث .نامثع ةلتق انلك :نودانُي مهو حالسلا اوسبل دق لجر فالآ

 مهعفد رأ ملف هنيعو رمألا اذه فنأ تبرض ينإ .ّىلإ مهعفدت نأ نم ًافوخ كلذ
 لصتي ام نأشب هيف لاق ةيواعم ىلإ ًاباتك ىلع مامإلا بتك مث «كريغ ىلإ الو . كيلإ
 يملعل «كلذ ىرأ ال ينإف هتلتق كيلإ يعفد نم َتلأس ام امأف» نامثع ةلتق ميلستب

 ملسم وبأ داع املو . (ديرت ام ىلإ ةاقرمو لمأت ام ىلإ ةعيرذ كلذ بلطت امنإ كنأب

 0 م ب د 01 هر جرو 3 راوم بخ ار ااارعملا تلح

 ا نياك | سانا نبأ اعمل ًالئاق طمسلا

 1 رك و ل و ا لا
 3 كا لا ريرجل لات عم مابخلا لعاز لبحر تت 11, راعط قرع

 ةهجاوم يف « هركسعم امهنم لك ذختاو نيس يف ناشيجلا لباقتوا ا

 رق ثعبو يلع مامإلا ردابف ادعي موقعي هد ,دلسإلا كاسرق كافور الكب

 نب ريشبو ينادمهلا سيق 5 نب ديعس مهنيب ةيؤاعم ىلإ ًادفو - مها“ ةجحلا يذ لوأ

 ىلإ هوعداو ه ةردلا» رامعلا ربا د مهل ناتر .يميمت ا يسرد وب طيقاو قي ايعلألا وريغ

 مهنيب ىرجو ةيواعم ىلإ اوراسف .هيأر ام اورظناو هيلإ اوجتحاو ةعامجلاو ةعاطلا
 ماشلا لهأ هوجوب ةيواعم عمتجا مث .ةديفم ةرمث ىلإ لصوتلا نود اوداعو مالك
 دفو هيجوتو مالسلاو حلصلا ىلإ مهليمو لاتتقالا مدع ىلع مهبلغأ صرح حضتاف

 يدنكلا طمسلا نسب ليبحرش قافتالاو مالسلا ةاعد نيب نم ناكو هيلع مامزلا ول

 يف - ديزي نب نعم هل لاقي ثلاث لجر عم ةيواعم امهثعبف يرهفلا ةمّلْسَم نب بيبحو

 نم وهو  ةمّلْسَم نب بيبح يباحصلا ملكتف «ٌىلع مامإلا ىلإ اوتأف  هالا/ مرحم
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 رمع ةفالخ يف مورلا روغثو ةينيمرأو ناجيبرذأ يف رابكلا تاحوتفلا ةداقو ءارمأ
 ناك نافع نب نامثع نإ تاك اموك لاق عالم ىنثأو ُبيبح هللا دمحف» - نامثعو

 هتايعت رلقدتساف 8 لاحت هللا رمآ ىلإ ةيبنيو لجو ره هللا تاتكي نسعي ادهم ةقيلخ
 نوكيف سائلا رمأ لزتعا مث د ا ا لا «هولتقف هيلع اودعو

 تنأ امو : يلع هل لاقف . مهيأر هيلع عمجأ نم مهرمأ سانلا يلوي مهنيب ىروش مهرمأ

 لاقف ..هل لهأب الو كانه تسل كنإف ثكسا .رمألا اذهو لزعلاو كل مآ ال
 كدنع لهف «يبحاص مالك لثم الإ يمالك ام يرْمَعْلَف كّتملك نإ : طمسلا نب ليبحرش

 باوج كيحاصلو كل معن : ليبحرشل يلع مامإلا لاقف ؟هب هّتبجأ يذلا ريغ باوج

 كعب هقانث نحسللا نإ : لاق اميف لاق مث هيلع ىنثأو هللا دمحف «هب هتبجأ يذلا ريغ

 مث «ةقرفلا نم د( عيسو ةكاهلا نيدو يئاكلاوا دلوع نيرو اكرام رجلا اننا

 5< وب فلختسماو ركن ابإ سانلا فلختسا مث 16 هيلع اهدا كفو هنلإ هللا ةكق

 ةيلع شانلا ري ل .ةمألا يف الدعو ةريسلا انسحأف ًارمع
 ُتيبأف «عياب : يل اولاقف مهرومأ لزتعم انأو سانلا يناتأ مث «هولتقف هيلإ اوراسف
 نأ لعفت مل نإ فاخن انإو «كب الإ ىضرت ال ةمألا نإف عياب :يل اولاقف «مهيلع
 يددلا واعمل تاوازر اعراب دف نتاج واعست و1 قاع رو ملف موكحاب ء سانلا قرتفي

 الإ ورغ الف . .مالسإلا يف قدص فلسو نيدلا يف ةقباس هل لجو ع هللا لعجي مل

 لطابلا ةتامإو هيبن ةنسو هللا تاعك ىلإ مكوعدأ نإ الأ فل مكدايقناو هعم مكفالخ

 لاقف ؟ًامولظم لتق نامثع نأ دهشتأ يجو دحر لاك .نيدلا ملاعم ءايحإو

 نأ معزي مل نمف : الاق . ًاملاظ لتُق هّنأ الو ًامولظم لق هنأ لوقأ ال يلعب مانؤلا اههل

 . ''"«افرصناف اماق مث .ءآرُب هنم نحنف ًامولظم لتُق نامثع

 قافتالا وه رمآلا عامتجال يعسلاو مهافتلا ىلإ لوصولل ىندألا دحلا ناك دقو

 اريسي أرمأ كلذ نانظي بيبحو ليبحرش ناك امبرو (ًامولظم لتق نامثع نأ) ىلع
 ًامولظم لتق هنأ لوقأ ال) :هلوقب امهباجأف يلع مامإلا ىلع ةطقنلا كلت احرط نيح
 تأيهتو مالكلاب ةئتفلا مسح ةلواحم كلذ دعب تفقوتو ءافرصناف (ًاملاظ لت هنأ الو
 - ١ نم) مايأ ةعست تماد يتلا نيْفِص ةكرعم يف ةنتفلا مسحتل لابنلاو حامرلاو فويسلا
 لمأ يأ ودبي نأ نود «ىلتقلا نم فالألا تارشع اهيف طقسو  (هالال رفص 4

 نيمكحلا ىلإ ادنسأو ميكحتلا ىلع ناقيرفلا ق قفتاف «ةوقلاب فالخلا مسحل يقيقح
 «ةمألا هذه نيب امكحي نأ) صاعلا نب ورمعو يرعشألا ىسوم ىبأ نييباحصلا

 رهش يف  نيمكحلا ءاقتلا يأ  ةيضقلا لجأ نإو «ةقرف الو برح ىف اهداري الو

 )١( اضر دمحمل - يلع مامإلا ص١8١ -
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 . ماشلا ىلإ ماشلا لهأو قارعلا ىلإ قارعلا لهأ داعو برحلا كلذب تهتناف .(ناضمر

 نأ ودبيو «نيفص يف لِتُق طمسلا نب ليبحرش نأ تاياورلا ىدحإ تمعز دقو

 نيفص دهش هنأ نم مغرلاب طمسلا نب ليبحرش نإف كلذك سيلو طمسلا نب ليبحرش

 تركذ دقف ءأفيس عفري ملو هسفنب اهيف لتاقي مل هنإف ماشلا لهأو ةيواعم عم
 0 ل ا و

 ول م ل ف ا ل ل ل

 سيرت ساس 0 عم

 ردا ىلع لس جسار رفا نتاع دقوا :يربطلا لذ «لدنجلا ةمود ىف صاعلا
 (لدنجلا ةمود) ءاقللا ناكم نامكحلا ددح املو .«ةئامعبرأ ةئامعبرأ ىف نامكحلا

 ةئامعبرألا ثعبب ةيواعم ريمألاو يلع مامإلا اغلبأ (ه78 ناضمر) ءاقللا دعومو

 نم لك هوجو رابك نم ريمأ ةسائرب نيمكحلا ءاقل روضحل امهنم لك نم لجر

 ءاقتلا ناك نيثالثو نامث ةنس يفو» : بهذلا جورم يف يدوعسملا لاق « نيقيرفلا

 اج نيب ورك نئاسقللا نب هلا سالو تسر ل

 ل ا وللا يا

 نيمكحلا تاضوافمو ءاقل ةتامعبرألا ماشلا ناسرفب طمسلا نب ليبحرش رضحف

 نيمكحلا ءاقل متر نعيجوبلا ًايتلأ 0 وحلا ا ةمودب

 هعم لاحتسا يذلا دحلا ىلإ تلصو دق تناك ةيضقلا نأ ؛هنع هللا يضر يرعشأل

 سرافو قارعلا ىلع ةفيلخ ىلع مامإلا رمتسا دقف ًادئاس ناك يذلا عقاولا رمألا
 ةيتارفلا ةريزجلاو ماشلا مكحب ًالقتسم ًاريمأ ةيواعم رمتسا امنيب ةيبرعلا ةريزجلاو
 مد قيشمد يف ةيواعم ىلإ لددسلا ةمود نم طعبملا ني ليبخ رش: داعالفو «رصمو

 ه8 ةلس يهو - ةنضا يل ريما رعب يتلا صحح ىلا بح

 .ادج +5٠ص - يدوعسملا نسحلا يبأل - بهذلا جورم )١(
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 ىلإ ةنثمطملا هسفن تعجر نأ ىلإ صمحل ًاريمأ طمسلا نب ليبحرش لزي ملو

 تانج يف نيقيدصلاو ةباحصلا حاورأ نيب اهناكم تذخأو «ةيضرم ةيضار اهبر
 يباحصلا همدقتي بيهم بكوم يف رهاطلا هنامثج صمح ةنئيدم تعيش امنيب ءدولخلا

 ليبحرش نامثج عييشتل صمح ىلإ لبقأ يذلا نيرسنق بئان ةمّلْسَم نب بيبح ريمألا
 ىلإ اوقفدت نيذلا ناسرفلا فالآو نيعباتلا تائمو ةباحصلا تارشع عم هيلع ةالصلاو

 . ميظعلا ميعزلا كلذ عادول صمح

 ةيواعمل صمح ىلع ًاريمأ ليبحرش ناك» :باعيتسالا باتك يف يبطرقلا لاق
 .«ةملْسَم نب بيبح هيلع ىلصو اهب تامو

 رماع وبأ لاق» :ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا باتك يف ينالقسعلا لاقو

 ىف: قايح نبا ةركذوب :.. ليبخرش ةزانج ةملسم نب بيبح عم ترضح : ينزوهلا

 تام :هبر ديع نب ديزي لاق . .اهب تامو صمح ىلع الماع ناك :لاقو ةباحصلا

 : ةرجيلل 47 ةنس تاه :هريغ لاقو. «ةيرجه 4* ةتساطمسلا نب لمحرش

 هيلعف .(م١55 قفاوملا /ه٠4 ةنس تام) هنأ عماجلا باتكب ةمجرت يف ءاجو

 .ىلاعت هللا ناوضرو ةمحر
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 - ةينيمرأو ةيتارفلا ةريزجلا ريمأو حتاف

 ريمأو حتاف يرعشألا مْنَع نب ضاَّيِع وه نيحتافلا ةداقلاو ءارمألا ءامظع نم

 ةينيمرأ دالب ىلإ مالسإلاو ةبورعلا ناسرفب زاجأ نم لوأو ةيتارفلا ةريزجلا ميلقإ
 ماشلاو قارعلا حوتف يف كلذ لبق هل ناكو «ةعينملا ةيزاقوقلا اهلابجو اهلوهس حتتفاف

 : هصن يلي ام عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاج ءريبك رود
 باطخلا نب رمع هّرمأ :حتاف «دئاق ؛ يباحص : يرعشألا مْنَغ نب ضاَيِعا

 مض دقو «سّرُفلا ةعيبرو ركب رايد حتفل دهاجم فالآ ةينامث هماوق شيج ىلع

 77 يفاب عز راهو .يدنكلا دوسألا نس دادقملاو «يمخللا

 :كولملاو ممألا خيرات يف يربطلا لاقو

 خب ضايع لاقو“.:ةريرحلا تعقا رعع ةعيس ةتيع عا ةنسلا هده فو"

 : ملغ

 ماحز ِتاذ موي ٌةَريزجلا ٍتّوَح اانعومجب نأ ماوقألا ُعِلْبَم نَم

 ماذقلاةيايغ ٌصمِحب ْنَّمَع اوسفنف ثايغلاو ًةَريزجلا اوعَّمَج

 ماهلاخارف نع ٌةَريزجلااوضفق رش غقم َمراكألاو ةّرِعألا نإ

 "'«ماشلادالب يوأي نموزغ نع  اًوُهَتناف ٍةًَريزجلا ىلع َكولُملا اوُبَلُع

 ةريزجلا ىلعو» :لاقو تايالولا ىلض ءاومألا رهع لايغ يربطلا ركذو

 . أدبن كي هللا لوسرل ضايع ةبحصبو ''”«يرعشألا ِمْنَع نب ضايع
 تنل جي 7 ماع ماع دنع

 .475ص - فرطماب دمحمل - نميلا ىلإ نيبستنملا نيرجاهملا مالعأل عماجلا )١(
 .؛ج ١!8ص - يربطلل  كولملاو ممألا خيرات ؟)

 .ءاج 88١ص - يربطلل  كولملاو ممألا خيرات (")
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 لوسرلا بكوم يف مْنَغ نب ضايع
 نيقباسلا رعاشألا ةليبق بابش نم يرعشألا دعس نب مْنَع نب ضايع ناك دقل

 ىسوم وبأ ذخأ امنيح نميلا يف عمرو ديبَز يداوب مهتقطنم يف مالسإلا ىلإ
 ْذِإ 0 ا لا ةرجهلا لبق ام ذنم مالسإلا ىلإ وعدي يرعشألا

 مالسإلا ىلإ وعدي دك 6 هللا لوسر ناك امنيح مالسإلا ىلإ نيقباسلا نم ىسوم ابأ نأ

 نطور دل نسنلا يتنوم ورا ردات :دلاخ دمحم دلاخ لاق كلذ يفو «ةكمب

 ةريصب ىلع هللا ىلإ وعديو ديحوتلاب فتهي كانه رهظ لوسرب هعامس َرْوَف ةكم

 ىدُهلا هنع ىَّقلَتو هللا لوسر يدي نيب سلج ةكم يفو .قالخألا مراكمب رمأيو

 ةليبق يف رشتني مالسإلا ذخأف «'''ههّللا ةملك لمحي هدالب ىلإ داعو «نيقيلاو
 لئاوأ نيب نم ناكو «يرعشألا رماع يبأو يرعشألا ىسوم يبأ دي ىلع رعاشألا
 0-15 نميلاب رعاشإلا ةليبق ةقطنم يف مالسإلا ىلإ نيقباسلا نييرعشألا

 نيب ةثالثلا ناك مث ؛يرعشألا دعس نب ِمْنْع امهيبأ عم ٍمْنُغ نب نمحرلا دبع هوخأو
 - ربيخ حتف ةادغ ةنيدملا ىلإ اومدقو ىسوم يبأ عم اورجاه نيذلا رعاشألا تالاجر

 يضرم ربا تاينول ردا هده نوال" دلاخج همحيج للاخ .لاكأو هال مرحم ىف

 : مالسإلا مهتتل نينلا نمبلا لها نم دلجر نويمتتو ةمضب عب باج لب «ةاحو

 هدا نمراشلالا دي م اناكو ل (. .ةدئفأ سانلا قرأ مهنأب لوسرلا مُهَتَعَنو
 وبأ :امه هل ناقيقش ناوخأو ىسوم وبأ :كاذموي نيرجاهم اومدق نيذلا نيسمخلاو

 لاق «دعس نب ممْنَعو . .يرعشألا رماع وبأ وهو ىسوم يبأ معو ..ةدرب وبأو ءمُهُر
 00 و ولا هاير همست و وحامي تيتا

 ,"”(يرعشألا ىسوم يبأ عم مدق نم وهو هبحص هل :دعس نبا لاق . .يرعشألا
 هيدر يف ينالقسعلا لاق . منغ نب ضايعون مك نب نلجرلا ةيعاذاك كلتكو
 : سنوي نبا لاقو .هبحص هل :يراخبلا لاق . ١. يرعشألا ِمْنَع نب نمحرلا دبع

 ةييرعشألا-نآل كلذو :"7«ةنيفسلا يف نميلا نم ل هللا لوسر ىلع مدق نمم ناك

 نيرجاهم ةرونملا ةئيدملا لحاس ىلإ ديبَر لحاس نم مهتنيفس نتم ىلع اوراس كئلوأ
 2 ل هيلإ مهمودق ذنمو ِهكك هللا لوسر ىلإ

 «هتذمالتو ٌدْيك 4 هللا لوسر باحصأ اونوكي نأ مهل رذُق نيذلا نينمؤملا نيب مهنكامأ

 .اهروهدو اهروصع لك يف ايندلا ىلإ مالسإلا ةلمح اونوكي نأو

 ."ج 88١ص - يرعشألا دعس نب منغ ةمجرت - ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا (؟)
 .1ج 7١1ص ب يرعشألا منغ نب نمحرلا دبع ةمجرت  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا (*)
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 دهاشملا «ضايعو ىسوم وبأو رماع وبأ مهتعيلط يفو «نويرعشألا دهش دقو

 ناكو «ةعساتلا ةنسلا ىتحو ةنماثلا ةنسلاو ةعباسلا ةنسلا يف هَّللا لوسر عم تاوزغلاو
 : مهنعو مهيف لوقيف ؛هباحصأل ىلعألا لثملا مهب برضي ِهكي هللا لوسر

 ام اوعمج 0 وْرْغ يف اولَمْرَأ اذإ نييرعشألا نإ»

 امُهْنِم انأو . ين ْمُهَف ؛ةَيوَسلاِب هومستقا مث ءدحاو بوث يف مهدنع

 شيجلا يف : اوناك مث ه4 ناضمر يف لَ هللا لوسر عم ةكم حتف اودهشو
 با(ساظرأ) ىف ذ نزاوه ةلواصمل يرعشألا رماع يبأ ةدايقب لي هللا لوسر هثعب يذلا

 ىسوم وبأ ةدايقلا ىلوتو ساطوأ ةررض ىف ماع نبأ نيكسافاب انئاطلاو ةكع نيب
 هيك هللا لوسر عم اوداع مث «ه4 لاوش يف . ساطوأ يف حتفلاو رصنلا هتدايقب متف

 .ةرونملا ةنيدملا ىلإ

 باتكب هتمجرت يف ءاج دقو «ةرونملا ةنيدملاب جوزت مُْنَع نب ضايع نإ ودبيو
 : هنأ ةباصإلا

 نب ةيواعم نع ديلولا نب ورمع نع حون نب رهاد قيرط نم مكاحلا جرخأ»
 يل لاق لاق يرعشألا منغ نب ضايع نع ريفن نب ريبج نع رباج نب ديز نع ىيحي
 اذكو .مكب ٌرثاكم ينإف ؛ًارقاع الو ًازوجع ّنِجوُرَت ال « ضايع اي : ه2 هللا لوسز

 . «ديلولا نبا ورمع نع يريراوقلا قيرط نم عناق نبا هجرخأ
 : اهنم كي هللا لوسر نم اهعمس ثيداحأ ةدع يرعشألا مَْغ نب ضايع ىور دقو

 نع يرعشألا بشوح نب رهش نع ريبزلا يبأ قيرط نم ىَلْعَي وبأ جرخأ» -
 هل لبقت مل رمخلا برش ْنَم :لوقي عي هللا لوسر ٌتعمس لاق منغ نب ضايع
 فيدال امون نيسزأ ةؤلص

 0 هنأ مْنَع نب ضايع نع ةورع نع يرهزلا قيرط نم ةدنم نبا جرخأو -
 ! :لوقي هك هللا لوسر تعمس ينإ مهلماعل ضايع لاقف ةيزجلا يف نوعمش اطسن

 . «ايندلا يف سانلا نوبذعي نيذلا بذعي هللا

 نأ ءريفن نب ريبج نع ذئاع نبا قيرط نم كردتسملا يف مكاحلا جرخأو:

 ا ؛تحت نيحاي راد بحاص ىلع عقو يرعشألا ِمْنَغ نب ضايع

 نأ دارأ نم :لوقي ْةكي هللا لوسر عمست ملأ :ماشهل ضايع لاقف .«لوقلا ميكح

 "”(ةينالع هل لقُي الف ناطلس يذل حصني
, 

 ."ج 0٠ ص - يرعشألا منغ نب ضايع ةمجرت  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا (؟)
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 يرعشألا ىسوم يبأ عم مْنَع نب نمحرلا دبعو ٍمْنَغ نب ضايع ثكم دقو
 نم ةدوعلا ىلإ ِةئي هللا لوسر اويحصو ةنيدملا يف نييرعشألا نيرجاهملا ةيقبو

 يراصنألا لبج نب ذاعم ِةئي هللا لوس نلو ةيصردعق ناضمر يف  كوبت ةوزغ

 هجوتف نميلاب ةيماهتلا قطانملا ىلع ًالماع يرعشألا ىسوم ابأو نميلا ىلع أيلاو
 ىلإ نيدئاع نييرعشألا ةيقبو منغ نب نمحرلا دبعو ضايع هعمو ىسوم وبأو ذاعم
 قشمد دجسم يف ناك يرعشألا ِمْنَع نب نمحرلا دبع نأ» كلذب لصتي اممو «نميلا
 دإ ىيانااابلا ل ا ا لا ميل

 ماا م ماسلا :اكعُدَر ثيح لوقي هيو هّللا لوسر ٌتِعِمَس

 . "0(ثيدحلا .مهلامعأ نم نورقحي اميف عاطي نكلو هذه مكتريزج

 هلو هّللا لوسر نأ «انعدو ٌثيح . .» ِمْنَع نب نمحرلا دبعل ذاعم لوقب دوصقملاف
 دوصقملا نأ باوصلاو ه4 ةنس نميلا ىلإ اوداع نيح امبر ء«مهعدو نيح كلذ لاق
 كلذكو عادولا ةجح ادهشو نميلا نم اراس ىسوم ابأو لبج نب ذاعم نأل عادولا ةجح
 يف سانلا نم ريثكلاو ءامعزلاو ةباحصلا نأل ؛ مْنَع نب ضايعو مْنَغ نب نمحرلا دبع

 جحيس هنأب اوملع نيح ِلَو هللا لوسر عم اوجحيل قيمع جف لك نم اوضم نميلا
 ىلإ لوسرلا بكوم يف ىسوم وبأو ذاعم راس مث .عادولا ةجح اودهشف ؛ ساتلان

 يف ًامايأ ارتكمف ابلاغ جسوم يبأ عم منغ نب نمحرلا دبعو ضايع ناكو «ةنيدملا
 مب ناس يع كاان ميسم حرس

 لوألا قارعل 0 ىلإ ضايع قالطنا

 0 ةدرلا 0 «٠ هتفالخ :ندارأ نو يدم رك

 امئيبو  ةيرجه ١١ ةئنس طساوأ يف - دجن وأ زاجحلا تاهج ضعب يف تعقو يتلا

 و رم ولا هك يطال نيدلاجد

 :يررطلا لاق“ ناجحا رجالا 0

 .1ج ١4ص ب منغ نب نمحرلا دبع ةمجرت  ةباصإلا )١(



 ناحا يرعشألا مْنَغ نب ضاَيِع / نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 309

 كيلع حتف هّللا نإ : ركب قنا ةيلإ ةيبثك ةماقيلا نم كيلولا هوب ب دلاخ غرف املا

 .ًاضايع ىقلت ىتح ٌقِراعف

 ىتح ْرِس نأ :زاجحلاو جابتلا نيب وهو ِمْنَع نب ضايع ىلإ ركب وبأ بتكو
 . ًادلاخ ىقلت ىتح قراعو اهالعأ نم قارعلا لخدأ مث ءاهب أدباف ْحِّيَّصُملا يتأت

 املو .هراكتمب احتفتست الو «عوجرلاب ءاش نَمِل انذأو - امهيلك ىلإ بتكو -

 ةنيدملا لهأ لْفَق ءركب يبأ رمأ نع لفقلا يف اًنِذُأو ءضايعو دلاخ ىلع باتكلا مدق
 يرام رب استلاب ادااخ رك را ركب ابأ ٌدّمّبساَف .امهورعأو ءاهلوح امو

 لتاق ْنَم ءارتعسا نأ اميهبلا :تقكو .:عىريمجلا فوغ نب ديعب اضايع ذمأو : يميمتلا

 . "00و هللا لوسر دعب مالسإلا ىلع تبث ْنَمو ةدرلا لهأ

 5 لإ ةيبتك ةفاعبلا ةضاتب ناك اهل (نلاخ"نإ) يرد ديلا تادجلا حرت يدعو

 ناكو ةماميلا نم ًافرصنم ريرج هيقلف «يلجبلا هللا دبع نب ريرجب هّدَمأَف «هدمتسي ركب

 ةيبعتلا َدَدَج ريسملا ىلع دلاخ مزع امل» هنأ ركاسع نبا نع ةباصإلا يف ءاجو 2")اهعم
 هللا فيعني ري رحب اةعاضقا للغ :لاقف ةامكلا مهنم ىخوت مث ةباحصلا ىخوتو

 - قارعلا ىلإ جابنلا نم هشيجب مْنَع نب ضايعو ةماميلا نم هشيجب دلاخ راسو
 ىلإ ركب وبأ بتك» :يربطلا لاقو ؛هشيج ىلع ريمأ امهنم لكو - 0

 ول يفكر :اهلقسأ دف انحني نإ فارقلا ييفح ناعورتا ١ ديلولا نت

 7 ل ا ورع ايوا 0 ودبس
 ةريحلاب امتعمتجا اذإ :لاقو عهيحاص ىلع ريمأ وهف ةريحلا ىلإ قبس امهّيأف ةريحلا

 امكدحأ نُكَيلف مهفلخ نم نوملسملا ىتؤي نأ امتنمأو سراف حلاسم امتضضف دقو

 لهأ نم مكودعو هللا ودع ىلع رخآلا محَنْفَيْلو ةريحلاب هبحاصلو نيملسملل ًاءدر

 .''70.. .مهزع رقتسمو مهراد سراف

 ةقطنملا حتفب أدبف اهيلاعأ نم قارعلا لخدو (جابنلا) نم هشيجب ضايع زاجأف
 ريع ةقطعنم نوما ضمت را ( تكتل يهز اهيمد نارك وايل ىلا

 هفيثك ودعلل تاوقو تاحلسم اهب اذإف اهتاهجو رمتلا نيع قطانم محتقا مث (رمتلا

 هفاخو مهيلع محتقي ال نأ هيلإ ده ركب وبأ ناك) هنأ يربطلا خب يراتب ةياور يف ءاجو

 امئيب (رخآ ضارفلابو رخآ ركسع رابنألابو سرافل ركسع نيعلاب ناكو «مهل ماظن

 اج ةو ص يربطلل كولملاو ممإلا خي خيرات )١(

 .7 57 ص - يرذالبلل نادلبلا حوتف جه

 ا ا ع وللا ليش وب نيرج ةينعوت ع ةراسإلا (5)
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 ركاسعو تاحلسم اهيف نكي مل (ةريحلا) ىلإ دلاخ اهنم لخد يتلا قارعلا لفسأ قطانم

 برعلا نم مهو ةريحلا ءاسؤر هيلإ جرخ ةريحلا هعم نيذلاو دلاخ رصاح املف ةيسراف
 أمئيب ه١ رفص ىف (ايقناب) بحاص حلاص امك دلاخ مهحلاصف «ةحلاصملا اوبلطف

 مدق املو» :يربطلا لاق .رمتلا نيع قطانم يف الساب الاتق ضوخي ضايع ناك

 وبأ هّهجو سامخألا نم هيلإ هب ثعب امب ركب يبأ ىلإ دلاخ دنع نم ةبقع نب ديلولا
 دقو هورصاحم مهو مهرصاحُم ضايعو ديلولا هيلع مدقف «هب هذمأو ضايع ىلإ ركب
 فيثك دنجج نم ريخ تالاحلا ضعب يف يأرلا :ديلولا هل لاقف «قيرطلا هيلع اوذخأ

 تع ةلوسو هيلع مدقف «هدمتسي دلاخ ىلإ ضايع ثعبف ميسي هع ىلإ ثعباف

 :ديرأ كاَن] نضايغ ىلإ دلاخت نم : هباتك نضايع ىلإ لجَعَف .اكتتسم نيعلا ةعقو

 كادر نما تلا حسم تلح

 تسماقلا اهييتع ادانما نكتييشت
 0 تاق ك يع 5 دفع

 متاح نب قلعو ناكل ١ ديف زي روت كير ياا هلاح ليو

 ناكو «ضايع ركسعو هركسع نيب ةمود نصح دلاخ لعجف» :يربطلا لاق . ىئاطلا

 هيلدحت عل ةمرؤ حب نيا يمبق ترعلا نعت فود لها او دما نيتنلا (فرايعتلا
 .دلاخل فحزف ةعيدوب ضهنف ةعيبر نب يدوُجلا جرخ دلاخ نأمطا املف ٠ « نصحلا

 ىلع ةعيدوو يدوجلا هّللا مزهف ءاولتتقاف ضايع ىلإ مهيألا نباو ناجرذحلا جرخو

 ةقطنم حتف مت كلذبو «؟نوملسملا مهبكرو ءهيلي ْنَم ضايع مزهو ءدلاخ يدي
 «يوارلا نم أطخ وهو (لدنجلا ةمود) مساب يربطلا اهركذ دقو وا خو

 حتفلا اذه امنيب «ندرألاب (حرذأ) لامعأ نم زاجحلا يلاعأ يف لدنجلا ةمود نأآل

 نم ةوق هيف ناكو نيعلا نصح وه ةمود نصح نوكيف قارعلاب رمتلا نيع ةقطنمب
 (صضئارفلا) مث 7 (رابنألا) قطانم حتفلا لمشو «ضايعو دلاخ هحتتفاف سرفلا

 نإ فلاح مرو «قارعلاب ةزهعتلا ملقا نع قطانملا كلت لهأ د و اتاي
 ةريحلا ىلع فلختساو» :يربطلا لاق ,تاهجلا ضعب ؛ ىلإ اهنم راسو ؛ةريحلا

 يلجبلا هَّللا دبع نب ريرجو «ةريحلا يف ًابئان ًادئاق ضايع ناكف «''”(مْئَغ نب ضايع
 يف يدزألا يقرابلا دعجلا نب ةورعو «ةريحلا ميلقإ نم امسيو ايقناب يف ًادئاقو ًابئان
 يف عجرو ه1١ ةدعقلا يذ يف جحلا ةضيرف ءادأل دلاخ راسو «سفانخلا ةقطنم

 ركب يبأ باتك ءاج رمتلا نيع يف وه امنيبو ءرمتلا نيع ىلإ راسو ةجحلا يذ رخاوأ
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 يمالسإلا يبرعلا شيجلل ًاددم ماشلا ىلإ ريسملاب  ه1١ لوألا عيبر يف  قيدصلا
 . ةيرجه ها مرحم ىف ماشلا لخد يذلا

 7 ماغل حوتفو كومريلا يف . . ضايع
 نب دلاخ ةدايقب ماشلا ىلإ قارعلاب ةريحلا ميلقإ يف ناك يذلا شيجلا قلطنا

 منغ نب ضايعو ؛ «يلجبلا هللا دبع نب ريرج ةداقلا ةباحصلا نم هعمو ديلولا

 مهريسم ناكو «مهلاثمأو «ءورمع نب عاقعقلاو «يئاطلا ةريمع نب عفارو «يرعشألا
 ماشلا يف ىرصُب ةعقوم اودهشف ه١ ةنس لوأ عيبر يف ماشلا ىلإ ءانهدلا قيرط نم
 ربخ يف يدقاولا لاق . ىرصُب حتف يف هشيجو يدنكلا ةنسح نب ليبحرشل ًاددمم

 مّسقو ٠ ىئاطلا ة ريم رن قار ةدويملا يلم تلا ليتل ماكل يرفق يدوم

 رخآلا رطشلا نلعو. ىررازملا ةيدح نب تيسملا هرطق ىلع ليجت بحل اح
 قارعلا لهأ نم ِمْنَع نب ضايع ناكو» :يربطلا لاق 8 ”«يرعشألا منع 00

 فرصنا مايأ فرصنا نّمِمو «ماشلا لهأل نيِدِمُم ديلولا نب لاجل م ارجرخ بالا

 دهش دقف ىلاتلابو «''”«ةديبع ابأ دفاري ناكو ءةيسداقلا لهأل نيِدّمُم قارعلا لهأ
 ىرصُب ةعقومب ءادتبا . ه١" لوأ عيبر يف  دلاخ عم همودق ذنم ماشلا حوتف ضايع
 ةعقوم مث ه١ ةنس لوألا ىدامج يف  نيطسلف لامشب نيدانجأ ةعقوم مث

 نم ىلوألا مايألا يف كلذو ه١ ةنس رخآلا ىدامج نم نيقب مايأل تناكو كومريلا

 ةعقوم يف يمالسإلا يبرعلا نابملا نبل نترورك ىلع ادئاق اريبأ ضايع ناكو
 « لتاقم فلأ سودرك لك مضي امودرك 5 نا شيجلا ميسقت : مت ثيح كومريلا

 ىلع ناك» :يريطلا لاق كلذ يفو «ةباحصلا نم دئاق ريمأ ب رد

 نب روعذم سودرك ىلعو «ورمع نب عاقعقلا قارعلا لهأ سيدارك نم سودرك
 نب دايزو «سودرك ىلع ةبتع نب مشاهو «سودرك ىلع ِمْنَع نب ضايعو «ٌيدع
 ””«سودرك يف دلاخو «سودرك ىلع ةلظنح

 يف اوكرتشا نيذلا نيينميلا ةداقلا رابك نم ناك» هنأ عماجلا باتك يف ءاجو
 ةداق دحأ «يراجّنلا ريبُج نب مزاح :ةمساحلا كومريلا ةعقوم لاطبأ ْنِمو ماشلا حتف

 نم نيملسملا شيج دئاقو كومريلا لاطبأ دحأ «يسّبَعلا قورسم نب ةَرَسْيَمو كومريلا
 .كومريلا بئاتك ىدحإ دئاق يريمحلا بعك نب ريشبو .مورلا دالب ىلإ ماشلا دالب

 .اج ١١ص يدقاولل ماشلا حوتف )١(
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 يدنكلا ةنّسَح نب ليبحرشو كومريلا بئاتك ىدحإ دئاق يرعشألا مْنَع نب ضايعو

 يجرزخلا تماصلا نب ةدابعو . .نيطسلفو ندرألا حتافو كومريلا بئاتك ىدحإ دئاق

 نيذلا نيينميلا نييئادفلا دئاق يلجبلا هللا دبع ني ريرجو د كومرلا نئاتك ىذحإ كفاق

 ةقرف دئاق يرعشألا ىسوم وبأو .. كويل يأ يتاوزلا شيجلا تايونعم ىلع اورثأ
 ىرعشألا سا ىف: نيابتلا عقو اهسوو ؛قشمد تانيصحت ماحتقا يف ةرعاشألا
 ةنس بجر يف  قشمد حاتتفاو قشمد تانيصحت ماحتقا يف ةرعاشألا ةقرف دئاق

 ةرعاشألا ةقرف دئاق ناك يذلا امنيب «قارعلاب ةرصبلا يف ناك ىسوم ابأ نأل ه5

 . يرعشألا مْنَغ نب ضايع وه قشمد حتف يفو كومريلا يف
 ىلإ :ندكمد: نيم ديلولا قب هلاخو عازعللا قب ةدليع ىنأ م. ضايع ناش م

 حتفلا يف ةداقلا ةباحصلا نم ضايع ناكف - ه5١ لاوش يف  نيرسْنِقو صمج

 صمح نم راس ةديبع ابأ نإ :ماشلا حوتف يف ءاج ثيح نيرسنقو صمحل لوألا

 مج ةباصصلا نم ركع ىف ةيلرلا بدالك نيربصفا يرطب ىلا تويت نورس ىلإ
 وبأ «يركشيلا براحم نب بعصم «ديعس نب ورمع ؛يرعشألا مْنَع نب ضايعا
 رماع نب ديعس يتاطلا «ريعق نب حاز رباط نريع نيس «دعس نب ةلدنج

 «يسيقلا رمع نب مصاع ”ىدويرا كاتم يوجع «يراصنألا

 صمحل لوألا حتفلا كلذ ضايع دهشف «'' ”«قيدصلا ركب يبأ نب نمحرلا دبع

 اكل ولا مل مث ةيرجه ١5 لاوش يف نيرسنقو

 ماشلاو ةيسداقلا نيب ضايع دِهاَشُم

 ناك نيرسنقو صمحو قشمد ماشلا يف يمالسإلا يبرعلا شيجلا حتتفا امنيب
 سار او الا رج يبل ب نشل ايم رتل ١ ىيخا ليجلا
 باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ ىلإ دعس بتكف «ةيسداقلاب يسرافلا شيجلا
 «ةيسداقلا ىلإ هشيج نم مسق هيجوتب ماشلا يف ةديبع يبأ ىلإ رمع بتكف ءهدمتسي
 نيِدَّمُم قارعلا ىلإ ماشلا نم اوهجوت نيذلا شيجلا ةداق نم ِمْنَع نب ضايع ناكف
 رمع ىلإ دعس بتك# هنأ قاحسإ نبا نع يربطلا ركذ كلذ يفو ؛ةيسداقلا لهأل

 عيل وم ادد سر ةتايعيرا ىف ةيكنت نيو ريخملا مع هيلإ ةيعبل تادمتم
 ىلإ بتكو «كومريلا نم هيلع اومدقف' ةئامعبس يف يدارُملا خحوشكم نب سيقب هذمأو
 مهيلع رّمأو ةديبع وبأ لعفف :كدنع نم لجر فلأب ًادعس ٌدِمْأ نأ ةديبع يبأ

 عم اوجرخ نيذلا قارعلا لهأ نم ضايع ناك» :يربطلا لاقو .«مْنَع نب ضايع

 )١( الجامع  لبامطرف  ؟ص 5١. )"( يدقاولل  ماشلا حوتف - ص١ ج١.



 لهأل نيّدمُم قارعلا لهأ فرصنا مايأ فرصنا نّمِمو ماشلا لهأل نيدّمُم دلاخ
 «لوألا حتفلا يف قارعلاب ناك يذلا شيجلا قارعلا لهأب دوصقملاو .«ةيسداقلا
 ناك يذلا سودركلا - ابلاغ  ْمُهَو يرعشألا مْنَع نب ضايع ةدايقب مهنم فلأ هجَوَتَف
 ةيقب هّجوت مث «لتاقم فلأ سودركلا ْنأل قشمد حتف يفو كومريلا يف هتدايقب

 ةبتع نب مشاه ةيعمب ةيسداقلا ىلإ ماشلا حوتف يف كرتشاو قارعلاب ناك يذلا شيجلا

 رعاشألا ةقرفو مْنِغ نب ضايعل ناك ثيح ةيسداقلا ةعقوم ًاعيمج اودهشو «عاقعقلاو
 يرعشألا ىسوم وبأ ًاضيأ اهدهش ىتلاو ةيسداقلاب سرفلا ةميزه يف مهماهسإ هتدايقب
 .ه0١ ةنس مرحم رهش رخاوأ يف رصنلاب تجوتتو «ناسرفلا نم ةئامنامث يف

 نت ع كل

 يف ماشلا ىلإ ةيسداقلا نم اوقلطنا نيذلا ناسرفلاو ةداقلا عم ضايع قلطنا مث

 ىلإ رمع بتك» :ًالئاق ريثك نبا هركذ يذلا رمع نينمؤملا ريمأ باتك لوصو باقعأ
 هنإف ةديبع يبأل ةدجن صمح ىلإ مهريسُيو عاقعقلا عم سانلا بدني نأ دعس

 ىلع مورلا اوألام نيذلا ةريزجلا لهأ ىلإ ًأشيج زهجي نأ هيلإ بتكو ءروصحم
 ناشيجلا جرخف . مْنَع نب ضايع ةريزجلا ىلإ شيجلا ريمأ نوكيو ةديبع يبأ راصح

 لاق ؟2"سرعشألا ىسوم وبأ هتبحص يفو ةريزجلا ىلإ منَ نب ضايع راسو . .ًاعم

 ةريزجلا ىلإ مْنَغ نب ضايع ةديبع وبأ هّجَو :يبهذلا ظفاحلا انخيش لاقو» :ريثك نبا
 رمع باتك ءاج امل مْنَغ نب ضايع نإف باوصلا وهو 2١00 اهيف - ىسوم وبأ قفاوف
 نم هجوت نَمِم ناكو «ةريزجلا ىلإ سيلو قشمد ىلإ ِهَجَوَت ةديبع يبأ دادمإو ةدجنب
 يدارملا حوشكم نب سيق ةباحصلا ةداقلا رابك نم ضايع عم قشمد ىلإ ةيسداقلا

 جيدخ نب ةيواعمو يديبزلا برك يدعم نب ورمعو يدنكلا طمسلا نب ليبحرشو
 شيجو ةديبع يبأ ىلإ اومضناف ناسرفلا فالآ مهعمو يسودلا ةريره وبأو ينوكسلا

 نم شيجلا راس مث ه١ ةنس يناثلا عيبر يف - قشمد يف عمجت يذلا ماشلا

 ىقتلاف «ًارارج شيج مورلا كلم لقره اهيلإ هّْجَو يتلا كومريلا رهن ةقطنم ىلإ قشمد
 يف  كومريلا رهن ةقطنمب ىربك ةكرعم يف مورلا شيجو يمالسإلا يبرعلا شيجلا
 موي نيملسملا ءاول بحاص ناكو» :ماشلا حوتف يف يدقاولا لاق - ه6١ بجر

 يف كومريلا ةعقوم تناكوا :يرذالبلا لاق :."00يرعشألا منغ نب ضايع كومريلا
 ءاول اهيف ناك يتلاو هذه كومريلا رهن ةعقوم يهو ©00ةيرجه ١١ ةنس بجر
 . ىربك ةميزه مورلا اهيف مزهناو يرعشألا ِمْنَع نب ضايع ديب نيملسملا

 .الج 97و / 5ص - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا )١(
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 ةديبع وبأ ثعب مورلا تمزُه امل» هنأ قاحسإ نبا نع يربطلا م خيرات يف ءاجو

 ىلع اهلهأ هحلاصف «ةيطلم غلب ىتح قامعألا كلسف ؛«مهبلط يف منغ نب ضايع
 اهغلب يتلا ةنيدملا مسا يف سابتلا عقو دقو '1(ةديبع يبأ ىلإ فرصنا مث «ةيزجلا
 يتلا ةئيدملا امنإو خال ةيطلما راب ني نأ (ةيللل) اهنأب ةياورلا هلع لف مايخ

 ءادأ ىلع اهلهأ هحلاصف ةيربط يلي امم نيطسلف لامش ةهج يف تناك ضايع اهغلب
 «صمح ةنيدم يدنكلا طمسلا نب ليبحرش هيف حتتفا يذلا تقولا تاذ يف ةيزجلا

 ؛ةيرجه ١5 ناضمر وأ نابعش يف كلذو قشمدب ةديبع يبأ ىلإ ضايع عجر مث
 بانك ةديسرتا ىف دج نقود وي رستالا ملط ني دعوا طبع وح نفاع مم ناك
 نبا قيرط نم يقهيبلاو ةدنم نبا جرخأ» وهو قشمد يف هدوجوب لصتي ًاربخ ةباصإلا
 © اًحِلدَص المع لمعلم يَ هلم أوحي نك نق : ىلاعت هلوق نع يبلكلا لكُس :لاق ءاطع
 عجرصتالا لقروب ندحرلا هه رع سلس وبا اند كك 11 :فهكلا] ةيآلا
 نب نمحرلا دبع لاقف لتجنب ذاعبو ةياحلا نم رش عم قشيد دعس سش ناكدلا

 : لبج نب ذاعم لاقف ..يفشلا ةكرشلا كيل تاغ ا اهينوحا دإ نفانلا اهنا : منغ

 نأ سئي دق ناطيشلا نأ) انعّدَو ٌتيح لوقي يي هللا لوسر َتعِمَس ام َوأ ارفع مهللا

 .''”(ثيدحلا .مهلامعأ نم نورقحي اميف عاطُي نكلو هذه مكتريزج يف دبعُي

 ىتح ةريسي ةرتف الإ قشمد يف ثكمي ملف داهجلل ةقاوت ضايع سفن تناكو

 هرمأي قارعلاب ةريحلاو ةيسداقلا يف دعس ىلإ بتك دق رمع نينمؤملا ريمأ نأ ملع
 «كلذ يف ةكراشملل ماشلا نم طمسلا نب ليبحرش هجوت دقو نئادملا حتفل ريسملاب
 رخاوأ يف قارعلا ىلإ قشمد ْنِم ناسرفلا نم فلأ سأر ىلع مْنَع نب ضايع قلطناف

 نبا لاق يتلا نئادملا قطانم حتف يف رفاولا هماهسإ هل ناكف ءه5١ ةنس لاوش
 نيم راسو ءكلذ لعفف «نئاذدعلا ىلإ ريسملاب هرمأي دعس ىلإ زهع تثك# ةريثألا

 ل نيملسملا ةمدقم تلصوو .لاوش نم نيقب مايأل ةيسداقلا

 :يربطلا لاق «"”اطْمّسلا نب ليبحرشو ءهّيوح نب ةرهزو ءمَتْعُملا نب هللا دبع

 نم نيب مابألا كندر «ةطفرع نب دلاخو «ةبتع نب مشاه دعس مهَعَبْنَأ مث

 ا ا ا

 فلأ ْمُهَو ماشلا لهأ نم ةددم يف ٍمْنَغ نب ضايع ةّرُق ريدب مهو مهيلع مدقا
 «نئادملا ىلإ ةّرق ريد نم سرفلا تبره» هنأ قاحسإ نبا نع يربطلا ركذو .«لجر

 دج 15١ص - يربطلا خيرات )١(

 .اج 5١5 ص - ىنالقسعلل  ةباصإلا 2292

 .؟"ج 07ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا (؟)
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 نب ضايع هعم هّجّوَو «ةطفّرع نب دلاخ ثعبف .نيملسملا نم بلطلا دعس مهعبتأو

 ىلعو.صاقو يبأ نب ةبتع نب مشاه سانلا ةمدقم ىلع لعجو .هباحصأ يف ِمْنَغ
 دعس عبّتا مث . .ةّيوح نب ةرهُز ةرسيملا ىلعو يلَجَبلا هللا دبع نب ريرج مهتنميم
 املف ءريسّرُهَب ىلع ةلجد نود مهكردأ ىتح نيملسملا نم هعم يقب نمب سانلا

 - لُّبرطقب ةضاخم ىهو - . .ةضاخملا اوبلط لاقثألاو ركسعلا ةلجد ىلع اوعضو
 ةطفْرُع نب دلاخ زاجأ مث ةليخ يف ةبتع نب مشاه ةضاخملا ضاخ نم لوأ ناكف
 ىلإ اوراس مث ءاوزاجأ ىتح سانلا عباتت مث «ةليخب مْنَع نب ضايع زاجأ مث ةليخب
 نب دلاخ سانلاب زاجأ مث ةبتع نب مشاه هشيجب هلخد نم لوأ ناكف طاباس ِمِلظُم

 نب دلاخ حتف ىتح دعس دري مل :يرذالبلا لاق ,؟7١(سانئلاب دعس قحل مث .ةطفرع

 ةنيدمب اوعمتجاو طاباس اولزنف نوملسملاو دعس راس» :لاقو «طاباس ةطفزرع
 ةجحلا يذ لئاوأ يف  ةيبرغلا نئادملا يهو  ريسرهب فراشمب اولزنف "”«ريسرهب

 دالب حتفل منغ نب ضايع ريسمب نينمؤملا ريمأ رمع باتك ىتأ ذئدنعو ه6
 ةيتارفلا ةريزجلا

 (ىلوألا ةلحرملا) ةيتارفلا ةريزجلا دالبل ضايع حتف
 ريمأ بتك «ةداقلا ةباحصلا نم ةثالث ثلاث يرعشألا مْئغ نب ضايع ناك دقل

 ةيتارفلا ةريزجلا ىلإ مهنم دحاو هريمأ نوكي ًاشيج ثعبي نأ دعس ىلإ رمع نينمؤملا
 امنيب «نئادملا حتف دعب شيجلا كلذ ىلع ةرامإلا ءاول هل دقعو ًاضايع دعس راتخاف

 ضايع ريمأتب دعس ىلإ بتك يذلا وه رمع نينمؤملا ريمأ نأ ةيناث ةياور دكؤت
 . ةريزجلا ىلإ شيجلا كلذب هريسمو

 ىلإ رمع بتك» :قاحسإ نبا نع يربطلا اهركذ دقو ىلوألا ةياورلا لوقت

 ةثالثلا دحأ مهيلع ْرَمأو ةريزجلا ىلإ ًادنج كدنع نم ثعبا :نأ صاقو يبأ نب دعس
 باتك دعس ىلإ ىهتنا املف . ِمْنَغ نب ضايع وأ ةبتع نب مشاه وأ ةطفرغ نب دلاخ
 ل لا ل ل م ل سا :لاق رمع

 نب رمع هنباو يرَعْشألا ىسوم ابأ ثعبو ًأشيج هعم ثعبو هثعبف «هيلوم انأو ؛هيلوأ

 صاعلا يبأ نب نامثعو ءيش رمألا نم هيلإ سيل نسلا ُتَدَح مالغ وهو دعس

 . ””(اهرلا ىلع هدنجب لزنف «ةريزجلا ىلإ ضايع جرخف «يفقثلا

 .72؟ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف 0020 .ًءج ١5١ ص يربطلا مخ خيرات ()

 .5ج 9١ص - يربطلا خيرات (*)



 316 يرعشألا منغ نب ضاَيِع / نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع نضل

 ًأشيج زهجي نأ دعس ىلإ رمع بتك) ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نبا ظفاحلا لاقو
 ىلإ شيجلا ريمأ نوكيو ةديبع يبأ راصح ىلع مورلا اوألام نيذلا ةريزجلا لهأ ىلإ

 يرعشألا ىسوم وبأ هتبحص يفو ضايع اهيلإ راسو . . مْنَغ نب ضايع ةريزجلا
 اهنا ةداقلا نم ضايع عم ناكو « 2 17 نطاغلا يبأ نب نامثعو دعس نب رمعو

 نب ةبقع نب ديلولاو «يدع نب ليهسو ؛«يراصنألا نابَتِع نب هّللا دبع نب هّللا دبع

 يومألا طيعم يبأ

 ىلإ رمع بتكا :لوقتو يربطلا م خيرات يف ةيناثلا ةياورلا رهوج عم كلذ قفتيو

 نابتع نب هللا دبع حرس ةّقرلا تأيلو ةريزجلا ىلإ يدع نب ليس حرش نإ نفس

 ناك ْنِإف ءأضايع ٌحّرَسو ؛ةريزجلا برع ىلع ةبقع نب ديلولا ٌحّرَّسَو «َنيِبيِصَن ىلإ
 نب ضايع نأ نيبتي كلذبو ."' ”«منغ نب ضايع ىلإ ًاعيمج مهرمأ ٌتلعج دقف لاتق

 نم ناك ضايع ريمأت نأب ريثك نبا هركذ ام ززعتيو ءماعلا دئاقلاو ريمألا ناك منغ

 . باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ
 ةيتارفلا ةريزجلا دالب ًادصاق قارعلا ىف نئادملا نم شيجلاب ضايع قلطناف

 لاق ء«ه5١ ماع علطم يف حجرألاو ءكلذ نمز يف تاياورلا تبرطضا دقو

 ريغو ضارفلا ىلع ةريزجلا قيرط اوذخأف ءارمألاو ٍمْنَع نب ضايع جرخ» :يربطلا
 ةداقلا ءامسأل تاياورلا ديدحت ريشيو - الامش اهيلي امو رابنألا قيرط ىهو ؟ضارفلا

 ةفئرأ ناك نكيجلا نأ يلا ديلولاو ةايفغ:نئاو ليسو نفاع ةعيرألا ءارمألا
 سودركلا «لتاقم فلأ سودرك لك «بئاتك وأ سيدارك ةعبرأ كلذ لثميو «فالآ

 نبا ةدايقب ثلاثلا مث ليهُس ةدايقب يناثلا سودركلا هيليو «ضايع ريمألا ةدايقب لوألا

 لخدف «ضايع ًاعيمج مهريمأو «ةبقع نب ديلولا ةدايقب عيارلا مث «يراصنألا نابتع
 .:ةيتارفلا :ةريزجلا دان

 ناَّرَحو اَمّرلا ةنيدم حتف
 نبا نع يربطلا ركذ كلذكو  ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نبا ظفاحلا لاق

 هتبحص يفو ةريزجلا ىلإ منغ نب ضايع راس» : يلي ام  ريثألا نبا ركذو قاحسإ
 هدنجب ضايع لزنف . . صاعلا يبأ نب نامثعو دعس نب رمعو يرعشألا ىسوم وبأ

 ىلإ كلذ لبق لصو دق ضايع ناكو ؛*””«ةيزجلا ىلع اهلهأ هحلاصف ءاهُرلا ىلع
 املف ءاهباوبأ اوقلغأ نارح لهأ نإ» :يرذالبلل نادلبلا حوتف يف ءاج ثيح (نارح)

 ,الج ال”ص - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا )000

 .الج ا/”ص - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا () .:5ج 95١ص - يربطلا خيرات (؟)
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 ةنيدملا نم ةفئاط مهيديأ يف نأ هنوملعُي اهلهأ نم ةينانرحلا هيلإ ثعب ضايع اهب لزن
 نيبو ةثيب اولْخَتو هب اوعنق ءيش نم هيلع هوحلاص امف اهُرلا ىلإ ريصي نأ هنولأسيو
 .اولذبو ةيئانرحلا ضرع امب ىضرلاب هيلإ اولسرأف «كلذ ىراصنلا غلبف «ىراصنلا
 تجرخ مث «ةعاس نيملسملا اومرف ءاهلهأ هل عمج دقو ءاهُدلا ىلإ ضايع راسف
 حلصلا اوبلط نأ اوبشني ملف «ةنيدملا ىلإ مهوأجلا ىتح نوملسملا مهمزهف مهتلتاقم

 :هصن يلي اميف ًاباتك اهلهأو اهرلا فقسأ ىلإ ضايع بتك امدنع كلذو . '”(نامألاو
 .اهرلا فقسأل مْنَغ نب ضايع نم باتك اذه . . ميحرلا نمحرلا هّللا مسب#

 ّيدم وأ ًارانيد لجر لك نع ّيلإ اودؤت نأ ىلع ةنيدملا باب يل متحتف نإ مكنإ
 لاضلا داشرإ مكيلعو .مكعبت ْنَمو مكلاومأو مكسفنأ نع نونمآ متنأف ء«حمف
 . "”ًاديهش هّللاب ىفكو هللا دهش .نيملسملا ةحيصنو قرطلاو روسجلا حالصإو

 مهباجأف «نامألاو عع اوبلطف» ءاهُرلا لهأو فقسأ باجتسا كلذ دنعو
 ىلع فقو ءاهلا مْنَغ نب ضايع َحَتَف امل :ءاطع نب ناميلس لاق . .هيلإ ضايع
 وحل اضف تيوك هل: نمزق ىلع اهبان

 ءدعس نب رمعو ءرعشألا ىسوم وبأ هعمو اهّرلا ةنيدم ضايع لخدو

 نافع نيردللا دينه نب هللا يعو «يدع: وب ليهشو «صاعلا يبأ نب نامثعو
 :هصن يلاتلا حلصلا باتك اهرلا لهأل ضايع بتكو ان .يراصنألا

 نم هعم ْنَمو مْنَغ نب ضايع نم باتك اذه . .عيخرلا نمحرلا هّللا مسب»
 مهئاسنو مهيرارذو مهلاومأو مهئامد ىلع مهتنُمأ ينإ . .انعيرلا هانا قيماتسسلا
 اوحلصي نأ مهيلع انل ّنإو ٠ .مهيلع يذلا قحلا اوذأ اذإ مهنيحاوطو مهتنيدمو
 . "”نوملسملاو هتكئالمو هللا دهش .- قيرطلا - انلاض اودهيو انروسج

 جدو ءها1١/ ةنس كلذ نإ يميمتلا فيس نع ريثك نباو يربطلا ركذ دقو
 هّجو امدنع سيل نكلو «باوصلا وهو ه7١ ةنس كلذ نأ ماشلا حوتف يف يدقاولا
 اهيلإ هجوَت نيح امنإو ه١ لاوش يف ةريزجلا ىلإ ماشلا نم ًاضايع ةديبع وبأو ُرِمُع
 ًابيرقت ه١ مرحملا يف يف ذ اهرلا حتتفاف ه6 ةجحلا يذ يلاوح يف - قارعلا نم
 ءاهرلا حتف يف ضايع عم ناك يرعشألا ىسوم ابأ نأ توبث كلذ كاردإ حيتي اممو -
 ريثألا نبال لماكلا يفو يربطلا خيرات يفو ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا يف تبث دقف
 ا ل كل ولا ل يي يعل عك
 حج تحلاصو .ةيزجلا ىلع اهلهأ هحلاصف اهُولا ىلع هدنجب لزنف» صاعلا يبأ

 )١( ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف (؟) .178ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف 178.
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 ف ا 1 ا يي

 نيييصن ىلإ ئسوم ابآ ضايع فعبو»:ريكألا عا لاق مث «اهّولا تحلاص نيح

 نبا نع يربطلا خيرات يف ءاجو :'”(اهحتتفاف اراد ىلإ هسفنب راسو ءاهحتتفاف

 ليخ يف نيعلا ىلإ دعس نب رمعو نيبيصن ىلإ يرعشألا ىسوم ابأ ثعب» هنأ قاحسإ
 ىسوم وبأ حتتفاو ءاهحتتفاف اراد ىلإ سانلا ةيقب ىف هسفنب راسو نيملسملل ةادر

 ىف ىبهذلا ظفاحلا انخيش لاقو» :لاق مث ريثك نبا لطفاحملا كح كلذكو (نيبيصت

 ةديبع وبأ هّجَو :لاقو .ةونع طاشمشو اهلا يرعشألا ىسوم وبأ حتتفا :هخيرات

 نم ةفئاطو نيبيصنو نارح احتتفاف ىسوم ابأ قفاوف ةريزجلا ىلإ منغ نب ضايع

 حتف يف ىسوم يبأ ةكراشم كلذ لمجم نم نيبتيو .“"”«ًاحلص ليقو « ةونع ةريزجلا

 ربل باول ريق عبي ا ينيرماااذ1 اعبر :«طاشمشو نيبيصنو نارحو اهرلا

 قطانملا كلتو اهرلا حتف تف نإ كاردإ حيتي كلذ نإف ه7١ ةنس لوألا عيبر يف قارعلاب

 ل ةجحلا يذ نيب ام ناك ةيتارفلا ةريزجلا دالب نم

 طاسيمسو نيبيِصَن حتف

 نب هللا دبع اهيلإ ثعب دق ناك َنيِبيِصت ىلإ ىسوم ابأ ضايع ثعبي نأ لبق
 . طاسيمس ىلإ ةوق ثعب امك - لتاقم فلأ ءاهز يف  يراصنألا َنابْنِع نب ِهّللا دبع

 وانس :هنأ ويفك ناو: فويطلا خيراتب ةياور يف نيبيصن حتف أبن نم ناكو

 هيلا ىلا نقح ذل ىلإ نيعو هلك ىلع كالمف (نانثع ند , هللا دبع نب ِهّللا دبع

 لهأ بوصألا لعلو - .(ةقرلا لهأ عنص امك اوعنصو «حلصلاب اوقلف ءَنيِبيِصَن
 ءادر ليخ يف) كلذو (نيبيصن ًارصاحم ماقأ) دق نابتع نبا ناكو  ءاهرلا

 ارصاحف نايّْتِع نبال ًاددم راس ىسوم ايأ نأ نيتياورلا طبر نم نيبتيو «(نيملسملل

 لهأ حلص لثم ىلع نوملسملا مهحلاصي نأ نيبيصن لهأ ضرع ذئدنعو «نيبيصن

 نأ ىأرف «ضايع ىلإ  هعم نيذلاو نابتع نبا يأ  اوبتكف» : يربطلا لاق ءاهُرلا

 مث ةونع اوذخأ ام اورجأو «ضايع رمأ نع حلصلا نابتُع نبا مهل دقعف «مهنم لبقي

 . "7(ةمذلا لهأ ىرجم اوباجأ

 ىلإ راس مث : أراد حتتفا منغ نب ضايع نأ يدقاولل ماشلا حوتف يف ءاجو

 لهأ رثكأ 8 .ًاعماج ىنتباو ءأرهش نيبيصن يف ضايع ماقأف) «نيبيصن
 . يتأيس امك ةريزجلا دالب ىلإ ضايعل يناثلا مودقلا يف كلذ ناكو 240(نيبيصن

 .7ج 717/7 ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا )١(

 .الج 47ص - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا (؟)
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 ابأ نإو (طاشمش) ظفلب اهمسا ىبهذلا ظفاحلا ركذ يتلا يهو طاسيمس امأو
 اهدلا حتف أبن دعب يرذالبلل نادلبلا حوتف يف ءاج دقف «ضايع عم اهحنتفا ىسوم
 نب بيبحو لطَعُملا نب ناوفص - نارح ىتأ امل - ضايع هجَو» :يلي ام نارحو
 نار دس دولا طايسعس ىلإ نق اع نانو قب اسوس ىلإ ىريفلا ةملكت
 اهنوصح نم ىرقو نوصح ىلع ابلغ دقو اهيلع نيميقم ةملسم نب بيبحو لطعملا
 يف ضايع عم ناكو ''”(اهرلا لهأ حلص لثم ىلع طاسيمس لهأ هحلاصف ءاهارقو
 مث ماشلا ىلإ ىسوم وبأ راس مث يرعشألا ىسوم وبأ اهلهأ هحلاصمو طاسيمس حتف
 ىلإ راسف ةيتارفلا ةريزجلا دالبل ضايع حوتف تلصاوت امنيب ؛ةرصبلا ةيالو ىلوت
 . اراد ىلإ اهنم ىضمو نيبيصن

 اهلهأ ةحلاصمو (اراد) حتف
 اهركذ دقو ءاراد ةنيدم عقت ةيتارفلا ةريزجلا دالب نم نيبيصن يلي اميف

 سأر اهلوأ» :ًالئاق ةيتارفلا ةريزجلا دالبب ةعيبر ضرأ نع هثيدح يف ينادمهلا

 اهب بورضملا تاّيحلا عضوم نم ةرام اهرسايأ نع مّشججل اثوترفك مث :نيعلا
 انادي اذإ اينكم نركي :ييترعلا اذهو 071 . نيبيصن مث ءاراد ىلع لطُت يهو .لثملا
 اثوترفك مث اهيحاونو اراد مث اهيحاونو نيبيصن بيترتلا نوكيف (« نيبيصنت نم
 دقو ««اراد بحاص سطايرط» هل لاقي ني وع أراد مكحي ناكو ؛٠ ءاهيحاونو
 قارعلا نم راس امل اهلهأ حلاصو اهحتف ِمْئَغ نب ضايع نأ ةيخيراتلا رداصملا تركذ
 باتتك يف ريثألا نبا لاق ثيح ءاهلهأ حلاصو اهُرلا حتتفاو ةيتارفلا ةريزجلا دالب ىلإ
 : لماكلا

 اراد ىلإ هسفنب راسو ءاهحتتفاف نيبيصن ىلإ ىسوم ابأ ضايع ثعب مث»
 . [ 5 ج 7/7” صر «اهحتتفاف

 : يربطلا ريرج نبا لاقو

 ىلإ دعس نب رمعو «نيبيصن ىلإ يرعشألا ىسوم ابأ مْنَع نب ضايع ثعب»
 (اهحتتفاف اراد ىلإ سانلا ةيقب ىف هسفنب راسو «نيملسملل أدر ليخ يف نيعلا

 ْ :[ 35510 ضل
 لاق «ةيزجلا ءادأ ىلع اهلهأ ةحلاصم نع ةرابع ارادل حتفلا كلذ ناكو

 حوتفلا باتك يف يدقاولا

 ظ .178ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف )١(

 .7/5 ص - ينادمهلا نسحلل  برعلا ةريزج ةفص (؟)
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 20 ا اا ل ا دل تكلا هللا اك والا بؤ وقا سس 705555959995911

 هنم مهل اوبقتعاو ءاهلهأ هيلإ جرخو ءاراد ىلع يرعشألا ِمْنَغ نب ضايع لزن»

 .[ ؟ج 90 ص] «أراد نع لحتراو . . ضايع مهحلاصف ءاحلص

 ةنس نم ىلوألا روهشلا يف ةيزجلا ءادأ ىلع اراد لهأ ةحلاصمو حتفلا كلذ ناكو

 ه.11/ ةنس يف - كلذب اومزتلي ملو اوضقتنا سايرط اهريمأو اراد لهأ نأ مث « ةيرجه ١7

 رصاحف - يتأيس امك اثوترفك حتف دعب 0
 هنم مهل اوبقتعاو - اراد بحاص سطايرطو اهلهأ هيلإ جرخف» :يدقاولا لاق ءاراد

 أوقبي ال نأو ؛ةضف لاقثم فلأ نيثالثو أبهذ لاقثم فلأ نيرشع ىلع مهحلاصف ءًاحلض

 مهّرَقأو «ليلقلا الإ مهنم ملسأ امو اعماج مهتسينك ىئَبو «كلذ ىلإ هوباجأف ءاحالس

 ةنس ضايع دي ىلع اوملسأ سطايرط مهريمأو مهرثكأ نإ مث .«ةيزجلا ءادأ ىلع ضايع
 ل وال 14

 ةريرعلا ريمأو حتاف مْنَع نب ضايع ةيرعشأ
 حتاف نأب هريغو يرذالبلا اهركذ ةياور يف ءاج هنأ ىلإ ةراشإلا انه ديفملا نمو

 ضايع ناكو - شيرق نم رّْهْفو  (يرْهَقلا) وه (مْنَغ نب ضايع) ةريزجلا ريمأو
 . ماشلاب هعمو حارجلا نب ةديبع يبأ ةمع نبا يرهفلا

 نظلاو لوقلا يف أطخو سابتلا عوقو ةيخيراتلا رداصملاو ثحبلا نم نيبتيو

 نب ضايع هنأ حيحصلاف «يرهفلا ضايع وه ةريزجلا ريمأو حتاف ِمْنَع نب ضايع نأب

 : يلي ام كلذ ىلع ةلدألا نمو «يرعشألا مْنَغ

 ١ يرعشألا ِمْنَع نب ضايع ةمجرت يف ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا لاق :

 أطسن ىأر هنأ مْنَع نب ضايع نع ةورع نع يرهزلا قيرط نم ةدنم نبا جرخأ»

 تدعي هللا نإ: :لوقي لي هللا لوسر تعمس ينإ مهلماعل لاقف ةيزجلا يف نوعمش

 ميكح نب ماشه نع ةورع نع اذه يف ليق دقو .ايندلا يف سانلا نوبذعي نيذلا

 كردي مل ةورعو .يرعشألا وأ يرهفلا منغ نب ضايع ةمجرت يف ةدنم نبا هدروأ

 يرعشألا هنأ ىلع لدي كلذف 27 يرهفلا .

 نبأ تيرم نين ل زدتيملا يف مكاحلا عودا ادا اهيل نايل يتاداجودلا

 نيح اراد بحاص ىلع عقو يرعشألا منغ نب ضايع نأ : ريفن نب ريبج نع ذئاع
 هكا لرجوع امأ ؛ فاعل قامت ءميكح نب ماشه هل ظلغاف تحتف

 لاق مث «؛ثيدحلا . .ةينالع هل لقي الف ناطلس يذل حصني نأ دارأ نم :لوقي

 ." ج ٠9ص - ينالقسعلل - ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا ()
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 - هنأ  هدنع عقوو هجولا اذه نم كردتسملا يف مكاحلا هجرخأ» :ينالقسعلا

 يذلا نأ ماشلا حوتف يف ًاضيأ يدقاولا مامإلا ركذ دقو 2)2يرعشألا منغ نب ضايع
 . يرعشألا ِمْنَغ نب ضايع اراد حتف

 نع يدقاولا نع ادعس نب دديعم يثدعلا :نادللا جرتف ىف يرقالبلا لاق

 نب رمع دهع ىلع حتُف الإ مدق عضوم ةريزجلا قبي مل :لاق «يرهزلا نع رمعم
 .ةقرلاو ءاهرلاو «نارح حتف : ملغ قف نابع دي :ىلع هفعادللا يضر باطخلا

 نب نمحرلا دبع نع يدقاولا نع دمحم ينثدحو .راجنسو «نيبيصنو «ءايسيقرقو
 نارحو اهرلاو ةقرلإ ضايع حتف :لاق «تباث نع ناملس نب تارف نع ةملسم

 .ةونع اهضرأو ًاحلص اهنئادمو تارفلا ىرقو ءايسيقرقو نيقرافايمو نيبيصنو
 حتتفا ًاضايع نأ دعس نب دشار نع ديزي نب روث نع يدقاولا نع دمحم ينثدحو
 نلع ردع اهمحت ضاتشتلا كلك ""ةونع اهضرأو احلص اهتئادمو ةريزجلا
 كلت ءابتأ نكاش يف ركذ دقف سابتلالل لاو يدقاولا عدي ملو «يدقاولا مامإلا

 .هنع هَّللا يضر يرعشألا ِمْنَغ نب ضايع هنأ ماشلا حوتف باتكب حوتفلا

 باطخلا نب رمع ةفالخ يف ميلاقألا ىلع ءارمألا ءامسأ يف يربطلا لاق 5

 . "!يرعشألا مْنَغ نب ضاّيِع ةريزجلا ىلعو» :هصن يلي ام ةيرجه ١7 ةنس

 نب ضايع ةريزجلا ىلعو» ةياهنلاو ةيادبلا باتك يف ريثك نبا ظفاحلا لاقو - ه
 :20يروشالا لع

 ِمْنَع نب ضايع وه ةيتارفلا ةريزجلا دالب ريمأو حتاف نأب نيقيلا هلك كلذ انيطعيو
 نيبيصنو ناّرحو اهُرلا حتتفاو ةيتارفلا ةريزجلا دالب يف ضايع ثكم دقو «يرعشألا
 لوألا ىدامج ىتح ه0١١ ةجحلا يذ نم ةرتفلا لالخ امعابو احريبو ارادو طاسيمسو

 دعب اهايإ هحتف ناكف نيعلا سأرو نيقرافايمو دمأو ةقّرلا قطانمو ندم امأ ء«ه5

 أيهت امل ماشلا ريمأ حارجلا نب ةديبع ابأ نأ كلذو ءْبّلَح حتف يف ةكراشملا نم هتدوع

 ىلإ رمع بتكف «هدمتسي رمع ىلإ َبَتَك ٌبْلَحو صْمِح لامعأ قطانم حاتتفال ريسملل
 نب ضايع راسف ؛ةديبع يبأل ًاددم ريسي نأب ةريزجلا ريمأ يرعشألا منع نب: ضايع
 ىلإ هعم هجّوَتَو «نيرسنقو صمح يف هشيجو ةديبع يبأ ىلإ مضناو هناسرفب منغ

 نب ليبحرش نع قياسلا ثحبملا يف نيرسنقو صمح حتف أبن ركذ مدقت دقو .ْبَلَح
 . نيرسنق يف ةديبع وبأو ةريزجلا نم ضايع ىتأف «يدنكلا طْمّسلا

 .”ج ٠5ص - ينالقسعلل  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا )١(
 .[8ج 88١ص - يربطلا خيرات () .176ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف ()

 .لج 77ص - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا (5)
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 ةيكاطنأو ٌبَلَح حتف يف ضايع ةكراشم
 دجوف ؛ِمْنَغ نب ضايع هتمدقم ىلعو ْبَلَح ىلإ ةديبع وبأ لحرو» :يرذالبلا لاق

 مهسفنأ ىلع نامألاو حلصلا اوبلط نإ اوثبلي ملف ءاهيلع لزنف ءاونصحت دق اهلهأ

 عضوم مهيلع ىنثتساف كلذ اوطعأف ءاهب يذلا نصحلاو مهلزانمو مهسئانكو مهلاومأو
 . هحلص ةديبع وبأ ذفنأف «ضايع كلذ ىلع مهحلاص يذلا ناكو .دجسملا

 ىلإ تبِسُت ةرصانخ :لاق «هيبأ نع ماشه نب سابعلا ينثدح :يرذالبلا لاق

 هَهَجَو ِمْنَع نب ضايع وأ ةديبع ابأ نأ كلذو «يبلكلا ثراحلا نب ورمع نب رصانخ

 .هيلإ بسُنُف اهب انصح حتفف بَلَح ْنِم
 اهنابهر نم ٌبهار هاقلتف ءًاضايع همامأ َمَدَقو سروق ديري ةديبع وبأ راسو

 زازعأ لتو نيربج نيب وهو ةديبع يبأ ىلإ هب ثعبف ءاهلهأ نع حلصلا لأسي

 ضرأ عيمج ىلع بلغف هليخ ثبو ءادهع اهلهأل دقعف سروق ىتأ مث ءهحلاصف
 . 4«سلباقت دح رخآ ىلإ سروق

 نيرشع ءاهز اهيحاونو بلحل حتفلا كلذ يف حارجلا نب ةديبع يبأ عم ناكو
 ْمَنَع نب ضايع ىلإ ةفاضإلابف «ماشلا حوتف يف يدقاولا مهركذ ةداقلا ةباحصلا نم

 نب دلاخ هعم ناك  ةديبع يبأ ةمع نبا  يرهفلا ريهز نب ضايعو «يرعشألا

 وذو «يديبزلا برك يدعم نب ورمعو «يناميلا يسّبَعلا قورسم ني ةرسيمو ءديلولا
 نب لضفلاو ءديز نب ديعسو «قيدصلا ركب يبأ نب نمحرلا دبعو «يريمحلا عالكلا
 دوسألا نب طمسلاو «يدارملا حوشكم نب سيقو «يئاطلا ةريمع نب عفارو «سابعلا
 هماهسإ مهنم لكل ناكف .ةباحصلا رئاس نم ةفئاطو ؛ةداقلا نم مهلاثمأو «ىدنكلا

 وأ مهدحأ هَجّوَي ةديبع وبأ ناكف ةعساش قطانم اهنأل ؛اهيحاونو بلح حتف يف

 حتف ناك كلذكف «هيلإ دوعيو اهحتفيف ءاذك ةنيدمو اذك ةقطنم حتفل مهضعب
 . سلباقن دح رخآ ىلإ ًاحلص اهحتتفاف سروق ةقطنم حتفل يرعشألا ِمْنَع نب ضايع

 مث جبنم ىلإ ًاضايع َمَدَقو ءروجاسلا بلح ةديبع وبأ ىتأو) :يرذالبلا لاق

 كولد ةيحان ىلإ مْنَع نب ضايع ثعبو «كلذ ةديبع وبأ ٌذَقْئأَف اهلهأ حلاص دقو هقحل
 رابخأ نع اوتحبي نأ مهيلع طرخكاو جيتس جلدم لم ىلع اهلمأ ةحلاصت نابعرو

 .  (نيملسملا اهب اوبتاكيو مورلا

 مهأجلأو مهضفف ودعلا عمج هيقل ةيكاطنأ ىلإ بلح نم ةديبع وبأ راس املو
 ةيزجلا ىلع هوحلاص مهنأ مث ءاهباوبأ عيمج نم اهلهأ رصاحو ةنيدملا ىلإ

 ١15. 5ص - يرذالبلل - نادلبلا حوتف ()
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 وبأ راس مث «ةيزجلا مهيلع عضوو مهَئّأف مهضعب ماقأو مهضعب الجف ؛ءالجلاو
 :يرذالبلا لاق «دهعلا ةيكاطنأ لهأ ضقنف ءروغئلا نم ةيكاطنأ يلي ام ىلإ ةديبع

 ىلع اهاحتفف يرهفلا ةمّلْسَم نب بيبحو ِمْنَغ نب ضايع ةديبع وبأ مهيلإ ِهّجَوْلا
 . "7(لوألا حلصلا

 ازاجأف منغ نب ضايعو ديلولا نب , دلاخ - جبتم يف وهو ةديبع وبأ هجوو

  ًايلاح ايكرت يف - مورلا دالب بورد لوأ وهو شعرم برد ىلإ بوردلاو روغثلا
 ةروك لك ىلع ةديبع وبأ ىلوو «ةديبع يبأ ىلإ اعجرو ءامئغو «مورلا لولف اعبتتف

 ظ يسال ادراك ا «نيملسملا نم ةعامج هيلإ مضو ًالماع

 ةيناثلا ةلحرملا يف هتاحوتفو . . ةريزجلا دالب ىلع ضايع ةيالو

 ننس يدرك يد نيطسلفب ةيربط يف هعم يذلاو ةديبع وبأ امنيب

 باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ نم نيباتكب يدارملا سيق نب ةدعاس ىتأ - ةيكاطنأو
 يرعشألا ِمْنَع نب ضايع ىلإ رخآلاو ماشلا ريمأ حارجلا نب ةديبع يبأ ىلإ امهدحأ
 ماشلا حوتف باتك يف ءاج امك  ةديبع يبأ ىلإ هباتك يف رمع لاقو .ةريزجلا ريمأ

 :هصن يلي ام - -

 ل ا ل

 اهحتفي نأ ىلاعتو هناحبس هللا نم اوجرأ ينإو 0
 يف يناوتلا هقحلي الو هتعاط يف داهتجالاو داهجلاو هَّللا ىوقتب هيصوأو هيدي ىلع

 مالسلاو . .نيلسرملا ديس هب رمأ امو نيدهاجملاو نينمؤملا ننس عبتيو .داهجلا

 ىلإ رخآ ًاباتك رمح بكتكو .هتاكربو هّللا ةمحرو نيملسملا عيمج ىلعو كيلع

 رمع ثعبو .ركب رايدو سّرْفلا ةعيبر ضرأ ىلإ ريسملاو ةياز لاي نش نيب ىف اع
 «ةيربط يف ةديبع يبأ ىلع درو نأ ىلإ راسف «يدارملا سيق نب ةدعاس عم نيباتكلاب

 . يرعشألا منغ نب ضايع ىلإ يناثلا باتكلا ملسو باتكلا هيلإ ملسف

 ءايهو «نينمؤملا ريمألو هلل ةعاطلاو عمسلا :لاق باتكلا ةديبع وبأ أرق املف
 نم «يباحص فلأ مهنم «فالآ ةينامث ىلع ًادقع هل دقعو «هريسمب ضايع
 «ةعيبر نب ورمعو «ةرمضو .رذنملا نب نامعنلاو «ديلولا نب دلاخ :مهتلمج

 قي اهعر + ينارهلا ح رزمع نر تالشلاو هييكح ني ءانع را - مانع ككاو
 .مهنع هللا: ىنضرر حساب

 ١5. 5ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف 2230
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 . ”«ةريزجلا ديري فالآ ةينامث يف ةيربط نم مْنَغ نب ضايع راسو
 :هصن يلي ام عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاج كلذكو

 باظخلا نب رمع هرَّمأ :حتاف «دئاق «يباحص :يرعشألا ِمْنَغ نب ضايع)
 ّمَض دقو «سّرُفلا ةعيبرو ركب رايد حتفل دهاجم فالآ ةينامث هماوق شيج ىلع

 دوعسم نب رذنملاو «ديلولا نب دلاخ مهنم ؛ةباحصلا ءالجأ نم ًافلأ شيجلا
 . "”«رساي نب رامعو  ورمع نب دادقملا وهو  دوسألا نب دادقملاو «يمخللا

 قورسم نب ةرسيم هتمدقم ىلعو . . ةريزجلا ىلإ ضايع راس» :يرذالبلا لاقو

 نب ناوفص هترسيم ىلعو «يحمجلا ميدخ ني رماع نب ديغس هتنميم ىلعو «يَسْبَعلا
 رسي مل ًادلاخ نإ :لاقيو «هترسيم ىلع ديلولا نب دلاخ ناكو «يملسلا لطعملا
 . "”«اهب تام ىتح صمح مزلو ةديبع يبأ دعب دحأ ءاول تحت

 - يدقاولا ركذ اميف  ةريزجلا دالب ىلإ ماشلاب ةيربط نم ضايع ريسم ناكو
 ةمصاعلا يهو نيعلا سأر حتف أبن يف هلوق كلذ دكؤيو - ه١ ةنس لاوش يف

 عبس ةنس لوألا عيبر يف نيعلا سأر حتف ناك» :ةيتارفلا ةريزجلا دالبل ىربكلا
 ةنس ناك ةريزجلا حتفل ضايع ريسم نأ ريثك نباو يربطلا خيرات يف ءاج امنيب ؛ةرشع
 ,'؟”(ةجحلا يذ يف رشع ةعبس ةئس يف ةريزجلا حتف ناكو» :يربطلا لاقو .ها7
 ةنسلا هذه يف رمع لماع ناك ه١ ةنس ثادحأ ةمتاخ يف هسفن يربطلا لاق امتيب

 ةريزجلا ىلعو صاقو يبأ نب دعس ةفوكلا ىلعو حارجلا نب ةديبع وبأ ماشلا ىلع
 ءارمألا ءامسأ ريثك نبا ظفاحلا ركذ دقف كلذكو «'*”*6يرعشألا مْنَعغ نب ضايع
 سيلو ”«يرعشألا مْنَغ نب ضايع ةريزجلا ىلعو» :لاقف ةيرجه “١ ةئس ةالولا
 ةنس تلصاوتو ه١ ةنس تأدب ةريزجلا دالب حوتف نأل «ءضراعت هلك كلذ نيب

 هحتفو ضايع ريسم نأ يرذالبلا ةياور ىف ءاج كلذلو - ه١ ةنس ىتحو ها

 تعا كب نس ناك كلذ: نإ ف اميسإ نبا لوع نكد ىرطلا نإ لي كعك ةنيب ةريزجلا
 دالب تناك دقف لاوقألا كلت نيب يقيقح ضراعت دوجو مدع ثحبلا نم نيبتيو
 نم ةرتفلا يف هحتف مت امنإو ةدحاو ةرم هحتف متي مل ًاريبك ًاميلقإ ةيتارفلا ةريزجلا

 نم اهحتف دتما يتلا ماشلا يهاضت داكت ةريزجلا دالبف ه١ ةنس ىتح ه51١ ةنس

 ١١ ةنس نم اهحتف رمتسا دقو ةرصبلاو ةفوكلا اهتيالوب قارعلاو ه9١ 1 ةنس

 ."ج ١5ص - يدقاولا هَّللا دبع يبأل - ماشلا حوتف )١(
 .47”ص - يرعشألا منغ نب ضايع ةمجرت  عماجلا (؟)

 .؛4ج 99١ص - يربطلا خيرات (؟) .177ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف (*)
 .؛ج 88١ص - يربطلا خيراتو  /ج ا/”ص - ريثك نبال - ةياهنلاو ةيادبلا (5)
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 لمشت يهو ةيتارفلا ةريزجلا دالب يف لاحلا كلذكو ءه11١ ةنس ىتح ه4١ ةنسو.
 «ايكرت نم أمسقو ايروسو قرشو بونج نم امسقو قارعلا نم م يلامشلا مسقلا ًايلاخ

 لاق .نيعلا سأر ةئيدم هتمصاع تناكو هريغ نع ًالقتسم ًاميلقإ ةريزجلا دالب تناكو

 نب ضايرهش هل لاقي مورلا كولم نم كلم ةريزجلا دالب ذئموي كلمي ناكو» : يدقاولا

 - هلامع نمو  ةرصنتملا برعلا نم هدي تحتو «فلأ ةئام هشيج ناكو «نورف

 ناكو ("2١ هرصنتملا برعلا يأ  ًافلأ نوثالث مهو ةريبهو يبلعثلا ةيراس نب ناطلسلا

 نيِبيِصْنو ناّرحو اهلا حتتفا ةريزجلا دالب ىلإ قارعلا نم راس امل ِمْنَغ نب ضايع
 كلت تناكو «يحاونلاو ندملا كلت لهأ حلاّصو ءامعابو احريبو ارادو طاسيمسو

 داع مث ه5١ ةنس لوألا ىدامج ىلإ مرحم نم ةرتفلا يف ةريزجلا حوتف نم ةلحرملا

 ةبورعلا ناسرف نم فالأ ةينامث يف اهلخدف ةريزجلا دالب ىلإ اخبار ضايع

 .ةيرجه ١ لاوش يف كلذو ردع هّللا .لوسر باحصأ نم فلأ مهنم ءمالسإلاو

 ةَثَّرلا ةنيدمو سلاب حتف
 فالآ ةينامث يف ةيربط نم يرعشألا مْنَغ نب ضايع راس» : يدقاولا هللا دبع وبأ لاق

 . "'”(سلاب ىلع لزن ىتح ًارئاس لزي ملف يدع نب ليِهُّس هليخ ةمدقم ىلعو ةريزجلا ديري

 خونت ةليبق نطاوم ينادمهلا ركذ دقو «ةيتارفلا ةريزجلا دالب ندم لوأ سلاب تناكو
 : خونت قطانم نإ لاق مث مالسإلا لبق ام روصع ذنم ماشلا تنكس يتلا ةيريمحلا ةيعاضقلا
 رمدت ىلإ جرخت اهنمو ءانهدلا نم يهو فاسخ هرب يف لاب ىلإ تارفلا دح ىلإ)

 بتلك رايق تارقلا يأ هيبرغف ٠ . ماشلا فرط يف ًاًقاش تارفلا يتأت مث 5» : لاقو «ةميدقلا

 ضايع لزن املف 7(. . تارفلا طش ىلع يهو (ةقّولا) ندّملا نمو .رضُم رايد هيقرشو

 لاق .اهيف لزنو اهرومأ طبضب ضايع ماقف ةحلاصملاب مازتلالل اهلهأ باجتسا سلاب يف
 اهيلع ناكو ءاهراصح ىلع لزنف ةقّرلا ىلإ يِدَع نب لْيَهَُس ضايع حّرَسَو» :يدقاولا

 دعتسا دق ناكو - ضايرهش كلملا  نيعلا سأر بحاص لّبِق نم ناكو انحوي همسا قيرطب

 ىلع لوعم - قيرطبلا  مهبحاص نأ ةّقّرلا لهأ ىأر املف ءراصحلا ةلآ ىّبَعو برحلل
 مكل ماقم الو قارعلا لهأو ماشلا لهأو متنأ ءيش يأ اولاقو ضعبب مهضعب عمتجا راصحلا

 لبقي نأ ىأرف - سلاب يف وهو  حلصلاب منغ نب ضايع ىلإ اوشمف «موقلا ءالؤه يدي نيب
 . "”«قافتالا هيلع عقو ام ىلع مهحلاصي نأ يدع نب ليهُس ىلإ ثعبف مهنم

 )١( ص  يدقاولل  نادلبلا حوتق 5١0.
 ندملا نمو لصألا يف ءاجو  ؟!5 ص  ينادمهلا دمحأ نب نسحلل  برعلا ةريزج ةفص ()

 .ةنيدم كانه تناك دقو (ةقفرلا)

 .550 ص - يدقاولل  ماشلا حوتف )



 326 يرعشألا مْنَغ نب ضايع / نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع مع

 عم يدع نب ليهس راس امدنع هنأيب يربطلا خيرات يف كلذ أبن ءاج دقو

 ةّنّرلا يدع نب ليهس لزن» :لاقو .ةريزجلا دالب ىلإ قارعلا نم ِمْنَع نب ضايع
 قارعلا لهأ نيب متنأ مهنيب اميف اولاق مهنأ كلذو هوحلاص ىتح مهَرِصاحُم ماقأف

 وهو ضايع ىلإ كلذ يف اوثعبف «ءالؤهو ءالؤه برح ىلع مكؤاقب امف ماشلا لهأو
 يذلا ناكو «مهنم لّبَقو هوميابق مهتم ليكي اا ىأرف ةريزجلا نم طساو لزنم يف
 . "”ضايع رمأ نع يدع نب ليهس مهل دَّقَع

 دنع ناك امنإ كلذ نأ يرذالبلل نادلبلا حوتفو يدقاولل ماشلا حوتف نم نيبتيو

 ىلإ ضايع ثعبف حلصلا اوبلط نيذلاو «سلاب يف هلوزنو ماشلا نم ضايع مودق
 ناك برعلل رضاح لهأ امنإو ءاهلهأو ةّقّرلا ةنيدم قيرطب اوسيل مهتحلاصمب ليهشس
 مساب يدقاولا هركذ ثيح (ءاضيبلا ةقّرلا) رضاحلا كلذل لاقي ناكو ةقّرلا لوح

 ىلع اوراغأف ةقّرلا ىلإ ضايع ةعيلط تهتنا» : يرذالبلا لاقو «(ءاضيبلا ةقّيلا)

 ْنِم اجن ْنم برهو ًامثغم اوباصأف نيحالفلا نم موق ىلعو برعلل اهلوح رضاح
 نيذلا ْمُه (ءاضيبلا ةقّرلا» ىمسملا رضاحلا كلذ لهأف ''؟ةّقّولا ةنيدم ىلإ كئلوأ

 مهل دقعف مهتحلاصمب ليهُس ىلإ ثعبو ضايع مهنم لّبَقَف حلصلا اوبلطو اوداع
 دعتسا دقو انحوي قيرطبلا اهيف ناكف ةقّرلا ةنيدم امأ «ضايع رمأ نع حلصلا ليهس

 فراشم ىلع نيطبارم هعم يتلا ةعيلطلاو ليهُس ناكو ءراصحلا ةلآ ىّبَعو برحلل

 يف يرذالبلا ركذ امك ثيح ةقّرلا ةنيدم ىلإ سلاب نم هشيجب ضايع لبقأف .ةئيدملا

 . نادلبلا حوتف

 يف ةّقّرلا باوبأ دحأ وهو اهُرلا باب لزن ىتح هركسع يف ضايع َلَبْقأا
 هغلبت الثل مهنع رخأت هنأ مث ءمهضعب حرُج ىتح ةعاس نوملسملا ىمرف «ةئبعت
 مر مدطالو اهلوح عضوو ةنيدملا لوح فاطف بكرو .ءمهماهسو مهتراجح

 ريثكلا ةمطألابو ىرتلا نم: ىرسالاب ةرئاب اودعجف ايارسلا كيو هركسع ىلإ

 .ةدصحتسم عورزلا تناكو

 ىلإ ةنيدملا قيرطب لسرأ «كلذ ىلع مُهَو ةتس وأ مايأ ةسمخ تضم املف

 مسهفنأ ىلع اهلهأ عيمج َنّمأ نأ ىلع ضايع هَحلاّصف «نامألا بلطي ضايع
 ءاهانزرحأو اهانئطو دق انل ضرألا :ضايع لاقو .مهتنيدمو مهلاومأو مهيرارذو

 .4ج 97١ص - يربطلا خيرات )١0(
 ةدلب يهو «لوعف نزو ىلع هلوأ حتنفب :جورسو ا١مل١و 78١ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف 03

 شماه ب. 7ج 75ص  نارح برق ىهو ةعيبر رايد نم :افيك سأرو .نارح نم ةبيرق

 ْ .نيثألا نبال لفاعلا
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 ىلإ هوضفرف ةمذلا لهأ ُهدرُي مل ام اهنم عَفَدو «جارخلا ىلع مهيديأ يف اهّرَقأف

 يف ًارانيد مهنم لجر لك َمّرْلأ .مهباقر ىلع ةيزجلا عضوو ءرشعلا ىلع نيملسملا
 مهيلع فظَوَو .- (ةيزج مهيلع ضرفي مل يأ) - نايبصلاو ءاسنلا جرخأو .ةنس لك

 باوبأ اوحتف مهنأ مث «لسعو لَو تيز نم ًائيشو حمق نم ةرفقأ رانيدلا عم

 : ضايع مهل بتكف ءاهرلا باب دنع ًاقوس نيملسملل اوماقأو ةنيدملا

 موي ةّفَّرلا لهأ مَْغ نب ضايع ىطعأ ام اذه .ميحرلا نمحرلا هّللا مسبا
 اذإ ءنكسُت الو برخت ال ءمهسئانكو مهلاومأو مهسفنأل ًانامأ مهاطعأ ءاهلخد
 ةعيب الو ةسينك اوئدحُي ال نأ ىلعو «ةليغم اوثدحي ملو مهيلع يتلا ةيزجلا اوطعأ

 ضايع محو . . ًاديهش هللا :ئنكو هللا دهس ايلس الو اسوفات اووهظت الو
 م

 . ةقّرلاو سلاب نم ضايع ىَضَم مث «217«همتخب

 (ءاضيبلا ضرألا)و (افيكسار)و (جورَس)و (ايبولز)و (ابز) حق
 ياض لعا# ءاضيبلا ضرألاو افيكسارو جورس ضايع ىتأ» :يرذالبلا لاق

 نع يدقاولا ركذو ,'""«اهرلا حلص لثم ىلع اهنوصح لهأ َحّلاَصو ءاهضرأ

 نع بيبح يبأ نب ديزي نع قاحسإ نبا نع هللا دبع نب مصاع نع ملسأ نب هللا دبع

 لبق ثعب نيعلا سأر ىلإ ريسملا ىلع يرعشألا ِمْنَع نب ضايع لّوَع امل) :لاق «دشار
 لاف .ايبولزو ابزب نيتفورعملا نيتعلقلا ىلإ نابْنِع نب هللا دبعو مليوع نب ثعشأ ة ويس

 ناتعينم ناتنيصح نيتعلقلا نيتاه نأ ريمألا اهيأ ْمّلعِإ مْنَع نب ضايعل انقوي هللا دبع

 يهو) يبرغلا بناجلا نم ىرخألاو (ابز يهو) تارفلا نم يقرشلا بناجلا نم امهادحإ

 هتجوز دق ٌثنكو ةيرام نب سايكفشأ همساو يمع ىنب دحأ وه امهبحاص نإو (ايبولز
 ةيبرغلا ةعلقلا لخدأ ىتح نينصحلا نيذه ىلع مدقتلاب ينرمأت كنأ ُتيأر دقو .. دنا
 : ضايع هل لاقف .انتضبق يف ىرخألا تناك اهتحتف نإف - (سايكفشأ ةجوز يتنبا اهيفو)
 هللا ةكرب ىلع ْرِس ءاريخ هللا كازجف هلهأو مالسإلل تحصن دقل هللا دبع اي كرد هّلل

 نم امهعم نمو هللا دبعو ًابيعص كيلإ تذفنأ مايأ ةئ ه0 ناكملا تايركعما اد هروح

 هيلع انلكوتو هّللاب انعتسا :انقوي لاقف .انيلِإ نولزنت هللا ءاش نإ حتفلا دعبو «نيملسملا
 5178 م ناتو «ةئام هتعامج ديدانص نم هعم ذخأ مث

 ةدلب يهو «لوعف نزو ىلع هلوأ حتفب :جورسو - 180١و 78١ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف )١(
 شماه ١7ج 1/4 ص  نارح برق يهو ةعيبر رايد نم :افيك سأرو .نارج نم ةبيرق

 . ريثألا نبال لماكلا

 ١8٠١. ص  نادلبلا حوتفو - 5ج 592 54ص  ماشلا حوتف ةهلإ
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 (ابز) ةعلق ىلإ راسف «همالسإ نسحو ملسأ دق ًاريبك بهار انقوي هَّللا دبع ناكو

 «سايكفشأ ريمألا هب ىفتحاف ةيحيسملا ىلإ عجرو برعلا نم بره هنأ رهظأو
 قحلا نيد مالسإلا نأو همالسإب اهربخأف - سايكفشأ ةجوز  هتنباب انقوي درفناو
 ىلع ةرطيسلاو سايكفشأ ىلع ءاضقلل رسلا ىف لمعي انقوي ذخأو ءآرس تملسأف

 ةعلقلا يف ًالزان انقوي ناكو «سايكفشأريزو (نادجوش) بهارلا لامتساو «ةعلقلا
 هماوق نم هصاوخ عم يناثلا مويلا يف هترايزل سايكفشأ ىتأف (ايبولز) ةيبرغلا
 بادرس نيتعلقلا نيب ناكو «دوعا ىتح ىئاكم ظفحا :ناوجوش هريزول لاقو هتيشاحو

 هئاقلل بثو ءايبولز ةعلق يف سايكفشأ لصح امل» يدقاولا ركذ امك ثيح - ْنْفَن يأ
 نم اولزن مث «دحأ هولعف امب ملعي ملو «مهباقر لاحلا يف اوبرضو . .هباحصأو انقوي

 يف ناوجوش أودجوف - ةيقرشلا ةعلقلا  (ابَز) ىلإ اوضمو بادرسلا نم نم مهروف

 دبع مهيلع فرشأ مايأ دعبو .. ديحوتلا ةملكب نلعأو مسّبَت مهآر املف مهراظتنا

 مهارأف مْنَع نب ضايع مهثعب دقو - سراف يفلأ يف يدع نب ليهسو نابّتَع نب , هّللا

 فرع دقو  نيتعلقلا لهاو وه  مايأ ةسمخ لاتقلا مهبشانو ضارعألاو عنمتلا انقوي

 اهملسأ ةليللاو هديب نيتعلقلا نأ رسلا يف مهملعُي لسرأو «ةليح هنم كلذ نأ نوملسملا

 أ  ريزولا - ناوجوش رمأ ليللا نم ناك املف «ءايسيقرق ىلإ برهلا رهظأو مكل
 ءهكرت ملسأ نَمُف مالسإلا مهيلع ضرعيو لاجرلاب وعدي لعج دق ناكو «مهيلإ اهملسي

 نأ مث - ءايسيرق بحاص ىلإ حوريو مهنم دحأ مزهني ال ىتح ًاضعب مهضعب نمضو
 نيملسملاو يراصنألا َنابّتِع نب هللا دبعل (ايبولز) ةيبرغلا ةعلقلا مّلَس ناوجوش ريزولا

 هتنبا عم برهو «علهلاو عزفلا انقوي رهظأف ءريبكتلاو ليلهتلاب اوئلعأو اولخدف

 نابْتِع نب , هللا دبع كّلَم املواا :قاحسإ نباو يدقاولا لاق .ايسيقرق ًادصاق هباحصأو

 ىلع ناوجوش بهارلا مهّلد ءانقوي رمأب ناوجوش هيلإ اهملس نيح ةيبرغلا ةعلقلا
 سايكفشأل ناك ام ىلع اووتحاو اهوكلمف ةيقرشلا ةعلقلا ىلإ بادرسلا وحن قيرطلا
 نوملسملا هل اعدف  انقوي عنص امو نيتعلقلا حتفب - منع نب ضايع ىلإ اوثعبو ءاهيف
 اظفتحا :لوقي يدع نب لهسو نابْتِع نب هللا دبع ىلإ ضايع لسرأو .هوركشو
 انقوي هملسي ىتح دحاولا مهردلا ةميق اهنم اذخأت الو ةيناثلا ةعلقلا يف ام ىلع

 امهيلإ لصو املف . .ءايسيقرق ابلطاو ءامهظفحي نم نيتعلقلا يف اكرتاو «هتنئبال
 هعمو رماع نب صوخألا ةيبرغلا ةعلقلا ىلع اَيَلَوَف هب امهرمأ ام ًالعف ضايع باتك
 لمكتساو ؛*'سراف ةئام يف دوسألا نب دايز ةيقرشلا ةعلقلا ىلعو «سراف ةئام

 افيكسارو جورس ضايع ىتأ) :هلوقب يرذالبلا اهركذ يتلا قطانملا حتف ضايع
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 . "”(اهرلا حلص ىلع اهنوصح لهأ حلاصو ءاهضرأ ىلع بلغف ءءاضيبلا ضرألاو

 بئاغرلا جرم ةعقومو (نيدرام) حتتف

 ءركذلا ةفلاس نوصحلاو قطانملاو ةقّرلا دالب يرعشألا مْنَع نب ضايع حئتفا امل

 ناكو «ةيتارفلا ةريزجلا دالب كلم سايرهش رقم نيعلا سأر ىلإ هجوتلا ديري ناك
 قطانملاو ندملا ةيقبو اهرلاو ناّرح ماكح ىلإ لسرأو .ًافيثك أشيج دشح دق سايرهش
 دق ضايع ناك نيذلا طاسيمسو ناهرلاو نارح باحصأ مهنمو لاتقلل أيهتو اوباجتساف

 نب ضايعب رابخألا تلصتا) :رماع نب ناوفص لاق ءاوضقتناف ىلوألا ةرملا ٍمِهَحْلاَص

 الملا كي رسل ايقتادق هنآ هويت تسنيم رج هتئازر جو ةقزرل يناسب نو يوعسالا مل

 «يوامس لت بحاص سونامرأو «نيلمج بحاصو «رزؤملاو «لفونو «ضايرهش
 .اهُلاو ناّرح بحاص سدورو «نيدرام بحاص ضايرهشو ؛هيعراب بحاص وجرأو
 هعم نيذلا ةباحصلا نايعأ ضايع راشتساف 2. . مكتبراحم ضايرهش كلملل اونمض دقو

 هل لاقف (؟ . .اهرلاو نارحب وأ  نيعلا سأر يف  هدونجو ضايرهشب «هبرحب أدبي نميف)
 - كلاتقل لفتحاو أيهت دق ًاشيج كرتت ال)  ديلولا نب دلاخ وه لاقُي  ةباحصلا دحأ
 تعقوأو هتمزه تنأ اذإف بيرقلا ودعلا اذه يتأت نأ يأرلاو «هاوسل ىضمتو - كءارو

 :(فللذ ىلع نفايعلودت .نادلبلا نم تعش اه دضقاف كاع ةذبلا
 ديغ نب هفسوي نع ريثك ني ناوس نع ئدقاولا ركذ امكو.نتقولا تاذ.ىفو

 كلملا نأ هوربخأو هنويع ًاضايع تتأ) لاق رماغ نب ىنثملا نع لماكلا نع قازرلا

 ًافلأ نيرشع يف َناَّررح بحاص سدورو اتوت ريزولاو ًادومع ريمألا هنبا هو ضايرهش
 :ضايعل نويعلا لاقو .اولعفاف برعلا اوبسكت نأ متردق نإو برعلا اودصقأ :مهل لاقو
 ْمُمو فلآ نيرشع يف كلملا نب ًادومعو َناّرَح بحاص سدور ْمُهو كيلإ اولبقأ دق مهنأ

 ءمهراشتساو ةباحصلا هوجو ضايع عمجف - موجهلاب مكتتغابم يأ - مكسبك نوديري
 نأ يدع نب ليهُسو نابْتِع نبا هّللا دبع ىلإ كتقو نم بتكا :ديلولا نب دلاخ لاقف

 مهنم اوبرق اذإف رذح ىلع مهنم نونوكيف ودعلا دصق امب مهملعأو مهتقو نم انيلإ أوريسي
 مهنيمي نع نحن نمكنو مهئارو نم انباحصأ ٌريسيو ٍمُهوُرْبْعَي ىتح مهل نوئنمكي
 . '"”باوصلا يأرلا وه اذه : مهلك اولاقف . مهيلع قبطن مث مهلامشو

 )١( نادلبلا حوتفو  ؟ج 56 - 54ص - ماشلا حوتف - ص18١.

 يبأ دعب دحأ ءاول تحت رسي مل ديلولا نب دلاخ نإ :لاقيو» :ًالئاق يرذالبلا هركذ ام حص اذإ (1)
 يذلا نإو (ديلولا) مسا ببسب سايتلا عوقو ينعي كلذ نإف . .(تام ىتح صمح مزلو ةديبع
 ريثألا نباو يربطلا ركذ دقو (ةبقع نب ديلولا) وه امنإو ءديلولا نب دلاخ سيل ضايع عم ناك
 . ةريزجلاب ضايع شيج يف ةداقلا ءارمألا نم ناك ةبقع نب ديلولا نأ
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 نب ليهّسو يراصنألا نابْنِع نبا هللا دبع ىلإ ًالوسر ضايع ثعبو بتكف
 .«ناسرفلا نم ةئامنامثو فلأ امهعم ناكو «نولعفي امب امهّرَّمأو ىميمتلا يدع

 اقلا ليسرأو (ةيلؤلا نينلاخ) عيب راس ةويثلا نك (دتلرلا نب ادار ضاعدعو
 ىلع ناكم يف دلاخ عضومتو دعس نب ةبيجن ةدايقب قيرطلا نيمي نع ناكم ىلإ مهنم
 نبا ادومع نأب ربخلا هاتأف «موقلا ربخ ةفرعمل هنويع ضايع ثعبو «قيرطلا راسي
 نيبو مهنيب يقب نأ ىلإ» كلذو أفلأ نيرشعلا يف اولبقأ نارح بحاص سدورو كلملا

 مهليخ نوفلعيو نوحيرتسي بئاغرلا جرم يف اولزنف خسارف ةرشع ضايع ركسع
 .(«مهبرح ةمال نوسيليو

 كلذ يف ودعلا ةمجاهمل ليهو نابْثِع نباو (دلاخ) ىلإ ربخلاب ضايع ثعبف
 راسبلا هه ف يذلا ىلع مهو يشك (ديلولا نب ةلاح) قلظنا نأ تبل, امو :«ةاكفلا
 ين مهيلع مجه امنيب ناّرح بحاص سدور ةدايقب فالآ ةسمخ اوناكو ودعلا شيج نم

 لّبقأو . مهيلع اوضقناو مهب اوطاحأف نيميلا ةهج نم هتبيتكب دعس نب ةبيجن تقولا تاذ

 ةعبرأ ءاهز يف ِمْنَغ نب ضايع لبقأ امنيب ءارولا نم اهتبيتكب ليهُسو َناِبْثَع نبا ِهَّللا دبع
 بكرت نأ مورلا تقحل امف .بناج لك نم ودعلا ىلع ةياحصلا قبطأف ؛مامألا نم فالآ

 ةئامعبسو ًافلأ اولتقو «مهبئاتك اوقرفو مهوحطحطف ءاهيف لمعي فيسلاو الإ اهليخ ىلع

 نب دلاخ ةرسأ)  ناّرح بحاص سدور ريمألا مهنيب فالآ ةعبرأ اورسأو «نيتسو ةتسو
 كلذكو - مْنَع نب ضايع دي ىلإ ملستسا - سايرهش كلملا نبا ادومع ريمآلاو  (ديلولا
 كلت تناكو .مهتيقب برهو «سايرهش كلملا ريزو باجحلا بحاص اتوت ريزولا
 تناك» :يدقاولا لاق .ةيرجه ١1 ةنس لئاوأ يف بئاغرلا جرم يف رصنلا كلذو ةعقوملا

 .اها١١/ ةنس رفص رهش ثلاث يف بئاغرلا جرم ةعقو

 كلملا نبا ادومع عوقوب نيدرام ةعلق بحاص سوسرأ تئب ةيرام تملع املو

 ىلإ ريسملا يف اهل نذأيل سوسرأ ريمألا اهيبأ عم ةيرام تملكت ءرسألا يف سايرهش
 - اهبيطخ وأ  اهلعب ادومع نأل كلملا نبا ادومع حار قلطي يكل نيملسملا ريمأ

 دق ضايع ناك نيملسملا نم اريسأ نوعبرأ نيدرام ةعلق يف سوسرأ دنع ناكو

 اوعقوف ءاهتحلاصم قبس يتلا ندملا ىدحإ نم ركسعلل ةريملاو ماعطلاب اوتأيل مهثعب

 ةركف نأ ودبيو ءاهيف مهسبح متو نيدرام ةعلق ىلإ مهوقاسو ودعلل ةبيتك رسأ يف

 ةلدابم تناك امنإو نيملسملا ريمأ ةعيدخو لايتحالا نكت مل سوسرأ تنب ةيرام
 فطعيس نيملسملا ريمأ نإو «كلملا نبا ادومع ريمألاب اهيبأ ةعلق ىف نيذلا ىرسألا

 ةيرام هتنبال سوسرأ ريمألا نذأف .اهلعب ادومع حارس قلطيو - ةأرما اهنأل  اهيلع
 امبرو «حجنتس هتنبا ةركف نأ نظي ناك هنأل ؛نيملسملا ركسعم ىلإ ريست نأ يف
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 ناك ذنم دوقفملا اهديلو ىلع ليوط نزح ةرتف نم داكلاب تجرخ دق هتنبا نأل ًاضيأ
 ادومعب اهجاوز دقع هنأب اهربخأو سايرهش كلملا دنع نم اهوبأ داع امنيحو «ًاريغص
 كلذ يف بغرت ةيرام نكت مل ؛نيدرام ىلإ شيج سأر ىلع يتأيس هنأو كلملا نبا
 :لاقي نأ سوسرأ يشخ ءأريسأ ادومع عقو املف ءضضم ىلع تقفاو اهنكلو جاوزلا
 عقو اهيلإ راسو اهجوزت امل هنأو كلملا نبا ىلع ةقفاوم تناك ام سوسرأ تنب ةيرام)

 اوتأف ءريمألا ةلباقم تبلطو نيملسملا ركسعم ىلإ ةيرام تهجوت هلك كلذلو .«ًاريسأ
 نيب ةيرام تفقو املف) :ىلعي وبأ لاق . يرعشألا منع نب ضايع نيملسملا ريمأ ىلإ اهب
 انزعأ دق هَّللا نإ :لاقو ءاهاهنف «هل دوجسلاب ْثَّمهَر ايادهلا هل تمدق ضايع يدي
 ىوهلا عابّنا انبولق نع لازأف مالسلاو ةالصلا هيلع دمحمب لالضلا نم انذقنأو مالسإلاب
 كولم نم ةربابجلا الإ كلذ يف بغري امو ضعبلا انضعب دجسي نأ اَنَهَرُنو ةيحتلاب انفرشو

 الو هتمصق اهيف ينعزان نمف يرازإ ءايربكلاو يئادر ةمظعلا : نقلل نإ «ضرألا

 ءانيلع مكرصن اذهب هللا نإ كلملا اهيأ : :تلاق ىهتنا املف هلوقي ام مهفت ةيرامو . يلابأ
 ربص الو مكيديأب ريسأ ًادوُمَع يِلْعَب نأو نيدرام ريمأ سوسرأ تنب ةيرام يننإ كلملا اهيأ
 ينرمأ دقو يمون يف حيسملا ُثيأر هيلإ يقوش دتشاو هيف يتركف ترثك املف هيلع يل
 قالطإ لباقم تضرع ام ضايع ىلع تضرعو اهمالك نم تهتنا املف - مكيلإ ٌُتيتأف

 املف ؟كدلو وهو كَّلْعَي اًدوُمَع نوكي فيك «ةيرام اي: لاقو ضايع مّسَبَت - اهلعب حارس

 ادومع نإ لوقلا اذه كل نيأ نمو :هل تلاقو اهنوك ريغتو اهنول عقتنا كلذ ةيرام تعمس

 ةليللا يمون يفي هّللا لوسر ُتيأر :ضايع لاقف ؟سايرهش كلملا دلو وهو يدلو
 رمأف .ةمالع هيف يل نإف يدلو ناك نإف هارأ نأ ديرأ ينإ :ةرواف :تلاقف .كلذب يتَدَح
 هدخ ىلع يتلا ةماشلا تأرو هيلإ ترظن املف «ديز نب ديعس هب ىتأف «هروضحب ضايع
 ةحيص تحاص موسرلاو - رهاوجلا نم اهيف امو هدي يف اهتباصع تأرو هنذأ ةدايزو
 هيلع يشخف همأ ىلإ مالغلا رظنو يدلو تلاقو هتمزتلاو هيلع تمازتو رضح نم تلهذأ
 نأ امكيلع بجو دق :ضايع امهل لاق ءاتكس املف ؛همأو وه ىكب قافأ املف ءاكبلا نم
 نينسحملا نم بيرق هتمحرو نيركاشلا ديزي هنإف امكيلع معنأ ام ىلع اركش هللا ليعوت
 وهو لوألا وه دْعَب الو ُلْبَق الو ْدَّلو هل سيل ٌدحاو «نيمرجملا موقلا نع هسأب ُدرُي الو

 انأو ءلاحم الو روز كلوق يف ام هّللاو :لاق ءضايع هلاق ام ادومع عمس املف .رخآلا
 يف هتقفاو ملسأ دقو همأ هيلإ ترظن املف . . هّللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ
 امكمالسإ امكنم هللا لبقت : مْنَع نب ضايع لاقف .نيتداهشلاب تقطنو «لاحلا
 .©0«امكبونذ رفغو امكبولق رهط دق ِهَّللا نأ املعاو ءامكقفوو

 .؟ج المو الا/ص  يدقاولل  ماشلا حوتف )١(



 332 يرعشألا منغ نب ضاَيِع / نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع سضرف

 تلاقف  نيدرام ةعلق ينعي  ةعلقلا هذه حتف ىلإ ليبسلا فيك :ضايع لاق مث
 كلملا مههجو دقو ةعلقلا يف نارح دنع اورأ نيذلا مكباحصأ نإف رشُبأ :ةيرام

 مهب كلتمأو مهرسأ كفأو مهيلإ ٌريسأ انأ اهو 00 ةعلقلا ىلإ

 دقلو «لاح لك يف هّللا كقفو دقل : ضايع اهل لاقف  يبأ ملسي مل اذإ  ةعلقلا

 كدلو يعَدَق ءباوصلا نم تلق امب يبلق باط دق نكلو انباحصأ رسأ يلع بعص

 «باوصلا هيف ام ىلعفاف انباحصأ دنع تلصح اذإف كيبأ ىلإ ىعجراو اندنع

 كلملا ىلإ راس دق اهابأ تدجوف ةعلقلا ىلإ تراسف .ةعاطلاو عمسلا :تلاقف
 ىلإو اهتعاط ىلإ ليمي ًاحلاص ًابهار ناكو بجاحلا ديب رومألا تدجوو « سايرهش
 «كلذ ىلع اهقفاوف ءاهمالسإو اهدلو رمأب هتربخأف «(اتيم) همسا ناكو «مالسإلا

 هاشخت نم ةعلقلا يف نكي ملو «حالسلا مهتطعأو ىرسألا تكفو هعم تراسف

 ناس: نب هّللا دبع مهيفو نيعبرألا نيملسملل تأيهف .«هعم ةعومجمو سقلا ىوس

 جرخ ةسينكلا لوخدل حابصلا يف هتعومجمو سقلا ءاج املف هيف اونمك ًاناكم

 عمسو مهب اوكتتو ةدحاز# ةريبكت اوربكو هباحصأو ناسغ نب , هللا دبع مهيلإ

 لعفلابو «نيبراه اوُلَوَف ةعلقلا اولخدو اومجه نيملسملا نأ اونظف ريبكتلا ضعبلا
 ولا ةيواه كلسدأو «هباحصأو ناسغ نب قلل هيو هن را نينو ماعلا فحصعأ

 ةعلقلا ملتساو «كلذ ىلع هللا ركشو اهركشف ىرج امب هتربخأو ِمْنَغ نب ضايع
 «نيدرام ةعلق يف رومألا ةيرام همأو ادومع ىلوتو نيملسملا نم ةطبار اهيف لعجو
 . مالسإلا ةيار اهيف تعفتراو

 (طاسيمس)و (اهّزلا)و (ناّرح) حتنف

 اهرلاو ناّرح ندم يرعشألا ىسوم يبأ هتبحصبو حتتفا دق ِمْنَع نب ضايع ناك

 كلذ نيب سيلو ه1١/ ةنس ًاضيأ اهحتتفا ًاضايع نإ مث - ه١ ةنس  طاسيمسو

 يبأ نع نادلبلا حوتف يف يرذالبلا هركذ ام «نيترم حتفلا عوقو دكؤي اممو «ضراعت
 ىتأ مث .حلص ىلع طاسيمسو ناّرحو اهُرلاو ةقّرلا ضايع حتف» :لاق ىقرلا بويأ

 مث . .اهنوصح لهأ حلاصو اهضرأ ىلع بلغف ءاضيبلا ضرألاو افيكسارو جورس
 ىتح اهرصاحف مهيلإ عجر كلذ هغلب املف (حلصلا اوضقن ينعي) اورفك طاسيمس نأ

 مهتنيدم باوبأ هل اوحتف مهيلع خانأ املف اوضقن دق اهرلا لهأ نأ هغلبو ءاهحتف

 .''”«ةعامج يف هلماع اهب فلخو ءاهلخدف

 ضايرهش كلملا ضيرحت ببسب طاسيمسو ناّرحو اهّرلا ضاقتنا ناكو

 )١( ب يرذالبلل  نادلبلا حوتف ص186١.
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 ةريزجلا دالب قطانمو ندم ءامعزو ءارمأب هعامتجاو نيعلا سأرو ركب رايد بحاص

 ةرواجملا عالقلاو يحاونلاو جورسو اهيحاونو ةقّرلا ضايع حتتفا نأ دعب «ةيتارفلا
 ءارمأ رسأ متو نيدرام لهس يف هتميزه مت يذلا شيجلا سايرهش كلملا ثعبف ءاهل

 ةميزه سايرهش كلملا غلب املف ءاهّرلاو ناّرح بحاص سدور مهنمو شيجلا كلذ
 يدرب يعايت قويت ريماالا كي ريدر اماةنك اركتتما يعل ذأ هدر دبع

 .اهريغو طاسيمس نم ركاسع اهيلإ مضناو اهكلتماف ناّرح ةنيدم ىلإ

 لا: شيحلا نم نعبتك تيت: نيكرامو ةقرلا نيب اميق نضايهءركشعفه ناكز
 ةداق ناكو - لجر فلأ ةبيتكلاو - تارفلا ىرق ضعب ىلإ نيتبيتكو تاهجلا ضعب
 يدع نب ليهسو «يراصنألا نايثع. يأ هللا دبع : ةءاخضلا نس ىتاقكلا كلت

 «يدنكلا دوسألا نب دادقملا وهو يريمحلا ىنارهبلا ورمع نب دادقملاو «ىميمتلا

 ةبقع نب ديلولا ةدايقب تارفلا 0 ا يل
 سدور هيلإ ىعدتساف «طاسيمسو اهُرلاو ناّرح ىلإ ريسملل ضايع أيهتو ءيومألا
 هيلإ مضناو ناّرح كلتما يمورلا سوسرأ نأ هربخأف  ريسألا  نارح بحاص

 ضايع لاقو) :يدقاولا لاق ءهعم ركسع ىف بريسألا'_ نسدور نبا كؤعرأ

 تملس ينتقلطأ تنأ نإ :لاقف .ملسُت نأ الإ كلتق ىلع تلوع دق ينإو :سدورل
 يننوبحي اهلهأ نأل  لاتق نود  ناّرح صلخأ يَلَعَلو عالقلا نم يدي تحت ام كيلإ
 نيبيصنو ءاديوسلا ينيطعت كنأ ىلع مكيلإ اهملسأ انأو دلبلا ّيلإ اومْلَس ينوأر اذإف

 هللا دبع رمأو «كلذ ىلإ ضايع هباجأف «ماع لك ةيزجلا مكيطعأ انأو ىرغصلا
 :هتعامجو هلقثو همايخ هل درو هقلطأف  ىِفوَيَس هنأب - فلحف هفلحتسي نأ انحوي

 . (ناّرَح نيدصاق جرملا نم اوراسف ءانقوي هعم ثعبو

 ٌتطرف دقل :لاقو «سدور يف ممْنَغ نب ضايع نظ ءاس) : يلاتلا مويلا يفو
 لغشت ال ريمألا اهيأ :ناميلس وبأ لاقف .ِهّللا ودع عم  انقوي - هّللا دبع انبهذأو

 لوقي نأ يف راعلا نوريو .«ْتْفو تلاق اذإ مورلا كولم نإف سدور لبق نم كرس

 انبحاص نع لفغن نأ يغبتي ال ناميلس ابأ اي :ضايع لاقف .هب يفي الو ًالوق مهدحأ
 يلا يديرلا برك دعت قيوربع يفايعتجو قد نوكي نأ نكمي امو هعم نمو

 . (ناّرح نيبلاط اوراسف ةباحصلا نم سراف يتئام

 وه امئإو كلذك نشلو .مورلا كولم نم سدور نأ ةياورلا هجرت كر دقو

 ةريزجلا بونج نم اولقتلا نيذلا ءامدقلا برعلا نم ْمُهَو نييمارألا نيينارحلا نم

 مورلا نم نكي مل سدور نأ يدقاولا ركذ دقو ةيتارفلا ةريزجلاو ايروس ىلإ ةيبرغلا

 امل انقويو سدؤر نإف كانون ءمورلا نم ناك لارج كلتما يذلا نشسونسرأ نأو
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 ءًارس موقلا ربخ ةفرعمل هباحصأ نم الجر سدور لسرأ «ناّرح فراشم ىلإ الصو

 سدور نبا كوعرأ عم قفتا سوسرأ ريمألا نأب هربخأو سدور ىلإ لجرلا عجرف
 نيب - اهرف ريد ىلإ دغ ةادغ يف اوريسي نأ ىلعو هدونج اونوكي نأ ىلع نارح لهأو

 نم نوسمخ سوسرأ عم ريدلا ىلإ بهذيسو «كانه نودهاعتيو  ناّرحو اهرلا
 نأ ىلع سدورو انقوي قفتاف . سدور نبا مهعمو ناسرفلا نم ةئامو نارح ءاهجو

 .اهرف ريد ىلإ اوراسف موقلل اونمكيو ريدلا ىلإ اوريسي

 نيدصاق نارح ءاهجوو سدور نباو سوسرأ ريمألا هيف جرخ يذلا مويلا يفو

 7 هناسرفو برك يدعم نب ورمعب اوقتلا «قيرطلا يف ْمُه امنيبو ءاهرف ريد
 خب ضايع لدمرألا :يدقاولا لاق كلذ يفو ؛هعم نيذلاو سوسرأ ملستساف مهيلع

 اوقلف «نارح نيبلاط اوراسو ءسراف يتئام يف يديبزلا سرك يدعم :نباوزمع:مْلَع

 .''"«هعم ناك نم ىلعو هيلع اوضبقف ريدلا ىلإ جراخ وهو سوسرأ مهقيرط يف

 انهننإ ناتقا ينل| ضايع يدعم مق هتاسرفو برك ىلع نب نوم ناكر
 :هتمدقم ثعبو ىدجأب لزنف نارح ىلإ ةقّرلا نم ضايع راس» :ًالئاق يرذالبلا
 امل» :يدقاولا لاقو «اهب لزنف ضايع مهعبتا مث «مهنود اهباوبأ نارح لهأ قلغأف

 نيملسملا ركسع ةيقب هعمو سدور راس ءسوسرأ ىلع برك يدعم نب ورمع ضبق
 املف ناّرح روس ىلع نيذلا سانلا سدور ىدانف  (نيملسملا ركسع ةيقب عم :وأ) -

 دق :مهل لاقف دلبلا ءامظع هيلإ ىتأو هترامإ راد ىلإ لخدف بابلا هل اوحتف هوفرع

 ىرغصلا نيبيصن ىلع ينيلوُيو ةنيدملا هذه مهيلإ ملسأ نأ نيملسملا ريمأ ٌتدهاع
 هَّللا الإ هَّلِإ ال نأ دهشأ ينإ . .مكدهشأو ,يدهعب يفوأ فوس ينإو «ءاديوسلاو
 95 كب هّللا دارأ دقل :اولاق كلذ نارح لهأ عمس املف هللا لوس ا دفعت نأو

 .«مهنم ًاليلق الإ اوملسأف «كمالسإ ىلع كقفاون نحنو ءاريخ

 ضايع ىتأ» :لاق ديمحلا دبع نب دواد نع يرذالبلل نادلبلا حوتف يف ءاجو

 كلذيو .«ًالجر اهيلع ىلوو  ةقّرلا وأ  اَمّرلا حلص لثم ىلع اهلهأ حلاَصُف «ناّرح
 لهأ نأ يرذالبلا ركذ دقو «ةرشابملا ةيمالسإلا ةيبرعلا ةدايسلا تحت ناّرح تحبصأ

 ركذ نيذلا نأ لوقلا نكمي ىلاتلابو .(ىراصنلاو «ةينانرحلا) نيمسق اوناك نارح

 يذلا نإو:دةيكاوكلا ةقابعب هويدي اوناكو - ةيانرحلا لهأ اوملسأ مهنأب يدقاولا

 ةيبرع ةيماح نارح يف ضايع نكسأو :؛ىراصنلا م مج اهلا نع لك ا ظ ارجلوو
 هركذ يف ينادمهلا نسحلا لاق تكا جب م ودبي «ةيمالسإ

 .1ج ١8ص - يدقاولل  ماشلا حوتف )١(



 50. قرمللا ف ذب نفايع ا نييتاعبلا نيخالانلا ةاختفلا ماظل“
 تابالرطسألا لثم سايقلا ةلآ عضوم :َناَرَح ءندُملا ْنِمو) :ةيتارفلا ةريزجلا ندمل

 نمو ميمت ينبل ناّرحو .رعّشو ناتك نم ةيناّرحلا لبإلا دواقم لمعُت اهبو ءاهريغو
 .. 200 ينب نم اهطلاخُي

 كوليك) وه اهيلع رطيسو قباسلا حلّصلا ضقن يذلا ناكف اهُرلا ةنيدم امأو

 ءانقوي هّللا دبع مهيف ناك اهيلإ ناسرفلا نم ةبيتك ضايع ثعيف (اهّرلا بحاص
 مهيلع ىضقناف «هدونج نم ةئامعبرأ هعمو اهُرلا يحاوض ىدحإ يف كوليك اودجوف

 ركذ امكو  ِمْنَع نب ضايع لبقأ املو ءأريسأ كوليك عقوو اوملستساف نوملسملا
 هلماع اهب فلخو ءاهلخدف ءمهتنيدم باوبأ هل اوحتفف ءاهُرلا ىلع خانأ»  يرذالبلا

 «ضايع مهل هبتك يذلا حلصلا باتكب اهلهأو اهرلا فقسأ مزتلا دقو ("1ةعامج يف

 :هصن يلاتلا باتكلا وهو ءةرملا هذه يف امإو ءىلوألا ةرملا يف امإ

 نيملسملا نم هعم نمو منع نب ضايع نم باتك اذه . . ميحرلا نم نمحرلا هللا مسبلا

 اودأ اذإ مهنيحاوطو مهسئانكو مهيرارذو مهلاومأو مهئامد ىلع مهْمئَمَأ ينأ : :اهرلا لهأل

 اوحلصي نأ ميهلع انلو (ةعيب الو ةسينك اوئدحُي ال نأ ىلعو) - .مهيلع يذلا قحلا

 .0©2نوسلسملاو ةقكالمو هللا فينك '.> قيرطلا ب انلاغ اوديو انزوسجج

 ءاهونطوتف هشيج نم ةعامج هعم نكسأو اهّرلا ىلع ًالماع ضايع ىلوو
 : ءاهُّرلاو» ةيتارفلا ةريزجلا ندمل هركذ يف ينادمهلا لاق ءميِلَّس ينب نم مهنأ ودبيو

 . "'!لثملا اهب ٌبرضُي يتلا اهُرلا ةسينك اهيفو . ٍميِلُّس ينبل
 ةملسم نب بيبح ةدايقب ةبيتك اهيلإ ضايع هّجَو دقف طاسيمس امأو 2
 اهرصاحف» :يرذالبلا لاق «طاسيمس ىلإ ضايع راس مث «لطعملا نب ناوفصو
 , ايدينا تح ضايع

 سَرْفلا ةعيبر ضرأل ضايع حتف
 ىلع رصنلا ربخب باطنخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ ىلإ يرعشألا ِمْنَع نب ضايع بتك

 اهريغو نيدرامو جورسو ايبولزو ابز عالقو ةقّرلا حتفبو بئاغرلا جرم ةعقوم يف ودعلا
 باتكلا ضايع ثعبو ؛روباخلاو ..» :يدقاولا لاق . .طاسيمسو اهرلاو ناّرحو

 نيئمؤملا ريمأ ىلإ نابهص نب بيبح عم هلسرأو «عالقلا نم هذخأ امو مئانغلا سمخو

 .«ةرونملا ةئيدملا ىلإ سراف ةئام يف نابهص نب بيبح راصف ءءاعدلا هلأسو ء«رمع

 ضرأ رمع ىلإ ضايع باتك يف ةحوتفملا قطانملا نيب يدقاولا ركذ دقو

 .7 75 ص - ينادمهلل  برعلا ةريزج ةفص (0)

 18١. ص - يرذالبلل ب نادلبلا حوتف 2220
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 ىلع اهحتفف اهتاوذو جبنم رسج يهو تارفلا تايارق ضايع ىتأ مث» :الئاق ةقباسلا
 عل :روباخلاو اعيرم» : ينادمهلا لاق «- (ةقرلاو اهرلا حلص ينعي)  حلصلا كلذ

 كلذ نم دافتسيو «'5(يقابلا بلغت نوطبلو «بيبُح ينبو كلام ينبل ُهالعأ ليقع
 ركذ دقو .مهنم بلغت يئب نأل روباخلا يف ةقطنم نم أدبت سّرَّفلا ةعيبر ضرأ نأ

 ريسي نأ يرعشألا مْنَع نب ضايع ىلإ هباتك يف باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ
 - ينادمهلا لاق ؟ضرألا كلت يه امف .«سّرْفلا ةعيبر ضرأ ىلإ) شيجلاب ضايع

 : هصن ىلي ام  روباخلل فلاسلا هركذ دعب

 نع "”بقجخلا اًثوترمك مث ؛ نسا سأر اهلوأ :اهفلخ امو ةعيبر رايد )

 نيراد ىلع لطت يهو «لثملا اهب بورضملا تاّيحلا عضوم نم ةرام ءاهرسايأ

 بلغت يلاوم نودمح نب نادمح لآ راد يهو براقعلا عضوم :نيبيِصَت مث «(اراد)

 لبج :راجنس لبج كلذ نميأ نعو .موي ةريسم ةّيحْيَمسلاو ةّمّرذأ ىلإ نبيبيصن نمف
 ةَبْحَر ىلإ انُهُذ كلذ نميأ مث '"”ورمع ونبو رْيَُز ونب اهنم ةارشلاو «بلغت ينب ةأارش

 نم دبع ينب رايد يهو ديعق ْرَب ىلإ ةمرذأ ىلإ عجرت مث .ءايسيقزفو «قوط نب كلام
 ىمسملا لبجلا ىلع تعقو اهنم ترسايت نإف . . لصوملا دح ىلإ اهنم مث . بلغت

 , "70. . نمرألا داركألا فلخو «داركألا هفلخو «ةعيبر هنكسي يدوُجلاب

 ني دي

 يهو «(نيعلا سأر) ًادصاق  ناّرحو ءاهُّرلا نم - شيجلاب ضايع راسف

 «(ضايرهش) ظفلب تاياورلا هركذت يذلا يمررلا سايرهش كلملا رقمو ةمصاع

 نيعلا سأر ىلإ وزغلاو ريسملا كلذ ناكو «نيعلا سأر نم بيرق ناكم ىلإ اولصوف
 حوتفلا باتك يف يدقاولا اهركذ ةياور نم دافتسُي ام وهو ءها١١/ لوألا عيبر يف

 وه كلذ نوكيف «'*”«ةرشع عبس ةنس لوألا عيبر يف نيعلا سأر حتف ناك :لوقت
 كلذ يف متي مل اهحتف نكلو نيعلا سأر نم بيرق ناكم ىلإ وزغلاو ريسملا نمز
 حتفو ها ناضمر يف - (ءايسيقرق ) حتف نمزو عئاقو نم دافتسي ام وهو «تقولا

 بلغت نوطبو بيبح ينبو كلام ينبلو .هالعأ ليقع ينبل :روباخلاو» بوصألا نوكي دق )١(

 ونب كلذكو .بلغت نب منغ نب ورمع نب بيب ونب مهو بلغت نم بيبُخ ينب نأل .«يقابلا
 . بيب نب ركب نب كلام

 ورمع وئب :ورمع وئبو . مشج نب ريهز ونب :ريهز وئبو . بيبخ نب ركب نب مشج ونب :مشج (؟)
 . بلغت نب منغ نب

 .1 9/6 ص ب ينادمهلا دمحأ نب نسحلل - برعلا ةريزج ةفص (2)

 .اج 954 ص يدقاولا هّللا دبع يبأل - ماشلا حوتف ()
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 لوألا ىدامج يف  (دمآ) ىلع ضايع لوزنو (نيبيصن) ىلإ اهيلي امو (اثوترفك)
 يذ يف - ( نيعلا س أر) وزغ مت نأ ىلإ تاحوتفو عئاقو نم كلذ ىلت امو هام

 ريسملا اذه يرذالبلا ركذ دقو ه9١ مرحم نم مايأ يف اهحتف متو -ه ةجحلا

 لت ىتأو ءاهكرتف هيلع تعنتماف نيعلا سأر ضايع ىتأ» :ًالئاق نيعلا سأر ىلإ
 صوصنلاو عئاقولا طبر نم نيبتي امنيب «'”«ةرشع عست ةنس يف كلذو اهحتفف نزوم
 ةعلقو ةنيدم اهنأل نكي مل ه١! لوألا عيبر يف اهنع عجارتلاو نيعلا سأر عانتما نأ

 ركذ دقف ءًأريبك أشيج عمج دق ناك سايرهش كلملا نأل امنإو ء«بسحف ةعينم

 يفو هدي تحتو «فلأ ةئام نورف نب ضايرهش كلملا شيج ناك» هنأ يدقاولا

 (يبلغتلا نزام نب) لفونو يبلعثلا ةيراس نب ناطلسلا ةرصنتملا برعلا نم هلامع

 كلملا اهيأ :هل اولاقف ءأفلأ نوثالث  ةرصنتملا برعلا يأ - مهو «يبلغتلا ةرسيمو
 يف لخدن اننأ مهبلطمو مكنم رثكأ بلطلا انيلع وحنو انرايد اوتأ دق نيملسملا نإ
 ءانيلع امإو انل امأف مهاقلت ىتح كشيجب رهظأو دلبلا رهاظب كمايخ برضاف ( مهنيد

 ةلآ بَنَرَف ءمهنم قثوتساو نئاهر هوطعأف «ينع اومزهنت نأ فاخأ ينإ :لاقف
 قمع يف دازو «راوسألا ىلع سرحلا بترو «لاومألاو نئازخلا جرخأو «راصحلا

 نب اتوت قيرطبلا) اثوترفك بحاصو نيلمج بحاص ىلإ لسرأو ء؛هضرعو قدنخلا
 ةزرم لت بحاصو (دورهش) ءايسيقرق بحاصو (سطايرط) اراد بحاصو (كرول
 «ةيعرابلا بحاصو ءاوجرأو «رزؤملا لتو نسلأ بحاصو ( سونامرأ) يواّمس لتو

 .«نيملسملاو مُْنَع نب ضايع رظتني ماقأو  مهركاسعب هيلإ اولبقأف -

 تعنتماف نيعلا سأر ضايع ىتأ» هنأ نم يرذالبلا هركذ امب كلذ انطبر اذإف

 سار نم بيرق تاكم ىلإ تأ اضايع نأ كاردإ نكمتملا نم نإف :(اهكرتف ةيلغ

 تادادعتسا نع نيقيلا ريخلاب هيلإ اوعجرف ءودعلا رابخأب هيتأي ْنَم ثعبف «نيعلا
 ءاهجو عم رواشتلا دعب  ميلس رارق ذاختال ًايفاك كلذ ةفرعم ناكف ءودعلا دوشحو

 ضايع عجرو «نيعلا سأر ىلع موجهلا ةركف ليجأت متف  هعم نيذلا ةباحصلا

 طسوب ناّرحو نيدرام نيب ام  مهركسعم ىلإ فالآ ةينامث ءاهز اوناك نيذلا هشيجب

 نب دواد نع يرذالبلا ركذ دقف «هل أرقم اهُرلا ةنيدم ضايع ذختاو  ةريزجلا دالب

 . (اهيلإ عجري مث اهرلا نم وزغي ضايع ناك) :لاق «هدج نع هيبأ نع ديمحلا دبع
 ريمأ يرعشألا ِمْنَغ نب ضايعل سيئرلا رقملا تناك اهُرلا ةنيدم نأ ىلع لدي كلذف

 اوجهتبا «ءضايع ةدوعب هعم نيذلا ءارمألاو سايرهش كلملا ملع املو «ةريزجلا دالب

 مهقطانمو مهنوصحو مهندم ىلإ مهلئابقو مهدونجب ءامعزلاو ءارمألا عجرو «كلذب

 18١. ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف (0)
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 نأ ثبل امو ء.ه11/ يناثلا عيبر رهش يلاوح يف كلذ ناكو ءسّرْفلا ةعيبر ضرأ يف

 دعب ةدحاولا نوصحلاو ندملاو قطانملا كلت حتفت ضايع شيج بئاتك تقلطنا

 . ةَذَق ةيرقبع ىلع لدي ِعْباَتَتو طيطخت يف ىرخألا

 (روباخلا) نئادمو ( َءاي ايسيِقْرَف ) حتف

 ضايع هَجّوَو . .اهحتفف تارفلا تايرق ِمْنَع نب ضايع ىتأ) :ي ىرذالبلا لاق
 نأ) يدقاولا ركذ امنيب .اهحتفف يرهفلا ةمّلْسَم نب بيبح ةايسيقْرف ىلإ

 نيب سيلو .«ةايسيقرق ىلإ يدع نب ليهّسو َنابْتِع نب , هللا دبع هْجَو ِمْنَغ نب ضايع
 ناشع دب هللا دبع نب هللا دبع هَجَو ًاضايع نأ كاردإ نكمي ثيح ٌضراعت نيلوقلا

 ىدامج رهش يلاوح يف - ءايسيقرُف ىلإ نيتبيتك يف يدع نب ليهسو يراصنألا
 مث - نابعش طساوأ يف  ناسرفلا نم ةبيتك يف ةملْسَم نب بيبحب امهّدمأ مث - هاا/

 نب دادقملا وهو دوسألا نب دادقملا مهنيب ةداقلاو ةباحصلا نم ةبكوكب ًاضيأ مِهْدَمَأ

 ينارهبلا ورمع

 َقدْنَخ «ءايسيقرق فراشم ىلع امهركسعب الزن امل لهسو نابتع 5 ناكو
 هنم نولخدي ًاعضوم مهل اوكرتو ًاقدنخ مهسفنأ ىلع يمالسإلا ركسعلا كلذ

 يف - سايرهش كلملا ىلإ بتكو ء(دورهش) ءايسيقرق ريمأ نصحتف .نوجرخيو
 نتيمرألا فايزوي ةدايقن ناسرفلا ره نآلا ةعمراج هذعاف :«ةديعسو حن نيعلا نسأر

 .اهلهأ ناك «ءايسيقرق ىلإ هناسرفب ينيمألا مِدَق املف) «نسلأو رزؤملا لت بحاص
 نم ةدمعأ ىلع رسجلا ناكو روباخلا ىلع ناك يذلا مهرسج اوعطق دق اهريمأو

 «تارفلا ةيحان نم ًاضيأ كلذكو حامر لسالسلا ىلعو «لسالس اهيلعو ديدح

 ؛(نيصحتلا ةياغ مهنئادم اونصحو ًاضيرع ًاقيمع ًاقدنخ مهتئادم لوح اورفحو

 . فالآ ةعبرألا هناسرفب ينيمرألا كيروي مهيلإ مضناف

 .روصلاو «ليدبلاو «؛ةلوحملاو «نجام) ىرق ىلإ نابتع نب هللا دبع ثعبو
 .عينصلا مكيف انسحأ دقف انل تناك نإ :اولاقو مهلزانم يف نوملسملا مه ٌرقأو ءنامألاب
 كلذ ىلإ موقلا باجأف ؛ مكيف انلدع ىلع نيروكشم مكنع انفرصنا انيلع تناك نإو
 كلت لهأ ىلإ نابْنِع نب هللا دبع ثعب امل :ديز نب زاوس لاق ةريملا مهيلع اوعابو

 ةءاسصلا نم ناكر ىديتتلا قاسإ نجلس ندد اطيق د عي يديرولف كابو وحلا
 راسف (نيسكام) نيكسم ةيحان نم هفولعلاو ماعطلاب مهوتأيل نيملسملا نم ةئام هعمو
 قاتبار ادا اهيا سلا 0 تاتا املف ءهعم نمو لهس
 مهنم اوصلختساف سراف ةئامسمخ يف يبلغتلا نزام نب لفون هيلإ جرخف . اهلاومأ
 ا ا لتق نأ ىلإ لاتقلا مهنيب عقوو هوذخأ ام
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 برعلا نم ناك امب مهباحصأ اوثدحف نوعبرأو ةعبس مزهناو «فاسأ نب لهس مهتلمج

 نيح فاسأ نب لهس عم تنك : يسودلا لاق .مهيلع كلذ مظعف .ءمهنمو ة ةرصنتملا

 ًالاعق انلتاق دقل هّللاوف «نزام نب لفون انيلع جرخو (؟ةيناسمشلا) ةينامسلا ىلع انمدق

 يبلغتلا نزام نب لفون نأ مث .(ناك ام ةميزهلا لهأ نم ناك ىتح هلثم اندهش ام ًاديدش

 تبرضف «مهباقر برضب رمأف «ضايرهش كلملا ىلإ نيرشعلاو ةعبسلا ىرسألا ذخأ
 كرول نب اتوت وهو ةقراطبلا دحأ هيف عفشف فاسأ نب لهس يقب نم رخآ ناكو مهباقر
 لإ تفانمأ نب ؛ لهس هجوت مث .اثوترفك يف هرصق ىلإ هب ىتأو هذخأف ءاثوترفك بحاص

 ,(00(نابعش نم فصنلا يف كلذو ) مهيلإ ىتأف نيملسملا

 نب ضايع ريمألا ىلإ يدع نب لهسو نابْتِع نب هَّللا دبع ثعبو بتك كلذ دنعو
 ربخ كلذكو «نيملسملاب هولعف امو بلغت ونب مهو ةرصنتملا برعلا ربخب يرعشألا مْنَغ
 نوأيهتي مهنأو ءايسيقرق ريمأل ًاددم ناسرفلا نم فالآ ةعبرأب ينيمرألا كيروي لوصو

 . ءايسيقرق لوح مهقدنخ يف ليهسو نابتع نبا عم نيذلا نيملسملا ركسع ىلع موجهلل

 : نيرمأب ضايع ماقف

 فلأ) ناسرفلا نم ةبيتكب يرهفلا ةمّلْسَم نب بيبح هيجوت :لوألا رمألا
 نم ةبكوكو دادقملا هيجوت كلذكو «ءايسيقرق يف ليهسو نابتع نبال اددم ( لتاقم
  .ءايسيقرق ىلإ مهناسرفب ةباحصلا

 بلغت ينب ءارمأو بلغت ينب ىلإ يومألا ةبقع نب ديلولا هيجوت : يناثلا رمألا

 عمال برعلا مهموق عم اونوكي نأ مهتوعدو مهتلامتسال امنإو لاتقلل سيل «برعلا

 ينب ةلامتسال ناكو - كلذ أبن يتأآيسو - بلغت ونب باجتساف «نيينيمرألاو مورلا

 .ودعلا ىلع راصتنالا يف ًايباجيإ ًارثأ دعلل مهتدناسم مدعو بلغت

 لاق .برعلا نيملسملا لاتقل هشيجو (دورهش) ءايسيقرق ريمأ جرخ دقف
 . .ةيلاع ممهب ودعلا اولبقتساو قدنخلا نم تجرخو برعلا تبكرف» :يدقاولا

 يالا كلانا دق نقلا .هداهج قح هّللا يف اودهاجو ًاديدش ًالاتق اولتاقن

 ىقتلاو «هرهظ نم قانسلا جرخأف هردص يف هنعطف ينيمرألا كيرويب (يعخنلا)
 نب نامعنلا هيلع لمحف ؛ ؛عومجلا حطحط دقو (دورهش ) ضايرهشب رذنملا نب نامعتلا

 مهكلم كاله ىلإ ءايسيقرق شيج رظن املف .'”ًاعيرص هاقلأف ةنعطب هأجافو رذنملا

 .؟5ج 7١ "0ص - يدقاولا هللا دبع يبأل  ماشلا حوتف )١(

 يباحصلا ةريزجلا حتف يف يرعشألا مْنَغ نب ضايع عم ناك يذلا نأ عماجلا باتك يف ءاج (؟)
 . عماجلل - 57ص ب (يمخللا نامعنلا نس دوعسم نب رذنملا)
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 مهتراجح تناكف عيلاقملاب نوملسملا مهامرف . .اهيف اونصحتو مهتنيدم ىلإ اوفرحنا

 نكي ملو مصاع نب رذنملا يلاوملاو لاجرلا ىلع مدقملا ناكو .ًأدبأ ئطخت ال
 رجح جرخ اذإ ةدعاس ةوق نم ناكو «عيلاقملاب هنم ىمرأ ةبطاق نميلاب الو زاجحلاب

 هتمسف نيلجرلاو لجرلا بيصيف موي لك مهيف ىمري لزي ملف مظعألا جربلا زواجي
 .(ةديدش ةقياضم ءايسيقرق لهأ اوقياض دق اوناكو .رذنملا جرب برعلا

 ةونع اهولخدو ءايسيقرق اوحتف نيملسملا نأ يدقاولا اهركذ ةياور يف ءاج دقو

 ءايسيقرق ىلإ ضايع َهَْجَو» : يرذالبلا لاقو ءيدع نب ليهسو ناِبْتِع نب هّللا دبع ةدايقب

 يدقاولا ركذ دقو باوصلا وهو .«ةقّرلا حلص لثم ىلع ًاحلص اهحتفف ةملسم نب بيبح
 ةرصاحمو مهريمأ لتقم دعب كلذ نوكيف .ًاحلص ءايسيقرق حتف مْنَع نب ضايع نأ :ًاضيأ
 ضايع ىلإ ليهسو بيبحو نابتع نبا بتكف نامألاو حلصلا اوبلطو اوملستساف ةنيدملا

 .اهوملتساو ةنيدملا اولخدو ءايسيقرق لهأ اوحلاصف «ةقفاوملاب مهيلع باجأف «كلذب

 را ءايسيقرق حتف ناك ؛كلذ كردأ نمم ناكو «ثرحلا نب , ةيطع لاق) «يدقاولا لاق
 اهتيالو ملستو . .ًاعماج سيجرج ةعيب نوملسملا ىنبو «ناضمر رهش نه ةليل

 ىلإ زيسلا يلع رمل دسملا لو دوب هانز نمسح ةناد رق يفك نب: لايبعورت
 000 وري 0 تءاج دقو 00

 ل ل يي

 نايثع. خرم , هّللا دبع نب هّللا دبع ةدايقب نيسكام ىلإ ءايسيقرق نم ةيمالسإلا ةيبرعلا

 ل ا ا ه0 ناضمر طساوأ يف - يراصنألا

 نع ميقر نب نامهز ينثدح) :يدقاولا لاق .نامألاو حلصلا اهلهأ بلطف

 ءايسيقرق نع َنابْتِع نب هللا دبع لحترا امل :لاق «ةرسيم نبا نع دلاجم نب تلصلا
 قو يأ ضهذالا دما نون يفرد نال ةقيرأ ىلع ايضليح اهحن نيمكاف لك لنا

 «ضايع رمأ نع كلذو  (فصنلا مهل كرتف «كلذ نم اوقلقف ءريعشو ةطنح ماعط

 .ًاحلص اهحتف متف :حلسلا كلذ ىلع مهحلاصت :ةيئاسمشلا ىلع لزن مث

 هيلإ اوؤاجف نابربع - ةئيدم ىلع هللا دبع لزن مث :ةرسيم نبا لاق
 ءاهكلَمَف «ءلدجملا - ةئيدم - ىلإ لحترا مث «نيسكام لهأ هب حلاص امب هوحلاصو
 د اني هب اين هنو يرهشألا غني رفات هربمأ سام ريت ظنوا

 .(مالسلاو . يرمأ كيتأي ىتح كناكم مزلا نأ : ضايع هيلإ بتكف ءهيدي ىلع هللا
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 مزاح يبأ نب سيق روباخلا نئادم حتف يف نييناميلا ناسرفلا نم ناكو

 دي ىلع هللا حتف امل :ديعس نب دهاجم نب لهس لاق) يدقاولا لاق . يلَجَبلا

 مزاح يبأ نب سيق لاق «؛لدجملاب ماقأو ًاحلص روباخلا ضرأ َنابْيِع نب هلل كب

 :تايبألا هذه: ىلجبلا

 تابع لك ىف نيدلا رابع انما

 هلهأ لك عم روباخلا انل نادو

 بناج لك نم مورلا (شيج) لَدْنَجَت
 انعمج فنكي هللا رصن لازامو

 :رتكتبو ءانسسملا يف كس هلدانن

 ينضاوقْلاَب اتكاذعأ ىلع اكلسَصو

 تراعالا ءارك نس قدس نايك
 بئاحسلا لثم عقنلا جاجع راثو
 بهانلًابهنعاقلا يف ٌمهانكرت

 بئاونلا تاقراط نم انظفحيو
 (بهايغلا لودس يف مججت حال امو

 رهش نم مث ىدامج رهش نم ة ةرتفلا يف روباخلا ن نئادمو ىرق حتف ناكو

 ماابي هي اهضجل عكا ودح نبا فاح ىلوت نو ول 1( ةنعتلا يل تك ناشر

 ةدايسلا تطسناف « ضايع هيجوتو رمأب يدع نب ليهسو نابع نن هللا دبع ينفك

 .روباخلا نئاذم ىلع ةيمالسإلا ةيبرعلا

 مورلا ىلإ دايإ ءوجلو مالسإلا ةطلس يف بلغت ينب لوخد
 نب ديلولا مْنع نب ضايع ثعب  ه1١/ نابعش يف - ءايسيقرق راصح ءانثأ

 اهريغو ةعيبر رئاشع ةيقب نم مهعم نيذلاو بلغت ينب ىلإ يومألا طيعم يبأ نب ةبقع

 . هيلإ مهوعديل ضايع هثعب ام ىلإ مهوعدي
 رمع نب فيس قيرط نع ةياور  ه1١/ ةنس ثادحأ يف  يربطلا ركذ دقو

 - ةفوكلا ريمأ - صاقو يبأ نب دعس ىلإ رمع بتك» :هنأ اهيف معز يميمتلا
 نابْثِع نب هّللا دبع حرّسو «ةَفّرلا ٍتأيلو دنجلا يف ةريزجلا ىلإ يدع نب لْيَهُس ْحْرَس
 حرسو ؛خونتو ةعيبر نم ةريزجلا برع ىلع ةبقع نب ديلولا حِرّسو «َنيِبيِصَن ىلإ

 ءاهيلع رّمأ يتلا ةروكلا ىلع ريمأ لك هّجّوتو «ةريزجلا قيرط اوذخاف ةريزجلا ءارمأو

 نع ليهس مهل دقع يذلا ناكو .. هوحلاص ىتح مهَرِصاحُم ماقأف ةقّرلا ليْهّس ىتأف

 و ا ب ب هللا دبع نب هللا دبع جرخو . ضايع رمأ

 رخو ..مهنم لبقي نأ ىأرف ضايع ىلإ اوبتكف ةقرلا لهأ عنص امك اوعنصو

 م «ةريزجلا برعو بلغت ينب يلع مدق ىتح ةبقع نب ديلولا

 كلذب بتكف .مورلا ضرأ اومحتقاف مهتّلِقب اولحترا مهنإف رازن نب دايإ الإ مهرفاكو
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 ثادحألا ىميمتلا فيس ةياور تلزتخا دقو 2202. . باطخلا نب رمع ىلإ ديلولا

 نب ضايع مودق نأو ليصفتلاب اهراسم انركذ يتلا ةريزجلا حوتف قئاقح نع تدعتباو
 نابْنِع نبا ناكو ةفوكلا نم سيلو ماشلا نم ناك ةريزجلا دالب ىلإ يرعشألا ِمْنَغ

 بناج نم نيثوعبمو ءارمأ اونوكي ملو هشيج بئاتك ةداق نم ةبقع نب ديلولاو ليهسو
 نابّمِع نبا ناكو ريمألا ضايع ناك امنإو ةرملا هذه صاقو ىبأ نب دعسو رمع

 ثادحألا ىف اوكراشو ءضايع شيج ىف ةباحصلا ةداقلا نم ديلولاو ليهسو

 يف ءايسيقرق راصح ىتح ضايع شيج يف ةباحصلا ةداقلا نم مهريغك حوتفلاو

 ىبلغتلا نزام نب لفون ةدايقب بلغت ينب ناسرف نم ةئامسمخ مايقو ه١١/ نابعش

 ةرواجملا ىرقلا نم شيجلل ماعطلا نورضحي اوناك نيملسملا نم ةئام ةمجاهمب

 ميلستب اوماقو نيرشعو ةعبس اورسأو نيملسملا نم نيث ؟اولعقف «ءايسيقرقل

 ءها11/ نابعش فصتنم يف كلذو .مهنم نيرشعو ةتس اولتقف مورلا ىلإ ىرسألا

 ءايسيقرق ريمأل ًاددم مورلا ناسرف نم فالآ ةعبرأ لوصوبو كلذب ضايع ملع املف
 تاذءىف د ماقو :ءايسيقرق ىف ةيمالسإلا تاوقلا ىلإ تادادمإلا هيجوتب ضايع ماق

 ناكف «ىراصنلا برعلا بلغت ينب ءارمأو لئابق ىلإ ةبقع نب ديلولا هيجوتب - تقولا

 . ءايسيقرق يف ةهجاوملا ءانثأ - مهدييحت

 حوتفلا باتك يف كلذ نغ نيقبلا أبنلا يدقاولا هَّللا ديف وبأ مامإلا ركذ دقو

 ا يحل املا اج ع هول الئاق

 0 ءمُمؤارمأ عمجو بلغت نب ىلع ديلولا مدِقف ىدارأ امب هاَّضَوَو «ةبقع

 ؛( لئاو نب) عجشألاو «(مصاع نب , بلغت نب ديرغلا) مصاعو «نزام نب لفوت

 نايتف اي 00-0 هما ا ا رفا

 مل نب يع شبج ىلإ بلغت يعي برع لصد مورا الب ىلإ واختم

 هر هللا مكارأ دقو هاني كلويموب ريب عك دارإ هق) ىلاعت ز كاك هللا نإ

 )١( اح 5١ا!/ص - يربطلا خيرات ,
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 «ىوهلا نع قطني ناك امو رصيقو ىرسك كلم قحلا هدعوو اَنَدَعَو دقو هيبن فرشو

 يدابع اهثري ضرألا نأ ركذلا دعب نم روبزلا يف انبتك دقلو) : انقح يف هّللا لاقو
 . ”"نيملسم مهعيمج اوقبو ءمهرفاك ملسأف  ميظعلا هّللا قدص  (نوحلاصلا
 امأو ءًاعيمج اوملسأف نارح لهأ لثم بكاوكلا نودبعي اوناك نيذلا ْمُه اوملسأ نيذلاو

 ءايسيقرقو اهُرلاو ةقّرلا حلص ىلع مهبلغأ ضايع حلاصو «مهضعب ملسأف ىراصنلا
 يحاونو روباخلا نئادم نم اهريغو لدجملاو نابرعو ةيناسمشلاو نيسكام لهأ مهنمو

 يف ةريزجلا برعو ةعيبر نم مهريغو بلغت ينب رئاشع تلخدف «نيبيِصْنو ةيراسيق
 يذ رهشو ناضمر رهش نيب ام ضايع ىلإ مهمودقو كلذ ناكو «مالسإلا ةطلس
 بلغت ينب نأل ؛ه11١ ةجحلا يذ يف اهيحاونو نيبيِصُتن حتف دنع كلذكو ه١ ةدعقلا

 امف «ةدحاو ةنيدم وأ ةيرق يف اونوكي ملو اهعيمج قطانملا كلت يف نيقرفتم اوناك
 - !ِمْنَع نب ضايع ىلإ ءمهرفاكو مهملسم «بلغت ينب لوصو» نع صوصنلا هتركذ
 .ه١11 ةجحلا يذ يف نيبيصن حتف دعب نوكي نأ نكمي - يعامج لكشب

 دقف «بلغت ينبو دايإ نم مورلاب اوقحل نيذلا أبن تاياورلا يف كلذب طبتريو
 ىلع مدق ىتح ةبقع نب ديلولا جرخ» :لاق يميمتلا فيس نع يربطلا ةياور يف ءاج

 مهنإف رازن نب دايإ الإ رداكر ماعم هيه يفوح ريرجلا ترعو هلت

 نب رمع ىلإ ديلولا كلذب بتكف «مورلا شرا اويجتلاب يحل تارلختلا

 ناك «ةريزجلا برعو بلغت ينب نم ديلولا عم اوضهن نيذلاف . '"باطخلا
 010 ال ا ا ولا
 لاق مث «مورلا دالب ىلإ اولحترا مهنإف ءاطمشلا دايإ نم ةفئاط الإ) :هلوق يدقاولا

 دايإ بورهب ضايع ملع امل :لاق ديعس نب دلاخ نع فيس انثدح» :يدقاولا

 رمع ىلإ بتك يذلاف '* ؛كلذب باطخلا نب رمع ىلإ بتك.مورلا دالب ىلإ ءاطمشلا
 نوبتكي ةداقلاو دونجلا نكي ملف حيحصلا وه كلذو ءريمألا هنأل منع نب ضايع وه

 متخُت ُبتكلا تناكو «مهريمأ وه بتكي يذلا ناك امنإو ةرشابم نينمؤملا ريمأ ىلإ

 مل مورلا دالب ىلإ بلغت ينب نم مهعم نيذلاو دايإ ليحر نمز نكلو .ريمألا متخب
 دالب لوخدو نيعلا سأر حتف دعب ناك امنإو نمزلا كلذو ةثداحلا كلت يف نكي
 ىفو ه9١ ةنس ىف ناك امنإ كلذو «ةيمالسإلا ةيبرعلا ةدايسلا ىف اهعيمج ةريزجلا

 بيترتلا يف مهرمأ نم ناك امو كلذ أبن يتأيسو «ةيرجه ٠١ ةنس نم مرحملا
 . ةيتارفلا ةريزجلا دالب حوتفل ميلسلا ينمزلا

 .؟ج 59- 58ص - يدقاولل - ماشلا حوتف )١(

 .4ج 9١ص - يربطلا خيرات 22
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 امهيحاونو «اثوثرفك ١و ( نيبيصن) حْنَ
 دالبب سّرُفلا ةعيبر ضرأ نع هثيدح يف ينادمهلا دمحأ نب نسحلا لاق

 عضوم نم ةرام «نيعلا سأر رسايأ نع «مشججل :اثوترفك» اهنم نأ ةيتارفلا ةريزجلا

 عصرم : نيريِصن مث ٠ . (اراد) نيراد ىلع لطت يهو «لثملا اهب بورضملا تاّيحلا
 ةَمَرْذأ ىلإ نيبيصن نمف . .بلغت يلاوم نودمح نب نادمح لآ راد يهو براقعلا

 مث «بلغتب ينب ةارش لبج :راجنس لبج كلذ نميأ نعو . موي ةريسم ةَيعْيَمسلاو
 ديعقُرَب ىلإ ةمرذأ ىلإ عجرت مث ءءايسيِقْرَقو قوط نب كلام ٍةَبْحَر ىلإ انُمُد كلذ نميأ

 دح ىلإ . كلذ ريغو ةارش اهيفو . :ذَلَب ىلإ اهنم مث . بلغت نب دّبع ينب رايد يهو

 ىلإ ه١١/ ةجحلا يذ نم ةرتفلا يف قطانملا كلت ضايع حتتفا دقو 27 ضوعلا
 ةقرفلا «قرف ثالث ىلإ هشيج ميسقتب ضايع ماق ثيح «ه4١ ةنس لوألا ىدامج

 ةيركسعلا تايماحلا ىهو ةريزجلا دالب نم ةحوتفملا قطانملا ىف تماقأ :ىلوألا
 داس 1ر1 ن(5 رامز ةطاسصمسر نإ كوتاهزلاو هنزل قطاتتوتنديف فايع اهرشت ىلا
 مهالو نيذلا ةداقلاو لامعلا ةيعمب قطانملا كلت نوصحو عالقو روباخلا نئادمو

 نب هللا دبع ةدايقب شيجلا نم ةقرف هيجوتب ضايع ماقو . قطانملاو ندملا كلت ىلع

 راس امنيب ءاهيحاونو نيبيصن ىلإ روباخلاو ءايسيقرق نم يراصنألا نابْمِع نب هَّللا دبع

 ةريزجلا دالبو سّرَّفلا ةعيبر ضرأ نم اهيلي امو (اثوترفك) ىلإ شينحلا ةيقبب نضايع
 : يلي امك قطانملا كلت حتف راسمو بيترت ناكو . ةيتارفلا

 لوألا حتفلا يف : اهلهأ ةحلاصم مت يتلا قطانملا نم نيسصت تناك نيِبيِصَن َّحْنُق ١

 مدق املف «كلذ رثأ ىشالتو تضقتنا اهنكلو - ه7١ ةنس رفصو مرحم يف -

 ناضمر ىف ءايسيقرق اهنمو ركذلا ةفلاس قطانملا حتف متو ماشلا نم ضايع
 ةدعقلا يذو لاوش ىف روباخلا نئادم ةيقبو: ةشاسمشلاو نيسكام مث . هاا/

 ىتح كناكم مزلإ» :ًالئاق نابْنِع نب هَّللا دبع ىلإ بتك دق ضايع ناك  ها1/
 ل يزياتملا ندب سيلتجحلا ىف اليارعاوا ف نبا طكسن يرن كيني
 قلطناف ءاهيحاونو نيبيصن حتفل ريسملاب هرمأو ةيفاضإ تاوقب ضايع ِهَدَمَأ
 تقولا سفن يف - ضايع قلطنا امنيب نيبيِصَن ىلإ ةقرفلا كلتب َناِبَنِع نب هللا دبع

 هاا ةجحلا يذ يف - نيِبيِصُن نابُتِع نبا تاوق تلخدف .اثوكرفك ىلإ ح

 ىتح نابَتِع نب ؛ هَّللا دبع نب هّللا دبع جرخ# هنأ يربطلا ةياور يف ءاج ثيح

 اوبتكف . .حلصلاب هوقلف «نيبيصن ىتأ ىتح َدَلَب ىلإ ربعف «لصوملا ىلإ ىهتنا

 نوكسو اهقوف نم ةانثملا ءاتلا مضب :ائوترفكو - 7750 ص  ينادمهلل برعلا ةريزج ةفص )١(
 . ةريزجلا لامعأ نم ةنيدم . ةعلثم عاثو واولا
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 ةسللا كيفاد عل اها تتم لالا نال ل يما ا

 يف رشع ةعبس ةنس يف ةريزجلا حتف ناكو» :يربطلا لاق نأ ىلإ . هّللا دبع

 ملو نيِبيِصَت يحاون ضعبل ناك حلصلاو حتفلا كلذ نكلو «*'”"ةجحلا يذ
 ةجحلا يذ نم  نيبيصن ةنيدم ترصوح امنإو ءاهتاذ نيبيصن ةنيدم لمشي

 ةنس عيبر رهش يف - نيبيصن :ىلإ ارادو ائوت رفك نم ضايع لبقأ ىتح ه1

 لاتق دعب نيبيصن حّتفو .ائوترفك نصح ضايع حتف» :يرذالبلا لاق - ه4

 لثم ىلع ارادو نيدرام نصحو نيدبع روط حّبفو ءاهرلا حلص لثم ىلع

 .نيبيصن ىلإ ضايع مودق أبن ينأيسو (0(كلذ

 ناكو «نيبيصن لبق اثوترفك نصحو ةئيدم ضايع حتف دقو - :اثوترفك حْنف ' 

 نب مشج ونب مهو «بلغت نم مشج ونب  ينادمهلا ركذ اميف  اثوترفك نكسي
 نب اتوت قيرطبلا ناكف اهمكاح امأ «بلغت نب منغ نب ورمع نب بيبخ نب ركب

 ضاره كالملا ىلإ راسنا ودير ىذلا كرول ني اترت قيرطبلل بات اهبف ناك
 ء(روصلا) هل لاقي نصح اثوترفك نم برقلاب ناكو .هدمتسي نيعلا سأر يف

 (ًاعيم) هملس ذقو قوصحلا نم ًاعضخ اذه روضلا ناك : يدقاولا لاق

 نب ةنييعو «يراصنألا رماع نب لالهو «يملسلا دجام نب رمعمو «رارضو

 نصحلا بحاص مهاقلت روسلا ىلإ اولصو املف ؛مهلاثمأو «ينهجلا عفار
 راسو : .. نوغري ءاج ىتح هاا ا ومرتب مهلزنأو

 - ًاتيم مهيلإ لزن نيدرام ىلع اوزاج املف مْنَع نب ضايع ىلإ مهعم نوغري

 متنك نإ :هباحصأو نوغريل ًاتيم لاقف  (املسأ دق نوغريو اتيم ناكو)

 اولوق اليل اهيلإ متثج اذإف ائوترفك ىلإ اوريسف هللا نم ليزجلا باوثلا نوديرت

 هويع هنأ دق مَع نب ضايع ناكو .؟هيب ةكربو هللا مسا ىلع اوروثف اهلخاد

 املف . مهراثآ يف برعلا نإف بابلا مهل اوحتفاف مكيلإ اولصو اذإف بجاحلا

 هباحصأ مرسلا لاب نأب (نوغري) ىلإ (ًاتيم) ثعب كلذب ضايع ملع
 املف» :يدقاولا لاق .اثوترفك ىلإ نوغري راسف «ةطخلا كلتب ةنيدملا لخديو

 18١. ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف 00 .ةج 958١ص - يربطلا خيرات 000
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 0 ”اوتصأ اوعلريلا نأ هباحصأ رمأ 0 مهيلإ لصو

 0 ضايرهش دار 2 ؟متنا نم مهولاسف .روسلا ىلعأ

 نوغري نأ ىتح دحأ ملكتي ملو ءاولخدف «بابلا مهل اوحتفف «مكل ًانوع انثعب
 ىلإ دعصو باوبألا نم قثو سولجلا هب رقتسا املف «ةرامإلا راد ىف لزن
 ىلع ةسارحلاب ىناصو دق كلملا نأل اوحيرتسا :دلبلا لهأل لاقو ءروسلا

 قيرطبلا لَبِق نم ناك يذلا يلاولا قوس هدنع قبي ملو ءاوفرصناف ؛هتللللا

 ضعب يف مهكرتو «مهباقر برضو نوغري مهيلع ضبقف ءهناملغو وه اتوت
 .«ةروجهملا جاربألا

 نأ هباحصأ نوغري رمأف «سراف فلأ يف سايرهش كلملا بجاح لبقأ مث

 الإ لوخدلا نم أدحأ نكمن ال مهل اولوقيو - مسن داؤتجارلإ 2س ةئرد يبا اوت

 هولِرْئأو بابلا نع هب اوُدعْباف سراف لخد املكو نيملسملا نم ةفاخم ًادحاو ًادحاو

 لخد املكف «كلذك اولعفف ءجربلا يف ذ ةوقلاو ه هوفتكو هحالس اوُذْخَأو هسرف نع

 اولخاو عبالا وكس اودهيالا دعي سرفلا ون ةولرتا أ تورلخز هسرق هنعاو

 0 ع د ا دو ارجو حام

 هت سل ا ع
 هيلإ تلصو ل ا ل

 لزن» :ًالئاق اهايإ هلوخد يدقاولا ركذ دقو ءاثوترفك مْنَغ نب ضايع 8
 . ةنيدملا ىلع هالوو «هيب بحرف .«نوغري مالغلا هيلإ لبقأو «اثوترفك ىلع ضايع

 جارخلاو ةيزجلا يأ  اثوترفكو اهّرلا لام ذخأو . .ًاعماج ةعيبلا ضايع ىَنَبو

 يذلا برعلا اثوترفك لهأ رثكأ ملسأو 2'"(ًاسراف نوسمخ هعمو صوحألا نب ةمالس
 ءها١ا/ ةنس ةجحلا يذ يف كلذ ناكو .ةعيبر ْنِم نييبلغتلا مشٌج ينب نم ْمُه

 اهيف عضوو ءاثوترفك عماج ىّنبو ءرهش ءاهز اهرواج امو ائوترفك يف ضايع ثكمو
 وهو ء(روصلا) مساب يدقاولا هركذ يذلا نصحلا ىف كلذكو «ةيركسع ةيماح

 حتف» :لاق ثيح يرذالبلل نادلبلا حوتف باتك يف (نيدبع روط) مساب روكذملا

 .5ج 95ص - يدقاولا هللا دبع يبأل - ماشلا حوتف )١(
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 ©!( ًاحلص  ارادو «نيدرام نصحو «نيدبع روط حتفو . .ائوترفك نصح ضايع
 اهغلب يتلا قطانملا نم اراد تناك :(امعاب)و (نيرعم )و (احريب )و (اراد) حتف " 

 دالب ىلإ قارعلا نم لوألا ةريسم يف ةيزجلا ىلع اهلهأ حلاصو مْنَع نب ضايع
 مت يتلا قطانملا نم اهريغك تضقتنا اهنأ مث ه١ ةنس لئاوأ يف ةريزجلا

 كلملا عم (اراد بحاص سطايرط) ناكو ؛لوألا ريسملا كلذ يف اهتحلاصم
 - اهنع عجارت مث هشيجب ضايع اهيلإ مدقت امل نيعلا سأر يف هشيجو سايرهش
 ا ا نك ا ه1 لوألا عيبر يف

 نم ًارام (اراد) ىلإ ضايع مدَقَت - ه1١ ةجحلا يذ يف  اثوترفك مث روباخلا
 2007 ٠ :ينادمهلا نسحلا لوق كلذ ىلإ ريشي امك «تاّيحلا عضوم
 لثملا اهب بورضملا تاّيحلا عضوم نم ًارام - نيعلا سأر رسايأ  اهرسايأ نع
 ' مدقت ءاهرومأ طبضب ماقو اثوترفك ضايع حتف املف «'”!«اراد ىلع لطُت يهو
 ىلإ سطايرط اهريمأو اهلهأ ردابف ءاهفراشم ىلع لزنو (اراد) ىلإ هشيجب اهنم

 مْنَع نب ضايع شيج ةداق نيب نم ناكو ءةحلاصملا بلطو هيلإ جورخلا
 ضقن هنأل امبر ( سطايرط) اراد ريمأل لوقلا ماشه ظلغأف ميكح نب ماشه .

 نسبع كلذ ناآكف ءاهركذ يتأيس يتلا طورشلا طرتشا هنأل امبرو ءاقناش اهنلط
 : هصن يلاتلا وهو ةباصإلا يف ينالقسعلا هركذ يذلا ثيدحلا ةبسانمو

 نأ :ريفن نب ريبج نع ذئاع نبا قيرط نم كردتسملا يف مكاحلا جرخأ»
 نب ماشه هل ظلغأف «تحتُ نيح اراد بحاص ىلع عقو يرعشألا مْنَع نب ضايع
 يذل حصني نأ دارأ نم : :لوقي ِهكَي هَّللا لوسر تعمس امأ :ضايع هل لاقف «ميكح
 . ”!(ةينالع هل لقي الف ناطلس

 يرعشألا مْنَغ نب ضايع لحترا» :لاقف اراد حتف أبن يدقاولا مامإلا ركذ دقو
 ناكو اسلم هنن مين ارتسعاو اهلها هبلإ عرخو ءاهيلع لزنف ءاراد ىلإ اثوترفك نم

 نإو ةضف لاقثم فلأ نيثالثو ًابهذ لاقثم فلأ نيرشع اراد لهأ هيلع حلاص ام ةلمج
 الإ مهنم ملسأ امو أاعماج مهتسينك ىنبو «كلذ ىلإ اوباجأف ءًاحالس اوقبي ال
 ءمهضعب مالسإو «عماجلا ءانب لديو (*!(ةيزجلا ءادأ ىلع ضايع مهّرقأو «ليلقلا
 ل ل ءرهش ءاهز اراد يف ماقأ ِمْنَع نب ضايع نأ ىلع

 )١( ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف 18١.

 ."ا/6 ص - ينادمهلل - برعلا ةريزج ةفص (0)

 .؟أاجج 250 ص ينالقسعلل ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا ةوفإ

 .الج 40 ص يدقاولا هَّللا دبع يبأل  ماشلا حوتف (4)
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 .ءاحريب ىلإ اراد نم ضايع مدقت مث ءه4١ ةنس مرحم رهش يلاوح يف كلذ ناكو

 ةفئاط ءاحريب يف نكسي ناكو ء«اراد ريمأ ةطلسل ةعبات ةنيدم ( ءاحريب ) تناك

 هيلإ نودصقيو هنومظعي دوهيلا ناك «(روذنلا) هل لاقُي ناينب اهيف مهلو دوهيلا نم

 املف ءايقزح هنإ نولوقيو ليئارسإ ينب ءايبنأ دحأ هانب يذلا نأ نومعزيو روذنلاب
 «بعرلا دوهيلا باصأ ءاحريب ىلإ مالسإلاو ةبورعلا ناسرفب مْنَع نب ضايع مدقت

 اراد نع ضايع لحترا» :يدقاولا لاق .ةحلاصملا بلطو مالستسالا ىلإ اوردابو

 ايقزح اهيناب ناكو روذنلاب اهيلإ دصقتو اهمظعت ليئارسإ ونب تناكو . .ءاحريب دصقو

 عبر ىلع اهلهأ ضايع حلاصف «ضايغ ىلإ اوجرخف «ليئارسإ ينب ءايبنأ دحأ
 .«اراد لهأ هيلع حلاص ام

 نيرعمو ءاحريبو اراد بحاص سطايرط هيلإ ىتأ ءاحريب يف ضايع امنيبو

 ينيتأي ىتح دلبلا كلمأ لزأ ال يننإ) :ًالئاق طرتشا هنأ الإ ةعاطلاو ةحلاصملا ًاضراع

 :ضايع هل لاقف . . عنام الف اندلب لهأ نم مكنيد يف لخدي نأ دارأ نمو «توملا

 كولسو قحلا عابتاب الإ انيلع هللا حتف امف «لدعلا ىلع مكمكحن انإ سطايرطاي

 ىلإ كلج نحل «ملظلاو يغبلا بنجتتن انإو .ةيعرلا ىف لدعلاو قدصلا قيرط

 لاتف (ءاهوت هارد اراد لهأ هيلع انحلاص ام ىلع مكحلاصنو «كلاؤس

 ضايع مهباجأف ؟ءاحريب لهأ متحلاص ام ىلع نيرعم لهأ نوحلاصتو :سطايرط

 .«اهريد (امعاب) ىلع لزنو ءاحريب نم لحرو .كلذ ىلإ
 ىتح ةكيرعلا هل َنالأو كلذ ىلإ سطايرط ضايع باجأ امنإو» :يدقاولا لاق

 دق ناكو .ةعزانم ريغ نم هل نولثتميو نيعئاط نوبيجيف ركب رايد لهأ ربخلا غلبي

 ملو هنئازخ نم لاملا جرخأو سطايرط لخدف .مهعالق عانتماو مهدالب نصحت هغلب
 «حلصلا باتك هل بتكو «هنم هلبقف «ضايعل هعفدو ءًائيش هدلب لهأ نم ذخأي

 . «ًاعماج اونبو هيلإ نوملسملا لخد كلذ مت املف .ةيزجلا مهيلع طرشو

 عيبرو رفص رهش يف سطايرط ةحلاصمو امعربو نيرعمو ءاحريب حتف ناكو
 دهام ةقع لوألا

 : نيبيصن يف ضايع لوزن -

 ةوق اهيلإ ثعب دق ناك يتلا نيبيصن : ىلإ امعرب نم مْنَع نب ضايع مدقت من

 لهأ هّللا دبع حلاصف - ا ناثع + هنياللا يع نم هللا نبع ةفايقت

 90 ا ا ا ا

 ىلع «لاتق دعب نيبيصن ضايع حتفو» :يرذالبلا لوق هيلع لدي ام وهو «ضايع
 ىتأ نأ ىلإ ةنيدملا رصاحي ناك نابتع نبا نأ كلذ يدؤمف .«اهرلا حلص لثم
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 - ريسي لاتق دعب اهحتفف - ه4١ لوألا عيبر طساوأ يف  امعغربو اراد نم ضايع
 مهَحَّلاصو ءضايع مهباجأف «ةحلاصملا اهلهأ بلطف - عيلاقملاو ماهسلاب ةامارملاب
 رهش ةليط اهب ثكمف «نيبيصن ةنيدم ةناسرفب لخدو «ةقّرلاو ءاهّزلا ةنيدم حلص ىلع

 نيبيصن لهأ غلب املف» :يدقاولا لاق .يمالسإلا يبرعلا اهرصع سسأو يناثلا عيبر
 نيبيصن يف ضايع ماقأو . مهرثكأ ملسأ .مهماكحأ ةدوجو مهلدعو مهتريس نسح

 نم انيأر امب اننيعأ يف متدز دق : :لاقو سطايرط هءاج ليحرلا دارأ املف ءأرهش

 ةفالخ يف تام ىتح اكلم لزي ملو همالسإ نسحو ٌمّلْسأ «مكتدابعو مكحالص

 هوئبو ءهوجرخأو ءروذنلا (ناينب) باحصأ ملسأ نم ةلمج يف ناكو . .نامثع

 لحتراو .همع ينب نم ةرشعو يدنكلا رماع نب ةماسأ ةدنك دجسم يف لزنو : هما

 يا ل ل طا ل

 17م قامت ةنبم

 (ايكرت يف) ركب رايدل ضايع حوتف ملاعم
 مسقلا نم هشيجب يرعشألا مْنَغ نب ضايع زاجأ ةيرجه ١8 لوألا ىدامج يف

 رايد) مساب فرعُي ناك يذلا مسقلا ىلإ (سّرّفلا ةعيبر ضرأ) مساب فرعُي ناك يذلا

 قطانملاو ندملا تناكو .ايكرت يف ًايلاح عقي يذلاو «ةيتارفلا ةريزجلا دالب نم (ركب

 (يدوجلا)و (يدبزاب)و (ىدرق)و (نيقرافايم)و (دمآ) :اهنم ركب رايد نم ةيسيئرلا
 لصوملا نم ترَّسايّت نإف» :ًالئاق ينادمهلا هركذي يذلا (يدوجلا لبج) وهو
 داركألا فلخو «داركألا هفلخو «ةعيبر هنكسي يدوجلاب ىّمسملا لبجلا ىلع تعقو
 لوأ وهو ّيرَّبلا روطلا لبج مث ةعيبر نم ةارشلا دالب . .تنمايت نإو . :نمراألا
 الإ تاسارخ ةيحان نأ مهطلاخي الو اهيوذو نانيشل وهو ركن رايد دودج

 : يلاتلا يسيئرلا راسملا ركب رايد حتف ذختا دقو ,20(داركألا

 : دمآ حتف

 5 هشيجب يرعشألا مْنَع نب ضايع لزن ه4 لوألا ىدامج ال يف

 رشتنا «قرف ةعبرأ ىلإ ةشيج ميت ضايع ماكل لف فراشم ىلع يمالسإلا

 نأ ل :يدقاولا لاق ءاهترصاحمب تأدبو دمآ نصحو ةئيدم فراشم ىلع

 باب ىلع ذاعم لزنو ؛مورلا باب ىلع ديز نب ديعس لزنتو «لتلا ىلع لزن ضايع
 .؛ءاملا باب ىلع دلاخ لزنو «لبجلا

 .ا/5 ص  ىنادمهلا نسحلل  برعلا ةريزج ةعص (")
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 مكح يذلا نيطنطسق ينامورلا كلملا نأ لاقُي ءندملا نصحأ نم دمآ تناكو

 نع ًالدب  ةينامورلا ةلودلل ةمصاع ةينيطنطسقلا لعجو (م - 07) ةرتفلا يف
 هتلود بابرأ بلطف ناكملا نسحتساف انهه ىلإ لصو ىتح دالبلا وزغي ذخأ امور

 قلع نركي ال ةنيدم انهن نبأ نآ ةيرأ مهلا لاقف ًامكاسو ًاريمآ .نيعيسو :خينلا اوتاكو
 هسفنل ينبي مكنم دحاو لك نم ديرأو «عنمأ الو اهنم نصحأ الو اهلثم ضرألا هجو
 يف اوعرشو دالبلا يصاقأ نم عانصلاب اوتأو «كلذل اوباجتساف .ًاجربو ةنيدم اهيف

 اهءانب اومتأ املف ةسيئنكو ماّمَحو جربو ةنيدم ءانبب مهنم دحاو لك صتخاو اهئانب
 مورلا نم كولم دمآ يف لزي ملو .اهب هدمأ ءاضقنال دمآ تيسمف كلملا تام

 تمكحف «سرطب كلملا اهجوز ةافو دعب ايرام ةكلملا دمآ شرع تلوت مث اهنوثراوتي

 .ةنيدملاب اوطاحأو هعم نمو مْنَع نب ضايع اهيلع لزن مث ةنس ةرشع يتنثا ايرام

 انتحاسب اولح دق برعلا ءالؤه نإ :مهل تلاقو اهتلود بايبرأ ايرام ةكلملا تعمجف

 رايد اوذخأ دقف اهوذخأ ىتمو ركب رايد لفق دمآ نأ نوملعت متنأو ءانتتيدم ىلع اولزنو

 اوملعاو «دالبلا هذه يف ركذ هل ىقبي الو حيسملا نيد لحمضاو اهيبأ ةركب نع ركب

 ةنس ةئام اهيلع اوماقأ ول مكتنيدم نأ نوملعيو اّنم نوكي ام نورظتني كولملا نأ

 اوعضوو «كلذ اولعفف ءراوسألا قوف اودعصاو برعلا ءالؤه اولتاقف ءاهيلع اوردق ام

 .لاتقلل اوآيهتو «جاربألاو راوسألا ىلع دونجلا اورشنو برحلا ةلآ

 نب ضايع نم .ميحرلا نمحرلا هللا مسب» :لوقي مْنَعغ نب ضايع اهيلإ بتكو
 يملسأ :دعب امأ .ةيرادلا ميرم ىلإ «ركب رايدو ةعيبر ضرأب نيملسملا ريمأ مْنَع

 انيسلاو د ةيزجلا وأ مالسإلا كانيجأ ثدرأ امهمو م

 يف هاذإ ال #' : ىلاغت هللا لاق .:كتدلب لغأ نم.دخأ الو كتيد.قارف ئلع كغركنت

 لقأو رصان فعضأ نم نوملعتسف ىوهلاب تكسمت نإو 217057 :ةرقبلا] © نيل
 :هل لاقو نيدهاعملا دحأ ضايع اعدو .«ىفطصا نيذلا هدابع ىلع مالسو .ًاددع

 راشأو مهتّمْلِب مهادانو روسلا نم اندو بهذف «باتكلا مهلوانو نصحلا نم ندأ

 باتكلا اولصوأف .باوجلا رظتني فقوو .مهل هطبرف ًالبح هل اولدأف «باتكلاب مهيلإ
 اميف نولوقت ام :اهتلود بابرأل تلاق «هيف ام تمهفو اهل ئرُق املف «ةكلملا ىلإ
 ةفاك نم لصتس ركاسعلا نأب مهترشبو «لاتقلا ىلع مهتثحو ؟برعلا ريمأ انيلإ بتك
 .مورلا دالب نصحأ انتنيدم نإف ركاسعلا تأت مل اذإو «مهترصنل ركب رايد ءارمأ

 تلاق ضايع باتك ىلع اباوج تبتكف «ميلستلا مدعو لاتقلا ىلع ًاعيمج اهودهاعف

 «مكيلإ انتنيدم ملسن يذلاب انك امو .. د ا كا للا

 .دهاّعُملل هوطعأو لبحلاب باتكلا اوطبرو «ليحرلا متئش نإو ماقملا متئش
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 انلكوت : لاق هيف ام مهفو ةءارق املف» :يدقاولا لاق . ضايع ىلإ هب ىتأو قلتم

 هرمأ غلاب هللا نإ .هبسح وهف هللا ىلع لكوتي ْنَمو ؛هيلإ انرمأ انضوفو هَّللا ىلع

 ىلع ريغت هليخو ءدمآ ىلع ميقي نأ ضايع لوعو .ًاردق ءيش لكل هللا لعج دقو

 . (دالبلا كلت رئاسو نيقرافايمو جاتهلا

 ًارصاحم ينعي «رهشأ ةعبرأ دمآ ىلع ضايع ماقأ) :عيبرلا ناميلس وبأ لاق
 فصتنم يف اهحتف متو بجرو يناثلا ىدامجو لوألا ىدامج رهش كلذو ءاهايإ
 ثعبي دما راصح ةرتف لالخ ضايع ناكو ء«ه١ ةنس نابعش وهو عبارلا رهبكلا
 - (نيقرافايم ) حتف متف عركي رايد يف ىرخألا نوصحلاو ندملا ىلإ ناسرفلا بئاتك
 تلاجو - بجر يف - نوصحلا نم ديدعلاو ( لكنأ) حتف متو - يناثلا ىدامج يف
 اهلهأو اهباحصأ باجتساف «اهنوصحو ركب رايد نم ةديدع ءاجرأ يف هبئاتكو هلويخ

 ىلإ ةحلاصملل نوتأي اوناكو .ةعاطلا يف لوخدلاو ةيزجلا ءادأ ىلع ةحلاصملا ىلإ

 .مهجاربأو مهراوسأ نم كلذ نودهاشي دمآ لهأو ءدمأ فراشمب ضايع ركسعم

 يف امنيب ايرام ةكلملا بورهل يسيئرلا ببسلا ناك كلذ ةفرعمو ةدهاشم نأ ودبيو
 ءاملا برسم دنع ةحتف (مامه) هل لاقُي نيملسملا شيج نم مالغ فشتكا مويلا تاذ

 ةحتفلا تناكو - ةنيدملا ىلإ ءاملا هنم لخدي يذلا برسملا وهو - روسلا بناج ىف
 نلاوع نيهان هدملولا نب , دلاخ كلذب مامه ربخأف ٠ «نكمم اهعيسوت نكلو ة ريغ
 يذلا نإف كلذ حص اذإف ضايع شيج يف نكي مل ديلولا نب , دلاخ نأ لاقيو . ًاضايع
 يف اوهجوتف «لاطبألا نم ةئام ضايع بدتناف ؛ةيقع ني ايلولا وه ضاع عيدا

 لخذف .«ةحتفلا تعستاف . هعْلَقُف ًارجح مهنم دحاو جلاعف «برسملا ةحتف ىلإ ليللا

 اوعئمو ءروسلا علطم ىلإ مهضعب ذعب هجوتو «ليللا فصتنم دنع ةحتفلا نم ةئاملا

 نم ة ةرشع ىضم امتي 6 ماهشلا وأ - ناهيحألا مهتذخأو «لوزنلا نم هقوف نيذلا

 ناكو» :يدقاولا لاق .بابلا اوحتفو لافقألا اورسكف بابلا ىلإ ةئاملا نيملسملا
 بابلا ىلإ هعم نمو ضايع ردابف .برحلل أيهت دقو سانلا ظقيأو بكر دق ضايع
 موقي دحأ يقب امف ء«ةسع نق: ايللاو ءروسلا ىلإ (دونجلا) دمآ لهأ لبقأو ءاولخدف
 مهب طاحأو بابسألا دمآ لهأب تعطقتف . .هدسج نم هسأر ىفر دق فيسلاو الإ
 ملف - (رجفلا دنع) ميرم ةكلملا نوبلطي ةرامإلا راد ىلإ دلبلا لهأ لبقأف «باذعلا
 ةنيدملا يف اولصح دق ةباحصلا نأب تعمس اهنأ كلذ يف ببسلا ناكو ءاهودجي
 ةرامإلا راد تحت (قّقَن يف يأ) - برس يف تلزنو اهعم نمو اهسفن ُتَفخَأَف
 لهأ ملع املف . . مورلا دالب تبلطو لبجلا ليذ نم تجرخو هيلع ردقت ام تذخأو
 ةنيدملا ناديم يف اوعمتجاف هيلإ ريمألا مهعمجو ؛نامألا بلطب اودان كلذب ةئيدملا
 هللا نأ الولو ءمكب انرفظو ءمكيلع انرصن دق ىلاعت هّللا نأ : :ضايع مهل لاقف
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 حتف) :ي ىرذالبلا لاقو ,2'ةيزجلا هيلع برض ملسي مل نمو هَلَبَق ملسأ نمف

 يل ا ل لا لج ل

 ةحلاصملا ايازم نم كلذ ريغو ةيزجلا ءادأ ىلع دمآ لهأل ضايع ةحلاصم ىلإ كلذ

 امنإو اهلهأ ةحلاصم متي ال ةونع ةحوتفملا ندملا امنيب «ةّقّرلاو اهُرلا حلص لثم

 0 ؛لوزي ضراعتلا نكلو ا ا

 نات جلل يوكو اوه رلكأ مليمأفا»:  يدئارلا لاق جلا يلع ار

 ضايع ىّنَبَو « ءاهلمحف مهلاومأ رطش مهل اولمحو مهحالس اوذخأو ءملسُي مل نم

 يدبعلا ةعصعص اهيلع ىلوو ءاموي رشع انثا دمآ يف ماقأو :ًاعماج ةفورعملا ةعيبلا

 1 ترعلا عم ةناهكتسكم عفو

 (نوصحلا )و ( لكنأ )و (نيقرافاتُم ) حْنق
 يباحصلا نيقرافاّيَم ىلإ ضايع ثعب «دمآ ةئيدمل ضايع راصح ةرتف ءانثأ

 اولصوف «لاجرلاو ناسرفلا نم ةعامجو ةباحصلا نم ةئام هعمو "”ميكح نب ماشه

 بحاص سروقالسأ قيرطبلاب ةباحصلاو ميكح نب ماشه ىقتلاو نيقرافايم ةئيدم

 تيب يب ادار اك يرحل 0 رمل ا ؛ نيثرافايم

 - برعلا نم لصألا يف ناكو  سروقالسأ ملسأف :هدعب نم رمألا وه ىلوتف تامف

 مهربخأف ةداقلاو دلبلا لهأ رباكأ اعد مث .هباحصأ نم ةعامج هعم تملسأو

 مايأ ةثاداث انلهمأ :هل اولاقف «نيملسملا ةحلاصم وأ مالسإلا ىلإ مهاعدف «همالسإب

 اوفلاحتو اوعمتجا ليللا ناك املف .هدنع نم اوفرصناو . حالصلا هيف انل ام ىرن ىتح

 ةياهن يف برعلاو سروقالس لتق ىلع اوعمجأو ادبأ برعلل ةنيدملا اوملسُي ال نأ

 ندم نم يهو ميملا رسكو هلوأ دمب :دمآو .5أج ١1 ٠ - 51ص - يدقاولل اجلا يتنااكل

 .ًاركذ اهرهشأو ًاردق اهلجأو ركب رايد

 رايدب ةنيدم رهشأ «هيناث ديدشتو هلوأ حتفب :نيقرافايمو - ١18١0 ص  يرذالبلل  نادلبلا حوتف (0)

 .ركب
 ينالقسعلل ةباصإلا باتك يف امنيب (ماشه نب ميكحلا) هنأب حوتفلا باتك يف مسالا ءاج ()

 .اراد حتف ءابن يف امك باوصلا وهو (ميكح نب ماشه)
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 لاقو «هباحصأو ميكح نب ماشه ربخأف «مهتطخب سروقالس فرعف ثلاثلا مويلا
 ,.ربخلاب ضايع ريمألا ىلإ مهنم ًأدحاو اولسرأف ؛اندجني مكريمأ ىلإ اولسرأ :مهل
 الاتق سروقالسو هباحصأو ًاماشه نولتاقي موقلا ناك امنيبو ثلاثلا مويلا ةياهن يفو
 نب ضايع مهثعب «ّيِدَع نب ةّبض ةدايقب اولبقأ دق ناسرفلا نم ةئامسمخب اذإ ءأديدش

 اوبلطف «موقلا اومزهف نيملسملاو ميكح نب ماشه ىلإ اومضناف «دمأ نم مْ

 نم مهدنع ام عيمجب اوتأف «حالسلا الإ مهسوفنو مهلاومأ ىلع مهنيمأت متف «نامألا

 ىلإ يدع نب ةّبض داعو .نيملسملا ديب رمألا حبصأف «ةباحصلل هوملسو حالسلا

 لهأ نم اوملسي مل يذلا ضايع جلاصو «ةتللدب حرفف فرج اهب هربخأو ضايع
 لثم ىلع نيقرافايم ضايع حتف» :ًالئاق يرذالبلا هركذ يذلا حلصلا ىلع نيقرافايم
 اولمعو ءمهنم ليلق الإ نيقرافايم لهأ ملسأ» :يدقاولا لاقو «''"«اهُرلا حلص
 نم ةرشع هعمو ماشه نب ميكحلا مهدنع ضايع كرتو ءًاعماج ةريبكلا ةعيبلا

 يهو نوصحلا ىلإ  ثوعبلا - ضايع ذفنأ» مث «نيدلا عئارش مهوملعيل ةباحصلا

 لهأ ىلإ فورعم نب نامعنلا لسرأو  اوحلاص وأ  اوملسأف ةربابجلا نوصح
 ينثإ دمآ يف ضايع ماقأو - نييبتلا فلس امك  دمآ حتف متو ''”«اوملسأف «لكنأ
 ناسرف نم ةئامسمخ هعم فلختساو يدبعلا ةعصعص اهيلع لمعتساو ءاموي رشع

 يلاوح يف دمآ نم ضايع لحتراو ء«دمآ يف اورقتسا يمالسإلا يبرعلا شيجلا
 .ةيرجه ١4 ةنس نابعش فصتنم

 تق دي 0

 حوتفلا نمزو . . ضايع ةيرعشأ ديكأت ىلإ ةدوع
 اهبحاص ىلع ءامسألا تسبتلإ يتلا ةياورلا باوص مدع ىلإ هيبنتلا فلس دقل

 ضايع وه ةيتارفلا ةريزجلا دالب ريمأو حتاف ِمْنَع نب ضايع نأب مهولا اهيف عقوو
 براقأ نم يرهفلا ضايع ناك دقو «حارجلا نب ةديبع نبا بحاص يرهفلا
 تام نأ ىلإ هعم ناكو  هتمع نبا وهو  هقرافي ال ماشلاب هل ًامزالم ناكو ةديبع يبأ

 ةيخيراتلا تاياورلا قفتتو .ه8١ ةنس ساومع نوعاط يف حارجلا نب ةديبع يبأ
 فلختساو ه١ ةنس ساومع نوعاط يف تام ةديبع ابأ نأ يرذالبلا هركذ ام ىلع

 صمح ىلع هتيلوتب رمع باتك هيلع درو مث «ماشلا ىلع يرهفلا منغ نب ضايع

 رايدب ةنيدم رهشأ «هيناث ديدشتو هلوأ حتفب :نيقرافايمو - 18١ ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف )١(
 .ركب

 ندم نم يهو ميملا رسكو هلوأ دمب :دمآو .1ج ٠١7 45ص - يدقاولل  ماشلا حوتف (؟)

 .ًاركذ اهرهشأو ًاردق اهلجأو ركب رايد
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 :لوقتف ةياورلا كلت فيضتو .«ماشلا ىلع نايفس يبأ نب ديزي ةيلوتو . .نيرسنقو

 ةرشع ينامث ةنس نابعش نم فصنلا موي ةريزجلا وزغل منغ نب ضايع راسف»
 ةياورلا كلت تمزتلا دقو «ةرشع عست ةنس9 قاحسإ نبا ةياور يف امنيب «ةرجهلل

 تام نأ ىلإ هقرافي ملو حارجلا نب ةديبع يبأ عم ناك يرهفلا ًاضايع نأ ةقيقحب
 رمع باتك ىتأ مث  ةيرجه ١8 ةنس طساوأ يف - ه١ ةنس ماشلا ىلع هفلختساف

 وأ ضمخ)' ىلع ضايع نيماتو نها ةنس طسازأ ىفا- نايفس نبأ نب ديري ةيلوتب

 دعب أدبت ةيترفلا ةريزجلا دالب حوتف تلعج دق ةياورلا كلت نإف كلذلو .نيرسنق
 ةياور ىف ه4١ ةنس وأ  يرذالبلا اهركذ ىتلا ةياورلا ىف ه١ نابعش فصتنم

 يرهفلا - ضايع فرصنا مث » :يرذالبلا لاق ثيح ه١ ةئس يهتنتو «قاحسإ نبا
 نأ لوقأو .«ةرجهلل نيرشع ةنس صمحب تامف اهايإ هالو رمع ناكو صمح ىلإ

 وه ةيتارفلا ةريزجلا ريمأو حتاف ِمْنَع نب ضايع نأ ةقيقح ديكأتو كاردإ حيتي كلذ
 دكؤت يتلا قئاقحلاب قطنت ةيخيراتلا صوصنلاو عئاقولاف «يرعشألا مْنَغ نب ضايع
 يلي ام اهنيب نمو ءاهركذ فلس يتلاو كلذ

 اهتاحوتفو ةيتارفلا ةريزجلا دالب ىلع يرعشألا مْنَع نب ضايع ريمأت نأ :ًالوأ
 ماشلا نم اهيلإ هتدوعب تلصاوتو ه١ مرحم يف  قارعلا نم اهيلإ ةريسمب تأدب

 ىلي ام لاقو ه١ ةنس ءارمألا ءامسأ ريثك نبا ظفاحلا ركذ دقو - ه١ لاوش ىف
 ىربطلا نيرتح نيالا كلذكو ,27(يرعشألا مْنَع نب ضايع ةريزجلا ىلعو» هع
 ماشلا ىلع «ةرشع تس ةنس يهو .ةنسلا هذه يف رمع لامع ناكو» :هصن ىلي ام

 نب ضايع ةريزجلا ىلعو «صاقو يبأ نب دعس ةفوكلا يلعو: ؛عارخلا ني ةديعغ وبأ
 74 ألا مْنَع

 مْنَغ نب ضايع هيجوتو ةيلوتب باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ باتك نأ :ًايناث
 هنأ ىلع صني  اهيلإ امو بلح حوتف يف هتكراشم دعب ةيتارفلا ةريزجلا دالب ىلإ

 نع باتكلا صن يدقاولا هللا يع وبأ مامإلا ركذ دقو «(يرعشألا مْنَغ نب ضايع)

 يميمتلا رمع نبا نع رخآ قيرط نمو «ينوجلا رمعم نع يئرحلا ىيحي نب ناندع
 نب ةديبع يبأ ىلإ بتك باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ نأ ,ةحلطو بلهملا نعو
 متغ نب ضايعل دقعاف اذه يباتك :تأرق اذإف ٠ عب ام ) ايمن يلج اي حارا

 هَّللا اهحتفي نأ وجرأ ينإو ءركب رايدو ةعيبر ضرأ ىلإ أشيج هعم زهجو يرعشألا

 ضرأ ىلإ ريسملاو ةيالولاب مْنَع نب ضايع ىلإ ًارخآ اباتك رمع بتكو . .هيدي ىلع

 .الج ال” ص ب ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا )١(
 .؛ج 88١ص - يربطلل  كولملاو ممألا خيرات (؟)
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 ةديبع يبأ ىلع دروف «سيق نب ةدعاس عم نيباتكلاب ثعبو ءركب رايدو سَرَفلا ةعيبر
 مْنَع نب ضايع ىلإ يناثلا باتكلا ملسو ريع تانك هل لست ةيريطا يف

 ؛نينمؤملا ريمألو هلل ةعاطلاو عمسلا :لاق باتكلا ةديبع وبأ أرق املف . يرعشألا

 فلأ مهنم «فالآ ةينامث ىلع ًادقع هل دقعو داهجلا ىلإ ه ةريسمل اضايع ايفو

 ”ةريوجلا ديري فالآ ةينامث يف ةيربط نم ِمْنَع نب ضايع راسو . . يباحص

 مْنَغ نب ضايع» :هصن يلي ام عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاج كلذكو

 ةينامث هماوق شيج ىلع باطخلا نب رمع هّرمأ .حتاف «دئاق «يباحص :يرعشألا

 ءالجأ نم ًافلأ شيجلا ٌمض دقو 6نمرعلا ةعيبرو ركب رايد حتفل دهاجم فالآ

 . ؟(ةباحصلا

 ةريزجلا دالب ىلإ ماشلا نم هشيجب قلطنا يرعشألا مْنَغ نب ضايع نأ :ًاثلاث
 قئاثوو عئاقو ركذ فلس يتلا قطانملاو نئادملا حتتفاف ه7١ ةنس لاوش يف ةيتارفلا

 ةريزجلا دالب نم ةيلاتلا ةثالثلا مسقألا حتف تلمش دقو «ليصفتلاب اهحتف نمزو

 : ةيتارفلا

 ضرألاو ءجورسو ءايبولزو ءابزو «ةقّرلا قطانمو ندم :لوألا مسقلا
 ودعلا ىلع راصتنالاو «طاسيمسو ءاهيحاونو ءاهّرلاو «ناّرحو ءافيكسارو ءءاضيبلا

 ثلاث يف) اهنأب حوتفلا باتك يف اهنمز يدقاولا ددح يتلا بئاغرلا جرم ةعقوم يف
 نم بيرق ناكم ىلإ لوصولاو «نيدرام حتف كلذ ىلتو ء(ه١! ةنس رفص رهش
 نم مسقلا كلذ يف ةيمالسإلا ةدايسلا تيبثتو «ةيرجه ١١ لوأ عيبر يف نيعلا سأر

 اهيف ةيركسعلا تايماحلا رشنو لامعلا ةيلوتو دجاسملا ءانبو ةريزجلا دالب

 مث «تارفلا تايرق اهنمو ءسَرَفلا ةعيبر ضرأ لمشيو :يناثلا مسقلا

 د نادر روش لوأ ىلإ ايسيقرق حتف ناك» هنإ حوتفلا باتك يف ءاج دقو ءايسيقرق

 يحاون مث ءروباخلا نئادم ةيقبو لدجملاو ةيناسمشلاو نيسكام حتف كلذ ىلت

 مدقت مث .(ه١ا/ ةجحلا يذ يف» ناك هحتف نأ يربطلا ركذ دقو ءاثوترفكو نيبيصن

 اهنمو قئاثولا تركذ دقو ه١ مرحم يف  اهحتتفاف اراد ىلإ اهثوترفك نم ضايع
 مث .(يرعشألا مْنَغ نب ضايع) ظفلب ضايع مسا مكاحلا هجرخأ يذلا ثيدحلا
 ماقو ه8١ يناثلا عيبر رهش اهب ماقأف نيِبيِصَن لخدو ءاراد يلي ام ضايع حتتفا

 ةيلوتو دجاسملا ءانبو ةريزجلا دالب نم مسقلا كلذ يف ةيمالسإلا ةدايسلا خيسرتب

 . 1 دج ه 6 ص يدقاولل ماشلا 5

 .5"57ص - فرطمابل - عماجلا ()
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 ةنيدم الإ سرفلا ةعيبر ضرأ نم قبي ملو ءاهيف ةيركسعلا تايماحلا رشنو لامعلا

 .ركب رايد حتفب اهقيوطت متي ىتح اهحتف ضايع لجأ يتلا نيعلا سأر
 صوصنلا تددح دقو ءركب رايد قطانمو ندم لمشيو :ثلاثلا مسقلا

 ىدامج 7 يف دمآ ةنيدم فراشم ىلع هشيجو منغ نب ضايع لوزنب اهتيادب قئاثولاو

 طساوأ يف كلذو عبارلا رهشلا يف اهحتتفاو رهشأ ةعبرأ اهرصاح هنأو ه6١ لوألا

 ءركب رايد نوصخو نيقرافايم ندم كلت دمآ راصح ةرتف لالخ حتتفاو ه١ نابعش

 تايماحلا رشنو لامعلا ةيلوتو دجاسملا ءانبو اهيف ةيمالسإلا ةدايسلا سيسأتب ماقو

 ١ .اهيف ةيركسعلا

 ةيبلاغلا حتتفا دق ناك يرعشألا ِمْنَغ نب ضايع نأ كلذ لمجم نم نيبتيو
 ضايع ناك امنيب ه١ ةنس نابعش فصتنم لبق ةيتارفلا ةريزجلا دالب نم ىمظعلا

 ىتح هعم ناكو ماشلا يف حارجلا نب ةديبع يبأ عم ًاميقم ةرتفلا كلت يف يرهفلا
 ماشلا ىلع ةديبع وبأ هفلختساف - ه١ ةنس طساوأ يف - ساومع نوعاط يف تام

 ديزي ةيلوتب رمع باتك ىتأف ماشلل ريمأ ةيلوتب رمع نينمؤملا ريمأ باتك يتأي نأ ىلإ
 اهيلإ راسف «نيرسنق وأ صمح يف ًاريمأ يرهفلا ضايع نوكي نأبو نايفس يبأ نب
 ءه١٠٠ ةنس صمح يف تام نأ ىلإ اهب ثكمو ه١ ةنس رخاوأ يف يرهفلا ضايع

 قطنت يتلا قئاثولاف «دعب الو لبق ال ءاهتيالوو ةريزجلا حوتفب ةقالع هل نكي ملف

 يرعشألا منغ نب ضايع وه ه١ ةنس ةياهن ىتح ةريزجلا ريمأو حتاف نأب دكؤتو
 منغ نب ضايع حتتفا نأ دعبف ء«ه11 ةنس ىتح كلذك رمتسا هنأب ًاضيأ قطنتو دكؤت
 يدبعلا ةعصعص دمآ ىلع لمعتسا ركب رايد نوصحو نيقرافايمو دمآ ةئيدم يرعشألا

 ركب رايد ةيقبو نيعلا سأر حتفل دمآ نم ضايع ىضمو «برعلا نم ةئامسمخ هعمو
 .ه1/8 ةئس نابعش فصتتم يف

 نيعلا سأر حنو فصملا ةعقوم

 كلملا رقمو ةيتارفلا ةريزجلا ندم مظعأو نصحأ نيعلا سأر ةنيدم تناك

 فرح مهتغل يف سيلو مورلا نم هنأ امبو «(ضايرهش ) ظفلب تاياورلا يف روكذملا
 رهش) امبرو (دايرهش) وأ (سايرهش) نوكي دق مسالا ىلإ برقألاف ءداضلا

 سيل داضلا فرح نأ امبو «ضايرهش ليقف تاياورلا يف مسالا فيفخت متف (سودي

 .ضايرهش نم مسالل بوصألا قطنلا ىلإ برقأ (سايرهش) نإف ًايعطق مهتغل يف
 الإ هديب قبي ملف «ةريزجلا دالبو سّرفلا ةعيبر ضرأ كلم وه اذه سايرهش ناك دقو
 لديو .سّرْفلا ةعيبر ضرأ ىمسي ناك ام رخآ يهو ةنيصحلا نيعلا سأر ةنيدم

 وه نيعلا سأر ىلإ يرعشألا منغ نب ضايع ريسم نأ ىلع ثادحألا نمز بيترت
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 موي ةريزجلا ىلإ مْنَع نب ضايع راس» :لاق ثيح يرذالبلا ةياور يف دوصقملا
 ةرسيم هتمدقم ىلعو «فالآ ةسمخ يف ةرشع ينامث ةنس نابعش نم فصنلل سيمخلا

 هنزتشم ىلعو نحتحلا هيلع نب نيام نب ديعس هيوم ىلعو ىسحلا قورسم,نب
 رسي مل ًادلاخ نإ :لاقيو «هترسيم ىلع ديلولا نب دلاخ ناكو .لطعملا نب ناوفص
 راي 1 تام ىتح صمح مزلو ةديبع يبأ دعب دحأ ءاول تحت
  ةباحصلا نم فلأ مهنم فالآ ةينامث ه5١ لاوش يف ةريزجلا دالب لخد امل

 نابعش يف نيعلا سأر ىلإ هعم راس يذلا شيجلا ناك امنيب - كلذ صوصن تفلس
 نوصحلاو ندملا ىف هشيج نم فالآ ةثالث رشن هنأل كلذو «فالا ةسمخ ه6
 ةسمق ىف :ىضمو: «ناسرفلا نم ةناميستن اهبف كرت تيع نمآ اهرخآ ناكو ةفنوتفملا
 .نيعلا سأر ًادصاق فالآ

 روغث كولمو ةيئيمرأ كولم دمتساو هعابتاو هدونج سايرهش كلملا رفنتسا امئيب

 (فصملا) :هل لاقي جرم ىلإ مهب جرخف ويك كيج هبل | عمتجاف مورلا دالب

 ضايع ناكو .؛فصملا ىلإ مورلا روغثو ةينيمرأ نم هيلإ بقاعتت تادادمإلا تذخأو

 شيج مجحب ضايع ملع املف ,فصملا نم بيرق ناكم يف اولزن دق هشيجو
 ىف ةياور لوقتو «نيملسملا نم هيلي نم رفنتساو هناكم ىف ثكم ء.ودعلا تادادمإو

 نكمي ال كلذو «هدمتسي ماشلا ريمأ حارجلا نب ةديبع يبأ ىلإ بتك هنأ حوتفلا باتك
 هنأب نظلا عقوف ماشلا ريمأ دمتسا هنأ ةياورلا لصأ لعلو «تام دق ناك ةديبع ابأ نأل
 دعمم نب ريمع ثحعب نتاطخلا ني رمع نيتموعلا ريما نأ تبث دقو :ةكديئع قبأ

 عمس ْنَم ينثدح :يدقاولا لاق) :يرذالبلا لاقو .نيعلا سأر حتفل يراصنألا
 ضايع ىلإ بتك باطخلا نب رمع نأ :عسوملا نبا نع ثدحُي ةورف يبأ نب قاحسإ
 ههجوف  نيعلا سأر يهو  ةدرولا نيع ىلإ دعس نب ريمع هجوي نأ هرمأي

 ىلإ باطخلا نب رمع نم ضايع ىلإ تادادمإ لوصو ىلع لدي اذهو « "6. . هيلإ
 ماشلا ريمأ امأو «يراصنألا دعس نب ريمع ددملا سأر ىلع ناكو منغ نب ضايع

 نمب هربخيو هدمتسي ماشلا ريمأ ىلإ بتك ِمْنَع نب ضايع نأ :ئدقاولا ركذ دقف
 ةرصنل هعم نمو لوهلا ابأ ًاسماد لسرأ باتكلا أرق املف ءرافكلا نم عمتجا
 نيعلا سأر حتفو فصملا ةعقوم يف ةباحصلا نم ددع ءامسأ لدتو . "'مالسإلا
 «قارعلاو ماشلاو ةرونملا ةنيدملا نم ضايع ىلإ تقفدت ةديج تادادمإ نأ ىلع

  نيرشع ىلإ عفترا ضايع شيج نأ لوقلا نكميو ةيتارفلا ةريزجلا لهأ نم كلذكو
 نم اوملسأ نيذلاو ةيتارفلا ةريزجلا برع نم هعم نيذلا ىوس لقألا ىلع ًافلأ

 .1ج 55ص - يدقاولل  ماشلا حوتف 000 .7١ا/ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف 200



 358 يرعشألا مَع نب ضايع / نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع موم

 مورلا نم فلأ ةئاملا زواجت دق يمورلا سايرهش كلملا شيج ناك امنيب ءاهلهأ
 كلذو ءاطمشلا دايإ نم هيلإ اومضنا نيذلا ةريزجلا برع ضعبو ةينيمرأ تادادمإو

 ةباحصلل لاق «دايدزا يف ودعلا شيج ضايع ىأر اهنلف علا نمار نكيفت قوس

 وعلا ىلإ نوملمملا ىلظناف“ هللاب الإ ةوق الو لوح الو موقلا ىلإ اوبكرا ةداقلاو
 . لاتقلا ناكو . ليللا ىتح لاتق دشأ اولتاقتف ءدحألا موي يف فصملا ةعقوم تعلدنتاو

 مسح ىلع مهمزع ةباحصلاو ِمْنُع نب ضايع دقعو «ةوارض دشأ يناثلا مويلا يف

 :لاق مْنَع نب ضاّيِع نأ حوتفلا باتك يف ءاجو «ثلاثلا مويلا يف ةكرعملا

 بضاوقلاب مهنمًاسوؤر يرفنو 2بذاوكلا ماثللا عمج يف لمحتس

 بساورلا لابجلا ىلعأ ىلع لوطت ةمهباتمرفكلاشيج مزهنو
 تراعألا وازع نس قدض نايعقم ..نيدشم لك يفدللا نيف نعهشتو

 بسانملا مارك ليخ ىلعاوّركو اولدنجو اوذج باحصألا رشعم ايف

 بهاوملا يطعم قلخلا هلإ يضرنتل اوردابو بيلصلا دصق مكنودف

 كلملا ناكو مظعألا بيلصلا اودصقو مالسإلا ناسرف نم ةبيتك تقلطناف

 مهعم اومحتلاف «سراف فلأ رشع ينثا مظعألا بيلصلا لوح ماقأ سايرهش
 0 .ودعلا فوفص قيزمتو ماحتقإ يف مالسإلا بئاتك تعباتتو

 كلملا طقسف سايرهش كلملا ىلإ فوفصلا طرق نب هّللا دبعو لئاو نب ضايع
 نوملسملا عضوو رابدألا اولو ًالدنجم مهكلم ىلإ موقلا رظن املف ٠ ايدي اديرص
 لاق» :يدقاولا لاق ؛ةودابلا ةرماو ءرسأ نم رسأو «لتق نم لفت «فويسلا مهيف

 ىلع ة 0 را لا لا رم
 مث «ةاصح هيلع تحرطو الإ لوتقمب رمأ ال تنكف ءىصح يرجح تاألامو يقتاع

 ىرسألا امأو ,.نوسمخو ةئامعبسو أفلأ نونامث يه اذإف ءىصحلا ٌُتددع

 عم اهثعبو ءاثوترفك (ةنيدم) ىلإ مئانغلاو ىرسألاب ضايع رمأف ءددع مهيصحي الف
 . نيعلا بر حن ينج اهنم حد 1 نأ تار «سراف فلأ هعمو نزام نب تلصلا

 '"«نيعلا سأر ىلإ ةعقولا رثأ يف ضايع لحترا مث

 اهحتف يذلا نأ يرذالبلا ركذ امنيب نيعلا سأرل ضايع حتف يدقاولا ركذ دقو

 هَّجَو ِمْنَغ نب ضايع نأ  نيلوقلا يأ - كلذ عمجيو «يراصنألا دعس نب ريمع

 مايألا يف شيجلا ةيقب عم هب قحل مث اهحتفل شيجلا ةمدقم يف دعس نب ريمع
 سأر ةئيدم دعس نب ريمعو منغ نب ضايع لخدو «ودعلا لولف ةميزه متف «ةيلاتلا
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 عمس نم ينثدح : ضاق اولا لاقف :هصن يلي ام يرذالبلا لاق دقف «نيحتاف نيعلا

 ضايع ىلإ بتك باطخلا نب رمع نأ :عسوملا نبا نع ثدحي ةورف يبأ نب قاحسإ
 ءاهيلإ ههجوف - نيعلا سأر يهو - ةدرولا نيع ىلإ دعس نب ريمع هجوي نأ هرمأي
 مث «ودعلا يشاوم نم يشاوم اومنغو نيحالفلا نم ًاموق اوباصأف همامأ عئالطلا مدقف

 :..نشن نيماسعلا نم لكن“ ءاهيلع تادارعلا اوبصنو اهباوبأ اوقلغ ةئيدملا لهأ نأ
 نعش هرب نسمع نأ ةيناث ةياور يف يرذالبلا ركذ دقو .«حلص ىلع تحتف اهنأ مث

 تددعت دقو تع ني يفادع ذاع هعرقو يدق را وك دااخ ومو تع ايست

 اوثنكم نيملسملا نأ) :لوقت ةياور نكلو ؛نيعلا سأر حتف نمز ديدحت يف لاوقألا

 يف نيعلا سأر نيدصاق مهريسم ذنم كلذ نوكيف .(اهحتف مت ىتح رهشأ ةسمخ
 ةجحلا يذ رخاوأ يف نيعلا سأر حتف مث فصملا ةعقوم ىتح ه١ نابعش فصتنم
 الئاق نيعلا سأر حتف أبن يدقاولا متتخا دقو .ه9١ مرحم رهش لئاوأو ه4
 ضايع جرخأو هييعلا ةسارنألا فيسلاب ركب رايز نم ظنون وترا :هصن ىليام

 هل بتكو «باطخلا نب رمع نيئمؤملا ريمأ ىلإ هلسرأو - مئانغلا  لاملا نم سمخلا

 ىلإ يرعشألا مْنَع نب ضايع نم . .ميحرلا نمحرلا هللا مسب) :هيف لاق ًاباتك

 وه الإ هلإ ال يذلا هللا دمحأ ينإف . كيلع مالس «باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ

 انياع دّمتف . . ًاريسع ناك ام ريسي انيلع حتف دق هللا نإف دعب امأ . . هيبن ىلع يلصأو

 لك نم اورصانتو جاومألاك اوعباتتو جاوفألا نم اولبقأ دق ًافينم ًادسو ًافيثك ًاشيج
 اهرازوأ برحلا تعضو دقو ءابوعك حامرألاو اللف فويسلا ترياطتف .٠ بوص

 ةاتعلا لذخو ةافكلا هللا رصنو «نايغطلا لهأ نوملسملا لتق امدعب اهران تأفطناو
 ناكو :مهرفك نم دالبلا ترهطتو مهترضم نم هللا انحارأو رابدألا ءادعألا تلوو

 ةيو نيعملا هّللاو « نيعلا نمار انحتف كلذ دعبو :لوتقم نوهأو لوذحم لوأ مهكلم
 نوملسملاو ضايع ماقأو :يدقاولا لاق .(نيملسملا ىلعو كيلع مالسلاو . نيعتسن
 يرداعلا نراه نب هيف ل ذو. ء اهيا اير واتس هير لمو .ءارهش نوعا سأر يف

 .[١ج ة9ةهصأ] . «سراف ةئام هعمو ًايلاو اهيلع

 يدوجلا لبجو لصوملاو نيبيصن يلي ام حتف

 ىرسألا لسرأ ناك يتلا  (اثوترفك) ىلإ - ًابونج  نيعلا سأر ةنيدم نم يرعشألا
 »ه0 000

 ندملا ينادمهلا نسحلا ركذ دقو . قطانملاو ندملا نم لصوملا نيبو اهنيب ام

 : ًالئاق لصوملا ىلإ نيبيصن نم قطانملاو
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 ول ب را ا ا و و

 . .قوط نب كلام ٍةَّبْحَر ىلإ انُمُذ كلذ نميأ مث «بلغت ينب ةارش لبج :راجتس

 0 ءَدِلَب ىلإ اهتم ملا, . بلغت نم دْبَع ينب رايد يهو ديعقُرَب ىلإ ةمرذأ ىلإ عجرت

 لبجلا ىلع تعقو لصوملا نم ترسايت نإف . . لصوملا دح ىلإ كلذ ريغو ةارش

 . "56 نمرألا داركألا فلخسو. ءةاركألا هفلخو :هعيبر هتكسي ئدوجلاب ىمسملا

 .ًاحلص اهحتتفاف «راجنس لبج ةقطنم غلب نأ ىلإ نيبيصن نم ضايع راس دقو
 مدق عضوم ةريزجلا يف قبي مل :يرهزلا نع رمعم لاق» :يرذالبلا لاق كلذ يفو

 ( نيبيصنو ءايسيقرقو «ةقّرلاو ءاهُزلاو «نارح حتف «مّنغ نب ضايع دي ىلع حتف الإ

 .ا(راجنسو

 ةارش اهيف : ينادمهلا لاق يتلا 1 اراب م ناجقاتم نما يتلاعب امو

 لزنو) : يدقاولا لاق « يلعبقلا عيدب دّلَب ةنيدم بحاص ناكو «كلذ ريغو بلغت ينب

 يعور "نيب دصوباعأب يطا عب اهنولا يلح تاع

 فحل نم يشب ضايع دي ىلع لصوملا حتت ىلإ يالا راشأ دقو م

 عم ضاعت كل نأ نط يرئالبلا نأ رديو .©"«ملعأ ىلع ل ا

 0 اع ' يمادلا :لقرف ني هده نأ لوقت ىلا ةياورلا

 ًاضيأ هركذ دق يدع نب مثيهلا هركذ يذلا امنيب ءدقرف نب ةبتع لبق لصوملل

 نب ضايع راس : يبهذلا ظفاحلا انخيش لاقد :هصن يلي ام ًالئاق ريثك نبا ظفاحلا
 كلل اينيطتارلا حدك "٠ «ةونع اهلوح امو اهحتتفان لصوملا ىلإ منَ

 كرت نأ قل يقابع لفتراو يلع راف لل ال تاج ل
 راغأو ىضمف ءاهلامعأو لصوملا ىلع ريغيل دنج نب ورمع ثعبو «تايليعامسإلاب

 لتاقو ةمينغلا هنم اوعزتناو هولتاقو هيلع اوجرخف حياصلا عقوو «مئانغلا ذخأو

 0 ل ٠ يبرغلا بناجلاب نفذو هلق ىتح

 ىلإ رظن مث .فيسلاب اهذخأف «عنمي روس ٍذئموي اهيلع نكي ملو ءاماطح مهلعجف

 ."!/5 ص  ىنادمهلل  برعلا ةريزج ةفص ()
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 حس سسسضسسضول ل ل يي يي يي بلل يي ابابا

 «ىوَتْبَن هذه : ليقف ؟هذه ام :لاقف ءلبجلاو لهسلا تذخأ دق ةنيدم يه اذإف ىوَنيَن
 «قاطنا كلملا ٍظئموي ىونين كلم ناكو .مالسلا هيلع سنوي ةنيدم اهلعل :لاقف
 حلاص يريزجلا هيلإ ذفنأف «ىّبأف - ةحلاصملا وأ مالسإلا ىلإ هوعدي - ضايع هبتاكف
 هيلإ بتكف .ًاشيع كل كرثأ الو ارش كتقذأ اردارأ ام ىلإ ءالؤه بجت مل نش :لاقف
 كلذ ىلإ نرتلسملا هناعلاد يو نركب اه عر ني ريشا ةحمر ىلإ وحلا ىلإ : لوقي
 - ىونين بحاص ةحلاصم نأ امبو [؟ج 7١١ص] .«اهجرمو اهجوم ىلع هوحلاصو
 ةدايقب هيلإ ةوق هيجوت نإف «رهشأ ةتس ةدمل تناك - لصوملا يتنيدم ىدحإ يهو

 يف - ىونيتو لصوملا - نيتتيدملل ضايع حتف عم ضراعتي ال ه١ ١ ةنس دقرف نب ةبتع
 نم ةيركسع ةيماح هيف كرتو لصوملا لهأ ضايع حلاص دقو ه9١ ةنس طساوأ
 انج يعي سرت لمآ .كارإ :ينادمهلا لوق كلذ ىلإ ريشي اممو «جحذم
 ليج ىلإ ضايع ىضمو ءًابونج ةيتارفلا ةريزجلا دالب ىصقأ ىلإ حتفلا دتما كلذبو
 لبجلا ىلع تعقو لصوملا نم ترسايت نِإف) : الئاق ينادمهلا هركذ يذلا يدوجلا
 .«نمرألا داركألا فلخو داركألا هفلخو ةعيبر هنكسيو يدوججلاب ىّمسملا

 يذو .ءناويسلاو «يدوجلا لبج لهأ ىلإ ضايع لزنو» :يدقاولا لاق
 عضوم يف لاقو . .(«مهنيب ريرقت ىلع ًادهعو ًاحلص نيملسملا نم اوذخأف ء«ضرفلا
 يدوجلا لبج عقيو .؟ةنيفسلا عضومو يدوجلا لبج هعم نمو ضايع رازو» رخآ

 . حون ةنيفس هيف ترقتسا يذلا لبجلا هنأ لاقيو ًايلاح ايكرت يف

 . ايكرت يف (ركب رايد) ةيقبو ( جاتهلا ) حتف

 يرعنألا ِمْنَع نب ضايع قلطنا يتلا ركب رايد قطانم نم يدوجلا لبج ناك

 ىلا : مْنَغ نب ضايع نأ يرذالبلا ركذ دقف - ها هن طشاوأ كتم د ايف ىلإ

 قيرطب هاتأو «نيبيصن حلص لثم ىلع يدبزابو ىدرق حتف مث اهحتفف نزوم لت
 نم مايأو ة ةرشع عست ةنس يف كلذ لكو :ةواتأ ىلع هضرأ نع هحلاصف نازوزلا
 006 ةريزشغ ةتا محملا

 ىلإ ضايع ىضم» هنأ يدقاولا لوق يف (ناويسلا) يه (نازوزلا) نأ ودبيو
 ضرفلا يذو ناويسلاو يدوجلا لبج لهأ ىلإ لزنو ءًاحلص اهحتفف ( ؟ةيباجلا)
 ىتح نوملسملا لحتراو «مهنيب ريرقت ىلع ًادهعو ًاحلص نيملسملا نم اوذخأف
 اذن جاتهلا ىلع اولزن

 اهريمأ مسا ناكو نوصحلاو ندملا عنمأ نم جاتهلا ةعلقو ةنيدم تناكو
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 362 يرعشألا مْئَغ نب ضاَيِع / نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع ناكر

 ءاهفراشم ىلع اولزنو جاتهلا ىلإ نوملسملاو ضايع لبقأ املف «سويلك نب سوناي

 املف» :يدقاولا لاق «قيناجملاو برحلا تالآ اوبصنو لاتقلل جاتهلا لهأ دعتسا

 هنع انيضمو هانكرت ىتمو عينم نصح اذه :لاقو هيلع مظع كلذ ىلإ ضايع رظن

 انمزل دقو ل ا

 كر لا الا «ءانل ملا ةدناضيمو ا ا

 >ردحلا وفق را ل عدلا نضعلاو

 اهجوز دنع جاتهلا ديرت تضمو امهدنع نم تجرخ املف ءًأرهش امهدنع تماقأو

 ام لااا جاتهلا ىلع اولزن دق نيملسملا نأ اهغلب قيرطلا يف يه امنيبو

 ةليح مهحلاصي نأ ىأر ييسر دو نيل انلد :اهبولل ةطوس اع

 لاق ل سب ار ها عبو لسن سالو

 0و د ا و وا تدض

 ضايع ىلإ كلذب لسرأو .انيلع كل ةعاط الف دالبلا حتف ىلع ردقت مل نإو « كتعاط

 ونبو وه جاتهلا دالب ريدم لجرلا كلذ ناكو سّرَملا ةعيبر نم برعلا ةرصنتم نم الجر

 0 1 ديرك ل هلم ناكر دار ب تدرب هينا در دع

 ةعرت ن ا ا ف د جراب

 : ضايع لاقف «هتقول ملسي هنإف دلبلا هنم بلطتو اهعم نمو اهذخأتو هتجوزل نمكتو

 .«انيلع دلبلا حتفيف انتاين قدص ىلإ رظني هللا لعلو هب ىِفَن الو ًالوق لوقن انك ام

 , . يدارملا حوشكم نب سيق لبقأ ضايع عم مالكلا يف فهرم امنيبو

 نب ضايع نأ :ركب رايد حوتف رضح نمم ناكو ءرماع نب رشب نب كلام لاق

 هناسرفب ريغيل - يدارملا حوشكم نب سيق وهو - ةريبه نب سيق هَّجَو دق ناك ِمْنَغ

 قيرط قفاوف «دنجلاو ةقراطبلا تانب نم ةعامج اهعمو اهلهأ دنع نم تجرخ دق

 نب كلام لاق . ضايع ىلإ اهب ىتأو اهعم نمو اهذخأف ضرألا كلت ةريبه نب سيق

 نب ةرسيمل ضايع لاقف «تلبقأ دق ةربغب اذإ اضايع ثدحي فهرم امنيب :رشب

 نم ةعامجو وه ىضمو بكرف .ةربغلا هذه ام رظناو بكرا :يسّبَعلا قورسم



 نبا سيت سحااخي ا انهنيآ نتكبأ :لوقي وهو ةرسيم داعو عهباحصأ

 ىتح ضايع هجو يف رشبلا رهظف ٠ «لاجرلاو لاومألاب ىتأو دالبلا ىلع راغأ دق ةريبه

 مرمر ججانجلا ابلغ مرطب نعلم ىلخر عايش ىلع دضرتوعل ل

 يب نر د سا ب عسا < ا

 هل لاقك را 1 يالا وف دو يم
 0 ا 10 را هنااا 0

 00 هرج نم عناق ا

 هلهأ دارأ نإ :هل لقو «٠ «نيملسملل حصنلا لمعتساو تيأر امب هريخأو كمالسإ
 ىأر امب هثدَحو سوناي ىلإ فهرم عجرف . .هنم اندرأ امهمو ةعلقلا هذه انل ملسيف

 موقلا ءالؤه نأ ملعا : :لاق ؟يأرلا نم ىرت يذلا ام :فهرمل لاقو هيلع كلذ مظعف
 عيمجو كتجوز كوطعيو ةعلقلا مهل ملست نأ يأرلا نم نمو «هب اوفو الإ ًالوق اولاق ام

 لاجر ةرشعب ينتئاو مهيلإ لزنأ : سوناي لاقف . كلذ مهنم مكل نماض انأو «كلام

 0 ا

 : ضايع لاقف سوم ةقاسو كذب همخأو اع ىلإ عرب لزب 0

 ل : اولاق ةباحصلا نم ة لا نا

 | يلعلا هّللاب الإ ةوق الو لوح الو هللا ةكرب ىلع اومزعأ : ودمرت
 ل دشن (َقيلولا نن , دلاخ يدقاولا ركذ اميف مهو ة ةرشعلا ضهنف

 ل اا «ديز نب ديعسو ءرساي نب رامعو

 نب رارضو «يسبعلا قورسم نب ةرسيمو ,يدارملا ة ةريبه نب سيفو «يرازفلا ةبجن

 يرذالبلا ركذ امنيب .مهنع هللا يضر «قيدصلا ركب يبأ نب نمحرلا دبعو وزال

 يدسألا روزألا نب رارض نأو ضايع عم نكي مل ديلولا نب كلا نأ :ضعبلا لوق

 هو وسام ا يس ا سد 0



 304 يرعشألا مْنَغ نب ٍضاِيِع / نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع ناو

 سويلك نب سوناي اهريمأ ةحلاصمل جاتهلا ةعلق ىلإ ضايع مهثعب نيذلا ةرشعلا
 طسو دنع  مهراظتنا يف سوناي ناك ءاهوطسوتو ةعلقلا اولخد املف «ينامورلا

 مكنودف مهتحفاصو مهنم تبرق دق ينومتيأر اذإ :هتعامجل لاق دق ناكو ةعلقلا

 دحأ ىضتناف «نووني امب اوملعف سوناي ةعامج ىلإ ةرشعلا ةباحصلا رظنف . مهايإو

 نم ةعلقلا لهأل ةباحصلا ىدصتو «هقتاع ىلع سوناي برضو هفيس ةباحصلا

 حايصلا ضايع عمسو . .ودعلا مهيلع رثاكتو ؛فيسلا مهيف اوعضوف سوناي ةعامج

 ردابف .نودهاجملا اهيأ مهيلإ اوردابف «مهب ردُغ انباحصأ نأ هّللاو امأ :لاقف

 برقلاب لبجلا يف نونمكي مهلعج دق ضايع ناكو  ةئامعبرألا هباحصأو لوهلا وبأ

 نوملسملاو ضايع دعصو ءرافكلا يف فيسلا اوعضوو ةعلقلا اودصقف  ةعلقلا نم

 . جاتهلا ةعلق يف ناك ام لك اومنغف «رافكلا مزهنا دقو ةعلقلا ىلإ

 قاتسرل ةعباتلا قطانملا لهأ هتعاط يف لخد جاتهلا ةعلق ضايع حتف املو

 ساطسف نم جاتهلا ىرق نم قاتسرلا نم ٌقلخ) ةعلقلا يف ناك ثيح ءجاتهلا
 دفوب ردغلا سوناي لواح املف «نيملسملا لاتقل مهعمج دق سوناي ناك ءطاسرفو

 0 ءهولتقف ةباحصلا

 اولتاقو ادي نيملسملا برعلا دنع مكل اوذخف ءجاتهلا مهنع عنتمي الف اهلك دالبلاو

 هباحصأو دقاو نب فهرم لعف كلذكو - نيملسملا عم اولئاقو كلذ اولعفف .مهعم

 د و ل ا ل

 يف نمو طاسرفو ساطسف ىرق لهأ ةحلاصمب ًاباتك ضايع بتكف «ةيزجلا ءادأ

 دادقملاو ًارامع مهيلع دهشأو ءأدبأ ةأرماب اونزي ال نأ : باتكلا يف بتكو «ةعلقلا

 ىراسألا ضايع قلطأو «قيدصلا ركب يبأ نب نمحرلا دبعو يدنكلا ليبحرشو

 هدنع لعجو ًاملاس هالوم ةعلقلا ىلع ضايع ىَلَوَو . .ةريبه نب سيق مهب ىتأ نيذلا
 يف كلذو .نيقرافايم ًادصاق جاتهلا نم ضايع لحتراو .نيملسملا نم لجر ةئام

 قبس دق نيملسملا ديب نيقرافايم تناكو «ةيرجه ١9 ةنس ةدعقلا يذ ىف وأ لاوش

 ىلإ ضايع ريسمف «ةقباسلا ةنسلا يف ةيركسع ةيماح ضايع اهيف كرتو دمآ عم اهحتنف
 .ةرايزلا ليبس ىلع ناك ةرملا هذه نيقرافايم

 هقيرط يف هيقلف «نيقرافايم بلطي جاتهلا نم ضايع لحترا) :يدقاولا لاق
 نصح وأ بالكلا نصحو «نانتمو .بلقو «ةريزجلا لهأو ”لاجلا كانت لها

 ىلإ مهدرو «ةيزجلا مهيلع برضو «نامألا مهاطعأف - ديدحلا نصحلاو بلق

 يدرق ضايع حتف» : :الئاق يرذالبلا هركذ ام ناك تقولا كلذ يفو . دا

 ىلع هضرأ نع هحلاصف نازوزلا قيرطب هاتأو «نيِبيِصَن حلص لثم ىلع يدبزابو
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 لاق .«نيرشع ةنس مرحملا نم مايأو ؛ةرشع عست ةنس يف كلذ لكو «ةواتأ
 ىلع مهوركشو « مهنوقتلي نيقرافايم لهأ نيملسملاو ضايع ىلإ ىتأو» :يدقاولا

 يف كلذ نوكيق . «مايأ ةرشع نيقرافايمب ضايع ماقأو «لبجلا حفس يف ناديملا ةهج
 دالب رئاسو ركب رايدو سّرّفلا ةعيبر ضرأ حتف ف لمتكا ثيح ه"” ٠ ةنس رفص رهش

 ل ل ل ا

 ةيبرعلا ةيموقلا اهتلالدو . . مورلا دالب ىلإ بلغت ينب ضعبو ءاطمشلا دايإ وبأ ةيضق

 ةعيبر ضرأ نم اهريغو نيبيصنو ءاي ايسيقرقو روباخلا نئادم ضايع حتف امل

 قطانملا كلت نونكسي نيذلا ةيبرعلا بلغت ينب رئاشع ىلإ ضايع ْتَعَب ءسَرَملا
 نب رمع نأ» :يربطلا خيراتب ةياور يف ءاجو .يومألا طيعم يبأ نب ةبقع نب ديلولا

 مهملسم هج نقهنف 1 ةريزجلا برتعو عيلخت يتب ل ةينع نب ايلولا تغب تاطخلا

 تكف بتكف ؛مورلا دارا اومحقتاذ ميدلتو اراخكر مهنإف رازن نب دايإ الإ «مهرفاكو

 نأ يعيمتلا قيس نع: يريطلا ركذ دقو 82 باطخللا نم ومع ىلإ كلذن :ديلولا
 نيلرلا كعب: يذلا امأو «ةيرجه ١9 ةنس كلذ نأ قاحسإ نبا نعو ه1١١ ةنس كلذ

 ضايع ثعب ) : يدقاولا لاق كلذ يفو .يرعشألا منغ نب ضايع د حيحصلاف

 هوباجأف . . بلغت ينب ىلع ديلولا مدقف ىدارأ امب هاصوو ؛ةبقع نب ديلولا مهيلإ

 ينب برع لصوو ؛ مورلا 0 نإ ا ءاطمشلا دايإ ةفئاط الإ مهعمجأب

 رك ا 000

 ةعقوم يف هعم مهضعب لتاق دقو .نيعلا 0 اا

 سايرهش مزهنا املف ه9١ مرحمو ه١ نابعش نيب ام نيعلا س أرو فّصملا

 ها كيا ها ب نيعلا 0

 باتكلا باطخلا نب رمع ىلإ مهنأشب بتك - ه1 ةنس رخاوأ يف - ركب رايد ةيقبو

 نع فيس انثّدَح :يدقاولا لاق م ل يول
 ىلإ بتك مورلا دالب ىلإ ء ءاطمشلا دايإ بورهب ضايع ملع امل :لاق ديعس نب دلاخ

 نيطئطسق هدلوو - مورلا كلم لقره ىلإ هنع هللا يضر رمع لسرأف «كلذب رمع

 ةيسايسلا قئاثولاو  ؟ج 87ص - يدقاولل ماشلا حوتفو - دج اةاوص  قردشلا خيرات (0

 .5؟ 4ص - هللا ديمح دمحمل  ةدشارلا ةفالخلاو يوبنلا دهعلل
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 -207”اندنع ينارصن لك نينئفأل مكضرأ نع 0 نإ :مهل لوقي
 كلت ةيخيراتلا تاياورلا تطعأ دقو - اندنع ينارصن لك مكيلإ َنَجِرْخَأل :بوصألاو
 يفو يربطلا خ خيرات يف ءاجف :ةييرع يفرك تالالد نم انلامل ةريك ةيفهأ ةيضقلا

 اًيح نأ ينغلب هنأ :مورلا كلم ىلإ رمع بتك» :هصن يلي ام ةيسايسلا قئاثولا باتك
 ىراصنلا ىلإ نذبننل وأ «مهئجرختل هللاوف . كراد ىتأو ا رمل هان

 جورخلا ىلع مهنم ٌمتف .اوجرخف .مورلا كلم مهجرخأف .كيلإ مهنجرخُتل مث
 ىلإ دايإو بلر يف ىراصت سدققز ىلإ قاا11 دايز يدع نا ترانا انما
 ُهَّللاو ؛مورلا ضرأ نلخدنل ةيزجلا انيلع تعضو نعل هّللاو# :هلاولاقف رمع

 نميف مكتمأ متفلاخو «مكسفنأ متحضف متنأ :مهل لاقف . برعلا نيب نم انحضفتل

 :اولاق . .ةامق ة ةرغص متنأو ةيزجلا ندؤتل هّللاو «ةيحاضلا برع نم حضتفاو فلاخ

 مهيفو ةباحصلا نم هدنع نيذلا رمع راشتساف «. . ةيزج هيمست الو ائيش اثم ذحف

 «مهيلع ةقدصلا رمع فعاضف «مهيلع ةقدصلا ةفعاضمب اوراشأف بلاط يبأ نب يلع

 .كلذب اوضرو «ةيزجلا نع الدب
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 ةينيمرأ دالبل يرعشألا مْنَغ نب ضايع حوتف

 - ركب رايدو ةيتارفلا ةريزجلا دالب رئاس حتف هللا متأ ه1 ةنس مرحم رهش يف

 كلذ رخآ ناكو هنع هللا يضر يرعشألا مْنُغ نب ضايع دي ىلع - ًايلاح ايكرت يف

 يدبزابو يدرق مْنَع نب ضايع حَتْفو» :ًالئاق نادلبلا حوتف يف يرذالبلا هركذ ام

 لكو «ةواتأ ىلع هضرأ نع هحلاصف نازوزلا قيرطب هاتأو ءنيِبيِصَن حلص لثم ىلع

 :76. . نزرأ ىلإ راس مث ؛نيرشع ةنس مرحملا نم مايأو ةرشع عست ةئسس يف كلذ
 ةنيدم يف لزن دق ةينيمرأ دالب نم يهو نزرأ ىلإ ريسملا لبق ضايع ناكو

 م ًايلاح ايكرت يف - ركب رايد ندم رخآ نم يهو (نيقرافايم)

 بلطي جاتهلا ةعلق نم يرعشألا ِمْنَع نب ضايع لحترا) :يدقاولا رمع نب دمحم
 ا نصحو بلقو لابجلا كلت لهأ هقيرط يف هيقلف «نيقرافايم

 ضايع لزتو ٠٠ مهدالب ىلإ مهدرو ةيزجلا مهيلع برضو نامألا مهاطعأف - ديدحلا

 - هلي هللا لوسر باحصأ عّمَج مث «مايأ ةرشع اهب ماقأو «نيقرافايم نوملسملاو

 ىلإ ريسسملا ىلع تنوع ىثإ: :لاقو + مهراشتساو ب (ةباحضلا نم.فلأ ةعماناكو)
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 .57 4ص هللا ديمح دمحتمل ت ةذقارلا ةنالكبلاو يوبنلا دهعلل
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 . "7 ؟كلسن قيرط يأ هَّللا مكمحري يلع اوريشأف «مورلا نزرأ ىلإو ةينيمرأ رايد
 لع يسرا مسا قلطت ةيخيراتلا تاياورلا نأ ىلإ انه ةراشإلا ديفملا نمو

 ةيروهمجو ناجيبرذأ ةيروهمجو ةينيمرأ ةيروهمج ًايلاح لمشت يتلا زاقوقلا دالب رئ

 .زاقوقلا دالب نم اهيلي امو ايشوغنأو ناشيشلاو تاتسغاد تايروهمجو ايجروج
 ةثلاثلا ةينيمرأ مث ةعبارلا ةينيمرأ يه «ميلاقأ ةعبرأ ىلإ ةينيمرأ نومسقُي برعلا ناكو

 :يرذالبلا لاق ٠ ىلوألا مث ةيناثلا مث

 ةينيمرأ ىعدُت «سينجابو «شيجرأو ءطالخو ءالقيلاقو ءهطاشمش تناك»
 ةينيمرأ ىعدت «دنورغبو ء«ريط جارسو «ليبدو ناجرفسبلا ةروك تناكو .ةعبارلا
 ةينيمرأ ىعدت نارأو ناجسيسلا تناكو .ةيناثلا ةينيمرأ ىعدت نازرج تناكو . ةثلاثلا
 ةيقيلاف تناكر. نةعبارلا ةينيمرا اهدحو طافت تناك لب لاقيو“ ىلوآلا
 «دنورغبو ءريط جارسو .ةثلاثلا ةينيمرأ ىعدت سينجابو ءشيجرأو «طالخو

 ةينيمرأ ىعدت سيلفتو نارأو ناجسيسو . ةيناثلا ةينيمرأ ىعدت ناجرفسبلاو «ليبدو
 . "7. . مورلا يديأ يف ةينيمرأ رياسو ءرزخلا ديب نارأو نازرج تناكو .ىلوألا

 (نيقرافايم) يف يأرلا لهأو ةباحصلا رابك نم هعم نيذلا ضايع راشتسا املف
 نم لجر ماق :ةينيمرأ دالب نم أدبي اهب يتلا نوصحلاو كلسي يتلا قيرطلا نع

 :لاقف ءدالبلا كلتب سانلا فرعأ نم وهو نيقرافايمو ركب رايد لهأ نم نيدهاعملا
 لاقف .ملكتيلف يأر هل ناك نم :ضايع لاقف ؟ملكتأ نأ يل نذأتأ ءريمألا اهيأ
 ةثالث نع ديزي شيج هل نوقلاطي هبحاص مسا ًاعينم انصح كنم برقلاب نأ : : لجرلا

 دالبلا هذهب عقو - ةيئيمرأ تلخد اذإ  امبرو :ةريثك لقاعم هدي تحتو سراف فالآ
  حيفي نأ هّللا لعل ًاشيج هيلإ تهجو ول كنإ يأرلا نمو ءاهلهأ ىلع تاراغلا نشو
 لاقف - يسر دذان نما يرث كيح تيصح نصحلا اذه تحتف كنأ نإذ ؛افليلع
 -:كيلولا نب , دلاخ لاقف ؟لجرلا اذه هب ملكت اميف نولوقت ام : : هباحصأل ضايع
 5-5 م هلا ىلع لكوتو مزعاف قدصلاب قلو حلا ملكت دقل ؛ ن1 ست فلل
 هتليل ًاركفتم تابو ءهدنع نم اوفرصنا

 اهادحإ ماوق نوكي «نيتقرف ىلإ شيجلا ميسقت ىلع مزعلا مْنَع نب ضايع دقعف'

 ةقرفلا هجوتت امنيب « «ةهجلا كلت يف يتلا عالقلاو بوغل نصح ىلإ هجوتتو فالآ ةثالث
 ءايزاقوس لإ ىلوألا ة يا ا ا

 . ةثلاثلاو ةعبارلا ةينيمرأ نم اهيلي امو نزرأ حتفل شيجلا عيمجب ب اهنم هجوتيو

 .7ج ٠١ 4ص - يدقاولل - ماشلا حوتف )١(
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 ندأمو درسأو دزهميو زنتو ايراقوسو بوغل نصح حتف

 (نيقرافايم) نم يرعشألا مْنُع نب ضايع قلطنا ه4١ ةنس رفص رهش يلاوح يف
 تاذ يف ماقو - تفاآلا ةسمح لاقيوذ ناسرفلا نم فالآ ةثالث يف (ايراقوس) ًادصاق

 امنيب «ديلولا نب ؛ دلاخ ةدايقب بوغل نصح ىلإ ناسرفلا نم فالآ ةثالث هيجوتب تقولا

 دعب دحأ ءاول تحت رسي ملو ضايع عم نكي مل ديلولا نب دلاخ نآب لوقلا ىلع
 شيجلا كلذ يف ضايع هثعب يذلا نإف «تام ىتح صمح مزلو حارجلا نب ةديبع يبأ

 :مهتم ةياحصلا تارشعده عمو ئرهألا ةبقع نب ديلولا نوكي:بوغل نضخت:ىلإ

 نب ةرسيمو «حوشكم نب سيقو «ينارهبلا ورمع نب دادقملا وهو دوسألا نب دادقملا
 «يملسلا لطعملا نب ناوفصو «يرهفلا ةَمّلْسَم نب بيبحو «يناميلا يسّبَعلا قورسم
 «بوغل نصح نيدصاق اوراسف . . هباحصأو ملسأ يذلا بهارلا انقوي ِهّللا دبع مهعمو

 تا( ةرسا )تةرعسأ تلات نلإ ريصدق وقل نصح كتاف من قلاطيب م ريعالاب اوككات

 نأ هغلب يذلا درعسأ بحاص نولسرح قيرطبلا ةدناسم ًادصاق هناسرف نم نيفلأ يف

 ىلإ هروبع دنع نيملسملا شيجب نوقلاطي ىقتلا املف ءاريحأ هودجا واوراق يفلتملا

 ىلوتو ًاليتق نوقلاطي طقسف ؛« نرعلسملا وو هرحلاطي نور ادكلا لدلا عدرعسأ بناج

 بلطف «بوغل نصح ىلإ نوملسملا ىضمو «نيبراه لابجلا وحن هشيج نم اجن نم
 ءرسجلا مهل اوبصتف «كلذ ىلإ ةباحصلا مهباجأف «ةحلاصملاو نامألا نصحلا لهأ

 ني هللا اذبع ءاعبب هتاوجلا مهل ثستف 6 فايع لإ اونتكو « وكلذماو ىسحلا اولحا
 «بوغل نصحل ةيلاتلا نوصحلا حتفل شيجلا هجوتي نأو «نصحلا يف ةعامجو انقوي

 دزهمي نصحو  درسأ :وأ  درعسأ بناج ىلإ نوملسملا ربعف ءايراقوس ىلإ هوفاوي نأو
 ءادأ ىلع ةحلاصملاو نامألا قطانملاو نوصحلا كلت لهأ بلطف  ندام :وأ  ندعملاو

 : نيل ليتقد زب وأد را نيسحو ايزاعوس لها كاللكربو ةفاطلا يزل رغ لاو يزعل

 ةيزجلا هيلع تناك هنيد ىلع يقب ْنَمو انيلع ام هيلعو انل ام هل ناكو هانلبق مكتم ملسأ ْنَم

 عم اوناك نيذلا لبقأو «كلذ ىلع مهتحلاصم متف «كلذ ىلإ اوباجأف ءمداقلا 7 1

 يف هب اوقتلاف يرعشألا ِمْنَغ نب ضايع ىلإ - ةبقع نب ديلولا عم وأ - ديلولا نب

 نم هوبا يعمر أ ءانق وهب كلذ: ناكر ل

 يبرعلا هشيجب ضايع ىضم مث «مايأ ةسمخ ايراقوس يف اوماقأف «نيقرافايم نم مهريسم

 .امهلامعأو سيلدبو نزرأ ىلإ يمالسإلا

 ةينيمرأ يف سيلدبو نزرأ حْنَف

 هشيجب يرعشألا ٍمْنَع نب ضايع لخد ةيرجه ١9 ةنس لوألا عيبر طساوأ يف

 207ر1 بر يدلل حس ىلإ ديفا دارت هاجر رتل يمالسإلا يبرعلا
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 : الئاق امهحتف أبن يرذالبلا زجوأ دقو .ةينيمرأ دالب يف  نيتظفاحم ةباثمب اتناكو
 غلبف بردلا لخدو «نيِبيِصُن حلص لثم ىلع اهحتفف نزرأ ىلإ ضايع راس مثا١

 .[١18١ص] .«اهقيرطب حلاّصو . .سيلدب

 كلملا اهمكحي ناكو «نزرأ ةقطنمب أدب مْنَع نب ضايع نأ كلذ نم دافتسيو

 ىلإ ىضم مث «ةيزجلا ءادأ ىلع ةحلاصملل باجتساف «مورلا نزرأ بحاص ليشفرد

 نب دنورس همسا قيرطبل ء«رزنأو «فقو «سيلدب تناكو :يدقاولا لاق «سيلدب

 يدارملا ةريبه نب سيق هعمو سيلدب بحاص ىلإ ًالوسر اَئّقوِي ضايع ثعبف «سلوب
 نع هب قثأ نم ينثدح لاق دمحم وبأ انثدح :يدقاولا لاق .ناسرفلا نم ةعامج يف

 قيرطب ناكو «سيلدب ىلإ ةلاسرلاب راس نيح انقوي عم تنك :لاق ةريبه نب سيق

 ىلع هاندجوف «هنصح ىلإ اندعصف ءهعم انأو انقوي رضحتساف ءهنصح يف سيلدب

 رايدو ةعيبر ضرأ يف نيملسملا ريمأ نأ :انقوي هل لاقف .هيلع انملسف «هتكلمم ريرس
 ةلاسرو هّللا ديحوت ىلإ كوعدن كيلإ انلسرأ دق يرعشألا مْنَع نب ضايع وهو ركب

 ميلاقألا باحصأو كولملا نم مدقت نمب ربتعاو ؛انيلع ام مكيلعو انلام مكلو «هيبن

 ايومر برأ نأ كرا فنك يا :قيرطبلا لاقف ؟كباوج امف «نيكلاه اوحبصأ دقف

 يدلب لهأ نم دارأ ْنَمو ينيد ىلع ىقبأ نأو أائيش هيطعأو حلصلا بلط يف مكريمأ ىلإ

 انقوي لاق مث  قيرطبلا مالكب ًاسيق انقوي ربخأف - . هعنمأ تسلف مكنيد يف لخدي نأ

 نم كدي تحت امو سيلدب ىلع كحلص يف عفدت نأ كبلق بيطي مكب :قيرطبلل
 مهيطعأ ديسلا اهيأ :لاقف .برعلا هب تيضر دقف حلصلا كل انيضمأ اذإ اننإف ءدالبلا

 يريغ يتكلمم ىلع يلوي ال نأ ىلع «سوق فلأو درز ةئامسمخو رانيد فلأ ةئام

 مكلبِق نم هرمأ نوكي ملسأ نمو يتكلمم يف ًاذفان يرمأ نوكي نأو تومأ ىتح

 دق :قيرطبلل انقوي لاق مث - كلذب ًاسيق انقوي ربخأف - . مكح مهيلع يل نوكي امو

 بهذف :تركذ ام ىلع هلوسرو هللا ةهع كايطغأو كيد اقنمتاو كحلم اهنفنأ

 ىلع لزن نأ ىلإ هناكم نم ضايع لحرف :مهنيب رقتسا امب هربخأف ضايع ىلإ سيق
 يف مهلزنأو ةيحت نسحأب مهايحو مهاقلتو قيرطبلا هيلإ لزن ضايع مدق املف «سيلدب
 .دهعلا هل اوبتكو «حلصلا هيلع عقو يذلا لاملا مهل مدقو لزنم نسحأ

 نميلا لهأ نم نوملسملا رظنو» :دمحم يبأ نع هتياور يف يدقاولا لاق مث

 رثكأ يأ)  مهرثكأ برشو «نهيلإ مهسفنأ تلامف نهنسحو تانبلا ىلإ برعلا ةيدابو

 هوتأي نأ رمأف «هيلع بعص كلذ ضايع ىأر املف ٠ ءرمخلا  (تانبلا ىلإ اولام نيذلا

 اذهل مآ ترمأ اذيهبأ :ناجيإ عي دفلا :مهل لاقو ءدحلا مهيلع ماقأف كلذ لعف نمب

 ٠ ؟ص) .«مهعمجأب اوباتف ؟نونلاو فاكلا نيب هرمأ ْنَم لاق ام متعمس امأ «متقلخ
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 ءةيرجه ١9 ةنس يدامج رهش يلاوح يف اهقيرطب ةحلاصمو سيلدب حتف ناكو [١ج

 يذلا نشيحلا خف 0 ا ا
 كلذ نكي ملو هه ةددم خا رأ ىلإ دافمت رويت ةديغ شيلان نوروأ ىف ذ اوثكم هعم

 افلا اهيل نم ورش كر يمر نرجس قم نيك :ةليص د ظقتاد ءادعلا لعن يسب

 ةنس رخاوأ يف - سرفلاو نيملسملا نيب ناريإ يف دنواهن ةعقوم يف ضايع عم نيذلا
 ةهجاوم يف ةكراشملل قارعلا ىلإ هجوت ضايع شيج نم امسق نأ كلذ نم نيبتي ه5

 حوتف رابخأ ةياهن يف نكلو «كلذ ىلإ يدقاولا راشأ دقو «دنواهن يف ةيسرافلا دوشحلا

 ضايع ىلإ لصور مث » : لاق نع ؟ © ةتنبلاب ةيتارفلا ةريزجلا ىلإ ضايع ةدوعو ةينيمرأ

 ذفنأف ؛ىرسك ىلع ًايقايع لجتشمي قارعلا ريمأ دنع نم الوسر ةنيزه نب رفاع قارعلا نْف

 ع ول :يرذالبلا لاق «دنواهن يف ىرسك شيج ةهجاومل كلذ ناك دقو .«ةدجن هل

 عئاقو يف ريثك نباو يربطلاو يرذالبلا ركذ دقو «(ه7 ١ ةنس ليقو دا يفتن واع
 نب ورمعو يدارملا حوشكم نب سيق دنواهن اودهش نيذلا ةداقلا ةباحصلا نم نأ دنواهن

 حوتف يف ضايع عم اوناك نمم  مهريغو «ةبقع نب ديلولاو ؛«يديبزلا برك يدعم
 عم دنواهن يف نيملسملل ًاددم مههيجوتب ماق ِمْنَغ نب ضايع نأ كاردإ حيتي امم  ةريزجلا
 . ةينيمرأ حوتف لامتكا دعب كلذ ناكو «دنواهن ةعقوم اودهشف «هعم يذلا شيجلا نم مسق

 ةعبارلاو ةثلاثلا ةينيمرأ دالبو (طالخ)) حتف

 طالخ ةنيدم ىلإ ريسملا يف انقوي هللا دبع راشتسا سيلدب يف ضايع امنيبو
 دفو عم ههيجوتب انقوي راشأف ةعبارلاو ةثلاثلا ةينيمرأ كلم سويطسوي رقمو ةمصاع يهو
 لاقف) :دمحم وبأ لاق «يدقاولا لاق .ةينيمرأ كلمو طالخ ةنيدم ىلإ ةباحصلا نم
 .ذاعمو «ديلولا نب , دلاخ هيلع علطن نأ انيلع بجيف كلذك رمألا ناك اذإ ضايع

 ركب يبأ نب نمحرلا دبعو ,برك يدعم نب ورمعو ؛هبجن نب بيسملاو «سيقو
 :اولاقف ؟يأرلا نم نورت ام : ميل لاكو ةييالجللاب ميتدحو برمي يلعدلا «قيدصلا

 ام هّللا لعفي كانه انلصح اذإف هعم نحنو الوسر اقوي ثعباف «كلذك رمألا ناك اذإ

 اوبهأتف هللا ةكرب ىلع اوريسف :ضايع لاق .بئاغلا هاري ال ام ىري رضاحلاو ديري
 .(انقوي باحصأ نم نورشعو ةباحصلا نم نوثالثو ةسمخ مهو ائقوي عم اوراسو
 نب ذاعم نأ باوصلاو «ديلولا نب , كاتو, لبخا نب داعم مضل ةياررلا نحب ينتاب

 وه مهعم ناك يذلاف ءمهعف نكي مل ديلولا نب , دلاخ نأو ه4١ ةنس يفوت دق لبج

 نب سيق مهنمو نيروكذملا ةباحصلا ةيقبو «لبج نب ذاعم نبا كلذكو «ةبقع نب ديلولا

 «يديبُرلا برك يدعم نب ورمعو «يرازفلا هبجن نب بيسملاو «يدارملا حوشكم
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 لطعملا نب ناوفصو «يرهفلا ةمّلْسَم نب بيبحو «قيدصلا ركب يبأ نب نمحرلا دبعو
 . طالخ ةنيدم ىلإ اوضمف «يملسلا

 ترظنو طالخ اولصو املف» :يدقاولا رمع نب دمحم هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 «برعلا لسر مهنإو كلملا كلذب اوملعأف ءلْسُر مهنأ :اولاق «نمرألاو مورلا مهيلإ

 ةرامإلا باب ىلإ مهوذخأو مهولخدأف ةيمور باب ىلإ باجحلا مهتنأف «مهراضحإب رمأف

 نأ سرحلا دارأ زيلهدلا اوطسوت املف «مهروضحب رمأف سويطسوي كلملا اوغلبأو
 كلملا اوملعأو باجحلا لخدف . .انفويس ملسُن ال ٌموق اْنِإ :اولاقف ءمهتحلسأ اوذخأي

 كاذ امئثإو ء«مهفاخن اننإ اونظي الكل اوؤاش فيك اولخدي مهوعد :كلملا لاقف . كلذب

 املف «عابس مهنأك ضرأ ىلع اوسلجو «هيلع اوملسف ءمهب اولخدف .كلملا سومان

 ريمأ نأ :انقوي لاقف ؟انيلإ متيتأ مب ءالؤه اي :هتامجرت مهل لاق «سولجلا مهب رقتسا

 السر مكيلإ انثعب دق - يرعشألا ِمْنَغ نب ضايع .سيلدب ضرأب نيملسملا شويج

 وأ ؛هلوسرو هدبع ًادمحم نأو هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىلإ مكوعدن

 لاق .انقوي هلاق امب كلملا نامجرتلا ملعأف .نورغاص متنأو دي نع ةيزجلا اودؤت

 وهو هيمورلاب انقوي ملكتملا ناك امنإو نامجرت مهنيب نكي مل هنأ همادق انثدح :يدقاولا

 كلملا نأل مهنيب نامجرتلا ناك : لاق هب قثأ نم ينثدحو :يدقاولا لاق .موقلا ناسل
 ةيشورلا ريغاد رخآ اناسل مهفي ال ًايمور ناك انقويو «نمرألا د العم ال را

 ال ليجنإلاو حيسملا قحو :لاقو بضغ «كلملا نامجرتلا ملعأ املف  ةيبرعلاو

 .اذه ريغ باوج اندنع سيلو ءانرخآ نع تومن ىتح مهنيد يف لخدن الو ًائيش مهيطعن
 اذهب انريمأ ملعُتل فارصنإلاب كلملا انل نذأيل :انقوي لاقف «لاق ام نامجرتلا مهغلبف
 ناكملا يف مهلوزنب رمأو .نوفرصنت دغ يفو ةليللا اندنع اوتيب :كلملا لاقف .باوجلا

 .«نوكي ام نورظتتني هب اولزنف هب رمأ يذلا ناكملا ىلإ هدنع نم اوجرخف ينالفلا

 سروغالسأب ىلإو ءسولسو ىوخ بحاص ىلإ هموي نم سويطسوي كلملا ثعبو
 مهركاسعب «مهيلإ اومدقي نأب ءمورلا نزرأ بحاص ليشفود كلملا ىلإو «جرملا كلم
 كلملا نيب ناكو «ةينيمرأ دالب نم مهباقعأ ىلع برعلا نودصيو ةدحاو أدي اونوكيل
 نأب «ربكألا كرتبلا عم كلملا يأر قفتاف «تافالخ ءارمألاو ماكحلا كئلوأو سويطسوي

 بحاص ليشفود كلملاب ةنوراف اهتخأ جوزي نأو «نويراط هتنبال مكحلا نع كلملا لزانتي
 ريصم نع هتلأسف ءرمألاب نويراط هتنبا كلملا ربخأو .كلذب هيلإ بتكو ءمورلا نزرأ
 وأ برعلا ءالؤه ىلع ضبقلا نأ :لاقف ؟مهلتقي وأ مهنجسيس له هيلإ نيثوعبملا برعلا
 نوصحلاو عالقلا نم يرومأ ةالوو يتقراطب عمتجي نأ ديرأ انأو «باوصب سيل مهلتق
 ةعلق ىلإ هيلع فاخن امو رئاخذلاو لاملا لسرأو «ِكوعيطي نأب دوهعلا مهيلع ذخأو

 دحأل ليبس ال شيجرأ ةريحب طسو يف ةعلقلا هذهو - ضرألا عالق عنمأ اهنإف سويقري



 3712 يرعشألا مْنَغ نب ٍضاَيِع / نييناميلا نيحئافلاو ةباحصلا ءامظع نه

 جوزتيو هدونجب مورلا نزرأ بحاص ليشفود ىتأو ءرمألا تيلوت اذإ :اهل لاقو  اهيلع
 1 د يا ا و ا مك
 ىلإ ثعبن لب نآلا انيديأ نم مهقلطن ن نأ يأرلا نم سيل : كلملا لاقو . لسُّرلا ضبق ىلإ

 نأ امإف ءانرمأ ربدن ربكألا انديع موي يف انيأر دقو اندنع نومركم مهنإ هل لوقن مهريمأ

 اذإ  اولزني نأ مهرمأتو ءءاشي ْنَم رصني هّللاو مكلتاقن نأ امإو ةيزجلا ءادأ ىلع مكحلاصن
 ءافصم مهعم برضنو «ركاسعلا ىقتلمل حلصي عساو جرم هنإف ناطب جرم يف - اوءاش

 . دحأ مهنم وجني امف بوردلا مهيلع كسمنو دالبلاب مهنم ربخأ نحنو

 عمتجي نأ ىلإ هدنع نيمركم ءاقبلاب ضايع نم نيثوعبملا سويطسوي كلملا غلبأو
 ثعبو «برحلا امإو ةحلاصملا امإ نوررقيف مهديع موي هدالب ةقراطبو لامعو ءارمأب

 سيلدب يف ضايع ريمألا ىلإ - برعلا كئلوأ نم ًادحاو وأ  هدنع نم ًالوسر كلملا
 صايع مون بيض وهيا رح جرملا يف لزنيو تأيلف ءاش اذإ هنإو «كلذب هربخي

 هَجَو امل مْنَغ نب ضايع نأ :ضوحألا يبأ نع هتياور يف قاحسإ نبا لاقو .جرملا ىلإ
 نم هشيجب لحتراف «نونظلا هب تأسو مهأطبتسا طالخ يهو ةينيمرأ كلم ىلإ لسُرلا

 ىلإ هنويع هجوو . مايأ ةرشع جرملاب ماقأف ؛جرملاب لزنو نوزرأ ضرأ ىلإ سيلدب

 .(موقلا ربخب هوربخأو «هيلإ اوداعو ءًامايأ اوباغف ءطالخ

 كلملا نإ ءجرملا يف وهو ضايع ىلإ نويعلا هب تن تتأ يذلا ربخلا ناكو
 نوصحلا ةالوو لامعو ةينيمرأ ةسواسقو ءارمأو كولم هيلإ عمتجا سويطسوي

 سويطسوي ىلوف «مهديع موي اوعمتجاف «هركاسعب مورلا نزرأ بحاص ليشفودو
 ,جاتلا اهل اودقعو ةسواسقلاو ءارمألاو كولملا اهعيابو ةكلمملا ىلع نويراط هتنبا
 انيس اودهاعتو «ليشفود مورلا نزرأ بحاصب نويراط تخأ اوجوز كلذ دعبو

 كلذ ضايع عمس املف «طالخ ةنيدم رهاظب مهمايخ اوبرضو نيملسملا لاتق ىلع
 ًادصاق جرملا نم هشيجب ضايع بكرف ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح ال : :لاق

 نأ كلذ بيس ناكو «موقلا لاتتقاو ماسقناب ربخلا هاتأ قيرطلا يف وه امنيبو . طالخ

 ىلإ انقوي عم ضايع مهثعب نيذلا ةباحصلا برعلا لتق اودارأ ةسواسقلاو ةداقلا ضعب

 كلملا اهيف لِتُق ةنتف تعقوف «كلذ نويراط ةكلملا تعنمف «سويطسوي كلملا

 تزرأ تضحاس لعبت ءاومسقناف «هتلتق يتلا يه نويراط هتنبا نأ ليقف ؛سويطسوي
 عم امنيب ءاهيبأ شيج - نم فالآ ةسمخ ءاهز نويراط عم يقبو «شيجلا رثكأب مورلا
 ايمن ىلإ رسب لس اناا كنا 2 اهل رد اهلا ةرئلاو ةقراطما
 بكرف ءاهمالسإب انقوي ىلإ ترسأو «نيرشعلا هباحصأو انقويو نيثالثلاو ةسمخلا
 ىتأ يذلا ناكو «سمألا ءاسم ذنم «ناديملا ىلإ اهشيج عم اوجرخو اهعم نوتسلا

 نب ديعس وهو سويطسوي ىلإ مهثعب نيذلا ةباحصلا نم دحاو وه ضايع ىلإ ربخلاب



 ضايع قلطناف .ريمألا اهيأ ءلجعلا «لجعلا :لاقو ربخلاب ًاضايع ريخأف «ديز

 نيب تبشن دق برحلاب اذإف ءرهظلا تقو مهيلع فرشأف «طالخ ةنيدم ىلإ شيجلاب
 مهعم يذلا شيجلاو ةداقلاو ةقراطبلا نيبو ةهج نم ةباحصلا اهعمو اهشيجو نويراط

 هعم نمو ضايع ربكف» :نارمع نباو صوحألا وبأو يدقاولا لاق . ىرخأ ةهج نم
 ءًاديدش ًالاتق اولتاقف ءودعلا ىلع اولمحو «لابجلاو ضرألا كلت مهنم تجتراف

 .(«رابدألا اولوو ءودعلا مزهنا دقو رابغلا عشقنا ىتح

 يبرعلا حتفلا ةحتاف كلذ ناكو «نيملسملا ديب طالخ تحبصأ كلذبو

 ةيئيفزأ نومأب ملعلا لهأ فلتخا دقو «ةثلاثلا ةينيمرأو ةعبارلا ةينيمرأ دالبل يمالسإلا ٠

 تناك - : مهنم قيرف لاقف . . ةثلاثلا ةينيمرأو ةعبارلا ةينيمرأ ىمسُي ناك ام ديدحت يف

 لاقو .ةعبارلا ةينيمرأ ىعدت سيئجابو «شيجرأو ء«طالخو «القيلاقو ءطاشمش

 شيجرأو «القيلاقو' ءطالخ تناكو «ةعبارلا ةينيمرأ اهدحو طاشمش تناك :نورخآ

 ًائيش تناك ةثلاثلاو ةعبارلا ةينيمرأ نأ نيلوقلا عمجيو .ةئلاثلا ةيئيمرأ ىعدُت سينجابو

 .اعم ةثلاثلاو ةعبارلا ةينيمرأ ةمصاع طالخ تناكو ًادحاو

 يرعشألا مْنَع نب ضايع ةدايقب دالبلا كلت حتف قئاثوو عئاقو نم ناكو

 : ىلي ام

 : طالخ ضرأ :الوأ

 مث - نزرأ :وأ - نوزرأ ضرأ ىلإ سيلدب نم هشيجب مْنَعغ نب ضايع مدقت

 دير نيعلسملا ديردكنابو اهديتف متن طالخ ةنيده لكش هك ؛«ناطب جرم «جرملا

 لوألا عيبر يف كلذو «نييبتلا فلس امك ءاهشيجو سويطسوي كلملا تنب نويراط

 لاق .ملسأ دق نوغري اهجوز ناكو نويراط تملسأف .ه9١ ةنس يناثلا عيبر وأ

 هللا حتف امل : ينادمهلا قاحسإ 7 نع يدعجلا ليقع نب هللا دبع لاق» : يدقاولا

 ىلإ ضايع لسرأ ؛يرعشألا مْنَغ نب ضايع دي ىلع نيملسملا ىلع طالخو ةينيمرأ
 امهيلع ذخأو نويراط هتجوز عم طالخو ةينيمرأ رمأ هدلق هيلع مدق املف «نوغري

 هللا: نما اسب ارمأي ثأو ةعيوشلا عنق أو لدحلاب نماتلا ةاناعب نأ هللا :ةم ًاقثوم
 ىلإ ضايع راس» : يقّرلا بويأ يبأ نع هتياور يف يرذالبلا لاق امنيب '”«هلوسرو
 ىلإ اهزاجو «سيلدب غلبف بردلا لخدو «نيبيصن حلص لثم ىلع اهحتفف نزوأ
 طالخ قيرطب َنَّمأ مْنَغ نب ضايع نأ :يرذالبلا لاقو ''”«اهقيرطب حلاصو «طالخ

 .!ج ١١؟ص - يدقاولا هللا دبع يبأل - ماشلا حوتف )١(
 .أ*١ الو ١86٠١ ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف (0)
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 نأ كلذ يدؤمو ؛©2ًاباتك كلذ هل بتكو «ةواتأ ىلع هعطاقو هدالبو هلامو هسفن ىلع
 ةيمالسإ :امهادحإ «ناتماعز اهيف تحبصأ ةينيمرأ نم اهل ةعباتلا دالبلاو طالخ
 :ىرخألاو «نيملسملا نم هعم نيذلاو طالخ ةنيدمب ضايع يلاو يف لثمتتو
 ةواتأ ىلعو ةيزجلا ءادأ ىلع ضايع هحلاص يذلا طالخ قيرطب يف لثمتتو ةينارصن
 طالخ جارخ ضايعل سيلدب بحاص نمضف» :يرذالبلا لاقو «لاتهلا خرم
 نب دنورس قيرطبلا سيلدب بحاص نأ ينعي اذهو «2©”«اهقيرطب ىلع امو اهمجامجو
 .ةينيمرأو طالخو سيلدبل ىلعألا قيرطبلا ةباثمب حبصأ سلوب

 : مورلا نزرأ ضرأ :ايناث
 باجتسا هنأ الإ «ليشفود كلملا مورلا نزرأ بحاص حلاص دق ضايع ناك

 لاتقل موقلا فلاحت يف لخدو طالخ ىلإ هشيجب راسو سويطسوي كلملل كلذ دعب
 موقلا نكلو «نويراط كيلمت مسارم يف كرتشاو نويراط تخأ جوزتو «نيملسملا
 ليشفود بحسنا ٍلئدنعو ءركذلا فلاس وحنلا ىلع طالخ يف اومسقنا نأ ثبل ام
 نوملسملاو ضايع لخد املف «هدالب ىلإ ه هركسعب داعو مورلا نزرأ ضرأ بحاص
 يحاوض يف اوركسعو داهجلل نيملسملا شيج أيهت ؛مهديب تحبصأو طالخ ةنيدم

 ناسرف اهيلعو ٌليخ تتأف» :صوحألا يبأ نع هتياور يف قاحسإ نبا لاق .طالخ

 لاقو انقوي مهيلإ ردتباف ءريمألا اودصقو اولجرت نيملسملا نم ريتاج حاب رج
 خيش ىلإ اوراشأو انمدقم اذهو مورلا نزرأ باحصأ نحن : :اولاق ؟متنأ نم :مهل
 حيسملا ٌتيأر ءمكيلع ينلد هللا نأ : ل ءانقوي هنطارف يضلا سب ويح

 .هب ٌترشب يذلا وه برعلا ءالؤه ئبن نأ : : يل لاقو دمحم عابتاب ينرمأي مونلا يف

 امب هثدحو «ضايع ىلإ خيشلا عم اوشمو هعم نمو وه لجرَت انقوي عمس املف
 ا را يا ءهحفاصو ضايع هل ماقف «ىرج
 .نيدلا عئارش مهنوملعيو «مالسإلا ىلإ مورلا نزرأ بحاص نوعدي نيملسملا نم
 .«مورلا نزرأ ىلإ مهب راسو ؛خيشلا ىلإ اهتخأ تملسو نويراط كلذب تحرفو
 «يدع نب ةمالسو هللا دبع نب ةحاور عمه ة ةرشعلاو» : يدقاولا هللا دبع وبأ لاق

 لهسو هةريسيس هر هللا هكبطو «دعاص نب ريرجو «دليوخ نباو .عوكألا نب لاقرملاو
 عم اوراسف . .راشب نب ريمغ وبأو ءرمعم نب مزاحو «تباث نب بعصمو ءدعس نب

 حرفف :مورلا نزرأ بحاص ليشفود ىلإ - ةنوراف نويراط تخأو هباحصأو خيشلا

 هوعدو ليشفود كلملا ىلإ اولخدف ؛مهئاقلل اوجرخو مهب ةنيدملا لهأو ليشفود

 )١( ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف ١8١ و5٠١15.
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 ىلإ مهاعدو هآر امب خيشلا مهثدحو سانلا رباكأ بلط مث .ملسأف «مالسإلا ىلإ

 اودؤي نأ ىلع «ةينارصنلا ىلع ىقب نم ىَقَبو ءمهنم ملسأ ْنَم ملسأف «مالسإلا
 نزرأ بحاص مّلَّسو .نآرقلاو مالسإلا عئارش سانلا نوملعي ةرشعلا ماقأو .ةيزجلا
 .«نيملسملا ىلإ طالخأل تناك يتلا نوصحلاو عالقلا

 :القيلاقو سينجأبو شيجرأ حتف : ثلاث

 كلذو ءالقيلاقو سيئجابو شيجرأو طالخأ لمشي ةثلاثلا ةينيمرأ حلطصم ناك

 «ةعبارلا ةينيمرأ اهدحو اشمش تناك» :ةينيمرأ رومأب ملعلا لهأ نم قيرف لوقل ًاقفو

 لصتي اممو .«ةثلاثلا ةيئيمرأ ىعدت سينجابو شيجرأو طالخو القيلاق تناكو

 :نوطراي هتنبا كيلمتل رمألا أيه امل ةينيمرأو طالخ كلم سويطسوي نأ شيجرأب
 ةريحب طسو يف يهو سويقري ةعلق ىلإ هيلع فاخي امو رئاخذلاو لاملا لسرأ)

 كلذ نم دافتسيو «(ةينيمرأ ضرأ عالق عنمأ تناكو ءاهيلع دحأل ليبس ال شيجرأ
 «نويراط ةطلس تحت تناكو «شيجرأ ةريحبو ةقطنم زكرم يه سويقري ةعلق نأ

 عالقلا ةلمج عم نيملسملاو ضايع ىلإ مورلا نزرأ بحاصو نويراط اهتملسف
 ةيمالسإلا ةدايسلا تلمشف «سينجأب ًاضيأ اهنمو طالخ ال تناك يتلا نوصحلاو

 . سينجأبو شيجرأ

 مث)  يرذالبلا لاق . مورلا نم ريمأ اهمكحي ةقطنم تناكف ءالقيلاق امأو

 اهتحسو «القيلاك ةنيه ققبف::ىلاق نمست تناكو ةتارقا هدعب اهجكلمف تان

 . (القيلاق اولاقف «ةلاقيلاق برعلا تبرعأف . يلاق ناسحإ كلذ ىنعمو «ةلاقيلاق

 حلص ىلع اهلهأ هحلاصف «يرهفلا ةمّلْسَم نب بيبح القيلاق ىلإ ضايع هجو دقو
 . ةثلاثلا ةينيمرأ دالب رئاس ةحلاصملاب حتفلا لمش كلذبو «طالخ قيرطبل ضايع

 ةعبارلا ةينيمرأ يهو طاشمش حتف :ًاعبار
 نب نامثع ضايع هجو مث) :قاحسإ نبا نع هتياور يف يربطلا لاق

 با ل من عا ءلاتق نم ءيش اهدنع ناكف ةعبارلا ةينيمرأ نا صاعلا يبأ

 لك ىلع ةيزجلا ىلع صاعلا يبأ نب نامثع اهلهأ حلاص مث ءأديهش يملّسلا لطغملا
 ”(رانيد تيب لهأ

 باتكو ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا باتك يف اهنيعب ةياورلا هذه تدرو دقو
 نب نامثع مْئَغ نب ضايع هجَو» :هصن يلاتلا ظفللاب ريثألا نبال خيراتلا يف لماكلا
 لتقف - لاتق نم ءيش اهدنع ناكو  اهلهأ هلتاقف «ةعبارلا ةينيمرأ ىلإ صاعلا يبأ
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 نافع نب نامثع فلختسا امل: :هصن يلي ام يرذالبلل ةياور يف ءاج امنيب
 نأ ةعبارلا ةينيمرأ يهو طاشمش وزغب هرمأو ءاهروغثو ةريزجلاو ماشلا ةيواعمل عمج

 اهاحتفنف «يملّسلا لَطَعُملا نب ناوفصو يرهفلا ةمّلْسَم نب بيبح اهيلإ هّجَوَ ءاهيزغُي

 يفوت اهبو ءاهب ناوفص ماقأو «ءاهُرلا حلص لثم ىلع ءاهيلع امهلوزن نم مايأ دعب
 . "!(نامثع ةفالخ رخآ يف

 يلي ام ةيطلم اهنمو ةيرزجلا روغثلا حتف نع ثيدحلا يف هسفن يرذالبلا لاقو
 ةيطلم ىلإ طاشمش نم يرهفلا ةمّلْسُم نب بيبح مْنَع نب ضايع هّجَو) :هصن
 . "7! اهحتفف

 ًالئاق ةينيمرأ حتفل حيحصلا بيترتلا يف طاشمش ميلقأ حتف ريثألا نبا ركذ دقو
 ىلإ هزاجأف بردلا لخدو ءاهحتفف نزرأ ىلإ ِمْنَع نب ضايع راس» :هصن يلي ام
 .ةينئيمرأ نم ةضماحلا نيعلا ىلإ ىهتناو ءاهقيرطب هحلاصف طالخ غلبو سيلدب

 , "0. . ةونع اهحتفف ةيطلم ىلإ ةملسم نب بيبح ثعب طاشمش ضايع حتف املو
 اهركذ يتلا ةياورلا يف سابتلا عوقو ةيخيراتلا صوصنلا كلت طبر نم نيبتيو

 مْنَغ نب ضايع عم صاعلا يبأ نب نامثع نكي ملف «قاحسإ نبا نع يربطلا
 ىلإ لوألا ريسملا يف هعم ناك امنإو /ه١٠ ١9 ةنس ةينيمرأ حوتف يف يرعشألا
 طاسيمس ةنيدم حتفل كاذنآ ضايع ههجو دقو ه1 - ١5 ةنس ةيتارفلا ةريزجلا
 هيف بيصأ «لاتق نم ءيش طاسيمس يف عقوف ةريزجلا لخاد ءاهّرلا لامش ةعقاولا

 لهأ ةحلاصم متو (لَتَقُي مل هنكلو «ةفيفط ةباصإ يملسلا لطعملا نب ناوفص

 حتف امنيب ءطاشمش نيبو طاسيمس نيب سابتلالاو نظلا عقوف «ةيزجلا ىلع طاسيمس

 صاعلا يبأ نب نامثع ناكو ه4١ ةنس ةثلاثلا ةينيمرأو طالخ حتف دعب ناك طاشمش

 ءادس ام ناقد لل ككاو: ةينيمرأ حوتف دهشي ملو يبرعلا جيلخلا ةقطنمب نيرحبلل ًالماع
 حتفل لطعملا نب , ناوفصو ةملسم نب بيبح هَّجو يذلا نأب يرذالبلا ةياور يف
 سابتلا وه ه7 ةنس نافع نب نامثع ةفالخ يف ماشلا ريمأ ةيواعم وه طاشمش
 تام يذلا ضايع امئيب ءه١7 ةنس تام مْنَغ نب ضايع نأب نظلا ىلإ دوعي أطخو

 ريمأ يرعشألا ِمْنَع نب ضايع سيلو صمح لماع يرهفلا ضايع وه ه١٠7 ةنس

 .ا)ج 717/7”ص ب ريثألا نبال  لماكلاو لج ,/5صض - ريثك نبا - ةياهنلاو ةيادبلا )١(
 .145و 88١ص ب يرذالبلل  نادلبلا حوتف (؟)
 .7ج 7174 ص - ريثألا نبال  خيراتلا يف لماكلا (")
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 حوتف يف هتكراشم مث ه7 ٠ ةئس هتاحوتف ليلدب ةينيمرأو ةيتارفلا ةريزجلا حتافو

 ةضماحلا نيعلا ةقطنم غلب ىتح اهعيمج ةثلاثلا ةينيمرأ دالبو طالخ حتتفا دقف ءرصم

 ةمْلْسَم نب بيبح ةدايقب هشيج نم نيتبيتك ضايع هّجَو امنيب ةينيمرأ يلاعأ يف

 لئاوأ يف كلذ ناكو «ةعبارلا ةينيمرأ يهو طاشمش ميلقأ حتفل لْطَعُملا نب ناوفصو

 لودلا نيقعيو هب احمل يضفي عا حبق رو ماي ا دك هي دين 82م

 ميلقأ نم امهيلإ امو ساولسو ىوخ ةقطنم ىلإ ةثلاثلا ةيئيمرأ لهأ نم اوملسأ

 : يدقاولا لاق ثيح «ةعبارلا ةيئيمرأ ىف طاشمش

 الإ اهلهأ ملسأف «ضرألا كلت يلي امو ساولسو ىوخ ىلإ ضايع ثعب»
2 1 1 . 10 

 بيبح نأ ةقباسلا ةياورلا يف يرذالبلا لاق يتلا طاشمش ىلإ ضايع راس مث

 حلَص لثم ىلع ءاهيلع امهلوزن نم مايأ دعب اهاحتف» لطعملا نب ناوفصو ةمَلْسَم نب

 ناوفص ضايع هَجَو» : يلي ام (طاسيمس) حتف ربخ يف يرذالبلا ركذ امنيب 00

0 00 

 لصح ام وه اذهو '”«ءاهرلا حلص لثم ىلع اهلهأ هحلاصف ءاهثوصحو اهأرق نم

 ضايع حتف امل» :ريثألا نبا لاق ثيح «ةعبارلا ةينيمرأ يه يتلا طاشمش يف

 ثكم امنيب .«ةونع اهحتفف ةيطلم ىلإ يرهفلا ةملسُم نب بيبح ثعب طاشمش

 ءيملُّسلا لطَعُملا نب ناوفص اهيلع ىَلَوَو ءاهرومأ ريرقتب ماقو طاشمش يف ضايع

 ضرأو نزرأ ضرأ حتف مت كلذبو .اهيلع الماع ناوفص ماقأف ء«ه١٠ ةنس كلذو

 ةفالخ يف يرعشألا مْنَع نب ضايع دي ىلع ةعبارلا ةينيمرأو ةثلاثلا ةينيمرأو سيلدب

 دالب ينعي يذلا اهلولدمب ةينيمرأ دالب ىلع لامعلا ضايع لمعتساو باطخلا نب رمع

 .ًايلاح زاقوقلا
 نا دف جامع نام يع

 ةينيمرأ حتتفب رمع ىلإ هباتكو ةريزجلا ىلإ ضايع ةدوع
 قاحسإ ىبأ نع يدعجلا ليقع نب هللا دبع لاق يدقاولا هللا دبع وبأ لاق

 :ينادمهلا

 دعب يرعشألا ٍمْنَع نب ضايع دي ىلع نيملسملا ىلع ةيئيمرأ هللا حتف امل»

 ىلع راسو ةينيمرأ ضرأ نم ضايع لحترا ءركب رايدو سّرْفلا ةعيبر ضرأ حوتف

 .1758ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف )١( 2 .”ج ١١”ص  يدقاولل  ماشلا حوتف )١(
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 . .نورام لبج ىلإ مث درعسأ ىلإ اهنم جرخو مورلا نزرأ ىلإ اهيلع درو يتلا قيرطلا

 ىَبَأ ْنَمو مهنم ءالقعلا باجأف «مالسإلا ىلإ مهاعد نورام لبج ىلع ضايع لزن املف
 باجأف حواسأو ءاطمشلا ىلع لزن ىتح لحترا مث «ًادهع مهل بتكو ةيزجلا هيلع ٌرقأ

 ةريثك ثابخأ اهبنجب ناكو ةئيفسلا عضومو يدوجلا لبج هعم نمو ضايع رازو ءاهلهأ
 عاطأو باجأف ًاحلاص يريزجلا اهكلم ناكو «ثابخألا حزنت دالبلا كلت لهأ تناكف

 «ةريثك نكامأو سيبردو زيفقو نارفعزلاو ساوك هدي تحت تناكو ايداعب نكسي ناكو

 مهل ذفنأو ءادهع ةدلب لهأل بتكو «ملسأو ضايع ىلإ لبقأو عاطأو حلاص باجأف
 بحاص َحَّلاَصَو ءلصوملا لزنو . .ضايع ىضم مث .مالسإلا ىلإ مهوعدي نم
 راصو - ةينيمرأ يهو  طالخ نم ضايع فرصنا امل» :يرذالبلا لاقو 2170. . ىوئيَت

 تناكو .0©2«برعلا نم موق اهنكسأو ًاحلص اهحتفف راجنس ىلإ ثعب ةريزجلا ىلإ
 دلبو نييروشآلا ضرأ يهو ةدحاو ةقطنم ةباثمب ىونينو لصوملاو راجنس ةيرب

 ةيتارفلا ةريزجلا رئاس يفو اهيف قرشأ مث ةميدقلا ةيبرعلا ةيماسلا ةيروشآلا ةراضحلا
 .هنع هللا يضر يرعشألا مْنَع نب ضايع دي ىلع ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلا رصع

 قاحسإ ىبأ نع يدعجلا ليقع نب هللا دبع نع يدقاولا هَّللا دبع وبأ لاق
 ْ ظ : دعت ناي اه ىإةهلا

 امب هملعي هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ ىلإ ضايع بتكو

 ِمْنَع نب ضايع نم . ميحرلا نمحرلا هللا مسب :لوقي هيلإ بتكف ؛ .مهيلع هللا حتف

 . هتاكربو هتمحرو كيلع هللا مالس . . نينمؤملا ريمأ باطخلا نب رمع ىلإ ئرعشألا

 هلل :قيشلاق ؛ِةكَي دمحم هيبن ىلع يلصأو وه الإ هلإ ال يذلا َهَّللا ٌدمحأ ينإف دعب امأ

 حنمو قكراذأع نافيا هللز مرهق ك مشلا ضحدأو ةرصنب مالسإلا دْيأ يذلا

 رودصلاو ًاحاسفنا لامآلا ديزي ًادمح ؛مئاظع نم فرصو عفرو فشكو كازأو

 هللا رّسّيو ءاهتواسق دعب مايألا ْتَقرَو ءاهتبالص دعب ٌةدشلا تنال دقف (ًاجارتشلا

 ْمْلو «كلاسملا مهيلع اَنْعّيَضَو كلاهملا دراوم ءادعألا اندروأ دقو .اهرمأ ىلاعت

 اونهادو اولياحو اولاتحا مهنإو ءُأَقَتْرُم ءامسلا يف الو ًاقفن ضرألا يف اودجي

 نأ دعب كلذ ىلع مهانررقأف ءملسلا ىلإ حونجلاو ماثآلا نع دعُبلا اورهظأو اولسرأو

 رهقو اننيد زعأو انمالعأ هللا رشن دقو «عيابو ملسأ نم مهنمف كلاهملا ىلع اوفرشأ

 ندي نهذللا ىلصو ةدح وشلل ةمعتلا و. : . اقيم يطاو اعملك عار تودع

 .هتاكربو هللا ةمحرو نيملسملا عيمج ىلعو كيلع يلع مالسلاو . ملسو دمحم

 .187؟ص - يرذالبلل  نادلبلا موتف () .؟7١١7ص  يدقاولل  ماشلا حوتف )١(
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 «يدنكلا ليبحرش عم  مئانغلا  لاومألا نم لصحت ام سمخ ضايع ثعبو

 ىلإ ليبحرش راسف ءريسملاب هرمأو «باتكلا ةملسو «سراف ةئام هيلإ مضو
 ياكل ةلواتو تاطقلا نب .نينودع' ةتموملا رمآ

 ةيتارفلا ةريزجلا دالبل يرعشألا ِمْنَع نب ضايع تاحوتف ءابنأ لمتكت كلذبو
 ١ ةنس ذنم ةيتارفلا ةريزجلا دالبل مالسإلا يف ريمأ لوأ ضايع ناكف «ةينيمرأو

 ضايع سسأف «ةيرجه ٠١ ةنس لئاوأ يف ةينيمرأ حتف دعب اهيلإ هتدوع ىتح ةيرجه
 بونجو قارعلا لامش يف ةدتمملا ةيتارفلا نادلبلا كلت يف يمالسإلا يبرعلا رصعلا

 نم اهرواج امو ناجيبرذأو ةيئيمرأ دالبو ايكرت بونج يف ركب رايدو ةيروس قرشو
 .ةديعبلا زاقوقلا قافآ

 م4 عاع 1

 ديعصو ءاسنهبلا حوتف يف ضايع محالم
 ىلإ هباتكو ةيتارفلا ةريزجلا ةيالو ىلإ ةينيمرأ حتف نم ضايع ةدوع دعب

 ةطلس راشتناو دالبلا نم هدي ىلع هللا حتف امب باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ
 ريمأ صاعلا نب ورمع ىلإ نينمؤملا ريمأ رمع بتك «قافآلا كلت يف مالسإلا مالعأو
 رمع هذمأو ءرصم ديعصو ءاسنهبلا دالب حتفل ريسملاب رصم يف نيملسملا شيج
 ناكو «ةرونملا ةنيدملاو ةيتارغلا ةريزجلاو ماشلا نم ءارمألا ةداقلا ةباحصلا تارشعب
 دالب ىلع ضايع فلختساف «ةيتارفلا ةريزجلا ريمأ يرعشألا ِمْنَع نب ضايع مهنم

 هالو باطخلا نب رمع تاياورلا ركذت يذلا يراصنألا دعس نب ريمع ةيتارفلا ةريزجلا

 ىف ةّقّرلا ةنيدمو اهلا ةنيدم نم ضايع قلطنا امنيب «ضايع دعب ةريزجلا ىلع

 يف - ناسرفلا نم بئاتكو ةباحصلا نم ةبكوك سأر ىلع  رصم ىلإ ةيتارفلا ةريزجلا
 ١ .ه١ لوألا عيبر

 ةزيجلا ضرأب شويجلا تلماكت امل» :ماشه نباو قاحسإ نباو يدقاولا لاق

 ةباحصلاب صاعلا نب ورمع ىلص ةيوبنلا ةرجهلا نم 5١ ةنس رخالا عيبر يف كلذو
 مث . .سراف فلأ رشع ةتس مهتدع تناكو شيجلا ىلع فرشأ مث «حبصلا ةالص

 ماوعلا نب ريبزلا مَدَقَت ْنَم لوأ ناكف ؛تايارلا باحصأ ءارمألا ةباحصلا ىعدتسا

 مث . .ناسرفلا نم ةئامسمخ ىلع هّرَّمأو ةيارلا هملسف هداوج ىلع ٌبكار وهو

 ركب يبأ نب نمحرا دبع مث . .نايفس يبأ نب دايز مث . .سابعلا نب لضفلا

 ىعدتسا مث . . ليقع نب رفعج مث . .باطخلا نب رمع نب هللا دبع مث . .قيدصلا
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 مث . .ةياّرلا هّمَلَّسَو ةئامسمخ ىلع ِهّرَّمأو يريمحلا ينارهبلا ورمع نب دادقملا
 مث . .ةيارلا هّملَسو سراف ةئامسمخ ىلع هّرمأو رساي نب رامع هدعب نم ىعدتسا

 هدعب نم ىعدتسا مث ٠ . يراصنألا ةناجد وبأ مث ٠ :ىملسلا:سادرم قبب سانعلا

 ًاكاش هداوج ىلع ٌبكار وهو ضايع مدقتف هنع هللا يضر يرعشألا مْنَغ نب ضايع

 ضايع هجوَتَق «سراف ةئامسمخ ىلع هّرَّمأو ةيارلا صاعلا نب ورمع ِهمَّلَسَق «هحالس
 :لوقي وهو

 يردزُم يداعألاب ..ماَمُهَُّمرَق يرعشأ ٌسِراَوُملا َبَسَعْلا اذإ ينإ

 يركسع سراوفلل مطالتلا موي يرذؤجلا لازغلا تاموح موحَيو

 ربكألا باذعلا ينم مهقيذأو ًاسباوعو اسراوف نلئُمألِف

 مث «ةبعش نب ةريغملا مث . .ةيارلا همّْلَّسَو يرافغلا رذ ابأ هدعب نم ىعدتسا مث

 ةةبقع قي: كيلولاو ءيريمحلا عالكلا اذ مث «يناميلا يسّبعلا قورسم نب هرسيم

 نب ةعيبرو ؛يراصنألا هللا ديه نيب ضاحي (ينهجلا رماع نب ةبقعو ءرعشألا كلانعو

 تاداسلا ءالؤه لاثمأو «يئاطلا متاح خف يدعو «يبراحملا ريعهز

 .«مهنع هللا يضر

 لوأ تعقوف «صاعلا نب ورمع عم ءارمألا ةباحصلا كئلوأ ةدايقب شيجلا قلطناو

 حانجلا ةدايق يف يرعشألا مْنَع نب ضايع ناكو ءروشهد جرم يف ودعلا عم ةريبك ةكرعم
 يف بلقلا يف ٌتنك» : يعبرلا ةقلع نب عفان لاق .روشهد جرم ةعقوم يف شيجلل رسيألا

 امم نادمهو سوألا نم ةعامج تناكو . .روشهد جرمب مورلا ةعقو موي ورمع ركسع

 مهنكامأ نع مولاّراَق نادوسلاو مورلا نم سودرك مهيلع فطعف ءرسيألا حانجلا يلي

 «هباحصأو يرعشألا منغ نب ضايع ىلإ ةميزهلا تلصوو , مهيديأ نيب ب اورفف مهوفشكو

 ضايع حاصف «ةدجنلاو ةدشلا لهأ نم سراف ةئامسمخ هعم ناكو كلذ ضايع ىأر املف

 ةلمح مهيلع اولمحو نادوسلاو مورلا ىلإ اوبئاوتف هللا لوسر باحصأ اي ةدجنلا ةدجنلا

 رصنلاب روشهد جرم ةعقوم تجوتت مث «نيمزهنم اوُلَوَف «تابثو ةين قدصب ةدحاو

 1 ةنس يناثلا ىدامج يلاوح يف تناكو  حتفلاو

 ةقرف لك هجوتت نيتقرف ىلإ ءارمألا ةباحصلا ميسقتب صاعلا نب ورمع ماق مث
 مضت ةفرف يف: ضايغ ناكن ءرصم ديعص تاهج نم ةهج ىلإ اهناسرفو اهبئاتكب
 نايفس يبأ نب دايزو بدنج نب ةرمسو سابعلا نب لضفلاو ةبجن نب بيسملا
 ءاهناسرفو ةقرفلا كلت ريمأ ضايع ناكو ؛مهريغو .ديلولاو ورمع نب عاقعقلاو

 امك كلذو يلاهألا نوحلاصيو نوحتفي ضايع مهب راسف «فالآ ةرشع ءاهز ْمُهَو

 قيرطب مهلتاقو «سوقلس ىلإ داوسلا نم اهلوح امو ازيس ةدلب ىلإ) :يدقاولا ركذ
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 وحن مهتم نوملسملا رسأف .ديعصلاو ةبونلا لهأو مورلا نم هعم نمو ادنش

 ,ءىرقلا ىلإ نوقابلا برهو ادنش قيرطب عم فالآ ة ةثالث مهنم لتقو ريسأ ةئامسمخ

 ًاحلص نيملسملا عم .اودقعو ةقوسلاو ىراصنلا نم اهلهأ جرخ ادنش قيرطب لتق املف

 ا

 نب سايلوب ىعسي ادبنط قيرطب ناكو ءانسأب فورعملا دلبلاو ادبنط نم ًابيرق اولزن
 ةديكم كلذ ناكو «ةفولعو ةريم هعمو هتعامجو وه نيملسملا ىلإ جرخف «سرطب

 تحت تناكو انسأ نعو ةدلب نع ةيزجلا ءادأ ىلع ًاحلص نيملسملا عم دقعو عهئم

 ةعامج يف ينارهبلا دادقملا نب , هللا دبعو ديلولا نب , دلاخ نب ناميلس لزنف .همكح

 عم ىرخأ قطانم ىلإ نيملسملا ةيقب هجؤتو ءانسأو ادبنط نم برقلاب نيملسملا نم

 اسنهيلا كلم يمورلا سويلطبلا ىلإ ادبنط قيرطب سايلوب بتكف .ءارمألاو ضايع
 اشيج يل زهجف مهب كتفلا ديرأ ينإو ةديكم الإ برعلا تحلاص ام ينأ :لوقي

 ىرقلا لهأو ىراصنلاو مورلا نم سراف فالآ ةسمخ سويلطبلا هيلإ ثعبف ءمهلثْقَتل
 ىلإ اولخدو ادبتط اولصو ىتح ليللا مالظ يف اوراسف «سامور ىمسُي قيرطب عم
 هشيج عومجم غلبف «هل نيعباتلا انسأو ادبنط دنُجج سايلوب عمجو ؛سايلوب قيرطبلا

 نب ناميلس عم نيذلا نيملسملا ىلع مهب مجه حابصلا ناك املف 0

 :نيملسملا نم ةئامسمخ ءاهز امهعم ناكو دادقملا نب هللا دبعو ديلولا نب

 املف» :ينهجلا عفار لاق «دلاخ نب ناميلس لهشلا عس يديك ًالاتق ودعلا 00

 ءنْذَع تانج يف ىقتلملا دمحم ابأ اي كدعب ةايخ ال : حاص دادقملا نب هللا دبع هآر

 ههجو يف ةريثك تابرض برضو ةنسألا هيلع تكبتشاو هب اوطاحأف لتاقي صاغ مث

 هأقوشاو :عاضودارددلا هي اطقم ىتع يجو رع مدل ميو خامرلا تحارعي

 وحن نيملسملا نم لِتُقو حارجلاب نِخّنَأ دق ناكو .ًاديهش تامو مسبت مث ةنجلا ىلإ
 تايار نع تفشكناو تحالل دق ةربغب اذإف «توملاب انلك اََقْيأو «نيرشعو نيتئام

 نب لضفلاو بدنج نب ةرمسو ةبجن نب بيسملاو عاقعقلا موقلا لئاوأ يفو .ةيمالسإ

 ءارمألا نم هعم نمو يرعشألا مْنَع نب ضايع مهريمأو نايفس يبأ نب ؛ دايزو سابعلا

 قيرطبلا لثقو .مهولجأ ىتح دحاو لجر ةلمح موقلا ىلع اولمحف «تاداسلاو

 نوملسملا مهتعبتو مورلا تمزهناو سويلطبلا بحاص سامور قيرطبلاو سايلوب
 000 رحبلا يف مهومرو يفسويلا رحبلا ةميزهلا تغلب ىتح نورسأيو نولتقي

 ا ا م 1

 ا نيملسملا ىلإ مهدالوأو ةقوسلاو ةيعرلا نم انسأ لهأو ادبنط لهأ جرخو

 نكي ملو ًاينارصن ناكو صول مهقيرطب مهعم جرخو - مْنَع نب ضايع نيملسملا دئاق

 نحنو انرمأ ىلع نيبلوغم اًنُكو ةيعر موق نحن :نيملسملاو ضايغل اولاقف 00-0
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 نأ طرشب :نوملسملاو ضايع لاقف «نامألاو حلصلا اوبلطو ,مكتيعرو مكتمذ لهأ

 - (سايلوب عم نيملسملاب اوردغ نيذلا مورلا نم)  مكيلإ اوبره نم ىلع انولدت
 نكاسملاو رودلا مهب نولخديو نيملسملا نوذخأي اوراصف «كلذ ىلإ مهوباجأف

 نيملسملا ىلإ هب يتأيو يمورلا ىلع ضبقي ينارصنلا ناكو «مورلا ىلع نوضبقي
 - رايبألاو ريماطملا نم يمور ةئامسمخو فلأ وحن انسأو ادبنط نم اوضبق ىتح

 ل ا ل ل

 فلألا باقر برضب مْنَغ نب ضايع رمأف  نيملسملا نم نيئالثو نيتئامو
 مْنَع نب ضايع عمجو . اهينط ةدلب يبو :موكلاب فرو كانه لت ىلع ةنامسعتو

 رشحي : : لوقي هيَ هللا لوسر تعمس :لاقو مهعوردو مهبايل يف مهنفدو ءادهشلا
 مدلا نول نوللا ءامد رطقت مهتاحارجو ةمايقلا موي هللا ليبس يف اولتُف نيذلا ءادهشلا

 «كسملا حير حيرلاو

 نأ دعب - انسأو ادبنط يف - ِمْنَغ نب ضايع ماقأو» :يدقاولا هللا دبع وبأ لاق
 «لحاوسلا ىلع تاراغلا نوئنشي ءارمألا  هَجَوَو - ؛لتلا نم برقلاب ءادهشلا نفد

 ؛ةنورش ىلع اوراغأف سراف فلأ يف بيسملاو هللا دبع نب رباجو متاح نب د: يدعو

 فالآ ةسمخ يف تيرهأ قيرطبو لهاجلا ساردنص هل لاقي قيرطب مهيلإ جرخف

 مهيلإ لسرأف يرعشألا مْنَع نب ضايع ربخلا غلبف «لبجلا حفس دنع اولتتقاف «سراف
 مورلا اولتاقف «سراف فلأ يف سابعلا نب لضفلاو رذنملا نبا ةبحص ىرخأ ةبيتك

 - ةنورش قيرطب - لهاجلا ساردنص قيرطبلا سابعلا نب لضفلا َدَّصَقَو «ًاديدش ًالاتق

 اولو مورلا كلذ ىأر املف «هلتقف تيرهأ قيرطب ىلع رذنملا نبا لمحو «هلتقف

 ىلإ مث ريدلاب فورعملا ناكملا ىلإ نورسأيو نولتقي نوملسملا مهعبتو «رابدألا
 جرخف ءاهوبرخأو مايأ ةعبس نوملسملا اهرصاحف «ةنيصح تناكو لهاجلا ةنيدم

 - لزنو .ةيزجلا اوطعأو نيملسملا عم ًاحلص اودقعو تيرهأو ةنورش لهأ ىراصن
 يتئام يف رماع لزنو «تيرهأو ةنورش يف هباحصأ نم نيتئام يف يبلكلا ةّرُم  ماقأو
 ءانيب فورعملا ناكملا يف سراف يتئام يف ورمع نبا لزنو ءانسأو ادنبط يف سراف

 نب بيسملا هيدي نيب لسرأو «شيجلا ةيقبب ضايع لحتراو - ضايع رمأ نع كلذو -
 رماع نب ةبقعو «بلطملا دبع نب سابعلا نب لضفلاو «سادرم نب سايعلاو «ةبجن

 فرعي ناكم ىلإ اوراسف «سراف ةئامسمخو فلأ يف نايفس يبأ نب , دايزو , ينهجلا

 ىلإ لماعلا لسرأف  ءاسنهبلا كلم - سويلطبلا كلملل ةعلق كانه تناكو سونرجلاب

 .؟ج ١560 4١ص  يدقاولل  رصم ديعصو ءاسنهبلا حوتف باب  ماشلا حوتف (0)
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 .فالآ ة ةرشع يف مقلش قيرطبلا هيلإ لسرأف اب فاللي نوبل

 :لاق لاله نب قراط نع نزام نب دادش انثدح «يعوبريلا ملاس نب ملسم لاق

 تقو كلذ ناكو تراث دق ةربغ انيأر  ةعلقلا ىلإ وأ - سونرجلا ىلإ ريسن نحن امنيب
 عملي بيلص لك رمحألا بهذلا نم نابلص ةرشعو مالعأ ةرشع نع تفشكناف ىحضلا

 لاتق انلتاقو ءانب اوطاحأو مهيلع انلمحف انيلع اولمح نأ نود انولهمي ملف «بكوك هنأك

 ةعاسالإ نكت ملف ًاديدش ًالاتق دايزو سابعلا نب لضفلاو بيسملاو ةبقع لتاقو «توملا

 انربكو انبلق ىوقف شيجلا ةيقب يف يرعشألا ِمْنَغ نب ضايع ريمألا انيلع فرشأ ىتح
 مورلا لمش اوددبف دحاو لجر ةلمح نوملسملا لمحو . .ريبكتلاو ليلهتلاب انوباجأف

 - يفسويلا رحبلا ىلإ اولصو نأ ىلإ نورسأيو نولتقي نوملسملا مهعبت تاو نيمزهنم اولوف

 ا ل ا لا ملا لينلا ارهن ينعي
 ةميظع ةلتقم مورلا لتقو «رادجلا اومدهو باوبألا اوقرحو نوملسملا اهب طاحأف جرملا
 ةيعبرأو ةيلامث نيملتبملا قم ةيفعناو فلا نماوحتاوسأو «فالآ ةثالث نم ًاوحن

 كلذبو .«ةعقوملا ناكمب هباحصأو وه نفّدو «يراصنألا فيس مهنايعأ نم ًالجر
 بجر رهش يلاوح يف رصم ديعص نم ءاجرألا كلت رئاس حتف ضايع ةدايقب لمتكا
 يف ورمع ناكو «صاعلا نب ورمع ىلإ حتفلاب ضايع بتكو ءه7؟ ةنس نابعشو
 .اسنهبلا ىلإ ضايع ىضمو ءرصمب طاطسفلا

 ا اي

 ناك «ناسرفلا نم فالآ ةعست ءاهز يف ءاسنهبلا ةنيدم ىلإ ضايع مدقت امنيبو

 يذ ةرصق ةفرش نم ضرعتسي رصم بونجو ديعص كلم ينامورلا سويلطبلا
 ريغ افلأ نونامث مه اذإف ةقرافألاو مورلا نم هشيج بئاتك ءاسنهبلا ةنيدمب ةدمعألا

 ةسواسقلاو ةقراطبلاو ةداقلا مهمدقتي نابلصلاو مالعألا اوعفر دقو «ةاشملا ةقوسلا
 انلزن ام) :يموزخملا مشاه نب ةملس لاق «ةميظع ةنيدم اسنهبلا تناكو «نابهرلاو
 ةنيدم نم ةنيز رثكأ الو ًاددع رثكأ انيأر الو رصمو ماشلا نئادم نم ةنيدم ىلع
 ناكو «ةنيدملا جراخ شيجلل مايخلاو تاقدارسلا سويلطبلا بصن دقو .(ءاسنهبلا
 ًاقدارس ناكو سودنق بابب فورعملا يرحبلا بابلا لباقم ًابوصنم سويلطبلا قدارس
 حفصملا بشخلا نم ةدمعأ ىلع كلذ لثم هعافتراو ًاعارذ نوعبس هتعس ًاميظع
 سويلطبلا ريرس هيفو «نولملا ريرحلا نم وهو «سونبألاو جاعلاو ةضفلاو بهذلاب
 سولجل سونبألا بشخلاب ةحفصم ًايسرك نونامث هلوحو  شرعلا يسرك يأ -
 نأ ناعوت ههضا:هققازاظي نق اريما 'نتويلطبلا رم ارب ةلوضلا تاما وب ةنردلا :تابنأ

 لزني نأ نيفاطصا همسا ًاقيرطب رمأو يلبقلا بابلا وهو اموت باب دنع هقدارس بصني



 3534 يرعشألا منغ نب ٍضاَيِع / نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 2

 . لزني نأ لوباق قيرطبلا رمأو ءرطانقلا نم ًابيرق يقرشلا بناجلا يف فالآ ةرشع يف
 ىلع اوبصنو «ةئيدملا جراخ كلذ لك ناكو ء«ةعلقلا لوح سراف فالآ ةرشع هعمو

 حئافصب ةحفصملا ةليفلا دولج راوسألا ىلع اوعضوو تاقينجنملا ةنيدملا روس
 ريمألا امأو 7 :يدقاولا هَّللا دبع وبأ لاق .ماهسلاو قيناجملاو ةامرلا اوبترو «ذالوفلا
 هباحصأ راشتسا اسنهبلا نم برق امل هنإف هنع هللا يضر يرعشألا مْنَغ نب ضايع

 كلامو يموزخملا مشاه نب هملسو يسودلا ةريره يبأو يرافغلا رذ يبأ لاثمأ
 نم نافلأ مهعمو مهثعبف مهنع هللا يضر يريمحلا عالكلا وذو يعخنلا رتشألا

 اولِزاَنو مهولِتاَف مكولتاق نإ :مهل لاقو ةيقرشلا ةهجلا يف لوزنلاب مهرمأو ناسرفلا
 تايارلا باحصأ هعمو ةيرحبلا ةهجلا نم ضايع ريمألا رّبَعَو .اهوذخأت ىتح ةعلقلا

 رفعجو ملسمو «بيهصو «نارقشو «سابعلا نب لضفلا مهنمو ةباحصلا ءارمألاو
 ني دانّرَو «نمابسلا نس وتتاح ني عنو «بلاط يبأ نب ليقع دالوأ يلعو

 ريبز نب ديعسو «يسودلا ورمع نب هللا دبعو «نايفس يبأ نب رابهو «نايفس يبأ

 دقرف نب ملاسو ؛يريمحلا ميعن نب ريرجو «يئاطلا رظنلا نب ناسحو «يسودلا

 سوأ نب نانسو ءدليوخ نب رمعمو ؛«يئاطلا ملسأ نب فيسو ؛يعوبريلا
 ءالؤه لثمو ؛يئاطلا ليخلا ديز نباو ءيدنكلا نوع نب دلخمو ؛يراصنألا
 اضتي اهضعب ولع بئاتكلا تعباتتو . مهنع هللا يضر تايارلا باحصأ تاداسلا

 .يبرغلا بناجلا اوربعو

 ىقتلا املف «فالآ ةرشع يف لبقأ دق لباق قيرطبلاب اذإ نورئاس ْمُّه امئيبف

 يداني نأ ةرصنتملا برعلا نم ًالجر رمأ «ةراغملا تحت لبجلا حفس دنع ناعمجلا

 ىلإ يريمحلا ريرج بثوف .هملكي ٌةرمإ اذ الجر قيرطبلا ىلإ اوُبِرَق :هتوص ىلعأب
 حلصلا اوبلط نإ معن :ضايع لاقف ؟هملكأ نأ يل نذأتأ ريمألا اهيأ :لاقو ضايع

 وهو مهيلع ىلاعت هللاب انعتساو مهانلتاق لاتقلا اودارأ نإو «مهانحلاص لاتقلا عفرو

 ؟كتجاح لس :هل لاقو قيرطبلا ءازإب فقو ىتح ريرج راسف .ليكولا معنو انبسح
 هيف ىهابت ًامالك ى قيرطبلا لاقف ءريمألا نع ملكتم انأ :لاق ؟مهريمأ تنأأ :هل لاقف

 نولحريف الام برعلا يطعي نأ ًاضراع ىهتناو سويلطبلا مهكلمو مهدالب ةورثو ةوقب

 متنأو دي نع ةيزجلا اودؤت ىتح داهجلاب انرمأ هّللا نإ :ريرج هل لاقف ءدالبلا نع

 كلوق امأو «نيمكاحلا ريخ وهو هللا مكحي ىتح اولتاقت وأ ءاوملست وأ ؛نورغاص

 انل نوكت بيرق نع مكدالب نأو انتوهش ايندلا عاتم الو انضرغ وه سيلف لاملا

 ًابضغ بضغ كلذ قيرطبلا عمس املف . هللا ءاش نإ اهمساقتن انل ةمينغ مكلاومأو

 امف :ريرج لاق .ةلمحلاب هباحصأ رمأ مث «كلملا نود مكل ؤفك انأ :لاقو ًاديدش
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 «نيملسملاب ضايع لمح اهدنعف «ينتبكر دق ليخلاو الإ يداوج نانع تيول

 ىلإ سمشلا عافترا نم لاتقلا لزي ملو «ناسرفلا تلتاقتو ناقيرفلا مدطصاف
 وحن نيملتسملا نم دهشتتا كفؤ: نيصشقلا ةباغ اهددع ناعبحتلا قرعفاو: ةيووكلا
 قيرطبلا لوح مورلا تعمتجاف «سراف ّيفلأ وحن مورلا نم لِتقو الجر نيسمخ

 اولص نوملسملا حبصأ املف .. سويلطبلا ىلإ لصو نأ ىلإ مهب ًابراه ىلوو لباق
 ارثأ الو اري هللا ءاذلعأل ا ا

 . مهتنيدم ىلإ اوضمو اومزهنا مهنإ اونقيتف

 مهل تحالف اسنهبلا ةنيدم نم اوبرق نأ ىلإ نيملسملاب ضايع راس مث
 نب رماع انثدح ءلاهنم 0 لدي لاق «مالعألاو تاقدارسلاو مايخلاو براضملا

 ىلع انفرشأ امل لاق ىهنع هللا يضر يئاطلا لهلهُم نب ليخلا ديز نبا نع لاله
 .مهلذخأ مهللا :هنع هللا يضر ضايع لاق براضملا كلت انيأرو اسنهبلا ةنيدم
 ىلع كنإ ءادجا مهنم قبت اك اددب مهلتقأو ءاددع مهصحأ مهللا : مهيلع انرصناو

 انرتك اسينلا ةفيده ىاع اهلقأ الف :هتاعد: ىلع نوملسشملا َنِعأو ءريدق ءئش لك

 «لابنلاو يسقلاو قوردلاو فويسلا مهيديأبو مايخلا رهاظ ىلإ اوجرخف ءانللهو
 ءمهيلع ةلمحلا برعلا نم ةعامج دارأو «جاربألا ىلع ًاريثك ًاقلخ انيأرو

 انوشوان الو انيلإ اوتأي مل مهنإ مث «راذنإ دعب الإ ةلمح ال :لاقو ضايع ريمألا

  رفصألا بيثكلا دنع لبجلا بناجب نوملسملا لزنو .مهنويع يف انولقتساو .لاتقب
 .(ةنيدملا وحن ةرداغملا ىلع يذلا ضايبلا نم ابيرق

 عالكلا وذو مشاه نب ةملسمو يسودلا ةردوته وماو يرافغلا رذ وبأ أهأ

 نم نيفلأ عم لوألا مويلا يف ضايع مُهّهَجو نيذلا ءرتشألا كلامو يريمحلا

 موقلا بيرق اولزن ىتح اوراس :مهنإف «ةيقرشلا ةهجلا يف لوزنلاب مهرمأو ناسرفلا
 ءمهئاقلل يقرشلا بناجلا يف نيذلا ءادعألا جرخ اوحبصأ املف «ةليللا كلت اوتايو
 ةعامج اولسرأو لاتقلاب مهولغشأف مكئاقلل اوجرخ هللا ءادعأ نأ : رتشألا كلام لاقف

 ىتح نيملسملا نم سراف ةئامثالث جرخف .هللاب اونيعتساو رسجلا نوكلمي مكنم

 اوكلم ىتح ةعلقلا روس ىلعأ نم مهيلع طقاستت ةراجحلاو رسجلا ىلإ اولصو
 الاتق ءادعألاو نوملسملا لتتقاو ءاسارح تاضاخملا نكامأ يف اولعجو رسجلا
 تقو ىلإ سمشلا عافترا نم  عباسلا مويلا يف - لاتقلا دتشا مث مايأ ةعبس ًاديدش

 اودعتساو باوبألا اوقلغو ةعلقلا ىلإ رابدألا اولوف مورلا يف لتقلا اشفو رصعلا
 . ةعلاقلا ناوتسا ىلع .لاكلا تألا ويستر ناصحلا

 نوطباري يئاطلا ةريمع نب عفار يباحصلا ةدايقب نيملسملا نم ٌةيِرَس تلاكو
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 مه امنيبف «لحاوسلا كلت دنع نوريسيو لينلا رهن يلاوح راقداب فورعملا دلبلا دنع

 ةريمع نب عفار مهقحلف ديعصلا وحن نيبراه مورلا نم سراف ةئامثالثب اذإ نوريسي

 ىلإ نيفّتكُم مهب اوتأو افاتك مهوقثوأف نيتئام اورسأو ةئام مهنم برهف هدونجو

 «ىرسألاب اوحرفو ريبكتلاو ليلهتلاب نوملسملا نلعأن ؛يرعشألا مْنَغ نب ضايع
 امنيب ءاهفراشمو اسنهبلا مهتنيدم نم كلذ ىلإ نورظني مورلاو سويلطبلا ناكو

 .اسنهبلل ةيلبقلا ةهجلاو
 ابيرق لصو ىتح ةلغب ابكار لبقأ دق سقب اذ يلاتلا مويلا حابص حبصأ املو

 : يدقاولا لاق .برعلا ريمأ ديرأ :لاقو يبرع ناسلب ملكت مث ركسعلا نم لصو

 ا ل ل و ل 1 ل

 0 :لرختلاب 57 ريفألا هل'نذأف ء سقلا كلذ نع ربخأو 5 للام

 - دلج نم يأ  مدأ نم شرف ىلع هتميخ نق املج انمايع يال ةدجوتا نيعلا
 هلوحو .«بناج ىلع ةيوطم اهومنغ يتلا نيكرشملا شرفو «فيل نم ةوشحو

 املف .ناكوو هيبه عنيبلعو ؛مهدحأ هّنأك وهو هلوح سولج مهلك ءارمألاو ةباحصلا

 رجلا يح رسل 00 تاكو 0 نتمنا سقلا لخد

 ينلسرأ دق سويلطبلا كلملا نإ : سقلا هل لاقف رعق دعما ةماظ ل نوم
 ءامدلا نقح ببس كلذ نوكي نأ لعلف مكرمأ نع هلأسيل مكنم يأرلا اذ ديري مكيلإ

 ْنَمو سقلا اذه هب مكاتأ ميف نولوقت ام 0 ضايع ريمألا لاف ل

 تا ا ا لاجر ة رخلا وخم

 هتميخ ىلإ لخد ةريغملا نأ مث . .ٌكعم ْنَمو تنأ املا اننلإ كَدَرَو كددسو هللا

 نيميلا نع دحاو نارجنخ اهيفو مدألا نم يهو هتقطنمب هطسو ٌدشو هعرد سبلو

 ريسملل مهراتخا نيذلا ةرشعلا ةباحصلا كلذكو . .هفيسب كدلقتو لامشلا نع دحاوو

 «مهلويخ اوبكرو مهحامرب اولقتعاو مهفويسب اودلقتو هعرد دحاو لك سبل هعم
 اي فرعإ :ةريغملل لاقو ضايع ريمألا مههعدوو «مهدألا هداوج ةريغملا بكرو

 مالسإلا ىلإ هعداف «ةجحلا جلفم الإ كُتْفرَع امف سويلطبلا هب ملكتي ام ةبعش ابأ

 ةفالخ يف ه١ 1١0 ةئس ةرصبلا ةيالو ريمأ ناكو يفقثلا ةبعش نب ةريغملا يباحصلا وه )١(
 ,.ها1 77 ةنس ةفوكلا ىلوت مث باطخلا نب رمع
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 لالحلا ْنِم حيبأ امو داهجلاو جحلاو مايصلاو ةاكزلاو ةالصلا نم ضِرُن امو
 ماسحلا دحب لاتقلاف ىَبأ نإف ماع لك يف ةيزجلاف ىَبأ نإف «مارحلا ْنِم مرُح امو

 هعمو ةريغملا راسو . .مانألا ريخ دمحم هاجب نايدلا كلملا نم رصنلا وجرنو

 هاتيعو هنلإ ثرظن ًاضايَع زيمألا اوقراف هلو ::ثباث نب دايز. الاق « ةرشعلا ةباحصضلا
 ريمألا اهيأ الأ :تلقف ءنآرقلا أرقي وهو هتيحل هعومد تلب ىتح عومدلاب نافرذت

 لجر بيصأ نإف نيدلا راصنأ هّللاو ءالؤه تباث نبا اي :يل لاقف ؟عومدلا هذه ام

 .«ّلجو ّزع هَّللا دنع يرذع نوكي امف مهئم

 نأ الول مهب ردغي نأ سويلطبلا داك دقو «نيملاس هعم نيذلاو ةريغملا داع مث
 املف «ةباحصلا رابكو ضايع ريمألا هعمو دغ ةادغ يف هيلإ ةدوعلاب هدعو ةريغملا

 مالك نم سويلطبلا عم ئرج امني هثلحو ضايع ريمألا .ىلإ هباحصأو ةريغملا لصو
 05 اا رمل : ضايع لاق «لادجو

 أ
5 25 5 

 2 ةاحيفلاو» ناز وبمألاب ندكتلا فحم نأ ىسريلطإلا قرم يتاغلا مولا نو |

 برعلا نم سيساوجلا تناكو «نيملسملا ىلع موجهلل بهأتلاب هشيج ريمأف «تلشف
 سيساوج تلصوف «رابخألا نولقنيو مهركسع يف نولخدي  ءامدقلا ديعصلا برع
 ةليللا كلت نوملسملاو ضايع مني ملف «لاتقلل نوبهأتم مورلا نأب هوملعأو هيلإ ضايع
 ءرجفلا ةالص اولصو حابصلا حبصأ املف ءاودعتساو برحلل مهتبهأ اوذخأ دقو الإ

 مل علا ءايلكو ١ يو ل

 ميم يف ضايع لعجغ 0 .ةثامعيرأو فلآ وحن ةباحصلاو ءارمألاو يرد

 ردأ ينوي لال تحيي نجلا هللا هللا لوفر ترذعلا زاطعي ضاع ومالا
 مه نورباصلاو ؛نيرباصلا عم هللا نأو جرفلاب نورقم ربصلا نأ اوملعا مالسإلا

 ا ا ا ل ا

 نم ضايع ريمألا عرف امف .نيرباصلا بحي هللاو هيعس ركشو هتلزنم مركأ هللا ىلع

 نوحالفلاو ىراصتلا مهعمو تلبقأ د مورلاو سويلطبلا ركاسغو الإ فوقصلا ةيبعت

 انأو نابلصلا تلبقأ :حوتفلا رضح نمم ناكو سوأ نب دادش لاق . ةرصنتملا برعلا

 سراف فلأ بيلص لك ءارو ًابيلص نينامث تددع ىتح بيلص دعب ًابيلص اهدعأ

 هللا ودعو ..بكاوكلاك رهاوج عبرأ هيئاؤج يفو رمحألا بهذلا نم بيلص مهمامأو

 داوقلا ةقراطبلا نم هعمو ربربلاو ةيلقص بحاص هل هادهأ داوج ىلع بكار سويلطبلا

 .4فالآ ةسمخل وحن
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 شيجو يرعشألا مْنَغ نب ضايع ةدايقب نيملسملا شيج «ناشيجلا ىقتلاو
 دشأ نم ةكرعم يف سويلطبلا ةدايقب نيحالفلاو ةقرافألا نم مهعم نمو مورلا
 محتلا دقف ءدعب الو لبق نم ًاليثم اهل رصم حوتف دهشت مل ةكرعم «ةوارض كراعملا

 قيرف لك عجرو اولصفنا مث سمشلا بايغ ىتح حابصلا ذنم ديدش لاتق يف ناشيجلا
 امئيب مالسإلا ناسرف نم نوسمخو ناتئام مويلا كلذ يف دهشتساو «هركسعم ىلإ
 .كلملا ةيشاحو ةداقلا نم نورشع مهنيب ودعلا نم نيفلأ وحن لت

 باحصأل لاقو نيملسملا ضرحي ضايع ريمألا ذخأ : يلاتلا مويلا حابص يفو
 اوفاخت الو ةدحاو ةلمح ودعلا ىلع اولمحاو ةئِسألا اومّوَقو ةنعألا اوقلطأ :تايارلا

 مهيلع اولمح دق مورلاب اذإ ةلمحللو برحلل نويهأتي نوملسملا امنيبو ءاوبهرت الو
 ا ا يا ذ ةقعاص ةلمح

 ًافولأ مهنم اولتقف ةدحاو ةلمح مورلا بئاتك ىلع مالسإلا ناسرف لمح مث رهظلا تقو
 انيق الا فرجا بايلاز ل.ل :بات دنع مه ركتاو ةتنلجلا باربأ ىلإ مفراجلاو
 مورلا أجلو .لزنأ هللا رصن اي :نيملسملا راعش ناكو «ليللا ةليط برحلا تلصاوتو

 لابنلاو ةراجحلاو قيناجملاب ةنيدملا باوبأ دنع نيملسملا اومرو ةنيدملا راوسأ ىلإ
 ةنيدملا باوبأ مهسفنأ ىلع مورلا قلغأو «باوبألا دنع نيملسملا نم ةعامج دهشتساف

 جراخ يتلا مورلا تاركسعم براضمو قدارس تحبصأ دقو رجفلا قرشأو «ةنيصحلا

 :مالسإلاو ةبورعلا ناسرفل ريبك راصتنا نع ةكرعملا ترفسأ دقف نيملسملا ديب ةنيدملا

 امتيب «ةعينملا اهراوسأ فلخ هشيجو سويلطبلا نصحت : يتلا ةنيدملا ىوس قبت ملو

 اوماقأف ءاهباوبأ دنع بئاتكلا رشنو ةنيدملا ىلع ًاديدش ًاراصح مْنَغ نب ضايع ضرف
 شيجلا نم بناتك ثعب «لوطيس راصحلا نأ ضايع كردأ املف «لاتق نود رهش ةدم

 ةباحصلا ضعب عجرو ءاهنم ريثكلا حتف متف قطانملاو ندملا نم اسنهبلا يلي ام ىلإ
 ةرونملا ةنيدملا ىلإو رصم طاطسف ىف صاعلا نب ورمع ىلإ هعم اوناك نيذلا ةداقلاو
 اهيلي ام حتف اهلالخ مت رهشأ ةعست اسنهبلا ةنيدم ًارصاحم ضايع ثكم امنيب ءاهريغو
 . لحاوسلاو رصم بونجو ديعص يف قطانمو ندم نم

 ريمأ صاعلا نب ورمع ىلإ ضايع بتك اسنهبلا راصح نم عساتلا رهشلا يفو
 انهو ؛«ءاسنهبلا ةنيدم حتفو ماحتقال نيملسملا نم هعم نمبو هسفنب هذمي نأ رصم

 0 ا ا ا ل ا
 نم كعم نم ىلعو كيلع مالسلاو ءلاجر يأو لاجرب كيلإ مداق ديلولا نب
 : ضمج ل مالا هنن كام ددلزلر ن , للاخ نأ يرذالبلا ركذ امنيب 20

 ديلولا نب : لاح كرام كنت اولا هلع ىروبتقلا ةناوو يف سانا عوقو ينعي اذهو
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 ديلولا نب دلاخ نب ناميلس وه كراش يذلاف رصم ديعصو اسنهبلا حوتف يف
 راصح نم رهشأ ةعست دعب مث ضايع ةدايقب انسأو ادبنط حتف يف دهشتساو

 ةنيدم حتفو ماحتقال ضايع ىلإ ثوعبملا ددملا يف ديلولا نبا ىتأ اسنهبلا

 نوكي نأ نكمي الف - ه؟7 ةنس بجر رهش يلاوح يف كلذو  ءاسنهبلا

 نوكي نأ نكمي امنإو ديلولا نب دلاخ نب ناميلس الو ديلولا نب دلاخ
 ددملا يف ناكو ناعجشلا ةداقلا ناسرفلا نم وهو ديلولا نب دلاخ نب نمحرلا دبع

 متف .يرعشألا ِمْنَع نب ضايع شيج ىلإ اومضناف ناسرفلا فالآو ةباحصلا تارشع

 دعص مث مورلا سارحلا هالخأ ىتح بهللا فئاذقو قينجنملاب باوبألا دحأ برض

 بابلا كلذ اوحتفو روسلا ىلإ ملِس ىلع لاطبألا نم ةتس عم يراصنألا دوعسم وبأ
 هنم لخد يذلا لبجلا باب اهنمو باوبألا اوحتفو نيملسملا نم تاعامج هنم تلخدف

 .ةكرعم اوضاخو ءاسنهبلا ةنيدم نوملسملا لخدف «ناسرفلا نم بئاتكب ضايع ريمألا

 مورلا نم فالألا عم اليتق سويلطبلا طقس نأ ىلإ ةنيدملا لخاد هشيجو سويلطبلا عم

 طبقلاو ىراصنلا جرخو» :يدقاولا اهركذ يتلا ةياورلا بحاص لاق .ةنيدملا حتف متو

 انرمأ ىلع نيبولغم اكو هقوسو راجتو ماوع نحن نولوقيو نوكبي مهو نيملسملا ىلإ
 ريمألا هعنمف «مورلا لَتُق امك مهلتقي نأ ديلولا نب دلاخ دارأف ءانومحراو انوريجأف

 هذهف .«انتيعر اوراص دق ءالؤه :اولاقو ةباحصلا ءارمألا ةيقبو يرعشألا ضايع

 ريمأ نأو ديلولا نب دلاخ نب نمحرلا دبع وه امنإ اذه ديلولا نبا نأ دكؤت ةعقاولا

 لخدو) :ةديبع نب نوع لاق .يرعشألا مْنَع نب ضايع وه حتفلا كلذ يف نيملسملا

 ةينآ نم اهيف اودجوف مهريصاقمو مهرودو ةقراطبلا روصقو سويلطبلا رصق نوملسملا

 رهاوجلاو عئلاللاو للحلاو ّيلحلاو عاتملا نمو ءفصوي ال ام ةضفلاو بهذلا

 املو «ةضفلاو بهذلا نم اهيف ام اوجرختساو سويلطبلا نئازخ اوحتفو ءطسبلاو
 ةدمعألاو ةشوقنملا روتسلاو ةضفلاو بهذلا اهليدانقو اهريواصت اوأرو ةسينكلا اولخد

 ىلإ .نويعو تانج نم اوكرت مك :يرعشألا ضايع ريمألا أرقو ءاوبجعت كلذ ريغو
 .''”(ميظعلا هللا قدص .[78 :ناخدلا] 4َّنِرَحاَامرماَهتْروَو » : ىلاعت هلوق

 «ةيتارفلا ةريزجلا دالبو ماشلا ىلإ رصم نم يرعشألا مْنَغ نب ضايع عجر مث
 ةيضار اهبر ىلإ ةنئمطملا هسفن تعجر نأ ىلإ ءارمألا ةباحصلا رابك نم لزي ملو

 . ةيِضْرَم
 م

 .ج ١97 ص - يدقاولل  ءاسنهبلا حتف باتك - ماشلا حوتف ١(
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 يدنكلا هرثمع نب يدع نب ٌيِدع
 - ناقليبلا رهن بحاصو هينيمرأ ريمأ -

 َّيِدَع نب ٌيِدَع يناميلا ميعزلا وه مالسإلا رجف يف ءاملعلا ءارمألا مالعأ ْنِم

 ريمأو ةيتارفلا ةريزجلا لهأ ديس يدنكلا مقرألا نب ةرارز نب ةورف نب ةرْيِمَع نب

 .زاقوقلا دالب يف ناقليبلاب يدع رهن بحاصو ةينيمرأ

 لوقب هازملا رهو ب: ةريزجلا 0 هريِحَع نب يِدَص نب يِدَصا

 هيف را ترش يب هلك نقل قس يلدا :قازجلا هن بة سلس ناكر

 97 دنكلا هريمع نب يِدَع نب يِدَع

 دبع نب رمع بحاص يدنكلا هيقفلا :يِدَع نب يدع» :يبطرقلا لاقو
 57 ةدعلا

 نب يِدَع نب يدع ةينيمرأ كلملا دبع نب ناميلس ىَلَو» :يرذالبلا لاقو

 يدع رهن بحاص وهو .زيزعلا دبع نب رمع اهايإ هالو مث يدنكلا هريِمع
 : كيت هريمغ نب يدع ةيحصبو ,.3226نافلسلاب

 ِِلَي هللا لوسرل يدع ةبحص

 مقرألا نب ةرارُز نب ةورف نب ةرْيِمَع نب يدع نب يدع :وه يِدَع نب يِدَع نأ
 ونب ناكو . يدنكلا نيمركالا ةيواعم نب ةعيبر نب بهو نب ورمع نب نامعنلا نب

 «مالسإلا لبق نميلاب تومرضح ةقطنمو هدنك ةليبق ءاسؤرو لايقأ نيمركألا ةيواعم

 ."ج ١5090 ص  ينالقسعلل  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا )١(

 ."ج ١47 ص - يبطرقلل - باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا )١(
 ١ ١. 8ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف ('9)
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 يدعم نب سيق ثعشألا ابأ اهب حدم ةديصق يف يلهاجلا سيق ىشعأ لاق مهيفو

 : يدنكلا برك

 ْمَمألا لوط ءبابقلاٌماظِِع نيمركألا ةيبواعسم نأو

 ناك كلذلو ةيحيسملا ةنايدلا نوقنتعي ةدنك ةيبلاغو نيمركألا ةيواعم وئنب ناكو

 :هل ةملك يف ةكم هَمَدقَمو برك يدْعَم نب سيق ركذي

 كنا هع مفاعل لاستال ْنميلا ُق نيرطم تفشألا نسا لست
 2000 "م مب و 13

 ندعي نيه وتتالا غيتس

 لاقي ٌملاع ُربح مهنم ناك دوهيلا نم ةريغص ةيلاج تومرضحب ميقث تناك دقو
 نب يدع دلاو  يدنكلا ةريمع نب يدعل ًاقيدص ءالهش نبا ناكو «ءالهش نبا هل

 «نيمركألا ةيواعم ينب نم هريغك ةيحيسملاب نيدي ةريمع نب يدع ناكو يدع
 نع ءالهش نباو ةريمع نب يدع نيب ثيدح ىرج  ةيوبنلا ةثعبلا لبق موي تاذو

 يدع هركَّذ مالكب ءالهش نبا باجأف ؟دوهيلا مأ ىراصنلا ْمُّه له «سودرفلا لهأ
 :هصن يلي ام الئاق ةريمع نب

 يف دجأ ينأ : يل لاقف «ءالهش نبا هل لاقُي دوهيلا نم ٌربح انضرأب ناك»
 مهيبن نأ دِجأو «مههوجو ىلع مهبر نودبعي موق سودرفلا باحصأ نأ : هَّللا باتك

 دق مشاه ينب نم ًالجر نأ انغلب ىتح انئبل ام هللاوف : :يِدع لاق : نسبا نسا جرت

 نودجسي هعم نمو وه اذإف هيلإ ثجرخف ا ا ل م ةكف ]ات

 0 (مههوجو ىلع

 يف ةباصإلا باتكب يدع ةمجرت يف ربخلا اذه ينالقسعلا رجح نبا ركذ دقو
 ٌْ ْ :هصن يلي ام هلوقب ًاقوبسم ةباحصلا زييمت

 يف ثيداحأ هل .ةرارز ابأ ىنكي . فورعم يباحص :يدنكلا ةريمع نب يدع»

 .دحاو ريغو ةبحص هلو ةريمع نب سرعلا هوخأ هنع ىور .هريغو ملسم حيحص

 نيبو .٠ يك مقتل رقنلا رهو ""1 ةقاسمإ ينس هكيدعت فا قاع نبا نكذو
 يداو يف هتقطنم رداغ دقف «مالسإلا ىلإ نيقباسلا نم ةريمع نب يدع نأ كلذ

 نم لوأ ناكو «ةككم يف ديحوتلا ىلإ وعدي يبن روهظب هعامس روف نميلاب تومرضح

 .ادج 8١ص  ظحاجلل  نييبتلاو نايبلا ()

 .1ج ١4ص - يدنكلا ةريمع نب يدع ةمجرت  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا )
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 ثعشألا مع يدنكلا برك يدعم نب فيفع تومرضح ىلإ كي دمحم َيبنلا ربخب مدق

 تالت ديف حبب سابعلا لرحيل. دافرادقلل كس ىلإ ناس بن تينع ناك « سيق نب
 سابعلا تيتأف ءةكم تمدقف ءأرجات أرمإ ٌتنك» :فيفع لاق «ةيوبنلا ةثعبلا لوأ ىف

 :فعفتواز نما فتلد نورت ةيقلا نار ظنا نأ زاد دتعا انآ نيكو« يتلظملا نيف
 ُمالغ ءاج مث ءاهلبُقَتْسُم ًامئاق بصتناو هسأر عفرف ةبعكلا نم اند ىتح لجر ءاج ْذِإ
 تعكرو مالغلا عكرو لجرلا عكر مث «٠ اوين مازق ةارمإ كرئاجو ليي رع ماقا

 مالغلا رخو ًادجاس لجرلا ٌرخ مث «ةأرملا تعفرو هسأر لجرلا عفر مث «ةأرملا

 هللا دنع هي نقم اذه :لاق ؟لضفلا ابأ اي اذه نم : سابعلل ٌتلقف . .ةأرملا تّرخو

 هنأ معزيو « يلصي :لاق ؟عنصي يذلا اذه امف :تثلق نوح نبا بلطملا دبع نب

 .2000. . نيدلا اذهب هرمأ ضرألاو تاومسلا بر نأو يبن

 ربخأ تومرضح ىلإ عجر املو «ملسُي ول ىنمت هنكلو ٍذئموي فيفع ملسي ملو
 يدعم نب سيق كلملا هوخأ مهنمو نيمركآلا ةيواعم ينب تاذلابو ءربخلاب هموق
 «ةكم يف ّيبن روهظب ةريمع نب يدع هيف عمس يذلا تقولا وه كلذ نوكيف برك

 ءءالهش نبا ثيدح يدع ركذتف «ةالصلل فيفع هركذ يذلا فصولا عمس امبرو

 ىلع نو جيمي اجب نير م يجعل اذا ىلإ ح2 هيناتا يكع جرخف

 «برك يدع نب فيفع لعف كلذكو هِديكي هللا لوسر عيابو يِدَع ملسأف «مههوجو
 ةملك نالمحي امهتقطنم ىلإ اداعو ء«تومرضحو ةدنك نِم ملسأ ْنَم لوأ نِم اناكف

 يدعم نب سيق نب ثعشألا ناكو هدنك ةليبق يف رشتني مالسإلا ذخأ مث «ديحوتلا

 .اهكيلمو ةدنك ميعز وه ثعشألا ناكو مالسإلا ىلإ نيقباسلا نم يدنكلا برك

 ه9 ناضمر يف  ةرونملا ةنيدملا ىلإ كوبت ةوزغ نم يي هللا لوسر عجر املو

 نب ثعشألا ةسائرب ةدنك نم ًالجر نينامث مضي تومرضح نم هيلإ لبقأ دق بكومب اذإ
 فرش اولانو «نيمألا لوسرلا فلخ ةرهاطلا فوفصلا يف مهنكامأ اوذخأف «سيق

 قفتت يدع مهمسأ ةباحص ةعبرأ مهنم ناك لب «يدنكلا يِدَع مهنم ناكو «هتبحص

 :ْمُهو «فالتخالا نم ءيش عبارلا يفو «مهنم ةثالث ةبحص ىلع ةباحصلا مجارت

 نيمركألا ةيواعم نب ةعيبر نب يدع نب ةلّبَج نب ةيواعم نب رجحُح نب ئناه نب َيِدَع-١
 ءارعشلا مجعم يف ينابزرملا هركذ :هتمجرت يف ينالقسعلا رجح نبا لاق . يدنكلا

 . "2و يبنلا ىلع دفَو نمم يدع هوبأ ناكو . هنبا يدع نب ديلولا ةمجرت يف

 .أ دج 488 ص  ةباصإلاو 37ج ١1١ ص د برك يدعم نب فيفع ةمجرت  باعيتسالا )١(

 .ادج 17ص - مامه نب يدع ةمجرتو .ئناه نب يدع ةمجرت  ةباصإلا (؟)
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 نب ثرحلا نب ةيواعم نب ةعيبر نب يدع نب رجح نب ةّرم نب مامه نب ّيِدَع ١
 هكردتسا «ذئاع ابأ ىنكُي :همحرت يل يتالفملا لاق . يدنكلا نيمركألا ةيواعم
 ." 45 يبنلا ىلع دْفَو :الاقو نوحتف نباو غابدلا نبا

 امك وهو ؛همالسإ أبن مدقت دقو ءييِدَع نب يِدَع دلاو «يدنكلا هريِمَع نب يِدَع - ”
 ىور «هريغو ملسم حيحص يف ثيداحأ هل «فورعم يباحص» :ينالقسعلا لاق

 ريغ هنع ىورو ينعي  (دحاو ريغو ةبحص هلو ةريمع نب سرعلا هوخأ هنع
 لاق . ُسرَع هوخأ ِهنكك يبنلا ىلإ هعم دَْفَو ْدَقو  ةيوبن ًاثيداحأ نيعباتلا نم دحاو
 . .يدع وخأ «يدنكلا  هلوأ حتفب  ةريمع نب سرع» :هتمجرت يف ينالقسعلا

 لاقو .«اهلهأ دنع هثيدح نإف ماشلا لزن هنأكو .يئاسنلاو دواد وبأ هثيدح جرخأ

 نب يدع :طسوألا يناربطلا يف عقوو١ :هريِمَع نب يدع ةمجرت يف ينالقسعلا

 مالك ىهتنا .«هبسن يف ةاورلا ضعب مُهَو ْنِم وهو «يمرضحلا ةريمع
 يدنك وهف ءهبسن يف ِمْهَو يمرضحلا هنأب لوقلا يف سيل :لوقأو .ينالقسعلا

 يف هتقطنم اهنأل تومرضح ةقطنم ىلإ ضعبلا هبسنف «دلبلا يمرضح بسنلا
 ربلا دبع نبا لاق . يمرضح ٌيدنك وهف نيلوقلا نيب ضراعت كانه سيلف «نميلا
 ةريمع نب يدع» :باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا باتكب هتمجرت يف يبطرقلا
 كو يبنلا عمس هنإ مزاح يبأ نب سيق هنع ىور . يدنكلا لاقيو يمرضحلا

 هب ىتأي لولغ وهف «هقوف امف ًاطيخم انمّتكَف ءاتلمع ىلع هاتلمعتسا ْنَم) :لوقي
 - .ثيداحأ ةرشع للك يبنلا نع ةريمع نب يدع ىور دقو «2"”((ةمايقلا موي
 هركذ .يدنكلا يدع نب يدع» :هتمجرت ىف ىنالقسعلا لاق . يدع نب يدع : 

 مسا همسا قفاو نميف يدزألا حتفلا ونأ رك ةاهيفلا تاقبط يف دعس نبا

 .(«ةبحص هل يراخبلاو دمحأ لاقو . ةباحصلا نم هيبأ

 :نيلوق ىلإ يدع نب يدع يف ءاملعلا فلتخا مث

 يدنكلا ةريمغ نب يدع نب يدع ريغ وه يدنكلا يدع نب يدع نأ :لوألا لوقلا

 قَرَق» :ينالقسعلا لاق كلذ يفو . ةينيمرأ ريمأو ةيتارفلا ةريزجلا لهأ ديس حبصأ يذلا

 . «ةريمع نب يدع نب يدع نيبو هنيب نابح نبأو نيهاش نباو يراخبلا

 : ىنالقسعلا لاق كلذ ىفو .هسفن ةريمع نب يدع نب يدع هنإ : يناثلا لوقلا

 نب يدع نب يدع وه يدنكلا يدع نب يدع نأ ينعي - ريثألا نبا امهنيب َدَحُو١

 أجل 4177 ص  مامه نب يدع ةمجرتو . ئىناه نب يدع ةمجرت  ةباصإلا (0)

 .5ج 57١”ص - ىبطرقلا ربلا دبع نبال  باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا ()
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 . ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ باتك يف كلذو « يدنكلا ةريمع

 : نالوك هيك هللا لوسرل ةريمع نب يدع نب يدع ةبحص ىف ء ءاملعلل نإ مث

 ىف ءاج كلذ ىفو ءةباحصلا نم ةريمع نب يدع نب يدع نأ :لوألا لوقلا

 ل ا
 يدع نب يدع نع ريبزلا يبأ نع يراصنألا ديعس نب ىيحي قيرط نم ثيدح هلو
 هيلع وهو هّللا ىَتَل ملسم لام ىلع َفَلَح ْنَم) : لاق ٍدَبِلَي يبنلا نع يدنكلا ةريمع نب

 ديكأت وه يدنكلا يدع نب يدع نينو هقيب سثألا نبا ديحوت نإف كلذكو «(4(نابضغ

 نب يدع هيبأ عم دفو دق نوكي نأ هلك كلذ ءوض ىلع نكميف .ةباحصلا نم هنأب

 يذ يف عادولا ةجح يف وأ ه4 ةنس ِةِكَي يبنلا ىلإ ةريمع نب سرع همعو ةريمع

 . تومرضح ىلإ امهعم داع مث هلك يبنلا بحصو ةيرجه ٠١ ةنس ةجحلا

 يعبات»  :ينالقسعلا مزج امك  ةريمع نب يدع نب يدع نأ :يناثلا لوقلا
 وهو هّللا ىَقَل ملسم لام ىلع فلح ْنَم) راو لا يورللا كيدكلاو و فروع

 يدع نع) نكل هجولا اذه نم يئاسنلا هجرخأ دقف .لسرُم ٌثيدح :(نابضغ هيلع
 ةريمع نب سرعلا همع نع يدع نب يدع قيرط نم) هريغ دنعو (هيبأ نع يدع نب
 دايز نب ةريغم قيرط نم رخآ ًائيدح دواد وبأ هل جرخأو .(ةريمع نب يدع هيخأ نع
 ركذي ملف ةريغم نع رخآ هجو نم هاورو .ةريمع نب سرعلا نع يدع نب يدع نع
 ريرج قيرط نم ثيدح يف يئاسنلا جرخأ دقو . .نالسرم ناثيدحلا ناذهف «سرعلا

 نع هاثدح امهنإ ةريمع نب سرعلاو ةويح نب ءاجر نع يدع نب يدع نع مزاح نب
 ةريمع نب يدع هوبأ وه يباحصلا نأ كلذ نم نيبتيو . 1

٠ 

 ني تو

 . ةريزجلاب هرارقتساو . 0 | يدع قالطنا

 لا

 يف رفاولا مهماهسإ مهل ناكو «تاحوتفلاو داهجلا تاحاس ىلإ نميلا نم ريسملا
 ماشلاو ةفوكلا ةيالو يف يمالسإلا يبرعلا رصعلا سيسأتو مالسإلا ةلاسر رشن

 . ةينيمرأو ناجيبرذأو ةيتارفلا ةريزجلاو

 هترسأ عم رقتساف «ةيدنكلا مقرألا ينب ةريشع ديمع وه ةريمع نب يدع ناكو

 .؟ج 9/١ ص - ةريمع نب يدع ةمجرت  ةباصإلا )١(
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 هلاقتنا مث ةفوكلاب هرارقتسا نعو «ه1١ ةنس اهطاطتخا مت يتلا ةفوكلا يف هتريشعو

 ناك» ةريمع نب يدع نأ :باعيتسالا باتك يف يبطرقلا لاق «ةيتارفلا ةريزجلا ىلإ
 ناك  ىتادحلا ورحت وبأ ناقل: كلقتستلا لاقو- 9 ناد ىلإ .لقتناو ةفوكلا انك
 ١ .(ةفوكلا لزن دق ةريمع نب يدع

 ريمألا ةدايقب ةيتارفلا ةريزجلا دالب حتف مقرألا ونب هعمو ةريمع نب يدع دهش دقو

 - ه1 ةئس - ارادو ائوُثرفكو نيبيِصن ةئيدم ضايع َحَنْف املو «يرعشألا ِمْنَغ نب ضايع
 :عماوجلا اهيف نوملسملا ىئّبو «ًأرهش نيبيصن يف ضايع ماقأ  :يدقاولا ركذ امكو
 يدنكلا رماع نب ةماسأ ةدنك دجسم ىف لزنو .اهيحاونو نيبيصن لهأ رثكأ ملسأو

 يدع عم اوناك نيذلا مقرألا ينب نم رماع نب ةماسأ ناك دقو .'''همع ينب نم ةرشعو
 اهُدلا ندم يف ًاضيأ ةدنك نم ناسرف رقتسا ثيح ةيتارفلا ةريزجلا حوتف يف ةريمع نب

 عم ةينيمرأو ركب رايد حوتف يف ةريمع نب يدع ىضم امنيب «تقولا كلذ ذنم ناّرحو

 ةثلاثلا ةينيمرأو نزرأ ضرأو سيلدب ضرأ حتف مت ثيح يرعشألا مْنَع نب ضايع ريمألا
 داعو «ةيركسعلا تايماحلا اهيف عضوو اهيلع لامعلا ضايع فلختساو ةعبارلا ةينيمرأو

 باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ ىلإ حتفلا نع أباتك ضايع ثعب ثيح ةريزجلا دالب ىلإ

 ةدنك ناسرف نم ةئام يف ليبحرش راسف «مئانغلا سمخب هعم ثعبو يدنكلا ليبحرش عم

 عجر مث ءه١١ ةنس لئاوأ يف كلذ ناكو «ةرونملا ةنيدملا يف باطخلا نب رمع ىلإ

 يف يدنكلا سيق نب ثعشألا عم ناجيبرذأ حتف دهشو «ةفوكلا ىلإ ةريمع نب يدع
 لزي ملو «ناجيبرذأ ىلع نامثع لماع ثعشألا حبصأ ثيح نافع نب نامثع ةفالخ

 نامثع نينمؤملا ريمأ لتقمب ىربكلا ةنتفلا تعلدنا نأ ىلإ ةفوكلاب ًانكاس ةريمع نب يدع

 .ها"5 ةجحلا يذ يف نافع نب

 ةريزجلا ىلإ ةفوكلا نم مقرألا ونب هتريشعو هترسأو ة ةريمع نب يدع لحترا مث

 : هنأ ةباصإلاب هتمجرت ىف ءاج ثيح «هببس ةباحصلا مج 1

 ال :مقرألا ونب لاق «نامثع لِتُق امل  :ةباحصلا تاقبط يف دعس نبا لاق

 دعب جرخ مث ةفوكلا لزن دق هريِمَع نب يدع ناك» :ينارحلا ةبورع وبأ لاقو

 .(ةريزجلا ىلإ نامثع لتق

 .ادج 46 ص - يدقاولل 2 ماشلا حوتف ()
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 يف اهيلإ ّيلع مامإلا مودق لبق ةفوكلا نم لحر هنأ بوصألاو «220(بلاط يبأ

 نافع نب نامثعل ةفوكلا يف ًامتش هعامسو نامثع لتقم روف هليحر ناكف ه7 بجر

 وئيو يدع لحتراف .نامثع هيف متشُي دلبب ميقث ال : هتريشعو يدع لاقف هنع هللا يضر

 . ةنتفلا اولزتعاو ها“ ةنس رفص وأ مرحم يف  ةيتارفلا ةريزجلا ىلإ ةفوكلا نم مقرألا
 ىلإ اولوحتف «نامثع هيف متْشُي دلبب ميقن ال :مقرألا ونب لاق» :دعس نبا ةياور يف ليقو
 ةنيدم نكسي مل ةريمع نب يدع نكلو .«اهب مهعطقأو ءاهّرلا ةيواعم مهنكسأف ماشلا

 مايأ ذنم هتريشع نم ًاسانو اهب ًاضرأ هل ناكو «ناّرحو ةقّرلا ةئنيدم نكس امنإو ءاهُؤلا
 لاق . يفوت نأ ىلإ ةئتفلا ًالزتعم ناّرحو ةقّرلا يف هترسأ عم شاعف . ةيتارفلا ةريزجلا حتف
 نبا لاقو) :ينالقسعلا لاق .ةيرجه نيعبرأ ةنس ةريمع نب يدع تام :يدقاولا

 ْ .هاضرأو هنع هللا يضرف .(ةريزجلاب تام هنأ ينغلب :هميثخ يبأ

 د د

 ةيتارفلا ةريزجلا لهأ َدِيَس . . َيِدَع نب َيِدَع

 هنبا مجن ةيتارفلا ةريزجلا دالب عوبر يف قرشأ هريِمَع نب يِدَع يفوت املو
 ةيسايسلاو ةيملعلا ةسائرلا ةورذ غلب نأ ثبل ام يذلا ةريمع نب يِدَع نب يِدَع
 اهب هفصت يتلا ةرابعلا هب قطنت ام وهو «ةبطاق ةيتارفلا ةريزجلا بعش نيب ةيدايقلاو
 ةريِينع نب يِذَع نب ئِدَع) : ينالقسعلا رجخ نبا لاق ثيح ءةباحصلا مجارت
 نب يدع نب يدع) :عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاجو .(ةريزجلا لهأ ديس يدنكلا

 . ")(هنامز يف ةريزجلا لهأ ديس :مقرألا ينب نم ؛يدنكلا ةريمع

 ةسائر وأ ةرامإو ةدايق وأ ةيسايس ةناكمو ةماعز يِدَع نب يِدَع ةدايس نكت ملو
 .هلك كلذ لمشت تناك امنإو بسحف ةيهقفو ةيملع

 ءاملعلا نم ةريمع نب يدع نب يدع ناك دقف «هتدابعو ههقفو هملع امأف

 ءًاكسان ناك» :هنإ عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاجف ءدابُعلا داهُزلا ةاقثلا ءاهقفلا
 00 هيقفلا يدع نب يدع : الئاق هيقفلا بقلب يبطرقلا هركذو ,©")(ًاهيقف

 أ :كلملا دبع ني همّلْسَم لاق» : ينالقسعلا لاقو . «زيزعلا دبع نب رمع بحاص

 ا هريِمَع نب يِدَع نب يِدَع مهنم ؛ثيغلا مهب هّللا ٌَلَِتُي ةثالثل ةدنك يف

 نمو هيبأ نم اهظفحو اهعمس يتلا ةحيحصلا ةيوبنلا ثيداحألا نم ًاددع ةمألل ىورو

 يئاسنلاو ملسمو يراخبلا ثيداحألا كلت جرخأو .ةباحصلا نم امهريغ نمو همع

 )١( 8ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف ١ ١.

 ."”594ص - فرطماب دمحمل  نميلا ىلإ نيبستنملا نيرجاهملا مالعأل عماجلا (؟)
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 وهو هللا يقل ملسم لام ىلع فلح ْنَم) ثيدح اهنمو «مهريغو دواد وبأو ناّبح نباو
 ءاملع رابك نم ًاددع نأ هب ءاملعلا ةقثو هل سانلا لالجإ نم غلب دقو .(نابضغ هيلع
 يدع نب يدع ىلوت دقو «ةباحصلا ةبترم ىلإ هوعفر وأ ةباحصلا نم هنأ اولاق ةمآلا

 ءاهعيمج ةينيمرأو ناجيبرذأو ةيتارفلا ةريزجلا دالب ةاضق يضاق حبصأو ءاضقلا بصنم
 ةريزجلا ءاضق كلملا دبع نب ناميلس هالو» هنإ عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاج كلذ يفو

 دبع نب ِهمَّلْسَم ءاضقلا ىلع ُهاَلَو يذلا نأ بوصألا لعلو :«2270:ناجيبرذأو ةينيمرأو

 نيب اميف ةينيمرأو ناجيبرذأو ةريزجلا ىلع امهتيلوت ةرتف يف ناورم نب دمحمو كلملا

 .(ه96 85) كلملا دبع نب ديلولاو (ه/85 - 56) ناورم نب كلملا دبع ةفالخ ةرتف

 ةفالخ يف جراوخللا ةكرح تامجه ةيتارفلا ةريزجلا دالبو قارعلاب تفصع املو
 اودصت نيذلا ءارمألا ةداقلا نم ةريمع نب يدع نب يدع ناك ناورم نب كلملا دبع

 يف اهلوأ يف ناك» هنأ ةيرجه 77 ةنس ثادحأ يف ريثك نبا ظفاحلا ركذ دقو «جراوخلل

 دحأ ديزي نب بيبشو ةيرفصلا جراوخلا ريمأ حرسم نب حلاص عامتجا رفص لهتسم
 ءاهب اورفتف اهوذخأف ةريزجلا ريمأ ناورم نب دمحم باود ىلإ اولامف «جراوخلا ناعجش

 ضعيف عراجتسو نيييستو !ازإد لأ مهتم نصحشو' + ةليل رشع ةقالثأ راد ضرأب اوهاقأو
 «ةريمع نب يدع نب يدع مهيلع سراف ةئامسمخ ةريزجلا ريمأ ناورم نب دمحم مهيلإ

 تلصاوتو .22(مهيلإ ناّرح نم سراف فلأ يف راسف «ىرخأ ةئامسمخ هداز مث

 يدصتلا يف كرتشاو ءاهقراشمو قارعلا يفو ةريزجلا دالب يف جراوخلا عم تاهجاوملا
 نمألا ةداعإ مت نأ ىلإ ناسرفلا نم فالآلا تارشعو ءارمألا ةداقلا تارشع مهل
 . جراوخلا عم ةهجاوملا نم نيتتس ءاهز دعب رارقتسالاو

 : هيزاقوقلا هينيمرأ دالبل يدع ةيالو
 يذلا شيجلا ءارمأ نم ةريزجلا لهأ ديس يدع نب يدع ناك ه854 ةنس يفو

 ًايلاو يدع حبصأ مث ةريزجلا ريمأ ناورم نب دمحم ةدايقب ةينيمرأ حتف ةداعإل قلطنا
 ديفملا نمو «ه45 ةنس ةفالخلا كلملا دبع نب ناميلس ىلوت امدنع ةينيمرأ دالبل

 مكحو حتف نأل ؛كلذل ةقباسلا ناجيبرذأو ةينيمرأ ءابنأو تاروطت ىلإ انه ةراشإلا

 داليلا كلت يف مالسإلا مكح سيسأت ناكو :ًائيه الو ًالهس ًارمأ نكي مل دالبلا كلت

 نم نيتلحرم لالخ ًاميظع ًاداهجو ًاليلج المع يمالسإلا دهعلا ةيامحو خيسرت مث

 . مالسإلا رجف خيرات

 ."359ىص  فرطماب دمحمل  نميلا ىلإ نيبستنملا نيرجاهملا مالعأل عماجلا )١(
 .1ج ١؟ص - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا (؟)



 (ه"7-١٠55) ىلوألا ةلحرملا

 مالسإلا دنجب يرعشألا مْنَع نب ضايع ريمألا لوخدب ىلوألا ةلحرملا تأدب
 ةينيمرأ ضرأو سيلداب ضرأو مورلا نزرأ ضرأ حتف متف ه١ ةئنس ةينيمرأ دالب ىلإ
 ليلق ريغ ددع ملسأو «طاشمش يهو ةعبارلا ةينيمرأ ضرأو طالخ اهتمصاعو ةثلاثلا

 ءادأ ىلع اوملسُي مل نيذلاو ةقراطبلاو ماكحلا ةحلاصم متو دالبلا كلت لهأ نم

 ةعيرشل نيملعُملاو مالسإلا ىلإ ةاعدلا ثعبو لامعلا ضايع لمعتساو «ةيزجلا
 ىلإ ضايع عجرو ءزاقوقلاو ةينيمرأ دالب نم ءاجرألا كلت قطانمو ندم ىلإ مالسإلا
 نم ناكو «ةينيمرأو ةيتارفلا ةريزجلل ريمأ لوأ وه ناكو ه7 ةنس لئاوأ ىف ةريزجلا
 :قرهتلا هيلست نب هيك هدداقردةبارت

 ماشلا ةيالو نامثع عمج تاياورلا ضعب لوقت اميف نامثع ةفالخ لئاوأ يفو

 طاشمش يهو ةعبارلا ةينيمرأ ىلإ ةمَّلْسَم نب بيبح ةيواعم ازغأف ةيواعمل ةريزجلاو

 حيحصلاو  ايكرت يف  مورلا دالب بورد امهو هيطلامو ثدحلا برد حتفو اهحتفف

 نب ضايع وه ثدحلا بردو ةيطلامو طاشمش ىلإ ةملسم نب بيبح ازغأ يذلا نأ

 ديس عي داس د كالا ريثألا نبا لاق كلذ يفو .يرعشألا ِمْنَغ
 بيبح ِمْنَغ نب ضايع هَجَو9 : : ىرذالبلا لاقو 4977( رع: ايحيعتك ةيلطلم ىلإ ةحلسم
 رهعسا ضايع نأ ىلإ كلذ ريشي دقو ,'"”«اهحتفف ةيطلم ىلإ طاشمش نم ةملسم نب
 نصح ناك : ىرذالبلا لاقف ثدحلا نصح امأو ؛نامثع ةفالخ يف ةريزجلل ًاريمأ
 لقو ؛ ©””(منغ نب ضايع لّبِق نم ةمّلْسَم نب بيبح هحتف رمع مايأ حتُت امم ثدحلا

 ءاهتحلاصم داعأو ةملسم نب بيبح اهازغف ةينيمرأ قطانم ضعبو هيطلم تضقتنا

 اهتمصاعو ةيناثلا ةينيمرأ ميلقأ ةمّلْسَم نب بيبح ةدايقب ةحلاصملاو حتفلا لمشو
 ةنس يلاوح نامثع ةفالخ يف كلذو «ىلوألا ةينيمرأو - ًايلاح ايجروج يهو - سيلفت
 نامثع ىلإ بتك ةينيمرأ ضرأ نم م11 يح افلا : يرذالابلا لاق .ه'6

 ماشلا روغشب ايزاغ هلعجي نأ ىأر مث «ةينيمرأ هيلوي نأ نامثع ّمّهَف نافع نب

 .(«ناميلا نب ةفيذح ةينيمرأ ىلوف «ةريزجلاو

 ءارمألا نم ددع اهنم قطانم ةدع حتف يف كراش دق ناكف ناجيبرذأ دالب امأو

 ناميلا نب ةفيذحو ةبعش نب ةريغملا مهنم ه17١؟ ٠١ ةنس رمع ةفالخ ذنم ةباحصلا

 لاق .ناجيبرذأ نم ةحوتفملا قطانملا لهأ ةحلاصم متو ؛يدنكلا ثعشألاو

 «ناورجاب نصح حتفف يدنكلا سيق نب ثعشألا اهازغف اورفك مهنإ مث» :يرذالبلا

 .7ج 717/4 ص - ريثألا نبال  خيراتلا يف لماكلا )١(
 .١7١ص - نسح يجان .د  قرشملا يف ةيبرعلا لئابقلا (؟)



 لهأ عم ًاحلص ناميلا نب ةفيذح دّقَع» :نسح يجان .د لاقو :«. . مهحّلاَّصو
 اهالوت يتلا ةيركسعلا ةيماحلا تمواق ام ناعرس ناجيبرذأ نأ الإ ,ناجيبرذأ

 عاطتسا ثيح «ةفوكلا نم شيجب ةفوكلا يِلاَو هذمأف . . يدنكلا سيق نب ثعشألا

 مهرمأو برعلا نم سان اهيف نكسأو «ىرخأ دعب ةقطنم ناجيبرذأ حتف ثعشألا
 نب بيبح اهيف داعأ يتلا ةرتفلا سفن يف كلذ ناكو .؟217مالسإلا ىلإ سانلا ءاعدب

 ةيناثلا ةينيمرأ حلاصو ازغو «برعلا نم ةعامج اهيف نكسأو ةيطلام حتف ةملسم
 ناك امنيب ناميلا نب ةفيذح ةينيمرأ ىلوت مث ه6١ ةنس يلاوح كلذو ,ىلوألاو

 ةعذرب ةنيدم ىف ناميلا نب ةفيذح رقتساو .ناجيبرذأ ريمأ يدنكلا سيق نب ثعشألا

 رقمو دالبلا ةمصاع ةعذرب تحبصأف ىلوألا ةينيمرأ يف نارأ ةقطنم يف ناقليبلاب
 يف نيملسملل ةمصاع ةعذرب ةئيدم لعج نم لوأ ةفيذح ناكو «ةينيمرأ يف ريمألا
 لاق ناتزدا الزل ةجساع لدور يدم ىدقكلا ثعشالا نكس اق هدا
 «ناؤيدلاو ءاطعلا لهأ نم برعلا نم ةعامج ليبدرأ ٌتعشألا لزنأ» :يرذالبلا
 عم حوتفلا كلت دهش دقو 221 اهدجسم ىنبو  ةمصاع ةئيدم اهلعج يأ  اهّرّصَمو

 ةافو ىتح ناجيبرذأل ًاريمأ ثعشألا ثكمو ءيدنكلا ةريمع نب يدع ثعشألا

 ةفالخ يف ءارمأ ةعبرأ ناميلا نب ةفيذح دعب ةينيمرأ ىلوت امنيب ؛ناقع نب نامثع
 لاقو «بلاط يبأ نب يلع ةفالخ يف ناجيبرذأل ًايلاو ثعشألا رمتساو .نامثع

 مماهللا نضر تلاط يبا نن:يلعل ىدنكلا نسق نيدةعشألا ىلوتا : يرذالبلا

 اهمدق املف ناجيبرذأ ثعشألا بلاط يبأ نب يلع ىلو» :لاقو .«ناجيبرذأو ةينيمرأ

 ثعشألا ةيالو تمادو . «نآرقلا اوأرقو اوملسأ دق اهلهأ رثكأ َدَجو - هالال» ةنس

 رم قف ةينيفرأ ىفاامأ «ناجيبرذأ يف ًاخسار مالسإلا حبصأو ءدهعا + ةئسالا

 ىلوتو (ه7٠1ب 51 ةنس) نايف بأ نب ةيواعم ةفالخ ىف ىمالسإلا ىبرعلا دهعلا

 ا ني اكوا ل كاسل نجم ءاربأ نانا نادم ةنداخ لعمر

 ليبد ةنيدمو ىوشنلا ةنيدم ءانب متو «يلهابلا متاح نب زيزعلا دبعو ''”يريمحلا
 يبرعلا دهعلا رمتسا كلذكو «ناقليبلاو ةعذرب ةنيدم ترهدزاو اهدجسم عيسوتو

 .(ه1515 - )5١ ةيواعم نب ديزي ةفالخ يف يمالسإلا

 اهرارحأ فلاخو ةينيمرأ تضقتنا ريبزلا نبا ةنتف تناك املو ١ :يرذالبلا لاق

 يتلاو ةينيمرأ دالب يف مالسإلا ةطلس نم ىلوألا ةلحرملا ت تهتنا كلذبو .«مهعابتاو

 مكحلا ىلع عارصلاو ةئتفلا عالدنا ىّدأ دقف - ه7-١54 نم  ًاماع 55 ترمتسا

 .ناجيبرذأ 7١٠7صو  ثدحلا نصح 97١صو  ةيطلم 184ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف )١(

 .1ج ٠١ ١ص - ينادمهلا نسحلل - ليلكإلا ره
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 نع مالسإلا ةطلس لاوز ىلإ امهريغو ناورم نب كلملا دبعو ريبزلا نب :.ةللأ كينغ وب

 املف هالا“ 54 ماع نم ترمتسا يتلا ةنتفلا ةرتف لالخ ىرخأ قطانمو ةينيمرأ

 ةهجاومب ةفالخلا ةلود تلغشنا هال" ةنس ناورم نب كلملا دبعل ةفالخلا رمأ عمتجا

 «ناسارخو ناتسجسو ةيقيرفإ تاهج حتف ةداعإ عم نتفلا ضعبو جراوخلا تاكرح
 . ةينيمرأ يف ةيناثلا ةلحرملا ه884 ةنس يف تأدب مث

 (ه/4 ةنس ذنم) ةيناثلا ةلحرملا ملاعم

 ةيتارفلا ةريزجلا ضرأ نم يمالسإ يبرع شيج قلطنا ةيرجه 84 ةنس يف
 نم ةبكوك هعمو ةيتارفلا ةريزجلا ريمأ ناورم نب دمحم ةدايقب ةينيمرأ حتف ةداعإل
 ةريمع نب يدع نب يدعو «ناورم نب كلملا دبع نب ةملسم مهنم ةداقلا ءاسؤرلا

 دمحم نب ناورم لخدف . يجحذملا يمكحلا هللا دبع نب حارجلاو «يدنكلا

 ةينيمرأ ناورم نب دمحم ازغ» : ةياهنلاو ةيادبلا نيف ريك" نبا لاك «ةينيمرأ شيجلاب

 هنن جب ةنسلا كلت  ىمسُتو ؛مهعايضو مهسئانك قرحو ءاقلخت مهتم لعتف

 ىلع ًادر فنعلا نم ءيشب مَسْنا حتفلاو وزغلا اذه نأ كلذ نم ودبيو «' رلا

 تضقتنا امدنع ريمدتلاو قرحلا نم ةيمالسإلا دجاسملاو ندملا هل تضرعت ام
 نيملسملا ندمو دجاسم نوضقانلا رَّمَدو قرحأ ثيح «ريبزلا نبا ةنتف ةرتف يف ةينيمرأ

 نم اهرواج امو ةينيمرأ لهأ نييليسلا نم نيدعجتسملا اوقرحأو اولتقو ةينيمرأ يف
 اذه يف ةريزجلا دالب ىلإ كاذنآ نيملسملا نم اوبرهو اوجن نيذلا ناكو ءزاقوقلا
 يرذالبلا لاقو «ماقتنالا هبشُي امب اوماقف ه84 ةنس ناورم نب دمحم ةدايقب شيجلا
 «ةينيمرأ  وزغ  ناورم نب كلملا دبع هيخأ لَّبِق نم ناورم نب دمحم يلو امل»

 ضرعي نأ مهنم يقب نم دعو مث «دالبلا ىلع بلغو ىبسو لتقف مهب رفظف مهبراح
 - ةعبارلا ةيئيمرأ يهو - لا ل ل ا يا ل ل

 ىلإ مهعمج مت نيذلا نأ كش الو « '«مهقّرح مث مهباوبأب لكوو مهيلع اهقلغأف

 ناكف «مهدجاسمو نيملسملاب كلذ لثم اولعف مهنإ َتَبَت نيذلا اوناك سئانكلا كلت
 ةينيمرأ ضعبو ةثلاثلاو ةعبارلا ةينيمرأ ىلإ نوملسملا داعو . لمعلا سنج نم باقعلا

 تعفتراو «ناقليبلاو ةعذرب ةنيدم ميمرتو ءانب ةداعإ متو «نوملسملا رقتساو «ىلوألا

 ناجيبرذأو ةريزجلل ًايضاق ةريمع نب يدع نب يدع حبصأو :نذافلاو ةحاشملا

 ًايزاغ كلملا دبع نب ةملسم عم راس ثيح ه١9 ةنس يف ناك كلذكو «ةينيمرأو

 كلملا دبع نب ديلولا ناكو» :ريثك نبا لاق .ناجيبرذأ يلاعأ لامش يف رزخلا كرتلا

 .ةج ١8و 5”ص - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا (0)
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 دبع نب ةمَلُسَم هاخأ امهالوو ناجيبرذأو ةريزجلا نع ناورم نب دمحم همع لزع دق

 ناجيبرذأ ةيحان نم بابلا ةئيدم غلب ىتح رزخلا كرتلا دالب ةملسم ازغف «كلملا

 يف نأ» كب يلا ا ا
 اهريمع نب يدع نب يدع مهنم «ثيغلا مهب هّللا لري ةثالثل ة

 ا 4” ماع يفو

 ةينيمرأ ايدع لوك هذ يناثلا ئداهع ىف كما دبع خب ناميلس ةفالخلا نوت

 دالب يدع مكَحو - ةينيمرأ ةيالو ةمصاع تناك يتلا  ةعذرب ةئيدم يف يدع رقتساف

 لمحي لظ ناقليبلا يف رهن قشب ماقو «رارقتسالاب هدهع مستاو «لدعلاب ةينيمرأ
 .روغثلا يف ةيركسعلا تايماحلا رشنو «ناقليبلاب يدع رهن وهو نيئسلا تائمل همسا

 نب رمع ةروريصو كلملا دبع نب ناميلس ةافو ىتح ةينيمرأ ىلع ايلاو يدع لزي ملو
 حالصو لدع فرعي رمع ناكو ء«ه99 رفص يف نيملسملل ةفيلخ زيزعلا دبع

 : يرذالبلا لاق كلذ يفو «ةينيمرأ ىلع أيلاو هّرَقأن يدع نب يدع

 م تمر يتلا هريوت رب رع رب رع فاعل دع ياج ىلا

 . © ناقليبلاب ٌيِدَع رهن بحاص وهو ءزيزعلا دبع نب رمع اهايأ هالو

 اولتقف ناجيبرذأ ىلع نويزاقوقلا كرتلا نم موق راغأ ه9 ةنس رخاوأ يفو

 دامعتلا نب تاع دايك هرد يدعو , يدع مهيلإ هَجّوُف ؛ «نيملسملا نم ةعامج

 مهيلإ هََجَو) ريثألا نبا لاقو .ريسيلا الإ مهنم تلفي ملف كرتلا كئلوأ اولتاقف يلهابلا

 نب رمع نأ لوقلا نكميو (. . يلهابلا نامعنلا نب متاح زيزعلا دبع نب رمع

 ناكو ةينيمرأ يف ناك هنأل ؛نامعنلا نب متاح هيجوتب يدع ىلإ بتك زيزعلا دبع

 مهنم تلفي ملف مهكردأ ىتح كرتلا كئلوأ ةقحالمب متاح ماقف «ةينيمرأ ريمأ يدع

 نبا لاق «زيزعلا دبع نب رمع ةفالخ يف ةيئيمرأل ايلاو يدع لزي ملو «ريسيلا الإ
 : ةباصإلا باتكب هتمجرت يف ينالقسعلا رجح

 نم ناميإلا يف يراخبلا لوقب دارملا وهو .زيزعلا دبع نب رمع هلمعتسا١
 1 .١يدع نب يدع ىلإ زيزعلا دبع نب رمع بتكو : ةحيحص

 : ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نب ظفاحلا لاقو

 نأ :يدع نب يدع ىلإ زيزعلا دبع نب رمع بتك ءهحيحص يف يراخبلا لاق»
 شعأ نإف «ناميإلا لمكتسا اهلمكتسا نم ءائئسو ًادودحو عئارشو سفئارف ناميالل

 .ةدج ١8و 55ص - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا )١(

 .7 8١ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف ()
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 . "7 صيرحب مكتبحص ىلع انأ امف تّمأ نإو ءاهب اولمعت ىتح مكل اهنّيبأسف

 ءه١١٠١ ةنس بجر يف هنع هَّللا يضر زيزعلا دبع نب رمع تام نإ ثبل امو
 ةنس نيب ام ةرتفلا يف هدعب اهالوت نم مظعأ ناكو «ةيئيمرأ دالبل يدع ةيالو تهتناف
 هللا دبع نب حارجلا ميظعلا يناميلا حتافلاو دئاقلاو ريمالا هها 17 ةنسو ه5

 نب يدع شاع دقو .باتكلا اذه يف يلاتلا ثحبملا بحاص يجحذملا يمكحلا

 تعجر ىتح اهلهأ ديس يِدَع لزي مل يتلا ةيتارفلا ةريزجلا دالب يف هتايح ةيقب يدع
 . "”ةيضرم ةيضار اهبر ىلإ ةنئمطملا هسفن

 .1ْج ١89 ص - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا )١(

 ١+١ ةنس تام هنأ ةباصإلا يفو عماجلا باتك يف ةريمع نب يدع نب يدع ةمجرت يف ءاج (؟)

 . ةيرجه
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 يمكحلا هللا دبع نب ماّرَجل
 -زاقوقلا دالب ريمأو حتاف

 0 ل وب ارو نال ءامظع مظعأ نم

 يجحذملا يمكحلا

 ةينيمرأ ريمأو حتاف
 يذلازاقوقلا دالبو
 ةينيم رأآ 5 هتايأر تقفخ

 ناورشو ناجيبرذأو

 ةمصاع سيلبت يفو أ

 تغلبو ءايجروج
 زاقوقلا دالب يف هتاحوتف

 نمدحأ هغلبيملام

 هس ىلا انوا ليو يسر ةطراخ يفدعب نم الو لبق

 مالسإلا رجف يف يمكحلا هللا دبع نب حارجلا اهمكحو ةدتمملا ضرألا كلت

 رحبلاو نيوزق رحب نيب
 .زاقوقلا دالبو ةينيمرأ بلق يف حارجلا رسجو حارجلا رهن يمّس همسابو ءدوسألا

0 1 4 
 دك د دع

 3 . اج جدهم:

 ومي هيما

00 

 نميلاب حارجلا ةقطنمو ةليبق
 نب هللا دبع نب حارجلا وه يمكحلا هللا دبع نب حارجلا حتافلا ريمألا نأ

 ةقيرعلا ةيناميلا ةيجحذملا مكح ةليبق نم «يمكحلا ثراحلا نب حلفأ نب ةداَعج

 20200 5 000 هل 1 هر ا. حد
 '"«جحذم نم ةريشعلا دعس نب مكح دلو ْمُهو ءجحذم نم نميلا نم يح :مكح )

 .ااج ١١5 ص - يريمحلا ديعس نب ناوشنل  مولكلا نم برغلا مالك ءاودو مولعلا سمش ()
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 نسحلا ىبأ نب ةرامعل ديبزو ءاعنص رابخأ ىف ديفملا باتك ةمدقم ىف ءاجو

 ١ ْ 1 سكسلا
 ءامااسإو لها تيضلا نات ةريهش تااسلا نيد ةليّبق كش ةليزكا

 تبجنأو ةيمالسإلا تاحوتفلا يف باجعإو ريدقت لكب ركذُت ةمهاسم تمهاس نممرو
 نيبج يف ةرغ اوناك نيذلا ءالبنلاو ناسرفلاو ءاسؤرلاو ةداقلا نم ةراتخم ةوفص

 قونبْمُه ءمكح ةليبقو . (يمكحلا هللا دبع نب حارجلا ةينيمرأ حتاف مهنمو .رهدلا

 نب ديز نب بيرع نب ورمع نب ديز نب ددأ نب جحذم نب ةريشعلا دعس نب ْمكَح
 /_ةرامع لظ عيفرلا بسنلا اذهبو .ناطحق نب برعي نب بجشي نب أبس نب نالهك

 :هل ةديصق يف لاقو ءأزتعم ًارختفم يمكحلا

 بكوكلا نس ينيع يفملظأ ههجواتس االول يذلا ىلإ

 بْوْعَيْنِمِددوسلا بئاعش تقتلا ثيح ءابرُعلا ٍبْرْعَيْنِم
 ىب نتاملا اولسف انوا وليف اف نإ هناي يسرب دلال ئيهوق

 نييكلا يس نع مفريع ..ريسفتم مل ةاليسإلاسسكد نإ
 ٍبِدْجُملاةعجن ُيِدَعوبأ ٍءيطْنِمُف ٌدوجلا ركذ وأ
 ا ايست دفاع مبهئاننأ نايعنا كلبك

 ناسل اهدّدَحو اهركذ دقو «نميلا ةماَهت ةقطنم بلق يف مكح ةليبق ةقطنمو

 ءًايلاح ةديدحلا ةظفاحمب روم يداو نم أدبت اهنإب ىنادمهلا دمحأ نب نسحلا نميلا

 ” 1 كاادمولا نحل الاقا هنع
 ةفاسم ينعي ) مايأ ةسمخ يهو مُكَح دلب مث - (ُكَع ريع اهنككست 1 ةنكع :رْوَم)

 ِنْيَتَفيِقَّسلاو دعاسلاو فوّصخلاو رجسهلا لثم ندم هيفو . لسقوا ةيق (مايأ ةسمخ

 لثم ةريثك ىرق مكَح دلببو . ءاردكلاو ٍمَجيهملا ًالحاس ةّنَطِعو ٌةَدرحلاو «ةيلحاس ةَجْرّشلاو
 ينب ايداوو نالذِخو ناَرْيَحو ضَرَح يداو اهبو «قيلققلاو فِراخَملاو ةبوكرلاو ةيادعلا

 يداوو ء« ِبّلُخ يداوو «ةّيِل يداوو ءناَمْحج يداوو ءرَّشْعَت يداوو دّيحلا يداوو سْبَع

 ءّدجلا دّْبَع لآ : مكحح دلب كولمو .ايبصو «نازاجو ءدّمَضو «ةباش يداوو «هرئاز

 ديبزبو .يلع لآ :ءارّدكلابو ءمجنلا لآ :مجهملابو ,«باهش ينب نم قور لآ :رؤمبو
 . "”(تاراغلا يبأ لآ : عّرْؤَمو قاقّشلابو «عيمجلا نم سأرلا مّهو نوّيحارشلا

 نب يلع نسحلا 526 ةرامع نيدلا مجلن رعاشلا خرؤملل ديبزو ءاعنص ءابخأ يف ديفملا باتك )١(

 . ةيرجه ه5 ةلس يفوت . (ينميلا ةرامع) مساب روهشملا يمكحلا ناديز سس دمحم

 .1594ص - ينادمهلا دمحأ نب نسحلل  برعلا ةريزج ةفص (؟)
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 ةظفاحم يف اهبلغأو «نميلا ةماهت يف ةيجح ذملا مُكَح ةليبق قطانم يه كلتف

 ايبصو نازاج مث نبيع ةيحانوأ نرخ هيجان د يالا ا ص

1 

 يريمحلا شئاف يذ دنع . . حارجلا دج . . حلفأ نب ةداَعُج
 ٌدََج وهو حلفأ نب ةداَعج مالسإلا لبق نميلا ءامكحو ءابطخ نم ناكو

 يريكملا للا وب هوامش ملك ررافلا حملا «يمكحلا هللا دبع نب حارجلا
 ةقطنم يف ش شئاف يذ ةمالس رقم ناكو «يريمحلا شئاف يذ ةمالس كلملا لْيَقلا دنع

 لاق هيفو ءايلاح بإ ةظفاحمب ميري ةيريدم نم ةرامس لبج ليقنب بايرإ رصقو
 : يلهاجلا رعاشلا سيق ىشعأ

 دماجءاملاَنِمٌجولشم كءاجل َةليل ٌتب ول بايرإ ْنِم رصقلابو

 نعاورلا تان انينلا ةةنيع نومك ٍفرشم قوف شئاف وذ هنود نسمو

 ةمالس دنع حلفأ نب ةداَعٌج ةملك يلامألا باتك يف يلاقلا ىلع وبأ ركذ دقو

 هتلقانت يذلا ميدقلا يبدألا ثارتلا نم اهنأل مالسإلا لبق يريمحلا شئاف يذ
 :هصن يلي ام يلاقلا يلع وبأ لاقف «لايجألا هتظفحو

 هحْحْشَرُي ًارورسم هب ناكو :20لواّقَملا ءانبأ لّمْكأك نبا شئاف يذ ةمالسّل أَسَن»

 اريد اعزع هربا هيلع عزجف 600 عوق ركب انقك اقنع اسرتك مود كاذ تقرا هعتفؤتل
 همالف وُزَعُيِل هبابب برعلا دوُفُو ٌتعمتجاو «سانلا نع َبَجَتْحاَو ماعطلا نم عنتماو

 مهيف ناكو ؛©'2هنوُسْؤُي مهؤابطخ ماقف «سانلا ىلإ جرخف ءهعّرَج طارفإ يف هؤاحصُت
 نب ةداعججو ؛«- يجحذملا  يفغجلا ةمّلَس نب ورمع نب ةْمْلَّس نب فوع نب ِبّبَلُعلا
 .ناسارخ بحاص يمكحلا هللا دبع نب حارجلا دج وهو ثراحلا نب حلفأ

 «تاف ام ىلع ٍعّرَجلا كّبلق ْرِعْشُن ؛ُث ال «ءكلملا اهيأ :لاقف ةداَعْج ماقف ..
 ةاهاضُم نع ةفثألاب نْرُحلا ٌضراوَع ٌلِضانو «يتأي امل دادعتسالا نع كّنْهِذ َلْفْعَيَ

 ؛"9لاجحلا تاَئَوِل عّرَجلاو «لاجرلا ءامّرُحِل ءاَّرَعلا نإف «لوقٌعلا يْهَو ٍلْهَأ لاعفأ

 ٌتِئاَجِم وهو هب فيكف ًائيِنَد العف ناكل ءأفلات ىبُحُي وأ ءًأتثاف ُدْرَي ر عزجلا ناك ولو

 (9نولذرألا هيف ٌتَفاهَتَي اًمَع كلملا اهيأ كسفنب ٍبَعْراف .بابلألا يوذ قالخأل

 )١( (ءامظعلا كولملا نود :لايقألاو لواقملا) : يلاقلا يلع وبأ لاق .

 )١( وسم هصْقَو) : يلاقلا ىلع وبأ لاق ٠ (نالفو نالفب ةوسأ كل : لاقي نأ هلصأو ( ِهنوُزَعُي : : هنوسؤيو .

 )*( (عباتتلا :ٌتُقاهَّتلاو .ةلكاشُملا :ةاهاضُملاو .ةامارُملا :ةلضانملا) :يلاقلا يلع وبأ لاق ,
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 هب تّدبتسا اميف كَعّمُط نأ ِةَقُب ىلع ْنُكو .نوسوسْخملا هبُكْرَي اًمع َكَرْدَق ْنّصو
 نب ةداعُج ةمكحو مالك شئاف وذ ةماّلَّس عمس املف . '"”« ماينلا مالحأك ةلض «مايألا
 هل لاقُي رخآ نبا ةمالسل ناكو :عّرَجلا نم هيف ناك امع عدترا يمكحلا حلفأ

 ناكو «هيبأ دعب شئاف يذ ةمالس نب رذنملل ةسائرلاو ةلايقلا تحت ءرذنملا

 هل ناكو «نميلا ةماهتب روُم يداو يف هتقطنم ىلإ عجر دق يمكحلا حلفأ نب ةداَعَج

 ةليبق تايصخش نم ةداعج نب هللا كبع حبصأف ةداعج , نب هللا دبع وه حلاص نبأ

 ل ءاويناو اوس ا دج يتلا ناس دروسا يدب رحيم لا نيرا مك
 ص ص ل ب حمال

 5-05 . مكَح ميعز . .دحلا ديع

 مُكَح ةليبق نم دفو راس هتسائربو مك ةليبقل ًاسيئر يمكحلا ذجلا دبع ناك

 هتمجرت يف ءاج امك وهو « ءميركتلا ةياغ ذجلا دبع لانف هك هللا لوسر ىلإ

 نب فوع نب رجح نب ةعيبر نب دجلا ديع) ناعما بص اصلا باح

 دعس نب مكحلا نب ِميِلُّس نب نايفس نب برح نب - ًارغصُم - ٍبيبُح نب ىضتحُملا
 راكلو «يبكسيا ةريفعلا

 دجسملا يف بيحرتلاب هلبقتسا ِهَّللا لوسر ىلإ يمكحلا ّدجلا دبع ٍمِدَق املو
 ةباحصلا نم ةتس سداس ذجلا دبع ناكف ءهيلع سلجيل هئادر هل شّرَفو يوبتنلا

 ةباحصلا نم مهاوس ميركتلاو فيرشتلا كلذ لني مل نيذلا نييناميلا ءامعزلا
 ىلع اودَّفَو نيذلا نميلا كولم ذحأ» :هنأ ءابنألا باتك يف هنم ءاج دقو .ءاسؤرلاو

 ديع نب ثراحلاو ؛ «يلجبلا هّللا دبع نب ريرج : : مهو :ةءادر مهشرفأف لك هللا لوسر

 نب لئاوو ؛«يريمحلا حابصلا ن نب ةهربأ نب ليبحرش نب ةهربأو «يريمحلا لالك

 ."”«يمكحلا ةعيبر نب دجلا دبعو «يبرأملا لاَّمَح نب ضيبأو «يمرضحلا رجح
 نب ضيبأ دافحأ اهب حدم تايبأ يف ليلكإلا بحاص ينادمهلا نسحلا مهعمج دقو

 :هلوق اهنم ل

 دجسملا يف مكذجل ءادرلاطسب ىَرَّولاريخ دمحم َيبتلا نإ
 دحيععلا نييك رنلا]لامخ ودا دعم لمست نيرا اهينلات اك

 .ادج ٠٠١ 49ص - ىلاقلا ىلع ىبأل  ىلامألا باتك )١(
 ."ج 787ص - ىنالقسعلل  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا 0)

 .5١ص - ةرابز دمحم ىتفملل - ءابنألا )



 ءا/ يمكَحلا هللا دبع نب حاّرَجلا / نييناميلا نيحتاقلاو ةباحصلا ءامظع 407

 دنجعتُم نِمّدجلادبعبمركأ هلائَم لان ّدجلا دبعو ًاضيأ
 َدَفَو .ءيجحذملا يمكحلا ةعيبر نب ذجلا دبع» :ليلكإلا شماه يف ءاجو

 ىلع مدق املو «نميلا ةماهت نطب يف عقاولا مكَح فالخم نم ِةِلي يبنلا ىلع

 . 106 ءاةوو هل نكرفَو همركأ ٍِكَع يبنلا

 سلجم يف هلي هللا لوسر ىلإ هعم اودفو نيذلاو يمكحلا دجلا دبع ناكو
 ةرازف ةليبق نم  يرازفلا نصح نب ةنييع ًاضيأ هدنع ناكو «موي تاذ هني هَّللا لوسر
  عمس :باعيتسالاب دجلا دبع ةمجرت يف يبطرقلا ركذ امك ثيح - ةيدجنلا
 لاق «نصح نب هنييع بطاخي وهو هركذ ثيدح ىف ِةي يبنلا  دجلا دبع
 . 50( كموق همرُحو :«نميلا لهأ هقْرُر ءايحلا ) : 8 يبنلا

 نم ةدنم نبا قاس :هنإ ةباصإلا باتكب يمكحلا دجلا دبع ةمجرت يف ءاجو

 نب ناميلس نب قلطصملا انثذح لاهنملا نب فلخ ىنثدح ريفع نب ديعس قيرط

 نع كيلح نب هَّللا دبع نع يمكحلا ريصن نب باطخ نع يمكحلا باطخلا
 سان هدنعو لكي يبنلا دنع ناك هنإ ؛ يمكحلا مكحلا نب رجح نب ةعيبر نب دجلا دبع
 امف ءاوماقف  ءامب اعدف :وأ  ءامب موقلل اعدف «نصح نب هنييعو نميلا لهأ نم

 لاقف ؟ةنسلا هذه ام :ةنييع لاقف .هبوثب هرتسي لجرو هيي يبنلا الإ دحأ يقب

 : لك هَّللا لوسر
 . (كموق همرح ْذِإ «نميلا لهأ هّللا هقْرُر ءايحلا )

 لح برشي ملف «ءامب موقلا اعدف :ىرخأ ةخسن يف هتدجو) : ينالقسعلا لق

 . ””(هرتسي لجرو ِيِكَو يبنلا الإ
 نب هّللا دبع مهنمو  مكح ينب نم هعم نيذلاو يمكحلا دجلا دبع ثكم دقو

 مث «ةرونملا ةنيدملاب ِةِْكَك هللا لوسر بكوم يف نمزلا نم ةرتف  حاّرَجلا دلاو ةداَعج

 ىسوم ابأ كي هللا لوسر لمعتسا يتلاو نميلا ةماهت يف ميدعطتت ىلا اعجب
 مئاعد نميلا قطانم نم اهريغك ةماهت ةقطنم يف تخسرتف ءاهيلع ًاريمأ يرعشألا

 دس هيدا ا

 .1ج ؟17ص  ينادمهلا نسحلل - ليلكإلا )١(

 .5 48ص - يبطرقلل  باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا (؟)

 .7ج 7817/ص - ينالقسعلل - ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا ()
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 رصمو ماشلاب حوتفلا ىلإ مكَح ينب قالطنا
 زربأ نم حاّرَجلا دلاو ةداعج نب هّللا دبعو يمكحلا ةعيبر نب دجلا دبع ناكو

 اوناكف .رصمو ماشلا حوتف يف اومهاسو داهجلل اوقلطنا نيذلا ةماهتو مكح ينب ناسرف

 ةنيدم حتف يفو كومريلا ةعقوم يف يرعشألا مْنَْغ نب ضايع ةدايقب نييرعشألا ةقرف يف
 . (قشمد تانيصحت ماحتقا يف ةرعاشألا ةقرف دئاق) : مْنَغ نب ضايع ناك ثيح قشمد

 وأ - ه١٠ ةنس  رصم حتفل ماشلا نم يمالسإلا يبرعلا شيجلا زاجأ املو

 ةيتارفلا ةريزجلا نم مكح ينبو رعاشألا ناسرفب يرعشألا مْنَع نب ضايع راس امدنع

 يمكحلا دجلا دبع ناك به ١ هنت تك رصم ديعص حتف يف ةكراشملل ماشلاو

 يف رصم ديعص قطانمو رصم حتف مت نأ ىلإ شيجلا كلذ يف ةداعج نب هللا بَعد

 نم ذجلا دبع ناكف «نافع نب نامثع ةفالخ لئاوأو باطخلا نب رمع ةفالخ رخآ

 ىف ةدنم نبا نع ينالقسعلا رجح نبا ركذ ثيح رصم يف اورقتسا نيذلا ةباحصلا

 ا اول ا : هدادع» :نأ يمكحلا ّدجلا دبع ةمجرت
 ناك اهيفو : 0 هاو وقتما اذكم فاه نب , ِهَّللا دبع امأ ءرصم يف اورقتسا نيذلا

 ءارمألاو ةداقلا رابك نم حبصأ يذلا نيكل هّللا دبع نب حارجلا هثأ هاكر ةلؤف
 ةنيدم يف هنع هللا يضر يمكحلا ةداعجم نب هللا دبع هيبأ ةافو دعب ماشلاب نيناميلا

 .رجهلا 1 يئارح هانم يبا نب ةيرادم ةيالخ حارا همم

 ردا دهس لإ ةيركتسلا هدانا . حاّرجلا

 يلي ام نميلا نم نيرجاهملا م العأل عماجلا باتكب حاّرَجلا ةمجرت يف ءاج

 .٠ هصن

 نم «ةريشعلا دعس نم مكَح ةليبق ىلإ ةبسن) يمكحلا هللا دبع نب حاّرَجلا١

 .ناععسلا تارشألا دحار» ناسك عن] ؛ حما: (ةيناطحقلا نم ءجحْذَم
 نب يعمل ناعهييسسو نال رفعت «حامتجتلا ةريخلا ةزخإ يلو «دلرحلا ينشف
 0 زيزعلا دبع

 يف ماشلاو قشمدب ةداقلا رابك نم يمكحلا هللا دبع نب حارجلا ناك دقف
 ماشلا شيج ةداق زربأ نم حارجلا ناكو «(هم85 )580  ناورم نب كلملا دبع ةفالخ

 ناتسجس نم تعلدنا يتلا ةمراعلا ةروثلا ةهجاومل ناورم نب كلملا دبع هّهجَو يذلا

 ١. حج 81/"1/ض - ينالقسعلل - ةياحصلا زييمت يف ةياصإلا (0)

 1١1١. ص س فرطماب دمحمل - نميلا ىلإ نيبستنملا نيرجاهملا مالعأل عماجلا هر
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 تسزي زي جادتسلا تارعلا ىلع هاماعوب داوم نب ةكالعلا يع ابق نارجلا ىلا

 اهقزاتكمو قارعلا ىف رمألايسساو ةروتلا كلت تيبشا'اهلق فرا# ن6 ظلم نفقعلا

 ىلإ عاوجلا داع "اق راغمو فارحلاب ةلودلا ةةاينن طيح ىل عارجلا ةداينر. ةقراشتي
 . قشمد

 ةقيلخلا هّفْنَجَو يذلا ينالسإلا ىبرعلا نشيجلا ةداق نع حاولا ناك مك
 ناورم نب دمحم ريمألا ةدايقب ه84 ةنس ةيئيمرأ حتف ةداعإل ناورم نب كلملا دبع

 هَّللا دبع نب حارجلاو يدنكلا ة ةريمع نب يدع نب يدع هعمو ةيتارفلا ةريزجلا ريمأ

 يف كلذو ءاهيف يمالسإلا مكحلا ةداعإو ةينيمرأ نم قطانم حتف متف «يمكحلا

 ةفالخلا ىلوتو ناورم نب كلملا دبع تام املف «ناورم نب كلملا دبع ةفالخ

 هللا دبع نب حارجلا ةيلوتي ذيلولا ماق بفه87 لاوش يف -كلملا دبع نب ديلولا

 .اهقراشمو قارعلل جاجحلا ةيالو راطإ يف ةرصبلا ةيالو ىلع ًاريمأ يمكحلا
 0 اع 22
 دم دم د

 دالبو نيرحبلاو قارعلا يف اهل ةعباتلا قطانملاو ةرصبلل ًاريمأ حارجلا ناك دقل

 ىدامج ىتحو ه5 ةنس رخاوأ ذنم  كلملا دبع نب ديلولا ةفالخ ةليط سراف

 نبا لاق ثيح «ه/1/ ةنس ذنم ءارمألا ةالولا نيب يربطلا هركذ دقو  ه947 يناثلا

 :هصن يلي ام يربطلا كلذكو ه4.1ل/ ةنس ةالولل ةركذ.ىف ريثآلا

 برحلا ىلع هلماعد ,يمكحلا كاس لا ةثنسلا ا رعبلا

 و

 :هصن ىلي ام ةيرجه9 6 ةنس ءابنأ ةمتاخ ىف ةالولل ةركذ ىف يربطلا لاقو

 ©20كيرش نب ةّرق رصم ىلعو «يرسقلا هَّللا دبع نب دلاخ ةكم ىلع ناك»

 «يمكحلا هللا دبع نب حارجلا ةرصبلا ىلعو «جاجحلا قرشملاو قارعلا ىلعو

 ./ج 71و 7١ص - يربطلل كولملاو ممألا خيرات )١(

 ناكو 28ج 54ص - يربطلا خيراتو - ؛ج ٠١ 8ص - ريثألا نبال ا

 هللا دبع نب ريرج ريبكلا يناميلا 7 راتسعلا لد وتد ريرج نب دايز ةفوكلاب جاجحلا بئ
 ا ل

 نم ةكم ةيالول ًاريمأ ناكو :قييناملا ءارمألاو ءامهولا نابك نم :يرسقلا هللا دبع نب دلاخ ()

 كيرش نب ةّرّقو .ها١٠١-٠ ه نم اهقراشمو قارعلل ًاريمأ حبصأ مث ه57- 88 ةنس

 .رصمب مويفلا عماج يناب وهو ه937 رفص 4٠ ةئس نم رصم ريمأ يناميلا يدارملا يسّبَعلا
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 . .(«يرعشألا ىسوم يبأ نب ركب وبأ اهئاضق ىلعو ءريرج نب دايز ةفوكلا ىلعو

 ةطلسل ًاصيلقت اهل ةعباتلا قطانملاو ةرصبلا ىلع حارجلا ةيلوت ناك دقو
 قارعلا لهأ نأ فرعي كلملا دبع نب ديلولا ناك يذلا يفقثلا فسوي نب جاجحلا

 يف ديلولا بغري ملف «هتوربجو هفسعت نم نوناعيو هتسايس ىلع نيطخاس اهقراشمو
 ىلع يمكحلا هللا دبع نب حارجلا ريمأت لالخ نم هتطلس صيلقتب ماق هنكلو هلزع
 يف ناك هريمأت نأ نم مغرلابف «نيرحبلاو سرافو قارعلا يف اهل ةعباتلا قطانملاو ةرصبلا

 .ةرصبلا ةيالو لهأ ناسحتسا كلذ لان دقف اهقراشمو قارعلل جاجحلا ةيالو راطإ

 نب ديزي ريبكلا يناميلا ريمألا لزع باقعأ يف تءاج حارجلا ةيلوت نأ امك

 ةءاسإلاو بلهملا نب ديزي لاقتعاو جاجحلا ةديكمب ناسارخ ريمأ يدزألا بلهملا

 «قارعلاو ةرصبلا ىف ةيناميلا سأر بلهملا لآ ناكو «ةرصبلا ىف هترسأ ىلإو هيلإ

 دهعلا ىلو ناميلس ناكو ماشلاب كلملا دبع نب ناميلس ىلإ بلهملا نب ديزي أجلف
 لآل ضرعتلا مدعب جاجحلا ٌديلولا رمأو ماشلاب ثكمف بلهملا نب ديزي راجأف
 ةيناميلا اضر لحم كلذ ناكف «ةرصبلا ىلع حارجلا ةيلوتب كلذ نرتقاو «بلهملا
 ةريس سانلاب راسو تاونس رشع ءاهز ةرصبلل ًاريمأ حارجلا ثكم دقف «ةرصبلا لهأو

 ًاريمأ حارجلا لزي ملو «جاجحلا ةيذأ نع ىأنمب هدهع يف ةرصبلا تناكو «ةنسح

 هدفا تلاع ل ا يسلا اره وعلا

 نب ديزي يناميلا ريمألا ةيلوتب كلملا دبع نب ديلولا ماق جاجحلا تام املو

 ىلع ديلولا هالو) يربطلا ركذ امك - ثيح «قارعلا ىلع يكسكسلا ةشبك يبأ

 نب ديزي ةيالو راطإ يف ةرصبلل ًاريمأ حارجلا رمتساف «(ةرصبلاو ةفوكلا :نيّرصملا

 نب ناميلس ةفالخلا ىلوتو كلملا دبع نب ديلولا تام نأ ىلإ قارعلل ةشبك يبأ
 نم ةرصبلل حارجلا ةيالو تماد كلذبو «ةيرجه 47 يناثلا ىدامج يف كلملا دبع
 . كلملا دبع نب ديلولا ةفالخ ةليط كلذو ه957 ةنس ىتح ه857 ةنس رخاوأ

 قارعلاب بلهملا نب ديزيل حاّرَجلا ةباين
 لاقي ناكو .«كلملا دبع نب ناميلس ةفالخلا ىلوت ه95 ىئاثلا ىدامج ىفو

 نب ديزي ريبكلا يناميلا ريمألا اهقراشمو نيقارعلا ىلع ناميلس ىَلَّوَف «ريخلا حاتفم هل
 عوبر يف لدعلا رشنو جاجحلا ملاظم بلهملا نب ديزي لازأف «يدزألا بلهملا

 : بلهملا نب ديزي ىلع ينثي يرقشألا بعك لاقف ء«دالبلا

 .8ج 15ص - يربطلل  كولملاو ممألا خيرات )١(
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 ٌحداوصلا تاحئانلا اهيف َبواَجَت امدعب نيقارعلاب ًارودص تيفش
 ٌُحشاكوٌئيدص هيف ٌعَّرشْمُهَف مهلك سانلل دوجلاو ىدنلا تددم

 ةمصاع تحبصأ يتلا طساو ةئيدم يف بلهملا نب ديزيل ًابئان حارجلا ناكو
 :ريثألا نبا ركذ امك ثيح بلهملا نب , ديزي دهع يفو جاجحلا دهع ذنم نيقارعلا ةيالو

 . 20( يمكحلا هّللا دبع نب حارجلا طساو ىلع بلهملا نب د ديزي فلختسا»
 - ننانيناودب هارب نا قازععلا قم بلوملا ني تيزي ناساسلا/لاوش وأ ابعت فو

 د ل م ل حلا

 رك ا ا ا ا 0 3 د

 ىلإ ديزي راس» :نودلخ نبا لاق كلذ.يفو «قارعلا ىلع حاّرجلا فلختساو .ه5ا/

 ةرصبلا ىلعو ؛يمكحجلا ِهّللا دبع نب حارجلا طساو ىلع فلختساو ؛«ناسارخ

 رقم تناك طساو نأ امبو 307 يديفلا ناّيح نب ريشب ةفوكلا ىلعو «لاله نب هّللا دبع

 0 ا د : يزول ابتتات حارجلا ناك دف قارخلا ىلا

 أ فويس نم افيس حارجلا ناك انإو جاجحلا دهع يف كلذك نكي ملو ؛«يفتثلا

 نب ديزي حتتفا ثيح ناسارخ دالب ىلإ راس نيح هل ًابئانو بلهملا نب ؛ ديزي نيقارعلا

 يللا سنار نارام ل - نيوزق رحب قرش عقاولا - ناجرج ميلقأ بلهملا

 بلهملا نب كس مشو نودلخ نبا لاق لهذة ةئس نيوزق رحب بولنج ناتسربط

 00 سلا رع نب دهع نايت نافياوز «لبق ْنِم تينب نكت ملو ناجرج ةنيدم

 ناتسكبزوأ يف - نوحيج رهن ءارو امو ناسارخ ورم ىلإ بلهملا نب ب ليزي راس مث

 بلهملا نب ديزي ازغ١ :ًالئاق اهايإ هحتف ريثك نبا ركذ يتلا ناتسهق حتتفاو  ناتسكيجاتو
 ءاهمَلَسَت ىتح لزي ملو ءًاديدش ًالاتق اهدنع لتاقو اهرصاحف ؛ «نيصلا ضرأ نم ناتسهق

 (0«ًانسحو ةميقو ةرثك فصوُي الو ذَحُي ال ام ةعتمألاو ثاثألاو لاومألا نم اهنم مَنْ

 اا خلا ؛ ديزي امنيبو ا ا ل

 . ديوغلا ديع نييرمع ةفالخلا ىلزتو به 45 رفص ف

 ."ج ١55 ص - ريثألا نبال  خيراتلا يف لماكلا )١(

 4١6. 5١ص  حرفلا دمحمل  نودلخ نبا خيرات يف نميلا (؟)

 .؟ْج ١١/5 ص - ريثك نبال - ةياهنلاو ةيادبلا (9)
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 زيزعلا دبع نب رمع ةفالخ يف ناسارخل حارجلا ةيالو

 ىلع ًاريمأ يرازفلا ةأطرأ نب يدع ةيلوتب ماق ةفالخلا زيزعلا دبع نب رمع ىلوت امل

 رمع ثعبوال : يربطلا لاق ه4 ةئس لوأ عيبر يف - بلهملا نب ديزي نع الدب قارعلا

 م الع ديما هانانلا ين نإ عسل سلا كاد وحال

 نأبو اما ىلع يزرع 0 اعلق

220 

 ا ها ا اللا

 ًاريمأ حبصأو - ه49 يناثلا عيبر علطم يف - ناسارخ ةيالو ةمصاع ورم ةئيدم ىلإ

 تايروهمج ًايلاح لمشي يذلا ميدقلا عساولا اهلولدمب ناسارخ دالبل ًايلاو

 يف نامكرتلاو ناسارخ قطانمو ناتسناغفأو ناتسكيجاتو ناتسكبزوأو ناتسنامكرت

 ميلقأ ىلإ  ًاقرش  نوحيسو نوحيج رهن نم دتمت ناسارخ ةيالو تناك دقف «ناريإ

 .- ابرغ  نويزق رحب ىلع لطملا ناجرج

 نباو يربظلا هركذ ام ناسارخ دالبل حارجلا ةيالو دهع لوأ ءابنأ نم ناكو

 :هنأ وهو ريثألا

 «ناجرج ميلقأ - ىلع يفعجلا رحز نب مهج ىلو دق بلهملا نب ديزي ناك»

 لسرأ - ةأطرأ نب يدع ةيلوتو قارعلا نع هلزع يأ ناك ام ديزي رمأ نم ناك املف

 «ناجرج ىلإ قارعلا نم يلاولا مدقف «ناجرج ىلع ًايلاو قارعلا نم قارعلا ريمأ
 نيسمخ يف جرخ مث .هعم اومدق اطهر سبحو هدّيقف يفعجلا رحز نب مهج هذخأف

 قلطأف  ناسارخ ةمصاع ورم ةنيدمب يأ  ناسارخب حارجلا ديري نميلا نم ًاسراف

 :مهجل حارجلا لاقف  (كلذب مهيلإ بتك حارجلا ناكو)  مهلماع ناجرج لهأ

 . كتأ مل يمع نبا كنأ الولو :مهج هل لاقف .اذه كغوسأ مل يمع نبا كنأ الول

 همع نبا هنوك امأو «ثراحلا نب نيصحلا يتنبا لبق نم حارجلا ٌفلِس مهج ناكو

 تفلاخ :حارجلا هل لاق مث . .جحذم نب ةريشعلا دعس انبا :ينعجو وكلا نان

 ءلّثُخلا دالب وزغل ههجوف .كتفيلخ دنع كرمأ حلصيف رفظت نأ كلعل ٌرغأف «كمامإ

 اركي نات « لتخلا نم برق املف « ءركسعلاب راسف  لاطبألا ةداقلا نم مهج ناكو

 مهج لخد ىتح «بيبح نب مساقلا همع نبأ هركسع يف فلخو ءدونج ةثالث عم

 ./غج 5١و 9١ص - يربطلا خيرات ()
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 هب درفنا يأ  هالخأف ينلخأ : هل لاقف  لّثْخلا دالب مكاح يأ لئلا بحاص ىلع

 هتحاح هاطعأف - ًاريسأ حبصأ هنأل  هريرس نع لتخلا بخحاص لزتف .مهج ىزتعاف

 . مئانغلاو رفظلاب حارجلا ىلإ داعو ءًامنغم مهنم باصأف لتخلا ازغو - ةيدفلا نم -
 يف ةداقلا رابك نم يفعجلا رحز نب مهج رمتساف . .(رمع ىلإ كلذب حارجلا بتكف

 .تاسارخ

 ةاعد نم تاعامج طاشن دصري نأ حاّرجملا عاطتسا ه49 ةنس طساوأ يفو

 هناعج ةناكيو ءايجلا 0 يجرح كر حلاو «ةنتفلا ىلإ يدؤتس رومأ

 بتكف «لبقتسملا ىف 1 هديك ةدعق ىلإ ةوقيساهعرت نآل ؛ومنتو لحفتست نأ لبق

 :هصن يلي ام ًالئاق يربطلا هركذي يذلا باتكلا زيزعلا دبع نب رمع ىلإ حارجلا
 ُتدجوف ناسارخ ٌتمدق ينإ :رمع ىلإ بتك ناسارخ مق امل حارجلا ناك »

 د يو ا لاب م رب

 1 الإ كلذ ىلع ءاكقإلا

 فز ىلع درعا تدان ماركا نانا :زيزعلا دبع نب رمع هيلإ بتكف
 رئاص كنإف صاصقلا رذحاو . قح يف الإ أطوس ًادهاعم الو ًانمؤم نبرضت ال ؟مهنم

 ةريغض رداع ال اباعك أرقتو ءرودصلا يفخُت امو ٍنْيعألا ةنئاخ ْملْعَي نم ىلإ

 هاا الإ ةويدك 3

 ةعيشلا ىلإ ةاعدلا مودل كغلوأ ةبقاعم مدعب رمع باتكب حارجلا مزتلاف
 نم ردقب عتمتي رمع ىأر ناكو ؛ةعاظلا نع عورخلاو ةضفلاب عيداب لج «ةنتفلاو

 رمأ 00 ريك ماوصل بدت ًاضيأ تمت عدت حرخا ىأرو كارل

 دراوم رثكأ 55 «ةلودلا ةوقو رارقتسالاو دلل 0 رمكحلا هللا ف

 مت يتلاو ناسارخ ميلاقأ يف رافكلا ىلع ةضورفملا ةيزجلا نم يتأت ناسارخ ةيالو

 «نيملسملاو ناسارخ ةيالو دزاوم نم ريدلا ءارو ام دالبل حوتفلاو تاوزغلا مئانغ

 ./غج 5١و ١79 ص - يربطلا خيرات )١(



 414 يمكحلا هّللا دبع نب حاّرَجلا / نييناميلا نيحتافلاو ةياحصلا ءامظع 1

 هللا ليبس يف دهاجت ةيمالسإ ةيبرع تاوق نوحيج رهن ءارو ام دالب يف ناكو

 يف رهنلا ءارو ام دالب نم قطانم يف اورقتسا نيذلا نيملسملا نم فالآلا تارشعو

 ىلإ بلهملا نب لضفملاو ملسم نب ةبيتقو بلهملا نب , ليزي تءاحوتفو ةيالو دهع

 .ناسارخ دالبل حارجلا ةيالو دهع

 يف لثمتت ةديدج ةسايس قيبطتب زيزعلا دبع نب رمع أدب ةيرجه ٠١١ ةنس ىفو
 يف كلذكو ناسارخ دالب يف رافكلا نم مالسإلا قانتعإ نلعي نّمَع ةيزجلا طاقسإ

 قطانملاو روغثلا نم ةيمالسإلا تاوقلا بحس ىلع لمعلاو ءاهريغو دنسلا روغت
 . تايالولاو ميلاقألا نم ديدعلا يف ءادعإلل ةهجاوملا

 ىلإ: ومع تثك زيزعلا دبع نب رمعل ةديدجلا ةسايسلا كلت راطإ يفو

 ًالئاق ريثألا نبا هركذي يذلا :باتكلا تابمارخ ويس يمكحلا هّللا دبع نب حارجلا

 .ةيزجلا هنع عّضُف كّلَبق ىَّلَّص نم رظنا : حاّرَجلا ىلإ رمع بتك» :هصن يلي ام

 را ىلإ اوعراس دق سانلا نإ :حارجلل ليقف .مالسإلا ىلإ سائلا عراسف

 رمع هيلإ بتكف ء«رمع ىلإ كلذب حارجلا بتكف . ناتخلاب مهنحتئاق ؛ةيزجلا نم

 يربطلا ريرج نبأ ركذ كلذكو ..'”«ًانتاخ هثعبي ملو أ ًايعاد ِدِكي ًادمحم ثعب هّللا نإ

 ."”«ًانتاخ هثعبي ملو ًايعاد لك ًادمحم ثعب هللا نأ : حارجلا ىلإ رمع بتك» :هنأو

 :لوقيو ءرافكلا نم ملسأ نمم ةيزجلا ذخأي حارجلا ناك» :نيثك نبا لاقو

 ًايعاد يي ًادمحم ثعب امنإ هللا نإ :رمع هيلإ بتكف . .اهنم ًارارف نوملست امنإ متنأ
 .20«ًايباج هثعبي ملو

 ةسايس قيبطتب ماق حاّرَجلا نأ ةيخيراتلا صوصنلا كلت لمجم نم نيبتيو
 عراسف ؛ناسارخ دالبب رافكلا نم ملسُي نَّمَع ةيزجلا عضوب زيزعلا دبع نب رمع

 نأ ارجل ناسارخ يف نيملسملا نم يأرلا لهأ لاقف .مالسإلا نالعإ ىلإ رافكلا

 مهتحتماف ءًاقداص مهمالسإ سيلو ةيزجلا اودؤي ال ىتح مالسإلا ىلإ اوعراس رافكلا

 اوضري مل مهرثكأ نأ ىلإ ىّذأ كلذ نأ ودبيو ء«مهمالسإ نم نقيتيل ناتخلاب حارجلا

 ىلإ كلذب حارجلا بتكف «ةيزجلا اوذأو قباسلا مهنيد ىلع ءاقبلا اورهظأو ناتخلاب

 يفو . انتا هثعبي ملو ًايعاد كي ًادمحم ثعب امنإ ِهّللا نأ :رمع هيلإ بتكف رمع

 دقف ناسارخ نع حارجلا لزع ببس كلذ ناكو .ًايباج:ةثعبي هلو :ريثك نبا ةياور

 .4ج 8١١ص - ريثألا نبال - خيراتلا يف لماكلا )١(

 .8ج 5١١ص - يربطلل  كولملاو ممألا خيرات (؟)
 .ةدج ١ 88ص - ريثك نال - ةياهنلاو ةيادبلا ()
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 يدزألا يدماغلا ميعن نب نمحرلا دبع ناسارخ ىلع فلختسي نأب رمع هيلإ بتك

 عقوتي رمع ناكو ءه١١٠١ ةنس ناضمر يف كلذ ناكو «ق قشمد يف هيلإ لبقُي نأو
 بحس وهو هذيفنت عم حارجلا بواجتي مل ام ذفنّيس ميعن نب نمحرلا دبع نأ ًاضيأ

 ورم ىلإ نوحيج رهن ءارو ام دالب نم نيملسملا عيمجو ةيمالسإلا ةيبرعلا تاوقلا
 رمع باتك هيلإ لصو املف كلذ ذيفنت عم لعافتي مل حارجلا نأ ودبيو ؛ناسارخ
 رومألا ديلاقم ميلستب حارجلا رداب «قشمد ىلإ لِقُي نأو ميعن نب نمحرلا دبع ةيلوتب
 : يربطلا لاق «ميعن نب نمحرلا دبع ىلإ

 َيَلَع يتلا هذه يبايث يف مكتئج :«ناسارخ لهأ اي :لاقف حارجلا بطخف»
 بت ناساروكب هيد حارجلا جرخف ؛«يفيس ةيلح الإ مكلام نم بصأ مل «يسّرْفو

 حارجلا مدق املف . يدماغلا ميعن نب نمحرلا دبع فلختساو ء«ناضمر رهش يف
 دق :هل لاقف ءناضمر نم نيقب لايلل :لاق ؟تجرخ ىتم :هل لاق رمع ىلإ
 لعلو :'”«جرخت مث رطفت ىتح تمقأ اله ءءافجلاب كفصو نم قَدَص
 حارجلا ةيالو تناكو) «ءيش لكل مراصلا قيبطتلا انه ءافجلاب دوصقملا

 نم نيقب مايأل اهنم جرخو ه1 ةئس اهلخد ءرهشأ ةسمخو ةنس ناسارخل

 .(ةرجهلل ٠١١ ةنس ناضمر

 ةيبرعلا تاوقلا بحسب هتسايس نأ زيزعلا دبع نب رمعل حضتا نأ ثبل امو
 مغرلاب اهذيفنت نكمي ال نوحيج رهن ءارو ام دالب نم نيملسملا عيمجو ةيمالسإلا
 ريع تتكا : يربطلا لاق كلذ يفو «ميعن نب نمحرلا دبع ةيلوتو حاّرَجلا لزع نم
 ا مهيرارذب نيملسملا نم رهنلا ءارو نم لافقإب ميعن نب نمحرلا دبع ىلإ
 هيلإ بتكف «كلذب رمع ىلإ نمحرلا دبع بتكف .ناسارخ ورم انعسي ال :اولاقو
 حتف دق يذلا مهبسحف «نيملسملاب زغت الف «ّىلع يذلا ٌتيضق دق ينِإ مهللا :رمع
 نب رمع يفوت نأ ىلإ ناسارخل ًاريمأ ميعن نب نمحرلا دبع لزي ملو . ولعل

 امنيب «ءكلملا دبع نب ديزي ةفالخلا ىلوتو -ه١١٠ ةنس بجر يف  زيزعلا دبع
 دلو وق الا نسل دابا ىف ١ ب تيمح# لاه رك دال ا رمأ دا كلا كلان
 نب حارجلا نامرك ىلع ناك» هنإ يربطلا خيرات يف مها ١ ةتس .كلملا لبع
 0 قلطناف ناجيبرذأو ةينيمرأ دالبل ًاريمأ حارجلا 5 يمكحلا هّللا دبع
 ه1 5 ةنس رفص ىف

 .8ج 4١ص - يربطلل  كولملاو ممألا خيرات )
 اج ١ 44ص - يربطلل - كولملاو ممألا خيرات ()
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 011 .٠ اسم اشتاك ناز ل ا األ. اقلاو6 -ضنالكاتا فنا ست هدومي 200760929151517 شمالا

 حاّرَجلا ةيالو لبق ةينيمرأ ءابنأ ملاعم
 ةينيمرأ دالبل يمالسإلا يبرعلا مكحلاو حتفلا خيرات ماسقنإ نييبت فلس دقل

 : نيتلحرم ىلإ زاقوقلا نم اهرواج امو

 : ةباحصلا ةلحرم يهو ىلوألا ةلحرملا

 ةدايقب ةينيمرأ ىلإ ىمالسالا يبرعلا حتفلا شيج لوخدب ىلوألا ةلحرملا تأدب

 ثيح ه١ ةنس باطخلا نب رمع ةفالخ يف يرعشألا ٍمْنَع نب ُضاَيِع يباحصلا ريمألا

 ضرأو (نزرأ) ضرأ مالسإلا ناسرفو ةباحصلا نم هعم نيذلاو مْنَغ نب ضايع حتتفا

 .طالخ يهو) ةثلاثلا ةينيمرأ ىمسُي ناك ام ضايع حتتفا ه7 ١ ةنس يفو ء(سيلدب)

 ةمْلْسَم نب بيبح يباحصلا ةدايقب ًاأشيج ضايع ثعبو  (سيتجابو «شيجرأو ءالقيلاقو

 ىتأو ءاهقطانم ضعب بيبح حتتفاف - طاشمش ميلقأ يهو  ةعبارلا ةينيمرأ ىلإ يرهفلا
 مْنَع نب ضايع حتف املو» :ريثألا نبا لاق ءاهلهأ ةحلاصمو اهحتف لمكأف ضايع

 هَجَو) :يرذالبلا لاقو .«ةونع اهحتفف ةيطلم ىلإ ةملُْسَم نب بيبح ثعب طاشمش

 . ''"« اهحتفف ةيطلم ىلإ طاشمش نم يرهفلا ةمَّلْسَم نب بيبح مْنَغ نب ضايع
 حتف ثيح «نافع نب نامثع ةفالخ يف ناجيبرذأو ةينيمرأ حوتف تلضاوتَو

 نم ةعامج اهب نكسأو «ىرخأ دعب ةقطنم ناجيبرذأ دالب يدنكلا سيق نب ثعشألا

 ةملسم نب بيبح ىّضَم امنيب «مالسإلا ىلإ سانلا ءاعدب مهرمأو «نيملسملا برعلا

 - يرعشألا ضايع اهحتتفا يتلا - ةعبارلاو ةئلاثلا ةينيمرأ نم ماس 1 ديحمب يرهعلا

 «ليبدو «دنورغبو «ريط جارس تناك ثيح «ىلوألاو ةيناثلا ةينيمرأ دالب ىلإ

 ةينيمرأ ىعدت «سيلفتو «دارأو ءناجسيسو «ةيناثلا ةينيمرأ ىعدت «ناجرفسبلاو
 ىلع ةينيمرأ نم اهيلإ امو سيلفت لهأ ةحلاصمب ةمّلْسَم نب بيبح ماقف «20(ىلوألا
 يلهايلا ةعيبر نب ناملس ةدايقب نيملسملا نم شيج مدقت امئيب «ةيزجلا ءادأ

 كله جرختو «باوبألاو بابلا دالبو ناورش ضرأ لخاد يراصنألا بعك نب , ةظرقو

 يبلكلا هللا درع نيديلاغ يباحصلا هلتقف «لاتقلل زمره هاشناوؤش تاو بايلا

 ضرأ يف ةيمالسإلا تايلمعلا تغلبو «دالبلا كلت لهأ ةحلاصم متو «يريمحلا

 ىلإ ةعيبر نب ناملس يباحصلا مدقت ثيح ءرجنلب نصح ىلإ بابلا دالبو ناورش

 هعمو يلهابلا ةعيبر نب ناملس دهشتساف ءرزخلا كلم ناقاخ هبراحف رجنلب نصح

 بعك نب ةظرق يباحصلا بحسناف ٠ نيت ريق دنع نيستا نو قكلا ةيززا
 .ةيزجلا ىلع تاهجلا ةيقب لهأ ةحلاصم متو ءرجنلب نم شيجلا ةيقبب يراصنألا

 ١184. 88١ص - يرذالبلل - نادليلا حوتف م
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 ةفيذح رقتساف «ةينيمرأ ىلع ناميلا نب ةفيذح يباحصلا نافع نب نامثع ةفيلخ ىلوو

 ةمصاع ليبدرأ ةنيدم تحبصأ امك ةينيمرأ ةيالول ةمصاع تحبصأف ةعذرب ةنيدمب

 مكحلاو دهعلا رمتساو . يدنكلا سيق نب ثعشألا اهريمأ دي ىلع ناجيبرذأ ةيالول

 لاق . ه5 ةنس ىلإ ةلحرملا كلت ىف اهيلإ امو ةيئيمرأ دالبل ىمالسإلا ىبرعلا

 :«مهعابتأو اهرارحأ فلاخو ةينيمرأ تضقتنا ريبزلا نبا ةنتف تناك املو» : يرذالبلا
 .ةيرجه 87 - 54 ةنس نم ةينيمرأ دالب نم نيملسملاو مالسإلا ةطلس تلازف

 : ةباحصلا ءانبأ ةلحرم ىهو ةيناثلا ةلحرملا

 ةدايقب ةينيمرأ حتفل ًاشيج ناورم نب كلملا دبع ةفيلخلا ثعب ه44 ةنس يفو
 نب يدع نب يدع شيجلا ةداق نم ناكو ةيتارفلا ةريزجلا ريمأ ناورم نب دمحم

 يعاضقلا ينارهبلا رافص نب قلعمو يمكحلا هّللا دبع نب حارجلاو يدنكلا ةريمع
 نب متاحو ناورم نب كلملا دبع نب ةمّلْسَمو يئاطلا ورمع نب ثراحلاو يريمحلا

 مساب فرعي ناك ام ةصاخو «ةينيمرأ نم قطانم حتف ةداعإ متف «يلهابلا نامعنلا

 هماسلا او ناقليبلاو ةعذرب ةنيدم كلذكو .طالخ اهتمصاعو ةثلاثلا يوفر أ

 ةفالخ ىف ه١ ةنس باوبألا بابو ناّرلا ىلإ ةيمالسإلا تاراغلا تدتماو «ةينيمرأ
 ةيقاررقلا ةزيرعلا ريغ ةعباج اجسردا و ةيكمرا تناكود تالدنلا هيع هوويلؤلا
 دالب يضاق يدنكلا ةريمع نب يدع نب يدع ناك هدهع يفو كلملا دبع نب ِهمَلْسَم

 .ناجيبرذأو ةينيمرأو ةريزجلا

 ىَلَوُف) :يرذالبلا لاق «ءكلملا دبع نب ناميلس ةفالخلا ىلوت ه45 ةنس يفو

 نب رمع اهايإ هالو مث «يدنكلا ةريمع نب يدع نب يدع ةينيمرأ كلملا دبع نب ناميلس
 .[نادلبلا حوتف - 8١٠١ص] .«ناقليبلاب يدع رهن بحاص وهو ءزيزعلا دبع

 - 89) زيزعلا دبع نب رمع ةفالخ ىف ةينيمرأ ريمأ يدنكلا يدع نب يدع ناكف

 :ًالئاق ريثألا نبا اهركذ دقو ه94 ةنس يف :ىلوألا «ناتثداح تعقو ثيخ (ه١
 نب رمع مهيلإ هجّوُف ؛ةعامج نيملسملا نم اولتقف ناجيبرذأ ىلع كرتلا تراغأ»

 :ةيناثلاو . «ريسيلا الإ مهنم تلفي ملف كرتلا كئلوأ لتاقف نامعنلا نب متاح زيزعلا دبع

 يفو «ةدنرط رغث نم نيملسملا باحسناب زيزعلا دبع نب رمع رمأ ثيح ه١١٠ ةنس يف
 ةدنرط لهأ ز زيزعلا دبع نب رمع رمأ» ه١١٠ ةنس ثادحأ يف - ريثألا نبا لاق كلذ

 ناكو «لحارم ثالثب ةيمورلا دالبلا يف ةلغاو ةدنرط تناكو «ةيطلم ىلإ اهنع لوفقلاب
 لزني نأ ىلإ مهدنع نوميقي ةريزجلا نم دنج مهيتأي ناكو 84 ةنس نوملسملا اهنكس دق

 «ةيطلم ىلإ هدوعلاب رمع مهرمأ نأ ىلإ كلذك اولازي ملف 0

 ءالخإلا لمش دقو .(«ةدنرط برخأو .ودعلا نم نيملسملا ىلع ًافوخ ةدنرط ىلخأو
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 سيسس سس لا

 وة

 ناكو «دنسلا دالي كلذكو مورلا دالب روغثو ةينيمرأ يف روغثلا نم ديدعلا باحسنالاو

 مث ناسارخ دالب ريمأ يمكحلا هللا دبع نب حارجلا رمأ دق زيزعلا دبع نب رمع

 ىَبَأَف ءرهنلا ءارو ام دالب نم نيملسملا باحسناو لافقإب يدماغلا ميعن نب نمحرلا دبع

 ّيلع يذلا ثيضق دق ينإ مهللا) :ناسارخ ريمأ ىلإ رمع بتكف «كلذ نوملسملا

 ' . (مهيلع هللا حتف دق يذلا مهبسحف نيملسملاب زغت الف

 نب ديزي ةفالخلا ىلوتو زيزعلا دبع نب رمع يفوت ه١١٠ ةنس بجر يفو
 قرش يهو نامرك دالبل ًاريمأ يمكحلا هللا دبع نب حارجلا حبصأ ثيح كلملا دبع
 نامرك ىلع ناك » :يربطلا لاق كلذ يفو «ناتسكاب يف دنسلا دالب روغثو ناريإ

 اهيلع كلملا اليع ني ديني ىو فق ةكيفرأ دذلم انآ «يمكحلا هللا دبع نب حارجلا

 يفو «يناميلا يئاطلا ورمع نب ثراحلا مث «يريمحلا يعاضقلا ينارهبلا رافص نب قلعم

 مث «ينارهبلا رافص نب قلعم ةينيمرأ ىلع كلملا دبع نب ديزي ىَلَو» :يرذالبلا لاق كلذ
 دي ام «نادمسح قاتسر حتفف زكللا لهأ ازغف يئاطلا ورمع نب ثراحلا ىلوو هلزع

 نبا ركذ ثيح هد ٠ ةنس ةينيمرأ قطانم يف نيملسملا ىلع ًاموجه نويزاقوقلا كرّثلا

 أ (َناّرلا) ىلع اوراغأ مهنإ بوصألا لعلو  .«ناللا ىلع كرتلا تراغأ» هنأ ريثألا

 رزخلاو كرتلا ديب تناك امنإو نيملسملا ديب نكت مل اهنأل ناللا دالب نم اوراغأ

 كلملا دبع نب ديزي رمأ ةينيمرأ يف نيملسملا ىلع ةراغلا كلت ببسبو «نييزاقوقلا

 تيبتاودايكب نوجلضملا مهنلا ناصف زاكوتلا عفو قاجفقلاو رزخلا دالب وزغب نيملسملا

 : الئاق ثدح ام ريثألا نبا ركذ دقو ه٠ ” ةنس رخاوأ يف يريمحلا ينارهبلا

 «ينارهبلا تيبُث مهيلعو «ةينيمرأ نم رزخلا دالب نيملسملل شيج لخد»

 اوقلف دارعلا عاونأ نم مهريغو قاجفقلا مهناعأو «ريثك عمج يف رزخلا تعمتجاف

 نم لِتُقُف ًاديدش ًالاتق كلانه اولتتقاف «ةراجحلا جرمب فرعي ناكم يف نيملسملا

 لبقأو ٠ .هيف ام عيمج اومتغو مهركسع ىلع رزخلا توتحاو ريثك رشب نيملسملا
 ؛ينارهبلا تيبُث مهيفو كلملا دبع نب ديزي ىلع اومِدّقف ماشلا ىلإ نومزهنملا
 نع ٌثبكت الو َتْنَبَج ام نينمؤملا ريمأ اي :تيبث لاقل «ةميزهلا ىلع ديزي مِهُْحَّبَوَف

 تاصعلا تكتل دحر ؛لجُرلاب ٌلُجرلاو ليخلاب ليخلا ُتقصل دقلو .ودعلا ءاقل

 رزخلا فتكي ملو . ١4 كيري ب ام لعفي هللا نأ ريغ «يفيس عطقنا ىتح ٌتبراضو يحمر

 اودشحو اوعمج امنإو ةينيمرأ يف نيملسملا ىلع هوققح يذلا رصنلا كلذب قاجفقلاو

 كلذو ؛«ناجيبرذأ مث ةعذرب مهتنيدمو ةينيمرأ نم نيملسملا ديب ىقبت : ام ذخأل دوشحلا

 ةينيمرأ دالبب يمالسإلا مكحلا نم ةيناثلا ةلحرملا تكشوأف ل ٠ ؟ ةنس علطم يف

 .4ج 487١ص - ريثألا نبال  خيراتلا يف لماكلا )١(
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 يأرلا لهأو كلملا دبع نب ديزي ةفيلخلا راظنأ تعلطت ٍلئدنعو 222207

 ناكف «دالبلا كلت حتفيو يمحيو رطخلا كلذ عنمي ميظع دئاقو ريمأ ىلإ نوملسملاو

 ةميزهلا تمت امل» : ريثألا نبا لاق . يمكحلا هللا دبع نب حاّرجلا وه دئاقلا ريمألا كلذ

 ىلوف ءاودشحو اوعمجف دالبلا يف رزخلا عمط ةيئنيمرأ يف نيملسملا ىلع ةروكذملا

 ىلع كلذكو . "'«ةينيمرأ ىلع ٍظئئيح يمكحلا هللا دبع نب حاَرتلا كلملا دبع نب ديزي

 . "”(ناجيبرذأو ةينيمرأ ريمأ» هنأب حاّرجلا ريثك نبا ركذ دقو «ناجيبرذأ
 داو داع دع ل

 زاقوقلا دالبو ةينيمرأل هتاحوتفو حاّرجبللا ةيالو
 هَّللا دبع نب حارجلا ملست (ةيداليم 7؟1) ه١٠ 5 ةنس رفص رهش علطم يف

 شيجب اهنم قلطنا مث ناجيبرذأ ميلقأ ةمصاع ليبدرأ ةئيدم يف ةيالولا ةدس يمكحلا
 يفد ىعدُت تناك يتلا  ناقليبلاو ةعذرب ةنيدم ضرأ ىلإ فيثك يمالسإ يبرع

 ةينيمرأ يف ةيمالسإلا دالبلا كلت رصاحي رزخلا كلم شيج ناك ثيح ىلوألا

 رزخلا رداب «دالبلا كلت حاّرَجلا لخد املف ؛ ءاهيلع ةرطيسشلا لمكشس نأ داكيو

 :ريثألا نبا لاق كلذ يفو ءاهنم باحسنالاو رقهقتلاب

 «باوبألاو بابلاب اولزن ىتح اوداعف هب ُرّرْخلا عماستو «فيثك شيجب حاّرلا راس»
 !”(هعم نمو وه حارتسإ ىتح ةعذرب يف  ماقأف «ةعذرب ىلإ حاّرَجلا لصوو

 «ةينيمرأ نم مسقلا كلذ يف ءادعألا دوجو ىهتنا حارجلل لوخدلا كلذيو
 ةينيمرأ ىعدت تناك يتلا - طاشمشو طالخ قطانم ىلإ ايارسلا ثبب حاَرَجلا ماقو
 هتاحوتف ةيادب كلذ ناكف ءاهيف مالسإلا ةطلس حارجلا داعأف  ةعبارلاو ةثلاثلا

 ةعذرب ةنيدم يف يمالسإلا مكحلا خيسرتب حارجلا ماق دقو «زاقوقلا دالبو ةينيمرأل

 يلاولا ريمألا رقمو نيملسملا ةمصاع يه ةعذرب ةنيدم تناكو «(ناقوريب ) ناقليبلاو

 ةعذرب يف هب لمعلا رمتساو لايجألا هتلقانت ماه ءيش لمعب حارجلا ماقف 2

 - :هصن يلي ام ًالئاق يرذالبلا هركذ ام وهو « «نينسلا تائم ةينيمرأو

 عفُرُف ,ةعذرب لَرَتَف ةيقمرأ جحْذَم نم يمكحلا ِهَّللا دبع نب حرجا َيلُو»

 يوكل نعال ًالايكم ذختاو «ءافولاو لدعلا ىلع اهماقأن ءاهليياكم فالتخا هيلإ

 . "”«مويلا ىلإ هب نولماعتي اهلهأف

 اج ١ ما/ص - ريثألا نبال  خيراتلا يف لماكلا 0

 .ةج ١7ص - ريثك نبال - ةياهنلاو ةيادبلا 0

 .7 8١ص - يرذالبلل - نادلبلا حوتف رف
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 باوبألاو بابلاو ناورش ضرأل جارخلا ين

 يا 0 ا ا و

 «نيوزق رحبو زاقوقلا لابج دالب نم يهو باوبألاو بابلا ةنيدم اهتمصاعو ناورش

 نبك ىلع لمعشا لك «ليلج عقص هعقصو «ميظع لبج وهف «خبقلا لبج امأ»

 باعِش وذ لبجلا اذهو .ةمأ نوعبسو ناتنثا لبجلا اذه يفو ءممألاو كلامملا نم

 هنيب اهلعجو ناورشونأ اهانب «هباعش نم بعش ىلع باوبألاو بابلا ةئيدمو «ةيدوأو

 ءرحبلا ىلإ أدام هنم ليم ردق ىلع رحبلا فوج نم اَهَروُس لعجو «رزخلا رحب نيبو

 ءاخسرف نيعبرأ نم ارت هئاعشو هتاضفخنمو هيلاعأ يف أدام خبقلا لبج ىلع مث

 ةمأ باوبألا نم باب لك دنعو «ديدح نم باب روسلا نم لايمأ ةث ةثالث لك ىلع ناكو

 ممألا ىذأ اوعفديل كلذو ءروسلا نم هيلي امو بالا كلذ ىئعرت د ةلببق ىأد

 لبجو ةكرثلا عاونأ نم مهريغو ريرسلاو ناللاو رزخلا نم لبجلا كلذب ةلصتملا

 نيرهش ه8 ل ا ا يي هما

 اتا ل لا تا ل ا

 '"(هاش ناورش هل لاقي عقصلا اذه ىِلَي كلم لكف

 «يراصنألا بعك نب ةظرقو «يرهفلا ةمّلّسَم نب بيبح :ةباحصلا دي ىلع باوبألاو

 تق يذلا يريمحلا يبليكلا هللا بيغ نب تلاقو «يلمانلا ةعيبر نب ناملسإ
 ناورش ضرأ لهأو كلم ةباحصلا كئلوأ حلاص مث «بابلا كلم زوريف هاشناورش

 كلت تتابو كلذ ضقتنا مث «نافع نب نامثع ةفالخ يف كلذو «ةيزجلا ىلع بابلاو

 نجني يمكحلا هللا دبع نير جارجلا اهيلإ متت نأ ىلإ ررخلا كلش مكح تحت دالبل

 لهأ نم هعم نم ضعب نأب عمسف ءّركلا رهن رّبَعَف ءرزخلا وحن حاّرجَجلا راس»
 حاّرَجلا َرَمأ ٍلئتيحف «هيلإ حاّرَجلا ري ريسمب هربخي رزخلا كلم َبَتاَك دق لابجلا كلت

 ماعطلا يأ)  ةريملا نم اورثكتساف ءانهه ميقم ريمألا نأ سانلا يف ىدانف «هيدانم

 .ادج ١ا/الو /١ 6ص - يدوعسملا نسحلا نذل - بهذلا جورم )١(
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 ناكافنلا نهود رزخلا كلم ىلإ لجرلا كلذ بتكف - (ةيووتلا هاهنا اقلعلاو
 عيل ادا ةكرشلا كرك هيلع يو وبقل م حاّرَجلا نأ هربخُي - (نازيخ كلم

 هشيج ُحاَرَجْلا َرَّمَأ - (يلايللا ىدحإ يف.وأ زد ليللا تاك الق .هيف نوملسملا

 ةايارس ثبو «دلبلا لخدق +باوبألاو بابلا ىلإ ىهننا ىتح ًادجُم راسف «ليحرلاب
 موي دعب باوبألاو بابلا ةنيدم حاّرجلا لوخد ناكو ''”(هرواجُي ام ىلع ةراغلاب

 ءرزخلا كلم دونج اهنم برهف «قينجنملاب اهبرضو اهايإ هترصاحم نم دحاو
 0 0 ا 0

 0 ءراصتالا ىيينامجلا كوذنلاو ضرألا

 ترمتساو «باوبألاو بابلا ةئيدمو ناورش ضرأل ًالماع أريمأ يراصنألا كلذ حبصأف

 نيد لمشو رشتناو «يراصنألا ةلالسو ةرسأ يف ناورش ضرأو باوبألاو بابلا ةَّرْمإ

 ةيروهمجو ةيزاقوقلا ناجيبرذأ ةيروهمج لامش ًايلاح يهو «دالبلا كلت لهأ مالسإلا
 "”(دنبرد) يهو باوبألاو بابلا ةنئيدم تناك ثيح «نيوزق رحب ىلع ةلطملا ناتسغاد

 ذنم باوبألاو بابلا اهتمصاعو ناورش ضرأل نوملسملا برعلا ماكحلا بقاعت دقو

 د ل ا ا ا

 مه ةتنس وهو 271109

 -:(ناؤوتق لعأ قمه روج مارهب دلو نم وهو ؛ديزي نب دمحم هل لاقُي ملسم ُكِلَم

 ناكو ءماشه نب ,هّللا دبع هرهص توم دعب اذه ديزي نب دمحم كّلَمَت دقو

 اوناك دقو «باوبألاو بابلا ةَرّمِإ مهيف ناكو ءراصنألا نم ًالجر ماشه نب هللا نش

 يف مالسإلا ءارمأ نم هريغو كلملا دبع نب ةمّلْسَم اهلخد ذنم رايدلا كلت اونطق

 0 :يمكتحلا كارعلا ريما م ا ا

 0 ل للا دبع ناكف ه٠ ؛ ةنس يمكحلا

 و
2 2 5 

 .4ج 817١1ص - ريثألا نبال  خيراتلا يف لماكلا )١(
 . حاّرَجلا نع ثحبملا اذه لوأب ةطيرخلا يف دنيرد عقوم رظنا ()
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 ناّرلاو نازيخ دالبل حاّرجلا حتف

 دنجب حاّرَجلا اهنم راس باوبألاو بايلا ةنيدمو ناورش ضرأ حاّرجملا حتف نأ دعب

 لاق «ناّرلاو نازيخ دالب كلم وهو رزخلا كلم شيج هيلإ راس ثيح ىلإ مالسإلا
 ا ل ا :بهذلا جورم يف يدوعسملا

 نم مايأ ةينامث ىلع ةنيدم نازيخ ةكلمم راد تناكو 1 هي ا

 كلم تيب ايتمو ( وغربا نفذت نادكمش تناكو : م اهل لاق بابلا ةنيدم

 يف ءاج كلذ يفو «باوبألاو بابلل حارجلا حبق دعب هدونجو حاّرَجسلا لاتقل هشيج رزخلا
 :هصن يلي ام باوبألاو بابلل حاّرَجلا حتف أبن دعب خيراتلا يف لماكلا باتك

 اولتتقاو ءَناَّرلا رهن دنع اوقتلاف «مهكلم نبا مهيلعو «هيلإ رزخلا راس مث»

 ؛مهومزهو رزخلاب اورفظف لاتقلا دتشاو هباحصأ حاَرججلا ضّرَحو ًاديدش ًالاتق
 عيمج نوملسملا مَنَعو ءريثك قلخ مهنم لتقف «نورسأيو نولتقي نوملسملا مهعَبتو
 ا (مهعم ام

 : هصن يلي ام كلذ نع نادلبلا حوتف يف يرذالبلا لاقو

 55 ءرومسلاب فورعملا رهنلا حقق ىتح راسو ءّركلا ربع حارجلا نأ مث»
 "”(ةميظع ةلتقم مهنم لت رزخلا ىلإ

 نازيخ ةكلمم ضرأ نم يهو  نيزمح دالب ىلإ مالسإلا دنجب حارجلا ىضمو
 ةمصاع ردنمس يهو اوغري ةنيدم ىلإ اهنم مدقت مث ءاهلهأ حلاصو اهحتتفاف  ناّرلاو
 :ريثألا نبا لاق ءاهيف ميقملا رزخلا كلمو نازيخ ةكلمم رقمو

 هلهأ لزتف «نيصضخحلاب فرعي نصح ىلع اولذن ىتح نوملسملا راس مث)

 نصح :بوصألاو «اهنع مهلقنو «حاّرَجلا مهباجأف «هنولمحي لام ىلع نامألاب
 : يرذالبلا لاق كلذ يفو - نيزمخلا وأ - نيزمحلا

 قاتسر ىلإ مهلقن نأ ىلع مهحلاص مث «نيزمح هدالب لهأ حاّرَجلا لئاقو»

 دالي نصح يف اوناك نيذلا حاّرجلا لقن دقو ."”«هنم نيتيرق مهل لعجو «نازيخ
 : ريثآلا نبا لاق 0

 دجُم وهو مايأ ب اهيع هانا ءاوغري اهل لاقي ةنيدملا ىلإ حاّرَجلا راس مث
 23 مهلقنو ءمهنصح ملستو «مهَتمَأف ءثامألا اويلطف « 2-5

 .١ج 78١ص - يدوعسملل  بهذلا جورم ()

 .4ج 88١ص -ريثألا نبال  خيراتلا يف لماكلا ()

 .؟8١ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف ()

 ين
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 نازيخ ةكلمم ضرأ وهو «ءزاقوقلا دالب نم مسقلا كلذ حتف لمتكا كلذبو

 يي و كال و ول ام 1 يس 6
 «تضقتنا اهنإ مث : ءاهلهأ اوحلاصو نامثع ةفالخ يف ىلهابلا ةعيبر نب ناميلس ةد

 هاذا ديس نب نزولا اياخل ةلحرعلا هذيل اهحقف مل 0 ا

 ملستو « حاّرَجلا مهئّمأف «نامألا اهكلمو اهلهأ بلطف - ه١٠ 4 ةنس - يمكحلا

 ويحلم عم اهبل اوشناد ؛لمآ اهل لاقُي ةئيدم ىلإ اهنم مهلقنو همهضيلمو عيصح

 اهل لاقُي ةكلمم باوبألاو بابلا لهأ يدابّيو» :ًالئاق كلذ ىلإ يدوعسملا راشأ دقو

 ةنيدم اهتكلمم راد تناك دقو ءرزخلا كولم ةلمج يف ةلخاد ةمألا هذهو «نازيخ

 نم قلخ اهنكسي مويلا يهو ؛ردنمس اهل لاقي بابلا ةنيدم نم مايأ ةينامث ىلع

 نب ناميلس اهحتتفا «نامزلا ءدب يف تحتتفا اهنأ كلذو «- نوملسملاو - رزخلا

 ةعبس ىلوألا نيبو اهئيبو «لمآ ةنيدم ىلإ اهنع كلملا لقتناف .«يلهابلا ةعيبر

 يمكحلا هللا دبع نب حاّرَجملا اهحتتفا امدنع اهنم رزخلا كلم لاقتنا ناكو « 2١7 مايأ
 0و مي ةوق اهيف نكسأف ه٠ ٠5 ةنس

 ل ع
 مظعأ نم رجنلب نصحو ضرأل يمكحلا هللا دبع نب حاَرجلا حتف ناكو

 ةفالخ يف رجنلب اوغلب دق اوناك نيملسملا نآل كلذو ,خيراتلا هل اهلجس يتلا حوتفلا

 بعك نب ةظرقو يلهابلا ةعيبر نب ناملس نايباحصلا ةدايقب نافع نب نامثع

 نيملسملا نم فالآ ةعبرأ لِتقَف «هشيجو رجنلب يف رزخلا كلم مهبراحف «يراصنألا

 يراصنألا بعك نب ةظرق بحسناو ءرجنلب رهن دنع يلهابلا ةعيبر نب ناملس مهنيب
 ناكوعلا يف نرخلا هدابو :هوعع عنمأ نم رجنلب لزت ملو ءرجنلب نم دونجلا ةيقبب
 ناسرف نم افلأ نيثالثو ةسمخ سأر ىلع حاّربلا اهيلإ مدَقَت نأ ىلإ نمزلا كلذ نم
 :ريثألا نبا لاق ءه5١٠١ ةنس رخاوأ يف مالسإلاو ةبورعلا

 لهأ ناكو «هلَزاَتَف .مهنوصح نم روهشم نصح وهو رجنلب ىلإ حاّرَجلا راس»
 ضعب ىلإ اهضعب اوُدَشَف ةلجع ةئامثالث اوعمج دق  رزخلا شيج نم مهو  نصحلا
 «نصحلا ىلإ لوصولا نم نيملسملا عنمتو اهب اومَتْحَيل مهنصح لوح اهولعجو
 يذلا ررضلا اوأر املف «مهلاتق يف نيملسملا ىلع ءيش دشأ لجعلا كلت تناكو

 يلع ردع علو داسر ينال صن ينط ةعامجج ارحل حما ءاهنم مهيلع
 «لجعلا وحن : اومدقتو دحاو لجر َةَّلْمَح اولمحو مهفويس نوفج اورسكو توملا

 .اج 78١ص  يدوعسملل  بهذلا جورم )١(
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 «سمشلا بجحي ناك ام  ماهسلا يهو  باشِنلا نم اومرو مهلاتق يف رافكلا َدَجو

 يذلا لبحلا اوعطقو اهضعبب اوقلعتو لجعلا ىلإ اولصو ىتح كئلوأ عجري ملف
 ىلإ ًادودشم ناك اهضعب نأل لجعلا رئاس اهعبتو تردحناف ءاهوبذجو اهكسمي

 . 70 نيملسملا ىلإ عيمجلا ردحناو «ضعب

 ءرجنلب شيج مهيلإ جرخو «حاّرَجلا ةدايقب نوملسملا مجَه تقولا تاذ يفو

 :ريثألا نبا لاق
 ءرجانحلا بولقلا تغلب ىتح عيمجلا ىلع رمألا مظعو ءدتشاو ُلاتقلا محتلاو ١

 هيف ام عيمج اومّتْعَو «ًةونع رجنلب ىلع نوملسملا ىلوتساو ءاومزهنا رزخلا نأ مث
 ةعضب اوناكو «رانيد ةئامثالث - نيملسملا نم - سراف لك باصأف «لوألا عيبر يف كلذو

 يتلا رجنلب مئانغ نم نيملسملا ناسرف نم دحاو لك بيصن نأ ينعي «277«افلأ نيثالثو
 ةسمخ ءاهز نيملسملا شيج ددع ناكو «رائيد ةئامثالث غلب مهيلع حارجلا اهَّمَّسَق

 تناك اهحتف ةكرعم نأو «ةَئَّصَحُم ةريبك ةئيدم تناك اهنأ ىلع كلذ لديو «ًافلأ نيثالثو

 لوألا عيبر يف حتفلاو رصنلاب تجوتتو ه٠ ؛ ةنس رخاوأ نم تلصاوت ةريبك ةكزعم

 نمز وهو ةيرجه ٠١4 ةئس ءابنأ يف كلذ ةيخيراتلا رداصملا ركذتو «ةيرجه ٠١ ةنس
 .رجنلب حتفب تجوتت يتلا ةكرعملا ةيادبو اهيلإ ريسملا

 ةنس ءابنأ يف حتفلا كلذ كولملاو ممألا خيرات يف يربطلا ريرج نبا ركذ دقو

 :هصن ىلي ام الئاق ه4

 ةينيمرأ ىلع ريمأ وهو يمكحلا هللا دبع نب حارسا ازغ ةنسلا هذه يفو»

 ءءاملا يف مهقّرَغو كرتلا مّرَهو ءرجنلب هيدي ىلع هللا حتفق ةكرعلا نب ضرأ «ناجيبرذأو

 . ؟0«اهلهأ ةماع الجو ءرجنلب يلت يتلا نوصحلا حاّرَبلا حّتْقو ءاوءاش ام اوُبَّسو

 : هصن يلي ام ةياهنلاو ةيادبلا باتك يف ريثك نب ظفاحلا لاقو

 ةيكسرأ نق بئان يمكحلا هللا دبع نب حاَرجلا ازغ - ها١1 5 ةنس يأ اهيفو»

 مهنم ىَبَّسو ءاملا يف مهقرغأو كرتلا مّرَهو رجنلب حتفف «كرثلا ضرأ «ناجيبرذأو
 وه ىقتلاو ءاهلهأ ةماع ىَلُْجَأو ءرجنلب يلَت يتلا نوصحلا ةماع حتتفاو «ًاريثك ًاقلخ
 مهعبتو ؛ناقاخ مازهنا ىلإ اهيف رمألا لآ ةلئاه ةعقو مهنيب ترجف ناقاخلاو
 ْ .©20(«نوصحي ال ًاريثك ًاقلخ مهنم اولتقف نوملسملا

 )١( ص - ريثألا نبال  خيراتلا يف لماكلا ١88 اج .

 .ةج 7/4١ص - يربطلل  كولملاو ممألا خيرات (؟)
 )( ص - ريثك نبال - ةياهنلاو ةيادبلا : 7١١.ةج
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 تناك يذلا نازيخ ةكلمم كلم وه حارجلا هَّمْرَه يذلا ناقاخلا كلملاو

 هالجأف «هغابتأو وه ملستساف ءرزخلا كلم ناقاخلا وهو ردنمس ةنيدم هتمصاع
 «ةيمالسإ ًاضرأ رجنلبو ناّرلاو نازيخ تحبصأو ؛ةديعبلا لمآ ةنيدم ىلإ حارجلا
 نم مهتيبلاغ تناكو هعم نيذلا نيملسملا برعلا نم ًارئاشع حاّرَجلا اهيف نكسأو
 مه نيذلا نييلصألا اهلهأ نيب بقول كلت ىف داس اورشنف «نييناطحقلا نييناميلا

 اور نم ني بلا دلع نيالا درسا د ؛سكرشلاو كرتلا سنج نم
 اولتحا اوناكو رزخلا نم اوناك امنإو دالبلا لهأ اونوكي مل رجنلبو نازيخو بابلاو
 رثمألا ةدايقب ةوملستلا اهروحو اهجتعفا نأ ىلإ مالسإلا لبق ام ذنم دالبلا كلت
 يبعشلا ميعزلا ىعدتساو رزخلا نيلتحملا اهنم الجأف «يمكحلا هللا دبع نب حاّرَجْلا
 يذلا ميعزلا وهو سكرشلاو ناشيشلاو ناتسغادلا نم مه نيذلا دالبلا كلت لهأل

 : الئاق رجنلب بحاص مسأب ريثألا نبا هركذي

 درو هرضحأو هيلإ لسرأو «هلهأو رجنلب بحاص دالوأ ذخأ حاّرَجلا نأ مث»

 هلعفي امب مهربخُي - نيملسملل يأ مهل ًانيع هلعجو ءهنصحو هلهأو هلاومأ هيلإ
 .[لماكلا - 5/١88 ص] .«رافكلا

 يفو رجنلب يف نيملسملا برعلا نم ةيركسع تايماح حاّرجلا نكسأ دقو
 نمز ىلإ حاّرََجلا نمز ذنم مالسإلا اهيف اورشنو اهومكحف ء«ناّرلاو نازيخ ندم
 لاق ثيح  يرجهلا عبارلا نرقلا يف  بهذلا جورم بحاص يدوعسملا خرؤملا
 :هصن يلي ام دوعسملا

 اذه يف اهكلمو «ناتسرخط ةكلمم خبقلا لبج لبج يف ناورش ةكلمم التو»
 بابلا ريمأ ناك يذلا يراصنألا ماشه ن - كاسل يع ا نبا وهو ءملسم تقولا
 نازيخ- كلمو . .نازيخ اهل لاقي ةكلمم باوبألاو بابلا لهأ يدابُي مث . .باوبألاو
 وهو تقولا اذه يف نافلسب فرعُيو «ناطحق نم برعلا نم هنأ معزي ملسم لجر

 برع نيملسملا نم ٌسانأ باوبألاو بابلاو نازيخ ةكلمم نيبو «ةيرجه 555 ةنس
 رابك راهنأو ةيدوأو ضايغو كانه ماجأ يف ؛ةيبرعلا ريغ تاغللا نم ًائيش نوئسحي ال
 «رايدلا كلت هيف تحتتفأ يذلا تقولا ذنم عقصلا كلذ اونطقو اهونكس دق ىرقو
 00 «اهيلإ برعلا يداوب نم أرط نممو

 نيمو اهدمض هر ايجووتو نال واننا تاز عراك

 ىضم - ب اها 0 لوألا عيبر يف  زاقوقلا نم اهيلإ ناك امو رجنلب حتف دعب

 ىلع حاّرجلا مهحَلاَصف ؛ةعاطلا يف لوخدلل اوباجتساف «ردنبولا دالب ىلإ حاّرجلا
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 كلذ يفو ؛ةيمالسإلا ةطلسلا ةعاط يف لوخدلاو لاملا نم يونس غلبمو ةيزجلا ءادأ

 ريثألا نبا لاق

 فلأ نيعبرأ وحن هبو «ردنبولا نصح ىلع لْرَتُف ءرجنلب نم حاّرَجلا راس»
 .[لماكلا - : /88١ص] .«هنودؤي لام ىلع حاّرَسلا اؤحلاصف ءكرتلا نم تيب

 باوبألاو بابلا ثيح زاقوقلا دالبل يقرشلا لامشلا نم حاّرَجلا راس مث

 ًايلاح عقت ثيح زاقوقلا دالبل يبرغلا لامشلا ىلإ ءرجنلب نم اهيلي امو (دئبرد)

 دالب نم اهيلي امو (سيلفت) ىعدُت تناك يتلا يسيلبت اهتمصاعو ايجروج ةيروهمج

 ركذ دقو «ةعينملا ةيزاقوقلا قافآلاو نادلبلا كلت حاّرَجلا حتتفاو ازغف ءناللا

 : الئاق ةيلامجإ ةفصب حوتفلا كلت ريثك نب ظفاحلا

 11 ياكل هللا يع ني مرسلا ايو ل ع ل ا

 باصأو ؛ ءرجنلب دالب ءارو نم «فانكألا ةعستم ًادالبو ّة ريد ويصح عتنو واللا

 . 114 كرتلا دالوإ نم اقلخ ىو ءةتخ ثان

 :ةيرجه ٠١6 ةنس ثادحأ ىف ريثألا نبا لاقو

 نئادم ىلإ كلذ زاجأ ىتج ناللا دالب يمكحلا حارجلا ازغ ةنسلا هذه يف

 نإ 2 لا لا دك فازوا نووضصو

 دالبب ءادتبا دالبلا كلت ىلإ ًاقرش نازيخ ضرأو رجنلب ضرأ نم حارجلا قلطنا دقو

 ةطلسل مهعضخأف كيموغ لهأ براحو «جركلا لهأ ملسأف «كيموغ دالب مث جّركلا

 : الئاق دالبلا كلت يدوعسملا ركذ دقو ؛ناللا ىلإ كيموغ يلي ام كلذكو «مالسإلا

 «نايزرب هل لاقي ُكِلَم ءريرسلاو خبقلا لبج يلي امم نازيخ ةكلمم يلي مث»

 يهو نابزرب ةكلمم يلي مث .ةدمعألا باحصأ مهو «جركلاب ةدلب فرعُيو «ملسم
 مهلو «كلم ىلإ نوداقني ال ىراصن ُسانأ اهلهأو ؛ٌقيِمُع اهل لاقي ةكلمم جركلا

 مهيلي مث «تاركيزز اهل لامي ةحلحم مهبلي م .ناللا ةكلممل نونداهم مهو «ءاسؤر

 رشع انثا هلو «جربجب فرت ةكلمم ناقو «هاش ناليف ىعدي اهكلمو ريرسلا ةكلمم

 يلت مث «خبقلا لبج نم ٌبعِش وهو «هتنوشخل عيتم نشخ دلب هدلبو «ةيرق فلأ
 ؛مهكولم رئاسل مسالا اذهو «جادنكركلا هل لاقي اهكلمو ناللا ةكلمم ةكلمملا هذه .

 هذه ريغ يف تاهزنتمو روصق هلو ء«صعم اهل لاقي ناللا كلم ةكلمم رادو

 باب ةعلق اهل لاقي ةميظع ةرطنقو ةعلق ٌحبقلا لبجو ناللا ةكلمم نيبو . .ةنيدملا

 :ةج 771 نص تىريقك نبال ةياينلاو ةياذبلا 00

 .ةج 9١”ص ريثألا نبال خيراتلا يف لماكلا (0)
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 ْنَم نذإب الإ اهيلإ لوصولاو اهحتف ىلإ ليبس ال ءامص ةرخص ىلع ةعلقلاو ؛ناللا
 ةعلقلا هذهو سيلفت نيبو ةَعَئَملاِب ةفوصوملا ملاعلا عالق ىدحإ ةعلقلا هذهو اهيف

 2070. . مايأ ةسمخ ةريسم

 ا وم ل وو هي ع ب يا

 اوداقنا مهنكلو ا ا

 ىضمو 20( مهنم ىَّبَسو كيموغ لهأب حاّرَجملا عقوأ : : يرذالبلا لاق كلذ يفو ؛حاّرَجلل
 ل ل و ل ا ا

 عيش ارالوو ةريدع رت متلو :ناللا دالب حاَرَجلا ازغ) : ًلئاق اهحتف ىلإ ريثك

 «نيملسملا برعلا نم ةطبار اهيف نكسأ ناللا باب ةعلق حاّرجَتلا حتف املو . ( فانكألا
 ماق ه٠ :8 ةنس ناورم نب كلملا دبع نب ةمُلُْسَم ةينيمرأ ىلوت املو .ه6١١ ةنس كلذو

 امل» :يدوعسملا لاق كلذ يفو . ةعلقلاب حارجلا اهنكسأ يتلا ةوقلاو ةطبارلا كلت زيزعتب

 نم ًاسانأ ةعلقلا هذه يف َنكْسأ «عقصلا اذه ىلإ ناورم نب كلملا دبع نب ةمّلْسَم لصو

 نم تاوقألاو قزرلا مهيلإ ٌلمحُي امبرو ءعضوملا اذه نوسرحي ةياغلا هذه ىلإ برعلا
 د ةسمخ ةريسم ةعلقلا هذهو سيلفت نيبو 2« سيلفت رغث نمديلا

 ةنيدم يهو سيلفت ىلإ - ًانوتج ب اهنم ىِضَم ناللا ةعلق حاَرَجلا حتتفا املو

 ناكو 1 اا لا سيلا الك ا

 هرب الالي تاجا تاير طا ىلإ رونا ةملطمم سعت

 تضقتنا مث ؛هيلع مهحلاص ام ىلع سيلفت لهأ ةمّلْسَم نب بيبح َحّلاَصُ «ثنامثع

 لخدو نادلبلا كلت حاّرَجلا حتف نأ ىلإ ريبزلا نبا ةنتف يف ةينيمرأ دالب عم سيلفت

 لهأل حاّرججلا بتكو - اها: 0 بجر ىف اهحتتفاف سيلفت ةنيدمو نازرج دالب

 حوتف يف يرذالبلا ه هركذ دقو (نانرلا ريغ هب اوظفتحا ئذلا:ذهعلا تانك سيلقت

 :هصن يلي اميفو دالبلا كلت لهأو خئاشم نع ناذلبلا

 3 هتَحْسُن ًاباتك سيلفت لهأل يمكحلا هللا دبع نب حاَرَجلا بتك»
 هد هع نع نر داو . ميحرلا نمحرلا هّللا مسب

 .اذاج 5١ص  يدوعسملل  بهذلا جورم )١(

 .8١5و 7١8 ص  يرذالبلل  نادلبلا حوتف (؟)



 428 يمكَحلا هللا دبع نب حاَرجلا / نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 10

 نب بيبح نم مهل نامأ باتكب ينوتأ مهنإ .نازرج ةروك نم سيلجنم قاتسر نم

 ءاحرأو موركو مهل نيضرأ ىلع مِهَحَّلاَص هنأو ةيزجلا راّعَصب رارقألا ىلع ةمّلْسَم

 قاتسر نم انوديدو ماعط نعو «,.سيلجنم قاتسر نم انيباسو «يراو اهل لاقي

 مهرد ةئام ةنس لك يف موركلاو ءاحرألا هذه نع اودؤي نأ ىلع «نازرج نم طيوحق

 هيلع ئرق نمف «مهيلع داريإلا ُتَرَمَأو ءمهحلصو مهنامأ مهل ٌتذفنأف «ةيناث ال

 . 201 ِهّللا ءاش نإ مهيف كلذ ذدعتي الف يباتك

 هللا دبع نب حاّرجلل ةعاط نازرج ضرأو سيلفت دالب زئاس تلمكتسا دقو

 سيلفتو نازرج دالب لهأ حاّرَجلا هيلع حلاص يذلا حلصلاب اومزتلاو ءيمكحلا

 نأو رانيد تيب لهأ لك ىلع ةيزجلا ءادأ ىلع ٌحلَص وهو «ةيروجلاو زاخبألا دالبو

 ةالصلا اوماقأو اوبانأ نإف «مهنيدو مهعماوّصو مهَعيِبو مهسفنأ ىلع نامألا مهل

 اولازي ملف «سيلفت رغث لماع ىلإ اهنودؤي مهيلع ةيزجلاف الإو «نيدلا يف انناوخإف

 يسابعلا ةقيلخلا مايأ ناي يل يجو جا يسال

 يدوعسملا لاق  يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف  لكوتملا

 يلي مث ٠ : ةينارضتلا نيد ىلإ ةداقتف زاخبألا اهل لاقي ةمأ ناللا دالب يلتو»

 دا اكو ؛- نيجرجو - نازرخ نعرلت ةمأ يهو ةيروجلا كلم زاخبألا كلم

 اهنكسو سيلفت تحِتُف ذنم سيلفت رغث بحاص ىلإ ةيزجلا يدؤت ةيروجلاو

 لكوتملا مايأ سيلفت رغث نم نيملسملا ةبيه تقرخناف لكوتملا مايأ ىلإ نوملسملا
 .«سيلفت رغث ىلإ مالسإلا دالب نم لوصولا عطقناو اهركذ لوطي بابسأل

 ايلاح ايجروج ةيروهمج يهو  دالبلا كلت يف مالسإلا ةطلس نأ كلذ نم نيبتيو

 نب كلملا دبع نب ديزي ةفالخ يف يمكحلا هللا دبع نب حاّرَجلا اهحّتق نأ ذنم ترمتسا -

 .يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف يسابعلا لكوتملا مايأ ىتحو ه٠ 0 ةنس نأورم

 رهن ىلع ةلطملا نادلبلا ءاجرأ يف حاّرَجلا دي ىلع مالسإلا ةطلس تدتما دقو

 يقتليو زاقوقلا ىلإ ايكرتو ايسور تاهج نم ىتأي يذلا سّرلا رهنو يزاقوقلا ّركلا

 :يدوعسملا لاق ثيح «نيوزق رحب يف نابصيو زاقوقلا دالب ناقرتخي مث ّركلا رهنب

 ىتح زاخبأ دالبب ٌرميو «نيجرج ا ل رهن ئدتبي١
 ج ةيوولسلا ف ةيدروايسلا دالب يف يرجيو ءهطسو يف ٌقشي رو سيلفت رغث يتأي

 مث «ةعذرب لامعأ نم جادرب ىلإ يرجيو «ةعذرب نم لايمأ ةينامث ىلع يهتني ىتح

 ىتح مورلا دالب يصاقأ نم سُرلا رهن رهظيو «سُرلا ُرِهَن ةرانصلا يلي امم هيف بصي

 )١( مو ١٠ه ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف ١ ١.
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  (رزخلا رحب يف بصيف «سّرلا رهن هيف راص دقو ءّركلا رهن ىلإ ءيجي
 ..[بهذلا جورم - ١ /؟ ”٠ ص)

 لخد مث زاخبألا دالب ىلإ ىضم نازرج دالبو سيلفت ضرأ حاّرَجلا حتتفا املو
 حارجلا ازغ»  ريثألا نبا ركذ امك - ثيح ًايلاح ايسور هاجتاب لغوأو ناللا دالب

 مئانغ باصأو كلذ ضعب حتفف ؛نوصخو نئادم ىلإ كلذ زاج ىتح ناللا دالب

 بحاص بتكف «نيملسملا ىلع قرطلا اوذخأو دالبلا كلت لهأ عمجتو ( ةريثك

 قاتسر ىلإ لصو ىتح ًادجُم - حاّرَجلا  داعف «كلذب هملعي حارجلا ىلإ رجنلب

 كلملا دبع نب ديزي ىلإ حارجلا بتكو .هب نوملسملا ماقأف ءءاتشلا مهكردأو 50

 هدعوف - ل ا هيلع هللا حتف امب هربخُي
 ني نيرو لجأ سس ى 4 نشيجلا»ذاقنإ لبق هلجأ ةكرداف .هفيلإ نكالسملا ةاقثإت كيوي

 . كلملا دبع

 نب ماشه هس لارا عسا تا فَلاَ الا نجس و

 : ريثآلا نيا لاق كلذ ىفو +: كلملا ليغ

 .(ددملاب هدعوو «هلمع ىلع هّرقأو «حاّرَجلا ىلإ ماشه لسرأ»

 يف ريثك نبا ظفاحلا لاق ءاهعيمج زاقوقلا دالب حتف لمكتساف رزخلاو ناللا ضرأ
 : ةياهنلاو ةيادبلا باتكب ه5١٠ ةنس ثادحأ

 ير ضرأ يف يمكحلا حارجلا لغوأ - ه5١٠1 ةنس يأ - اهيفوا

 نم)  ًاريثك ًاقلخ لتقف «ناللا  دالب .ازغو «جارخلاو ةيزجلا هوطعأو هوحلاصف

 . "6 ملسو «منغو - (هوبراح نيذلا رافكلا

 «ناللا دالب حارَجلا ازغاه١٠ 7 ةنس ىف » : لماكلا باتك يف ريثألا نبا لاقو

 .20ةيدعسلا ودك ؛ايلعأ حلاصف

 تايار اهعوبر رئاس يف تفرفرو ء«زاقوقلا دالبل حارجلا حتف لمتكا كلذبو
 دالبو رزخلا بوعشو كولم سوفن يف تمكحتسا دق حارجلا ةبيه تناكو ,مالسإلا

 دالبو ناجيبرذأ امأو «ةيزجلا ءادأو ةعاطلل اونعذأف زاقوقلا يلاعأب اهيلي امو ناللا

 .ةج 47١ص ب ريثألا نبال  لماكلاو هج 774 ص - ريثك نبال - ةياهنلاو ةيادبلا )١(
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 ديال مالسإلا مئاعد هيف تخسرت دقف « سيلفت دالبو ةيتينفوأو باوبألاو بابلا

 نم مهيلإ ناك نمو ناللاو رزخلا نم فوخلا اهنع لازو ءًاجاوفأ هللا نيد يف اهلهأ

 دعب «نيملسملاو حاّرَجلا 0 نامألا اولانو ةيزجلا ءادأل اوتعذأ نيدلا"كرعلا سانجأ

 يف هتبيه تمكحتساو مهدالب حاتجاو مهكولم رهقو مهشويج حارجلا مزه نأ

 ةيقبو ناجيبرذأو ةينيمرأ حارجلا اهيف د حتف يتلا عبرألا تاونسلا لالخ مهبولق

 .:لدنلاو قحلاب قاقوقلا دالب

 دعي مل يمكحلا هللا دبع نب حارجلا نأب ناللاو رزخلا ملع ه٠ ١ ةنس يفو
 امك هنأ كلذ ؛«نيملسملا ةبراحمو ضاقتنالل نوبهأتي اوذخأف « «مهيلع أيلاو ًاريمأ

 هللا دبع نب حارجلا كلملا دبع نب ماشه لزع ه٠ اني ريثألا نبا ركذ

 ناكو) كلملا دبع نب ةمّلُْسَم هوخأ اهيلع لمعتساو «ناجيبرذأو ةينيمرأ نع ىمكحلا
 ةيجيسر إو ةناكتيبزتا ىلع ةكلدس معد ملول ع الل
 .[لماكلا - 5 /58١1ص] «. يئاطلا ورمع نب ثراحلا

 يذلا رزخلا كلم تاقاخلا ةدايقب نوعمجتي اوذخأ را 4 كل

 لاق ءزاقوقلا يلاعأ يف ءاضيبلا أ ةنيدع نأ قدمت ةنيدم نم حاّرجلا هالجأ

 نلإ تزوخلا ى كرعلا كلم ناناعغ فز هذ 4 ةنش نفو يال ريدك ني ظفاحلا
 نيب تراحلا هزيم هنلإ ناسف «يبجاتسلاب اعامرو ه ناكرو ةئيدن نانو ءَناَجِيسَرْذأ

 نم لتقو ءهمزهف كرتلا كلم ناقاخ عم ىقتلاو «كلملا دبع نب ةمّلْسُم بئان ورمع
 لِتُمو «- ريثك ُقَْلَح  هشيج نم لق نأ دعب ناقاخلا برهو «ريثك قلخ هشيج
 "0 00 ةناشللا

 نبا لاق اهيفو ه48١٠ ةنس امهادحإ «نيتعقاو نيب ريثك نبا ةياور تجمد دقو

 هيلإ راسف ءاهندم ضعب رصحف ناجيبرذأ ىلإ كرتلا كلم ناقاخ نبا راس» :ريثألا

 رهن ربع ىتح مهعبتو «كرتلا مزهناف ءاولتتقاف ءاوقتلاف «يئاطلا ورمع نب ثراحلا

 نم لتقو «ناقاخ نبا مزهناف «ًاضيأ برحلا دواعف «ناقاخ نبا هيلإ داع مث :. سلا
 ةنس نيملسملا ىلع موجهلا ىلإ ناقاخ نبا ةدوع تناكو «''”ريثك قلخ ُكرْتلا
 داعو ىبسو منغف «كرثلا كلملا دبع نب ةملُسَم ازغ» :ريثألا نبا لاق اهيفو ه8

 ءرهش نم ًابيرق اولتتقاف هعومج يف ناقاخ يقلف ناللا باب ىلإ ازغ مث ءاملاس
 ىلإ كرتلا تزغ مث .ةملْسَم عجرو «ناقاخ فرصناف ءديدش رطم مهباصأو

 .ةج 70ص - ريثك نبال  ةياهنلاو ةيادبلا )١(

 .4ج ؟١الو 59١ص - ريثألا نبال - خيراتلا يف لماكلا 0
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 يتلا يه ةعقاولا هذهو ,''”(مهمزهف يئاطلا ورمع نب ثراحلا مهيقلف ناجيبرذأ

 لِتُق» هنأو ريثك .قلخ هشيج نم لتقو مزهنا ناقاخ نأ :لاقو ريثك نب ظفاحلا اهركذ

 قطانملا تتابف ء«ها١١٠١ ١١9 ةئس كلذ نوكيف .«ًاديهش ورمع نب ثراحلا

 «ناللاو رزخلا تامجه رطخ تحت ةينيمرأو ناجيبرذأ دالب قمع يف ةيمالسإلا

 ميظعلا حتافلا ريمألا ةدوعو كلملا دبع نب ةمْلْسَم :لزع ىلإ راظنألا تعلطتف

 : ريثألا نبا لاق «يمكحلا هَّللا دبع نب حاّرجلا

 ةينيمرأ ىلع يمكحلا هللا دبع نب حاّرَجلا كلملا دبع نب ماشه لمعتساف»

 10 ةيزجيه 113  ةلئنا كللملا دبع نب ةملشت هاخأ لزعو
 نك حي ل

 هتدوعب تنأمطاف ه١١١ ماع علطم يف ناجيبرذأو ةينيمرأل ًاريمأ حاّرَجلا داعو

 بابلا ىلإ ناجيبرذأ دالب يف رومألا طبضب ماقو «ةعذرب ةنيذم يف لَّرَنو «دالبلا

 ديلا قاتم يعرف رهن قشب ٍحاَرَجبلا ماق ثيح لامشلا يف ل

 اوجتلا نلإ هيلع رت ةنيشلو «تارسلا وبل نيدلا تلد نيس : الئاق يرذالبلا

 يهو - سيلفت رغثو نازرج دالبو ةينيمرأ قطانم ىلإ حاَرَجملا 0 .'"”(ًاضيأ
 يتلا  ناللا باب ةعلق ىلإ اهنم راسو قطانملا كلت دَمَمَتَت  ًايلاح ايجروج ةيروهمج
 اهَّعَضو ةيمالسإ ةيبرع ةوق ةعلقلا يف تناكو - مايأ ةسمخ ةريسم سيلفت نيبو اهنيب
 اهَّرّرَع اميرو ه٠ 4 ةنس كلملا دبع نب ةمّلْسَم اهّرَّرَعو ه٠ 0 ةنس حاّرَجلا

 ناللا باب ةعلقو سيلفت ةئيدم نم حاّرجلا ىضمو ءها١١ ةنس ًاضيأ حاّرَجلا

 يهو رزخلا ةمصاعو ةنيدم غلب ىتح رزخلاو ناللا دالب نم اهيلي ام حتفو حاتجاف
 رزخلا دالب مرا لدا رخال نإ رامبو تتيح لما ايلابلاع ءاضيب ةنيدم
 2 7” فلاش فق رضصتاو را .«سيلفت ةيحان نم

 رهن اهمسقي :عطق ث ثالث» اهنأب - لمآ يهو - كلت رزخلا ةمصاعو ةنيدم يدوعسملا

 يف ٌبُصَتو ءزغربلا دالب وحن ةبعش هنم بعشتيو كرتلا دالب يلاعأ نم ُدِرَي ميظع
 ةريزج رهنلا طسو يفو «نابناج ةئيدملا هذهو  (دوسألا رحيلا وهو ) - سطيام رحب

 ىكش - ةنيدم - لّزَتُف حارجلا َلَقَق مث» :يرذالبلا لاق «"*«رزخلا كلم راد اهيف

 .؛ج ؟١ا/و ١56 ص - ريثألا نبال  خيراتلا يف لماكلا (1)
 .8١7ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف 00

 .؛ج ١7ص -ريثألا نبال  خيراتلا يف لماكلا (9)
 .١ج 78١ص  يدوعسملل  بهذلا جورم (4)
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 لمعلا لامكإ ىلع فارشإلل ليبُد ةقطنم ىلإ راس مث ١”(ناقليبلاو ةعذربب ةدنج اتشو

 .ليبد ٍجْرَم يف حاّرَجسلا رسجو.حاّرجلا رهن يف
 ه١ 4 1

 دج د

 (ما/١1 /ه17١1١) حاّرَجلا داهشتسا
 بابلاو ناجيبرذأ لامش ليبُد ةقطنم يف حاّرجلا ناك امئيبو ه7١١ ةنس يفو

 دق كرتلا سانجأو ناللاو رزخلا لئابق نم ميظع شيجب اذإ ءرجنلب نم برقلاب

 ةريغص هشيج نم ةقرف حاّرَجلا عم ناكو ءايسور تاهجو زاقوقلا يلاعأ نم اولبقأ

 رمع نب ديعس وه هل دئاق ةيعمب ةينيمرأو ناجيبرذأ لخاد هشيج ةيبلاغ ناك امنيب
 لماكتي ىتح ةيلخادلا قطانملا ىلإ باحسنالا رايخ حارجلا مامأ ناكف «يشرحلا

 يف ةداهشلا نأ مث ميظعلا هخيراتب قيلي ال ًارارف باحسنالا يف ىأر هنكلو ( هشيج

 ىلع مزعلا هعم نيذلاو حاّرَجلا دقعف هللا اهب هقزري نأ ىنمتي ام ةياغ يه هللا ليبس
 تاهجو زاقوقلا يلاعأب كرُّثلا سانجأ نم مهريغو ناللاو رزخلا لفاحج ةهجاوم
 :ريثألا نبا لاق . هيلإ اولبقأو ةرفاكلا مهلئابق اودشح نيذلا ايسوُر

 ةنس  مهمازهناو رزخلا دالب حاّرَجلا لوخد نم هانركذ ام كلذ ببسو»

 نب جارخلا ميلف مهلا 1:22 ناللا ةيحان نم كرتلاو رزخلا عمتجاف - ها

 «ناقيرفلا ريصف «سانلا هاو لاقق ليغ اولتتقاف ماشلا لهأ وم ةعم نمق هللا دنع

 جرمب هعم ناك نمو حاّرَجلا دهشتساف «نيملسملا ىلع كرتلاو رزخلا ترئاكتو

 سابو ةيفعسا' ؟ريقو 2: لففرأ

 : ةياهنلاو ةيادبلا باتك يف ريثك نب ظفاحلا لاقو

 هعم نميف يمكحلا هللا دبع نب حارسا مهيقلف «ناللا دالب نم كرتلا تراس)#

 همحر حاّرَجلا دهشتساف ؛هشيج لماكتي نأ لبق اولتتقاف «ناجيبرذأو ماشلا لهأ نم
 , "06 ليبدرأ جرمب هعم ةعامجو هَّللا

 يف حاّرَجلا مهبراحف «سرلا رهن اوربعو «هرزخلا تشاج ١ :يرذالبلا لاقو
 يلي اهي خسارف ةعبرأ ىلع مهعَقاَوَف ليديا ةيحان ىلإ اوزاحنا مث «ناثور ءارحص

 «حارجلا رهن رهنلا كلذ َىمُسَف «؛هعم نمو دهشتساف «مايأ ةثالث اولتتقاف «ةينيمرأ

 . "”(ًاضيأ حارجلا ىلإ هيلع رسج بسُنو
 كلذكو «ةينيمرأ يلي امم خسارف ةعبرأ ىلع» اهنأب ةعقوملا ناكم ديدحت ٌلدّيو

 .؟ 8١ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف )١(
 .ةج ١7ص - ريثألا نبال  خيراتلا يف لماكلا )١(

 .ةدج ١7ص - ريثك نبال - ةياهنلاو ةيادبلا ()
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 لوقلا يف سابتلإ عوقو ىلع لدي ؛«رجنلبب دهشتسا :ليقو ..» :ريثألا نبا لوق
 دهشتسا ىتلا ةعقوملا نأ وه باوصلا نأ ىرنو :(ليبدرأ) جرم يف دهشتسا هنأب

 لامش يف اهنأب يدوعسملا َرَكَذ ةنيدمو ةقطنم يهو (ليبد) يف تناك حاّرَجلا اهيف

 برقلاب ليبذ تناكو «ناجيبرذأ بونج يف ليبدرأ ةنيدم ريغ يهو ناجيبرذأ يلاعأ

 لفاحج تمدقت مث «ناقليبلاو ةينيمرأ يلي امم خسارف ةعبرأ ةفاسم ىلع رجنلب نم
 لخاد اوناك نيذلا  حاّرجلا شيج لبقأ امئيب «ناقليبلا وزغل ليبُد نم رزخلا

 دنع رزخلاب اوقتلاف» يجحذملا يشرحلا ورمع نب ديعس ةدايقب - ةينيمرأو ناجيبرذأ
 تعقوف «رزخلا فوفص اوعضعضو ةقداص ةلمح نوملسملا لمحف «ناقليبلا رهن

 رثكأ رهنلا يف مهنم قرغ ْنَم ناكو «نيمزهنم رابدألا اولوف ءرزخلا يلع يروا
 .(2 لتقف نمم

 ترمهناف حاّرَجلا دهشتسا ثيح ىلإ يمالسإلا يبرعلا شيجلا كلذ ىضمو
 ءزاقوقلا دالبو ناجيبرذأو ةينيمرأل مظعألا حتافلاو ريمألا ىلع ةريزغلا عومدلا

 هيلع ىكبف «حاّرَجلا ّيعنب ةيمالسإلا ةيبرعلا دالبلا ءاجرأ يف ةداقلاو ءارمألا بتاكتو

 هللا دبع وبأ مامإلا لاق كلذ يفو ءاهبراغمو ضرألا قراشم يف مالسإلا دئجج

 : يدقاولا

 لك يف هيلع اوكبف ءًاميظع نيملسملا ىلع حاّرَجلا لتقمب ءالبلا ناك»
 00١ ١ و
 2 ( للح

 :ريثألا نبا لاقو

 نم ُريثك هاثرو «زيزعلا دبع نب رمع لامُع ْنِم «ًالضاف ًارّيَخ حاّرَجلا ناكو»
5 02920 
 5 « ءارعشلا

 هتريسو هتايح هللا متخف ءأماع نيعبسلا زهان دق هداهشتسا دنع حاّرَجلا ناكو

 ةيضار اهبر ىلإ ةنئمطملا هسفن تعجرو «هّللا ليبس ىف هداهشتساب ةميظعلا هتاحوتفو

5 

 .178ص - يمكحلا هللا دبع نب حاّرَجلا ةمجرت - عماجلا )١(
 .4ج 7١ 8ص - ريثألا نبال  خيراتلا يف لماكلا 0)
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 ينالوخلا بهو نب نابفس
 - ةيقيرفإ ءارمأ عبار

 هللا كردسو اريبجحمت ىمذتلا نيكيتانسلا ماعلا وة ادعت هقلتغا ني
 يبرعلا اهرصع سيسأتو ةيقيرفإ لامشو رصم حتف يف اومهاسو مالسلاو ةالصلا هيلع
 .ينالوخلا بهو نب نايفس ةيقيرفإ ريمأ وه يمالسإلا

 : ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا باتك يف ينالقسعلا رجح نبا هنع لاق
 نبا لاقو .ةبحص هل :متاح وبأ لاق . .نميأ وبأ «ينالوخلا بهو نب نايفس»

 َيَلْوو ءرصم حتف دهشو 2 يتلا ىلف ينالوخل بيكو ري هاحسدللا : سنوي

 ("”(ناورم نب زيزعلا دبع نمز يف ةيقيرفإ ةرمإ

 : باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا باتك يف يبطرقلا ربل دبع نبا لاقو

 جواس سبا دارا انلع سنو اك 12: 28 يلا جام بر نانا

 ."”«هفلخ نم اهاخرأ دق ةمامع هيلعو «باّتكلا يف

 بهو نب نايفس ناك اهنايعأ نم 000

 تاذ ةيناميلا لئابقلا رهشأ نم نالوخ ةليبقف قع هللا لوو: تانيصأ د ةرشعو

 ةلودلا نامزأو ةديلتلا ءابس ةراضحو ةكلمم روصع ذنم خيراتلا يف قيرعلا رودلا

 , ىلإ يبرعلا برغملاو رصم تثزواج يتلا تاحوتفلاو مالسإلا رصع ىلإ ةيريمحلا

 .ينالوخلا كلام سس تت حتافلا ريمألا ةدايقب 6 0 د امانسإ

 .7ج 08ص ب ينالقسعلا رجح نبال  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا (0)

 ١. /"58ص - ىبطرقلل - باحصألا ةفرعم ىف باعيتسالا (؟) .
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 نب فاحلإ نب ورمع نب نالوخ ُدَلَو ْمُهو «نميلا نم ةليبق :نالوخ»
 ش : يرذعلا رمعم نب ليمج مهيف لاق . . ةعاضق

 03فلا اعلا اذ[ لغم نعت خلإ. "اهيلبو انقلاب ىدرخ نالوختو
 :نيمسق ىلإ نالوخ مسقنتو

 «برأمو حاورصو ءاعنص نيب نالوخ ةقطنم يف نونئكاسلا مهو :ةيلاعلا نالوخ أ

 نيقلت مرحم يف هيلع نوكعملا ةميدقلا ةيتميلا دتسملا .شوقن مهتركذ دقو
 مساب شقن اهنمو  لاضخلا نالوخ وأ  (ملضخ نالوخ) مساب برأمب

 لايقأ /نيراسو /بيبُح يذ ونب /هعبرو /رمش بأ /هينبو /ديزي رمع» :لايقألا
 كله /نماي بركاشت/_ (ةداق:نابك يأ) - تتقم /ملضخ نالوخو حاورص
 ليقلا دئاقلا مساب سفن اينو"(: تفحم حرشلا نب /نادير وذو ءابس

 يف امك امهو «نيراسو دمع وذ ناراث» دئاقلاو «بيبخ نب /ربحأ يفر

 أيس كلم شعرهُي رمش ةداق رابك /ملضخ نالوخو حاورص لايقأ) شقنلا
 الا 3 نادير وذو

 نب بيبُح ينب ىلإ نمزلا كلذ شوقن يف ءامعزلا نالوخ لايقأ يمتنيو

 ضعب هلقنيو (ب ب ح) فورحلاب شوقنلا كلت يف همسا درو دقو «نالوخ
 نب نالوخ ءانبأ دحأ وهو «بيبُحح باوصلاو (بابح) ظفلب نامجرتلا ىف نيسرادلا

 «مولعلا سمشو ليلكإلا باتك يف امك نالوخ ةليبق مهنم تلسانت نيذلا ورمع
 «ناوشرو ء«دعسو «تيبُتو «سيقو «بهصأو «ورمعو «ناركذو «بيبح :مهو

 .حزارو «راحصو . عمزأو «ىناهو «ىيحو

 ىلإ ةبسن لايطلا نالوخ مهل لاقُيو  ملضخ نالوخ ْمُهَو  ةيلاعلا نالوخف

 «ناركذو «بيبُح :مُّه «نالوخ ءانبأ نم ةسمخ ىلإ مهروذج دوعت  لايطلا لبج

 . تيبنلاو «سيقو ؛بهصأو ءورمعو

 روثعملا دنسملا شوقن مهتركذ دقو ءاهيحاونو ةدعص يف نينكاسلا نالوخ - ب
 ينايرألا رهطم ذاتسألا لاق .«متددج نالوخ» مساب سيقلب مرحم يف اهيلع

 امك ةعاضق نالوخ وأ ماشلا نالوخ يه هذه :شوقنلا كلت دحأ ىلع ًاقيلعت

 (ةديدجلا نالوخ) وأ (مددج نالوخ) شوقنلا يف ىمسُتو «ينادمهلا اهيمسي

 .؟ج 85ص - يريمحلا ديعس نب ناوشنل  مولعلا سمش )١(

 .74١ص - ينايرألا رهطم قيقحت 7 مقر شقنلا  تاقيلعتو ةيدئسم شوقن (؟)

 .ماج 545 مقر شقنلا ماج تربلأ - سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن (")
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 نموا :نالوخ نم دودجألا ركذي ىنادمهلا لاقو ؛«2؟02. . (دودجألا نالوخ)و

 كيغ قف ديس شقت ركذيو "'!«نالودس قي دودجألا كلر نم ةقافقلا ندعم برغملا
 : كلذ ىلع ًاقيلعت ينايرألا رهطم لاقو ؛«(نددلا نالوخ)) ةليبق شعرُمي رمش كلملا
 يف فورعملا نمو  «(نددلا نالوخ ) مساب (ةعاضق نالوخ) شقنلا اذه ركذي»

 ها/ا/ ماج) شقنلا يف يهف «ةثادحلا يأ «ةدجلاب فصوت هذه نالوخ نأ شوقنلا
 نالوخ ) مساب ١( ماج) شقنلا يف يهر انس رح واب 005
 يه (نالوخ) ةفص تحبصأ دقف ( ماج ) شقنلا اذه يف امأ 2( نتددج

 نالوخ وه شقنلا اذه يف دوصقملا نأ لوقأو .0(ةبيرغ ةملك يهو (ناددلا)

 ةدعصب نينكاسلا متددج نالوخ نم عرف مهو «نددلا ةقطنم يف نينكاسلا

 ءانبأ نم ةعبس ىلإ مهروذج دوعتو «رماع نب نالوخ ايلاح مهل لاقُيو ءاهيحاونو
 .حزارو ءدعسو ,عمزأو «ئناهو ءٌيحو «ناوشرو «راحص :ممُه ؛نالوخ

 فردا دعو: محك ةدخكص« ف نيكاشلا دجو نالوح دج نالوخ ليف
 انهدحلا قي تردحتا نالرخ اميمبا نامت امهنا ءااهيعزف ةالوح" ةليبك هنم
 ؟ةعاضق نالوخ رخآلا نمو ةيلاعلا نالوخ

 ونب مه ةيلاعلا نالوخ نأ ًالئاق امهنيب ليلكإلا باتك يف ينادمهلا زّيم دقل
 نب ديز نب ورمع نب ديز نب ددأ نب ةّرُم نب ثراحلا نب كلام نب ورمع نب نالوخ»
 نالوخ امئيب رّيْمِح لئابق نم اوسيلو نالهك لئابق نم كلذب مُهَف .«أبس نب نالهك
 نب كلام نب ةعاضُق نب فاحلا نب ورمع نب نالوخ) مهو ريْمِح نم ةدعص
 نع ينادمهلا هلقنو هركذ ام يريمحلا ناوشت درب دمحم. دقتناو .'؟”(ايس نب ريمج
 نالوخ هيلع ام ٌفالخ اذه» : : ًالئاق نالهك نم ةيلاعلا نالوخ نأب نيباسنلا ضعب

 نم مهتوخأ نوركني الو «ريمح ىلإ نوبستني هرخآ ىلإ رهدلا لوأ نم مهف «ةيلاعلا
 قرفلل ةيلاعلا نالوخ ليق امنإو .هيحاونو ةلعص لقحب فاحلا نب ورمع نب نالوخ

 «لهسلا ئيطو . .نامُع دزأو ةؤنش دزأ لاقُي امك . بسنلا يف قرفلا ال دالبلا نيب
 ونب :ْمُه ةدحاو ةليبق اهيعرفب نالوخ ةليبقف . ,؟96كلذ ريغو . .لبجلا ئيطو

 نونكسي ًاعيمج اوناكو هرّيْمِح نب كلام نب ةعاضق نب فاحلا نب ورمع نب نالوخ

 )١( 5ص - ينايرألا رهطمل - تاقيلعتو ةيدنسم شوقن ١١.

 .49ص - ينادمهلا دمحأ نب نسحلل  برعلا ةريزج ةفص (؟)

 رهطم - تاقيلعتو ةيدنسم شوقنو - ماج 108 مقر شقنلا - سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن ()
 195١. ص ينايرألا

 . عوكألا دمحم يضاقلا قيقحت  ؟ج ؟١8و ١8١ ص  ينادمهلا نسحلل - ليلكإلا (5)
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 0 ا ا ا ا لااا

 مهنم تلقتنا مث «نالوخ دالب نم ءاعنصو برأم نيب , امو حاورصو برأم ةقطنم

 انهن ها يمس ةلراللا نمل لتم اهودكست يح ارثز دهس !ةصخب كل نولي هع

 كلذ يفو «ةيلاعلا نالوخ مهو نوطب ةتس ءاعنصو برأم نيب نالوخ ةقطنم يف َتَّب

 :يرجهلا سداسلا نرقلا يف شاع يذلا يريمحلا ديعس نب ناوشن ةمالعلا لاق

 حئافصلاوانقلااهيفمّهْلَخأ ٌةعبس نالوخ دالوأ نم ةدعصب

 ٌحزارو دعس من ءأضيأعّمزأو ء«ٌئناهو ؛يحو «ُناوشرو ءُراحص
 حراسملاو مهناطوأ ةشياعم «برأمو ءاعنص نيب ام مهتوخإو

 ٌحجاحجلا ُتيبنلاو ءاعيمج ٌُسيقو 2«ٌبهصأو ءورمعو ؛ٌناركذو «ُبيِبُح
 ححئاص ٍدجلاب حاص نإ ءريْمِجح ينب ٠2«ةعاضق ٌثويل «نالوخ مْرِقلا ونب

 :لايطلا نالوخ مُهَو «ةيلاعلا نالوخ نم رعاش لاقو

 هعاضف نب ورمع نبا نالوخ نحن انباسنأنعلئاسلااهُيأ

 هعاَبرلاواهيف عابرملاانلو اهتورذ يف ريمج نم نحن

 :خيقبلا ايغلا وه ”كللذَو

 نزلنا وم قانا رت اتالاجرو ينو ني ناب

 هللا لوسرب اوعمس مالسإلا ىلإ نيقباسلا نم ٌلاجر نالوخ نم ناك دقو

 بكوم يف مهنكامأ اوذخأو هتلاسرب اونمآو لاحرلا هيلإ اودشف مالسلاو ةالصلا هيلع
 نم ناكف . . هِي هللا لوسر ىلإ نالوخ دفو عم بهو نب نايفس مودق لبق لوسرلا

 :مالسإلا ىلإ نيقباسلا نالوخ تالاجر

 رجاهو ءاميدق ملسأ «ينالوخلا ثرحلا نب ديبع نب ةيابع نب سيق يباحصلا ١
 رسولا قب ةكرحلا نب ةثراح ينب فلاحو ةرجهلا ةيادب يف ةرونملا ةنيدملا ىلإ

 دا سانا دور ىلا كلا لرسصر عج راب اير ناحل ني ست كاوحو

 رجح نبا لاق .ه8 ناضمر يف ةكم َحْنُف اهنمو دهاشملا نم ردب دعب امو

 : ةباصإلا باتكب هتمجرت يف ينالقسعلا

 . ةباحصلا نم ىلوألا ةقبطلا يف عيمس نبا هركذ . .ينالوخلا ةيابع نب سيق»

 حارجلا نب ةديبع يبأ عم ماشلا حوتف دهشو . .ًاردب دهش :لاقف انهم نبا هركذو

 لديو :20(ةيواعم ةفالخ يف تامو «هرمأ يف هريشتسي ةديبع وبأ ناكو «لهك وهو
 .نالوخ نم يباحص لوأ هنأ ىلع ردب ةعقوم هدوهش

 .؟ج 578ص - ىنالوخلا دعس نب ورمع ةمجرتو -ج 7١ 8ص - ةيابع نب سيق ةمجرت  ةباصإلا )١(
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 حس ١ ا بيل هيب يبس يسال

 «نالوخ ةليبق ,ق نم ملسأ نم لوأ هنأ لاقي «ينالوخلا دعس نب ورمع يباحصلا - ؟

 ا ا انوا : هنأ ةباصإلا باتكب هتمجرت يف ينالقسعلا ركذو

 ناك . .ينالوخلا ليبحرش نب ةأطرأ نب ديز نب ةماسأ نب ديزي نب كلام نب ديز
 وه ةمجرتلا بحاص دعس نب ورمعو : يطاشرلا لاق .هموق نم ملسأ نم لوأ

 :رعاشلا هل لوقي يذلا دعس نب رهش وخأ

 200قاطت تاذ فكما نيديط . كونا :نهشل لقو ةورسعل لك
 نميلا ناسرفو لاطبأ نم ناك «ينالوخلا يفوعلا دوعسم نب ديزي نب ورمع يباحصلا 7

 نب فيس هل لاق .ةيلهاجلا يف نالوخ ءاسؤر نَم ناكو «نزي يذ نب فيس دهع ذنم
 :لاقف . فوع ينب اخأ اياندعب َتْبِش :- ارئاز هيلإ دّكَو نيح ةرم تاذ نزي يذ

 ٌبورحلا يسأرْت بيش نكلو يلشم تادل بيشيٌرَبِكامو
 ٌبيلحلاٌنِبللاهدنع كّصغي مويلك ةحيبص يتاراغم

 امل لاقو ؛ليلكإلا يف ينادمهلا اهركذ ةيلهاجلا يف ةريثك راعشأو رابخأ هلو

 : اهنم ًاتايبأ ِدي يبنلا ىلإ راس

 ماعتملا نعقللا عقر: ىف دشولااو هنود ٌمجرأ تسل ًارمأ ُثْلَعأ
 0 لا تاعكلاب نحوها ًالسرم قدص ّيبن ٌروزأ ىتح
 نالوخ تالاجر لئاوأ نم ناك «ينالوخلا ِهَبَتَع نب هّللا دبع هَبَتَع وبأ يباحصلا - 4

 ا ؛مالسلاو ةالصلا هيلع ِهَّللا لوسر ىلإ اورجاهو اودفو نيذلا
 تادك انج د ىف يقال بسلا لاق ةيعكلا ىلإ مق نمدقلا ير ةويدوتلا
 نبل : ةباصإلا

 ليقف ءهمسا يف فلتخم « «هتينكب روهشم يباحص : ينالوخلا هبنع وبأ»

 قيرط نم هجام خ باو يوخبلا جرخلا دقوا ,..دبنع وأ ةَراَمَح ليقو ةةينع نب هللا دبع

 ىلص دق ناكو ينالوخلا هبنع ابأ ٌثعمس :لاق هعرز نب ركب نع حيلم نب حارجلا

 ينالوخلا هبنع ابأ تعمس : يرغبلا ةياور يفو .لوقي كَ هللا لوسر عم نيتلبقلا

 لاق + ل رقت اهنيبعلافك ةقلتملا ةعم :ىلبصو كو يبنلا باحصأ نم وهو

 .(هتعاطب مهلمعتسي ًاسرغ نيدلا اذه يف ٌُسرغي هللا لازي ال) : :كلي هَّللا لوسر

 هبنع يبأ نع قورسم نع حيرش نع هعرز نب ركب نع ةّيقُب قيرط نم يوغبلا جرخأو
 يف سرغي هّللا نكلو ءدسف قف مالسإلا يف قتف ام) :ِدكَ : و يبنلا لاق «لاق ينالوخلا

 .”ج ه7 8ص - ينالوخلا دعس نب ورمع ةمجرتو ١5ج ؟ 5 ؛ص  ةيابع نب سيق ةمجرت  ةباصإلا )١(

 .١ج 7 7/8ص - ىنادمهلا نسحلل ليلك (0)
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 دايز نب دمحم نع ِهّيَقُب نب حيرش نع دمحأ جرخأو . . (هتعاطب نولمعي ًاسرغ مالسإلا

 :هلسع ًاريخ دبعب ُهَّللا دارأ اذإ) :هكو يبنلا لاق «لاق ينالوخلا هبنع وبأ يتثدح ءلاق

 : 9” هيلإ هيضيقي مل ةقوم لبق كلاس المح هل معقب نا : لاق

 يف ٌفلتخُم) ينالوخلا ةبنع ابأ نأ ةمجرتلا ةيادب يف ينالقسعلا ركذ دقو

 يبطرقلاو ينالقسعلا لقنو .(ةبنع وبأ ةرامع ليقو «ةبنع نب ِهَّللا دبع ليقف ءهمسا

 انل سقي لرقلا ادعو: ايام سلو. نيفباكلا قم نتالوهلا هبه ان نب نععبلا كرت
 نكي نيعنافلا نم رخآ نفك ةوجو وهو ءهمسأ يف فالتخالا ببس كاردإ

 يذلا هبنع وبأ روهشملا يباحصلا ريغ وهو «ينالوخلا هبنع وبأ هرامع وهو ءهبنع ايأ

 ةامس) هنأ ينالقسعلا ركذ دقو «نيتلبقلا ىلص هنأ هجام نباو يوغبلا جرخأ

 لاق .يباحصلا وه اذهف .(ينالوخلا هبنع وبأ هبنع نب هللا دبع :يناربطلا
 هركذو .ماشلا اولزن نيذلا ةباحصلا يف دعس نبا هركذ دقو) :ينالقسعلا

 يوغبلاو ةفيلخ هركذو يصاب يصوح ترد ني يس ديملادع

 ةباحصلا نم ينالوخلا هبنع نب هللا دبع هبنع وبأ ناكو «"' ”(ةباحصلا يف امهريغو

 نب رمع ةفالخ يف ماشلاب صمح ةنيدم يف نكسو ءماشلا حوتف اودهش نيذلا
 هَّللا لوسر نم اهعمس يتلا ثيداحألا نم ًاددع ىورو «باطخلا

 نم هنأ ىلع ِكلك هَّللا لوسر عم نيتلبقلا ىلإ هتالص لدتو «مالسلاو ةالصلا هيلع

 مهتليبق قطانم ىلإ مهضعب داع نيذلاو مالسولا ىلإ نيقباسلا نالوخ تاللاجر

 ةيلهاجلا يف ديعت نالوخ :تناكو ءديحوتلاو هللا ةملك نولمحي نميلا يف نالوخ

 دكر ناشف لجو ّزع ِهّللاب اونمآو «لاحرش يف هوكرتف (سنأ مع) هل لاقُي ًامنص

 نم ناكو دلي هللا ل وسر ىلا نالود ةلجق دم ةريبكلا ةرشعلا نوطبلا َلْثمُي مهنم

 . ينالوخلا بهو نب نايفس مهزربأ

 :هصن يلي ام (نالوخ دفو) ناونعب (رثآلا نويع) باتك يف سانلا ديس نبا لاق

 مهو «نالوخ ُدْفَو ة ةرجهلل رشع ةنس نابعش يف لَك هللا لوسر ىلع ٍمِدَق»

 رع دللاب ةوضود نفور اقيوق ولات فاو نم ىلع زدتسللا لوسوءاح# :اولاقف ءةرشع

 ضرألا نوزح انبكرو «لبإلا طابأ كيلإ 706-5 .هلوسرب َنوقِدَصُم لجو

 .*"”6كل نيرئاز انمدقو ءانيلع هلوسرلو هلل ةئملاو ءاهلوهسو
 لكب مكل نإف ءّيلإ مكريسم نم متركذ ام امأ : كي هَّللا لوسر مهل لاقف

 .؛ج ١57 ص - ينالوخلا هبنع يبأ ةمجرت - ةباصإلا )١(

 .ةعفترملا وأ ةرعولا ةنكمألا :نوّرَحلا ()
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 ةئيدملاب ينراز نم َنِإف كل نيرئاز مكلوق امأو ءةنسح مكدحأ ُريعب اهاطخ ةوطخ

 . ""”هيلع يوت ال يذلا رفسلا اذه هللا لوسر اي :اولاقف
 يذلا نالوخ منص وهو  ؟سنأ مع لعف ام :ةْيَي هللا لوسر مهل لاق مث

 .- هنودبعي أاوناك
 ريبك خيش نم اياقب دعب انه تيقب دقو ءهب تئج تئج ام ُهّللا انّلْدَب « ّرّشِب :اولاق

 يف هنم انك دقف للا ماكنا هانمده هيلع انمِدَق دق ولو «هب نوكسمتم ةريبك زوجعو
0 

 "”ةنتفو رورغ

 ؟هتنتف ْنِم متيأر ام مظعأ امو : هك هللا لوسر مهل لاقف

 ةقام' ايمن او هيلع انرلق هتاف ةنبذلا انلكأ ىح ""نهشأ انتيار:نفل ”:اولاق
 نحنو « ماسلا هدرا اهايكرتو «ةدحاو ةادّغ يف ًانابرق سنأ معل اهانرحنو روث

 يراوي بشَعلا اننا دقلو ءائتعاس نم ٌتيغلا انءاجبف 00 نم اهيلإ ٌجوحأ

 ل اولاقو 0 هر لا ني ا رنات أو «مهثورحو

 اذان ل رجس رخأ عوز ينس وأ ل هبل ؛هلسو هل لش « عرزلا عرزن

 ل خا لور رح هلل هليجف مل سبأ مل
 .[ 175 :مانعتألا] ةنآلا 4 ابيت رصنآلاو ِتْرَسَحْلا بي رس اذ اقم هر اوُلَمَجَو # كلذ
 . مكملكت نيطايشلا كلت : للك هَّللا لوسر لاقف . مْلكتَف هيلإ مكاحتن انُكو :اولاق

 ءدهعلاب ءافولاب مهَرَمُأو مهربخأف «نيدلا نمئازق نع هلك هللا لوسر اولأسو

 مّلظلا نإف :لاقو :اذحا اوملظي ال نأو ءاورواج ْنَمِل راوجلا نسحو عةئامألا ءادأو

 . *ةمايقلا موي تامّلظ

 نالوخ دفو تالاجر نيبو ِةكي هللا لوسر نيب مالكلا كلذ لك ناك دقو
 بكوم يف اوثكم ثيح كي هللا لوسرل مهتبحصو ةنيدملاب مهثوكم ةرتف يف ةرشعلا

 . كالهلا : يوتلا نم وهو عايض ال :ئوت ال 00

 ةدقع اولحي مل ٠ .مهموق ىلإ نالوخ دفو عجر امل" ثيدحلا اذه ةياهن يف سانلا ديس نبا لاق (')
 ."سنأ مع اومده ىتح

 يحاتلا : ةرجحلا () .انيدجأا :انشسإ)
 اج 777 - 77ص  يسلدنألا سانلا ديس نبال - رثألا نويع (4)
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 نم نيدلا ضئارفو مالسإلا ماكحأ اوملعتف ةجحلا يذ ىلإ نابعش رهش نم لوسرلا
 يتلا نادلبلا يفو نميلاب مهقطانم يف ملعلا كلذ رشن يف اومهاس مث ميركلا لوسرلا

 ركذي ملو «ةيقيرفإ لامشو رصمو ماشلاب تاحوتفلا يف اهب اورقتساو اهيلإ اولقتنا
 هللا لوسر ىلإ اودفو يذلا ةرشعلا ةباحصلا ءابهسا رثألا نويع'تاعتك

 :مهنم نأ كاردإ حيتت ةباحصلا مجارت نكلو «مالسلاو ةالصلا هيلع

 ١ هنأ ةباصإلا باتكب هتمجرت يف ءاج دقو «ينالوخلا بهو نب نايفس يباحصلا :
 ةنس ةجحلا يذ ىلإ ثكم دقو ؛لي يبنلا ىلع بهو نب نايفس دّئَو» ٠١ه

 عادولا ةجح بهو نب نايفس دّهُش : هنأ عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاج ثيح

 عم عادولا ةجح دعب نميلا ىلإ هتدوع ىلع كلذ لديو ,©00«وني هللا لوسر عم

 .نالوخ دفو ةيقب

 هتمجرت يف ينالقسعلا لاق . يا ا ا يو

 ىلع اضُر دبع َدَفَو : سنوي نبا نع الوكام نبا لاق . ' :ةباصإلا باتكيب

 مسا الوكام نبا طبض دقو .ًاربخ هل ركذو 0
 اضر دبع َدَفو :هدنم نبا لاقو  ةمجعملا داضلا حتفو ءارلا مضب  اضُر دبع

 باتك يف ءاجو .©06لبج نب ذاعم ىلإ ًاباتك هل بتكو ِخَِي يبنلا ىلع ينالوخلا
 نبال ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا كيسا باتك نع يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا

 ىلإ ينالوخلا اضر دبع فنكم يبأل ًاباتك ِةِئَي هللا لوسر بتك» :ريثألا
 لماعو ريس يراصنألا لبج نبذاعم ناك دقو ,20(لبج نب ذاعم

 ينالوخلا اضر دبع فنكم ابأ نأ ىلإ كلذ ريشيو «نميلا يف كي ِهّللا لوسر

 ناك هنأ ىلإ ريشيو «فيرشت هيف يوبنلا باتكلاف «نالوخ ةليبق ءاسؤر نم ناك
 ينالقسعلا لاق ءرصم حتف اضر دبع دهش دقو «نالوخ خئاشمو ءاسؤر نم

 .( ةيردنكسإلا ةيحانب لزني اضر دبع ناكو ..)

 ءاجو «ةباحصلا تاقبط يف دعس نبا هركذ : ينال وخلا ةهربأ نب برك يدعم

 هل َّنِإ :ةهّرَبأ نب برك يدعمل هِي هّللا لوسر بتك» :هنإ قئاثولا باتك ىف
 406 نالوخخا نقرأ نم هيلع لأ اه

 .؟7 ٠1ص  فرطمابل  عماجلا )١(

 .؟١ج 57ا/ص ينالوخلا اضر دبع ةمجرت ةباصإلا (؟)

 طم ند ةناطإ دعالند 777١ ص - هللا دعه هيعنل د يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا ()

 .؟7 ص - ريثألا نبال  ةباحصلا

 .؟7 /؟١ص دعس نبال ةباحصلا تاقبطو 55ص  يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا (:)



 442 ينالوخلا بْهَو نب نايفُس / نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 7

 هل :يراخبلا لاق) :ينالوخلا سيردإ يبادلاو ينالوخلا هَّللا دبع يباحصلا 4
 نب هللا دبع نع ةيطع نب دمحم نع شايع نب ليعامسإ ةثيدح ىورو . ةبحص

 ينالوخلا هللا دبع دهش دقو .2'!(هيبأ نع ينالوخلا سيرد[ بأ .نع بهو: ئبأ

 نب هللا داع سيرد[ ونبأ ريبكلا يعباتلا ملاغلا دلاو وهو ءاهب نكسو ماشلا حتف

 . ماشلل ًايضاق حبصأ يذلا ينالوخلا هَّللا دبع
 ةليبق نوطب ءاسؤر نم ناك ينالوخلا مُهَج نب هّللا دبع نب رماع يباحصلا  ه

 هتمجرت يف ينالقسعلا لاق .ةيلاعلا نالوخ يف مُهَج ةريشع خيشو نالوخ

 حتف دهشو «ةبحص هل ؛«ينالوخلا مهج ذب هللا دبع ني ماعز : ةباصإلا باتكب

 0 ءرصم خيرات يف سنوي نبا هلاق ءهرصم

 لاق «ينالوخلا نارمش نب هللا دبع لاقُيو «ينالوخلا رمش نب هّللا دبع يباحصلا
 حتف دهش هلو يبنلا باحصأ نم وه :سنوي نبا لاق» :هتمجرت يف ينالقسعلا

 . رصم يف اورقتسا نيذلا ةباحصلا نم ينعي . '”رصم لهأ نم فورعم وهو ء«رصم

 يف ينالقسعلا لاق . ليبحرش وبأ «ينالوخلا خامطلا نب رخافلا نب سيقلا ؤرما

 . "9(ةباحصلا يف ركذ هلو .رصم حتف دهش :ةدنم نبا لاق :هتمجرت

 ينالقسعلا لاق . هل ِهَّللا لوسر ىلع َدَكَو .ينالوخلا ئمس نب ةمقلع يباحصلا -
 حتف دهش . يباحص «ينالوخلا يمس نب ةمقلع» : ةباصإلا باتكب هتمجرت يف

 وره فرع كلر بويع
 ينالوخلا هبنع وبأ يباحصلا كلذكو ةينامثلا نوينالوخلا ةباحصلا كئلوأف

 «لوسرلا بكوم يف نالوخ تالاجر نم اوناك ينالوخلا ةيابع نب سيق يباحصلاو
 ةيرحلاو مالسإلا ةلاسر نيلماح نميلا نم اوقلطنا نيذلا ناسرفلاو ةداقلا نم اوناك مث

 رصم ىلإ اهنم اوضمو ماشلا عوبر ىلإ
 د

 رصم يف نالوخ ةليبقو ْبَهَو نب نايفس

 يفو رصم حتف يف ناك نالوخل رفوألا ماهسإلا نكلو «نالوخ رئاشعو تالاجر

 - مهج نب هللا دبع نب رماع ةمجرتو  ؟”ج 04ص - ينالوخلا هللا دبع ةمجرت  ةباصإلا (1)
 اج 1 0 ؛ ص

 رشاقلا نب نسيقلا قوما ةمشرتو ياس عو ضم سف نكدللا دع ةمسرت تاةبانضإلا (()
 11 يس اولا

 الج 815 نما قتالودتلا مس نب ةبقلع ةمجرت ب ةزاصإلا (©)
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 ةماعزب رصم ىلإ نالوخ بئاتك تزاجأ دقف «يمالسإلا يبرعلا اهرصع سيسأت
 حتفلا شيج يف ينالوخلا محزق نب ورمع دئاقلاو ينالوخلا بهو نب نايفس يباحصلا

 « صاعلا نب ورمع ةدايقب ه٠ ةنس  باطخلا نب رمع ةفالخ- ىف ىمالسإلا ىبرعلا

 7 رو ول دي 1 ا جا يفولا ويلا
 نادلبلا جرت يف ءاج دج «ةيجارخ انضر نوكت نأ ريرقتو| نيحتافلا نيب رصم ضرأ

 نع بيبح يبأ نب كيد نع ةعيول ندا نخ نسهر ني هللا دبع نعل :يرذالبلل

 لاق هنع هللا يضر يئالوخنلا بهو نب نايفس نع ةدرب يبأ نب ةريغملا نب , هّللا دبع

 نع مدآ نب ىيحي ينثدح «لاق رينا 1 ملا ينثدحو ١) : يرذالبلا 0

 نب هللا دبع عمس نمع بيبح يبأ نب ديزي نع ةعيهل نبا نع كرابملا نب هللا دبع

 انحتتفا امل "0 د :لاق ةدرب يبأ نب ةريغملا

 لج لارا لإ للكل ردع ىإ بنكل عم ل تكا تح هسا

 يللا ص اهدي وراعي سلاف وأ ةةلهلا لمح انه رق ضدها

 باتك نع ةدشارلا ةفالخلاو يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا باتك يف ءاجو

 يلي ام (ةمينغلاك رصم ميسقت مدع يف رمع باتك) ناونعب هيوجنز نبال لاومألا

 ماوعلا نب ريبزلا ماقف ءدهع ريغب رصم انحتف :ينالوخلا بهو نب نايفس لاق) :هصن

 ىتح اهزرقأ :نأ ورمع ىلإ باطخلا نب رمع بتكف ءهيلإ بتكف «نينمؤملا ريمأ
 اهلهأ ديب اهريغو ةيعارزلا رصم يضارأ ءاقب رارقإ متف .''”«هلبحلا لبح اهنم وزغي
 . ناكسو لهأ نم ريثكلا ناك دقو ءاهجارخ نودؤيو اهنوعرزيو اهنورمعي اهيحالفو
 - نميلا نم تلقتنا يتلا ةيبرعلا رئاشعلاو لئابقلا نم حتفلا لبقو مالسإلا لبق رصم

 لبق ةيريمحلا ةلودلاو أبس ةكلمم روصع يف رصم دالب ىلإ - ةيبرعلا ةريزجلا بونج
 ابق نم ليلق ريغ ددع مهنم ناكو «تارجهلاو يراجتلا طاشنلا راطإ يف مالسإلا

 نميلا نم يراجتلا قيرطلا قطانم يف اورشتنا نيذلا ريمح نب كلام نب ةعاضق

 لاق .مالسإلا لبق ام ذنم اهومكحو قطانملا كلت اونكسف رصم ىلإ زاجحلا لحاسو

 )١( ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف ١7١.

 )( 5ص هللا ديمح دمحمل  ةدشارلا ةقالخلاو يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا 5١٠.
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 ءميذه دعس :ريمح نب كلام نب ةعاضق نب فاحلا نب ٌملْسَأ ْنِمو» :نودلخ نبا

 ةليأ ةبقع ىلإ مهيلامش يفو «برثيو عبني نيب ام (تنكس) ةئيهجف . .دهنو ؛ةنيهجو
 ىلإ ْمَمأ مهنم زاجأو «مزلقلا رحب نم ةيقرشلا ةودعلا ىلع امهالكو ءىلَب نطاوم
 ممألا رئاس كانه اورثاكو ةشبحلا هدلبو نصف كيعص نيب ام اووشتلاو «ةيبرغلا ةودعلا

 ةيبلاغ مالسإلا لبق رصم ديعص اونكس نيذلا نم ناكو ' ”«(ةبونلا دالب ىلع اوبلغو

 نب ورمع وئب نالوخو ءارهبو ْىْلَب نأ ْذِإ «نالوخ ةوخأ مهو ءارهب ةليبقو يلب ةليبق

 «نميلا نم ةليبق : يلب :يريمحلا ناوشن لاق .ريمح نب كلام نب ةعاضق نب فاحلا

 وللا رهو رلكلا لب «ةعاضق نب فاحلا نب ورمع نب ّيلب دلو مهو
 اعماهنوُلِجي اوناكْذإ برأمب طيف اوناتك سبا نأ رهولا
 "”«اعرفت دق نم عرف فاح نبا ورمعل ةوخأ نالوخو ٌءرهبو ُيِلَب

 بهو نب نايفس لوخد لبق رصم يف قباس دوجو أضيأ نالوخل ناك لهف
 رداصملا ئف تيحبلا نأ :؟نماليبإلا يبرعلا عمنلا يف نضم ىلإ نالوخ بئاتكو
 ءارهبو ّيلب ةليبقل سيل مالسإلا لبق رصم يف دوجولا كلذ ىلع لدي ةيخيراتلا
 رصم ىلإ نالوخ ةليبق نوطب نم لماك نطب لقتنا دقف ءاضيأ نالوخ امنإو بسحف
 ينب نيبو مهنيب برح ببسب كلذ ناكو «نالوخ نب ْيَح ونب ْمُهو ةيلهاجلا يف
 «ينالوخلا ةعيبر نب رجح نالوخ سيئر ىلإ اومكتحاف ةيلهاجلا يف نالوخ نب دعس
 راعشأ كلذ يف تليقو ءرصم ديعص ىلإ نميلا نم نالوخ نب ّيح ينب ءالجب مكحف
 ىلإ نالوخ نب ّيح ينبب لفاوقلا تقلطنا امنيب «ليلكإلا باتك يف ينادمهلا اهركذ
 ءرصم يف نالوخ ةليبق نم ىلوألا ةجوملا اوناكف ءهرصم ديعص يف اورقتساو رصم
 اوناكر ىمالسالا نيرعلا فلا ىف: نالوختةليبق نم ةيئانلا ةجوجلا نصم تلخد: وت
 نيذلا ةداقلاو ةباحصلا مهمدقتي «ةدعص نالوخو ةيلاعلا نالوخ نوطب رئاس نم

 :رصم خيرات يف سنوي نبا لاق . بهو نب نايفس مهتعيلط يفو «مجارتلا مهتركذ
 .«رصم حتف دهشو كي يبنلا ىلع َدَقَو ,نميأ وبأ «ينالوخلا بهو نب نايفس»
 ٌيباحص ءْنمُيلا وبأ ؛ينالوخلا بهو نب نايفس# اجلا باتكب هتمجرت يف ءاجو
 ةياهنلاو ةيادبلا باتك يف ريثك نب ظفاحلا لاقو ' (رصم حتف دهش ءءارمألا نم

 ."*”(رصم نكسو «ةياورو ةبحص هل «نميأ وبأ «ينالوخلا بهو نب نايفس»

 )١ نبا خيرات يف نميلا خلدون  ص١1١١.

 .١ج 4ص - يريمحلا ناوشنل  مولعلا سمش (؟)
 .؟ ١1ص - ينالوخلا بهو نب نايفس ةمجرت - فرطمابل - عماجلا ()

 .ةج 45ص - ريثك نبال  ةياهنلاو ةيادبلا ()
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 ةيحفللا نبع نو رفاغو «ينالوخلا اضُر دبع : مهنم ةباحصلا نم ددع هيليو

 ءاج دقو «يمس نب ةمقلعو ءرخافلا نب سيقلا ؤرماو ءرمش نب هللا دبعو «مهج
 يف مهيليو .(رصم حتف دهش «يباحص) هنأ ةباصإلا باتكب مهنم لك ةمجرت يف
 محزق نب ورمع» :عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاج «محزق نب ورمع دئاقلا ةبترملا
 دحأو «صاعلا نب ورمع شيج يف ماظعلا ةداقلا دحأ ناك «كاردإ هل «ينالوخلا

 ناكو ا ا ا رو ورم داك ءطاطسفلا طيطخت يف اوكرتشا نيذلا

 ناك كلذكو ١ ١”(يناورملا دهعلا يف ةلودلا لاجر نم ورمع نب نمحرلا دبع هنبأ

 مقالا عقر ةدحرلا معي ىرقُبلا مث ينالوخلا ديزي يبأ نب دثرم) ةداقلا نم

 باحصأ نم ناك :لاقو نيس ةويِنْسع

 3 رصم حتف دهشو «باطخلا نب رمع

 امنإو ءرصم حتف ىلع بهو نب نايفس 0 نالوخ ةمهاسم رصتقت ملو
 كلذ ملاعم نم ناكو ءرصم يف يمالسإلا يبرعلا رصعلا سيسأت يف رود مهل ناك

 دقو «رصم ةمصاع تحبصأ يتلا طاطسفلا ةنيدم طاطتخاو سيسأت يف مهتكراشم

 ترقتسا امنيب طاطسفلا ىف نالوخ رئاشع نم تاعامجو بهو نب نايفس رقتسا

 ناكو ءاهحتف يف مهتمهاسم دعب رصم ديعصو ءاسنهبلا ةئيدم يف مهنم تاعامج

 يف اولخد نيذلا نالوخ نم مهناوخإ دي ىلع اوملسأف نالوخ نب ّيح ينب رصمب
 :هنإ ةيخيراتلا رداصملا تركذ دقو ءادحاو ائيش اوحبصأو «حتفلا

 نوعترتي اوناكو  (ةعساو ةينكس ةقطنم يأ)  طاطسفلاب ةطخ نالوخل تناك»

 رازم ينب زكرم يف ةيلاحلا سيقلا سفن يهو - سيقلاو ءاسنهبلاو سانهأ ىرق يف
 ىّلَصُم باحصأ مهو  ءاسنهبلا ميلقأ نم ًاءزج ىضم اميف تناكو ءاينملا ةظفاحم

 ددع ءامسأ روبقلا دهاوش ىلعو ءرصمب نيريثك اوناكو . طاطسفلا يف ريهشلا نالوخ
 يف ةرثكب نوروكذم مهنأ امك .ةصاخ ةروصب يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف مهنم مخض

 دعب ةباتكلا يف برعلا اهلمعتسا يتلا يدربلا تابن قاروأ يهو «''”«يدربلا قاروأ
 مهل تناك مالسإلا لبق نالوخ نم رصمب اوناك نيذلا نأ ودبيو ءرصم يف حتفلا
 رصم اولخد نيذلا ىلإ مهتفرعم اولقنف اهيلع ةباتكلاو يدربلا قاروأ ةعانصب ةفرعم

 وهو «يدربلا قاروأ يف ةرثكب نوروكذم مهنأ ىلإ ىذأ امم ؛نالوخ نم حتفلا يف
 .رصم ىف نالوخل يملعلاو يفاقثلا رودلا ىلإ ًاضيأ ريشي ام

 رعاشلا مهنم ناكف ءرصم يف رعشلا يف ةدايقلا نالوخل تناك» :هنإ تبث دقو

 .15986ص - نالوخ ةمجرت - فرطمابل  عماجلا )١(

 .."ج 4894 ص - ىنالوخلا ديزي ىبأ نب دثرم ةمجرت  ةباصإلا 0
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 (*(ةبورعلل ديدشلا هبصعتب فرُع يذلا ينالوخلا ىيحي رعاشلاو ينالوخلا رورسم
 ناكو ( قال ركلا رضيع ز ندا ادقع) وضحي هقنأا و ءاققلا لاعم نف رهتش
 ش "9 ةنس رصم يف لاملا تيبو صصقٌقلاو ءاضقلا ةيالو هل عمجج دقو 0

 قي زر يشن ل تا يهشلا نال رنات نم ناك كلك"( مم

 يع ةيرلا لامن نيم فا ىراصت لدلك نياحل نب اهشلا عوز« قال ركلا
 ملعلا اورشن نيذلا ةباحصلا نم بهو نب نايفس ناك امئيب «ةيرجه 57 - 6
 نم اهعمس ًاثيداحأ بهو نب نايفس ىور دقف ءرصم يف ةيوبنلا ةنسلاو ثيداحألاب

 نيهاش نباو نايفس نب نسحلا ىور» :ينالقسعلا رجح نبا لاق كلذ يفو لَ يبنلا

 :لوقي ينالوخلا بهو نب نايفس ُتعمس :لاق يئابسلا رمش يبأ نب ديعس قيرط نم
 هب تندحف لاق 4 قاب دعا اغريظ ىلعو ةتاملا تامل :لوقي هللا لونسو. تتغمتب

 هعم ناك نمم ذحأ ىقبي ال نأ دارأ هلعل :لاقف  رصم ريمأ  ناورم نب زيزعلا دبع

 قاب دحأ ايندلا رهظ ىلعو ةيرجه ٠٠١ ةنس يتأت ال هنأ ينعي  .«ةئاملا سأر ىلع
 دهس نسم د يعور ني نافعا قافاتسعلا لاق ناك كلدكو ةةلحسلا نع
 2 قرف تيهوب نب" نانقتم قوو كل دكر كلا كرد دنس نا ديمو ءرخآ ثيدح

 . 77 يبأ لدنسم يف رمع نع هثيدحو ءامهريغو ريبزلاو باطخلا نب رمع

 نم ددع ؛ةيوبن ًاثيداحأ هنع ىورو عمسو بهو نب نايفس دي ىلع ذملتت دقو

 نتاركب :بهو نب نايفس نع ىورو» :ينالقسعلا لاق كلذ يفو. «نيعباتلا ءاملعلا

 مور .مهريغو «ناسغ وبأو «٠ ءريخلا وبأو :ةريقسلا نر هيلا ددععو «هداوس

 تناكو ء«سهو نب نايفس اني رم : 813 ينارخلا تايك يررط م هير يف يراحللا

 :باعيتسالا باتك يف يبطرقلا نا مح هنآ لانو ""«انيلع ملسف «ةهيحص هل

 «يرفاعملا ةناشغ وبأو «ينزيلا ريخلا وبأ :ينالوخلا بهو نب نايفس نع ىور»
 بهو نب نايفس ناك :لاق بيبش يبأ نب ثايغ ىورو .رمش يبأ نب ديعسو
 ناوريقلاب ةملغ نحنو اني ُرمي مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر بحاص ينالوخلا
 "”«هفلخ ْنِم اهاخرأ دق ةمامع هيلعو «باتكلا يف نحنو انيلع ملسُيف

١ 

  23ني دي

 ِ ةيقيرفإ بهو نب نايفس لوخد

 - سنوت يهو - ةيقيرفإ حتف تاوزغ ينالوخلا بهو نب نايفس دهش دقو

 دالبو ةيقيرفإ ىلإ ةيمالسإلا ةيبرعلا تاوزغلا ةيادب ذنم برغملا دالب نم اهيلي امو

 .198ص - نالوخ ةمجرت  فرطمابل  عماجلا 0

 .7ج هم8ص  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا ()
 .)ج "58ص  باحصألا ةفرعم ىف باعيتسالا ()
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 (ه57 - 5٠ ةنس) ةيقيرفإو رصم ريمأ يراصنألا دلخم نب ةمّلْسَم دهع يفو «برغملا
 ءرصمل  (زيزعلا دبع نب رمع ةفيلخلا دلاو)  ناورم نب زيزعلا دبع ةيالو يف مث

 نب زيزعلا دبع ةيالو نمز يف ةيقيرفإ ةّرْمِإ اولوت ءارمأ ةثالث ثلاث بهو نب نايفس ناكو
 انتلصو دقو «ةيرجه 87 - "ا/ ةنس نيب ام ناورم نب كلملا دبع ةفالخو رصمل ناورم

 لاق ثيح ةياهنلاو ةيادبلا باتك يف لوألا صنلا ؛ةثالث صوصن هلك كلذ نع

 نكس «ةياورو ةبحص هل «نميأ وبأ ءينالوخلا بهو نب نايفس» :ريثك نب ظفاحلا

 ازغ» هنأ عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاج يناثلا صنلاو .؟'"برغملا ازغو ءرصم

 صنلاو «2''"ناورم نب زيزعلا دبعل ًاريمأ ةيقيرفإ لامش ينالوخلا بهو نب نايفس

 نب زيزعلا دبع نمز يف ةيقيرفإ ةّرمإ َيَلُو) هنأ ةباصإلا باتكب هتمجرت يف ءاج ثلاثلا

 مُهَو نمزلا كلذ يف ةيقيرفإ اولوت ءارمأ ةث ةثالث ثلاث ناك هنأ كاردإ حبتي امم "7(ناورم

 نم نايفس ناكف «يناسغلا نامعنلا نب ناسحو بهو نب نايفسو يوُلَّبلا سيق نب ريهُز
 عم ةداقلا ءارمألا نم نايفس ناك كلذكو سيق نب ريهُز ريمألا عم اوزغ نيذلا ةداقلا
 ةرمإ نايفس ىلوت ناسح ريمألا دهعو ريهز ريمألا دهع نيب اميفو «نامعنلا نب ناسح
 قايسلا يف ةيقيرفإ اولوتو اوزغ نيذلا ةباحصلا ءارمألا سداس وأ سماخ وهف «ةيقيرفإ
 ْ : يلو اهيقا ةعلاحم نك ديقملا نم. يذلا ماعلا كييراتلا

 سنوت يهو - ةيقيرفإل يمالسإلا يبرعلا حتفلا ةدايق ىلوت ه44 ةنس يف :ًالوأ
 نبأ لاق كلذ يفو . ينوكسلا جيد نب ةيواعم يباحصلا يناميلا ميعزلا  اهيلي امو

 عبرأ ةنس ةيقيرفإ ينوكسلا جيدخ نب ةيواعم نايفس يبأ نب ٌةيواعم ىزغأ» :نودلخ

 قيرطب هيلإ حر ةينوق دنع لزنو ءاهازغف ءرصم ىلع ًالماع ناكو «نيعبرأو
 نم ًأشيج مهيلإ رّيَس 1 لا يوب دراما رو سبا امانا رتاقع جلا ريالا را

 .ءالولج نصح جيدُح نب ةيواعم َلّزاَّنو . .مورلا تمزهنا ىتح مهولتاقف نيملسملا
 «مهبلغف ءرمحألا رصقلاب مهيقل «ةينيطنطسق نم اهءاج يذلا مورلا ددم لّئاقو

 ,؟*”(اوعاطأف ءدالبلا خودو ءايارسلا ثب مث «ءالولج حتتفاو «مهدالب ىلإ اوعلقأو
 «سانلا نكسف «ةيقيرفإ يف ايارسلا جيد نب ةيواعم ثبو» :ريثآلا نبا لاق كلذكو

 تاعامجلاو تايماحلا سنوت يهو ةيقيرفإ يف جيدح نب ةيواعم نكسأو (*”(اوعاطأو

 .5ج ١5ص - ريثك نبال - ةياهنلاو ةيادبلا )١(
 .15 ٠١ص بهو نب نايفس ةمجرت  عماجلا (؟)
 .؟ج 58ص - ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا ()

 .4ج 860١1صو ١7ج ١؟4ص - نودلخ نبا خيرات (4)
 ."ج 47ص - ريثألا نبا خيراتلا يف لماكلا (5)
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 جيدخ نب ةيواعم طتخا ثيح ءه45 - 44 ةنس كلذو ىلوألا ةيمالسإلا ةيبرعلا

 : يبطرقلا ربلا دبع نبا لاق كلذ يفو ءاهطتخا نم لوأ وه ناكو ناوريقلا ةنيدم
 هيلإ ضهنف .نرقلاب مويلا ىعدي عضومب ناوريقلا طتخا دق جيدخ نب ةيواعم ناك»

 ناوريقلا عضوم ىلإ سانلاب بكرف ءهبجعُي ملف - ةيقيرفإ ىلوت نيح - عفان نب ةبقع
 ليدعت وه عفان نب ةبقع هب ماق امف ''”6عضوملا كلذ يف ناوريقلا طتخاو «مويلا
 'مهنطوأ نيذلا نيملسملا ةبقع لقنف «جيدح نب ةيواعم اهطتخا يتلا ناوريقلا ناكم

 كلذو «ىلوألا ةقطنملا سفن يف ديدج عضوم ىلإ لوألا عضوملا نم جيدح نبا
 ايلاو ًاريمأ جيدُح نب ةيواعم حبصأ ثيح ه0  غا/ ةنس نيب ام وأ - ه٠6 ةنس

 ةيقيرفإ ىلع يرهفلا عفان نب ةبقع نايفس يبأ نب ةيواعم لمعتساف ه5ا/ ةنس رصمل
 نأ ىلع لدي اممو «يناثلا ناكملا يف اهسيسأتو ناوريقلا ناكم رييغتب ماقف (سنوت)

 ةمجرت ىف ءاج ام «ةدحاو ةقطدم  ىناثلاو لوألا اهئاكميب  ناوريقلا ةقطنم

 :ًارارم برغملا وزغ جيدُح نب ةيواعم ىلوت» هنأ عماجلا باتكب جيدُح نب ةيواعم
 ٌفرعُت ناوريقلا يف رابآ اهنم ءراثآ ةيقيرفإ يف هلو «ترزنب حتفو ءه٠5 ةنس اهرخآ

 نب ةيواعم ناكو .©'”(قرشلا ىلإ هنع ةفرحنم سنوت باب جراخ يهو «جيدخُ رابآب
 ةنس) رصمل أيلاو أريمأ حبصأ مث ه157 - 45 ةنس ةيقيرفإل دئاقلا ريمألا وه جيدُح
 ماقف «ةرتفلا كلت يف ةيقيرفإل ًاريمأ يرهفلا عفان نب ةبقع تاب امئنيب (ه٠5 4
 ربربلا دالبلا لهأ دض فنعلا لامعتسا يف طرفأ هنأ ودبيو «ناوريقلا طاطتخا ةداعإب

 ءاونكسو «جيدخ نب ةيواعم دهع يف مهرئاشع نم ديدعلا ملسأ دق ناك نيذلا

 لهأ يف فيسلا عَضَو١  ريثألا نبا ركذ امكو عفان نب ةبقع ىلوت املف ؛اوعاطأو

 داع اذإف مالسإلا مهضعب رهظأو اوعاطأ ريمأ مهيلإ لخد اذإ اوناك مهنأل «دالبلا

 كلت نأ ودبيو .«بهنتو ُريِغَتُف ايارسلا لسريو وزغي ةبقع ناكو . .اوثكن اهنع ريمألا

 . طاطسفلاو قشمد يف مات اضر لحم نكت مل ةسايسلا

 ىلوتو ءرصمل ينوكسلا جيدُح نب ةيواعم ةيالو تهتنا ه٠5 ةنس يف :ًايناث

 5٠ ةنس نم ةيقيرفإو رصم ريمأ يراصنألا دلخم نب ةملْسَم يباحصلا ةيقيرفإو رصم
 ةيقيرفإو رصم ىلع نايفس يبأ نب ةيواعم لمعتسا) :نودلخ نبا لاق .ه77

 ةنس رانيد رجاهملا ابأ اهيلع ىلوو ةيقيرفإ نع عفان نب ةبقع لزعف «دلخم نب ةملُسَم

 هعمو - سنوت - ةيقيرفإ ىلإ رصم نم رجاهملا وبأ قلطناف «'"”2«نيسمخو سمخ
 ينالوخلا بهو نب نايفسو يولبلا سيق نب ريهز مهنم «ةداقلاو ةباحصلا نم ةيكوك

 ."ج ٠١59 ص  ىبطرقلل - باحصألا ةفرعم ىف باعيتسالا )١(
 .١581ص  جيدخ نب ةيواعمل ةمجرت - عماجلا (؟)
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 غلبو «برغملا رجاهملا وبأ ازغف» :نودلخ نبا لاق يناعنصلا شنح هيقفلاو

 «حماستلاو لدعلا ةسايسو ربربلا ةلامتسا جهنم رجاهملا وبأ جهتنا دقو .«ناسملت

 ةليسك كلملا اوملسأ نيذلا مهأ ناكو ءملسُي مل نم عاذأو نكسو «مهنم قيرف ملسأف

 ةبورأ كلم ةليسك كلملا رجاهملا يبأ يدي ىلع ملسأو» :نودلخ نبا لاق «يربربلا
 ملسأ دق ناك «يربربلا مرمك نب ةليسك اذه» :ريثألا نبا لاقو «ربربلا نم سناربلاو

 ءاتوص مهدعبأو ربربلا رباكأ نم وهو ءهمالسإ نسحو «ةيقيرفإ رجاهملا ابأ ىلُو امل
 دلخم نب ةملسم اهجهتنا يتلا ةسايسلا حاجن ىلع كلذ لديو .«رجاهملا ابأ بحصو

 مهعم لماعتلاو ربربلا ةلامتسا يف رجاهملا وبأ هبئانو ةيقيرفإو رصم ريمأ يراصنألا
 نب ديزي ماق - ه7 ةنس  يراصنألا دلخم نب ةمّلْسَم يفوت املو «حماستلاو لدعلاب

 «ةيقيرفإ ىلع - ةيناث ةرم يرهفلا عفان نب ةبقع لمعتساو رجاهملا يبأ لزعب ةيواعم

 .ةميخو جئاتن اهل ناك ةفسعتم ةسايس عفان نب ةبقع جهتناف

 ةنس ةيقيرفإ ىلع عفان نب ةبقع ةيواعم نب ديزي لمعتسا» :ريثألا نبا لاق

 هقثوأو اهريمأ رجاهملا ابأ ضبقو ءادجُم ناوريقلا ىلإ لصوف ءاهيلإ هلسرأو ه5
 نب ريهز اهب فلختساو لاومألاو يرارذلا عم أدنج ناوريقلا يف كرتو : هدالحلا يف

 ىلع عفان نب ةبقع ةيواغم نب ديزي عجرأ :نودلخ نبا 'لاقو:. "0 ىولبلا شيف

 هلاتتوا يتلو كف ريتاوبلا ١ يعور يقيل لظدق ا ماقيل

 هدقع ناسف: مز: ولملا سبل نو نيم رب ةقيدتم ىلع لعوب ريربلا ىلإ يطيخرو
 ناكو 0 لُمَقو ءسوسلا ىلإ ىهتناو ربربلا يف نخثأو ىّبَسو مَنَعو حّبْفو
 لاق «*"”(راقتحالا نم هب هلماعي ناك امب ةبقع ىلع نغطضإ دق ربربلا كلم ةليسك
 ةفّرَع «ةبقغ ىلوت املف ..همالسإ نسحو ملسأ دق ةليسك ناك» :ريثألا نبأ

 لبقي ملف  (ةليسك مارتحاو ريدقتب ينعي)  هظفحب هرمأو ةليسك لحم رجاهملا وبأ
 رمضأف . .نيخالسلا عم اهخلسو اهحبذب ةليسك رمأف منغب ىتأو هب فختساو ةبقع
 ىلإ ىهتنا ىتح برغملا يف ربربلا قطانم ايزاغ ةبقع راس املو . (ردغلا ةليسك

 اوعمتجاف «ربربلا لئابق ةلسارمب ةليسك ماق «مئانغلاو يبسلاب ًاعجار داعو ءسوسلا
  ادوهت ةعقوم نيقيرفلا ا .هعم نيذلاو ةبقع اوضرتعاو ادوهت ةقطنم ىلإ

 مهفويس نافجأ نوملسملاو ةبقع رسكف» :ريثألا نبا لاق - ه7 ةجحلا يذ يف

 مل مهعيمج ةبقع عم نيدلا نوملسملا لتقف «مهولتاقف ربربلاو ةليسك ىلإ اومدقتو
 ةباحصلا نم ةئامثالث يف ةبقع اولتق» ربربلا نأ :نودلخ نبا لاقو «دحأ مهنم تلفي

 .لج 78ص - ريثألا نبال  خيراتلا يف لماكلا )١(

 ,أج 86١ص  نودلخ نبا خيرات 00
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 باحسنالا نم نكمت دق يولبلا سيق نب ريهز ناكو .(مهلك اودهشتسا نيعباتلاو

 ىرجأ امنيب «ناوريقلاب هفلختسا دق ةبقع ناك لاقيو «ناوريقلا ىلإ نيملسملا ةيقبب
 - ةيقيرفإ ىلإ ربربلا لفاحجب فحز مث لحاوسلاو ةجنط يف مورلاب تالاصتا ةليسك
 : ريثألا نباو نودلخ نبا ركذ امك ثيح فه" ةنس - ناوريقلا ةنيدمو - ( سنوت)

 داعو يناعنصلا هللا دبع نب شنح هفلاخو «لاتقلا ىلع يولبلا سيق نب ريهز مزع»
 ةقرب ىلإ ىهتناو ؛مهعم جورخلا ىلإ ريهز رطضاف «سانلا رثكأ هعبتف ءرصم ىلإ
 سنوت)  ةيقيرفإ دصقو «ربربلا هيلإ عمتجاف ةليسك امأو .ًاطبارم اهب ماقأف
 نم نامألا اوبلطف نيملسملا نم يرارذلاو لافنألا باحصأ اهبو  (ناوريقلاو

 ةسايس تّدأ كلذبو '١”«ةيقيرفإ ىلع ىلوتساو «ناوريقلا لخدو «مهَتَمأف «ةليسك
 نب ةبقع لتقمو مهدرمت ىلإ ةليسك مهكلم راقتحاو ربربلاب فافختسالاو فسعتلا
 ذنم تققحت يتلا بساكملا لك لاوزو ءادوهت ةعقوم يف نيملسملا نم ريثكو عفان

 نب ةملسم يباحصلا ةافو ىلإ ه55 ةنس ةيقيرفإل جيد نب ةيواعم يباحصلا حتف

 اورطيسو مالسإلا نع ربربلاو ةليسك دتراف - ه7 ةنس  ةيقيرفإو رصم ريمأ دلخم
 يولبلا سيق نب ريهز يباحصلا اهتم بحسنا يذلا تقولا يف ةيقيرفإ ىلع
 هللا دبع نب شنح عجر امنيب ءأطبارم اهب ماقأف ايبيل يف ةقرب ىلإ نيملسملاب
 ثكمو ءرصم ىلإ نيملسملا برعلا رثكأ عم ينالوخلا بهو نب نايفسو يناعنصلا
 . ةيرجه 51 - 77” نم ةقرب يف ًاريمأ سيق نب ريهز

 رصم يف هبئانو ناورم نب كلملا دبع ةفيلخلا ماق ه17 ةنس يف :ًاثلاث

 ريمأ يريمحلا يعاضقلا يولبلا ريهز نب سيق يباحصلا دادمإب ناورم نب زيزعلا دبع
 شيجلا ةداق نم ناكو «ناوريقلاو ةيقيرفإ يف ربربلاو ةليسك ةهجاومل شيجب ةقرب
 ىلإ سيق نب ريهز قلطناف «ينالوخلا بهو نب نايفسو يناسغلا نامعنلا نب ناسح
 لمع تاورم ني اكلملا دعا رحآ قوق امل «رينألا نيادلاق كلذ قو + ةيقرفإ
 ىلإ كلملا دبع بتكف . .ًأطبارم ةقربب ًاميقم ناكو يولبلا سيق نب ريهز ةيقيرفإ ىلع
 ثعب) :نودلخ نبا لاقو .«ًاريبك ًاشيج هل زهجو ةيقيرفإ ةيالوب سيق نب ريهز
 ةئس لحن اق نيؤبلا بروح هالو هدملاب ةقري' نع هناكمج سيق ني ريجز ىلإ كلملا دع

 دعب ريهز همزهف «ناوريقلا يحاون نم (سمم) يف ةليسك هيقلو «ةيقيرفإ لخدو "7
 اولتقف «مورلاو ربربلا نوملسملا عبتو »٠.. :ريثألا نبا لاق .«هلتقو «ةبعص بورح

 مهكولمو مورلاو ربربلا لاجر بهذ ةعقولا هذه يفو ءاورثكأف مهنم اوكردأ نم

 ةعقوم نع نايلوج يسنرفلا خرؤملا لاقو .«ناوريقلا ىلإ ريهز داعو «مهفارشأو

 .7ج 8١7ص - ريثألا نبال  خيراتلا يف لماكلا )١(
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 ةليسك هيف لدق «فيدع لاثق دعر»ةيطن نبلاو ةيريربلا نقويسلا ةسؤيناق “19: نسمم
 50 دل 5 هن

 :مٌّهو ةيقيرفإل نييناميلا ءارمألا ةباحصلا ثلاث يولبلا سيق نب ريهز ناكو
 (ه5-0٠57) يراصنألا دلخم نب ةمّلْسَمو (ه417- 44) ينوكسلا جيد نب ةيواعم
 ًاكلُم ةيقيرفإب ىأر ًاريهز نأ مث :ريثألا نبا لاق (ه19 - 579 يولبلا سيق نب ريهزو

 :كلهأف ايندلا ىلإ ليمأ نأ فاخأف داهجلل ٌتمدق امنإ :لاقو «ميقُي نأ ىّبأف ءاميظع

 يذلا ريمألا مسا تاياورلا ركذت مل انهو 72 ةقرب ىلإ - ريثك عمج يف - لحرو «ةكوش

 اهيف ناك دقو  ايبيل يف  ةقرب ىلإ سيق نب ريهز اهرداغ موي ةيقيرفإو ناوريقلا ىلوت
 نب نايفس ةيالو ةرتف يه كلت نأ ودبيو .نامعنلا نب ناسحو ينالوخلا بهو نب نايفس

 هنأ ًالئاق ةباصإلا باتكب هتمجرت ىف ىنالقسعلا رجح نبا اهركذ ىتلاو ةيقيرفإل بهو

 .(ناورم نب زيزعلا دبع نمز يف ةيقيرفإ ةرمإ َيَلَو»

 ءاوثاعف مهل بكارم يف اوجرخ مورلا نم ةعامج نأ هغلبف «ةقرب ىلإ سيق نب ريهز
 مهروبقو كانه هربقف «هعم ْنَمو دهشتسأف .«مهيقلف « ليخ ةديرج يف مهيلإ هجوتف

 ةريثك بكارم يف ةقرب ىلإ مورلا جرخ» :ريثألا نبا لاقو "”«ءادهشلا روبق ىعدت
 . ءاوبهنو اولتقو ًايبس اهنم اوباصأف ةقرب ىلع اوراغأو ةيلقص ةريزج نم ةيوق ةوقو

 لاقو ,0«هينيطنطسق ىلإ اومنغ امب مورلا داعو «هباحصأو ريهز دهشتساف «مهيلع
 لتق ىتح لتاقف .مورلا يقلف «ليلق ددع ىف ةقرب ىلإ ريهز ضهن» : ينالقسعلا

 ريهز داهشتسا نأ ريثألا نبا ركذ امنيب ."””«ةرجهلل نيعبسو تس ةنس ةقربب ًأديهش
 ةراغلاب نامعنلا نب ناسحو بهو نب نايفس ملع امل هنأ ودبيو .ةيرجه 3 هده ناك

 ءاهيف ةطبارملاو ةقرب ىلإ ناوريقلا نم عوجرلا بوصألا ناك «هقرب ىلع ةينامورلا
 ةيقيرفإ تعقوو «ًابلاغ رصم ىلإ نايفس داع امثيب «ةقرب يف ناسح طبار دقو
 ةفالخلا ةلود تناكو ؛مورلا عم ةفلاحتملا ربربلا ةنهاك ةرطيس تحت ناوريقلاو

 نبا ةنتف تهتنا املف ءريبزلا نب هللا دبعو ناورم نب كلملا دبع نيب برحلاب ةلغشنم
 نامعنلا نب ناسح ناكو ناورم نب كلملا دبعل ةفالخلا رمأ بتتسا هالا“ ةنس ريبزلا

 )١( نم تقال لراش نايلوج  ةيلامشلا ةيقيرفإ خيرات 4 .

 ص - ريثألا نبال  خيراتلا يف لماكلا (؟)  7١١.؛ج

 .؟7”١ ص - يرذالبلل - نادلبلا حوتف ()

 .١ج 556 ص  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا (4)
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 .ربربلا ةنهاك ةرطيس تحت ةيقيرفإ تناك امنيب «هقرب ىف ًاأطبارم ًاريمأ

 نب ناسح ىلإ تادادمإلاب ناورم نب كلملا دبع ثعب هال4 ةنس ىف :ًاعبار
 ىلع ينالوخلا بهو نب نايفس ناكو « ةيقيرفإ ىلع هالوو هقرب يف يناسغلا نامعتلا

 نضم'ريمأ ناك ثيح ..نامعتلا نب ناببحل رصم نم ثوعبملا ب هدملا  شيحلا نسأر

 .«ناورم نب زيزعلا دبعل ًاريمأ ةيقيرفإ لامش بهو نب نايفس ازغ١
 تناك هنأ نم ريثآلا نباو نودلخ نبا هركذ اميف كلذل يخيراتلا قايسلا لثمتيو

 ءةاحر قر ىلإ نا ىهتناو ؛ ةيقيرفإ نم برعلا ا ريربلا ةنهاك

 0000 عيشجاو ءريبزلا نب لت ملف «رييزلا نبا نيبو هنيب لك ام

 0 0/4 لس ا راين يلا

 ةيبرعلا ةريزجلاو ماشلا نم ناسحل ًاددم كلملا دبع هثعب يذلا شيجلا ناكو
 رصم نم ًاشيج ناورم نب زيزعلا دبع ثعب تقولا تاذ يفو «ةيناميلا نم مهتيبلاغ

 ركدذ كبح ,ةقباس ةرتف يف ةيقيرفإل ًاريمأ ناك يذلا ينالوخلا بهو نب نايقس ةدايقب

 («ناورم نب زيزعلا دبعل ةيقيرفإ ةرمإ يَلُو) بهو نب نايفس نأ ينالقسعلا رجح نبا

 راسف هال ةنس ذنم ةيقيرفإ ريمأ ناك ناسح نأل نامعنلا نب ناسح لبق كلذ نوكيف

 ملا يلاجلاو نمر راق ركب «ينالوخلا بهو نب نايفس عم اهلخدو اهيلإ

 نب فزعلا ديعل اريمأ ةنقن رد لاجل ار عالا رن احلا تانك دكر ني وام

 يي دن الإ هال: يوما 0 00 //8 ةنس اهلخدو ايلا نابسف «نآورم

 ءاهشيج ةميزهو رئازجلاب. ساروألا لبج ةقطنم يف ربربلا ةنهاك لتقم ناك هال8 ةنس

 قطانم لإ تمور نام هةاعمو نامعتلا نب ناسح ريمآلا ةدايقب نوملسملا مدلج مل

 خودو ؛هيلإ امو ساروا لبج ناسح حتف» ثيح «برغملا نم اهيلي امو ساروألا
 مهنم نوكي نأ مهيلع طرشو مهَتّمْأَف ء.ناسح ىلإ اونمأتسا ربربلا نأ مث .هيحاون

 00 كلذ ا هوباجأف .ودعلا نودهاجي ًافلأ رشع انثا مهَتْذِع نيملسحلا عم ركسع

 . ''”(دحأ هعزاني ال ماقأو «ةنسلا كلت نم ناضمر يف ناوريقلا ىلإ ناسح

 :ُمهَو ةيقيرفول رينئامتلا ءارمألا ةباحصلا سماخ نامعنلا نب ناسح ناكو

 سيق نب ريهز مث «يراصنألا دلخم نب ةمّلْسَم مث ءينوكسلا جيدُح نب ةيواعم

 .187ص  نودلخ نبا خيراتو  ةج 77 - 77ص - ريثألا نبال  خيراتلا يف لماكلا )١(
 1١ ١. ص - ينالوخلا بهو نب نايفس ةمجرت - عماجلا معه
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 رقتسا دقو ,يناسغلا نامعنلا نب ناسح مث ؛«ينالوخلا بهو نب نايفس مث ,يولبلا

 ءهمل1 ةنس ىلإ - هال ةنس ذئم وأ هال 5 ةئس ذنم ناوريقلا ةئيدمب بهو نب نايفس

 خيرات يف لوحت ةطقن ةرتفلا كلت تناك ثيح «ةيقيرفإ ريمأ وه نامعنلا نب ناسح ناكو

 ناك هنأل بهو نب نايفس اهيف مهاس ةيمهألا ةغلاب تازاجنإ تدهشو «ةيقيرفإ لامش
 يف ناسح عم نكي ملف ءرومألا يف هريشتسي نامعنلا نب ناسح ناكو «ناوريقلاب اميقم

 تناك يتلا ةرتفلا كلت يف ينالوخلا بهو نب نايفس الإ ةباحصلا نم ةيقيرفإو ناوريقلا

 رشع ىنثأ دينجتب ناسح ماق ثيح «ربربلا عم ةبيط ةسايس جاهتنا اهملاعم زربأ نيب نم

 رباربلا لئابقو قطانم ىلع ناسح ضرفو «يمالسإلا يبرعلا هشيج يف ربربلا نم أفلأ
 كلذو «جارخلا مهيلع بتك» نامعنلا نب ناسح نأ نودلخ نبا لاق كلذ يفو «جارخلا

 وأ مئانغ اهرابتعاو مهلاومأ ةحابتسا مدعو «نيملسملا برعلا دالب رئاسك مهتلماعم ينعي

 ةجيتن كلذ ناكو .«ريربلا يف مالسإلا اشف مث» :ريثألا نبا لاق «مهيلإ ةيزجلا ضرف

 .ةدحاولا ةيبرعلا روذجلاو ءاخآلاب روعشلاو ةبيطلا ةسايسلا

 يتلا بكارملاو نفسلا ةعانصل سنوتب ةعانصلا راد سيسأتب ناسح ماقو
 ضيبألا رحبلا رزج ىلإو سلدنألا دالب ىلإ دعب اميف  نيملسملا تلمح
 سرت دي دمصو تامحلاو ةالولا ةنلوتو نيواودلا نيودتب ناسح ماق امك ءطسوتملا

 لئاوأ نم ناكو ةماه ةيمالسإ ةيملع ةسردم ناوريقلا عماج حبصأف ناوريقلا عماج

 ينالوخلا بهو نب نايفس ناك» : لئاقلا بيبش يبأ نب ثايغ اهيف ملعلا اوقلت نيذلا
 يف نحنو انيلع ملسُيف ناوريقلاب ةملِغ نحنو انب ُوْمَي كَ هللا لوسر بحاص
 .(هفلخ نم هاخرأ دق ةمامع هيلعو «باتكلا

 امنيب ''”ةيرجه 87 ةئس اهب يفوت نأ ىلإ ناوريقلا يف بهو نب نايفس ثكمف
 يف سلدنألل اريمأ حبصأ يذلا ينالوخلا كلام نب حْمَسلا مجن : قفألا يف قلأتي أدب

 رد يتابع امك ءاسرف بوصن مكناو (ى)»: 550 نيرعلا دبع نب ريع ةفالخ

 .اسنرف حتافو سلدنألا ريمأ ينالوخلا كلام نب حمسلاب صاخلا ثحبملا

 ينالوخلا بهو نب نايفس يباحصلا ريمألا نع ثحبملا اذه متتخنو
 ءديقرتكا نم منيا نابع يف مهدوال .نالوخ امأو» :نودلخ نبا لوقب هنع هللا يضر

 مظعأ نادمهو دهعلا اذهل مهو «نميلاب الإ هيربو مهنم سيلو «تاحوتفلا يف اوقرتفاو
 . "'”(هنوصح نم ريثكلاو هلهأ ىلع بلغلا مهلو «نميلاب برعلا لئابق

 .؟ ٠1ص - ينالوخلا بهو نب نايفس ةمجرت  عماجلا )٠(

 _ لابج يف مهدالب» نالوخ نأ نودلخ نبا لوقو  ١١ا/ص  نودلخ نبا خيرات يف نميلا ()
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 مم منان ةهياور اع ع هي اودي دوي يياروق و مقام مرام م م 6م وي يو روت انهن ورق عنان لالالا ل »ردن دم رع معمم عمق وه رعب رايدع ماع ماو م عاوو هاون م و و دوو

 ءاعنص نيب ام نالوخ قطانم دتمت ثيح نميلا ةمصاع ءاعنص قراشم يف ينعي (هيقرش نم نميلا

 نرقلاب هدهع يف ينعي (نميلاب برعلا لئابق مظعأ نادمهو رصعلا اذهل ْمُهَو) :هلوقو .برأمو
 يعاد يف ةيلاعلا نالوخ تلخد دقف نالوخ امأ «ليكبو دشاح مه نادمهو .يرجهلا نماثلا
 امو يرجهلا عبارلاو ثلاثلا نرقلا يف ليلكإلا باتك يف ينادمهلا هركذ ام فالخ كلذو «ليكب

 وأ يعاد يف نالوخ لوخد نأ ىلع لدي امم «يرجهلا سداسلا نرقلا يف يريمحلا ناوشن هركذ

 امك مه نالوخ نأ حيحصلاو «ًابلاغ ةيفلاحت بابسألو «كلذل قحال نمز نم ناك ليكب بسن

 لاق ءريمح نب كلام نب ةعاضق نب فاحلإ نب ورمع نب نالوخل «كلذ نع صوصنلا تمدقت

 :يريمحلا ناوشن

 ٌُحئافصلاو انقلااهيف مُهّلحأ ٌةعبس نالوخ ةدالوأ نم ةدعصب
 ُحِراسملاو مهناطوأ ةشياعم ١ برأمو ءاعنص نيبام مهتوخأو

 ٌحئاص ٌدجلاب حاص نإ ءريمح ينب 2ٍةعاضق ثويل ؛نالوخ موقلا ونب
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 يبخللا ريَصُن نب ىسْؤُم
 - سلدنألا دالبو برغملا حتاف

 يف نيحتافلا ءامظع مظعأ نمو .ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةمألا ءامظع ْنِم

 ريمأ يمخللا ديزي نب نمحرلا دبع نب ريصُت نب ىسوم يناميلا ريمألا وه خيراتلا
 (لاغتربلاو اينابسإ) سلدنألا دالب ريمأو حتاف مث برغملا حتافو ةيقيرفإ لامش

 ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا باتكب ةدج ةمجرت ىف ىنالقسعلا رجح نبا لاق

 :هصن ىلي ام

0) 
 (لئموي و 0 0 0 ءًاعاجش

 : ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا باتكب هيبأ ةمجرت يف ينالقسعلا لاقو
 0 ئتوم»للاو ا ا 0

0 0 

 يف صربق ةريزجل يمالسإلا يبرعلا حتفلا ةداق نم ريصُن نب ىسوم ناكو

 ةيواعم بئان ناكو «صربق ازغف «ةيواعمل رحبلا وزغ ريصن نب ىسوم يلُوَو»
 لاق . .برحلاب ةربخو مزحو ريبدتو يأر اذ ناكو . .انوصح كلانه ىَنَبو اهيلع
 اندم نع ةريثك ًادالب حتتفاف ها/4 ةنس ةيقيرفإ ةرمإ ريصُن نب ىسوم ىلوتو : : يوغبلا

 نبا لاق .نآرقلاو نيدلا مهيف ٌتَبَو ؛هيدي ىلع برغملا لهأ ملسأو ٠ .ميلاقأو

 م 0 ير و يل د ل
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 دالبل هحتف نع مث كلذ نع يتأيسو .0١2(ةلئاه ةروهشم تاماقم برغملاب هلو :ريثك

 .نيقبلا أينلا سلدنألا

 ريصُن نب ىسوم ةليبق . . محل
 يباحصلا اهنم يتلا ةقي ةقيرعلا ةيئابسلا ةيناميلا محل ةليبق ركذب ثحبملا اذه لهتسنو

 ديزي نب نمحرلا دبع نب ريصُن نب ىسوم اهنمو « «يمخللا يرادلا سوأ نب ميمت
 . يمخللا يرادلا

 نب ديز نب ددأ نب ةّْرُم نب ثرحلا نب يدع نب مخل كلام ونب ْمُه محل ةليبقن

 نب مخل ةدلاوو .؟'"ناطحق نب برعي نب بجشي نب ءابس نب نالهك نب ديز نب ورمع

 . "”نادمه تنب شاقر يه يدع نب ماذُجو يدع

 نم ةّرُم نب ثرحلا نب يدع نب ماذُج ةليبق اهتخأو محل ةليبق بلغأ تلقتنا دقو

 ةرطيسلا قيقحتل ماشلا ينادأ ةقطنم ىلإ نميلاب ىطسولا قطانملاو برأم ةقطنم

 راطإ يف ةيراجتلا زكارملا نيمأتو نميلاو ماشلا نيب ةيراجتلا قرطلا ىلع فارشإلاو
 نيب ام اهتدايس مَحْلو ماذج تطسبف «مالسإلا لبق ةينميلا ةلودلل يراجتلا طاشنلا
 :يريمحلا ناشيج نب ناسح لاق كلذ يفو «نيطسلفو ندرألا رهن ىلإ كوبت

 ِرْبَجَتلاو العلا يفاأمُحَل كلانه ثكراشو تلح ثيح ٌمادُج تلو
 ُنطَبَق «ةَرُم نب ثرحلا نب , يدع نب كلام همساو ءمحَْل امأو» :نودلخ نبا لاق

 امأو .. محل نب هرامن نب بيبح نب ئناه نب رادلا مهنم «لئابقو بوعش وذ ُعِسّتُم ٌريبك

 ةثافث ونب مهنمو .. .عستُم نطبف «يدع نب محل وخأ يدع نب ورمع همساو ماج

 نب ةورفل مث ةثافث نم ةرفانلا ينبل ماشلا ضرأ نم اهلوح امو َناَعَم يف ةساير مهل تناكو

 . 20( همالسإب ٍدنِئَي هللا لوسر ىلإ ثعب يذلا وهو ةرفانلا نب ورمع

 نيذَم نيب يهف ماذُج نكاسم امأ» : ينادمهلا دمحأ نب نسحلا نميلا ناسل لاقو
 رايدو نكاسم امأ . .اكع ةيحان ىلإ ةيربط يلي امم ُدِجَف اهنمو «حْرْذَأ ىلإف كوبت ىلإ

 مخللو .. رافجلا مث مورادلا مث - (ناعمو حُرْدَأ يلي امم) - راغملا دح نمُف محل

 ةريحبلا مث رَّغُز ىلإ كوبت زاج ام ًاضيأ مهلو «سلبان ىلإ ةلْمَرلا لوح ام اهطلاخُي نمو
 . 400. . ندرألاو كومريلا يداو اهيف يمري يتلا ةتيملا

 .ة ج ١١ص - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا )١(

 .١٠١ج "١ص - ينادمهلا نسحلل  ليلكإلا (؟)

 ص - نودلخ نبا خيزات يف نميلا (*)

 9/1 اص ينادمهلا نسحلل  برعلا ةريزج ةفص (:)
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 «نييرادلل امهلبجو امهلهسو نوئيع تيبو ليلخلا نوربح يف ةسايرلا تناكو
 يرادلا سوأ نب ميمت مهنمو ءمخل نب ةرامن نب بيبح نب ئناه نب رادلا ونب ْمُهو

 دلاو يمخللا يرادلا ديزي نب نمحرلا دبع نب ريصُنو هِي هللا لوسر بحاص

 .ريصُن نب ىسوم

 لوسرلا بكوم يف ريصُن نب ىسوم ةرسأ

 هباشت ببسب «ريبك مْهَوَو طلخو سابتلإ يف تاياورلا ىدحإ تعقو دقل

 نيع لهأ نم ريصُت همسا صخش نيب ةياورلا كلت تطلخف (ريصُن) مسا ةيدحاوو
 ب ارت نأ ةيوارلا كلت ثيمعت دقن: ويم نب ىسوه للاو نيت ةيفو قازعلاب رمثلا

 - «قارعلا اوحتف امل نوملسملا هابس «قارعلاب رمتلا نيع نم  ريصُن نب ىسوم دلاو
 ينبل ليقو ؛ةيمأ ينبل ىلوم ناكو «رِغّصُف أرصن ريصُن مسا ناك هنأو - ه7 ةنس

 نع ةياورلا كلت لوقتو ريل نب ىسوم وبأ هنأو ءمْحَل نم ةأرمإل ليقو هَةّبَض
 "”«مَل نم وه لاقُيو ءَيِلَب ْنِم ةشارأ ْنِم وه لاقي هبسن

 نيب دصق ريغب وأ ةءاسإلا دصقب تطلخ ةيوارلا كلت نأ كاردإ كلذ حيتيو

 حوتف يف هيبس مت قارعلاب رمتلا نيع لهأ نم يشارألا ريصن :امهدحأ ؛نيصخش

 ريصُت سيلو  رصن همسا ناكو ةيمأ ينبل مث مهريغ وأ ةبض ينبل ىلوم تابو قارعلا
 نب ئناه نب رادلا ينب نم يمخللا يرادلا ديزي نب نمحرلا دبع نب ريصُن :رخآلاو
 نضوأ خب ؛ ميمت ةماعزب مالسإلا ىلإ نيقباسلا نم ْمُهَو نيطسلفي ليلخلا يف مْحَل

 .ِكَي هللا لوسر بحاص يمخللا يرادلا

 : ىلي ام ةقيقحلا هذه كاردإ حيتي اممو

 نب محرلا دبع نب ريصن امنيب «قارعلاب رمتلا نيع لهأ نم يشارألا ريصُت نأ- ١
 يف ليلخلا ءاسؤر نييمخللا رادلا ينب نم ريصُن نب ىسوم دلاو يمخللا ديزي
 زييمت يف ةباصإلا باتكب هتمجرت يف ينالقسعلا ركذ دقو «نيطسلفب ماشلا
 دلاو يمخللا ديزي نب نمحرلا دبع نب ريصن نأ يدنكلا رمع يبأ نع ةباحصلا

 يبلكلا نبا نع يرذالبلا ركذ كلذكو '""«ليلخلا لبج نم» ريق وب نسون
 ."'”«ماشلاب ليلخلا لبج نم” ريصُت نب ىسوم دلاو نأ

 نب رادلا ينب  نييرادلا ةرسأ ةقطنم يه اهلبجو اهلهس ليلخلا نوربح ةقطنم نأ - ١

 .77”ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف ١0

 .؟ج 5/84 ص - ينالقسعلل - ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا )0
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 نب ميمت ليلجلا يباحصلا مهسيئر ناكو - مخل نب ةرامن نب بيبح نب ئناه
 ريصُت نب ىسوم ةمجرت يف ريثك نب ظفاحلا ركذ دقو ؛يمخللا يرادلا سوأ
 ةياورف 20: يرادلا ميمت نع ىَوَر» ريصُن نب ىسوم نأ :ةياهنلاو ةيادبلا باتكب
 يه ةدحاو ةقطنم نم امهنوكو يرادلا ميمت نع ةيوبن ًاثيداحأ ريصُن نب ىسوم

 اهناكم تذخأ يتلا نييرادلا ةريشع يه ةدحاو ةرسأ نم امهنأ دكؤي «ليلخلا

 هنع ىور يذلا يرادلا ميمت ةسائرب لوسرلا بكوم يف ركبم تقو ذنم

 نب داوس نب ةثراح نب سوأ نب ميمت يباحصلا وهو ء«ريصُت نب ىسوم

 وهو «يمخللا محل نب ةرامن نب ئناه نب رادلا نب يدع نب عارد نب ةميذج

 .ريصُن نب ىسوم دلاو يمخللا ديزي نب نمحرلا دبع نب ريصُت مع نبا ةبترم يف

 دبا لا ةوزيبج يول :ةيمعتللا يدل سان يوانلا ميعق ماخذ

 هللا لوسر ةوعدب هترسأو ميمت عمسو مالسإلا نيد رهظ املف ٠ «ةيحيسملا ةنايدلاب

 يرادلا سوأ نب ميمت ْدَشَف «قحلا نيد ىلإ وعدي هنأب اونقيأ «مالسلاو ةالصلا هيلع

 ناكو «قّدَصو هب نمآف « لكي هللا لوسرب ىقتلاف ةمركملا ةكم ىلإ ليلخلا نم لاحرلا

 ةقطنم يف هتريشعو هترسأ ىلإ ميمت داع مث «ةنيدملا ىلإ ةيوبنلا ة ةرجهلا لبق كلذ

 هيلإ مِدق «ةنيالملا ىلإ هِيَ هللا لوسر رجاه املو .مالسإلا لإ مهاعوو ليلخلا

 لبق كلذو «ميركلا هبكوم يف مهنكامأ اوذخأو نييرادلا نم تالاجرو سوأ نب ميمت
 بتكلا رداصم نع يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا باتك يف ءاج كلذ يفو .ةكم حْشُف

 : هصن ىلي ام ةيوبنلا

 .(اهدعب ٌةرمو ؛ةرجهلا لبق ةرم «نيترم نويرادلا هيلي م هيلع قو »

 : هتحْسُ ًاباتك مهل بتكف هيلع اومِيَق :ةنيدملا ىلإ يلو رجاه املوا

 سوأ نب , ميمتل هللا لوسر دمحم نم ُباتك اذه . . ميحرلا نمحرلا هّللا مسب

 ءامهلبجو اميليسو ءامهلك امهتيرق «نوئيع تيبو نوربح ةيرق هل نإ .يرادلا

 ءدحأ امهيف هقاحُي ال ءهدعب نم هبقعِلو ءامهرقبو امهطابنأو ءامهثرحو امهءامو
 هللا ةنعل هيلع نإف ءأائيش مهنم ذخأو ملظ ْنَمَف .ملظب ٌذحأ مهيلع امهَجِلَي الو
 .0©2(:نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو

 :لاق قاحسإ نبا نع ةباصإلا باتكب يرادلا سوأ نب ميمت ةمجرت يف ءاجو

 .6ج ١١ص - ريثك نبال  ةياهنلاو ةيادبلا )١(

 1 نضل هيمح ةيحيمل ىقوبلا هايعل] ةيساسنلا قئاثزلا 9
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 كك هللا لوسر عم وزغلا كلذف .''»ِلَي يبنلا عم ازغو «ةنيدملا يرادلا ميمت ِمِدَق»
 نأ نكميو - ه1 بجر يف كوبت ةوزغ امإو ا نا نا ةكم حتف امإ :وه

 ةرسأ نم لاجر كلذ يف هعم ناك امبرو ل م

 تيبو ليلخلا نوربح ةقطنم ىلإ سوأ نب ميمت داع مث «نييمخللا نييرادلا ةريشعو
 دج ديزي نب نمحرلا دبع مهنمو ءاهعيمج نييرادلا ةريشعو ةرسأ تملسأف «نونيع

 لق مث «ريصن نب ىسوم دلاو - ديزي نب نمحرلا دبع نب ريصُنو - ريصُت نب ىسوم
 ةنس ةرونملا ةنيدملاب كك كو هللا لوسر ىلإ نييرادلا 5 ةريشعو ةرسأ لاجرو سوأ نب ميمت

 ضعب هتربتعا دقو «سوأ نب | ميما اتكاجلا ءوددلا رج طدد نادر «ةيرجه عست

 ةرونملا ةنيدملاب نكس هذ ةئس - مِيق امل هنأل ؛ديحولا وأ لوألا مودقلا تاياورلا

 هتمجرت يف ءاج دقو ه١ ةنس لئاوأ يف  ماشلا حوتف قالطنا مايأ ىلإ اهب ثكمو

 :هصن يلي ام ةباصإلا باتكب

 مدقو ءأينارصن ناك «ةباحصلا يف روهشم . .يرادلا ةثراح نب سوأ نب ميمت»

 .هبحُض امهلو ميعن ٌةوخأو وه عست ةنس ملسأ :نكسلا نبأ لاق . . ملسأف ةنيدملا

 لهأ ٌبهار ناك :ميعن وبأ لاقو . ِةكَك يبنلا عم 0 قاحسإ نبا لاقو

 '«نيطسلف لهأ ٌدباعو ( هرصع

 نال دل ناب نزلا ةياحسلألا دنت نت كانفمال احر نم ميناس

 0 .محل ْنِم .ىناه نب رادلا ىلإ بسنُي . .يرادلا ميمت» : يلي ام
 . ماشلا ىلإ اهنم لقتنا مث «ةنيدملا نكّسو «ةرجهلا نم عست ةنس يف همالسإ

 تاالاجر نم ةبكوك هعم ناك امنإو هدرفمب ه4 ةنس يرادلا ميمت مودق نكي ملو

 هوخأو وه عست ةنس مدق» هنأ هتمجرت يف ينالقسعلا ركذ دقف «نييمخللا رادلا يئب
 ينالقسعلا لاق «يمخللا يرادلا دنه وبأ ًاضيأ هعم ناك نممو .«ةبحص امهلو ميعن
 : هتمجررت يف

 هولأسو هو يبنلا ىلع امهعم ْنَمو يرادلا ميمت عم ِمِدَق . .يرادلا دنه وبأ)

 كلذب هوتأ ركب يبأ نمز ناك املف ءاهب مهل بتكف ءماشلاب اضرأ امهعطقي نأ
 روكذملا باتكلاو :(ينالقسعلا لاق) .هذافنأب ةديبع يبأ ىلإ مهل بتكف «باتكلا

 مكحب ليلجلا ءانبلا هتيمس اءزج هنأش يف ٌتبتك دقو ؛يرادلا ميمت ةيرذ ديب روهشم

 6-00 دالب

 02000003 كا باحصألا ةفرعم يف باعتسالا 00
 .؛ج ١١7ص - يرادلا دنه يبأ ةمجرت  ةباصإلا (7
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 باتكب ه9 ةنس يف نييرادلاو سوأ نب ميمتل يوبنلا باتكلا صن ءاج دقو

 لضف نبال كلاسملا باتك اهنم رداصم ةدع نع يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا
 :هصن يلي اميفو «ةرجهلل عست ةنس بتك :هنأب ركذ يذلا يرمعلا

 ا ا و ا . ميحرلا نمحرلا هللا مسب»
 .نهيف امو «- (نونيعو) «ميهأربإ تيبو «موطرمو «نوربح مهاطعأ : : هتوخأو
 1مل ا نعل مهاذآ ْنَمو ءهللا هاذآ مهاذأ ْنَمَف

 سوأ نب ميمت ٍيلب هّللا لوسر ىطعأف «ليلخلا يه نوربح نأ نايبلا نع ينغو
 موطرمو ميهاربإ تيبو نوئيعو نوربح مهتقطنم نييرادلا نم مهعم نيذلاو هتوخأو
 ٌدحأ ضرعتي ال نأو ءمهل اهنأب ءاهلابج عم اهلهسو اهيحاوضو ليلخلا ًاعيمج يهو

 رومألا نم ناك ماشلا حتفو وزغ نأل كلذو .ىذألاب اهلهأو اهلبجو اهلهس ليلخلل

 لوألا شيجلا دعب ماشلا وزغل شيج زيهجت يف ذخأ دق هِي هللا لوسر ناكو ةعقوتملا

 - كوبت ةوزغ دعبو ه4 ةنس  هتؤم ةوزغ يف يبلكلا ةثراح نب ديز ةدايقب هثعب يذلا

 شيجلا كلذ ةدايق ديدي يبنلا دنسأو «دعب اميف شيجلا زيهجت مت دقو ه4 بجر يف

 ًاعقوتُم ناك ماشلا وزغ نأ امبو ءه١١ ةنس علطم يف ةثراح نب ديز نب ةماسأ ىلإ

 نيس تزيئاتكلا نأرع باتكلا كلذ مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر ىطعأ ًامولعمو
 باتكلا يف ءاجو ءاهلبجو اهلهس « اهيلإ امو ليلخلا نوربح مهل نأب نييرادلاو سوأ

 هيلع نإف ًائيش مهنم ذخأو ملظ ْنَمَف ءملظب دحأ مهيلع امهجلي ال . ١. لوألا يوبنلا

 ْنَمُف . ١. يناثلا يوبنلا باتكلا يف ءاجو .«نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل

 ينوب ةقؤلحدلا يودضلا نك بأ هىل رك انيلف . (هّللا هنعل مهاذآ نمو هّللا هاذآ مهاذآ

 باتكلا كلذب نويرادلا ىتأ - ه١ رفص يف  ماشلا حتفل يمالسإلا يبرعلا شيجلا

 كلذ ةرتأ ركب ىلإ عفو دداك اهلا يؤلف هلال وكف يع سقت هوكي يا لإ قرقلا
 ْ - . "99[هذافنإب ةديبع يبأ ىلإ مهل بتكف «باتكلا

 بحاص يئشارألا ريصُت نيب تطلخ يتلا ةياورلا نأ ىلإ هيبنتلا انه ديفملا نمو

 دصقب - ماشلاب ليلخلا بحاص يمخللا ريصن نب ىسوم دلاو نيبو قارعلاب رمتلا نيع
 رادلا ينب نم ريصُن نب ىسوم دلاو نأل لوبقلا مدعو دقنلل تضرعت  دصق نودب وأ
 نم الو ةشارأ ةليبق نم سيلو «ماشلاب نيطسلف يف ليلخلا لبج لهأ نمو نييمخللا
 عاشأ يسابعلا رصعلا يف ةاورلا ضعب ةقيقحلا كلتل فرع املف «قارعلاب رمتلا نيع

 ليلخلا لبج نم ركب يبأ ةفالخ يف َيِبْس) ريصن نب ىسوم دلاو نأب لوقي ًامعز
 ىذألاو يبسلاو وزغلل ضرعتت مل اهلبجو اهلهس ليلخلا نأ حيحصلا امنيب .(ماشلاب

 .17*"ص هللا ديمح دمحمل - يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا )١(
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 لكي هَّللا لوسر دهع ذنم نيملسم اوناك اهلهأ نأل ؛ركب يبأ ةفالخ يف نيملسملا نم
 امهلبجو امهلهس نونيع تيبو ليلخلا جلي ال نأب هصن فلاسلا باتكلا مهل بتك هنألو

 ؛نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل هيلع نإف .مهاذآ ْنَمو ائيش مهنم ذخأ نم نأو ٌدحأ

 يوبنلا باتكلاب نويرادلا هاتأ - ه١ رفص يف  ماشلا حتفل شيجلا ركب وبأ أيه املف

 -ريصُت نب ىسوم دلاو  ًاريصُت نأ لب «باتكلا ذافنإب ةديبع يبأ ىلإ ركب وبأ بتكف
 قردلا يللا يملا ناك دابر رولان يصل رب ب مئاوود ديزي نب نمحرلا دبعو
 ل ل ال لل ا ا

 داما عرق يربو ىسوُم دلاوو . ٠
 نم يمخللا ديزي نب نمحرلا دبع نب ريصُنو ديزي نب نمحرلا دبع ناك دقل

 هتلاسرب اوقَدصو هب اونمآف ل هللا لوسر اوكردأ نيذلا نيبمخللا رادلا ينب تالاجر
 ملو ؛ماشلل يمالسألا يبرعلا حتفلا يف مهسفنأب هللا ليبس يف نيدهاجم اوقلطنا مث
 نب ميمت عم نمحرلا دبع نب ريصُنو ديزي نب نمحرلا دبع ناك له تاياورلا ركذت

 ىلإ نييمخللا رادلا ينب تالاجر عم همودق ذنم ةروئملا ةنيدملا يف سوأ

 املف ليلخلا ىلإ اعجر مث دفولا يف اناك امهنأ مأ «ةيرجه 4 ةنس للك هللا لوسر

 ةنيدملا ىلإ ليلخلا نم البقأ ماشلا يف مورلا داهجل سانلا قيباصلا رك وبا رفعت

 عم اوهجوتف ه١ ةنس علطم يف نييمخللا رادلا ينب نم ةعامج عم ةرونملا
 هبتك يذلا باتكلا مهل ددجي نأ هولأسو قيدصلا ركب يبأ ةفيلخلا ىلإ سوأ نب ميمت

 ءةنمآ هاهو امهلهسو نونيع تيبو ليلخلا نوربح ةيرق نأب هب هللا لوسر مهل
 نمو ؛هّللا هاذآ مهاذآ نمف ٠ .ائيش مهيلع هذخأي وأ ملظب دحأ مهيلع امهجِنَي الو

 دقو (4هذافنإب ةديبع ع ىلإ ركب وبأ مهل بتكف» :ينالقسعلا لاق . : هللا هنعل مهاذآ

 : لوألا باتكلا «نيباتك مهل بتك قيدصلا ركب ابأ نأ ةيخيراتلا رداصملا تركذ

 يذلا ِلي هَّللا لوسر نيمأ ركب يبأ نم باتك اذه . ميحرلا نمحرلا هَّللا مسب»
 نم مهُدَبَلو مهْدَبَس مهيلع دّسْفُي ال نإ :ةنييرادلل هتك ؛ُةدعب ضرألا يف فلخَتسا

 .: اعيش هيد كجم الق هللا عيطُيو عمسُي ناك نمف .نونيعو نوربخ ةيرق
 1 مقلا نه اويكتتلو

 نع _8١مام 717 ض هللا ديمح دمحمل  ةدشارلا ةفالخلاو يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا )١(
 1116 دش قلفلل د نيقعألا حبص باتكو - 84ص - يزيرقملل يراسلا ءوضلا باتك

 - يعفاشلا فسوي يبأل جارخلا باتكو - ١٠٠ص - هيوجنز نبال  لاومألا باتكو 1١ج

 .4جارخ الب اهوعرزيلف» يناثلا باتكلا رخآ يف يناقرزلا ةياور يف ءاجو ”١7 ص
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 : هصن يلي اميفو حارجلا نب ةديبع يبأ ىلإ يناثلا باتكلاو

 007 ا ا ا

 مالسلاو ل را عل كاسل لح ا

 ا

 نييمخللا نييرادلا نم حتفلا شيج يف ناك دقو ء«ه ١ ةنس رفص يف ماشلا ىلإ ةئيدملا

 يمخللا يرادلا دنه وبأ يباحصلاو سوأ نب ميعن يباحصلاو سوأ نب ميمت يباحصلا

 نب ىسوم دلاو يمخللا ديزي نب نمحرلا دبع نب ريصت هنبأو ا

 ل

 ةهجاوملا تأدبو نيملسملا شيج مهيلإ راسف ؛كومريلا رهن ةقطنم يف ًافيثك ًأشيج مورلا
 كومريلا ةعقوم تجوتتو يناثلا ىدامج طساوأ يف  قيدصلا ركب يبأ ةفالخ يف

 ه١ ةنس يناثلا ىدامج نم نيقب مايأ يف باطخلا نب رمع ةفالخ لوأ يف رصنلاب

 دلاو - نمحرلا دبع نب ريصُنو - ريض نب يسرع ابد ١ نتاوسطرا ديعداكو

 :هصن ىلي ام ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا باتك ىف ىنالقسعلا

 برغلا حتتفا يذلا ريصُن نب ىسوم دج «يمخللا ديزي نب نمحرلا دبع

 ىسوم دلاو ريصُت ناك :رصنتسملا مكحلا طخب ٌتدجو :يطاشرلا لاق . ىصقألا
 ."”(لئموي  هوبأ - دهشتساو «كومريلا هيبأ عم دهشو ءاعاجش

 ١6 ةنس ىف ناك ريصُت نب ىسوم دج نمحرلا دبع داهشتسا نأ ينالقسعلا لاقو
 نم كومريلا دعب ام - نمحرلا دبع نب ريصُت هنبا عم  دهش هنأ كلذ يّدؤمو «ةيرجه
 رهن قطانم ءاوضناو لْحَف ةعقوم اهنمو «نمحرلا دبع نب ريصُن اهدهش يتلا دهاشملا
 يف قشمد حاتتفا مث ةيمالسإلا ةيبرعلا ةطلسلا يف ليلخلا اهنم يتلا نيطسلفو ندرألا

 نموا ىلا نع اللا ةيمح محملا + نلكارلا ةفقاكلاو ىوعلا نهعلل ةدانسلا قئاثرلا(١)
 ١؟١ص - يدنشقلقلل  ىشعألا حبص باتكو 86ص - يزيرقملل يراسلا ءوضلا باتك

 - يعفاشلا فسوي يبأل جارخلا باتكو - ٠١٠١ ص - هيوجنز نبال  لاومألا باتكو 7١ج

 ."ج 49ص - ىنالقسعلا رجح نبال  ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا (؟)
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 ه١1١ ةنئس بجر يف ةيناثلا كومريلا رهن ةعقوم ىلإ ًالوصو اهالت امو ه4١ ةنس بجر

 0 هك رك كك رسل ؛ ةيضرم ةيضار اهبر ىلإ

 ا ل مها/-1 ةنسد ةيكاطنأو تلَعَر

 يف ٌتيب نمحرلا دبع نب ريصُتل ناكو (يرمرفك) اهل لاقُي ةيرق ليلخلا لبج يحاوضو
 ةيرقلا كلت يف ريصن نب ىسوم ميظعلا حتافلا هنبا دلوم ىتح اهب ماقاف ءةيرقلا كلت

 صدربفق ةريزجل هتيالوو ريصن نب ىسوم ةأشنو دلوم

 ةئس يناميلا يمخللا يّرادلا ديزي نب نمحرلا دبع نب ريصُت نب ىسوم دِلَو دقل

 كلذ يفو .ةيرادلا ةيمخللا هترسأ ةقطنم يه يتلا ليلخلا لبج ةقطنم يف ةيرجه 9

 لبج نم٠ هنإ يمخللا نمحرلا دبع نب ريصت ةمجرت يف ينالقسعلا رجح نبا ركذ

 يرذالبلا ركدو 0 0000 ١14 هين زيبعل نو فو هنبا دلوم ناك » هئنأو ؛ ليلخلا

 ةيرقب ريصُن نب ىسوم دِلَوَو «ماشلاب ليلخلا لبج نم ريصُت ناك) :لاق يبلكلا نبا نع
 نم برقلاب «نيطسلفب ليلخلا لبج ىرق نم ةيرق يهو ''”(ماشلاب يرمرُمَك اهل لاقُي
 جرا يف ىناافسملا لات هير يرادلا سوا ني محب يناحيملا هيرج هرحام

 نر عل ناك هلع "نوني ةيرق اهي ةعطقأ 75 يتلا تاكو نيطسلف نكتب هلا متم

 ةمصاع قشمد ةنيدم ىلإ ليلخلا لبج يف هتيرق نم ريصن نب ىسوم لقتنا مث
 ير ل يح يميل ع روعا بلا

 شاعو ًأشنف اعذنف كي 14 ةافع نب نامشع ةقالخ يف مل (ه17 14 ةئس

 ."ج 84ص - ىمخللا ريصُن ةمجرت - ةباصإلا )١١(

 ١. غ8 ص - يرذالبلل - نادليلا حوتف 00

 .اج 87١”ص - يرادلا ميمت ةمجرت - ةباصإلا ()
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 ا قشمد يف أشن» هنأ عماجلا باتكب ريصُت نب ىسوم ةمجرت يف ءاج كلذ يفو

 ةطرش ىلع ريصُن ناك . 0 د ا ا ا

 ةئيدم يف ريصُت نب ىسوم أشتف . نامثع ةفالخ يف مث رم ةفالخ يف ةيواعم

 دعب ىشمد اونكس نيذلا نييناميلا ءاملعلاو ةباحصلا نم ددع دي ىلع ذملتتو «قشمد

 يبلكلا ةفيلخ نب ةيحد يباحصلاو «يراصنألا ءادردلا وبأ ىب ءاحصلا لاغمأ حتفلا

 8 ظفاحلا لاق ,«يرادلا ميمت نع ريصن نب ىسوم ىورو ذملتت كلذكو ؛ يريمحلا
38 

 (يبصحيلا قورسم نب ديزيو «زيزعلا دبع هنبأ رّيِصُن نب قسوم نع ىئوزو» : ريثك

 ةربخ هيبأ نم بستكاو «برحلا نونفو ةيسورفلا لاجم يف ريصن نب ىسوم عرب امك
 .هسقرخلا نونفو ةدايقلا لاجم ىف ةعساو

 لوألا يرحبلا يبرعلا وزغلا هرمع نم ةنماثلا يف وهو ريصن نب ىسوم دهش دقو
 نايفس ىبأ نب ةيواعم ماشلا ريمأ هيف راس يذلا وزغلا وهو ه1 ةنس صربف ةريزجل

 تاكو «صريق لإ ماشلا لحاس نم ةيرعسلا نفسلاب شيجلا عم ةباحصلاو ماشلا ةداقو

 ةداقلا نم ةيواعم ةطرش بحاصو ّق قشمد ةطرش دئاق يمخللا نمحرلا دبع نب ريصُن

 ىلإ ىْذأ امم ءريصن نب ىسوم هنبأ هعم بحطصاف .وزغلا كلذ ىف اوراس نيذلا

 هدلوم نكلو «" ”ةيرجه ١ ةنس ةيواعم عم صربق ازغ ريصُت نب ىسوم نأب لوقلا
 هابأ نأ ىلع لدي امم «هرمع نم ةعساتلا وأ ةنماثلا ىف ناك هنأ ىنعي ه9١ ةنس
 وزغلا كلذ يف مت دقو ءه71 ةنس صربق ةريزجل لوألا وزغلا كلذ يف هعم هبحطصا

 داعف «نيملسملل حصُنلاو ةيزجلا ءادأ ىلع صربق نوكرأ ةحلاصمو صربق لوخد

 صربق نم اوذختاو أرحب اهريغو ةيردنكسإلا مورلا مجاه ثيح هالا' ةئس رحبلا يف
 ةفيلخلا ةماعزب ةفالخلا ةلود تذختاف «صربق نوكرأ مُهدَئاَسو وزغلا كلذ يف ةدعاق

 اهيف ةيمالسإ تاوق نيطوتو صربق ةريزج حتفو وزغب ارارق نافع نب نامثع

 نم كلذ ىلع ةقفاوملا تتأو ءماشلا ةيالول ةعبات صربق نوكت نأو ءاهنيصحتو

 يبرع شيج زيهجت متف نايفس يبأ نب ةيواعم ماشلا ريمأ ىلإ نافع نب نامثع ةفيلخلا

 03 0 علا

 .مج ١ال١ ص ريثك نبال - ةياهئنلاو ةيادبلا ره
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 كلذب تأدبو «صربق حتف متف «ةنس ةرشع سمخ نبا ٍلئموي وهو ريصُن نب ىسوم
 .صربق ةريزجل ريصن نب ىسوم ةيالو

2 3 

 ارغف ؛ةيواعمل رحبلا رزغ ريصُن نب ىسوم يلو :ريثك نب ظفاحلا لاق

 يف ءاج كلذكو ؟'” «. . ةيواعم اهحتف نأ دعب اهيلع ةيواعم نينا ناقرب.. نهوتت

 وزخاد روصت نب يسرع تولوا :هصن يلي ام عماجلا باتكب ريصن نب ىسوم ةمجرت
 .”«ًانوصح اهب ىتّيو «صربق ازغف «نايفس يبأ نب ةيواعمل رحبلا

 هدم هيراقمب حلا هذا يارجل تاو: نسارتلا هير ياخلا رجلا يقلل واكو

 هبئانو يثراحلا سيق نب هللا دبع ةيرحبلا ريمأ عم عنب حرم امك هجوم ماجاعتاو

 «نشيجلا كلذ.لقاق ريت نب ىسموم ناكو «يدزألا ةيمأ ىبأ نب ةدانج ىباحصلا

 صربق اوحتف  يرذالبلل نادلبلا حوتف باتك يف ءاج امك فوج نسق ىلإ انوا
 سمخ ةنس يف - كلت ةيناكلا ضربف ةورغ نأ معزي ةاورلا نضعو ايا د

 ًابئانو صربق ةريزجل ًادئاق ًاريمأ ريصن نب ىسوم حبصأ حتفلا كلذ ذنمو "”«نيئالثو

 ريصُن نب ىسوم  أزغ١  ريثك نب ظفاحلا ركذ امك - ثيح ءاهيلع ةيواعم ماشلا ريمأل
 وزغلا اذه ىف كلذ ناكو .«ةيواعم اهحتف نأ دعب اهيلع ةيواعم ٍبئان ناكو - صربق -

 نق ةيواعم ةناول عر دذابلا »لاق بعألا# :ةقو ع هونغ صربق حتف مت هيف يذلا يناثلا
 را ال ل لوألا مهحلص ىلع صربق

 ناكو 776 نيل اذهب نيو «كبلعب نم ةعامج اهيلإ لقنو ءدجاسملا اهب اونبف «تناويد

 صربق ةريزج يف اورقتسا نيذلا نيملسملا برعلا كئلوأ ريمأ وه ريصُن نب ىسوم
 : يلي ام ةرتفلا كلت ملاعم نم ناكو «ةيرجه 57 ةنس ىلإ اهيلع أريمأ ثكمن

 آيلاو ريصُن نب ىسوم حبصأو «صربق ةريزج حتف مت هال0 - 7" ةنس يف -
 «لوألا مهحلص ىلع اهلهأ هرارقإ متو «صربق ةريزج ىلع ماشلا ريمأ ةيواعمل ًابئانو

 هوبأ ناكو ءريصُت نب ىسوم ريمألا ةدايقب نيملسملا برعلا نم ةيماح اهب ترقتساو
 .ةيواعم ةطرش دئاق ذئموي

 «نافع نب نامتع ةفيلشلا لتقم دعب ىربكلا ةنتفلا تعلدنا ه175 ةنس ىفو

 «قارعلا لهأو بلاط يبأ نب يلع مامإلا عم برحلل ماشلا لهأو. شيج ةيواعم يهَو
 كلذ يف ةكراشملا نع ريصُت نب ىسوم دلاو يمخللا نمحرلا دبع نب ريصُن عنتماف

 مج ١الا ص - ريثك نبال  ةياهنلاو ةيادبلا )١(

 47 نط ت رينصلا زن يسوم ةمجرت  عماجلا )١(
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 هيلع بضغ مث ؛نامثع ةفالخ يف مث رمع ةفالخ يف ةيواعم ةطرش ىلع ريصن ناك)

 يف صربق نم نوملسملا بحسني ملو .«نيفص دعب هداعأ مث «هريغ ىَلَوَو ةيواعم
 دوجولا نكلو ءريصُن نب ىسوم ةدايقب ةيركسع ةيماح كانه تقب دقف ةنتفلا ةرتف

 يف هعم نيذلاو بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا عياب نأ دعب ناك اهيف فيثكلا يمالسإلا
 رمأ عمتجاف «ةيرجه 4١ ةنس ةفالخلاب نايفس يبأ نب ةيواعم ةيبرعلا ةريزجلاو قارعلا

 جيدح نب ةيواعم حتتفاف ءاهتوق ةيمالسإلا ةيبرعلا ةلودلا تداعتساو ةيواعمل ةفالخلا

 يرحبلا لوطسألا ةيوقتو ءانب ةداعإ متو ءه414 ةنس  (سنوت) - ةيقيرفإ ينوكسلا

 ىلإ ةيرحبلا تاوزغلا تداعف «ةيردنكسإلا يفو ماشلا لحاس يف يمالسإلا يبرعلا

 زيزعت متو -ه41 ةنس ذنم - طسوتملا ضيبألا رحبلا قرش لحاوسو رزج ىلإ قالطنالا

 .ريصن نب ىسوم اهريمأ ةدايقب صربق ةريزج يف يمالسإلا يبرعلا دوجولا فيثكتو
 صربق ىلإ نايفس يبأ نب ةيواعم ةفيلخلا ثعب ه47 - 47 ةنس يلاوح يفف

 نيذلا دونجلا مّهو ناويدلا لهأ نم مهلك «نيملسملا برعلا نم فلأ رشع ىنثإب
 قتلا كعلوأ ريصُت نب ىشوم نطوأو ٌنكْسأف ءماشلاب فاطعلا ناريد: نك ثايترن عيل

 ةريزج لخاد اهانب يتلا نوصحلا نم ددع يفو صربق لحاسب ةنيدم يف أفلأ رشع

 مكحلا اهيف بتتساف «دجاسملا نوملسملاو ريصت نب ىسوم اهيف ىّتبو :نهربف

 ءاج ام كلذب لصتي اممو ءاهقطانم ضعب يف رشتني مالسإلا ذخأو يمالسإلا يبرعلا

 هنأ عماجلا باتك يف

 .«ًانوصح اهب ىّئَّيو «صربق ازغف «ةيواعمل رحبلا وزغ ريصن نب ىسوم يلو )
 نيملسملا نف افلا نشغ ىثإب نصربق ىلإ ةيواعم كعب» هنأ نم يرذالتلا ةركذ امو
 ناك» هنأ نم ريثك نب ظفاحلا هركذ امو .(دجاسملا اهب اونبف «ناويد لهأ مهلك

 نيملسملا برعلا كئلوأ َنكْسَأ يذلا وهف «صربق ىلع ةيواعم بئان ريصُت نب ىسوم
 ىَتَب ١ ةرابعو «دجاسملا اهب اونب» ةرابعف :صربق نوصحو ةنيدم يف ًافلأ رشع ينثإلا

 . صربق يف ريصن نب ىسوم مهريمأو
 تفعاضتو «يمالسإلا يرحبلا طاشنلا عسوت ه54 - 44 ةنس نيب اميفو

 ةيمالسإلا بكارملاو نفسلا تمهاسو «ةيمالسإ ةيرحب ةدعاقك صربق ةريزج ةيمهأ

 نفس اهتنش يتلا ةيرحبلا تاوزغلا يف ريصُن نب ىسوم صربق ريمأو تاوقل ةعباتلا
 ةينيطنطسقلا رزجو لحاوس ىلع ةيردنكسإلاو ماشلا لحاس نم ةيمالسإلا ةيرحبلا
 سيق نب هللا دبع ارزغ١ هنأ ه48 ةنس ثادحأ يف يربطلا ركذ دقو «مورلا دالبو

 رصم لهأب ينهجلا رماع نب ةبقع ازغو ءأرحب مورلا ضرأ - ةيرحبلا ريمأ - يثراحلا
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 سيف قويدللا نع كنا ووضوب سكوز رودس ىلا ماع رب ةيقع ةووع فتاكوت# حلا

 0٠ ةنسو 48 ةنس كلذكو - مورلا ضرأ - نانوبلاو يفرق سناوس لن دك ملا
 بهذ مانصأ باصأف «ةيلقص سيق نب هّللا دبع ازغو» :يرذالبلا لاق «ةيرجه

 لمحل ةرصبلا ىلإ ةيواعم اهب هَجَوُف «ةيواعم ىلإ اهب ثعبف ءرهوجلاب ةللكم ةضفو
 نب ةيواعم ةيلقص ازغ امك ه5” 5١ ةنس كلذ ناكو . (كانه عابتف دنهلا ىلإ

 ه6 ةنس ةينيطنطسقلا لحاس وزغب سيق نب هّللا دبع ماقو . ينوكسلا جيدح

 ةيمأ سبا نب ةدانج يمالسإلا يرحبلا لوطسألا ةدايق ىلوت مث ءاهيف دهشتساف

 اهحتف «رحبلا يف ةريزج ؛ ( سادور.كخنتف ءه857 ةنس يفو» :يربطلا لاق «يدزالا
 ؛مورلا ىلع ءيش ّدشأ اوناكف . :هنوملسسملا اهلددف «يدزالا ةيمأ يبأ نب ةدانج

 ةدعاق صربق تناكو .' 'ودعلا مهفاخف ءمهنفُس نوعطقيف «رحبلا يف مهنوضرتعيف

 ريصُن نب ىسوم ناكو «ةيمالسإلا ةيبرعلا ةيرحبلا تاوزغلاو تايلمعلا كلتل ةماه
 ىلوت» هنأ اهلوقب ةيخيراتلا رداصملا هيلإ ريشتأ ام وهو «ةيرحبلا هنفسب اهيف مهاسي
 .«صربق ىلع هبئان ىسوم ناكو «ةيواعمل رحبلا وزغ ريصُت نب ىسوم

 لهأ نم ةعامج اهيلإ ثعبف «صربق يف يمالسإلا دوجولا زيزعتب ةيواعم ماقو
 يف نيملسملل اهانب ةمصاع ةنيدم يف ريصُن نب ىسوم مهنكسأف «كبلعب دنُجو
 نم ةعامج صربق ىلإ ةيواعم لقنو» :الئاق يرذالبلا اهيلإ راشأ ةئيدم ىهو «صربق
 سدور ةريزجل يدزألا ةدانج حتف عم كلذ نمازت دقو .«ةئيدم اهب ىتَبو «كبلعب
 ىَنَب امئيب «سدؤر ةريزج يف نيملسملا نم ةطبار نيطوتو ه3” ةنس ةيئانويلا
 اتاتب :ىتلا نوصحلا ريغ هو «صربق ىف ةمضاعلا ةيمالسالا ةئيذتملا ريضنا نب. ىسوم

 :هصن يلي ام ًالئاق ريثك نب ظفاحلا اهركذ دقو .اهلحاوس يفو صربق ةريزج لخاد
 ًاتوصح كلانه ىتبف «صربق يّلُوو «ةيواعمل رحبلا وزغ ريصن نب ىسوم يلو
 0 2 ؛ اهانب يتلا نوصحلا نم كلذ ريغو سناب نصحو ةصوغاملاك

 نم ةدعاقو ريصُن نب ىسوم ريمألا ةدايقب ايمالسإ ًايبرع ًالقعم صربق لزت ملو
 قرش لحاوسو رزج يف ةبيهلا تضرف يتلا ةيمالسإلا ةيبرعلا ةيبرحلا نفسلا دعاوق

 لحاوسو تيرك ا ىلإ ه59 ةئس اهتايلمع تدتمأو طسوتملا ضيبألا رحبلا
 ةريزج يف ًاخوسر يمالسإلا يبرعلا مكحلاو دوجولا دادزا امنيب ءايلاطيإو ةيلقص

 كلذو «ةيئيطنطسقلا نم برقلاب داورأ ةريزج يفو سدور ةريزج يف كلذكو صربق

 .ةيرجه 5١ ةنس بجر ىف نايفس يبأ نب ةيواعم ةافو ىتح

 .”ج ١١ص - يربطلل  كولملاو ممألا خيرات 09

 .38ج ١١ص - ريثك نبال  ةياهنلاو ةيادبلا 0



 يبرعلا يركسعلا دوجولا ءاهنإو بحس ىأرف «ةيواعم نب ديزي ةفالخلا ىلوت مث
 دقف «كلذل ةريبكلا ةيلاملا ةفلكتلا ببسب امبر) - سدورو صربق ةريزج نم يمالسإلا
 مهاياطعو مهتايترم ثعب متي نيملسملا نم ًافلأ رشع ةسمخ ءاهز كانه ناك
 نينا ( ةحيحش تناك صربق دراوم امنيب يرام هنداح نأ يشيد متايرامسو

 ىلإ ةدوعلاب صربق يف هعم نيطبار ملا ةيملسملاو يضت قب. قسوم ىلإ ةيواحم نب ديرب

 ةمزاللا ةيلاملا ةفلكتلا فرصب ىشمد ىف لاملا تيب ةيواعم نب ديزي رمأو ءماشلا

 صربق يف نوملسملاو ريصُت نب ىسوم مزتلاف .«.سدورو صربق نم ةدوعلاو باحسنالل

 ةيواعمو ريصن نب ىسوم اهانب ىتلا ةمصاعلا ةنيدملاو نوصحلا ءالخإ متو ةفيلخلا رارقب

 مهتعتمأو مهتالئاعب نيملسملا ةريثك بكارمو نفس تلقنو «صربق يف نيملسملل

 ىفو ءه"17؟-١51 ةنس «سدور ةريزج نم كلذكو .ماشلا ىلإ صربق نم مهداتعو

 رمأو «صربق نم دنجلاو ثعبلا كلذ  ةيواعم نب ديزي  لْمَقأ» : يرذالبلا لاق كلذ

 ردق اذ اميظع الام  قفنأ وأ اشر ةيواعم نب ديزي نأ :يصمحلا لاقو .ةنيدملا مدهب

 . 7( يهدجاسمو مهتنيدم صربق لهأ مده اولفق املف «صربق دنج لفقأ ىتح

 نم مورلا نفس تنكمت دقف ءءارجإلا كلذ باوص مدع دعب اميف حضتا دقو

 ىلإ ةدوعلاو اهريغو ةيقيرفإو ةقرب يف نيملسملا لحاوس ىلع تاراغلا نش

 يف كلذ لثم ىلع نيرداق اونوكي مل امنيب .«كلذ دعبو ه55و "ال ةنس ةينيطنطسُلا

 يمالسإلا يرحبلاو يركسعلا دوجولاو صربق ةريزجل ريصن نب ىسوم ةيالو دهع
 ةدوع ىتح هاه ةتسو 7” ةنس ذنم ترمتسا ىتلا ةرهازلا ةرتفلا كلت يف يوقلا

 نم كلذ كاردإ ناكف ءه"ا” 51١ ةنس صربق نم نيملسملاو ريصت نب ىسوم

 /85) كلملا دبع نب ديلولا ةفالخ يف صربق ىلإ نيملسملا ةدوع يف ريكفتلا لماوع

 ىلوت املف (ه45 -1/4) ةيقيرفإ لامشل ًاريمأ كاذنآ ريصت نب ىسوم ناكو (ه947 -
 نسحتساف «صربق ىلإ نيملسملا َدَر» كلملا دبع نب ديلولا نب ديزي ةفالخلا

 أدب يذلا يمالسإلا يبرعلا اهرصع صربق تداعتساف (2١7 هلعف نم كلذ نوملسملا

 0 ا ا رولا

 قارعلا ريمآو رصم ريمآل ريصن نب ىسوم ةرازو

 نب ريصُن هوبأ ناك ثيح قشمد ىلإ نرسل زير رم زيصت نب هيتاوم داع راج
 . .ًايتع ربكلا نم غلب دق هنأ الإ تايصخشلا نايعأ نم لازي ام يمخللا نم نمحرلا دبع

: 
 اا رست ب قر البلل > قالا حوتف

)١( 
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 يف ةيواعم نب ديزي نب ةيواعم هنبا مث ةيواعم نب ديزي ةفيلخلا تام نأ ثبل ام مث

 قارعلا يف تاكرح ةدع ترهظف ءًاعساو ًاماسقنا نوملسملا مسقناف ه14 ةنس طساوأ

 ديزي. راجت ماشلا يف ريكو 1 ةيبرعلا ةريزتلاو ةجنب يك هنيدي ريالا نب , هللا دبع تابو
 عيابي ةيسيقلا نم رايتو .ًاريغص ًامالغ ناكو ةفالخلاب ديزي نب ةيواعم نبا ةعيابم

 يبلكلا لدحب نب ناسح نيطسلف ريمأ ةماعزب ماشلا ةينامي مسحف ةوييرلا ف : هللا تبعت

 ناكو ه"4 ديلا يد يادوب حجل نإ ' كارز ةفئاسب مالنا دورا ىريمسلا

 نب ريصن هوبأو ريصت نب ىسوم ماشلاب ةيناميلا تادايقلا نم هوعياب نيذلا نيب نم
 ةيعمب ماشلا ناسرفو تادايقو يبلكلا ناسح عم اراس مث يمخللا نمحرلا دبع
 حابصلا نب ةهربأ ةماعزب  رصم دنجو ةداق باجتساف ءرصم ىلإ مكحلا نب ناورم

 ناورم فلختساف «هتفالخ يف رصم توضناف ناورم ةعيابمل  طاطسفلا دْيَس يريمحلا

 نم ناورم بلطو - زيزعلا دبع نب رمع دلاو  ناورم نب زيزعلا دبع هنبا رصم ىلع
 باجتساف ءًاريزوو ًاراشتسم رصم يف ناورم نب زيزعلا دبع عم ءاقبلا ريصُن نب ىسوم
 ناورم لخد امل» :ريثك نب ظفاحلا لاق كلذ يفو .رصمب ماقأو ءريصُت نب ىسوم

 رصم لخد دقلو .'!”زيزعلا دبع هنبا دنع هكرتف هعم ريصن نب ىسوم ناك رصم دالب
 عجر امنيب ءريصن نب ىسوم دلاو نمحرلا دبع نب ريصُن ًاضيأ كاذنآ اهب ماقأو
 لاق «تام نأ ثبل امف ًايتع ربكلا نم غلب دق ناكو ماشلا ىلإ مكحلا نب ناورم
 - «ماشلاب اهديسو ناطحق سيئر ناكو ؛يبلكلا كلام نب ناسح ماقف» :يدوعسملا
 جيبو اورو نب تادعلا ليغ دعو ىلإ محاضر ءًابيطخ سانلا يف ناسح ماق

 عيوبو ..دحأ كلذ يف هفلاخي ملف ٠ ؛كلملا دبع دعب ناورم نب ريزعلا دبع

 نب زيزعلا دبع ثكمو ''”ةرجهلل 55 ةنس نم ناضمر يف ناورم نب كلملا دبع

 ناكو ءًاريزوو ًاراشتسم ريصُت نب ىسوم هعمو  دهعلل ًايلاوو  رصمل ًايلاو ناورم
 رجح نبأ ركذ دقف «ناورم نب زيزعلا دبع دنع ةيلاع ةناكم هيبألو ريصُت نب ىسومل
 نب زيزعلا دبع نأ ) : لاق دايت نع ةناكسلا_ يما ىف كاعد باتك يف ينالقسعلا

 ربكلا نم غلب دق ريصُت ناكو .' ""«ضرم اذإ نمحرلا دبع نب ريصُن ٌدوعي ناك ناورم

 ركذت ملو .«ةيضرم ةيضار اهبر ىلإ ةنئمطملا هسفن تعجرو رصم يف تامف ءًايتع

 ةفالخو رصمل ناورم نب زيزعلا دبع ةيالو مايأ يفوت هنأ ىوس ؛هتافو ةنس مجارتلا

 هجوت دقف هالا١ 7١ ةنس هتافو تناك امبرو 2 50) ناورم نب كلملا دبع

 نب كلملا دبغ ةفيلخلا هاعد ثيح  هال١ ةنس - قشمد ىلإ رصم نم ريصن نب ىسوم

 .ةج.١7١نم تريثك نبال -ةياهتلاو ةيادبلا )0

 اج وا/ص  يدوعسملل  بهذلا جورم 00

 .١ج 584 ص - ىمخللا ريصن ةمجرت  ةباصإلا ()
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 نب هللا دبع ةكم ةفيلخ مكح تحت قارعلا تناكو «قارعلا ىلإ هعم ريسملل ناورم
 قازعلا ىف سانلاو :تايسخشلا ةيلاع كلو «ىنقلا نن بهصت هلع دنت قاكواونؤلا
 ةفياقنلا راسلنا هدساولا ةيفكاطالا ةيرحلا هنا هنن ةلود زل ةذوسلل وليام ا وتاك
 يريبزلا مكحلا ىهتناف قارعلا ىلإ قشمد نم ماشلا دنجو ةداقب ناورم نب كلملا دبع
 ثكمو  هال١ ةئنس ىدامج رهش ىف  كلملا دبع ةفالخ ىف قارعلا توضناو

 ناورم نب رشب هاخأ قارعلاب ةفوكلا ةيالو ىلع لمعتساو «قارعلاب ةرتف كلملا دبع

 «ةفوكلا ريمأ ناورم نب رشبل ًاريزو ةفوكلاو قارعلاب ءاقبلا ريصُن نب ىسوم نم بلطو
 نب رشب ةفوكلا ريمأل ًاريزو  هالا ةئس  حبصأو «كلذل ريصُت نب ىسوم باجتساف
 لعج قارعلا دالب كلملا دبع ذخأ امل» :ريثك نب ظفاحلا لاق كلذ يفو «ناورم

 «ناورم نب رّْشب هيأ دنع ًاريزو ريصُن نب ىسوم

 نأ «ناورم نب رشب قارعلاو ةفوكلا ريمأل ريصُن نب ىسوم ةرازو ةرتف ءابنأ نمو
 املف ءاهقراشمو سرافو زاوهالا ىلع ريبزلا نبا مايأ ذنم ترطيس جراوخلا تاكرح

 ناورم نب رشب ةفوكلا ىلع لمعتسا ناورم نب كلملا دبع ةفالخ يف قارعلا تلخد

 ديسأ نب هللا دبع نب دلاخ ةرصبلا ىلع لمعتساو «هل ًاريزو ريصن نب ىسوم لعجو
 زاوهالل ًادئاق ًاريمأ يناميلا يدزألا ةرفَص يبأ نب بلهملا هيجوتب هرمأو يومألا

 رجف يف نيحتافلا ةداقلا رابك نم فاحت ًادئاق بلهملا ناكو :جواوخلا ةبراحملو

 لكسأف 4 ؛هسفنل ًادجم عنصي نأ دارأ يومألا ديسأ نب دلاخ ة ةريضصيلا ريم أ نكلو «مالسإلا

 نم أفلأ نيثالث سأر ىلع هثعبو ديسأ نب زيزعلا دبع هيخأل يبرحلا دئاقلا بصنم
 يف ةيابجلل ًالماع بلهملا لعجو «سرافو زاوهالا يف جراوخلا ةبراحمل ناسرفلا

 - زاوهألا ةمصاع نم -أفلأ نيثالثلا - شيجلا كلذب ديسأ نب زيزعلا دبع راسف ءزاوهألا

 الإ متي ال رمألا اذه نأ ةرصبلا ٌلهأ ُمُعْرَي١ :لوقي وهو جراوخلا ةبراحمل هال“ ةنس

 عجرو «ةقحاس ةميزه هومزهف «جراوخلا نم ةوقب ىقتلاف .«نوملعي فوسف بلهملاب
 سائلا بحسناو «زاوهألا جراوخلا ذخأف ءزاوهألا ىلإ نيمزهنملا لولف عم زيزعلا دبع

 سانلا دقتناف ءاهيلإ نيمزهنملا لولفو يومألا ديسأ نب زيزعلا دبع رقهقت دعب ةرصبلا ىلإ
 : كلذ يف نييناميلا قارعلا لهأ نم رعاش هل لاقو «ديسأ نب دلاخ ةرصبلا ريمأ

 اًبَلَهَملا ليصألا يأرلا اذ كرتتو ةقورُف شِيَرَق نم ًامالغ ّتْنعب

 ارجو ٌروسمألا ٌساسم دسقو «ةاوق ْتَمكحَأَو «ةافّولا راتخأو «مَّذلا ىَبأ

 ةيحأ ىلإ: ةينققاو 1 لا تق هين ا نب دنا ناو نيام نتف لوعل

 ةارعلل اويمأ نوكيو :اهالوتيو ةريضتلا ىلإ رس نأب ةفوكلا ريمأ ناره: كا ندع

 .ةج ١7١ص - ريثك نبال - ةياهنلاو ةيادبلا )١(
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 ا ؛بضغ ةيلوتلا باتك ناورم نب رشب أرق املف «ةرصبلاو ةفوكلا اهيتيالوب

 برحو سرافو زاوهألا ىلع بلهملا ةيلوتب باتكلا سفن يف هرمأ كلملا دبع
 ديس هويلمتلا نإ . ١ :ناورم نب رشب ىلإ هباتك يف كلملا دبع لاقو «جراوخلا

 مههوجو نم ْبْخَتنيْلو «ةرصبلا لهأ يف بلهملا ُثعباف» :لاقو 200( ُبَرَجُم لْطَب

 برحلا يف هّيأرو هِلْخو ينهي فرعا هنإفب دلوعي ةيرجتلاو ليففلا ىلوأو مهناسرفر

 ءاتساف «0©2(ًافيثك أثعب ةفوكلا لهأ نم  هعم  ثعباو «هتبرجتب ءيش ٌقثوأ ينإف

 كلملا دبع باتك سفن يف) - بلهملا نأشب كلملا دبع هب هرمأ امم ناورم نب رشب

 «ةفوكلاب صاخلا هسلجم ىف وهو ءرْشب لاقف  (ةرصبلا ىلع ناورم نب رشب ةيلوتب

 ا ب سوم هل: لاقفا#  دريملا لاق. ؟ةلثفأل تايليحلا قه ةدكمت نيل هللاوأا

 ةرضنلا ىلإ ةفوكلا نم رش ناس اهله +776 ءانوو ةدانو اظانع بلهملل نإ :يحللا

 ىقلتف ««هب هفرعي ال ٌءاَقِل هاقلتي نأ :بلهملا ىلإ  ًأارس  ريصُت نب ىسوم ثعب

 راد يف ُرْشِب سلج املف «فرصناو سانلا عومج نيب هيلع ملسو أرشب ٌبلهملا

 نأ كردأ .مهيلع فرعتو .ءاهتداقو ةرصبلا لهأ هوجو هدنع رضحو ةرصبلاب ةرامإلا

 اهيأ كاقلت دق :اولاق ؟ بلهملا مّكريمأ لَعُق ام) :رشب لاقف «مهنيب سيل بلهملا
 ,:(-.ضيرف.ععأ د. ليلع قهو :كيلع مَلَسو ريمألا

 رسيفت نب وسوم نووولا مهنيبو «ةداقلاو هباحصأ رابكب ناورم نب رشي عمتجا مث

 تك سر اي دال رع رو يا رخو

 ينغي نم ة ري د م ل

 07 ها ل رك سلا . ( ُهَءاَنَغ

 باجتساو يقلب رشب م ؛ةنركلا لهأ نم فالآ ةينامثب , ديمأو 0 لهأ

 مو مار ىلإ مهعبتت# مث - لارتل يل - 0 ا 0

 ربخ هاتأ ىتح أرهش الإ زمره مارب بلهملا ثبلي ملف .اهنم مهمزهف - سراف ميلقأب -

 عبتتي بلهملا لزي ملو .دنهألا ةحس ظشاوأ ىف :كلذو 72١ناورم قب رشي :توم

 .؟ج ١٠٠7ص - يدزألا دربملل . بدألاو ةغللا يف لماكلا )١(
 الدجل م - يربطلا خيرات (؟)
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 قارعلا بلهملل مث ىلاعت هلل ركشلاو جاهتبإلا لمشف تكامش ةانناركو انزق
 .نيملاعلا بر هلل دمحلا :ليقو «ماشلاو اهقراشمو

 ءرصم ىلإ قارعلا نم ريصن نب ىسوم فرصنأ هال ةنسو ا/5 ةنس نيب اميفو
 امإو «يفقثلا فسوي نب جاجحلا قارعلا ىلوت ثيح ناورم نب رشب ةافو دعب امإ كلذو
 ناك) ريصُن نب ىسوم نأ :عماجلا باتك يف ءاج ثيح جاجحلا ةيالو نم ةرتف دعب
 بلهملا لمكأ نأ ىلإ ةرصبلاب ماقأ دق نوكيف .(جاجحلا دهع يف ةرصبلا جارخ ىلع

 قرش ةعقاولا ةلودلا ميلاقأ ءاجرأ ىلإ رارقتسالاو نمألا داعأو جراوخلا عم ةهجاوملا

 قشمد ىلإ ريصُن نب ىسوم هجوت مث  هالال ةئس  دنسلاو ناتسجس دالب ىتح قارعلا

 نب زيزعلا دبع ناك ثيح رصم ىلإ ىضم مث ناورم نب كلملا دبع ةفيلخلاب ىقتلاو
 . ةيقيرفإ ىلإ - هال4 ةنس  قلطنا اهئمو ءاهيلع ًاريمأ لازي ام ناورم

 ىلوألا ةرملا ةيقيرفإ ريصُن نب ىسوم لوخد
 ةربخو مزحو ريبدتو يأر اذ ريصُت نب ىسوم ناك١ :ريقك نب ظفاحلا لاق

 ادالب حتتفاف ها/9 ةنس ةيقيرفإ ةرمإ ريصُن نب ىسوم ىلوتو :يوغبلا لاق . .برحلاب
 ةيالو تناك :ليقو» :نادلبلا حوتف يف يرذالبلا لاقو '''2. . ميلاقأو ًاندُّم ًادج ةريثك

 وهو ناورم نب زيزعلا دبع اهيلع هلمعتسا نيعبسو نامث ةنس ةيقيرفإل ريصُن نب ىسوم
 يدقاولا مامإلا نع يرذالبلا ركذ كلذكو .«كلملا دبع هيخأل رصم ىلع ًايلاو ٍذئنيح

 يرذالبلا كدرإ مناة ةيقارف ١ ”بلاو:رديصلا خيا سوت ناورم نب زيزعلا دبع هَجَو» :لاق
 .' («كلملا دبع نب ديلولا نمز يف اهّيلو لب :لاقيو» :الئاق

 ب ٌ 1 هه ص 7 17 7
 | »7 لا هلا ره ات -- ةتوبت» باج رش

 0 -_ سس حايل يع يد
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 ريصن نب ىسومو نامعنلا نب ناسح حوتف طخ

 .777ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف (1) .9ج 7١ص - ريثك نبال  ةياهنلاو ةيادبلا 0



 كلا يِمخُللا ريصُن نب ىسُم | نييامبلا نيحتافلاو ةباحصلاتءامظع هك

 يف ةيقيرفإ لامشل ريصن نب ىسوم ةيالوف نيلوقلا نيب ضراعت كلانه سيلو
 ةفالخ يف هريمأتو هتيالو انمنيب هتيالو نم ةيناثلا ةرتفلا يه كلملا دبع نب ديلولا ةفالخ

 تأدب يتلا ىلوألا ةرتفلا يه رصمل ناورم نب زيزعلا دبع ةيالوو ناورم نب كلملا دبع
 ْ ش .نامعنلا نب ناسح ةيالو راطإ يف ةيرجه 4 ةنس يف

 يمالسإلا يبرعلا خيراتلا يف ةديجمو ةديدج ةلحرم ةيادب ها ماع ناك دقل

 نب ناسح ريمألا نيميظعلا نيحتافلا نيميعزلا دي ىلع برغملا دالبو ةيقيرفإل
 . يمخللا ريصن نب ىسوم ريمألاو يناسغلا نامعنلا

 نب ةيواعم دهع ذنم ىلوألا ةيمالسإلا ةيبرعلا حوتفلا راثآو جئاتن نأل كلذو

 دلخم نب ةملّسَمو (هه65 )5٠0  عفان نب ةبقعو (ه٠65 )55  ينوكسلا جيدح

 ةيالو - سنوت يهو - ةيقيرفإ ةروريص اهيلع بترت دق ناك (ه57 )55  يراصنألا
 مالسإو ىندألا برغملا قطانم ىلإ يمالسإلا يبرعلا ذوفنلا دادتماو ةيمالسإ ةيبرع
 جهتناو ه7 ةنس ةيقيرفإل ًاريمأ عفان نب ةبقع داع املف «ربربلا رئاشع نم ديدعلا
 ةليسك دترا «ملسأ دق ناك يذلا ةليسك مهكلم رقتحاو ربربلا دض ةفينع ةسايس

 يف نيملسملا شيج نم هعم نيذلاو عفان نب ةبقع اولتقو اوبراحف ربربلا هل باجتساو
 (سنوت) ةيقيرفإ نم نوملسملا بحسلاو (ه"5؟ ةجحلا يذ يف) هدوهت ةعقوم

 ةليسك كلملا ةرطيس تحت ةيقيرفإ تتابو ءايبيل يف هقرب ىلإ ناوريقلا اهتمصاعو

 ةيقيرفإ لخد «يولبلا سيق نب ريهز ريمألا نأ نم مغرلابو «مورلا عم فلاحت يذلا
 تذخأ دقف 2(م585) ه5 ةنس سمم ةعقوم يف ةليسك لتقو مزهو ه1 ةنس

 امنيب ناوريقلاو ةيقيرفإ ىلإ تفحزف مورلا معد تلانو ةليسك ناكم ربربلا ةنهاك
 ةوق تبحسناف «هقرب ىلع يرحبلا يمورلا وزغلا دصي وهو سيق نب ريهز دهشتسا
 ءربربلا ةنهاك مكحو ةرطيس تحت ةيقيرفإ تتابو ةقرب ىلإ ناوريقلا نم نيملسملا
 نأ ًاحضاو ثابو ءايبيلب ةقرب يف ةطبارملا ىلع يمالسإلا يبرعلا دوجولا رصحناو
 لاغشنا كلذ يف مهاس امم ناكو «تشالت دق ةيقيرفإ يف ىلوألا حوتفلا جئاتنو راثآ
 عمتجاو ريبزلا نبا ةنتف تهتنا املو «جراوخلا ةبراحمو ريبزلا نبا ةنتفب ةفالخلا ةلود
 نب ناسح ىلإ تادادمإلاب كلملا دبع ثعب ناورم نب كلملا دبعل ةفالخلا رمأ

 ءربربلاو ةنهاكلا وزغب هرمأو هال ةنس ةيقيرفإ ىلع هالوو ةقرب ىف ىناسغلا نامعنلا

 مل ةلمحلا كلت نأ تاياورلا لوقثو «ةنهاكلا راحو ازغف ةيقيرفإ ىلإ ناسح راسف
 قارعلا يف جراوخلا ةنتف تهتنا املو .اهيف طبارف ةقربك ىلإ ناسح بحسناو ؛حجنت
 . ةيقيرفإ لامش ىف ةديدج ةلحرم ءدبل فورظلا تأيهت هالال ةنس اهقراشمو سرافو

 «ناورم نب كلملا دبع ةفيلخلاب ىقتلاف قشمد ىلإ قارعلا نم ريصُت نب ىسوم داعو

 نأ ودبيو ءرصم ريمأو دهعلا يلو ناورم نب زيزعلا دبعب ىقتلاو رصم ىلإ هجوت مث
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 ةسارد متو ءريصُت نب ىسومو نامعتلا نب ناسح ًاضيأ تلمش دق ةيرواشت تاءاقل
 عضو يتلاو ةيقيرفإ يف ةدوشنملا ةديدجلا ةلحرملا ةسايسو ملاعمل ةماعلا طوطخلا
 ريصن نب ىسومو يناسغلا نامعنلا نب ناسح ناريمألا اهذيفنتل قلطناو اهملاعم
 يركسع حتفو وزغ درجم نكي مل ةنسلا كلت يف ثدح امف هال ةنس يمخللا

 .ةلف ةيرقيع ىلع لدت ةديجمو ةديدج ةلحرم ةيادب ناك امنإو

 دشتحا يذلا ىمالسإلا ىبرعلا شيجلاب ىناسغلا نامعنلا نب ناسح قلطنا دقل
 كلذ هتيلوتب ةيقيرفإ ريمأ وه ناسح ناكو هال8 ةنس (سنوت) ةيقيرفإ ىلإ ةقرب يف
 ناو رت ىلع يور كا ردكم تاع قفتتو «ناورم نب كلملا دبع ةفيلخلا نم

 أ كاضيأ ركذت ةيشيزاتلا رداضملا كلو ءةنسلا كلت يف هحوتفو هتوزغ ليصافتو

 «ةنسلا سفن يف اهازغو ةيقيرفإ ىلوت ريصن نب ىسوم نأ ىلإ  ةراشإ درجم ريشت
 /8 ةنس ةيقيرفإل ريصُن نب ىسوم ةيالو تناك» :ةاورلا ضعب لوق يرذالبلا ركذ دقف
 ةيحأل وضم ىلع ايلاو ليتم وهو ةاورم نك قيدعلا ديف اهيل هليعحسا ةيرجم
 نب ىسوم ناورم نب زيزعلا دبع هَجَو١ :يدقاولا مامإلا لاق كلذكو .«كلملا دبع

 "يف ةيقيرفإ ازغ» هنأ عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاج كلذكو «؛ةيقيرفإل ًايلاو ريصن

 ريصن نب ىسوم نأ كاردإ حيتت صوصنلا كلتف . ؛رصمل ناورم نب زيزعلا دبع ةيالو

 نكلو ها/# ةنس نامعنلا نب ناسح عم ةيقيرفإل حتفلا كلذ سفن يف ًادئاق ًاريمأ ناك

 نم ةيقيرفإ ىلإ شيجب لخد ناسح نوكي نأ نكميو «ناسح ناك يلاولا ريمألا
 نإف لاوحألا عيمج يفو ءرخآ قيرط نم شيجب ريصن نب ىسوم اهلخد امنيب قيرط
 .ناسح ناك ىلاولا ريمألا

 ترخلا نأ :تلاق ءاهيلإ ناسح ريسشمت ةئهاكلا تملع:املق 2 ::ريثآلا نبا لاق

 ءاهنم اوسأيي ىتح ةيقيرفإ برخأ نأ الإ ىرأ الو ء«ةضفلاو بهذلاو دالبلا نوديري
 .70لارمألا ا زيهنو «ةروضحلا ازيدهو-اهوورحف هذالاتلا ا ويركيل اهباحتسأ تَقَرَفَو
 نئادملا ةيقيرفإ نم نوبلطي امنإ برعلا نأ :ةنهاكلا تلاق» :ىراذع نبا لاقو

 اهنم سأيي ىتح اهلك ةيقيرفإ دالب بارخ الإ مكل ىرأ الف . م ا لاو

 ةيحتاخ لك ىلإ# اهعابتأ ةنهاكلا تيجو + ىتاوريقلا قيمر نبا لاقو. 4": برعلا
 يف نوصحلاو ندملا ضعب دوصقملاو ."”2«نوصحلا نومدهيو رجشلا نوعطقي
 اهلهأ نم عمج هيقل١ ةيقيرفإ ناسح لخد املف : ريثألا نبا لاق . سنوت يهو ةيقيرفإ

 سباق ىلإ راسو «كلذ هّرسف ءاهنم هيلإ نوكشيو ةنهاكلا نم نوثيغتسي مورلا نمو

 .ةج الو 77ص -ريثألا نبال  خيراتلا يف لماكلا )١(
 "١ "نص - ىراذغ نبال -:برغملاو سلدنألا راج ىف برغملا نايبلا 0

 .١5ص - يناوريقلا قيقر نبال - برغملاو ةيقيرفإ خيرات (9)
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 ىضم»٠ :يناوريقلا لاقو ««ًالماع اهيف ناسح لعجو «ةعاطلاو لاومألاب اهلهأ هيقلف
 لك نم نوئصحتي كلذ لبق اوناكو ءاهلهأ هيلإ جرخف «سباق لصو ىتح ناسح

 نم ريثكلا ىف رركتي دهشملا كلذ ذخأو .«هلماع اولخدأو «هيلإ اوئمأتساف ءريمأ
 اهلها هعامان : ةصتق ىلإ ةاسح نانيو) + رثثألا نإ لاق 1 ةيقيرتا نوصسو نذن
 (هبانع)و (ترزنب) حتف ناسح داعأ كلذكو «ةوازفنو ةيليطسق ىلعو «اهيلع ىلوتساو

 طسب متف .«ةيقيرفإ يف اندُمو ةريثك ادالب ريصن نب سوم حتتفا» :يوغبلا لاقو ءاهريغو
 ءركذُي لاتق نودبو «ريسي دمأ يف (سنوت) ةيقيرفإ ىلع ةيمالسإلا ةيبرعلا ةدايسلا
 ةيانش تكلو ؛كلذ بابسأ نم اهعابتأو ربربلا ةنهاك مكح نم سانلا روفن رابتعا نكميو

 ّيبسلا حلطصم ًامامت اهيف باغو نول ا ل ا

 مل اهعم ةهجاوملا نإف ربربلا ةنهاك امأ «يباجيإلا هريثأت كلذل ناكو «مئانغلاو بهنلاو
 ناسخ ئىيفمف +( رئاوجلا) ىندآلا بركملاب ساروألا لابج يف ناك اهلقعم نأل أدبت

 اوأيهت دق اهشيجو ربربلا ةنهاك ثيح ساروألاو هدوهت ىلإ (سنوت) ةيقيرفإ نم شيجلاب
 وحن ناسح راسو : ريثألا نبا لاق . لحاسلا قطانم يف مورلا نم اودمتساو برحلل
 هللا رصن مث ءانفلا هنأ ّنَظ ىتح لتقلا رثكو «لاتقلا دتشاو «اولتتقاو ءاوقتلاف ,ةنهاكلا

 ناسح يقل :نودلخ نبا لاقو . (تلِتقُف تكردأ مث ةنهاكلا تمزهناف . . نيملسملا

 «ربربلا َنّمأو «ناوريقلا ىلإ فرصناو «هيلإ امو ساروألا لبج كّلَمو ءاهلتقو ةنهاكلا

 دعب  ريثألا نبا لاقو «72. . جنرفإلاو مورلا نم هدم نم ىلعو مييلع جارخلا تكور
 ناسح داعو . . مهئّمَأف ؛ناسح ىلإ اونمأتسا ريربلا نإ مث 0  ةنهاكلا لتقمو مازهنإ أبن

 .ادحأ هعزانُي ال ماقأو هال ةنس يهو - ا لا

 يلي ام حتفل ناسح مدقتي ملف «هال8 ناضمر يف ةيبرحلا لامعألا تهتنا كلذبو

 يف ناوريقلا ةنيدم ىلإ داع امنإو ءىصقألا برغملا مث ىندألا برغملا نم ساروألا

 (سنوت) ةيقيرفإ يف اهتطخو اهتسايس ذيفنتو ةديدجلا ةلحرملا خيسرتو تيبثتل «سنوت
 يف لوحت ةطقن(هال9 -1) ةدحاو ةنس لالخ ناسح هب ماق ام ناكو ءاهيلإ امو

 لامعأب ناسح ماق دقف ءروصعلاو ةنمزألا ربع نوسرادلاو نوخرؤملا اهب داشأ «خيراتلا
 ءهال4 ةنسو ا/8 ةنس ةيقيرفإ يف ًأدئاق ًأريمأ ناك هنأل ريصُن نب ىسوم اهيف مهاس «ةليلج
 ركذ ديفملا نم ةميظع لامعأب ماقف يلاولا ريمألا وه ناك نامعنلا نب ناسح نكلو
 :©20 يلي اميف اهملاعم

 ."ج 1817/ص  نودلخ نبا خيرات )١(

 نم لوألا ءزجلا يف يناسغلا نامعنلا نب ناسحب صاخلا ثحبملا يف ملاعملا هذه ركذن مل(؟)

 دنع ةرفوتم تامولعملاو صوصنلا هذه نكت مل ثيح (لوسرلا بكوم يف نوينامي) باتك
 .ةيمهألا ةغلاب اهنأل ءانه اهتيشت انيأرف «:ثحبملا كلذ ةباتك
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 ةداعإو ميمرتو عماجلا عيسوتو نا عماج ءانب كيدجتتب ناسح ماق

 «ناوريقلا ىف نارمعلاو رارقتسالا عيجشتو ناوريقلا يف ةنهاكلا هتبرخ ام ءانب

 :حتفلا كلذ يف اولخد نيذلا برعلا نم فالآلا اهب رقتساو ناوريقلا ترهدزاف
 ةنيدمل ًائيع نوكت لحاسلا ىلع ةنيدم دييشتب ناسح ماقو» دالبلا لهأ نم فالآلاو
 اهذخّناو :ًارثموليك 575 ةفاسمب اهنع دعبت يتلاو اهنم لامشلا ىلإ ةعقاولا ناوريقلا

 ةنيدملا هذه تلتحاو ؛عهتاراغ درب موقتو مورلا تاك منت يقف ادرك نوملشملا

 يف نفسلا ةعائنصل راد ءائبب ناسح ماقو - اهيدق د ةنجاطرق ةنيدمل تناك يتلا ةناكملا

 د لريع اذ رق اهرارفالار سيقول :ريسيم د ومحل ةعانسر د عقتو هلا هذه

 0 نفسلا ميوعتل ًاضاوحأ

 «ةرسأ فلأ اهددع غلب مهرسأ مهعمو رصم نم ًالامع ةعانصلا رادل بلجو
 نميلا برع نم لصألا يف مهنأل)  ةيبرعلا ةغلل مهتفرعم مهتربخ بناج ىلإ اوعمج

 ةرجهلا ناسح عيجشت لضفب ءراصمألا نم أرصم ءاهيف ةعانصلا راد ءانب دعب ةئيدملا

 تيب ماقأو 0 ل ل ول دج سأل

 همتأو «تاسح هناكرأ عضو يذلا هرتز دسم ابحار ايف جاستا ءانبو 500

 . "7(اذه انموي ىتح ملعلا تارانم نم ةرانم حبصأ ىتح ةالولا هدعب نم

 يف ةنورملاو (ةلماعملا نسحو رظنلا دعبب ناسح زاتماو) : ضايف حلاص .د لاق

 ضرأللا ناسح دعو .ةمألا خيشب بقلُي ناكف هعروو هاوقت بناج ىلإ ن نيناوقلا قيبطت

 رمأ كلذبو .ةونع ال ًاحلص ةحوتفم ًاضرأ  (ةحوتفملا ربربلا ضرأ ينعي)  ةيبرغملا

 ىنعي) «ةلودلا لام نم اهيلع ام اودؤي نأ ىلع ضرألا نم مهيديأب ام ىلع ربربلا
 يفو تابجاولاو قوقحلا يف نيحتافلا برعلل نيواسم ناسح مهربتعاو . ( جارخلا

 .مهسوفن يف رثآلا ربكأ ةسايسلا هذهل ناكف «مئانغلا ماستقاو برحلا يف كارتشالا

 )١( الجامع  ص ب نامعنلا نب ناسح ةمجرتل ١14.

 يف برغُملا نايبلا باتك نع  ضايف حلاص .د  ةيمالسإلا تاحوتفلا نابأ برغملا بيرعت (0)

 قيقرلا نبا - برغملاو ةيقيرفإ خيراتو ١ج 78ص - ىراذع نبا  برغملاو سلدنألا رابخأ
 .أ١ او 590 ص - يناوريقلا

 - ١؟ةئسلا 7١ ددعلا  يبرعلا خرؤملا ةلجمب ةساردل - ضايف حلاص .د  برغملا بيرعت ()

 .ما85
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 مدرع ساو ل ا ةغللا ملعت ىلع اولبقأف
 ينئإ مهددع غلب ىتلا ن نئاهرلاب هودمي نأ ةطيرش نامألا اوبلطو هل ربربلا نعذأف

 م ا : ريثألا نبا لاق امك انه باوصلاو ...2١76 لئابقلا ءامعز نم أفلأ
 انثإ مهتدع نيملسملا عم ركسع مهنم نوكي نأ مهيلع طرشو ,مهَتْمَأَف «ناسح ىلإ

 يئبا ركسعلا اذه ىلع لعجف «كلذ ىلإ هوباجأف .«ودعلا نودهاجي ًافلأ رشع

 يدلول دقعو «نيتقرف ىلإ ربربلا نم ركسعلا كلذ ناسح ِمّسَّق دقف ."'”«ةنهاكلا
 مهعم لعجو «فالآ ةتس ىلع دحاو لك .ةدايقلا ءاول (نايدزي)و (نرفي) ةنهاكلا

 اًومليِسأَف «ميركلا نآرقلا مهظيفحتو نيدلا لوصأ مهميلعتل ء ءاملعلا نم ًالجر رشع ةئالث

 .ةنهاكلا يبا مهيف نمب ًاعيمج

 ءاهقفلاو ءاملعلا ةقبط لالغتسا نم ناسح نكمت دقو» :صضايف حلاص .د لاقو

 ىواكشلا عفرت اهب دالبلا يف ةيمسرلا ةغللا ةيبرعلا ةغللا لعج امنيح لالغتسا نسحأ

 «دجاسملا ءابطخ اهب ٌبطخّيو «نيواودلا باتك اهبتكيو «لامعلل لئاسرلا ررحتو
 اهناقتإ ةلودلا يفظوم ىلع طرتشاو «نآرقلا ةءارق قيرط نع دجسملا يف ًايموي سردُنو
 ْ .نيواودلا فلتخم يف اهمادختسال

 تيب قفءاطغلا هل يضرك نوكأ ةدع ىلع ةفيستت ءىترجلا ميني ناس غانو

 بيدرلاو مئانغلاو ءاطعلا يف دالبلا لهأ نم نيملسملاو نيحتافلا نيب ىواسو «لاملا

 هرثأ ءاحآلا اذهل ناكو «ةلماكلا ةنطاوملا ملاعم ةأواسملا هذه يف تلجتو «ةلماعملاو
 .©0«نيملسملا نيب ةغللاو نيدلا لوصأ ملعت يف بيطلا

 فلختساو «ناورم نب كلملا دبع ىلإ نامعنلا نب ناسح داعو) : ريثألا نبا لاق

 نودلخ نبا ركذو 0 صحف بسنُي هيلإ حلاص وبأ همسا الجر ةيقيرفإ ىلع
 حلاص .3 ركذ كفو "”(ناسح ةفيلخ حلاص اهبو ناوريقلا مِدَق ريصن نب ىسوم نأ)

 (م545) تعا: ةنيس لإ تناك ةيقيرفإل نامعنلا نب كاسح ةيالو أ ةتسارف يف ضايف

 ةرمإ ريصُت نب ىسوم ىلوت :يوغبلا لاق» ةياهنلاو ةيادبلا باتك يف ريثك نبا لاقو
 نامعنلا نب ناسح عم ةيقيرفإ يف ريصُت نب ىسوم ناك دقلو «ةرجهلل !/4 ةنس ةيقيرفإ
 ىلإ تانستلا نب ةاجس عيا ةيراإ رم اسال ىلإ ريكي ا اف ءهال4 ةنسو ال8 ةنس
 قشمد يف نامعنلا نب ناسح يقب ٍذئنيحو «قشمد يف ناورم نب كلملا دبع ةفيلخلا

 )١( ددعلا  يبرعلا خرؤملا ةلجمب ةساردل - ضايف حلاص .د  برغملا بيرعت  - 7١السنة١7 -
 .م15

 .ةج 77ص - ريثألا نبال  خيراتلا يف لماكلا (0)
 .ح 88١ص نودلخ نبا من خيرأت 222
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 نب زيزعلا دبع ىلإ قشمد نم ريصن نب ىسوم داع امنيب ءًايتع ربكلا نم غلب دق ناكو
 .اهيلع أيلاو ًاريمأ ةيقيرفإ ىلإ ىضم مث رصم ريمأ ناوزم

 «ناسح ةفيلخ حلاص اهبو ناوريقلا ريصن نب ىسوم مِدق) :نودلخ نبا لاق

 ىسوم هجّوَف «دالبلا يف اوعمط دق ربربلا ىأرو «- (ةرامإلا ءاول قاد هل دّقعف

 .©06. . يحاونلا يف ثوعبلا

 ريمألا ابلاغ وه ناسح ةفيلخ حلاص نأ ىلإ انه ةراشإلا ديفملا نمو

 نب حلاص»  عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاج امك - وهو «يريمحلا روصنم نب حلاص
 مايأ يف برغملا ىلإ نيلخادلا نم .ريمأ :حلاصلا دبعلاب فورعملا «يريمحلا روصنم

 نمز يف اهئانب لبق (برغملاب) روكن ضرأ حتتفا .(ناسح عم) ةيمالسإلا حوتفلا
 -اها١٠17 ةنس  ناماسمتب تام .روكن ربرب هدي ىلع ملسأ .كلملا دبع نب ديلولا

 .©"7(مويلا ىلإ فورعم هربقو رحبلا ئطاش ىلع (ىطقأ) ةيرقب نفُدو
 ةيالو ةمصاع ناوريقلا يف نامعنلا نب ناسحل أبئان أريمأ روصنم نب حلاص ناكو

 ىدحإ لوقتف «كلذ نمز امأ «ةيقيرفإل ًايلاو اريمأ نيضلا نين ننام اهيلإ مِدُق امل ةيقيرفإ

 يذلا كلملا دبع نب ديلولا نمز يف ناك ريصُن نب ىسوم ةيلوتو مودق نأ :تاناورلا
 نر سوم لذ وكاد ه/5 لاوش يف - ناورم نب كلملا دبع ةافو دعب ةفالخلا ىلوت

 نامعنلا نب ناسح نإف ةياورلا كلتل ًاقفوو - ه8 ةنس  برغملاو ةيقيرفإ ىلع ريصُت
 ىلإ داع هنأ تباثلا امنيب «ناورم نب كلملا دبع ةافو ىتح ةيقيرفإل ًايلاو ثكم
 ناسح ةمجرت يف ءاجو ءاهب ثكمو هاله رخاوأ يف قشمد يف ناورم نب كلملا دبع

 ةافو دعب كلذ نوكيف «ناورم نب كلملا دبع مايأ رصم ىلع ًالماع ناك» هنأ
 ان 46 نيب انغىأ ا ةئس رصم ريمأ ناورم نب زيزعلا دبع

 ةيقيرفإ ىلع ريصن نب ىسوم ةيلوت نأ ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا يف تبت دقو
 كلددو ءرصمل ناورم نب زيزعلا دبع ةيالوو كلملا دبع ةفالخ يف هال9 ةنس تناك

 نيصُت عرف قسوم ناورم نب زيزعلا دبع هَجو) :لاق يدقاولا مامإلا نع يرذالبلا. كد

 عبشتا ةقدم ةنقيزفإ .ربيصت نع قسوم لوا : يوغبلا مامإلا لاقو . (ةيقيرفإل ايلاو

 . ةرجهلل نيعبسو

 يف هتيالو نوكتف كلملا دبع نب ديلولا دهع يف هتيلوت عم كلذ ضراعتي الو

 آجل 88١ص  نودلخ نبا خيرات )١(

 .777” ص - يريمحلا روصنم نب حلاص ةمجرتل  عماجلا (؟)

 . ةيرجه م./ ةنس نامعنلا نب ناسح يفوت ()
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 ةيالوو كلملا دبع ةفالخ ىف ىلوألا هتيالو امنيب «ةيناثلا ةيالولا يه ديلولا دهع
 نر لق اننمر ده هدم ىلإ ذة هن رخل نو رعت ناز م نب ورغلا د
 دقف يريمحلا يعاضقلا يخونتلا عفار نب نمحرلا دبع ناوريقلل لوألا يضاقلا ةيلوت

 0 داررجللا هال .ديعلا ل يوم ة1ز3 لإ تاجا واكتر تحررت ياخ

 .©20(ه11» ةنس اهيف يفوتو ءاهئانب ذنم اهب يضقتسأ نم لوأ وهو «ةيرجه

 : يلي ام ةيقيرفإل ريصُت نب ىسومل ىلوألا ةيالولا دهع ملاعم نم ناكو
 حلاص اهبو ناوريقلا ريصُت نب ىسوم ِمِدَق (م189) ها/4 ةنس رخاوأ يف -

 .«هل دقعف» :نودلخ نبا لاق «ءناسح ةفيلخ

 ىلإ ريصن نب ىسوم لصو» :ريثألا نبا لاقو  ةدايقلاو ةرامإلا ءاول ينعي -

 يف اوعمط دق ربربلا ناكو «ةيقيرفإ ىلع ناسح هفلختسا يذلا حلاص اهبو ةيقيرفإ
 حلاص لزع نأ ودبيو .«ًاحلاص لزع ىسوم لصو املف ءناسح ريسم دعب دالبلا

 ىلوألا ةرملا يف امأ ء«ه// ةنس ريصن نب ىسومل ةيناثلا ةيالولاو مودقلا يف ناك

 .ناوريقلا يف ريصُت نب ىسومل ابئان ًالماع ثكمف

 .ادالبلا يف اوعمط دق ربربلا ناك :نودلخ ياو ريثألا قبا لوف انمأ
 ركذ دقق: « نيدألا توعملاو ( نيقوت) ةيتيرفإ فارطأب وبلا تابت نطعب هوصتملاف
 فارطأب نأ هغلب" هنأ  ريصن نب ىسوم مودق نع فلاسلا صنلا دعب - ريثألا نبا
 .«مهب رفظف مهلتاقف هللا دبع هئبا مهيلإ هجوف ءةعاطلا نع نيجراخ ًاموق داليلا

 لامكتسا يف نامعنلا نب ناسح هأدب يذلا جهنلا ىلع ريصُن نب ىسوم راسو -
 ميظنتب ه١ ةنس يف ماقف «ةيقيرفإ ةيالو يف ةلودلل يلخادلا ناينبلاو ميظنتلا
 عفار نب نمحرلا دبع ثِدَحملا ملاعلا ةيلوتب كلذو (ةيئاضقلا ةطلسلا نسيسأتو

 ةيقيرفإ يف ة ةاضقلا يضاق ينعيو يهاضي عير صنم وهو ناوريكلا ًايضاق يخونتلا

 .ناوريقلا يضاق بصنم ىلوت نم لوأ نمحرلا دبع ناكو
 :جارخلاو لاملا تيب يف ةلثمتملا ةيلاملا ةرادإلا ميظنتب ريصُت نب ىسوم ماقو -

 ءروشعلاو جارخلا ىلع يناميلا يناعنصلا هَّللا دبع نب شنح ةمالعلا هيقفلا ةيلوتب ماقو
 ينوكسلا جيدح نب ةيواعم عم لوألا حتفلا يف ةيقيرفإ لخد دق يناعنصلا شنح ناكو

 0 ا ا

 مث ه1 ةنس دالبلا ىلع ةليسك ةرطيسو عفان نب ةبقع لتقم دعب رصم ىلإ ةيقيرفإو
 هنأ هتمجرت يف ءاجو ءريصن نب ىسومو نامعنلا نب ناسح شيج يف ةيقيرفإ ىلإ داع

 )١( الجامع  ص  عفار نب نمحرلا دبع ةمجرتل ١٠5”.
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 . '0(سنوت) ةيقيرفإ روشع يلو نم لوأ» هنأو ءريصن نب ىسوم عم ازغ

 كلذ ذخأ دقو ؛ةيقيرفإ ةيالول يوق شيج ءانب يف ريصُت نب ىسوم رمتساو
 عم اولخد نيذلا نيملسملا برعلا نيحتافلا شيج ميظنت :اهلوأ «ةثالث ًالاكشأ

 زكارملاو قطانملاو روغثلا يف شيجلا كلذ رشنو ميسقتو نامعنلا نب ناسح

 ةيقيرفإ لحاس روغث يفو ًابرغ ساروألاو هدوهت ىلإ ًاقرش ايبيل يف ةقرب نم ةماهلا

 ناسح مايأ ربربلا دالبلا لهأ نم هليكشت مت يذلا شيجلا ميظنت :ًايناثو .ًالامش

 اوملسأف مالسإلاب مهفيرعتب ءاملعلا ماقو «ربربلا نم ًافلأ رشع انثإ هماوق ناكو

 اهسبمأ يتلا نفسلا ةعانص رادب ًامامتها ريصن نب ىسوم ىطعأ :ًاثلاثو . ًاعيمج

 ةيبرحلا نفسلاب ًاريبخ ىسوم ناكو «سنوت ةنيدم لحاس يف نامعنلا نب ناسح
 (تاشتن أ نب ةيراعن ةقالقج ىف ةيرجب تاروعل هقذايقر نيربتل ةعرالو كدت

 نشل اوم قس درع عاق نمرك لحاس ىف: دلع ةفادضو ا نيافت

 - ايبيل) ةيقيرفإ لحاوس يمحت ةيمالسإ ةيبرع ةيرحب تاوق نيوكت متو «ةيبرحلا

 حتف وهو هذيفنتل ططخيي ريصن نب ىسوم ناك يذلا ريبكلا لمعلل ًايهتتو (سنؤت
 .رحبلا ءارو ام حتف مث ءارحبو أرب ىصقألا برغملا حتفو ىندألا برغملا ةيقب

 تام نيح لمتكا دق ناك ةعساشلا برغملا دالب حتفل دادعتسالا نأ ودبيو

 بهز ةنه لاوش قف ةكلعلا دبع ايلول ةفالخلا قلوقو ةاورم نيدكلملا: يع

 ريمألا ناكود دعا نتي قش ىف ةكالملا ليغ يريم ليل ولا ىلإ: ريصلا نب ىديوم لاف
 يف يناسغلا نامعنلا نب ناسح بئان وه ناوريقلا يف يريمحلا روصنم نب حلاص

 يتلا ةسايسلاو حتفلا ةطخ حرشب ماق ريصُن نب ىسوم نأ لمتحملا نمو .ةيقيرفإ

 كلذب ديلولا عانتقا ذخأ امبرو «كلملا دبع نب ديلولل برغملا دالب يف اهجهتنيس
 ةيربرب لئابق اهيفو فارطألا ةيمارتم ةعساش ًاضرأ برغملا دالب نأل ؛تقولا ضعب

 أزغ دقو يوق دوجو مهلو نابسإلا طوقلا  هتبس لثم  اهلحاوس مكحيو «ةيوقو ةريثك

 كلذ نكلو برغملا دالب نم قطانم ىلإ دلخم نب ةملسمو عفان نب ةبقع مايأ برعلا
 هديري يذلا امنيب «يبسلاو مئانغلاب اهنم نودوعي تاراغو تاوزغ نع ةرابع ناك

 اهليوحتو اهب رارقتسالاو برغملا دالب حتف ديري وهف «كلذ لثم سيل ريصن نب ىسوم

 ىلإ مدقتلا مث ءأاعيمج ةيربربلا اهلئابق نيب مالسإلا رشنو «ةيمالسإ ةيبرع ضرأ ىلإ
 :ظحيملا رخلا ءاروااه

 .185ص - يناعنصلا شنح ةمجرتل  عماجلا )١(
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 ىصقألا برغملا حتفو ريصن نب ىسوم ةيالو دهع
 نب ديلولا لمعتسا - ه8 ةنس يهو  ةئسلا هذه يفو» :ريثألا نبا لاق

 املف ةيواعم سرح ىلع هدلاو ريصُن ناكو «ةيقيرفإ ىلع ريصُت نب ىسوم كلملا دبع
 لاتق ىلإ يعم ريسملا نم كعنمي ام :هل لاقف ؛هعم رسي مل نيَْفِص ىلإ ةيواعم راس
 ركشلاب ىارآ وهب زم شكت كافرا ال :لاقف ؟ةفورعم كدنع يديو بلاط يبأ نب ّيلع

 هن ريبصت نأ دوصقملاو ,21ةيواعم هنع تكسف لجو ّرع هللا وهو كنم

 ىلإ يدؤي ًاضعب مهضعب لتقي نأو نيملسملا نيب لاتقلا نأ ىري ناك نمحرلا دبع

 . ةنتفلا لزتعاف ءرانلا ىلإ دوقيو رفكلا

 اهبو ةيقيرفإ ىلإ ريصُت نب ىسوم لصوف» - ةقباسلا ةرقفلا دعب  ريثألا نبا لاق
 هنكلو «؟7ًاحلاص لزع ىسوم لصو املف «ةيقيرفإ ىلع ناسح هفلختسا يذلا حلاص
 ةتطخ ذيفنتب هلوصو روف ريصن نب ىسوم أدب ثيح «برغملا دالب حتف ةداق نم هلعج

 .ربربلا ىلإ - ىسوم هجّوُف» :ريثألا نبا لاق . ىصقألاو طسوألا برغملا دالب حتفل

 ةقرويم ةريزج ىلإ رحبلا يف هرّيسو ؛مهب رفظف مهلتاقف هَّللا دبع هئبا  دالبلا فارطأب
 ةقئاطا ىلإ ناووشسشا نوع هَجسَوَو ءاملاس داعو ىصحُي ال ام اهنم مَنَغو اهازغف

 "ا . ِمِئَعَف «ىرخأ ةفئاط ىلإ هسفنب وه هجوتو «مهب رفظنف ىرخأ

 هَجوُف - ه8 ةنس ناوريقلا ريصُن نب ىسوم مِدَق» :نودلخ نبا لاق كلذكو

 اهتم مئغف ةقرويم ةريزج ىلإ رحبلا يف هللا دبع هنبا ثعبو «يحاونلا ىلإ ثوعبلا

 ىلإ ناورم هنبا ثَعَبو «- (برغملا لحاسب)  ىرخأ ةيحان ىلإ هثعب مث داعو
 متغملا نم سمخلا غلبو ءداعو ىَّبَّسَو اهنم منَّعَف ةيحان ىلإ وه هجوتو «ةيحان
 . "'”( منغلا نم سأر فلأ نيعبس

 ةثالث ىلع مت حتفلا ةطخ نم ىلوألا ةلحرملا ذيفنت نأ كلذ نم دافتسيو

 نب ىسوم نب هللا دبع ةدايقب سنوت لحاس نم ةيرحبلا تاوقلا تقلطنا دقف «رواحم

 طوقلا دادمإ اهنم متي طوقلل ةدعاق زكرم تناك يتلا  ةقرويم ةريزج تمجاهو ريصُن
 ءودعلاب رفظو ةقرويم ةريزج هللا دبع اعف - برغملا لحاس يف ًاقطانم نولتحي نيذلا

 اهيف برغملا دالب لحاس نم ةقطنم ازغ مث ءاملاس داغو «ىصحي الام اهنم مئغو

 نب ناورم داق تقولا تاذ يف امنيب .مهب رفظف .مهلتاقف ءربربلا نم مورلل ء ءافلح

 ىلوتو «برغملا دالب قمع ىلإ أرب يناثلا روحملا يف موجهلا ريصن نب ىسوم
 ىلإ نتدألا يركجلا لخاد كيلاكلا ررخملا يف نعذلاو :موجملا ةذاثث ريضت نب ىبرت
 نمأتساو «مهنم هولتاق نيذلا لتاقف مورلل نيفلاحملا ربربلا دالب نم اهيلي امو (ترهات)

 .4ج 88١ص - نودلخ نبا خيراتو - ؛ج ١١ص - ريثألا نبال - خيراتلا يف لماكلا )١(



 42 يمخللا ريّصُت نب ىَّسْؤُم / نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع ديت

 ةدايقب ةيِرَس اهنمو «ىندألا برغملا يحاون ىلإ ايارسلا ثبو ءمِهَتَّمأف «مهرثكأ هيلإ

 ملساأو ءاهيف طبارو «برغملاب روكن ضرأ حلاص حتتفاف يريمحلا روصنم نب حلاص
 :نوكلا ريو هذه ىلع

 هز د

 ةيناثلا ةلحرملا ذيفنتب ريصن نب ىسوم ماق ه89 ةنس يهو ةيلاتلا ةنسلا يفو

 تحت برغملا لحاس يف ةجنط ةنيدم تناكو «ىصقألا برغملا دالب حتف يهو
 ءارضخلا ةريزجلا بحاص ىطوقلا نايلب) اهمكحي ناكو (نابسألا) طوقلا لالتحا

 نم ةيبونجلا ةودعلا هذه ىف ةوظح طوقلل تناكو» :نودلخ خوفا لاق .ىصتقألا

 ربربلا دالب ىلإ رحبلا قاقُز نمو ةجنطب زاجملا ةضرف نم اهوظَحح ءرحبلا

 : نادليلا حوتف يف يرذالبلا لاق كلذ ىفو ء«ه44 ةنس

 نم لوأ وهو ءاهلزنو ةجنط حتفف نينامثو عست ةنس ريصُ نب ىسوم راس»
 نسوشلا نيبو ةكيبو ىلدآلا نموسلا ىلإ هليخع ةيوعلاو «نيملسملل اهيف طتخاو ءاهلزن
 ةلماع ضبقو «ةعاطلا هيلإ اودأو ؛مهنم ىبسو مهئطوف اموت نورشعو فين ىصقألا

 ©""«دايز نب قراط اهالو مث . ةقدصلا مهنم

 ب را ا جرخ» :ريثألا نبا لاقو
 ىندألا سوسلا غلي ىتح  (مهلتاق)  مهلتقو « مهعبتف هئم افوخ اوبره دقو ء«ربربلا

 نب قراط هالوم ةجنط ىلع لمعتساو هوعاطأو هيلإ ربربلا نمأتساف ءدحأ هعفادي ال

 نم مهعم لعجو «ربربلا 0 سول ل يفدص دن لاو هنا
 | 0+ فئارفلاو نآرقلا مهملعي

 ةرحعصو هةعرد حتتناو 000000 :نودلخ نبا لاقو

 نئاهر ذخأو ءهتلودو هناطلسل ربريلا نعذأو « سوسلا نإ هتبأ لطْمرأَو «تااليفات

 0 مهلزنأو ةدماصملا

 طوقلا لالتحاو مكح تحت تناك امنإو ربربلا ديب اهيلإ امو ةجنط نكت ملو

 ءارضخلا ةريزجلا بحاص ) بقلب نودلخ نبا هركذي يذلا (نايلب ) مهريمأو (نابسإلا)

 .577ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف )١(

 .رصم يف اهتالاجر نم ديدعلا رقتساو «رصم حتف يف تمهاس ةدنك نم ةينامي ةليبق :فدصلا (0)

 .4ج ١١ص - ريثألا نبال  خيراتلا يف لماكلا )
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 ةجنطب زاَجملا ةضرف نم مالسإلا لبق ام نمز ذنم اوزاجأ دق طوقلا ناكو ( هتبسو

 نب ىسوم ناكو» :نودلخ نبا لاق «مهودبعتساو ربربلا دالب ىلإ رحبلا قاقُز نمو
 هراطقأ َخّْوَدو ىصقألا برغملا دالب نيملسملا ركاسع ىزغأ دق برعلا ريمأ ريصن

 «مالسإلا ةعاطل نايلب لزنتساف ل
 ما

 ؛ةجنطل أيلاو ريصُت نب ىسوم هالوم فلخو

 هدر يرد يضاسملا نيرالار طيح افلا ةجرعلا عد مالسإلا دونجب مدّقَت دقف « ريصت

 طوقلل نيفلاحملا ربربلا بره ىصقألا برغملا لخد املو « ىصقألا برغملاو ةجنط

 1 م ياا ا
 نبا هيلإ راشأ ام وهو «ةيلخادلا ىضقألا برغملا قطانم ىلإ شيجلا نم امسق ثعبف
 امنيب «هراطقأ خّودو ىصقألا برغملا دالب نيملسملا ركاسع ىزغأ» هنأ :الئاق نودلخ

 امك ثيح «ةجنط ىلإ هشيج نم مسق سأر ىلع ريصُت نب ىسوم راس تقولا تاذ يف
 «قاقزلا جيلخ لصو ىتح ةجنط لابج يف ريصن نب ىسوم لغوأ» :نودلخ نبا ركذ
 تاوقلاو نفسلا"تلضو:ذ ًابلاغ - تقولا تاذ يفو .«مالسولا ةعاطل نايلب لزنتساو

 ريصت نب ىسومب تقتلاف ؛هتبسو ةجنط لحاوس ىلإ ىسوم نب هللا دبع ةدايقب ةيرحبلا

 0 دقو ءمالسولل ةعاطلاب (نايلوي) :هل لاقيو نايلب مهريمأو طوقلا نعذأف (هشيجو

 ىلإ ناَيلَوي بتكف» :هصن يليام ه٠ ةنس تعقو ةثداح قايس يف ريثألا نبا

 هيلع لوعأو هئئادم نايلوي هلخدأف ,هيلإ راسف هيلإ هاعدتساو «ةعاطلاب ريصن نس ىس وم

 | .[ةج ١؟؟ نصل .(«هب ىضري امب هباحصألو هل دوهعلا

 دوجو نم مغرلابف «ةيمالسإلا ةيبرعلا ةجنط رصع ريصن نب ىسوم سسأو
 ءاهلزن نم لوأ وهو ءاهلزنو ةجنط حتف»  يرذالبلا ركذ امك  هنإف « لبق نم ةجنط

 برغملل ةيرادإ ةمصاعو ةريبك ةيمالسإ ةيبرع ةنيدم ةجنط ةروريصو ةديدج قطانم
 ءارححصصو هعرد حتتفاف)  ابونج  ةجنط نم ريصن نب ىسوم ىضم دقو , ىصقألا

 لسرأو» :نودلخ نبا 1 (ىندألا سوسلا خب حلا : ريثألا نبا لاق «( تاليفات

 ل ال ل ل را دو يل

 :نودلخ نبا لاق «هتلودو هناطلسل دالبلا تنعذأف ءربلا نم ىسوم لخدو  ىسلطألا

 ناك يتلا ةجنط ىلإ هتدوع ىلإ ريشي اذهو «ةجنطب مهلزنأو ةدماصملا نئاهر ذخأو»
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 .د راشأ دقو «ىصقألا برغملا من خيرات يف لوحت ةطقن اهيف ريصُن نب ىسوم هب ماق ام

 : ًالئاق ةطقنلا كلت ىلإ ضايف حلاص
 هذاختإب «ءىصقألا برغملا يف ًاحضاو هلمع رهظ دقف ريصُن نب ىسوم امأ»

 . يركسع طابر ىلإ اهليوحت ىلع لمعو هل أزكرم ىصقألا برغملا دالب ةدعاق ةجنط

 .ينيدلا ميلعتلل ةريبك ةسردمو

 كرتو «نئاهرلا ذخأ ىف نامعنلا نب ناسح هكلس يذلا كلسملا كلس امك

 لضفبو «نآرقلا مهنوظفحُيو مالسإلا لوصأ مهنوملعي ًائراقو ًاهيقف رشع ةعبس مهعم
 يف ةدوجوملا ةيريربلا لئابقلا نيب مالسإلا رشن مت نيملعملاو ءاملعلا دوؤهجبو هتياعر

 برعلا رمأو ربربلا لئابق عم برعلا ضعب نكسأو «ةطاوغربو هرامغو ةجنط نم لك
 . ةيبرعلا ةغللاو نآرقلا مهظيفحتو نيدْلا لوصأ مهميلعتب

 نم ًاددع ريصُت نب ىسوم هيف ىَنَب يذلا ىصقألا برغملا ىلع رمألا رصقتي ملو
 ثيح طسوألا برغملا ىلإ هادعت لب «شكارمب تامغأ دجسم اهزربأ نم دجاسملا

 لوصأ ميلعت يف هب ةطونملا ةلاسرلا ةيدأتب موقيل همساب يمس ًادجسم ناسملت يف ىَنَب

 , "7 دالبلا دما 00 نآرقلا طيفحتو نيدلا

 0 «نآرقلاو يذلا برقا كبد ا لهأ 1 :ةدريشم تانلاقم

 هذ: ةنس رخاوأ ىلإ ىصقألا برغملاو ةجنط يف ريصُت نب ىسوم ثكم دقو

 لخدو ىصقألاو طسوألاو ينذألا برغملا دالب ءاضوأ يف ماسلا مئاعد تبتتساف

 هعابتأو نايلب لخدو «داليلا ءاجرأ يف دجاسملا ترشتناو ءًاجاوفأ هللا نيد يف ريربلا

 «ىرخأ ةياور ةعاطلا ىف نايلب لوخدلو «مالسإلا ةلود ةعاط يف (نابسإلا) طوقلا

 اينابسإ تناك ثيح نمزلا كلذ يف اينابسإ كلمل ًاعبات ًايطوق ًامكاح نايلب ناك دقف

 قيرذور ىمسي دهعلا كلذل مهكلم ناكو «ةيليبشإو ةدرام اولزن اميرو ءمهكلُم
 دنع ىرسك لثم مهكولمل بقل يأ  «مهكولمل ةمس وهو» :نودلخ نبا لاق 8

 ةودعلا هذه يف ةوظح طوقلل تناكو» :نودلخ نبا لاق  مورلا دنع رصيقو سرفلا

 قاقز نمو ةجنطب زاجملا ةضرف نم اهوظح  (برغملا يأ)  رحبلا نم ةيبونجلا

 لابج مويلا وه يذلا)  رطقلا كلذ كلم ناكو .مهودبعتساو «ربربلا دالب ىلإ رحبلا

 ١١ ةثسلا_”' ددعلا  يبرعلا رؤملا ةلجم - ظفاحا حلاص .د_برغملا بيرعت 000

 .ما15
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 - (اينابسإ يف طوقلا كلم ةعاطب يأ)  مهتعاطب نيدي ناكو «نايلب ىمسُي  (ةرامغ

 ركاسع ىزغأ دق كاذ ذإ برعلا ريمأ ريصُن نب ىسوم ناكو - ةينارصنلا يهو - مهتلمبو
 لصو ىتح هذه ةجنط لابج يف لغوأو هراطقأ خّودو ىصقألا برغملا دالب نيملسملا

 لماكلا باتك يف نايلب مسا ءاج دقو 2١7 مالسإلا ةعاطل نايلب لزنتساو «قاقزلا جيلخ
 ؛(امهريغو هتبسو ءارضخلا ةريزجلا بحاص نايلوي) ظفلب ريثألا نبال خيراتلا يف
 ةنيدم ىلإ ثانإلاو روكذلا مهدالوأ نوثعبي مهنإ طوقلا ءارمأو كولم ةداع نم ناكو

 مساب نكلو نئاهرلا ماظن كلذ هبشيو كانه نوبدأتي كلملا ةمدخ يف نونوكي ةلطيلط

 اهنسحتساف «كانه نايلوي نايلب ريمألا ةنبا تناكو  ميلعتلاو كلملا ةمدخ راتس تحتو

 :نودلخ نبا لاق ءاهبصتغاو قيرذور كلملا

 قحل مث «هنم هتنبا ذخأف (قيرذور) قيرذل ىلإ زاجأو :كلذل نايلب بضغف»
 . «ةجنط يف قراطب

 بتكف «كلذ هبضغأف ءاهيبأ ىلإ (نايلب) نايلوي تنب تبتك» :ريثألا نبا لاقو
 هنئادم (نايلب ) نايلوي هلخدأف «هيلإ راسف «هيلإ هاعدتساو ةعاطلاب ريصن نب ىسوم ىلإ

 ءاهيلإ هاعدو سلدنألا هل فصو مث ءهب ىضري امب هباحصألو هل دوهعلا هيلع ذخأو

 . "!ةرجهلل نيعست ةنس رخآ يف كلذو

 ه8 ةنس اهحتتفا دق ريصن نب ىسوم ناك ةرامغ لابجو ةجنط نأ امبو

 دحأ يف كاذنآ يقب نايلب نأ ودبيف «مالسإلا ةعاطل  نايلب موق وأ  نايلب لزنتساو

 نيملسملل ريصُت نب ىسوم طتخا امنيب ءاهريغ وأ هتبس لثم يبرغملا لحاسلا نئادم

 حتفل راسو «دايز نب قراط اهيلع فلختسا مث ًافيثك ًأشيج اهيف لعجو ةجنط يف
 اهرصع سيسأتو اهحتف لمكتساف ىصقألا برغملا دالب بونج نم اهريغو سوسلا
 ه٠15 ةنس  نايلب تنب ةيضق تعقو «ودبي اميف كانه وه امنيبو «يمالسإلا يبرعلا
 بتكو «ةجنط يف قراط ىلإ ىتأو ءهتنبا ذخأف اينابسإ ىلإ زاجأو «كلذل نايلب بضغف
 برغملا لحاسو بونج نم ريصن نب ىسوم داعف «ةعاطلاب ريصن نب ىسوم ىلإ
 نايلب هيلإ ملسف «نايلبب ىقتلاو «ةدماصملا ربربلا نئاهر اهيف نكسأو ةجنط ىلإ ىندألا
 مث هب ىضري امب هباحصألو هل دوهعلا ريصن نب ىسوم هاطعأو «هديب ةيقابلا نئادملا
 رخآ يف ناوريقلا ىلإ داعو ءاهيلع ًالماع دايز نب قراط ةجنط يف ريصن نب ىسوم كرت
 .ةيرجه 9١ ةئس
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 (لاغتربلاو اينابسإ) سلدنألا دالبل ريصُن نب ىسوم حتف
 ريصُن نب ىسوم طيطختو ريكفت يف ةدوجوم سلدنألا دالب حتف ةركف تناك

 اهجتنُت تناك يتلا نفسلاف «سلدنألا وزغل هوعديو ةعاطلا يف نايلب لخدي نأ لبق
 ىلإو سلال لإ فلا دونج لمحت نأ اهنم اغلا ناك سنو يف نفسا ةعانص راد

 ريصُت نب ىسوم قالطنا دنع هنإ لب «ةيبوروألا طسوتملا ضيبألا رحبلا برغ رزج

 رايلبلا) هقروي ام ةريزج ىلإ ةيرحب ةلمح هيجوتب ماق .ىصقألا برغملا حتفل

 يف (نابسإلا) طوقلا هللا دبع ازغف ريت جم يوم ةيددللا نع ةذاق:( ةيناسسإلا

 ىسوم نب هللا دبع راس» - ريثألا نبا رك هك ثيح «(رايلبلا) هقروي ام ةريزج

 ملو .«ًاملاس داعو ىصحُي ال ام اهنم مَنَعَو ءاهازغف ةقرويم ةريزج ىلإ رحبلا يف
 نب ىسوم نأ لوقلا نكمي ىلاتلابو «ءيعالطتسالا فدهلا نم ولخت ةلمحلا كلت نكت

 ًالماع  ايئابسإ كلم  قيرذور كلملا وزغل هايإ هتوعدو نايلب فقوم يف ىأر ريصُت
 رخآ يف ناوريقلا ىلإ ةجنط نم عجر املف «سلدنألا حتف ةركف ذيفنت يف ًادعاسم
 : ةكيزاتلا رداصملا تركذ امك وو ةيرهك + لدم

 كلملا دبع نب ديلولا ىلإ برغملاو ةيقيرفإ ريمأ يمخللا ريصُت نب ىسوم بتك

 انوضخو انده ةغساشلا برغملا داللب نم)  «هيلع هللا حتف امب نينمؤملا ريمأ

 نايلب لوخدو ًاجاوفأ هّللا نيد يف - ريربلا - برغملا لهأ لوخدو .ميلاقأو

 نم ىسوم نذاتسا وذم ( نلدتآلا وزغ نم نايلب هيلإ هاعد امو ءةعاطلا ىف هباحصأو

 .سلدتألا حتفل لمعلا يف ديلولا
 يف نيملسملاب ررغت الو ءايارسلاب اهضخ :ديلولا هيلإ بتكف» :ريثألا نبا لاق

 37 قرع ديدات رغب

 0 ل ءيش هيف ه1 ةدس كازا

 يرحبلا وزغلا ةيلوؤسم هليمحت ىلإ ريشت امنإ «لاوهألا ديدش رحب ىف نيملسملاب
 اهضخ » ةرابع دخلو «نيملسملاب 000 نأ نكميامو

 ةقفاوملا ىنعت «ايارسلاب

 ةذغلا ا ا لا ا ل و
 اهركذت لحارم ثالث ىلع ةطخلا تلمتشا دقو «ميظعلا حتافلا ريمألا كلذل
 ةطخ - ىرن اميف يه امنيب لاعفألا دودرو ةفداصملا باب نم اهّنأكو تاياورلا

 ريثك نبا ظفاحلا هفصو يذلا ريصن نب ىسومل ةذف ةيدايق ةيرقبع نم ةعبان ةلماكتم
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 ةطخلا ذيفنت يف هعم كرتشا دقو «برحلاب ةربخو مزحو ريبدتو يأر يذ ناك » هنأب

 ثيح «دايز نب قراطو يرفاعملا كلام نب فيرط نادئاقلا ةقئاف ةعاجشو ةراهمب

 ةلحرمو ؛يرفاعملا كلام نب فيرط ةدايقب ةيديهمت ةلحرم ىلع ةطخلا تلمتشا

 ةيناث ةيذيفنت ةلحرمو «كلام نب فيرط ةكراشمو دايز نب قراط ةدايقب ىلوأ ةيذيفنت
 .سلدنألا دالبل ريصُت نب ىسوم ريمألا ةدايقب حتفلا اهب لمتكي

 ب 1

 كي عون

 يرفاعملا فيرط ةدايقب سلدنألا حتف يف ةيديهمتلا ةلحرملا
 يبرعلا دئاقلا ريصُت نب ىسوم ريمألا ثعب (ما/١٠) ه١9 ةنس ناضمر يف

 كلام نب فيرط يناميلا
 سار دلع .يرفاعملا

 عبرأ يف لجر ةئامسمخ

 نتم ىلع ناصح ةئام
 سدو ووش نومشللا
 لاشي ءارضخلا ةريزجلا

 اهيف لزتي نأو هسلدتألا

 عالطتسال ايارسلا ثبيو

 ةدوعلاو ةقطنملا

 اهنع ةلماكلا تامولعملاب

 ا را مس وتلا ىضيبالا رحبلا نوعي نأ ىلع «تاككلا -
 2 بت .ىةةليشلا رفاظلا ةفزيلا
 ريصُن نب ىسوم اهحتف يتلا سلدنألا دالب ةطراخ فيرط قلطناف :مئانغلا

 مويلا ىلإ همسا لمحي لازي ام يذلا ناكملا يف لزنو اينابسإ لحاس ىلإ نفسلاب
 . 0(1هم6 18216©) فيرط سأر» وهو اينابسإ لحاس يف

 ريصُت نب ىسوم ثعب١ :هصن يلي ام الئاق ةلمحلا كلت ريثألا نبا ركذ دقو
 جرخف . نفس عبرأ يف «سرف ةئام مهعمو «لجر ةئامعبرأ يف فيرط هل لاقُي الجر

 ةريزجلا ىلع راغأ مث .اهيف هلوزنل فيرط ةريزج تيمّسف «سلدنألاب ةريزج يف
 املف «ه١4 ةنس ناضمر يف كلذو ءاملاس عجرو ةريثك ةمينغ باصأف ءءارضخلا

 :لاقو نودلخ نبا ركذ كلذكو 200 سلدنألا وزغ ىلإ اوعرست كلذ سانلا ىأر

 .؛ج ١؟7؟ص -ريثألا نبال  خيراتلا يف لماكلا )١(
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 + تي مشل كيرط يدم ةاكمي لاق . .كلام نب فيرط ريصُت نب ىسوم ثعب#
 يّدؤمو «ه١9 ةنس لاوش يف تناك فيرط ةلمح نأ عماجلا باتك يف ءاجو

 ةيفاشكتسالا تامولعملا لامكتسال «ةيرجه 4١ لاوش يف ةيناث ةرم اهازغ هنأ كلذ

 كلذ يفو «يسلدنألا ربلاو ءارضخلا ةريزجلا ةقطنم نع ريصُن نب ىسوم اهديري يتلا
 يلي ام وهو ةيبنجألاو ةيبرعلا رداصملا ةسارد هيلع تلد ام عماجلا باتك يف ءاج

 ةيرحب ةلمح زهج سلدنألا حتف ررق امدنع يمخللا ريصُت نب ىسوم نأ» :هصن

 تحت ةيبرح نفس عبرأ ىلع ةلومحم لجار ةئامعبرأو سراف ةئام نم ةنّوكم ةيفاشكتسإ
 هذه ترحبأ (م/١٠) ه١9 ةنس لاوش رهش يفو .يرفاعملا كلام نب فيرط ةرمإ

 دقو «ىسلدنألا ربلا ىف ةجنطل يذاحملا لحاسلا ىلع ةريزج تلزنو ةجنط نم ةلمحلا

 يئادفلا كلذ ىركذل ًاديلخت فيرط ةريزجب نيحلا كلذ ذئم اذه لوزنلا عضوم فرُع
 دعبو . .سلدنألاب اولزن نيذلا برعلا ةازغلا لوأ فيرط ناك كلذيو . .لطبلا ىنميلا
 اهيقرق لاهش ةعالطتسالا ةيئادقلا هعراغ تدعبا ةروكذتلا ةزيرضلاب فيرط لون
 انسب ةقازاغ نع فرط ةتاضأت .ءازرشخلا ةريدجلاب ةنووعملا ةنيدينلا تلم فضح

 فيرط اهب داع يتلا ةمّيقلا تامولعملا رثأ ىلعو .ةجنط ىلإ ًاملاس عجرو ًاريثك ًالامو
 ةيرخصلا ةقطنملاب دايز نب قراط لوزنل ططخلا ريصُت نب ىسوم عضو «هتاراغ نم
 (قراط لبج اهب ينعنو اذه سانلا موي ىتح همسا لمحت لازت ال يتلا

 نكمي ىتلا اهفادهأ فيرط ةدايقب ةيديهمتلا ةلحرملا تققح نأ دعب كلذو
 ارح سلدتالا نم ةفطتملا هقللت ىلع ةراعلا لوألا قيل“ تانحأ هنن, هديزعت
 نب ديلولا ةفيلخلا هيلإ راشأ ام ددبُي كلذف «مئانغلاو رفظلابو مالسب اهنم ةدوعلاو
 «(لاوهألا ديدش رحب يف نيملسملاب ررغت ال) :ريصن نب ىسومل هلوق يف كلملا دبع
 ناكو ءيِبَسلاو مئاتخلا الإ نوديري ال برعلا نأب ًاعابطنا يطعُي مئانغلاب ةدوعلا نأ امك
 وهو :يناثلا فدهلاو .ًابولطم طوقلا نم هباحصأو (نايلب) دنع عابطنالا كلذ لثم داجيإ

 ةميتغ باصأف ءارضخلا ةريزجلا ىلع فيرط راغأ» :هلوق ىف ريثألا نبا هيلإ راشأ يذلا
 ةلمحلا كلت تأيه دقف .«وزغلا ىلإ اوعراست كلذ سانلا ىأر املف «ًاملاس عجرو ةريثك

 ريفوت وهو :ثلاثلا فدهلاو .وزغلا يف ةكراشملل تايونعملا تقلخو نيملسملا سوفن
 ماق تامولعملا كلت ءوض ىلعف ؛هتراغ نم فيرط اهب داع يتلا ةمّيقلا تامولعملا

 ىلوألا ةلحرملا ذيفنتل دايز نب قراط ةدايقب تاوقلا لوزن عضوم ديدحتب ريصن نب ىسوم
 - ةطخلا عضو لامكتساو فيرط ةدوع دعب ريصُن نب ىسوم نأ ودبيو «حتفلا ةطخ نم

 .؛4ج 7١١ص  نودلخ نبا خيرات 6

 .184ص - يرفاعملا كلام نب فيرط ةمجرتل  عماجلا هب
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 فرع املف «كلملا دبع نب ديلولا ةفيلخلا ىلإ ًاثوعبمو ًاباتك لسرأ - ه١4 ةنس رخاوأ يف
 ؛ةقفاوملاب وأ وزغلاب ًايطخ ًارمأ بتكي مل هنكلو «حاجنلا تالامتحا هل تَدَبَت ةطخلاب ديلولا
 زج يسوم نقرد تولت | خم افلأ نيثالثل ثدحي دق ام ةبغمو ةيلوؤسم لمحتي ال ىتح امبر

 ديلولا ىفتكاف «(لاغتربلاو اينابسإ) طوقلا ةيروطاربمأ دالب مهب حتفيو لخدي نأ ريصُن
 ىطعأو «(كلاهملا ديدش رحب يف نيملسملاب ررغت ال) :هيف لاق يذلا قباسلا يطخلا هباوجب
 . سلدنألا حتف ةطخ ذيفنت ريصُت نب ىسومل تحاتأ ةيوفش ةقفاوم - ىرن اميف -

 دايز نب قراط ةدايقب حتفلل ىلوألا ةيذيفنتلا ةلحرملا
 أافرمو ةريحب نم ةيبرحلا نفسلا ريصُت نب ىسوم هو ه97 ةنس طساوأ يف

 وأ ارحب هسفنب هجوتو «ةجنط ىلإ  (نفسلا أفرمو نفسلا ةعانص راد ثيح)  سنوت
 ًاضيأ ميقي ناك ثيحو ؛ةجنط ىلع هل ًالماع دايز نب قراط ناك ثيح «ةجنط ىلإ أرب
 ًءاقل يرفاعملا كلام نب فيرط هعمو ريصن نب ىسوم ىقتلاف .يطوقلا نايلب ريمألا

 002 0 وعرف سكس 2 ل بنو يع
 كاردإ حيتت عئاقولا نكلو «ةطخ دوجو ةيخيراتلا تاياورلا ركذت ملو نيتي ديفسعلا

 : ةيلاتلا طاقنلا يف ةماعلا اهطوطخ لثمتت ةطخ دوجو

 «ربربلا نم مهتيبلاغ «نيملسملا نم فالآ ةعبس سأر ىلع دايز نب قراط هجوتي -
 نب فيرط هجوتي ٍذئنيحو «ءارضخلا ةريزجلا حتتفيو ةيرخصلا ةقطنملاب لزنيف
 «برعلا نيحتافلا نم مهتيبلاغ «نيملسملا نم فالآ ةسمخ سأر ىلع كلام

 مدع نم فدهلاو «هتاوقو قيرذور كلملا ةهجاومل قراط شيج ىلإ مضنيو

 تفلي ال ىتح ودبي اميف وه دحاو تقو يف فيرط تاوقو قراط تاوق ريسم
 برعلا نأب قيرذور كلملل نيئوانملا طوقلا هباحصأو نايلب هابتنا شيجلا ددع

 هب نوموقيس يذلا رودلاب موقي نل اوفرع ول مهنأل «دالبلا ذخأو حتف نوديري
 ديرن ال اننأب مهداقتعا ساسأ ىلع نوكتس ةلمتحملا مهتكراشمف «ةطخلا يف

 دوعنس ائنإو قيرذور كلملا ىلع ءاضقلا دعب مهل مكحلا نوكيسو مئانغلا ىوس
 مدقتي نأ هيلع فيرط هعمو قراط ةدايقب شيجلا نكلو «برغملا ىلإ مئانغلاب
 نودب مت ةلطيلط ىلإ مدقتلا نأب ريصُن نب ىسوم رهاظتيسو .ةلطيلط حتف ىتح

 ذيفنتو نسلدنألا رمصت نب ىسوم لوخدل ًايرهاظ ايبس»:كلذ ناوكف :«هتقفاوم

 . ةيناثلا ةلحرملا

 اهلخديف «برعلا نم فلأ رشع ةينامث يف سلدنألا ىلإ ريصن نب ىسوم هجوتي - ب
 . ةلطيلط ىف هعم يذلا شيجلاو قراطب ىقتلي نأ ىلإ ءاذكو اذك ةقطنم نم
 ىتح كلذو .هرماوأ تاج هتأل ادد ًاباتع اقراط ىسوم ٌتتاعي فوسو
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 لعيو «نوكيس ام لكل انططخو انقفتا اننإب هعم نيذلا طوقلاو. نايلب كردي ال

 ليم يذلا ٍشيجلاب رام 0 ا 00 ءاقتلا

 . هللا ءاشثإ (لاغتربلاو

 ذيفنتل دايز نب قراط قلطنا حتفلا ةطخل ةماعلا طوطخلا كلت ءوض ىلعو

 لوقلا نكمي ثيحب «ةلماكلا ةيرسلاب اهتطاحإ مت يتلا حتفلا ةطخ نم ىلوألا ةلحرملا

 دئاقلاو ءريصُن نب ىسوم ريمألا) لاثمأ ةداقلا نم ةبكوك زواجتي مل اهب ةفرعملا نأ
 ثراحلا نب ثيغم دئاقلاو «يرفاعملا كلام نب فيرط دئاقلاو «دايز نب قراط
 «يناعنصلا هللا دبع نب شنح هيقفلاو «يجحذملا رذينملا دئاقلاو ءيناسغلا

 كلذكو (ريبمت قب سوم ندي ويزعلاا لبو «نيت ني يسوم نباهللا كفو
 . كلملا دبع نب ديلولا نينمؤملا ريمأ

 47 بجر يف حتفلا ةطخل نم ىلوألا ةلحرملا ذيفنتل ريصُت نب ىسوم قلطنا دقو
 ءانيم نم ةنيفس نيعبس يلاوح يف مالسإلا دنج نم فالآ ةعيس سأر ىلع ةيرجه
 ةتبس ةنيدم ءانيم يف ماقأو «مهعادوب ريصن نب ىسوم ماق ثيح برغملاب ةتبسو ةجنط
 نب قراط ريسم ةيخيراتلا رداصملا تلجس دقو «يرفاعملا كلام نب فيرط هعمو

 :ريثألا نبا لاق كلذ يفو «دايز

 مهرثكأ «نيملسملا نم فالآ ةعبس يف دايز نب قراط ريصُت نب ىسوم ثعب)

 «هلزنف ربلاب لصتم لبج ىلإ دصقو ءرحبلا يف اوراسف «برعلا نم ميلقاوا توبا نم

 نم راسو ه4؟ ةنس بجر ىف هيف قراط لولح ناكو «مويلا ىلإ قراط لبج ىمسف
 .«ءارضخلا ةريزجلا حتتفاو لبجلا

 كلملا ملع املف ءطوقلا نم هباحصأو نايلب ريمألا هدونجو قراط عم ناكو

 راسو هشيج رفنتسا «ءارضخلا ةريزجلا ةقطنمل حتفلاو وزغلا كلذب 204518 قيرذور

 يف ءاج امكو ءهيلإ قيرذور ريسمب قراط ملع املو  أعقوتُم أرمأ كلذ ناكو  مهلاتقل

 «حتف امب هربخُيو هدمتسي ريصُن نب ىسوم ىلإ قراط بتك» :خيراتلا يف لماكلا باتك
 فالاآ ةسمخب ىسوم هيلإ ثعبف .هب هل ةقاط ال امب طوقلا كلم قيرذور هيلإ فحز هنأو

 .«افلأ رشع ينثإ نوملسملا لماكتف كلاملا نب فيرط عم نيملسملا نم

 باتك لوصو روف يرفاعملا كلام نب فيرط هيجوتب ريصن نب ىسوم مايق لديو
 وه امف «ثعبلا كلذل مزاللا زيهجتلاو ةمزاللا نفسلا أيه دق ناك هنأب «دايز نب قراط

 ءاهز تأيهت ىتح ةتبس يف ريصُت نب ىسوم هريمأ ىلإ قراط باتك لصو نأ الإ
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 نفسلا ةعانص راد ءانيم نم ريصن نب ىسوم نب هللا دبع اهثعب امبر - ةنيفس نيسمخ
 نيحتافلا دنُج نم فالآ ةسمخ اهنتم ىلع قلطنا نأ ثبل امو  ةجنط ىلإ سنوت ةريحبب
 ةريزجلا لحاس ىف اولزنو ٠ ءرحبلا يف اوراسف «كلام نب فيرط ةدايقب برعلا

 حبصأف دايز نب قراط ىلإ اومضناو ءاينابسإ نم ةقطنملا كلت اولخدو «ءارضخلا

 .ةيرجه ١ نابعش يف كلذو ءافلإ رشع ينثإ يمالسإلا يبرعلا شيجلا م اوق

 يف اولزنف «افلأ نيعبرأ ءاهز اوناكو «ةدنج يف 200218 قيرذور كلملا مهاتأف

 برقب ةنوذش لامعأ نم 6103081616 هكل يداو رهن دنع نيملسملا ركسع ةهجاوم
 ,(ما/١١ ويلوي) ه57 ةنس ناضمر يف نيقيرفلا نيب , ةكرعملا تعلدناف 256:62 شيرش
 أدلو هترسيمو قيرذور ةنميم ىلع ناكو مانا ةيلامت يرحلا :تايعتاز 3 رشألا نبا لاق

 ناكو )  ةميزهلا ىلع اوقفتاو «ءارمألاو كولملا ءانبأ نم امهريغو هلبق ناك يذلا كلملا
 ىلإ اوداع ةمينغلا نم مهيديأ تألتما اذإ نيملسملا نإ :اولاقو - (مهب لصتا دق نايلب
 يف قيرذور قرغو هعم نمو قيرذور هللا مزهو ءاومزهناف ءانل كلُملا ىَقَبَو مهدالب
 دايز زب فراخ ةدابقب نيملسملا ناضعلاو ضردوز لعتمو ةيؤرح تاكو نة عيعلا
 .ةيداليم ١١/ ويلوي ١9 قفاوملا ه7 ةنس ناضمر 78 يف كلام نب فيرطو

 قيرذور شيج نم نومزهنملا ناكو «ةجتسأ ةنيدم ىلإ نيملسملاب قراط راس مث
 «ةجتسأ يف قراط ةدايقب نيملسملا شيج - اولتاقف ءاهلهأ ىلإ اومضناف ءاهيلإ اوعمتجا دق

 تعحتم اهلا: :تآلا نبا لاق انهو .ه47 ةنس رخاوأ يف ةجتسأ حتف متو اومزهناف

 لعف لعفي هنأ نونظي اوناكو :بعرلا مهبولق يف هللا فذق نيتميزهلا نيتاهب طوقلا

 .©0(هعم نمو وه مهلكأي هنأ مهمهوأ دق فيرط ناكو «ةلطيلط ىلإ اوبرهف فيرط
 مئانغلا الإ نوديري ال مهنأب مهمهوأ كلام نب فيرط نأ بوصألا لعلو

 «ءارضخلا ةريزجلا ةقطنم ازغ امنيح لعف امك مئانغلاب برغملا دالب ىلإ نودوعيسو .

 3 يمالسإلا نديحلا نكلو .ةلطيلط مهتمصاع نا ةجتسأ نم باحسنالاب اوماقف

 نم ايارس تقلطنا امنيب قراط ةدايقب ةلطيلط ىلإ ةجتسأ نم ِمدّقَت امنإو مئانغلاب عجري
 ل دئاقلا ةبطرق حتتفا ثيح «ةبطرق ةنيدمو ةقلامو ةطانرغ حتفل شيجلا
 دق اهلهأ رثكأ دجوف ه97 ةنس اهحتتفاف ةلطيلط ىلإ قراط ىضمو «يناسغلا ثراحلا
 كلذب تلمتكاف ؛ةلطيلط ىلإ عجر مث (هيام) ىلإ راسف (ةيام) ىلإ اهنم اوبحسنا
 ريشملل ًايهتي ريصن نب ىسوم ذدحأو «سلذنألا هالب معف ةطخ نم ىلوأآلا ةلخرملا
 ةطخ ةعيبط ىلإ هبنتت مل تاياورلا نأ امبو «حتفلا ةطخ نم ةيناثلا ةلحرملا ذيفنتو
 عتفب ريصن نب ىسوم ىلإ قراط بتك» :اهلوقب يتلعلا رهظملا تركذ دقف حتفلا

 .؟ج ١؟7”ص - ريثألا نبال  خيراتلا يف لماكلا )١(
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 ريغب لغوتي هنأب هدعوتي قراط ىلإ بتكو «ةريغلا هتكرحف «ةلطيلط ىلإ ريسملاو هجتسا

 حتفو «هرمأب قراط أبعي ملو «هيلإ مدقي ىتح هناكم زواجتي ال نأ هرمأيو هنذإ

  طوقلا ضعب مامأ  رربم ةباثمبو ةطخلا نم ًاءزج ناك كلذ نأ ىرنو .«ةلطيلط

 نأ يربطلا ركذ دقو :ريثألا نبا لوق كلذ دكؤي اممو «سلدنألا ىلإ ىسوم ريسمل
 اونوكي مل سانلا ةماعو طوقلا نكلو ,'”(ةلطيلط حتفف ًاقراط رّيَس يذلا وه ىسوم

 نب يسوم رماوأل ةفلاخملاب قراط بناج نم مت كلذ نأ أونظف يلا كن ورد

 ةدوعلا امبرو قراط ةبقاعمل سلدنألا ىلإ هسفنب مداق ريصن نب ىسوم نوب وسعت

 نكلو ريصُن نب ىسوم لبقأ نأ ثبل ام لعفلابو «برغملا ىلإ ةلطيلط نم نيملسملاب
 . مالسإلاو ةبورعلا دن نم افلأ رشع ةينامث لمحت ةنيفس نينامثو ةئامب

 ريصُن نب ىسوم ةدايقب سلدنألا حتفل ةيناثلا ةيذيفنتلا ةلحرملا

 ةيقيرفإ ريمأ يمخللا ريصُت نب ىسوم قلطنا (م7١/1 ويام) ه97 ةنس بجر يف

 ىلإ ةجنط لحاسو سنوت لحاس ع نم ةنيفس نينامثو ةئام ءاهز يف يبرعلا برغملاو

 نبا لاقف .ميظعلا حتافلاو ريمألل ريسملا كلذ خيراتلا بتك تلجسو اق انسا
 ناوريقلا نم ضهنو هّللا دبع هبا ناوريقلا ناع ريصت نت ىسوم فلختسا# :نودلخ

 جيلخ ىفاوو «ربربلا ءافرعو يلاوملاو برعلا 0 ا ظ
 يربطلا ركذ كلذكو .«سلدنألا ىلإ زاجأف «ءارضخلا ةريزجلاو ةجنط نيب ام قاقزلا

 +ةثأ عماجلا باتك يف ءاجو ؛(ه97 بجر يف) نيلدلألا لخد هنأو ءريثألا نباو

 يلاوملاو برعلا هوجو نم افلأ رشع ةينامث يف سلدنألا وحن ريصُت نب ىسوم لبقأ»
 يف اينابسإ لخدف ؛ةيناميلا رّيْمَح لئابق نم ةنوكم ةبراضلا هتوق تناكو ءربربلا ءافرعو
 ع 47 ةنس ناضمر

 ءارضخلا ةريزجلا ةقطنم هلوخدو بجر يف ريصن نب ىسوم ريسم ناكو
 ىف سلدنألا ريصُن نب ىسوم لخد» :ريثألا نبا لاق «ه57 ناضمر ىف سلدنألاب

 ىلإ ربع املق «هدسحق قراط عنص ام. هغلب دق ناكو ءريفك عمج يف 47 ةئس ناضمر
 : ءالدألا هل لاقف «ىّبأف «قراط قيرط كلست :هل ليق ءارضخلا ةريزجلا لزنو سلدنألا

 (نايلب) نايلوي هدعوو «دعب حتفُت مل نئادمو هقيرط نم فرشأ قيرط ىلع كلدن نحن

 .«كلذب ٌرَسَف «(ةميظع مئانغب وأ) ميظع حتنفب
 ريصت نب ىسوم كولس مدعل يرهاظلا رذعلا وأ ببسلا ةياورلا هذه تلقن دقو

 دقف «(ةلطيلط  ةجتسأ  ءارضخلا ةريزجلا) قيرط وهو قراط هكلس يذلا قيرطلا

 .؛ج ١؟؟ص - ريثألا نبال  خيراتلا يف لماكلا )١(
 0 ريصن نب ىسوم ةمجرتل - عماجلا
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 ديري امنإو قيرطلا كلت كلسي نأ ديري الو قراط ىلع بضاغ هنأب ىسوم رهاظت
 مئانغب نايلب هدعوف «مئانغلا ىلع اهنم لوصحلل حتفُت مل نئادم اهيف رخآ قيرط كولس
 تالتما اذإ نيملسملا نإ) طوقلا ضعب ىدل داقتعالا رارمتسا ىلإ ريشي امم ؛«ةميظع

 اقراط دسح دق ريصن نب ىسوم نأب نظلاو لب «(مهدالب ىلإ اوداع ةمينغلا نم مهيديأ
 ةطخ وه رخآ قيرط نم ىسوم ريسم ناك امنيب ءاهومنغ يتلا مئانغلا ىلع هعم نيذلاو
 ءارضخلا ةريزجلا) وه ىلوألا ةلحرملا ةطخ روحم ناك دقف «ةيناثلا ةيذيفنتلا ةلحرملا

 ةريزجلا) وه ةيناثلا ةلحرملل ىسيئرلا طخلا امئيب (« ةلطيلط - ةقلام  ةطانرغ  ةجتسأ -

 اينايسإ: هذلر ةيقج مق ( ةلظيلط د ادرام نةيليبش] ىريتكلا قداولا حةنومرق - ةرضخلا

 .اهعيمج لاغتربلاو

 امك  كلذو ه97 ناضمر يف ءارضخلا ةريزجلا نم ريصُت نب ىسوم قلطناف

 .1ةونع اهحتفف ميلسلا نبأ ةنيدم ىلإ  ريثألا نبا ركذ

 قفتاف «سلدنألا ندم نصحأ يهو 0871834017714 ةنومرق ةنيدم ىلإ راس مث

 نيمزهنم مهنأ ةفصب ةنومرق ىلإ طوقلا هباحصأو نايلب بهذي نأ ىلع نايلب عم ىسوم
 دونجل باوبألا ىدحإ نوحتفي مث «ةنيدملا نولخديف نيملسملا شيج نم نيبراه
 مهوتأف «ةنومرق ىلإ هتصاخو نايلب ىسوم ّمّدَق» دقف ناك كلذكو «ليللا يف ىسوم

 ليخلا مهيلإ ىسوم لسرأف «مهتنيدم مهولخدأف «حالسلا مهعمو نيمزهنملا لاح ىلع
 حتتف ريصن نب ىسومل مت كلذبو .«اهوكّلَمو ءنوملسملا اهلخدف ءاليل مهل اهوحتفف

 .ه857 لاوش يف ةعينملا ةنومرق ةنيذم

 نأل ؛اينابسإ يف ةيناثلا ةيسيئرلا ةنيدملا يه تناكو ةيليبشإ ةنيدم ىلإ راس مث
 كولم ناك» :نودلخ نبا لاق «ةيليبشإو ةلطيلط نولزني اوناك نابسإلا طوقلا كولم

 دقو ««ةيليبشإو ةدرام اولزن امبرو «مهكلم راد تناكو ةلطيلط ةنيدم نولزني طوقلا

 نئادم مظعأ نم يهو ةيليبشإ ىلإ ىسوم راس مثا : الئاق اهحتف أبن ريثألا نبا زجوأ

 حتف ناكو .«اهب نم برهو ءاهحتفو ءًارهشأ اهرصاحف ءأراثآ اهّرَعأو اناينب سلدنألا
 مكحلل ىلوألا ةيسيئرلا ةمصاعلا ةنيدملا تحبصأو «ه1495 ةنس لئاوأ يف ةيليبشإ

 نب زيزعلا دبع ريمألا هنبا اهيلع ىسوم فلختسا دقو «سلدنألاب يمالسإلا يبرعلا

 . يمالسإلا يبرعلا اهرصع سسأو - دعب اميف - ريصُن نب ىسوم

 ةثلاث يه تناكو 24111124 ةدرام ةنيدم ىلإ ةيليبشإ نم ريصن نب ىسوم راسو

 ةدرامو ةلطيلط يهو اينابسإ يف طوقلا كولمل مصاوع تناك يتلا ةيسيئرلا ندملا
 ىلإ ىسوم راس» :ريثألا نبا لاق :ًائيه الو ًالهس نكي مل ةدرام حتف نكلو «ةيليبشإو
 ىسوم مهل نمكف «ًاديدش ًالاتق هولتاقف هيلإ اوجرخ اهلهأ ناك دقو ءاهرصاحف ةدرام
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 ىلإ اوجرخف مهيلإ فحز اوحبصأ املف رافكلا مهري ملف ءرخصلا عطاقم يف ًاليل
 نيمكلا نم (هعم نيذلاو ىسوم) مهيلع اوجرخف - لاتقلل يأ  مهتداع ىلع نيملسملا

 لخدف مهنم اجن ْنَم اجنو «أعيرذ التق مهولتقو دلبلا نيبو مهنيب اولاحو مهب اوقدحأو
 و 0 ءارهشأ اهب مهرصحف ل «ةنيدملا

 2 ة4 نس ناضمر رخآ اهحنعلا مث «مويلا ءادهشلا جرب يمس 3

 سئانكلا لاومأو ةيقيلج ىلإ نيبراهلا لاومأو نيمكلا موي ىلتقلا لاومأ عيمج نأ ىلع
 ةدرام ةنئيذم لهأل ريصن نب ىسوم ىطعأ دقف كلذ ىوس ام امأو  .«نيملسملل اهيلحو

 ةنيدم يف ىسوم عضوو «نيملسملا ةمذ مهلو مهسئاتكو مهلاومأو مهسفنأ ىلع نامألا

 دنج نإ مث  ةلطيلط ديري ةدرام نم راسو «نيملسملا نم ةريغص ةيركسع ةطبار ةدرام

  ةدرام اودصقو اوعمتجا  (اهحاتتفا دنع اهنم اوبره اوناك نيذلا)  ةيليبشإ لهأ

 .نيملسملا نم اهب ْنَم اولتقف (مهتحلاصم مت نيذلا ةدرام لهأ دنج مهعم نواعتف)

 اهلهأ نِم اهب ْنَم لتقو :ةونع اهكّلَمو اهرصحف شيجب زيزعلا دبع هنبا اهيلإ ىسوم هِجّوُف

 . « ةيليبشإ ىلإ داعو «امهحتفف ( ةجاب )و ( ةلبل ) ىلإ اهنع راسو «(اوردغ قيذلا دونجلا)

 ةلطيلط ةنيدم ىلإ ةدرام نم ريصُت نب ىسوم ريمألا لصو ه4 لاوش يفو
 ةنس طساوأ ىف اهحاتتفا ذنم اهيف ًاطبارم دايز نب قراط ناك ىتلا (201:528)
 وه ةلطيلط هلوخدو سلدنألا يف قراط لغوت ىلع ىسوم بضغ ناكو «ه47
 دئاقلا ةبقاعمل مداق هنإ ضعبلا نظ دقف ءريصُت نب ىسوم ريمألا مودقل رهاظلا ببسلا
 ةظفاحملا نأ ودبيو «برغملا ىلإ مئانغلاو نيملسملاب ةدوعلاو «هرماوأ فلاخ يذلا

 ةدرام ةنيدم نم ىسوم راس» هنأ ريثألا نبا ركذ دقف ءابولطم ناك نظلا كلذ ىلع

 ىسوم هبرضف هيلإ لزن هرصبأ املف «هيقلف هيلإ قراط جرخف «ةلطيلط ديري لاوش يف
 .«ةلطيلط ةنيدم ىلإ هب راس مث ؛ةفالخ نم ناك ام ىلع هخبوو هسأر ىلع طوسلاب

 مل :ليقو» :الئاق فدرأ مث «هسبحو هبرض» : هنأ لوقت 7 ةيناث ةياور ريثألا نبا ركذو

 هاملت ) : هنأ ةلطيلط ىلإ ريصن نب ىسوم لوصو نع نودلخ رف لاق امنيب . ( هسيحبي

 ىلع لدت ةطخ ناك ثدح ام نأ كلذ لمجم نم نيبتيو .؟ عّبتاو «داقناو «قراط

 ةلطيلط ىف ايقتلا نأ امف ء«دايز نب قراط دئاقلاو ريصُن نب ىسوم ريمألل ةذف ةيرقبع
 . حتفلا ةطخ نم ةثلاثلا ةلحرملا ذيفنتب ريصن نب ىسوم أدب ىتح

 سلدنألا حيتف نم ةثلاثلا ةيذيفنتلا ةلحرملا
 ' لمشت ةيناثلاو ىلوألا نيتلحرملا يف اهحتف مت يتلا سلدنألا قطانم تناك

 - ةيليبشإ - ةنومرق - ةلطيلط - ةقلم  ةطانرغ  ةبطرق  ةجتسأ  ءارضخلا ةريزجلا)

 نب ىسوم ريمألا ىقتلا املف - ًايلاح  اينابسإ بونج قطانم يهو (ةدرام  ةجاب - ةلبل
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 يف 701.815 ةلطيلط ةنيدم يف حتفلا شيج ةداق رابكو دايز نب قراط دئاقلاب ريصُت

 اهلولدمب سلدنألا دالب حتف نم ةثلاثلا ةلحرملا ذيفنتل لمعلا أدب ه5 ةئنس لاوش

 حتف لمشت ةثلاثلا ةلحرملا تناكو ءًايلاح لاغتربلاو اينابسإ لمشي يذلا ميدقلا عس ولا
 انايتنإ نوبه ظن رم هيد ةييقرلا ةيفييساعو انتا قر هو وعلاوا ةنالث
 ماوق ناكو «ةيقيلج ىّمسملا اهميلقأو اينابسإ لامشو «ةنوبشل اهتمصاعو لاغتربلاو
 ىلإ شيجلا ميسقتب ريصن نب ىسوم ماقف ءافلأ نيثالث غلب دق يمالسإلا يبرعلا شيجلا

 نب زيزعلا دبع ةدايقب ةحوتفملا سلدنألا قطانم يف اهنم ةقرف تقب ءًأبيرقت قرف ثالث

 ةدايقب شيجلا نم ةقرف ىسوم ثعبو. «ةيليبشإ ةنيدم هتدعاق تناكو ريصُن نب ىسوم

 شيجلا بلغأ يف هسفنب ريصن نب ىسوم راس امنيب ءاينابسإ برغ ىلإ دايز نب قراط
 حتتفاف ًالامش راس مث . .ًاعيمج اهحتتفاف اسنرف موخت ىلإ اينابسإ قرشو ةطسقرس حتفل

 .سلدنألا دالب حتف متأو ةيقيلج دالب

 ىلإ سلدنألا يف لغوتو حتفلا ىسوم ممت# :نودلخ نبا لاق كلذ يفو
 خّودو «برغلا يف سداق منصو «فوجلا يف ةنوبرأو "د ةهج يف ةنولشرب
 ”«اهمئانغ عّمجو ءاهراطقأ

 ءاهتئادمو ةطسقرس ىلإ . ةلطيلط نم - ريصُت نب ىسوم راس» :ريثألا نيا لاقو
 اهيف راثآ تاذ ةلهس ضرأو ةريبك ةزافم ىلإ ىهتناف «جنرفلا دالب يف لغوأو ءاهحتتفاف
 نبا هركذ يذلا وهو لاثمتلا ىلع ةشوقنم ةباتك ينعي - (رقنلاب ةباتك هيف ءًامئاق منص
 ب اننانفإ لامشو ةيقيلج ميلقأ ىصقأ يف كلذو (برغلا يف سداق منص ) هنأب نودلخت
 يبسيو لتقيو , حتفي ءمنصلا ةيحان ريغ يف ودعلا دالب ىسوم دصقو : ريثألا نبا لاق

 رفلا ةوضقملاو 7 يب محللا وفيبلا ىلع الب 0 هلتاق ْنَم

 لامش يف ياكسب جيلخ امإو اينابسإ لامش يف يسلطألا طيخحملا امإ وه رضخألا
 ةريزج كانه تناكو يسلطألا طيحملا ىلإ دتمي جيلخ وهو اسنرفو اينابسإ نيب اينابسإ
 عقت اهنأل ؛ريطاسألاب ةنيدملا وأ ةريررملا كلك رح طحالب « ةبيجبع ةنيدم اهيف
 مهريغو برعلاو مورلاو نانويلاف «ضرألا رخآ اهنأ نودقتعي سانلا ناك ام ةياهن يف
 اينابسإ برغو برغملا برغ دتمملا يسلطألا طيحملا رحب نأ نودقتعي اوناك
 كلت يف ريصن نب ىسوم دجيس اذامف ءابرغ ضرألا ةياهن وه اسنرفو لاغتربلاو
 ؟ضرألا برغ ةياهنو ىصقأ يف اهحتف يتلا ةريزجلا وأ ةنيدملا

 ةئيدم ىلإ راس ريصن نب ىسوم نأ هريغو يناعمسلا ركذ) :ريثك نب ظفاحلا لاق

 . ةدج 7١١ص _ نودلخ نبا خيرات 0010

 .؛ج 7١؟4ص - ريثألا نبال  خيراتلا يف لماكلا (0)
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 اهيلع اوفرشأ املو «برغلا دالب ىصقأ يف رضخألا طيحملا رحبلا برقب يتلا ساحنلا
 لسرأ مث ءاهدنع اولزن اهوتأ املف «ةديعب ةفاسم نم اهناطيحو اهتافرش قيرب اوأر
 اهروس لوح رودي نأ هرمأو «لاطبألا نم سراف ةئام هعمو هباحصأ نم ًالجر ىسوم

 مث ءاهروس لوح ةليلو ًاموي راس هنإ : ليقف ٠ ءاهلخاد ىلإ ذفنم وأ باب اهل له رظنيل

 اوعمجف ىسوم مهرمأف ءاهلخاد ىلإ ًاذفنم الو ًاباب دجي مل هنأ هربخأف هيلإ عجر

 ملالس لمعب رمأف ءاهروس ىلعأ اوغلبي ملف «ضعب ىلع هضعب عاتملا نم مهعم ام

 رسول ع يايا عمل ل ل اح : ليقو لا

 ةروكذملا رارجلا كلت نإ :ليقف اي ةبيرق ةريحب ىلإ 3 5 ل مثأ |

 تيأر ءيش بجعأ نع ديلولا مايأ قشمد مدق نيح ريصُن نب ىسوم لأس زيزعلا دبع
 متاخب ةموتخم ِةّرَج ةرشع تس اهيف ةريزج ىلإ انيهتنا :لاقف - رضخألا  رحبلا ىف

 رارجلا كلت نأ :ىناعمسلا لاق .ةياورلا رخآ ىلإ . :مالسلا اههيلع ةوأذ: نب نآميلس

 :ًامئاق ًالجر اهيلع دجوو « ساحنلا ةنيدم نم برقلاب ةريحبلا كلت يف ىسوم اهدجو

 ناميلس هسبح ةريحبلا هله ىف سوبحم ىبأو نجلا نم لجر :لاق ؟تنأ ام :هل لاقف

 هذه نم ًاجراخ ًأدحأ تيأر له :هل لاقف .هروزأ ةرم ةنس لك يف هيلإ ءيجأ انأف

 لبعتي ةريحبلا هذه ىلإ ةنس لك يف ىتأي ًالجر نأ الإ ال : لاك ؟اهيلإ الخد وأ ةنيدملا

 دوصقملاو .2؟”2«كلذ ةحصب ملعأ هّللاو ءاهلثم ىلإ دوعي الف بهذي مث ًامايأ اهيلع
 دقو .يئجلا كلذ دوجو ربخ ةحص وه (كلذ ةحصب ملعأ هللاو) : ريثك نبا لوقب

 دق اذإف «تبَقُتُق رارجلا نم ةدحاوب رمأ ريصن نب ىسوم نأ :ركاسع نبأ ةياور يف ءاج

 مدلك يناعجسلا ةياور يف ءاجر يذلا ينجلا وه نوكيف» .هسأر ضفني ينج اهنم جرخ

 ملعأ هّللا) :ريثك نبأ لاق يذلا وه ةياورلا نم بناجلا كلذف ءةغم يدع ةي ىسوت

 طيحملا ةريحب يف ةريزجلاو ةنيدملا كلت ريصن نب ىسوم غولب امأ «(كلذ ةحصب

 ةنيدملا كلت تناكو «هتاحوتف ىهتنم كلذ ناك دقف (ياكسب جيلخ ) رضخألا يسلطألا
 ىلإ يتأي الجر ةنيدملا نم ةبيرق ةريحب دنع دجو هنأ ودبيو «ديعب نمز ذنم ةروجهم

 كلت ىلإ هابأ ىفن دق ناك نابسإلا كولم دحأ نأو «هيبأ ربق ةرايزل ةنس لك ىف كانه

 ةنيدم  ةروجهملا ةنيدملا كلت نع لجرلا كلذ عم ىسوم ملكتف ءاهيف تامف ةريزجلا

 ءاج دقو .ميظع زنك اهيف نأ هربخأف ءاهلوخد ةيفيك نعو «ءيش اهيف لهو  ساحنلا

 .ةج 19/7 - 77١ص - ريثك نبال  ةياهئلاو ةيادبلا )١(
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 ,«سلدنألا ريصُت نب ىسوم حَتُف امل» :ًالئاق ريثك نبا اهركذ ىرخأ ةياور يف كلذ ربخ
 ا هنن نوع ؛ميظع زنك ىلع كلدأ ىتح الاجر يعم ثعبا : :هل لاقف لجر ٌةءاج

 تاذ ةميظع ةعاق ىلإ رفحلا مهب ىضفأف ءاورفحف ءاورفحا :لاقف ناكم ىلإ مهب ىتأف

 امأو «مهتهبأ ام دجربزلاو رهاوجلاو تيقاويلا نم كانه اودجوف «ةنّسَح نيواول
 اهنم ةسفنطلا «ءسفانطلا عضوملا كلذ يف اودجوو «هنع رّبَعُي ال ءيشف بهذلا
 رهوجلاب ةموظنم ةسفنطلاو «رختفملا يلاغلا ؤلؤللاب ةموظنم «بهذلا نابضقب ةجوسنم

 دجو هنأ :ليقو .اهتافصو اهنسحو اهلكش يف ريظن اهل سيل يتلا تيقاويلاو «نمثملا
 بهذ نيطيلخ نم ةدئاملا تناكو « ءاهيلع لكأي ناك يتلا ناميلس ةدكام زنكلا اذه يف

 ناميلس ةدئام نع ربخلا رتاوت دقو «''""رهوجو ؤلؤل قاوطأ ةئالث اهيلعو «ةضفو
 قراطو ىسوم اهدجو ناميلس ةدئام نأ :ليقو «ناميلس متاخب ةموتخملا رارجلا نعو
 همسا ناك نابسإلا طوقلا كولم دحأ نأ كلذ لمجم نم ودبيو .ةلطيلط ةنيدم ىف

 تناكو. «نيقباسلا نابسإلا كولم ءامظع نم ناكو  ناميلس مسا نم ًابيرق وأ  ناميلص
 ضعب نظف «هتدئام ةدئاملا كلت تناكو «ةمتخب ةموتخم اهيلع روثعملا بهذلا رارج

 يف زونكلاو ءايشألا كلت ىلع روثعلا امئيب دواد نب ناميلس َّيبنلا هنإ نيرخأتملا ةاورلا
 خولي تاكو دان ايست هكايل قيقباسلا كولعتا دعا روتكو ةدئام هنأ ىلع لدي نابع
 ةمتاخ يسلطألا طيحملاو ياكسب جيلخ يف ةريزجلاو ةنيدملا كلت ريصُن نب ىسوم

 طسوتملا ضيبألا رحبلا نم لاغتربلاو اينابسإ كلذب تلمش يتلا ةميظعلا هتاحوتفل
 ًابرغ يسلطألا طيحملا نمو ًالامش طيحملا رضخألا رحبلاو ياكسب جيلخ ىلإ ًابونج
 عمج دقو» :ريثك نبأ لاق .ًاقرش  اسنرف موخت يهو - ةنوبرأ فوجو ةنولشرب ىلإ
 هل لاقي هتيرُذ نم ٌلجر هتاوزغو هبورح يف هل ىرج امو ريصُن نب ىسوم رابخأ
 .«ريصن نب ىسوم نب ناورم نب كلملا دبع نب ناورم نب كراعم ةيواعم وبأ

 ةاهنع لاممو سيلاالا لول رولا و ىسوم ةيالو

 يمخللا ديزي نب نمحرلا دبع نب ريصُت نب ىسوم حتافلا يناميلا ميعزلا ناك دقل
 .اهعيمج سلدنألا دالبو يبرعلا برغملا دالبل خيراتلا يف مكاح ريمأ لوأ

 حتتفاو ه8 ةنس ةيقيرفإ ىلع أريمأ كلملا دبع نب ديلولا ةفيلخلا هالو امدنعف

 برغملا دالب لك هتماعزب تدحوت «ىصقألا برغملاو طسوألاو ىندألا برغملا
 : ًايلاح يه يتلا يبرعلا برغملا دالب رئاسل خيراتلا يف مكاح ريمأ لوأ حبصأو يبرعلا

 «برغملا ةكلممو «رئازجلا ةيروهمجو «سنوت ةيروهمجو ء«ةيبيللا ةيبرعلا ةيريهامجلا

 .ةج 11/7  7١؟ص - ريثك نبال - ةياهنلاو ةيادبلا )١(
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 برع مّهو «ربربلا برغملا لهأ ةدهع يفو هدي ىلع ملسأف «ةيناتيروم ةيروهمجو
 مهنيب طبرو «نآرقلاو نيدلا مهيف ثبو «نميلا ىلإ ةحيحصلا مهروذج دوعت ىمادق
 ةوخألا طابرب برغملا ءاجرأ يف اورقتسا نيذلا نيحتافلا برعلا مهئاوخإ نيبو

 دالب حتفل أفلأ نيثالث هماوق غلب شيج زيهجتب ماقو .«ندملاو ا ىّنبو «ةقيثولا

 «ةينابسإ لحاوس ىلإ حتافلا هشيج تلمح يتلا بكارملاو نفسلا زيهجتو «سلدنألا

 ةعبس اوناكو - ه7 بجر ىف دايز نب قراط ةدايقب هشيج نم ىلوألا ةقرفلا اهتلخدف
 نم ةيناثلا ةقرفلا ثعب مث  نيحتافلا برعلا نم مهلقأو «ربربلا نم مهرثكأ «فالآ
 «فالآ ةسمخ اوناكو -ه947 نايعش ىف يرفاعملا كلام نب فيرط ةدايقب هشيج

 ىمظعلا ةثلاثلا ةقرفلاب سلدنألا ريصُت نب ىسوم لخد مث  نييناميلا برعلا نم مهرثكأ
 باتك يف ءاج ءأفلأ رشع ةينامث اوناكو - (م/7١ ويلوي) ه9” ناضمر يف هشيج نم

 مهلخدأ نيذلا ددع غلب كلذبو ء؛رّيْمِح لئابق نم ةبراضلا هتوق تناك» هنأ عماجلا

 لصألا يف مه نيذلا ربربلا مهيلي مث نييناميلا ترا نم وتلا“ ًافلأ نوثالث سلدنألا

 نب ىسوم ةطلس تحت (لاغتربلاو اينابسإ) سلدنألا دالب توضناف عىمادُق برع

 ةفاضإلاب (لاغتربلاو ءاينابسإ) اهعيمج سلدنألا دالبل مكاح ريمأ لوأ وه ناكف «ريصُت

 .ريصن نب ىسوم نب هللا دبع هنبا اهيلع فلختسا يتلا يبرعلا برغملا دالب ىلإ

 ةنس رخاوأ ىتح ه8” ناضمر نم سلدنألا ىف ريصُن نب ىسوم ثكم دقو

 نابسإلاو طوقلا اهلهأ عم ةبيط ةسايس جهتناو «يمالسإلا يبرعلا اهرصع سسأف ه6
 رداصملاو تاساردلا نع عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاج امكو هنأ | مملا

 امأ ءطق شيج هل مزهُي مل أيقت ًاميرك ًالقاع ًاعاجش ريصُن نب ىسوم ناك١  ةيخيراتلا
 ةينيدلا ةّيرحلا قالطإ ىلع ةمئاق تناكف ءاهحتف هل مت يتلا سلدنألا ءالب يف هتسايس

 نأ ىلع يلخادلا لالقتسالا مهحنمو ,مهيديأ يف مهئاضقو مهكالمأ ءاقبإو ءاهلهأل

 ةموكحل هنوعفدي اوناك امم لقأ يأ) ةرّشَعو لخّدلا سمح نيب فلتخت تناك ةيزج اوُدؤي
 . ''”(ويظعلا ي يبرعلا لطبلا اذه ةريس يف ةليوطلا رافسألا تَّّلَأ دقو 2( طوقلا

 يف ةيسيئرلا نوصحلاو ندملا يف نيملسملا برعلا ريصُن نب ىسوم نطوأ دقو

 ف .ءاهقفلاو ءاملعلا مهعمو ةداقلاو ءارمألاو لامعلا اهيلع لمعتساو «نسلدتالا قالي

 تايصخشلا مالعأ نم ناكو . اهيف يمالسإلا يبرعلا رصعلا سيسأتو دجاسملا دييشت
 وهو يناعنصلا هللا دبع نب شنح هيقفلا ريصُن نب ىسوم عم سلدنألا اولخد نيذلا

 ةنس يفوت نأ ىلإ اهب ماقأو طقم عماج» ىنتباو «ةبطرق عماج نيس : يذلا

 (يقيرفإلا رذينملا) :هل لاقُيو ءيجحذملا يمّلسألا رِذْيَتُملا دئاقلاو .ما188ه٠
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 نميألا دعاسلا ناك» هنأ عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاج «(يناميلا رذينملا) ًانايحأو
 «سلدنألاو برغملا يف نيملسملا شيجل ماعلا دئاقلا يمخللا ريصُن نب ىسوم حتافلل

 سلبارط لهأ ىدل هربقو «سلدنألا نم هتدوع دنع سلبارط يف رذينملا يفوت دقو
 يرفاعملا كلام نب فيرط دئاقلاو 2306 ةباحصلا نم هنأ لاقُيو هب نوكربتي روهشم

 يفو «دايز نب قراط دعب سلدنألا ىلإ ريصُت نب ىسوم اهثعب يتلا ةيناثلا ةقرفلا دئاق
 ةسمخ نم ًافلؤم ًايركض ًادذم ريصُت نب ىسوم»لسرأ» هنإ عماجلا باتك يف ءاج كلذ
 ناَيَسَرَفلا عم مهبلغأو لاتقلاب نيسرمتملا ماشلا دونج نم نيينميلا نيلتاقملا نم فالآ
 فالسلا لسع اضنأ تايهبتلا مالعأ نم ناكو :«6"2©2كلام نب قيرط ةدايق تحت

 عم كلملا دبع هدج لخد» :نودلخ نبا لاق ,رماع يبأ نب روصنملا دج يرفاعملا

 نب ثيغم يناميلا دئاقلا» كلذكو . «رثأ حتفلا يف هلو هموق يف ًاميظع ناكو قراط

 تخأ نبا وهو «يمخللا بيبح نب بويأ» دئاقلاو «ةبطرق حتاف يناسغلا ثراحلا

 ةيليبشإ نم الدب ةبطرق لعج يف اذه بويأ ىلإ لضفلا دوعيو . .ريصن نب ىسوم
 ىلع هوبأ هفلشتسا ءريصُت نب ىسوم نب زيزعلا دبع ريمألا دئاقلاو 2376 سلدنألل ةمصاع

 ايهت نأ ىلإ ةيليبشإ يف ًاميقم زيزعلا دبع ناكو ؛(ةدرامو «ةجابو «ةلبل) حتتفاو «ةيليبشإ
 هثبا ىسوم لمعتساف» :نودلخ نبالاق :سلدتالا نم ةدوحلل يصن نت نىشوم

 سلدنألا دالبل ةمصاع يأ .«ةرامإ راد اهذختاف ةبطرقب هلزنأو سلدنألا ىلع زيزعلا دبع
 .ةنس ةئامتس ءاهز سلدنألل ةمصاع ةبطرق ترمتساف ةيرجه 46 ةنس رخاوأ ذنم

 قشمد ىلإ سلدنألا نم ريصُن نب ىسوم ةدوع
 اهعيمج سلدنألا دالب حتف ةذفلا هتيرقبع تحاتأ يذلا ريصُن نب ىسوم نأ

 قرشلا ةهج ىف ةنولشرب ىلإ3  نودلخ نبا ركذ امك  كلذو (لاغتربلاو اينابسإ)

 نسنازيللا لامع سورس ىلإ عماجلا باتك يف ءاج امكو  «فوجلا يف ةنوبرأو
 ميظع عورشمل ططخُيو ركفُي  ه96 ةئس رخاوأ يف  ذخأ دق 5
 نم ةدوعلا وهو «قشمد يف كلملا دبع نب ديلولا ةفيلخلا دنع ًاقيمع أقلق راثأ ريطخو

 . ةينيطنطسقلاو امور قيرط نع نكلو «قشمد ىلإ سلدنألا
 وه ميظع عورشم يف ركفي ىسوم لغج) هنأ عماجلا باتك يف ءاج كلذ يفو

 ةيروس ىلإ دوعيو اهلك ابوروأ حستكي ثيحب ؛ةينيطنطسقلا قيرط نم قرشملا يتأي نأ

 نب ديلولا ةفيلخلاب اذه همزع ربخ لصتي داك امف ؛دوسألا رحبلا ئطاوش قيرط نع
 هرمأي ىسوم ىلإ بتكف لاغيإلا بقاوع فاخو شيجلا ىلع قلق ىتح كلملا دبع

 )١( الجامع  ةمجرتو - 784 ص - فيرط ةمجرتو 55ص - رذينملا ةمجرت أيوب  ص1٠١١.
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 نودلخ نبا كلذ ركذ دقو - ناوريقلاو برغملا قيرط نع نكلو .(«قشم نإ ةةوعلاب

 يف ةنوبرأو قرشلا ةهج يف ةنولشرب ىلإ م ا ممت» :ًالئاق

 ممأ .مجاعألا دالب نم اهنيب ام ضوخيو سلدنألا تور نم ءابكلا ىلإ زواجعو

 ربخلا ىمدو . ةفالخلا رادب قحلي نأ ا ءمهل ايكلةبم :مهيف ًادهاجم ,ةينارصنلا

 هب مه ام نأ ىأرو «برحلا راد نم نيملتسملا ناكمب هقلق دتشاف «ديلولا ىلإ

 عجري نأ هريفس ىلإ ّر ةساو «فارصنالاب هيلإ ثعبف «نيملسملاب ٌررغ ريصن نب ىسوم

 .(ىسوم مزع يف كلذ ّتْمَق .ةدهع كلذب هل بتكو ءوه عجري مل نإ نيملسملاب

 مهب حتفأ ىتح مهتدقل يل سانلا داقنا ول :ريصُت نب ىسوم لاق» :ويثك ننآ لاقو

 ( جنرفلا دالب يف ىمظعلا ةنيدملا يهو - ةيمور ةنيدم

 ةطخو ةركفل ةماعلا طوطخلا نأ لوقلا ةيخيراتلا صوصنلا لمجم حيتتو

 يتلاو ةينيدرس ىلإ اههجو دق ناك يتلا ةيرحبلا ةلمحلاب ًاضيأ طبترت ريصُن نب ىسوم

 ادع ام رزجلا ربكأ نم يهو مورلا رحب يف ةينادوس ةريزج ) : ًالئاق ريثألا نبأ هركذ

 هذه ىلإ رحبلا يف هركسع نم ةفئاط ريصُن نب ىسوم رّيَس دقو ...ةيلقص ةريزج
 ةنس كلذ ناكو .«فصوُي الو ُدَحُي ال ام اهنم نوملسملا مَنَعو . .اهولخدف ةريزجلا
 كلت نع ةيعالطتسالا تامولعملاب ًاضيأ ةلمحلا كلت تداع اميرو - ه9” وأ _ه5

 ةطخو ةركف نأ كاردإ حيتي امم .اسنرف بونج لحاس نم اهيلي امو ةيسنرفلا ةريزجلا

 موقتو ءاسنرف بونج حتتفيف ةنولشرب نم هشيجب مدقتي نإ :تناك ريصت نب ىسوم
 لحاسو ةيئيدرس ةريزج حتفو سنوت لحاس نم مدقتلاب تقولا تاذ يف ةيرحبلا هنفس

 حتفتو ءارب اهحتفيف ءامور يهو ةيمور ىلإ اسنرف بونج نم مدقتي مث ءاسنرف بونج

 بونج يف ةيرحبلا تاوقلا هب ىقتلتو ءايلاطيإ بونج لحاسو ةيلقص ةيرحبلا هنفس
 ارب اهحكفيف .(ًايلاح ايكرت يف لوبنتسا يهو) ةينيطنطسقلا ىلإ يضمي مث ءامور
 روغتو ماشلا يلاعأ يف ةطبارملا ةيمالسإلا تاوقلا ةكراشم كلذ مزلتس امبرو 100

 نم ريصُن نب ىسوم يضمي مث ؛«نيتهجلا نم اهحتفو اهوزغ متيف (ايكرت) مورلا دالب

 كلملا دبع نب ديلولا ةفيلخلا ىلإو  ةفالخلا راد - قشمد ىلإ بوردلاو ةينيطنطسقلا

 سلدنألا دالب نم هيلع هللا حتف اميو ةركفلا كلتب ريصُت نب ىسوم هيلإ بتك يذلا
 تيبو ةفيلخلاب ةصاخلا مئانغلا سمخب هيلإ مدقي فوسو ءاهمّتَغ يتلا ةميظعلا مئانغلاو

 ةطخلاو ةركفلا كلت ذيفنتب ةفيلخلا نذأ اذإ كلذو «ةينيطنطسقلاو امور قيرط نع لاملا

 ريصُن نب ىسوم ىلإ ًالوسر ثعبو «ةركفلا كلت ةفيلخلا ديؤي.ملف « لاحلا ةعيبطب -
 فلختسيو «ناوريقلاو برغملا قيرط نع ؛مئانغلا سمخب هيلإ مدقي نأب سلدنألا يف
 .وواشتلل هاعدتسا ديلولا نأ ىلإ ًاضيأ ريشي امم «سلدنألا ىلع ةاري نم
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 كل ةنيدم يف وهو ريصُن نب ىسوم ىلع ديلولا لوسر ِمِدَق» :ريثألا نبا لاق
 فورعملا جفلا ىلع ىسوم جرخف - [اينابسإ لامش يف نويل ةنيدم يهو] - ةيقيلجب

 ىلع فلختساو ءيوس ايضمو هعم هلفقأف ىلعألا رغثلا نم قراط هافاوو ىسوم جفب

 .«ىسوم نب زيزعلا دبع هنبا سلدنألا

 ةياهنو ًالزع نكت مل ريصُت نب ىسوم ةدوع نأ ىلع لدي زيزعلا دبع فالختساف
 ركذ امك ثيح زيزعلا دبع هنبا سلدنألا ىلع بانأ امنإو - ضعبلا نظي امك - هتيالول
 ءاهروغثب ةيماحلاو ةطبارلا لزنأ نأ دعب سلدنألا نع ىسوم لَمَق» :نودلخ نبا

 .«ةرامإ راد اهذختاف ةبطرقب هلزنأو زيزعلا دبع هنبا لمعتساو

 تائم مضي «ميظع يرحب بكوم يف سلدنألا ريصُت نب ىسوم رداغ دقو
 كولم ءانبأ نم نيثالثو «سلدنألا نم اهمنغ يتلا لاومألا سمخ اهنتم ىلعو «نفسلا
 نآلا قيسلا نم فالآلاو «توركلا ىف نانسو مهرسا نيذلا لافتربلاو اينايسإ ءازمأو
 متف دالبلا لهأو اوبراحي مل نيذلا امأ ءمهيبسو مهرسأ مت ا وهزملاو اوهراخع هريثلا
 0 ىسوم فلختسا) :هريثألا نما لاق د .مهنيمأتو ةيزجلا ءادأ ىلع مهتحلاصم

 ىلعو اهيلع فلختسا ةتبس ىلإ رحبلا ربع املو ءىسوم نب زيزعلا دبع هنبا سلدنألا
 ريبكلا هنبا اهلامعأو ةيقيرفإ ىلع فلختساو «كلملا دبع هنبا اهالاو امو ةجنط
 .«ماشلا ىلإ راسو هللا دبع

 ةيالو ةمصاع يه ناوريقلاو «ه5 ةنس رخاوأ يف ناوريقلا ىلإ هلوصو ناكو

 نبا لاق :ةسأل اهيليع اناث اربمأ يسوع ةوردللا دبع ناك ءاهعيمج برغملا دالب

 هنبا ةيقيرفإ ىلع ىَلَوَو ؛نيعستو سمخ ةنس ناوريقلاب ىسوم ٌلَحَو» :نودلخ
 ردا 01 متاكخلا قم عع ناك اني نيعستو يدي ةنيع رجلا ىلإ لكرأو للا ذيع

 كازمأل هد ايهو .ةءانقلا ىلإ ةريبصت عي نوم انتل نيالا نبا لامر هف:لارعألاو
 طوقلا كولمو تانب نم فلأ نوثالث هعمو ةدئاملاو رئاخذلاو نمل ألا نمد قدك قبلا

 :ريثك نب ظفاحلا لاقو 3 نفح الا ةعسمالاو نعوعتلا ىضتت قو « مهنايعأو

 كلذو ءيّْبَسلا نم ًافلأ نيثالثب هعم مدق «ديلولا ىلع ريصُت نب ىسوم ِمِدّق امل»
 رهاوجلاو فحتلاو لاومألا نم هعم مِدَقو ءاهازغ ةازغ رخآ يف همنغ ناك ام سمخ
 ةنس قرشلا ىلإ ىسوم لحترا» :نودلخ نبا لاقو .(فصوُي الو دحي ال ام ءولآللاو

 دوصقملاو  «رهظلاو لجعلا يلع لاومألاو رئاخذلاو مئانغلا نم هعم ناك امب ه7

 ناكو  لبإلا لفاوق ىهف :رهظلا امأ «ناريثلاو لويخلا اهرجت ىتلا تابرعلا : لجعلاب

 برعلا هشيج ناسرف نم سراف فلأ نع لقي ال ام بكوملا كلذ يف ىسوم عم
 يف  رصم ىلإ سنوتب ناوريقلا نم ميظعلا هبكومب ريصُت نب ىسوم راسف «نيملسملا
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 كيرش نب ةّرق ريمألا كاذنآ رصم مكحي ناكو - ه957 ةنس مرحملا رهش يلاوح

 نم ىسوم ىَضَمو «؛كلملا دبع نب ديلولا ةفالخ يف رصم ريمأ يجحذملا ىسبَعلا
 ناسرفلا نم ميظعلا هبكومب قشمد لخدف «قشمد ىلإ اهنم زاجأ مث نيطسلف ىلإ رصم
 ءه47 ةنس يناثلا عيبر رهش نم ةعمج موي يف مئانغلاو يبّسلاو لفاوقلاو تابرعلاو

 ريبكلا يومألا عماجلا يف ةفيلخلاو «ةعمجلا موي يف قشمد هلوخد ىسوم لعج دقو
 ةفيلخلا ناكو «ةعمجلا ةالص ءادأل ماشلاو قشمد لهأو ةداقو ءارمأ عم قشمدب

 :مويلا كلذ يف ةعمجلا ةبطخ بطخي يذلا وع كلملا دبع نب ديلولا

 ديلولاو «ةعمج موي يف قشمد ريصُن نب ىسوم لخد» :ريثك نب ظفاحلا لاق
 نم ًامالغ نوثالث هعمو لخدف :ةننح ةكهو ةلسح اراك سوم نسل َكقو «ربنملا ىلع

 نم مهعم ام عم كولملا ناجيت مهسبلأ دقو «؛نابسإلاو مهرسأ نيذلا كولملا ءانبأ

 ربنم ىلع سانلا بطخي وهو ديلولا مهيلإ رظن املف .ةميظعلا ةهبألاو مشحلاو مدخلا
 ءاجو «ةغلابلا ةنيزلاو رهاوجلاو ريرحلا نم مهيلع ىأر اَمِل مهيلإ تهب قشمد عماج

 كولم ءائبأ)  كئلوأ رمأو «ربنملا ىلع وهو ديلولا ىلع ملسف ريصن نب ىسوم
 هب ُهديأ ام ىلع كو ديل را هللا ديك .هلامشو رينملا نيمي نع اوفقوف  (نابسإلا

 جرخ ىتح ركشلاو ديمحتلاو ءاعدلا لاطأو  (مالسإلا ةلود كلُم)  هكلُم عسوو

 - (هرصق ىلإ) - ريصن نب ىسومب ىعدتسا مث .سانلاب ىلصف لزن مث ؛ةعمجلا تقو
 .(17« ينصت نب ىسوم كلذكو ءاريثك ًائيش هاطعأو ةتزئاج نسحأف

 ىدامج فصتنم يف قسمي تامو كلملا دبع. خيرديلولا ضرم نأ ثبل ام مث

 نب ظفاحلا ركذ امكو  ثيح «كلملا دبع نب ناميلس ةفالخلا ىلوتو ءه5 0

 - «ناميلس ىلوتو ديلولا تام ىتح قشمدب ًاميقم ريصُن نب ىسوم لزي مل - ريثك
 اهمظعم ىَضَق ماع ا/ا/ ةريع قفان ادق ًاريبك اشيش كلذنا ريصلا نب ىسوم ةناكو

 ةفالخ يف صربق ةريزجل هتيالو ذنم مالسإلا نيد ًارشانو هللا ليبس يف ًادهاجم

 هتاحوتفو هتيالوو هاله ةنس - ةيقيرفآ لامشل هتيالو ىلإ ها ةنس - نافع نب نامثع

 ىلوتو ديلولا تام نأ ىلإ كلملا دبع نب ديلولا ةفالخ يف سلدنألاو برغملا دالبل
 لب عمو ةحيس دبا ريض درب سومر ه3 11 لاقل قدامك ىلا ناهي

 د دع

 ةريخألا ريصن نب ىسوم مايأ
 نأ » ىلوألا ةياورلا معزت «ناتياور ريصت نب ىسومل ةريخألا مايألا ابن عزاتش

 نب ناميلس فلختساو كلملا دبع نب ديلولا تام دقو ماشلا مق ريصُن نب ىسوم

 .ةج 177”ص - ريثك نبال  ةياهنلاو ةيادبلا )١(
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 هسبحو هاصقأو هلامعأ عيمج نع هلزعف ريصُت نب ىسوم نع ًافرحنم ناكو كلملا دبع

 اق مث ةلوقملا كلت ريثألا نبا ركذ دقو 4هتنوعم برعلا لأسي نأ جاتحا ىتح همرغأو
 لخد» هنأ عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاجو '7«نح ديلولاو ماشلا مدق هنأ :ليقو»

 هاقبتسا ناميلس يلو املف .هتوم ضرم يف كلملا دبع نب ديلولاو ه5 ةنس قشمد
 ٌفرصتاف -ناميلس - هبكتو هلزع : ليقو «ى4ال ةتس ةئيدملاب تامق ةعم' بو ةةدنع
 :ريثك نب ظفاحلا لاقو .(«يفوت نأ ىلإ ةيضرُم ريغ ةلاح يف ماقأو ىرقلا يداو ىلإ

 موي يف قشمد لخدف .همايأ رخآ يف كلملا دبع نب ديلولا ىلع ريصن نب ىسوم دُنَو»

 أاميقم لزي مل» هنأو .ركذلا فلاس نيقيلا أبنلا رخآ ىلإ 2١ . ربنملا ىلع ديلولاو ةعمج
 نم مدق هنأب معزلا ىلإ ريثك نبا راشأ دقو .«ناميلس ىلوتو ديلولا تام ىتح قشمدب

 يف مدق هنأ حيحصلاو» :ريثك نبا لاق مث «ناميلس ىلوتو ديلولا تام دقو برغملا
 هنأ حيحصلاف «ةياورلا كلت هتمعز ام ةحص مدع كلذ نم نيبتيو .«ديلولا هيخأ مايأ

 ديلولا ضرم نأ ثبل امو  ه97 يناثلا عيبر يف  ديلولا مايأ رخآ يف قشمد لصو

 لهف .كلملا دبع نب ناميلس ةفالخلا ىلوتو ء«ه145 ىناثلا ىدامج فصتنم ىف تامو

  الوأ  حبحصلا ؟ةيوارلا كلت تمعز امك ريصت نب ىسوم سبحو لزعب ناميلس ماق
 ًأريمأ نيطسلفب ةلمرلا يف ناك امنإو قشمد يف نكي مل كلملا دبع نب ناميلس نأ

 ناميلس ىلإ سانلا هوجوو ءارمألا راس ديلولا تام املف ءدهعلا يلو وه ناكو ءاهيلع
 ءارمألا هتنأو «سدقلاب ةرتف ماقأو «كانه هوعيابف - سدقلا يف ليقو  ةلمرلا يف
 .سلدنألاو برغملا ريمأ ريصُت نب ىسوم مهزربأ نم ناكو «سدقلا ىلإ دوفولاو
 ةفيلخلا ىلع عينشتلا باب نم وه امنإ سبحلاو لزعلا ةياور هتمعز ام نأ ودبيو

 كلذ ثدح ولف هسبحي وأ هلزعي مل هنأ - ا[ حيحصلا امنيب « «كلملا دبع نب ناميلس

 نب زيزعلا دبع لزعو برغملاو ةيقيرفإ ةيالو نع ىسوم نب هللا دبع هنبا لزع مزلتسإل

 وهو سلدنألاو برغملا ىلع ريصن نب ىسوم باون امهنآل «ءسلدنألا نع ىسوم
 كلت عارم عع علص يلع كدر اهييصنلا ف انعرارمسسا ءامهفلختسا يذلا

 ناميلس َرَقَأ دقف ءريصُن نب ىسومل كلملا دبع نب ناميلس ريدقت ىلع لديو ؛ةياورلا

 ةقيرتإ ىلع | ريما سموم نبا هللا دبع ةاقدو نيندقألا نلف ايما يرحل ديع داق
 رهانو :ًايتع ربكلا نم غلب دق ناك ثيح ريصُن نب ىسوم هدنع ىقبتساو «برغملاو

 نب ناميلس دنع ثكم ريصن نب ىسوم نأ  أثلاث - حيحصلاو .ًاماع الآل ه هرمع

 هريشتسي ناميلس ناكو :«لالجإلاو ميركتلا ةياغ يف قشمد مث سدقلا يف كلملا دبع
 «ةينيطنطسقلا وزغ رارق وه ةرتفلا كلت يف ثدح مهأ ناك دقف ءرومألا يف

 .؛4ج ١؟5ص - ريثألا نبال  خيراتلا يف لماكلا(١)
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 قيرط نع سيل نكلو «ةينيطنطسقلا حتف ةركف ريصن نب ىسوم عم ناميلس شقان
 أرب  ماشلا قيرط نع امنإو  ريصن نب ىسوم ديري ناك امك  (اينابسإ) سلدنألا
 سلدنألا نم مدقتلا يف ريصن نب ىسوم ةركف نأ امبو - أرحب - ةيقيرفإ لامشو رصمو
 تقولا تاذ يف ةينيطنطسقلا ةمجاهم نمضتت تناك ةينيطنطسقلا حتف مث اهيلي ام حتفو
 ودبي اشلا ترزد' نع ةنوبلا :تاوقلابو «رصمو  سنوت - ةيقيرفإ لحاس نم نفسلاب

 نم يربلا موجهلا نأ ىأرف «ةركفلا نم ريخألا ءزجلاب ذخأ كلملا دبع نب ناميلس نأ

 نأ دب الو . ييططمقلا ملنلايركتيا كي فإو وضم نم ةيبرحلا نفسا موجهلاو ماشلا
 دعب تأدبو «ةعساو تادادعتسا مث ةليوط تاشقانم مزتلسا رارقلا اذهل ناميلس ذاختا
 نلف امل :يدقاولا لاق :ريثك 9 لاق .ةيذيفنتلا تاوطخلل ةيليصفت تاشقانم كلذ

 :ةينيطنطسقلا ىلإ ركاسعلا لسري مث سدقملا تيبب ةماقإلا دارأ كلملا دبع نب ناميلس
 ىتح نوصحلاو قيتاسرلاو ندملا نم اهنود ام حتفي نأب ريصُت نب ىسوم هيلع راشأف
 اهنوصح تمدُه دقو الإ اهيتأي الف  ةينيطنطسقلاو ماشلا نيب ام ينعي  ةنيدملا غلبي

 اوملسيو مهيديأب اوطعيف ؛عنام اهنيبو كنيب قبي مل كلذ تلعف اذإف ءاهتوق تنهوو
 عدي نأب هيلع راشأف «كلملا دبع نب ةملَسَم هاخأ ناميلس راشتسا مث .دلبلا كل

 دالبلا نم اهنود ام يقب نإف تحتف ام ىتمف «ةونع اهحتفيو دالبلا نم اهنود ام
 ماسلا نهر وتويخلا زييجت : يف ذخأو .يأرلا وه اذه :ناميلس لاقف «كديب نوصحلاو

 ءأفلأ نيرشعو نامت ىلإ ءاقلأ قيوشفو ةئاه بلا ىف ىف زهجف - ةيتارفلا  ةريزجلاو

 لخدف قشمد ىلإ سدقملا ثيب نم ناميلس راس مث «ةريثكلا لاومألا مهيف قفثأو
 حتفل مهرّيسو «كلملا دبع نب ةمْلْسَم مهيلع َرْمأَف «ركاسعلا هيلإ تعمتجا دقو قشمد
 نم اهيلإ ثعيف ةينيطنطسقلا وزغب ناميلس رمأ»' ريثك نب ظفاحلا لاقو .1 ةينيطنطسقلا

 لهأ نم ثعبو ءأفلأ نيرشعو ةئام نم ًاوحن ربلا يف لصوملاو ةريزجلاو ماشلا لهأ
 مهلك سانلا ةعامج ىلعو «ةريبه نب رمع مهيلع رحبلا يف بكرم فلأ ةيقيرفإو رصم
 2390 «ريصُت نب ىسوم ةروشم نع هلك كلذو «ةمّلْسَم هوخأ

 نب ِهّللا دبع نأ ىلع ءرحبلا يف بكرم فلأب ةيقيرفإو رصم لهأ ةكراشم لدتو
 نيلتاقملاب نفسلا نم تائملا ثعب برغملاو ةيقيرفإ ىلع هيبأ بئان ريصُت نب ىسوم
 ريبكلا يربلاو يرحبلا وزغلا كلذ يف اوكرتشاف ءأرحب ةيقيرفإ لامش لهأو دنجج نم
 لإ وزغلا كلذ ةدايق كلملا دبع نب ناميلس دنسأ دقو - هال ةئس - ةيئيطنطسقلل

 امك - ثيح «ةينيطسقلا ىلإ ًارحبو ارب شويجلا تراسف ؛كلملا دبع نب ةمّلْسَم هيخأ
 متي مل هتروشم نكلو ««ريصُن نب ىسوم ةروشم نع هلك كلذو»  ريثك نبا ركذ

 .ةج 778ص - ريثك نبال  ةياهنلاو ةيادبلا(١)
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 ندملا نم ةينيطنطسقلا نود ام حتفب تاوقلا أدبت نأب راشأ دقف .ةلماك اهب ذخألا
 نع تادادمإلا عطقنت كلذبو «ةينيطنطسقلا غلبت ىتح نوصحلاو قيتاسرلاو

 ندملا نم اهلبق ام تحتفو اهيلع تقبطأ دق نوكت ىتلا ةيبرعلا ةيرحبلاو ةيربلا

 متي نأب ةمّلْسَم هيخأ يأرب ذخأ كلملا دبع نب ناميلس نكلو .نوصحلاو قيتاسرلاو

 اهلبق امل ضرعتلا مدعو «ةيئيطنطسقلا ىلإ ةرشابم هجوتلاو (ايكرت) مورلا دالب قارتخا

 قيتاسرلاو ندملا رئاس نإف ةينيطنطسقلا حتف دنعو «نوصحلاو قيتاسرلاو ندملا نم

 ةدايقلا دتسأو «يأرلا كلذ ناميلس لهستساو نسحتساف «ملستست فوس نوصحلاو

 لتاقم فلأ نيعبرأو نيتت ءاهز اهدارفأ ددع غلب يتلا  ةيرحبلاو ةيربلا تاوقلل ةماعلا

 نب ىسوم ةربخو ىأر نم ءيشب عتمتي ةمّلْسَم ناك ولو ؛كلملا دبع نب ةمّلْسَم ىلإ -

 «رارجلا شيجلا كلذ نم لقأب ةينيطنطسقلا حتف مَنَل ةذفلا هتيرقبع نم ءيشبو ريصُن

 يف اهل نكي مل ريصُت نب ىسوم ةيرقبعو ةربخ نكلو «لاغتربلاو اينابسإ حتف مت امك

 دب دراتلا

 خير
 نب ناميلس ةفيلخلا أيهت ء«ريسي دمأب ةيتيطئطسقلا ىلإ شويجلا كلت ريسم دعبو

 خيراوتلاو سانلا ءاملع عمجأ دقو ءجحلا ةضيرف ءادأل ريصُن نب ىسومو كلملا دبع

 نبا لاق «ةفيلخ وهو نيعستو عبس ةنس يف سانلاب جح كلملا دبع نب ناميلس نأ
 هعم ناكو .«ريصن نب ىسوم هعم ذخأو ةنسلا هذه يف سانلاب ناميلس جحا : ريثك

 يذ يف - .جحلا ةضيرف ىسومو رمعو ناميلس ىذأف ءزيزعلا دبع نب رمع ًاضيأ

 ةنيدملا يف لك هّللا لوسر حيرض ةرايزل ريصن نب ىسوم راس مث  ه51 ةجحلا

 لاق . ةيضرم ةيضار اهبر ىلإ ةنئمطملا هسفن تعجر ةنيدملا يف وه امئيبو «ةرونملا

 براق دقو  (ةئيدملا لامش) ىرّقلا يداوب ليقو «ةنيدملا يف تامف» ريتك لونا

 0 "نيالا نبا لاكر 111 نبا + سنو هيي هاج الفرا هفجورا نامل

 نسل 7 كايا ب نا عا قيرطب كرب ناك «سلدنألا حتف يذلا
 قيرط يف ناميلس عم ناك امنإو «كلملا دبع نب ناميلسو وه تام هنأ دوصقملا

 كلذو «قيرطلا يف ًاعم امُّهو ريصُن نب ىسوم تامف . ماشلا ىلإ ةكم نم امهتدوع

 يذ رخاوأ ىف هتافو تناكو «ةنيدملا لامش ىرقلا يداو يف ليقو «ةرونملا ةنيدملاب

 نب ناميلس تام نأ ىلإ اهنم ًابيرقو ةينيطنطسقلا ًارصاحم يرحبلاو يربلا شيجلا كلذ ثكم )١(
 ًافوخ عوجرلاب رمع مهرمأف ءزيزعلا دبع نب رمع ةفالخلا ىلوتو ه9 رفص يف كلملا دبع

 . ماشلا ىلإ اوعجرف « مهدالبو مورلا ةلئاغ نم مهيلع

 .؛4ج 45١ص - ريثألا نبال  لماكلاو هج 5١ص - ريثك نبال - ةياهنلاو ةيادبلا (؟)
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 نب ناميلس امأ هيلع هناوضرو هّللا ةمحرف «ما/6١ قفاوملا ه9! ةجحلا

 .ريصن نب ىسوم ةافو نم طقف نيرهشو
 00 00 ار

 اني دي مدت

 سلدنألا ةالو يناث . . ىسوم نب زيزعلا دبع
 سلدنألا ةالو يناث ركذب ثحبملا اذه متتخن نأ بسانملاو ديفملا نمو

 يف ناعجشلا ةداقلا نم زيزعلا دبع ناك دقف «يمخللا ريصُت نب ىسوم نب زيزعلا دبع
 دهشف ءريصن نب ىسوم ريمألا هيبأ ةدايقب سلدنألا دالبل يمالسإلا يبرعلا حتفلا شيج
 نيب ندملا نم ددعو ةيليبشإ حّْنُفو 081813310714 ةنومرق حبق - 97 ةنس يف  هعم

 طبارو «6114214714 سنأ يداوو 61142417: 4171:712 ريبكلا يداولا

 ىلع ضاخف 348181104 ةدرام ةنيدم ىلإ ىسوم ىضم امنيب ةيليبشإ يف زيزعلا دبع
 نم ةعامج اهيف كرتف ءًاحلص اهحتتفا ىتح روهش ةدع اهرصاحو ًاديدش ًايّرح اهفراشم
 .ةدرام لهأ دنج عم ةيليبشإ دنج لولف فلاحتف «ةلطيلط ًادصاق راسو «نيملسملا

 دئاقلا ريصن نب ىسوم مهيلإ ثعبف ءاهيلع اورطيسو ةدرام يف نيذلا نيملسملا اولتقو
 ةدرام ةنيدم حتتفاو ءادعألا لتقو مزهف . شيجلا نم ةوق يف ىسوم نب زيزعلا دبع
 ةقطنمو ةنيدم مث 72/151811 ةلبل ةقطنمو ةنيدم حتتفاف «ةدرام نم زيزعلا دبع ىضمو

 44 ةنس سلدنألاب يبونجلا ميلقألل دئاق ًاريمأ اهيف ماقأف ةيليبشإ ىلإ داعو «2]88 ةجاب

 . اينابسإ لامشو قرش حتف ريصن نب ىسوم هوبأ متأ امنيب ه56

 ىلع ايلاو زيزعلا دبع ريمألا هنبا ريصن نب ىسوم فلختسا ه90 ةنس رخآ يفو
 نبا رعت امك نيس  ةقيو ادهاق ترخملا ىلإ نسلدنالا جسوم نةاغو :نسلذنألا
 ىَلَوَو «ةرامإ راذ اهذختاف ةبطرقب :ةلؤتاو .«زيؤعلا دنع هيا ىسوم لمعتسا»  نودلخ

 ًاريمأ زيزعلا دبع حبصأف .ء(ه895 ةنس قرشلا ىلإ لحتراو هّللا دبع هئبا ةيقيرفإ ىلع

 ديلولا ةافو ذنم ةصاخو ) - ه947 ةنس سلدنألل ًايلاو حبصأ مث سلدنألا ىلع هيبأل ًابئان

 زيزعلا دبع حبصأف  (ه7 يناثلا ىدامج يف كلملا دبع نب ناميلسل ةفالخلا ةلوليأو

 ةيبرعلا ةفالخلا ةلود راطإ ىف (لاغتربلاو اينابسإ) سلدنألا دالبل ةالولا ءارمألا ىناث

 ذاختاو ةبطرق ةنيدم ىلإ ةيليبشإ نم هلاقتنا هدهع ملاعم لوأ نم ناكو «يمالسإلا
 عماج سيسأتب يناعنصلا شنح هيقفلا ماقو «سلدنألا ةيالول ةمصاعو ةرامإ راد ةبطرق

 :نودلخ نبا لاق .دهعلا كلذ يف ةبطرق

 .'17«ةريثك نئادم هتيالو يف حتتفاو ءًالضاف ًارّيخ ىسوم نب زيزعلا دبع ناكو»

 .:ج 8١١ص  نودلخ نبا خيرات )١(
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 : يلي ام عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاجو
 ريصن نب ىسوم هوبأ هالو حتاف ريمأ :يمخللا ريصُت نب ىسوم نب زيزعلا دبعا

 حتتفاو اهروغث ىمحو هي اهطبضف م ىلإ هتدوع دنع سلدنألا ىلع
 (هتريسو هقالخأ يف الضاف امزاح اعاجش ناك .نئادم

 اهطبضف «ماشلا ىلإ هتدوع دنع سلدنألا ىلع هوبأ هلمعتسا» :ريثألا نبا لاقو

 أريح ناكو :هيبأ دعب تيقب نئادم هترامإ يف حتتفاو ءاهروغث ىمحو اهرومأ ددسو

 . الضاف

 تيظحف - [قباسلا اينابسإ كلم 1001618] - قيرذر ةأرغا نيؤعلا كيغ جوزتو

 ناك امك هيلع اولخد اذإ هل دوجسلاب هتيعرو هباحصأ ذخأي نأ ىلع هتلمحف «هدنع
 . "”«اننيد يف سيل كلذ نإ ءزيزعلا دبع اهل لاقف .قيرذر كلملا اهجوزل لعفُي

 ةرماؤم يف هلايتغاب ىسوم نب زيزعلا دبع دونجو ةداق ضعب ماق ه5/4 ةنس يفو

 زيزعلا دبعب سلدنألا را تراس» :نودلخ نبا لاق «ليصافتلاو عفاودلا ةلوهجم
 ةأرمأ نإ ريثألا نبا لاقو «"” ”4هتيالو نم نيتنسل هولتقف  ناميلس ءارغإب - ىسوم نب
 هتيعرو هباحصأ ذخأي نأ ىلع هتلمح لا زيزعلا دبع ريمألا اهجوزت يتلا قيرذور كلملا
 سيل كلذ نإ :اهل لاقف .قيرذر اهجوزل لعفُي ناك امك هيلع اولخد اذإ هل دوجسلاب
 ناكف ءهيف سلجي ناك يذلا هسلجمل ريصق باب حتفب رمأ ىتح هب لزت ملف ءانئيد يف
 :اهدنع دوجسلاك راصو هب تيضرف .عكارلاك ريصيف «هسأر أطأط هنم لخد اذإ مهدحأ
 لزت ملف «ىبأف «يدنع امم أجات كل لمعأ نأ يقبو كولملاب تقحل نآلا :هل تلاقف
 «بابلل اوئطفقو «رضنت : ليقف د ا يا ع« لعف ىتح هب

 كلملا دبع نب ناميلس نإ :ليقو) : ًالئاق ريثألا نبا فدرأ مث .(هولتقف هيلع اوراثف

 رعيودهيلع واشوف يطل نب يدويا ىلع ةرحب دلع التخيل نجنلا ىلإ ضي
 ناكوم فويسلاب هوبرضف «ةعقاولا ةروسو ةحتافلا أرق دقو حبصلا يلصُي لعن :بارحبملا نف
 ناميلس ىلإ هوريسف هسأر اوذخأو - اهرخلأ ىف نيكستاو نامت ةنما ةياورلا هذه ىلع هلكت

 هّللاو ويبطاار هنااا :لاقو ةبيصملل دلجتف 0 نا احس عل
 نك

 «كلملا دبع نب ناميلس ىلع عينشتلا باب نم يه ةياورلا هذه نأ لل نكميو

 ةجحلا يذ يف ريصُت نب ىسوم يفوت دقف «ىلوألا ةياورلا نم ىّموأو فسم اهنأو

 .؛ج ١54 ص - ريثألا نبال  لماكلا (؟)
 .ٌةدج 86١١ص  نودلخ نبا خيرات 0



 508 ىهْضْللا ريَصُت نب ىَسْوُم / نييئامبلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع همم

 دبع ةيالو نإ مث «ه94 ةنس زيزعلا دبع لتقم نم رهشأ ةتس ءاهز لبق كلذو ه1
 ناك ىلوألا ةياورلل ًاقفوف «كلملا دبع نب ناميلس ةفالخ ىف تناك سلدنألل زيزعلا
 ةفالخ نم فصنو ةنس دعب كلذ نوكيف (ه91 ةنس رخآ ىف) زيزعلا دبع لعقم
 ريخألا فضلا ىف أ ءاهرخلا ف هدب نإ ةلفقم ناك ةيئاثلا ةياورلل ًاقفؤو: «قابدلتم
 بجر ىتح ه9” يناثلا ىدامج نم) ناميلس ةفالخ يف نيتنس هتيالو نوكتف (اهنم
 لع اوما ةوكعلاو ةداقلاىقعي نأ ةلققم ويع نم: كانلاو :فرضألا رهو: (ىقر
 يف وهو هيلع اولخدف (يمخللا بيبح نب بويأ هتخأ نبا مهنم نإ لاقيو) هلتق

 .هولتقف «فويسلاب هوبرضف «ةعقاولا ةروسو ةحتافلا أرق دقو حبصلا يي ىلصي برحملا

 نأ ودبيو «زيزعلا دبع بئان ناك هنأل يمخللا بيبح نب بويأ سلدنألاب رمألا ىلوتف
 هكارتشا ىلع ةنيرق ريزعلا دبع لتقم دعي بويآ ةيالو ربتعا ةاورلا دحأ وأ صانلا ضعب
 بيبح نب بويأ نأ قدس . حيحص ريغ كلذ نأ رهاظلاو «زيزعلا دبع لتق ةرماؤم يف

 ريمأ ريصن نب ىسوم نب هللا دبع ىلإو كلملا دبع نب ناميلس ةفيلخلا ىلإ بتك

 دقو ةداهشلا هل ًائينه : ىسوم نب هللا دبع لاقف ءزيزعلا دبع ريمألا لتقم ًابنب برغملا

 .ًاماوق ًاماوص هَّللاو هولتق

 تخأ نبا وهو يمخللا بيبح نب بويأ هدعب سلدنألا يَلُوو» :نودلخ نبا لاق.

 ءارمألا ةالولا ثلاث بيبح نب بويأ ناكف .«رهشأ ةتس اهيلع ىلوتف ءريصُن نب ىسوم
 يف اذه بويأ ىلإ لضفلا دوعي» هنأ عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاجو «سلدنألا دالبل
 رخاوأ ىتح رهشأ ةتس ءاهز سلدنألل هتيالو تناكو .«سلدنألل ةمصاع ةبطرق لعج

 .ةيرجه 9/8 ةئس

 هيبأ حوتف يف ةداقلا رابك نم ناكف .ريصُت نب ىسوم نب هللا دبع ريمألا امأو

 رصعلا خيسرتو سيسأت يف مهاسو «ىصقألاو ىندألا برغملا دالبل ريصن نب ىسوم
 يف (ةقرويم) رايلبلا رزج ةيبرحلا نفسلاب ازغو .«برغملا دالب يف يمالسإلا يبرعلا
 ذنم برغملاو ةيقيرفإ ىلع هيبأل ًابئان اريمأ حبصأو ايلف نق ةييدرس ةرورجو اناا
 ةنس ةيادب يف قشمد ىلإ ريصُن نب ىسوم هيبأ ريسم دنع مث ه7“ ةنس سلدنألا هلوخد

 نب ناميلس ةفالخ يف برغملا دالبو ةيقيرفإل ًاريخأ سوف في شللا كغ رمتاو .ه7

 ركذ هلو «برغملاو ةيقيرفإ ةيالو نم ناميلس هافعأ مث ء.ه9/ ةنس ىلإ كلملا دبع

 يريمحلا يبلكلا ناوفص نب رشب ةيالو يفو (ه7١٠) ديلولا نب ديزي ةفالخ يف ماشلاب
 ريصن نب ىسوم نب هللا دبع يفوت دقو «(ه4١٠ )٠١7 برغملاو ةيقيرفإ دالبل
 ميظعلا حتافلا ريمألا امهيبأو زيزعلا دبع هيخأ ىلعو هيلعف «ةيرجه ٠ 2 د لارج

 . ىلاعت هّللا مالسو ةمحر ريصُت نب ىسوم
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 ىنالؤخلا كلام نب هسملا

 - اسنرف بونج حتافو سلدنألا ريمأ

 كلام نب حمسلا وه نيحتافلاو ءارمألا ءامظعو ذاذفألا ةمألا مالعأ ْنِم
 هنع لاق .اسنرف بونج حتافو زيزعلا دبع نب رمع ةفالخ يف سلدنألا ريمأ ينالوخلا

 :وئير فيزوج يسنرفلا خرؤملا

 .ًامزاح ًاسئاسو «ًلساب ًادئاقو ءأميكح ًاربدُم كلام نب حْمَسلا ناك»

 01 ةوومألا تيس ةنارقأاذ

 أجافُي امب ساقّت ال اهنإف «ريبكلا اهتيمهأ نم مغرلاب ونير فيزوج ةداهش نكلو
 ةنوبرأ ةتيدمل ىحايسلا ليلدلاف ءاسنرف بونج ىف 7130ههصع ةنوبرأ ةنيدم روزي نم هب

 ماه عراق: ةونجو ةفرعمب ةأجافملا دادزت مث «ينالوخلا كلام نب حمسلا نع ثدحتي

 برعلا داكي امئيب (123:6 06 232223) وهو حمسلا مسا لمحي ةنوبرأ ةنيدم يف

 جهانملا نأ لب ءركذُي ًائيش ميظعلا حتافلاو ريمألا كلذ نع نوفرعي ال نوملسملاو
 ركذ يأ اهيف سيل هدادجأو هئابآ دهم نميلا يفو ريبكلا يبرعلا هنطو يف ةيساردلا
 .ةيسيئرلا قرطلاو عراوشلا همسا لمحت نأ نم كيهان «كلام نب حمسلل

 ني توي

 كلام نب حمسلا ىلإ قيرطلا
 يف ةدعص ةقطنمو ةنيدم نم ينالوخلا كلام نب حمسلا ىلإ قيرطلا أدبنو

 ةعبسلا نالوخ نوطب دحأ مهو «نالوخ نب ّيح ينب نم كلام نب حمسلاف «نميلا
 :يريمحلا ناوشن لاق .اهيحاونو ةدعص نكست يتلا

 ٌحئافصلاو انقلااهيف ٌمُهَّلحأ هع نالوغوالوأ نيم ةنهست

 حزارو دعس مث ءاضيأٌعمزأو ء«ٌئناهو حو «ٌناوشرو ءراحص
 يف ينادمهلا ركذ كلذ يفو ءرئاشع عبس نالوخ نب ّيح ينب نم تعرفت دقو

 .نالسرأ بيكشل  ةبوروأ يف برعلا تاوزغ 250
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 ءرفن ةعبس نالوخ نب ّيح دالوأ» :هنأ ةدعص يف ميدقلا نالوخ لجس نع ليلكإلا

 «ّيح نب مادقملاو «ّيح نب منُغو «ّيح نب دئرمو «ّيح نب ديزو «ّيح نب يدع
 نب ديزي نب سيق نب دلاخ مهنمو . . .اهلك ٌنوطب «ّيح نب فونأو «ّيح نب فونو
 :لئاقلا وهو «يلهاج .نالوخ نب يح نب يدع نب دسأ نب رمع

 انيتبلانودنمهانافملصأو ورمع نبا نالوخ كلملا انابح

 اينهجف:رييتقتاو::ةةاوشل وامن . :انهينلا ايهجيش هعتاست رانيعكت

 : سيق نب دلاخ لاقو . .

 عت لاا طاش انا ةينافدت نأ ركع ةنادزلا جهل
 :ديز نب بعصملا ةيلهاجلا يف مهسيئر لاقو

 لئابقلايفةداس يح ءانبأو هنود ٌعفادت الًأمدق كلملاانل

 لئامشلاٌمارك ٌمشانؤابآو ىلعلا ىلإ ًاتوف سانلا عيمج انقبس
 لئابقلا يفانّسلاواهنم كلّملاانل انَتْدَجَو ًاموي نالوخ تبستنا اذإ

 لواطألا عورفلا يفاهنمٌرخفلاانل انَتْدَجَو ًادجم ماوقألا دّدع نإو

 رئاس نومعزتي نالوخ نب دعس نب ةعيبرلا ونبو «نالوخ نب ّيح ونب ناك دقو
 الجر نإ» مث «هشيبو ريسعو تاورسلاو اهيحاونو ةدعص يف ةعاضقو نالوخ لئابق

 هيلع مهسوفن اوربكأف «مهمئارك ضعب ّيح ينب ىلإ بطخ- «نالوخ نب دعس ينب نم
 نا شل ل يلا لا و ا

 . "”«رصمب اوقحلف «ةدعص نم مهوجرخأ ىتح ةدم مهوبراحو

 نب ةعيبرلا ينب نم ديز نب ورمع دهعلا كلذ يف نالوخ يف ربكألا سيئرلا ناكو
 ىلإ ةدعص نم نالوخ نب يح ينب ءالجب مكحف «هيلإ اومكتحاف «نالوخ نب دعس
 نب يح ينب جارخإ ىلوت ديز نب ورمع نأ :ليلكإلا يف ءاج كلذ يفو ءرصم ديعص
 : مهئالجإ يف لاقو «رحبلا اوبكرف ءرصم ىلإ نالوخ

 هلكالك وبحت دوطلا لثم نعرأب َةّيِل نطب نم ليخلا قاتع انيلج
 (هلباقف ُرُعَّمْئخمهنمرفقأو اونجامب ديعصلاب اّيح تقحلأف

 راعشأ رصم ديعص ىلإ ةدعص نم نالوخ نب ّيح ينب ءالج يف تليق دقو

 ليبق ةيلهاجلا يف ةثداحلا كلت تناكو «ليلكإلا باتك يف ينادمهلا اهركذ ةريثك

 فرش

202 

 .١دج 786 78 ١ص ب ىنادمهلا دمحأ نب نسحلل  ليلكإلا (0)

 .لبجلا :دوطلا .لوضف هل شيجلا :نعرألا .موي فصنب ضرح لامش هيل يداو :هييل (9)
 .ةدعص برغ لامش ةعامج رايد ئف لبج :رعفنخ
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 ىلعي ناكو  ينالوخلا يكلاملا دعس نب ىلعي لاق كلذ يفو ءريسي دمأب مالسإلا

 :اهنم ةديصق لاقف  نزي يذ نب فيس دهع لاجر نم

 قّرحم لآ ِكْلمِب نامزلا بهذ
 هشرع للثف نزي يذ نبا ىنثو ..

 هتين سرغم باطف كولملا ثرو
 انقلاب يح ةافص نتم نعرصو 25

 مهسيمخ راس موي دعس ّيح نم
 مهب تلبذ دقو ًارصم اوتأ ىتح

 ل مويب تهتم نسوز

 لا تايلل او لراقسلا لثف

 ريعشلا قرف كلما حافي العر

 رظنملا عيبر نعةيفرشملاو

 ركسعلا ءاهُز يف ةماسأ انباو

 2 1 نامت سيف اذوب

 و وس اح 7 ذأ ىىلعو همر فتاه ىتا ىلع نايولا هون

 0000 مهتاقرع نم تقيحاو

 «0ىحافدقهركذ ٌمبصأو ءاسرف مهكلُم اوداعتساف رصمب اولح

 ا د دم ناتاشا نول تدعم يونا ىلإ نعشلا كل تم
 ريمح نب كلام نب ةعاضق نم ةديدع لئابق رصم ديعص نكست تناك دقو ,مالسإلا

 اورجاه امنيح نالوخ نب يح ينبل تدقعنا مهيلع ةسائرلا نأ ودبي ثيحب «مهريغو

 ىلإ ةدعص نم اوجرخ مهعيمج نالوخ نب ّيح ينب سيلو ةيلهاجلا يف رصم ىلإ
 ةدعص يف رئاشع ةدع مهنم تقب امنإو مالسإلا ليبق ة ةثداحلا كلت يف رصم
 مث ءًاجاوفأ هللا نيد يف نالوخ رئاس عم اولخد مالسإلا ءاج املف ءاهيحاوتو

 نم اهب ناك نم عم رصمب اورقتساف :يمالسإلا يبرعلا حتفلا يف رصم ىلإ اوقلطنا
 يف مويلا ّيح ينب رثكأو» :ينادمهلا لاق ثيحب «مالسإلا ليبق نالوخ نب ّيح ينب
 . ارصم ةديعص

 .مهتوقو مهتدش نع اهب ينك ءدلصلا رجحلا :ةافصلا .نيقباسلا كولملا نم :قرحم لآ )١(

 لك نم صلاخلا :بابللاو .دمحم يبنلاب رشب يذلا كنزي يذ نب فيس كلملا وه نزي يذ نبا هةر

 . ءيش

 .لازهلا ديلا . رام يلع لور نيرا ضو

 . يمخللا هنيذأ كلملا : ةنيذأو .ريمَِح كولم نم كلم بقل «هشرع كتاه (0)

 ةرابع نكلو «احاط دق هركذ حبص أود :ليلكإلا يف تيبلا رخآ ءاجو . لصألا :ةاقرعلا (6)

 .(احاف دق هركذ) نأ يضتقت (مهكلم اوداعتسا)
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 ينالوخلا كلام رصم يف نالوخ نب يح ينب تايصخش مالعأ نم ناكو

 : ًالئاق عماجلا باتك يف هتمجرت فرطماب لهتسا دقو ,«كلام نب حمَسلا دلاو ؛يناويحلا

 لاقُي نأ باوصلاو ؟'أةيعاضقلا نالوخ نم ريمأ :يوايحلا ينالوخلا كلام نب حمسلالا

 ّىح ىلإ يسني») :ليلكألا يف ينادمهلا لاق كلذ يفو «(يوايحلا) سيلو (يناويجلا)

 . ©1ةبسنلا ءاي عم ةليقث امهدحأ 0 واج :نالوخ نب

 سلدنألا ىلع هتيلوت لبق . . حمسلا

 مايأ رصم يف نيزرابلا نالوخ تالاجر نم ينالوخلا كلام نب حمسلا ناك دقل

 - 85) كلملا دبع نب ديلولا ةفالخو (ه4865 )56  رصمل ناورم نب زيزعلا دبع ةيالو

 اوناكو «طاطسفلاب ةطخ نالوخل تناك» هنأ ةيخيراتلا رداصملا تركذ دقو (ه95

 ريهشلا نالوخ ىلصم باحصأ مٌّهو «سيقلاو ءاسنهيلاو سانهأ ىرق يف نوعبتري
 : صنم نيرتك اوتاكو «لئاطتتلا

 يف رصم يف نالوخ نم ةزراب تايصخش ةئالث ثلا كلام نب حمسلا ناكو

 دقو «سانلا هقفأ نم ناك «ينالوشلا هريجح نب نمحرلا دبع : :مهو .دهعلا كلذ

 نم ناورم نب زيزعلا دبع ةيالو يف رصمب لاملا تيبو صصقلاو ءاضقلا ةيالو هل عمج

 ًاريخأ ةيقيرفإ لاعش اوغأ :ينالوخلا بهو نب نايفس يباحصلاو .ةيرجه م87 - "9 ةنس

 ناورم نب زيزعلا دبع ةيالو يف (سنوت) ةيقيرفإ ةرمإ ىلوتو ناورم نب زيزعلا دبعل
 ةعامج سأر ىلع ةيقيرفإ لامش اولخد نيذلا ةداقلا نم بهو نب نايفس ناكو ءرصمل

 ها/8 ةنس  ريصُن نب ىسومو يناسغلا نامعنلا نب ناسح ريمألا عم نالوخ ناسرف نم

 ريصن نب ىسوم ةيالو يف ه7 ةنس اهب تامو ناوريقلا يف بهو نب نايفس رقتساو -

 ىلع ريصُن نب ىسوم ىلوو كلملا دبع نب ديلولا ةفالخلا ىلوت املو .ةيقبرفإل ىلوألا

 ةنامآلاب اهيف رهتشا ةيرادإ ةيلوؤسم ىلوتي كلام نب حمسلا ناك ه84 ةنس ةيقيرفإ
 عون تاياورلا ركذت ملو ءريصُت نب ىسومو كلملا دبع نب ديلولا دنع ةنايدلاو ةياردلاو

 يف سلدنألا حتفب لصتت ثادحأ راطإ يف لخدت اهنكلو ءاهناكم الو ةيلوؤسملا كلت

 نيح ريصن نب ىسوم عم ناك امبر كلام نب حمسلا نأ يف لثمتتو ه4 47 ةركفلا

 ةدايقب ةيناثلا ةقرفلاو دايز نب قراط ةدايقب سلدنألا ىلإ هشيج نم ىلوألا ةقرفلا ثعب
 اهيلإ امو ةلطيلط حتف مت املف - ه97 نابعشو بجر يف  يرفاعملا كلام نب فيرط

 .؟١50ص كلام نب حمسلا ةمجرت  فرطمابل عماجلا 22320

 .١ج ؟9ا!/ص - ىينادمهلا دمحأ نب نسحلل  ليلكإلا (؟)

 .99١ص - نالوخ ةمجرت  عماجلا (”)
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 2 2 ا ا نا 20011 الات اللا ووسام ا اا روح

 مما رمل 1 ا را 0

 ل لا رسال كولا اخ وح

 ىلإ دل سرب كف «كلملا دبع نب ديلولا قلق كلذ راثأ «نضمد ىلإ اي ةدرعلاو

 عمجأا :نودلخ نبا لاق كلذ يفو كلام نب حمسلا هنأ ودبي - تواصلا عربا وسوف

 سلدنألا بورد زواجتيو ةينيطنطسقلا قيرط ىلع قرشملا يتأي نأ ريصن نب ىسوم

 يتخرج كلام ورب كاجب بارع ما يال اوما طم

 يأ - فارصنالاب هيلإ ثعبف «نيملسملاب ٌررغ ىسوم هب مه ام نأ ىأرو «برحلا
 بتكو ءوه عجري مل نإ نيملسملاب عجري نأ هريفس ىلإ ٌرسأو - سلدنألا نم ةدوعلا

 ةنيدمب وهو ريصُن نب ىسوم ىلع ديلولا لوسر مدقا :ريثألا نبا لاقو ''”لهدهع كلذب هل

 دبع نب ديلولا ريفس وأ لوسر ىقتلاف «ه464 ةنس رخاوأ يف كلذ ناكو "'”ةيقيلجب كل
 ريصت نب: ىئشوم لذعماف «ديلولا ةفيلخلا تاميلعتب هربخأو هريفف هن ئمرومن ةللنلا

 تولع لفل ريبصت نب: ىتبوم ةلقخو ةركفب كاذنآ كلام نب حمسلا عمس امبرو «كلذل

 ىتح مهتذقل يل سانلا داقنا ول» :ريصن نب ىسوم لوقو ءامور ىلإ اهنم مدقتلاو اسنرف
 كو ا ا ا ٠ ةيمور ةنيدم مهب حتفأ

 هنبا فلختساف تاهيل يقلع صل نب سيرد علاق رشا ل رحل ب

 نم يبسلاو لاومألاو مئانغلا سمخب داعو «سلدنألا ىلع ىسوم نب زيزعلا دبع

 لئاوأ يف قشمد مث رصم ىلإ ناوريقلا نم هجوتو «ناوريقلا مث ”ترشملا ىلإ سلدنألا

 دبع نب ديلولا دنع يرادإلا هلمع ىلإ حمسلا داعو 000 عا

 ناميلس ةفالخلا ىلوتو -ه45 ىناثلا ىدامج ىف  ديلولا تام نأ ثبل ام ثيح كلملا

 دبع نب رمع ناكو «ناورم نب زيزعلا دبع نب رمع ناميلس رزوتساف «كلملا دبع نب

 نب رمع ناكو» :ريثألا نبا لاق «ينالوخلا كلام نب حمسلا ةياردو ةنامأب ًابجعم زيزعلا

 ؛كلملا دبع نب ديلولا دنع ةنايدو ةنامأ كلام نب حمسلا نم ىأر دق زيزعلا دبع

 0 (ةفالخلا رمع ىلوت امدنع)  سلدنألا ىلع هلمعتساف

 .6ج ١١ص - نودلخ نبا خيرات )١(

 .4ج 77١؟ص - ريثألا نبال  خيراتلا يف لماكلا (؟)
 .4ج ١١ص - ريثألا نبال  خيراتلا يف لماكلا (*)
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 ةلمع نأ ىلإ دوعت سلدنألا تاروطتو لاوحأب كلام نب حمسلا ةطاحإ نأ ودبيو
 كلت يف اهيلع بقاعت يتلا سلدنألاب لصتي ناك قشمدب ةفالخلا ناويد يف يرادإلا
 ْ :ءارمأ ةعبرأ (ه961- 41) ةنس نم ةرتفلا

 «سلدنألاو برغملا ريمأ يناميلا يمخللا ريصُت نب ىسوم حتافلا ريمألا مهلوأ

 نم قطانمو ةيليبشإ حتتفاف (م/7١ ويلوي) ه5 ناضمر يف سلدنألا هلوخد ناكو

 سلدنألا برغو لامشو قرش نئادمو هنولشربو ةطسقرس حتتفا مث ءاينابسإ بونج
 يبرعلا رصعلا سيسأت ةيادبو «تاحوتفو برح ةرتف هدهع ناكف (ه965 44 ةنس)
 ْ :سلدتالاب:ئمالضإلا

 ةادغ اهالوت  سلدنألا ءارمأ يناث  ريصُت نب ىسوم نب زيزعلا دبع ريمألا مث
 .ةرامإ راد اهذختاو ةبطرق ةنيدم لزتف ء«ه44 ةنس رخاوأ يف سلدنألا نم هيبأ ةدوع

 نتادم ةخرالو ىف مجقلاو (ًالئغاف اريخ ىسوم هرب زيوعلا نيه ناك : نودلخ نبا لاق

 نب هللا دبع ةيالوو كلملا دبع نب ناميلس ةفالخ يف ه537و 47 ةنس كلذو - «ةريثك

 هتداق ضعب زيزعلا دبع ىلع بلقنا مث «برغملاو ةيقيرفإ ىلع ريصُن نب ىسوم
 .(م5١7/1) ه98 ةنس طساوأ يف كلذو ءبارحملا يف يلصي وهو هولتقف «هدونجو

 نبا وهو  سلدنألا ءارمأ ثلاث - يناميلا يمخللا بيبح نب بويأ ريمألا مث
 «سلدنألل ةمصاع ةبطرق ةنيدم لعج يف لضفلا عجري هيلإو ؛ريصن نب ىسوم تخأ

 ةفيلخلا ناكو  (ه48 ةنس نم يناثلا فصنلا يف)  رهشأ ةتس هتيالو ةدم تناك

 ريمأ ىمخللا ةعافر نب كلملا دبع ريمألا رصم ىلع ىَلَو دق كلملا دبع نب ناميلس

 نب ِهّللا دبع ءافعإب كلذ نرتقاو (ه99 رفص 41 ةنس) ناميلس ةفالخ يف رصم
 ديزي نب دمحم اهيلع ناميلس لمعتساو «ةيقيرفإ لامش ةيالو نم ريصُت نب ىسوم
 ىلإ ثعب كلملا دبع نب ناميلسل ةيقيرفإ لماع ديزي نب دمحم) :نأ مث ؛يشيرقلا
 نب بويأ لّرَعو «سلدنألا مدقف ( يفقثلا نامثع نب نمحرلا دبع نب ثرحلا سلدنألا

 . 7 ”(ييألو نق نهدكأ ةكيل تبيح

 يشيرقلا ديزي نب دمحمل ابئان يفقثلا نمحرلا دبع نب ثرحلا سلدنألا ىلوت مث
 «يمخللا بيبح نب بويأ لزعب أدب يذلا هدهع يف سلدنألا تبرطضاف «ةيقيرفإ ريمأ
 لتق يف نيرمأتملا نم ناك هنأ لاقُيو «سلدنألاب شيجلا ةداق رابك نم بويأ ناكو

 ةداقلا نم ةفئاط نأ ينعي حص اذإ كلذو يحفل هدب يسار قد يسلب يملا

 بابسأ نم كلذ ناك امبرو «مهحايترا لحم نوكي نل هلزع نإو ءهعم اوناك دنجلاو
 . يبرعلا فقوملا باصأ دقف «يفقثلا نمحرلا دبع نب ثرحلا دهع يف بارطضالا

 .؛ج ١١ص  نودلخ نبا خيرات ()
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 امبرو» :نودلخ نبا لوق كلذ ىلإ ريشي اممو ءًافعضو ًابارطضا سلدنألاب ىمالسإلا
 عَجرأَف «ةّركلا ضعب ودعلل ٌبَجوأ «عزانتو فالتخا برعلا نم سلدنألا دونج نيب ناك
 يبرعلا دوجولاو حتفلا نأ كلذ ىدؤمو .«هيلع مهوبلغ نوملسملا ناك ام جنرفلا

 نأ ثبل ام ه44 ةنس ريصُت نب ىسوم دي ىلع بتتساو لمتكا يذلا سلدنألاب ىمالسإلا

 برعلا دونج نيب عزانتو فالتخا بوشنب ه19و ةزا يد تاقعلا ومنا رظفذلا ىضرعت

 ةهج نم - جنرفلاو نابسألا  ودعلا نم تاكرحت عقوو «ةهج نم سلدنألاب نيحتافلا
 يف كلذو ءاهوحتف ىتلا قطانملا ضعب نم نيملسملا اوجرخأ ودعلا نأ لب «ىرخأ

 ١ . ابلاغ ةلاتشب نوصحو اسنرفل ةمخاتملا اينابسأ قرشو ةئولشرب تاهج
 ةفالخلا ىلوتو ه44 رفص يف تام دق كلملا دبع نب ناميلس ةفيلخلا ناكو

 ةيقيرفإ لامش ةيالو نع يشيرقلا ديزي نب دمحم رمع لزعف «زيزعلا دبع نب رمع
 - لصألا يعاضقلا ءالولاب - يراصنألا رجاهملا ا , ليعامسإ اهيلع لمعتساو

 بارطضالا مقافت ثيح سلدنآلل ًاريمأ يفقثلا نمحرلا دبع نب ثرحلا ثكمو
 دبع نب رمع ةفيلخلا قلق راثأ امم «سلدنألاب ىمالسإلا ىبرعلا فقوملا ىف فعضلاو

 ًاريبدت لاجرلا ءافكأو لاجرلا عجشأ نم ًالجر سلدنألا ةيالول رمع راتخاف «زيزعلا
 دبع نب رمع هل دقعف «ينالوخلا كلام نب حْمّسلا وهو ءامزحو ةمكحو ةسايسو
 .ه١١٠١ ةنس علطم يف وأ ه49 ةنس رخاوأ يف سلدنألا ىلع ةيالولا زيزعلا

 هدهع ملاعمو سلدنألا دالبل كلام نب حمسلا ةيالو

 كلام نيب عجحلا يلانالا ىلع ريرحلا دبع ني ردع لعبا :نودلخ نبا لاق

 دبع ني رمع امعتسا# :ريثألا نبا ناتو" 1” رعسبلا نه ةناعلا سأر ىلع ينالوخلا

 دنع ةنايدو ةنامأ هنم ىأر دق ناكو «سلدنألا ىلع ينالوخلا كلام نب حْمَسلا زيزعلا

 . "نايات كالملا دع نيسلرلا
 نب ىسوم اهلخدو اهحّتُف ذنم سلدنألا رومأب ةفرعم ىلع كلام نب حْمَسلا ناكو

 ةلاح ىلإ - (م/15) ه91 ةنس ناضمر يف كلملا دبع نب ديلولا ةفالخ يف ريصُن
 ه9 - 4/8 ةنس  ىفقثلا نمحرلا دبع نب ثرحلا ةرتف ىف فعضلاو بارطضالا

 «سلدنألاب نيملسملا ريصم ىلع زيزعلا دبع نب رمغ ةفيلخلا قلق ىلإ تدأ يتلاو :
 لاوحألا ليصافتب هيلإ بتكي نأب هرمأو ينالوخلا كلام نب حمسلا ىلَوَو راتخاف
 ىلع ذختيل «ةيداعملاو ةديعبلا دالبلا كلت يف نيملسملا ءاقب ىلع ةدوجوملا رطاخملاو

 اح 8١١ص  نودلخ نبأ خيرات )١(

 .4ج ١1١ ص - ريثألا نبال  خيراتلا يف لماكلا 0)
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 يف مهئاقبب وأ ءبرغملا ىلإ سلدنألا دالب نم نيملسملا ةدوعب ًارارق كلذ ءوض
 .سلدن الأ 00

 هعمو  زيزعلا دبع نب رمع ةفيلخلا رقم  قشمد نم كلام نب حمسلا قلطناف

 مساب روهشملا يناسغلا ثراحلا نب ثيغم يناميلا دئاقلا مهنيب ناسرفلا نم ةبكوك

 يمورب سيل» :هنأ (بيطلا حفن) باتك يف يرقملا نبا ركذ دقو «(يمورلا ثيغم)

 ةلَّبَج نب ثريوحلا نب ثراحلا نب ثيغم :هنأ هبسن حيحصتو «ةقيقحلا ىلع

 ىلإ دايز نب قراط ةدايقب ريصن نب ىسوم هثعب يذلا شيجلا ةداق نم ناكو .«ىيناسغلا

 رسأو ثيغم اهحتتفاف «سراف ةئامعبس يف ةبطرق ةنيدم حتفل قراط ههَجّوَف «سلدنألا

 ريمألا نيبو هنيبو «قراط نيبو هنيب فالخ عقو مث ه9” ةنس لئاوأ يف  اهكلم

 نب ٌحمسلا بحطصا ثيح "”سلدنألا ىلإ داع مث «قشمد يف كلملا دبع نب ناميلس
 كلام نب حمَسلا فقوتف ؛نسلدتألا ًادصاق رصم ىلإ راسو «قشمد نم ةعم اشو كلام

 حابصلا نب ليبحرش نب بويأ ريمألا كاذنآ رصم ريمأ ناكو «تقولا ضعب رصم يف

 نم رجاه دقو (ه١١١ )99  زيزعلا دبع نب رمع ةفالخ يف رصم لماع يريمحلا

 ناكو "”نميلا ناسرف نم فالآ ةسمخ ليبحرش نب بويأ دهع يف رصم ىلإ نميلا
 نب حْمّسلا فقوت املو ءالصاوتم لازي ام تاحوتفلا يف ةكراشملل نميلا نم لاقتنالا

 نالوخ نم مهتيبلاغ ءلاجرلاو ناسرفلا نم فالآ ةدع هيلإ مضنا رصم يف كلام
 رجاهملا ىبأ نب ليعامسإ كاذنآ اهريمأ ناكو ةيقيرفإ لامش ىلإ هعم اوراسف ءرّيْمَجو

 نفسلا ليعامسإ أيهف «ةيلامشلا ةيقيرفإ ىلع زيزعلا دبع نب رمع لماع يراصنألا

 كلام نب حْمَسلا رحبأف «لاجرلاو ناسرفلا نم هعم نيذلاو كلام نب حمسلل ةمزاللا

 ىضمو «سلدنألا لخدف «ءاينابسإ لحاس ىلإ برغملاب ةتبسو ةجنط لحاس نم هشيجب
 أدبف (م/9١) ه١٠٠ ةنس علطم يف ةبطرقب ةرامإلا راد يف رقتساف «ةبطرق ةنيدم ىلإ

 .سلدنألل هتيالو دهع كلذب
1 25 5 

 انا يا

 نم ةئاملا سأر ىلع اهالوتو سلدنألا ينالوخلا كلام نب حْمَسلا لخد دقل

 نيملسملا تاوق زيزعلا دبع نب رمع داعأ دقو  نالسرإ بيكش - ةبوروأ يف برعلا تاوزغ (0)

 دنسلا نم نيملسملا باحسناو ةدوعب رمأ امك «نيملسملا ىلع ًافوخ ةيئيطنتطسقلل ةرصاحملا
 .سلدنألاو ناسارخ ىف لعفي نأ دارأ كلذكو ءاهثم اوداعو اوبحسناف

 سلدنألا نصغ نم بيطلا حفن :باتك نع 58ص - ثراحلا نب ثيغم ةمجرتل - عماجلا (0)
 . يرقملا نبال - بيطرلا

 ص -رصم ريمأ يريمحلا ليبحرش نب بويأ ةمجرتل  عماجلا 0
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 دالب يف يمالسإلا يبرعلا فقوملا ناكو -ه١٠٠ ةنس مرحم علطم يف يأ  ةرجهلا

 ةدوعو بحسب ركفي زيزعلا دبع نب رمع ةفيلخلا لعج امم ؛ًافيعضو ًابرطضم سلدنألا
 رارقلا ذختيل كلام نب حْمَسلا باتك رظتنيو «برغملا ىلإ سلدنألا نم نيملسملا

 يبرعلا رصعلا خيسرت ىلإ تدأ ةسايس جهتنا كلام نب حْمّسلا نكلو «كلذ نأشب

 :ونير فيزوج يسنرفلا خرؤملا لاق كلذ يفو .سلدنألا يف يمالسإلا

 رييستي ةيارد اذ ءًامزاح ًاسئاسو «ًالساب ًادئاقو «ًاميكح ًاربّدُم حْمَسلا ناك»

 نابسإلا لامتساو «تابترملا يف دنجلا فصنأو «جرخلاو لخدلا نيب َنْزاَوَق . .رومألا

 نب رمع ةفيلخلا ىلإ حْمَسلا بتكو « مهئاضرإ ىلإ تدأ ةميرك ةلماعم مهلّماعو نييحيسملا
 دتمتو «دالبلا هذه يف رشتني مالسإلا نإ : لوقيو نيملسملا ىلع هنئمطي زيزعلا دبع

 . '!(ةيمالسإ سلدنألا دالب لك هيف حبصتس يذلا مويلا ديعبب سيلو «ةعرسب هخيرامش

 سلدنألا دالبل ينالوخلا كلام نب حمسلا ةيالو دهع ملاعم زربأ نم ناكف

 ملاعملا «ةيرجه ٠١١ ةنس زيزعلا دبع نب رمع ةفالخ يف (لاغتربلاو اينايسإ)

 :ةيلاتلا تسلا

 اهتاموقم هدهع يف ةبطرق تلمكتساف ء«هل ًارقم ةبطرق ةنيدم ٌحْمَسلا ذختا :ًالوأ
 ةمصاع ةنيدم نكت مل ةبطرق نأ كلذو «(لاغتربلاو اينابسإ) سلدنألا دالبل ةمصاعك

 ثراحلا نب ثيغم دئاقلا اهحتتفا امدنع ةينابسإلا ةيطوقلا ندملا ىدحإ تناك امنإو
 بها ةكش للئاوأ ىف تةييتاجبلا برعلا ناسرفلا نه ةنامعبش نمار ىلع نيتاسغلا

 دبع ىلإ سلدتألا بون ميلقإ ةدايق ريصت نب .ىسوم ريمألا دئسأ مث ءاهيف:ظبازو
 «ةبطرق اهنمو سلدنألا بونجل ةدعاقو أرقم ةيليبشإ ةنيدم ذختاف ىسوم نب زيزعلا
  نودلخ نبا ركذ امكو - ه46 ةئس رخاوأ ىف سلدنألا نم ريصن نب ىسوم داع املو
 يف ءاج امنيب «ةرامإ راد اهذختاو ةبطرقب هلزنأو سلدنألا ىلغ زيزعلا دبع هنبا لمعتسا»

 ىلإ» نأ زيزعلا دبع لتقم دعب سلدنألا ىلوت يذلا يمخللا بيبح نب بويأ ةمجرت
 كلذو  «سلدنألل ةمصاع ةيليبشإ نم الدب ةبطرق لعج يف لضفلا دوعي اذه بويأ
 .كلام نب حمسلا دهع يف سلدنألل ةمصاعك ةبطرق عضو بتتسا مث - ه94 ةئس
 «كلام نب حمسلا ةرامإ ةمصاع ةبطرق تناك» هنأ حمسلا ةمجرت يف ءاج كلذ يفو

 ةرطنق كلام نب حُمَسلا ىَتَب» :نودلخ نبا لاق كلذكو . ''”'اهترطنق ىَتَب يذلا وهو
 ىَنَب دقو «هجاربأو هتمظعو هتعسب روهشملا ةبطرق رسج يه ةبطرق ةرطنقو ."'”ةبطرق

 .ونير فيزوج يسنرفلا خرؤملا باتك نع  نالسرإ بيكشل - ةبوروأ يف برعلا تاوزغ )١(
 .١6١ص - كلام نب حمسلا ةمجرتل - عماجلا (1)
 .ةج 8١١ص  نودلخ نبا خيرات رف
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 نمحرلا دبع اهميخفتو اهعيسوتب ماقو (م9١71) ه١٠٠ ةنس ةبطرق ةرطنق حمسلا
 «ةيطرق ةئيدم روس ءانبب حْمَسلا ماق امك ء«ه17١١ ةنس سلدنألل هتيالو يف يقفاغلا
 ةبطرق عماج اهيف ناكو «سلدنألا دالبل ةمصاعك اهتاموقم هدهع يف ةبطرق تلمكتساو

 نيذلا ءاملعلا ةداقلا نم وهو يناعنصلا هللا دبع نب شنح هيقفلا هسسأ دقو روهشملا

 يناعنصلا هللا دبع نب شنح ةمجرت يف ءاج دقو ديس نسر الا اع

 ةايرععو 195 ماعاابب يفونو ةطْسْقَرَس عماج ىن ىنتباو «ةبطرق عماج سسأل هنأ

 تلماكت اهروسو اهترطُنَّقو اهعماجو اهترامإ رادب ةبطرق ةنيدم نأ انه دوصقملاو
 هدهع دعب سلدنألل ةمصاع ترمتساو «كلام نب حْمّسلا دهع يف سلدنألل ةمصاعك
 . ةنس ةئامتس ءاهز

 نيملسملا برعلا فوفص ديحوتو عمجب كلام نب حنشلا مق :ايناث

 نم سلدنألا دونج نيب ناك امبر» :ًالئاق نودلخ نبا هيلإ راشأ ام لازأف «سلدنألاب
 ا ةيالو يف كلذو . (ةّركلا ضعب ودعلل َبَجوأ عزانتو فالتخا برعلا
 اياطعلا يف زييمتلا ناكو «ه44 48 ةنس ىفقثلا نمحرلا دبع نب ثرحلاو بيبح

 ةملك عمجو ديحوتب حْمَسلا ماقف ءعزانتلاو فالتخالا كلذ بابسأ نم تابترملاو
 - فصنأو» ونير فيزوج لاق :ةيرعلا مهنئاوخإو نيحتافلا برعلا نم نيملسملا

 دنجلا حبصأو ؛عزانتلاو فالتخالا بابسأ لاذ «تابترملا يف دنجلا - حْمَسلا

 ء«ريصن نب ىسوم دهع يف ناك امك حْمَسلا دهع يف ًايوقو ًادحوُم يمالسإلا يبرعلا
 عم سلدنألا اولخد لاجرلاو ناسرفلا نم فالآلا نأل .ناك امم ىوقأو لب
 .هتوق تدادزاو شيجلا ددع عقتر اف كلام نون حمَسلا

 :نودلخ نبا لاق كلذ يفو ؛«سلدنألا ضرأ سيمختب حمسلا ماق :ًاثلاث
 نأ هرمأو ؛ينالوخلا كلام نب حمسلا سلدنألا ىلغ زيزعلا دبع نب رمع ثعب»
 حسمب كلام نب حْمَسلا مايق يف كلذ لّثمت دقو . .(اهَسّمَحَف «سلدنألا ضرأ سمخي

 ةحوتفملا ريغ يضارألاو ةونع اهحمتف مت يتلا يضارألا زّيمف «سلدنألا ضرأ زييمتو

 «ةونع ةحوتفملا يضارأآلل ةبسنلاب - لخدلا سمخ ضرف وأ سمُخلا ذخأف ةونع

 مل يتلا يضارألاو ةونع ةحوتفملا يضارألا جارخو تاداريإل ًاددحم ًاماظن ررقو
 ةيقس ةيزج وة نأ ىلع مهيديأب نيقباسلا يلاهألا كالمأ ءاعبا مف .كلذك نكت

 لماك يلام ميظنتب حمسلا ماقو «_ سمُحلا ًابلاغو  هرشُع وأ لخّدلا سمخ يزاوت
 حمسلا نزاو») ولئير فيزوج ركذ امك ثيح ءاهفراصمو سلدنألا ةيالو تاداريإل

 نكي مل سلدنألا ةيالول ًايلام ًاماظن حمسلا سسأ هلك كلذبو ««جرخلاو لخدلا نيب
 . نينسلا تائم حمَّسلا دهع ذنم يلاملا ماظنلا كلذ رمتساو «لبق نم

 ناكو «نييحيسملا جنرفإلاو طوقلا عم ةبيط ةسايس حمسلا جهتنا :ًاعبار



 ليتغا املف «ىسوم نب زيزعلا دبع كلذكو ةبيط ةسايس مهعم جهتنا دق ريصُت نب ىسوم
 عوفولاب هومهتا مهنإ ليق نيذلا  دونجلاو ةداقلا ضعب بناج نم ىسوم نب زيزعلا دبع
 نب ثرحلا وأ بيبح نب بويأ جهتنا - ىراصنلا ىلإ لامو ةينابسإلا هتجوز رثأت تحت
 «نييحيسملا نابسإلا ءازإ ةلداعلاو ةبيطلا ةلماعملاب مستت مل ةسايس يفقثلا نمحرلا دبع

 دنج عزانت ةرتف يف درمت لامعأب  (جنرفلا) نودلخ نبا مهيمسي نيذلا وأ  نابسإلا ماقو

 برعلا دنج عزانت نإ نودلخ نبا لاق كلذ يفو هلة 9 ةنس ءسلذدتالا ةبرغلا

 نيذلاو  «هيلع مهوبلغ نوملسملا ناك ام جنرفلا عجرأف ؛ةّركلا ضعب ودعلا بجوأل

 ةطلس حْمَسلا داعأف  اسنرفل نيمخاتملا اينابسإ قرشو ةنولشرب لهأ مه جنرفلا نم اوناك

 : الئاق ونير فيزوج اهركذو اهب داشأ يتلا ةسايسلا جهتناو «قطانملا كلت يف مالسإلا

 ناكو ."مهئاضرإ ىلإ تثدأ ةميرك ةلماعم مهلماعو نييحيسملا نابسإلا حمسلا لامتساا)ا

 مهنوؤشو ءاضقلا نوؤش يف ًالالقتسا مهحنمو ؛ةينيدلا مهتيرح نامض كلذ نم

 مهتلماعمو ءًايونس ةمولعم ةيزج اهيلع اودؤي نأ ىلع مهيديأب مهكالمأ ءاقبإو «ةيلحملا

 - نييحيسملا نابسإلا وأ  جنرفلاو طوقلا اضرو ناسحتتسا كلذ لانف «ةميرك ةلماعم

 . يمالسإلا يبرعلا لدعلاو مكحلل ءالولاو ةعاطلا ىلإ اولامو

 ىلع زيزعلا دبع نب رمع ةفيلخلا قلقو فواخم كلام نب حمسلا لازأ :ًاسماخ
 سمخ نم نيملسملا عاجرإو بحس ىلع مزع دق رمع ناكو «سلدنألاب نيملسملا
 زئتلا ءأرو امو :ةلكسلاو «ةدنرطو « ةينيطنطسفلا قراشم :ىهو (ةديعب نادلبو قطانم

 دبع نب ناميلس ةفيلخلا ناكف ةيئيطنطسقلا فراشم امأف . سلدنألاو «ناسارخ نم

 اوماقأت ته قآل ةحس كلملا دبغ: نب ةملشم ةدايقب اريبك اشيح اهيلإ تعب لق كلملا

 دبع نب ةمّلْسَم ىلإ زيزعلا دبع نب رمع ثعب#» :ريثك نبا ركذ امكو مث ءاهل نيرصاحم

 حرفف «شيعلا قيض نمو «مهدالبو مورلا ةلئاغ نم مهيلع افوخ ماشلا ىلإ عوجرلاب
 يف يهو - ةدنرط يف نيذلا نوملسملا امأو .2"(ماشلا ىلإ اوغجرو «كلذب سانلا

 -ه/844 ةئس ذنم اهوئكسو اهوحتف دق نوملسملا ناكف  ةيئيمرأ ىلاعأ تاهجو ايكرت

 تناكو «ةيطلم ىلإ اهنع لوفقلاب ةدنرط لهأ زيزعلا دبع نب رمع رمأف» :يرذالبلا لاق
 84 ةنس نوملسملا اهنكس دق ناكو «لحارم ثالغب ةيمورلا دالبلا يف ةلغوم ةدنرط

 ىلع ًافوخ ةدنرط ىلخأو «ةيطلم ىلإ ةدوعلاب رمع مهرمأ نأ ىلإ كلذك اولازي ملف
 نإف  ناتسكاب ىهو  دنئسلا دالب امأو .؟'0(ةدنرط برخأو «ودعلا نم نيملسملا

 )١( ج 78١ص - ريثك نبال - ةياهنلاو ةيادبلا 6.

 )( ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف ١15١.
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 مساقلا نب دمحم ةيالو يف اهرثكأ حتف لامكتسا متو ركبم تقو ذنم تأدب اهتاحوتف

 يف مساقلا نب دمحم عم ناكو كلملا دبع نب ديلولاو كلملا دبع ةفالخو ىفقثلا
 ه8ق57 ةنس كلملا دبع نب ناميلس ةفالخلا ىلوت املف «ىبلكلا ثاولهلا دئاقلا دنسلا

 :يربطلا لاق «يدزألا بلهملا نب بيبح دنسلا ىلع ىَلَوُو مساقلا نب دمحم لزع
 نايلدوت باتك انءاج مث . .مساقلا نب دمحم عم دنسلاب انك :ىيبلكلا ثاولهلا لاق)

 ماق ىتح دالبلا كلتب لزن املف «دنسلا دالبب اوثرحاو اوعرزا نأ :- ةفالخلا ىلوت امل

 نامياس ةفالك نق ديسلا زيمأ تنلاهدلا قب تيبح ناكو *'«اليقأف ةيوحلا دنع ني ريغ
 ةاظحاف «دتسسلا ره نإ رهم «يطانك ىلع نيح لووو) ؛نودلشم ىبا.لاق:(عقةقم 55)
 امكو ءرمع ةفالخ يف مث .«بيبح رفظف ذابانهرب كلم براحو «ةعاطلا (رورلا) لهأ
 - ةدوعلا يأ - لوفقلاب زيزعلا دبع نب رمع رمأ ىتأ :يبلكلا ثاولهلا نع يربطلا ركذ

 رهنلا ءارو ام دالب امأو .ةيرجه ٠١١ ةئس اهنم نوملسملا عجرو بحسناف ءدنسلا نم

 ىلع زيزعلا دبع نب رمع ىلو دقف - ىطسولا ايسآ يف ناتسكبزوأ يهو  ناسارخ نم
 امك  ثيح ه١٠٠ ةنس ناضمر يف يدزألا يدماغلا ميعن نب نمحرلا دبع ناسارخ

 نمتوهدلا ءارو نم لافقإب ميعن نب نمحرلا دبع ىلإ رمع بتك» . .يربطلا ركذ
 ىلإ نمحرلا دبع بتكف «ناسارخ ورم انعسي ال :اولاقو «ءاوبأف «مهيرارذب نيملسملا
 نيمادملا ريت او 6 اق يدا تيقن اعلا ا :رمع هيلإ بتكف «كلذب رمع

 ةيزعلا دبح ني نمع رمآ كقف شلذتألا امآو 0 '«مهيلع هللا حتف دق يذلا مهبسحف

 مهلوفقب رمأي يكل سلدنألا يف نيملسملا ءاقب رطاخمب هيلإ بتكي نأب كلام نب حمسلا
 نيملسملا ىلع فوخلاو قلقلا بابسأ حْمّسلا لازأف «برغملا ىلإ سلدنألا نم

 نابسإلا لامتساو «سلدنألاب نيملسملا برعلا فصو ةملك عمجف «سلدنألاب

 نب رمع ىلإ بتكو «سلدنألاب برعلا رمأ رقتساف «ةميرك ةلماعم مهلماعو نييحيسملا
 دالبلا هذه يف رشتني مالسإلا» نأو سلدنألاب نيملسملا رمأ تايثو ةوقب زيزعلا دبع
 سلدنألا دالب لك هيف حبصتس يذلا مويلا ديعبب سيلو «ةعرسب هخيرامش دتمتو

 بحسو عاجرإ رارقو ةركف نع رظنلا زيزعلا دبع نب رمع فرص كلذبو .«ةيمالسإ
 رهنلا ءارو ام دالب نم نيملسملا عوجر نع رظنلا فرص امك «سلدنألا نم نيملسملا
 نيملسملا ضفر ناك رهنلا ءارو نيملسملا ءاقب يف لضفلا نكلو «ناسارخ يف
 يمالسإلا يبرعلا رصعلاو مالسإلا ءاقب يف لضفلا ناك امنيب ءاهنم باحسنالا
 باحسنالا متي نأ نكمملا نم ناك دقف «ينالوخلا كلام نب حمسلل سلدنألاب
 نمو «ةدنرط نمو ةينيطنطسقلا فراشم نم لوفقلاو باحسنالا مت امك اهنم لوفقلاو

 .8ج 44ص - يربطلل  كولملاو ممألا خيرات )١(

 ./ج ١17 4ص - يربطلل  كولملاو ممألا خيرات ()
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 رصعلاو مالسإلا رارمتسا تحاتأ كلام نب حمسلا ةسايسو ةمكح نكلو ءدنسلا

 ئيرعلا رصعلا رهكسا كتف عنيشسلا تاعمل نسلذدتألا هالي ىف نتالتتالا ىنرعلا
 ْ .(م1447) ةيرجسه 817 ةنسن ىلإ سلدنألاب يمالسإلا

 ةيمالسإلا ةيبرعلا ةدايسلا ةيوقتو ةداعإب ينالوخلا كلام نب حْمَسلا ماق :ًاسداس

 اهتاهجو ةنولشرب تناكو ءاينابسإ نم اسنرفل ةمخاتملا ةيقرشلا قطانملاو ةنولشرب يف
 :ريصُن نب ىسوم نأ نودلخ نبا ركذ دقو  طوقلا نم سيلو  جنرفلا نم موق اهنكسي
 نيب فالخلاو عزانتلا عقو امل مث 2١ .قرشلا ةهج نم ةلوشرب ىلإ سلدنألا حتف ممت»

 مهوبلغ نوملسملا ناك ام جنرفلا عجرأ» -ه49 48 ةنس  برعلا نم سلدنألا دونج
 امو ةقطنملا كلت يف ةيمالسإلا ةيبرعلا ةدايسلا داعأ كلام نب حمسلا ىلوت املف .«هيلع

 (9عمض65) سناربلا لابج حوفسو موخت ىلإ ةينابسإل يقرشلا ئطاشلا نم ةنولشرب يلي
 ةعاط (لاغتربلاو اينابسإ) سلدنآلا دالب تلمكتسا كلذبو ءاسنرف ىلع ةلطملا

  اسنرف حتفو سناربلا لابج زايتجا ىلإ علطتي ذخأو ؛ينالوخلا كلام نب حمسلل

 ىلإ سلدنألا نم ريصن نب ىسوم ءاعدتسا ىلإ تدأ يتلا ةركفلا يهو - ةريبكلا ضرألا
 لئاوأ يف كلذل ططخيو ًايهتي كلام نب حمسلا لخأف - ه7 ةنس  هتيالو ءاهتناو قشمد

 لعف در لقأ نأ كش ال يذلا زيزعلا دبع نب رمع ىلإ كلذب بتكي مل هنكلو ءها١٠ 1١ ةنس
 «نيملسملاب زغت ال» ناسارخ ريمأ ميعن نب نمحرلا دبعل هلوق يهاضُّيس ناك كلذ ىلع هل

 ةركفب ظفتحا كلام نب حمسلا نأ لوقلا نكميو .«مهيلع هَّللا حتف دق يذلا مهبسحف

 ةيبرعلا ةوقلاو تايماحلا ةيوقتب ماقو «كلذب رهاجي ملو ءاسنرف حتفو سناربلا لابج زايتجا

 روحم يف هتاوق ىلع ىَلَوَو ءاسنرفل مخاتملا يقرشلا ئطاشلاو ةنولشرب يف ةيمالسإلا
 ةبطرق ةنيدم ىلإ حْمَسلا داعو «يقفاغلا نمحرلا دبع دئاقلا يقرشلا ئطاشلاو ةنولشرب

 ؟ 5 يف  هنع هللا يضر زيزعلا دبع نب رمع نينمؤملا ريمأ ةافو أبن هيلإ ىتأ نأ ثبل ام ثيح

 كلام نب حمسلا محرتف «ناورم نب كلملا دبع نب ديزي فالختساو -ه١١٠١ ةنس بجر

 كلملا دبع نب ديزي ٌرقأ دقو كلملا دبع نب ديزيل ةعيبلا ذخأو زيزعلا دبع نب رمع ىلع
 كلملا دبع نب ديزي ىلإ حمسلا ثعب وأ بتكو «سلدنألا ىلع ايلاو ًاريمأ كلام نب حْمَسلا
 كلملا دبع نب ديزي نأ ودبيو  اسنرف  ةريبكلا ضرألا حتفو سناربلا لابج زايتجا ةركفب
 ميظعلا هعورشم ذيفنت ىلع لمعلا يف يضمي نأ حْمَسلل حاتأ امم «كلذب نذألاب باجأ

 . ''”ةريبكلا ضرألا حْنقو سناربلا لابج زايتجا وهو ريطخلاو
 . مام م“
 ان هنن 23

 نب رمع دهع ءارمأ بلغأ لزعف ه١١٠ بجر 77 يف ةفالخلا كلملا دبع نب ديزي ىلوت )١(

 - ىلع ديزي لمعتساو «سلدنألا ىلع ًاريمأ هّرقأ دقف ينالوخلا كلام نب حمسلا الإ زيزعلا دبع
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 : ةنوبرأ حتفو اسنرف ىلإ حمَسلا قالطنا

 هنا علا ىلعلا (مال؟ ويلوي) كهل“ ممر وق يلارع ف

 و د ةقطنمو

 سئاربلالابج ىلإ تننلدنألا
 يليام حتتفاف 201

 - ةينريبلا لابج زاجأو ةنولشرب
 اسنرف ىلإ - سناربلا لابج وأ
 . اهراطقأ هشويجب ضيقت

 خرؤملا لاق كلذ يفو

 يتالوخلا كلام نب حمسلا قطا ان .ةنولشرب ١ يك" :وئير فيزوج يبدرتلا
 اسنرق ىلإ كلام نب حمسلا اهزاجأ . .هيناريبلا لابج_-١ نب حمسلا زاجأ مال١5 ةنس
 خدع 06 تدصدتةت حمسلا عراش اهيفو . .حمسلا اهحتف . . هنوبرا ''“ دالب لا ايقاعسإ نيم كلام

 مال" ١ ه57١٠١ ةنس حمسلا اهيف دهشتسا .ةزولت ةنيدم 4 0 يي

 د ةنوبرأ ةنيدم حتتفا ىتح اسنرف بونج 2 لئضممو . .اهراطقأ

 لعج دقو .' ردا دفنا ددملا نازي كيلا قا تكا رضوو 0

 ترهدزاو نيملسملل ايوق 2 ةنودرأ كعيصات «ةيوق ديفامإ ةوقف يبن عضوو
 اهتيصحتب ماقو اهحتف نأ ذنم نيملسملل ةيسيئر ةنيدمو أزكرم لزت ملو ءاريبك ًاراهدزا
 «نورق ةثالث ءاهز دادتما ىلعو (مال١٠) ه١١٠ ةنس ينالوخلا كلام نب حمسلا
 ةنيدم ةنوبرأ لعج يف كلام نب حمسلا ميظعلا حتافلا ريمألل نييسنرفلا نم ًاريدقتو
 عراش ىلع همسا اوقلطأ دقف «يراجتلا طاشنلاو يراضحلا عاعشإلل ةدعاقو ةيسيئر

 :وهو مويلأ ىتح همسا لمحي لازي ام (11ةطهدط06 وينبريب) ةنوبرأ ةنيدم يف يسيئر

 .اسنرف ىف ةنوبرأ ةنيدم بلق ىف (116 06 2822) حمسلا عراش

 ةنس ةيقيرفإ لامش ىلع هالو مث (ه7١٠١ )١١١  يريمحلا يبلكلا ناوفص نب رشب ريمألا رصم -

 «ينالوخلا كلام نب حمسلا داهشتسا دعب سلدنألاو ةيقيرفإ لامش ةيالو هل عمجو ه٠

 نب ديزي تامو (ه1١١1-7١٠) يبلكلا ميحس نب ةسبنع سلدنألا ىلع رشب لمعتساف

 ىتح ًاريمأ رشب رمتساو «كلملا دبع نب ماشه ةفالخلا ىلوتو ه5١٠ نابعش يف كلملا دبع
 .ه9١1 ةئس هتافو

 .وئير فيزوج باتك نع  نالسرإ بيكشل - ةبوروأ يف برعلا تاوزغ ()
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 : (هيناتيكأ) ةيقودو (قودغنال) حتف

 ةقطنم حتتفاف (ةنوبرأ) نم كلام نب حمسلا ىضم (مال١1) ه7١٠ ةنس يفو

 .اسنرف قرش بونج يف قطانم ةدع ىلإ هشيج نم ايارس هيجوتب ماقو (قودغنال)

 ةيمهأ تاذ تناكو (هيناتيكا) ةيقود ىلإ (قودغنال) نم كلام نب حمسلا مدقتو

 .اسنرف لامش نم اهيلي امو ةزولت ىلإ ةيناتيكأ قود برهو ءاهحتتفاف «ةريبك ةناكمو
 يف تايقودلا ءارمأو ةسواسقلا ماقو «تجامو اهرواج امو اسنرف تجاهف

 هحاتجي يذلا يحيسملا ملاعلا نع عافدلل سانلا رافنتساب اسنرف برغو قرشو لامش

 شويجلا تذخأف «(اماز) ظفلب (حمسلا) مسا نوقطني اوناكو ء(اماز) ةدايقب برعلا
 تايقودلا ءارمأ ةدايقب ةزولت ىلإ اسنرف قرشو برغو لامش ءاجرأ نم قفدتت

 يف ةيركسعلا تايماحلا رشنو «هيناتيكأ ةيقود حتف حمسلا متأ امنيب «ةسواسقلاو
 قطانم ىلإ هشيج نم امسق ثعبف ءاهل ةرواجملا قطانملاو ندملا

 ىف هشيم نوم امسك كرقو ؛«يبلكلا ميحس نب ةسبنع ةدايقب (0310885026ةنوشقرق

 لإ حشلا راس مث «يقفاغلا نئحرلا دبع ةدايقب يقرشلا ئطاشلا قطانمو ةنوير
 .ةزولت يف ءادعألا دوشح مجحب ملعي نكي ملو «ناسرفلا نم ةبيتك يف ةزولت

 ' : هزولت ةعقوم يف حمسلا داهشتسا

 مالسإلا ةيار ًالماحو هللا ليبس يف ًادهاجم ينالوخلا كلام نب حمسلا مدقت دقل
 ىف قفألا دسي ودعلل فيثك شيجب اذإف - ه7١١ ةنس رخاوأ يف  ةزولت ةنيدم ىلإ
 هيكل .هشيج بلغأ هيلإ عمتجيو هاوس لا يسن ذأ ةكدملا نم ةاكو زولك
 فوفص محتقاف «هعم يتلا ناسرفلا ةبيتك يف قلطناف «ةداهشلا راتخاو ةهجاوملا راتخا

 ةعقوملا كلت يف دهشتسا نأ ىلإ ًاديجم ًالاتق لتاقو «ةزولت يف جنرفلا بئاتكو ءارمأ
 . هيلع هتاوضرو هللا ةمحر (مال١1) ه١ ؟ ةنس رخاوأب ةزولت يف

 اهقطانمو ةنوبرأ يف تزكرمتو هتاوق تعمجت كلام نب حمسلا داهشتسا دعبو
 دبع ةمجرت يف ءاج كلذ يفو .يقفاغلا نمحرلا دبع ةدايقب ةيلحاسلاو ةيبونجلا

 دعب هعومج ترثكو «سلدنألا نم يقرشلا ئطاشلا ةدايق يّلُو» هنأ يقفاغلا نمحرلا

 «ةنوبرأ ىلإ لقتناف ه١١؟ ماع ينالوخلا كلام نب حمسلا حتافلا دئاقلا داهشتسا
 .«ًاريمأ نوملسملا اهيف هبختناف

 ةجنرفلا ضرأب ًايزاغ يئالوخلا كلام نب حمسلا دهشتسا" : نودلخ نبا لاقو
 نأ ىلإ «يقفاغلا هللا دبع نب نمحرلا دبع مهيلع سلدنألا لهأ مّدَقَف ءةئامو نيتنث ةنس

 نأ رهاظلاو «ةيقيرفإ لماع لبق نم - سلدنألل ًاريمأ  يبلكلا ميحس نب ةسبنع ِمِدَق
 نب حمسلا ةداق نمو سئلدنألا يف اناك امهيلك يقفاغلا نمحرلا دبعو ميحس نب ةسبنع
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 ىلوتو «ةيقرشلا قطانملاو ةنوبرأ يف ةيركسعلا ةدايقلا نمحرلا دبع ىلوتف «كلام
 ةيلوغب ناوفض نب نشب هباتك'ىتا مث. خمسلا نع ةباين رمألا عيحش نب ةسنع
 دالب ةسبنع ىلوتف - ه7١٠ يناثلا عيبر يف - سلدنألا ىلع يبلكلا ميحس نب ةسبنع
 قرشو بونج نم ةعساش قطانم حئتفاو كلام نب حمسلا برد ىلع راسف «سلدنألا

 ةنس  يقفاغلا نمحرلا دبع سلدنألا ىلوت املو ءه١٠* ةنس (سناس) غلب ىتح اسنرف
 ةطخ نأ كلذ يدؤمو «(هيتاوب) غلب ىتح اسنرف برغ حتف يف ىضم اه54-51١١

 امف «هداهشتساب فقوتت مل - ةريبكلا ضرألا  اسنرف حتفل ينالوخلا كلام نب حمسلا

 نب حمسلا هأدب يذلا ميظعلا لمعلل ًادادتما ناك يقفاغلا دهعو ةسبنع دهع يف مت

 .ه١٠١؟ ةنس ةزولت يف دهشتسا ىتح هليبس يف دهاجو ينالوخلا كلام
 تدي 3 2 كاس

 يسلدنألا مزح نبا ركذ دقف «سلدنألا يف كلام نب حمسلا ةيرذ تشاع دقو
 نب تباث نب ةرّمَس نب مساق نب قاحسإ :مهمالعأ نم نأ باسنألا ةرهمج ىف
 .ينالوخلا كلام نب حمسلا نب لشهن

 دانا ماك ت5

 جورم يف يدوعسملا لاق ثيح ه5 ماع ىتحو ه١١١٠١ ماع كلام نب حمسلا

 ةنيدم ةجنرفإلا ىلي امم سلدنألا روغث نم نيملسملا ديب ناك ام رخآ» :ىلي ام بهذلا
 : 215 رع ةةيرجس ةنابتكاتر دخت هفع قيلدعلا ضنبا ني ةجرعو هنوورأ

 ناتئام ةيسنرفلا ةنوبرأ ةنيدم يف يمالسإلا يبرعلا مكحلا ةدم نوكت كلذبو

 .هيلع هللا ناوضرو هللا ةمحر ينالوخلا كلام نب حمسلا ادهع ذنم ةنس نوثالثو
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 اكلإ م مس سو

 ىبلكل مي 'ل ةديسئع
 ٠ » لس ٠

2 

 - اسنرف قرشو لاغلا دالب حتاف

 يريمحلا يعاضقلا يبلكلا مْيَحَس نب هَّسَبْنَع وه نيحتافلاو ءارمألا ءامظع نم
 برعلا نيحتافلا ىناثو (لاغتربلاو اينابسإ) سلدنألا دالبل نييناميلا ةالولا سماخ
 ١ . مالسإلا رجف يف اسنرفل

 : اينابسإ يف 81834 ةجاب فقسأ (روديزيإ) :هنع لاق

 .ةراهمو قذح تاحوتف تناك اسنرف يف ةَسْيْنع تاحوتف نإ »

 ب طفلا

 ادعو تقلأو لورا يوت وفا هَسْيْنَع ةليبق . تلك

 تبجنأ يتلا ةيريمحلا ةيعاضقلا بلك ةليبق ىلإ ةراشإلاب ثحبملا اذه لهتسنو
 لئابق نم بلك ةليبقف «نيحتافلا ءارمألاو ةداقلاو ةباحصلا تارشعو ميحُش نب ةسبنع
 وهو ينهجلا ةَرُم نب ورمع لاق» :نودلخ نبا لاق ءأبس نب ريمح نب كلام نب ةعاضق
 ْ : ةباحصلا نم

 ِريْمِح نبا كلام نباهعاضق  رهزألا ناجهلا خيشلا ونب نحن

 يكسينلا سف: قورشمللا ييصللا

 :يبلكلا نبا لاقو .ريمح نب كلام نب ةعاضق وه ليقف اذه ىلعو ..

 نب أبس نب  ريمح نب كلام نب ديز نب ةّرّم نب ورمع نب ريمح نب كلام نب هعاضق
 مهنم ؛ةريثك لئابقو نوطب هعاضق نم تبعشتف ''(- ناطحق نب برعي نب بجشي
 نب فاحلا نب نارمع نب ناولح نب بلغت نب ةربو نب بلك ونب» ٌمُهو «بلك ةليبق
 شايع نب ميكح لاق» :ليلكإلا يف ينادمهلا لاق :«'“'”«ريمح نب كلام نب ةعاضق
 : يبلكلا

 .؟57 5ص - يبلكلا ميحس نب ةسبتع ةمجرت  عماجلا )١(
 .7١١ص ب نودلخ نبا م خيرات يف نميلا 220
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 ناد رضا: ةذاصاةريئاعي .:كولحتا زج وعت اههكلو أ
 : مهنم رخآ لاقو

 (0)0ُرَضُم الو يئابأةعيبر نمال 20ينبسنت نيح ٌيرَيْمِح ؤرما ينإ

 نالوخ ةليبق ا

 بك ةليق ني قاقعز نوطب ترشتنا مث ءاهيحاونو ةدعص يف ةيريمحلا ةيعاضقلا
 سن 0 و ةرالا ةيراجتلا قرطلا ىلع فارشإلل

 يفو - ماشلا ينادأو زاجحلا يلاعأب  لدنجلا ةمود يف ندملاو ةيراجتلا زكارملا

 «قطانملاو ندملا كلت ىلع ةدايسو كلم مهل ناكف  رمدت فراشم ىلإ  جلاع نطب

 نإ ليلكإلا يف ينادمهلا ركذ دقو ءاهيحاونو ةدعص يف اوناك مهتيبلاغ نكلو
 نب ليقع ناكو «؟'”2ةيلهاجلا ىف نميلاب ةعاضق ديس ناك ىبلكلا دوعسم نب ليقع»
 يف ةعاضق لئابق ةيقب رئاسو ةدعص يف بلكو نالوخ لئابق معزتي يبلكلا دوعسم
 ةيلهاجلا يف تعقو ثادحأ يف ريسعو تاورسلا نم اهيلي امو ةدعص يحاون

 يوصلا اذديلا ياك ايا رار ةدمص رش عرار كاكا ييلل تراك ا دارلو 00

 بلك تالاجر نم ديدعلا ذخأ دقو «تاحوتفلا يف ريسملا مث « مالسإللا نيد روهظو

 ناكف :مالسلاو ةالصلا هيلع للا لوسر باحصأ نيب ةمدقنملا فوفصلا يف مهنكامأ

 نم رجاهو «هنع هللا يضر يبلكلا ةثراح نب ديز ةباحصلا لوأو نيملسملا لوأ مهنم

 ةفيلخ نب ةيحد مهنم :ةرونملا ةئيدملا يف ِهِكي هللا لوسر ىلإ مهنم ةعامج ةدعص

 ئرما نب ديز نب ةلاضف نب ةورف نب ةفيلخ نب ةيحد» :وهو نودلخ نبأ لاق « «يبلكلا

 6# هللا لوسر تحانض يبلكلا فوغ نب نماعأ نب ركب نب رماع نبا جرزخ نب سيقلا
 ةثراح نب ةنادعس نب لمح مهنمو "”(هتروص يف مالسلا هيلع ليربج هاتأ يذلا

 : هلوقب لثمتي قدنخلا ةوزغ يف يراصنألا ذاعم نب دعس ناك يبلكلا

 اسال ةايغاذإ تزوملاب تابأالا لفك انجيلا كردي البتف جل
 اوبحص نيذلا بلك لاجر نم تارشعلا ءامسأب ةباحصلا مجارت قطنتو

 املو .ةلوسرلا كوم ىف ابط اركذ ل ناكو ؛مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر
 حوتفلا نيدايم ىلإ اهئاسنو اهدالوأو اهلاجرب بلك ةليبق تراس تاحوتفلا تأدب
 ىوقأو ربكأ بلك ةليبق تحبصأف ؛دحأ نميلا يف مهنم قبي مل ىتح ماشلاب داهجلاو

 )١( الإكليل  77ص - ىنادمهلا دمحأ نب نسحلل ج١.
 .١٠ج 5١ص  ينادمهلا دمحأ نب نسحلل - ليلكإلا (؟)
 ءزجلا يف يبلكلا ةفيلخ نب ةيحدب صاخلا ثحبملاو ةثراح نب ديزب صاخلا ثحبسملا رظنا (©)

 .(لوسرلا بكوم يف نوينامي) نم لوألا
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 هالو امل نايفس يبأ نب ةيواعم نإف كلذلو .ماشلاو قشمد يف ةيبرعلا لتئابقلا

 نب لدحب تنب نوسيم جوزتف «مهترهاصمب رداب ءماشلا ىلع باطخلا نب رمع
 بانج نب يدع نب ميزه نب شاجنم نب روغزم نب ميحش نب ةبسنم نب فينأ
 لدحب نب كلام اهوخأ ناكو ءه6١ ةنئس ةيواعم نب ديزي هل تبجنأف «يبلكلا

 لاق .ماشلاب اورقتسا نيذلا ةيناميلا ءامعز نم يبلكلا كلام نب ناسح هئبا مث يبلكلا
 نب ديزيل مث «ةيواعمل نيطسلف ىلع ًاريمأ يبلكلا كلام نب ناسح ناك» :يربطلا
 توم دعي ةفالخلا رمأ برطضا املو "١ نيطسلف لهأ ديس ناكو «هدعب ةيواعم
 يف نوباوتلاو ةكم يف ريبزلا نب هللا دبع رهظو ه8 ةنس ةيواعم نب ديزي نب ةيواعم
 ىلإ ةيمأ ينب ضعبو مكحلا نب ناورم هجوت ماشلا يف تاهاجتالا تددعتو «قارعلا

 ناطحق لئابق دييأتب الإ ناورمل متي نل ةفالخلا رمأ نأل ؛يبلكلا كلام نب ناسح

 ناطحق سيئر يبلكلا كلام نب ناسح ناكو» :يدوعسملا لاق ءماشلاب ةيناميلا

 طورش نم - ةيناميلل يأ مهل ناك ام ناورم ىلع ناسح طرتشاف «ماشلاب اهديسو

 لجر ّيفلأل مهل ضرفي نأ :اهنم «ديزي نب ةيواعم هنباو «ديزي هنباو «ةيواعم ىلع
 مهل نوكي نأ ىلعو .هناكم همع نبا وأ هنبا ماق تام نإو  ءاطعلا يف  نيفلأ نيفلأ
 .ةروشمو مهنم ىأر نعف دقعو لح نم ناك ام لكو ءسلجملا ردصو يهنلاو رمألا

 مكحلا نب ناورم ماشلا ةيناميو كلام نب ناسح عيابف « "”كلذب ناورم ىضرف
 ناورم ةفالخ' يف رصم مث ماشلا توضناف ءرصم ةينامي هل باجتسا كلذكو ةفالخلاب
 كلام نب ناسح ملكف ءايتع ربكلا نم غلب دق ناورم ناكو - ه4 ةنس رخاوأ يف -

 ءًابيطخ سانلا يف ناسح ماقف» :يدوعسملا لاق «ناورم نب كلملا دبعل ةعيبلا يف
 نب رمع دلاو  ناورم نب زيزعلا دبع  ةعيبو ناورم نب كلملا دبع ةعيب ىلإ مهاعدو

 ةنس ناورم تامو ءدحأ كلذ يف ناسح فلاخي ملف «كلملا دبع دعب  زيزعلا دبع

 ماشلا ةيناميل ناك دقو لل 16 ةنس نم ناضمر يف كلملا دبع عيوبو 6

 ةفالخلا رمأ بابتتسا يف اريبك ًارود ةصاخ ةفصب بلك ةليبقو ةماع ةفصب
 ةسرعلا ةذاسلا ءاهنرأ ب ةنكاحلا هل كلوت يفكر ةازوم ني فاتدتلا نيكل
 ةفالخ يف ماشلا ةداقو ءاسؤر رابك نم ددع بلك نم ناكو «ةيمالسإلاو
 ناكف (ه45 - 85) كلملا دبع نب ديلولا ةفالخ يف مث ناورم نب كلملا دبع

 ريصُت نب ىسوم عم سلدنألاو برغملا دالب حتف يف ًارفاو ًاماهسإ بلك ناسرفل
 . سلدنألل ينالوخلا كلام نب حمسلا ةيالو دهع يف مث (ه95 )88  يمخللا

 .م/ج ”؟ ص - يربطلل  كولملاو ممألا خيرات ()

 .ا١ج 45 ص  يدوعسملل  بهذلا جورم 2«
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 كلام نب حمسلا عم . . هّسْبْنع

 امل ماشلاب ةيدايقلاو ةيرادإلا تايصخشلا نم يبلكلا ميحٌّس نب هسّبْنَع ناك دقل

 دقف «سلدنألا ىلع ينالوخلا كلام نب حمسلا زيزعلا دبع نب رمع ةفيلخلا ىلَو

 ؛ةيدايقلاو ةيرادإلا ةأفكلا تاذ تايصخشلا نم أددع هعم كلام نب حمسلا بحطصا

 ريصُن نب ىسوم عم سلدنألا حتف ةداق نم ناك يذلا يناسغلا ثراحلا نب ثيغم مهنم
 ءه145 ةنس ماشلا ىلإ داع مث ه97“ ةنس اهتدايق ىلوتو ةبطرق حتتفاو دايز نب قراطو

 هعم ةسّبْنَع نوكي نأ ىلع كلام نب حمسلا صرح دقو «ه947 ةئس ماشلا ىلإ هعم

 ةيدايقلا تايصخشلا نم ةسينع ناكف «سلدنألا ىلع زيزعلا دبع نب رمع هالو نيح
 ا ل و وسلا

 00 سا يا كب حال

 تناك امهم دحاو درف هب موقي نأ نم ربكأ لمع وه (ه5١٠ ٠٠١ ةنس) سلدنألل
 تايصتوملا وما عب رتل قالا ور معلا اياك يصل كاب كاي حلا رح

 نب ىيحيو «يقفاغلا نمحرلا دبعو «يبلكلا ميحس س نب هسينع لاثمأ ةيدايقلاو ةيرادإلا

 ا :يئاسفلا ثراحلا نب ثيغمو ا

 حالصإب 0 0 0 يس 35 اذ 00 00 200

 «تابترملا يف دنجلا فصنأو ءجرخلاو لخدلا نيب نزاوو «قوتفلا قترو ءرومألا

 امك .«مهئاضرإ ىلإ تّدأ ةميرك ةلداع ةلماعم مهلماعو نييحيسملا نابسألا لامتساو

 ةيوقتو ةداعإو «ةبطرق ةنيدم ريوستو ةبطرق ةرطنق ءانب اهنم ةماه ةينارمع تازاجنإب ماق
 نب رمع ةفيلخلا عنتقا ىتح «ةيقرشلا قطانملاو ةنولشرب روغث يف ةيمالسإلا ةطلسلا
 0 ساس 0 ل

 الا اا ا ل لا لا
 براقأ نم لجر ماشلاب ةيبلكلا ةيدايقلاو ةيرادإلا تايصخشلا مالعأ نم ناكو هه

 2008 م1 1 20200 5 0 ا ر 0 7
 نب ةمقلع نب ةلظنح نب رشب نب : "لبوت نب ناوفص نب رشب :وهو ميحس نب ةسبنع

 هنأ رهاظلاو (لبوت نب ناوفص نب رشب) اذكه نودلخ نبا خيرات نم عوبطملا لصألا يف ءاج )١(
 .(لفون) بوصألا نأو أطخيو فيحصت
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 ناكو «''”يريمحلا يعاضقلا يبلكلا بانج نب ريهز نب رباج يبأ نب ريره نب ليحارش
 ةيدايقلاو ةيرادإلا ةءافكلا يوذ نم ناوفص نب ةلظنح هوخأو اذه يبلكلا ناوفص نب رشب

 ىلع ًايلاو ًاريمأ يبلكلا ناوفص نب رشب ةيلوتب كلملا دبع نب ديزي ةفيلخلا ماقف «ةيلاعلا
 يبلكلا فوع نب دوعسم ةيلوتب ماق امك «ه١١٠١ ةنس ناضمر طساوأ نم اهالوتف ءرصم

 ةنس نم نميلا ىلوت دقو «ءافكألا ةالولا نم فوع نب دوعسم ناكو «نميلا ىلع ًايلاو ًأريمأ
 مث(ه7١٠-١١1١ ةنس) رصم ريمأ يبلكلا ناوفص نب رشب انه انمهيو ه«ه5١٠- ١

 ةنس) هب ةطبترم سلدنألا ةيالو تحبصأ يذلا ( يبرعلا برغملا دالب) ةيلامشلا ةيقيرفإ ريمأ

 ةداعإب ماق ه1١٠-١١7 ةنس رصم يبلكلا ناوفص نب رشب ىلوت امدنعف ء(ه9١٠-
 نب رشبف «ةيريمحلا ةيعاضقلا ةقرفلا نيوكتو ءرصم ىف تابترملاو ءاطعلا نيواود نيودت

 ,(ةيدنكلا ةقرفلا) نم (ةرهملا) جرخأ نأب «ةيعاضقلا ةقرفلا نّوُك يذلا وه ناوفص
 جرخأو «(شيرق ةقرف) نم (بعك لآ) جرخأو ؛(ةيدزألا ةقرفلا) نم (ًاخونت) جرخأو

 نيذلا ءالؤه نم نّوكو «(مُحَل ةقرف) نم (ًانشخ ) جرخأو (ةيارلا لهأ) نم (ةنيهج)
 يتلا ةيريمحلا ةيعاضقلا ةقرفلا  (رصم يف ددعلا ةليلقلا ةعاضق رئاشع ةيقبو )  مهجرخأ
 عبار نيودتلا كلذ ناكو :©"”(ه7١٠١ ةنس ةيقيرفإ لامش يف ةيبرحلا اهتاراصتناب ترهتشا

 ةيالو ىف ىناثلاو ءصاعلا نب ورمع ةيالو ىف لوألا نيودتلا ناك دقف ءرصمب نيودت

 +93) ىجسدملا يكارملا سيفلا فليرتك نب زق ةيالو ف كلاثلاو ةاؤرف قب يزعل ليغ
 ْ .(ه١1 ٠١-7 ١)رصمل يبلكلا ناوفص نب رشب ةيالو يف عبارلاو (ه45

 نوعباتي ماشلاو برغملا دالبو رصم يف نوملسملاو ناوفص نب رشب ناك دقو
 وهو -ه١١٠ ناضمر رهش ذنم - سلدنألا هتدهش يذلا ريبكلا يخسيراتلا ثدحلا ءابنأ
 اسنرف ىلإ هينريبلا لابج مالسإلاو ةبورعلا دنجب ينالوخلا كلام نب حمسلا زايتجا
 ميحُس نب هسبنع ناكو ءاسنرف بونج نوصحو ندم نم اهرواج امو ةنوبرأ حاتتفإو
 ه7١٠١ ةنس ىضم يذلا كلام نب حمسلا شيج ةداق رابك نم يقفاغلا نمحرلا دبعو

 قطانملا يف هشيج بلغأ رشنب حمسلا ماق مث «(ةيناتيكإ ةيقود) مث (قودغن ال) حتتفاف

 ناسرفلا نم ةبيتك يف (ةزولت) ىلإ مدقتو «ةيبونجلا ةيسنرفلا ندملا نم ةحوتفملا

 ناكو  (مال١1) ه7١٠ ةنس رخاوأ يف  ةزولت ةعقوم يف حمسلا دهشتساف

 ةنولشرب نيب ام يقرشلا ئطاشلا قطانم يف حمسلا تاوقل ًادئاق يقفاغلا نمحرلا دبع
 ثيح «كلام نب حمسلا اهرشن يتلا تايماحلاو تاوقلا هيلإ تعمتجاف .ةنوبرأ ةنيدمو

 ترثكو . .يقرشلا ئطاشلا ةدايق ىَلَو» هنأ يقفاغلا نمحرلا دبع ةمجرت يف ءاج
 «ةنوبرأ ىلإ لقتناف ه١٠؟ ماع كلام نب حمسلا حتافلا دئاقلا داهشتسا دعب هعومج

 )١( حرفلا دمحمل  نودلخ نبا خيرات يف نميلا - ص١١5.

 8ص - ىبلكلا ناوفص نب رشب ةمجرت  عماجلا (؟) ١٠١.
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 : هنأ عماجلا باتك يف ءاجو .«ًاريمأ نوملسملا اهيف هبختناف

 لزْعَف «يبلكلا ميحس نب ةسبنعو يقفاغلا نمحرلا دبع نيب فالخ أشن»
 0 ا فه هنو هناك ةيسبع لوو نتحرلا ةيغ

 نانثإلا ناك دقف «ةقيقد ةرابغ تسيل ( ةسينعو نمحرلا دبع نيب فالخ أشن) ةرابع نإ

 ىلوتف «سلدنألا ريمأ كلام نب حمسلا داهشتسا دنع اسنرف بوئجو سلدنألا يف

 ةنيدم ىف زكرمتو ءاسنرف بونج ةهبج ىف ةماعلا ةيركسعلا ةدايقلا ىقفاغلا نمحرلا دبع
 ذا | ةنافمت قلل ناك اننا ا ريمأ ةوملسا نيزك دبع فيضان رد ونسب دا ةقووزأ)

 ناكو «ةفيلخلا نم سلدنألل ديدج ريمأل نييعتلا يتأي ىتحو ريمألا داهشتسا ببسب تقؤم
 ىلإ اهنمو - ًابلاغ  ةبطرق ىلإ هجوت مث «يقفاغلا نمحرلا دبع اوراتخا نيذلا ةداقلا نم ةسبنع

 نب ديزي ه١٠؟ ةنس اهريمأ ناكو ةيلامشلا ةيقيرفإ ريمأ عم تاروطتلا هذه ثحبل برغملا

 ايزاغ حْمَسلا دهشتسا :  نودلخ نبا لاق كلذ يفو ؛ملسم نب ديزي : لاقيو ملسم يبأ

 هللا دبع نب نمحرلا دبع مهيلع سلدنألا لهأ مَدَقْف «ةئامو نيتنث ةنس ةجنرفلا ضرأب

 . "' «ةيقيرفإ لماع ملسم نب ديزي لبق نم يبلكلا ميحس نب ةسبنع مِدَق نأ ىلإ يقفاغلا
 ةنس رخاوأ يف  ةيلامشلا ةيقيرفإ لماع دنع نم ةسيئَع مودقو ةدوع نأ ودبيو

 ىلوتف «نوكي امب ةفيلخلا تارارقو تاهيجوت يتأت ىتح اتقؤم ًءارجإ ًاضيأ ناك ه7
 فالخ دوجو كلذ ينعي الو «ةنوبرأ يف يقفاغلا نمحرلا دبعو ةبطرق يف رمألا ةسبنع
 ناك دقف «سلدنألا ريمأ حْمَسلا داهشتسا دعب فقوملا ةعيبط كلذ تضنقا امنإو ءامهنيب

 يمالسإلا شيجلا لك ثيح اسنرف بونج ةهبج يف دئاق ريمأ دوجو يضتقي فقوملا
 ثدحي ال ىتح سلدنألا ةمصاع ةبطرق يف ريمأ دوجوو «جنرفلا نم موجه تالامتحاو

 ةرادإب يقفاغلا نمحرلا دبعو ةسبنع ماقف «نابسإلا بناج:نم كرحتو بارطضا يأ
 .ه7١٠١ ةنس لئاوأ يف سلدنألل ًاريمأ ةسبنع ةيلوت رارق ىتأ نأ ىلإ ررمألا

 سلدنألا دالبل ةسّمْدَع ةيالو

 ينابسإ) سئدنألا دالب ىلع ًاريمأ يبلكلا ميحس نب ةسبنع ةيلوت تنرتقا |

 : سوت ب ايبيل): ةيلامتكلا: ةيقيززفإ قل ريما يبلكلا ناقته. قييرتشي ةبلوعب ( لاغتوبلاو
 ويعم لل نأ لكلا ناره نب ةلطح ةلرتر (ةيناهرودد ترنسلا زرق رذللا

 ء«ه7١٠ 1١١-8 ةئس رصمل يبلكلا ناوفص نب رشب ةيالو ركذ فلس دقو

 ..577و ”8١ص - فرطمابل  عماجلا )١(

 دقو ملسم يبأ نب ديزي ناك ةيقيرفإ ريمأ نأ باوصلاو . ؛ج 8١١ص  نودلخ نبا خيرات (0)
 .ه7١٠١ ةنس هورصاحو جراوخلا هيلع راث
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 نب كلملا دبع نب ديزي ةفيلخلا ماقف هو ل هي را

 ةبالو ادي ظيقؤتو ل( ىرعلا يرخملا هالي ةمامشلا نقي 1 ا

 «ةدحاو ةهبج ةباثمب سلدنألاو ةيقيرفإ لامش تحيبصأ قلد ءاهريمأو ىسلدقألا

 سأر ىلع ناوريقلا اهتمصاعو ةيلامشلا ةيقيرفإ ىلإ رصم نم ناوفص نب رشب راسف

 نب ةسبنع ةيالوب بتكو «ةيقيرفإ لامش عوبر يف رارقتسالاو نمألا داعأو نيدسفملاو

 ةديس ع يناخلا عيبوا فا سادنالا ةيبينع ىلوتن «سلدنألا دالب ىلع يبلكلا ميحَس

 هنأب خيراتلا يف لماكلا باتك يف ريثالا خويا هركذ ام هيلع لذي اموهو ءها*7

 نينس عبرأ هتيالو تناكو ه17١٠ نابعش يف سلدنألاب ميحَّس نب ةسبنع يفوت

 .ه7١٠١ يناثلا عيبر يف تأدب سلدنألل هتيالو نأ كلذ يدؤمو .«رهشأ ةعبرأو

 نييعاضقلا نييبلكلا نم ةالو ةعبرأ عبار ناك ةسْئَع نأ ىلإ انه ةراشإلا ديفملا نمو
 (ه151١٠-١١57) نميلا ريمأ ىبلكلا فوع نب دوعسم :مهو .دهعلا كلذ ىف نييريمحلا

 ريمأ يبلكلا ناوفص نب ةلظنحو (ه5١٠-١١٠7) رصم ريمأ يبلكلا ناوفص نب رشبو
 لا 3-1 د يا كو ملا ه5 0-0

 .اسنرف قرشو 00 ما
 سماخ كلذب ناكف ء«ه7١٠١ يناثلا عيبر يف سلدنألا دالب ةسبْنَع ىلوت دقل

 ا حتافلا ريمألا 00 0 رايب نادت 0 نيينئميلا ةالولا

 9٠٠0 ينالوخلا كلام نب حمسلا حافل ربملاو (ه40) يمخللا بيبح نب بوي

 برغملا دالب) ةيقيرفإ لامشل يبلكلا ناوفص نب رشب ةيالوب ةطبترم ةسبنع دهع
 نها طرب هرويتكلا داوربقلا عاج دولا دارشسا قب رخل مانو( ينرعلا

 ذنم سلدنألا ىلإ دتماو ىبرعلا برغملا دالب يف نذاملل زيمتملا زارطلا كلذ رشتناف

 . نيلكلا يحتم نب" ةسع لهعو ناوغض نب رب دهع
 نب ةسيْئَع دهع يف سلدنألاب يمالسإلا يبرعلا رصعلا خيسرت رمتسا دقو
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 قطانم يف ةيمالسإلا ةيبرعلا تاوقلاو تايماحلا ةيوقتو زيزعت كلذكو ءمي

 نم اهيلإ امو ةنوبرأ ةنيدم ىلإ ةينريبلا لابج قطانمو يقرشلا ئطاشلاو ةنولشرب
 ةدايسلا تززعتف :«ينالوخلا كلام نب حمسلا اهحتتفا يتلا اسنرف بوئج قطانم

 . ةسينع دهع ىف اهيلع ةيبرعلا
 نب ماشه ةفالخلا ىلوتو كلملا دبع نب ديزي تام ه60١٠ نابعش يفو

 برغملا) ةيقيرفإ لامش ريمأ ناوفص نب رشب ىلإ ةسبنع ثعب وأ بتكف «كلملا دبع
 زاتجا امبرو ءاسنرف قرشو لاغلا دالب حتفل هتطخو هتركف هيلع ضرعي (يبرعلا
 ةركفلا ةشقانمل ناوفص نب رشبب ىقتلاو ناوريقلا ىلإ سلدنألا نم رحبلا ةسينع
 ريغ نم نأ ودبي ثيح .حتفلاو وزغلاب مايقلل هتقفاوم ىلع لوصحلاو ءةطخلاو

 نب رشب ةقفاومو نذإ نودب اسنرف حتفو وزغل نيملسملاب ةسبنع ريسي نأ نكمملا
 نينمؤملا ريمأ ةقفاومو ةفرعم مزلتسي وزغلا كلذ نإ لب ءهعم قيسنتلاو ناوفص
 ورغ رطخأ لاق دينحل ايهعي ةمبع لح أ كلذت غانتتإلا دحيو «كلسلا دبع نب ماع
 كلام نب حمسلا وزغو سلدنألل ريصن نب ىسوم حتف دعب ةبوروأ يف يمالسإ يبرع
 : انسنرف ىلإ ةسيئع ةدايقب ما مح نأ كبل اهو. .ءاسترف هبوؤكحل

 - استرف قرشو لاغلا دالبل ةَسَبتَ ةَسْبْنَع حْنُق

 - سلدنألا حتف ذنم ةرشع ةعبارلا ةنسلا يهو  (م/74) ه7١٠ ةنس يف

 : يبلكلا ميحّس نب ةسبنع راس
 1 ا

 ةيالو ةعماش ج ةيطرت
 ليبس يف داهجلل سلدنألا

 هءاروو هعم تراسو للا

 يبرعلا شيجلا قرفو بئاتك
 عوردلاو لويخلاب يمالسإلا

 حالسلاو تاذونسخسلاو

 يتلا اسنرف نومؤي قيناجملاو

 ضرألااهنومسي اوناك
 ىلع مزعلا نيدقاع ةريبكلا

 دالب يف مالسإلا ةلاسر رشن
 ..استرفق رتشو لاخلا

 اسنرف قرشو بونجل يبلكلا ميخُس نب ةسْئَغ تاحوتف طخ 222نب ةسبنع ىضمو



 دك يِبلَكلا ميَحُس نب هَسْبْمَع / نييناميلا نيحتاقلاو ةباحصلا ءامظع 533

 اسنرف بونج ىلإ ةينريبلا لابج هشيجب زاتجاف - سلدنألا قرش - ةنولشرب نم ميحس
 مدقت مث «كلام نب حمسلا اهحتف ذنم ةيمالسإ ةيبرع ةوق اهيفو «ةنوبرأ ةنيدم لخدف

 (088204550111) ةنوسكرك ةنيدمو ةقطنم ىلإ اهرواج امو ةنوبرأ نم هشيجب ةسبنع

 متو ةنوسكرك تملستساف ةدم اهرصاحف لاغلا دالب يف ةيسيئرلا ةنيدملا يه تناكو

 جنرفلا دلب سلدنألا لماع يبلكلا ميحُّس نب .ةسبنع ازغ١ :ريثألا نبا لاق كلذ يفو

 اهلامعأ فصن ىلع هوحلاصف ءاهلهأ رصحو «ةنوسقرق ةنيدم َلَّراَنو «ريثك عمج يف
 ةيزجلا اوطعي نأ ىلعو «مهبالسإو نيملسملل ىرسأ نم ةنيدملا يف ام عيمج ىلعو

 . ''”«هوملاس نم ةملاسمو نوملسملا هبراح نم ةيراحم نم ةمذلا ماكحأب اومزتليو

 ندم حتتفاف 041:14 و 641:18 لاغلا دالب حتف يف ميحس نب ةسبنع ىضمو
 حتافلا ريمألاو مالسإلا ةطلسل لاغلا دالب تنادف «نوينيبأ مث (مين)و (ةيلينوم) ميلاقأو
 لاغلا دالب) نأ عماجلا باتك يف فرطماب لاق ؟لاغلا دالب يه امف . ميحُس نب ةسبتع

 تفيروَجَو نالسرأ بيكش ركذ امتيب . 6 نآلا اسنرف ىهو ةريبكلا نضرألاب فرغت تناك
 نين 01 135 ناقل دق: انا 15 يكل نقرألا اند رك ةوعستا تاك ةنرخلا 81 وسر
 ةيلينومو ةنوسقرق ةسبنع حتتفا ثيح «ةيقرشلا قطانملاو اسنرف نم يبوتجلا فصنلا
 . "'”ةيرجه ٠١ ةنس لاغلا دالب نم اهريغو نوينيبأو مينو

 ةيزجلا جنرفلا اهلهأ ىلع ضرفو لاغلا دالب يف مالسإلا ةطلس ةسبنع طسبو
 يتلا اهل ةرواجملا قطانملاو ةنؤبرأ لهأ لثم جارخلاو ةيزجلا اودأو اوعاطأف «جارخلاو

 يلي ام عماجلا باتكب ةسبنع ةمجرت يف ءاج دقو .لاغلا دالب نم اهنأل حْمَسلا اهحتف
 كلذ يف 81534 ةجاب فقسأ (روديزيإ) ىريو . جنرفلا وزغ يف ةسبنع لغوأ» :هصن

 .ةوقو شطب تاحوتف اهنم رثكأ ةراهمو قذح تاحوتف تناك ةسبنع تاحوتف نأ :رصعلا

 لاغلا دالب جارخ همايأ يف فعاضت كلذل : 2381214172 ونير قرشتسملا لاقو

 : هر

 نم راسف ءاسنرف قرش ًاحتاف ميحٌس نب ةسبنع ىضم (مالا10) ه1١١/ ةنس يفو

 دالب يف لغوأ» :ةسبنع نأ عماجلا باتك يف ءاجو ءاهحتتفاف (نويل) ىلإ (نوينيبأ)

 ملستست اسنرف قرش قطانمو ندم تذخأو 7 قرشلا ىلإ نوّرلا رهن ربعف اسنرف
 تركذ كلذ يفو «ىرخألا دعب ةدحاولا ةسبنع ريمألاو مالسإلا ةعاط يف لخدتو

 د15 لنه ىوبتألا نبال - خيراتلا يف لماكلا )١(

 .نالسرإ بيكش - ةبوروأ يف برعلا تاوزغ (؟)

 .55؟ص - يبلكلا ميحس نب ةسبنع ةمجرت  عماجلا ()
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 مدقتو ءاهحتفف (نوسام) ىلإ راس مث (نويل) حتف ةسبنع ريمألا نأ ةيخيراتلا رداصملا

 كلذبو  اهحتفف (نوجيد) ىلإ اهنم راسو ءهتعاط يف تلخدف (نوملاش) ىلإ اهنم
 قرش قطانم ىلإ ىضمو  ارسيوسو ايلاطيإل ةمخاتملا اسنرف بونج قرش قطانم حتف متأ
 ه١٠١ ٠ يناثلا عيبر يلاوح يف  (رزجنال ) ةنيدم حتتفاف «ةيناملأل ةمخاتملا اسنرف لامش

 تاوق عم ةسبنع محتلاف - سيراب قرش بونج ةعقاولا  سناس ةنيدم ىلإ مدقت مث -
 دنج ةدايقو داهجلا يف رمتساو «حارجلا ضعبب بيصأف «سناس ةنيدم يف جنرفلا
 سناس تناكو - ه1١١1 ىدامج رهش يف  سناس ةنيدم حتفو رصنلا مت ىتح مالسإلا

 اهنأل نييسنرفلا نيخرؤملاو نيسرادلا تلهذأ يتلا يبلكلا ميحس نب ةسبنع حوتف ىهتنم

 اهنم رثكأ ةراهمو قذح تاحوتف تناك اهنأب اهوفصوف ءاسنرف قرشو لاغلا دالب تلمش
 ةوق تاحوتف ًاضيأو ةراهمو قذح تاحوتف لعفلاب تناك دقلو «ةوقو شطب تاحوتف
 .سلدنألا ريمأ يبلكلا ميحّس نب ةسبنع ةدايقب مالسإلاو ةبورعلا دنجل ةلوطبو

 - ضرألا لامش برغ يف - امل ىربقو رالزخلا قدا عودت هيت ناك ايديا

 دالب حتتفي ىطسولا ايسآو ناسارخ ريمأ يرسقلا هللا دبع نب دسأ يناميلا ريمألا ناك
 ةركلا لامش قرش يف - ناتسكيجاتو ناتسناغفأب نيروغلا دالبو نورمن لابجو ناتشرغ

 يرسقلا هَّللا دبع نب دسأ حوتف نع يدزألا ةنطَق نب تباث رعاشلا لاق ثيح - ةيضرألا

 :هلوق اهنم ةديصق ه١١/.- ١١5 ةنس دالبلا كلتل

 نامسسلا ورا ياو اهيا ماس علا ينشق ادنشا قرأ
 (فانف زو( امه نسيب عك دلو (ِوْرَم) فانكأ يف ليخلاباَمَس

 بارحلابو فويسلاب(كص)و  (ّْبَّزأ) ىوخ ٌتيح (نيروغ) ىلإ

 بالك ينبلالوٌرخافُم بلَكةَرَسِلْعَتَتملْمِجالَم ..

 هللا دبع نب دسأ حوتف نأ (ًةرخافُم بلك ةارسل عدت مل محالم) :هلوقب ينعيو
 وأ يهاضُت «ةيضرألا ةركلا لامش قرش يف - نوحيج رهن ءارو - دالبلا كلت يف
 ثوررلا رهن ءازؤوتم اسنرفو لاغلا دالب يف نييبلكلا ءارمألاو ةسبنع حوتفو محالم قوفت
 يناميلا ريمألا ًاضيأ دهعلا كلذ يف ناك دقو  ةيضرألا ة ةركلا لامش برغ ىف -

 رهن حاّرَجلا زاتجاف «ةينيمرأو ناجيبرذأ ريمأ يمكحلا هللا دبع نب حاّرجلا حتافلا
 ناللاو ايجروجو سيلفت -ه١٠!7- ٠5 ةنس  حتتفاو زاقوقلا دالب يف سورلا

 ةقطلغلا ءاملععلا ما رمالاددللا :ىوجف ةيضرألا ةركلا لامش طسو يف - زاقوقلا يلاعأب
 حتفي هللا دبع نب دسأو زاقوقلا حتفي ةي حاّرَجلاو استرف حتفي ةسبنع ناك دقف اود

 اوناكو ءاهقراشمو ضرألا براغم مالسإلاب اوغلبف .ناتسكيجاتو ناتسناغفأ لابج
 . مالسإلا رجف يف نيحتافلا ءامظع رخآ



 هلم يبلكلا ميَحُس نب هّسْيْنَع / نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 5355

 ميحَس نب ةسبنع ةافو

 - ةبطرق ةنيدم ىلإ  اسنرف لامش قرش يف - سناس ةنيدم نم ةسبْنَغ عجر دقو
 اسنرف قرشو لاغلا دالب يف ةيركسعلا تايماحلا رشن نأ دعب - سلدنألا ةيالو ةمصاع

 ىلإ ًالوسر ثعبو بتك ةبطرق ىلإ ةسبنع عجر املو .سلدنألا ةيالول ةعبات تحبصأو

 دالب نم هيلع هّللا حتف ام أبنب ةيقيرفإ لامشو برغملا ريمأ يبلكلا ناوفص نب رشب
 يدك بولا اق دنع نجلا هاير يزف ناشر اهتيقب حتف موي نأبو جنرفلا

 قشمد يف كلملا دبع نب ماشه نينمؤملا ريمأ ىلإ حتفلا ابنب ناوفص نب رشب

 ةسبنع حتف ربخ زازتعإب نولقانتي ناوريقلا يفو قشمد يف نوملسملا ناك امنيبو
 ميظعلا حتافلا ريمألا ىعنت سلدنألاو ةبطرق دجاسم تناك اسنرف قرشو لاغلا دالبل

 قرشو سناس حتف ةعقوم يف اهب بيصأ يتلا حارجلا ببسب يبلكلا ميحَس نب ةسبنع
 عسا يب يحرم 2010 هررخ ىف سلع يحتمل رج را نا نلازل اجرت

 ببس تناكف  عئاقولا ضعب . ىف ناجل عاب يمص »1 اجلا تاك يجو ( ةئثامو

 ةبطرق ىلإ داع هئكلو «جنرفلا دالبل هوزغ يف تاحارجب ةسبنع بيصأ دقف .«هتافو
 يف ةيضرم ةيضار اهبر ىلإ ةنثمطملا هسفن تعجر مث - بجر يف - سلدنألا ةمصاع

 يف سلدنألاب ميحُس نب ةسبنع يفوت : ريثألا نبا لاق «ما/؟ 05 قفاوملا ه1١٠١ نابعش

 . هتمحر عساوب ُهّللا هدمغت - «رهشأ ةعبرأو نينس عبرأ هتيالو تناكو ه٠ ال ةنس نابعش

 قدح

 سلدنألل يبلكلا ةَمْلَس نب ىيحي ةيالو

 - يبلكلا ناوفص نب رشب ريمألا ىلإ هباون بتك ميِحس نب ةسبْئَع يفوت امل
 ذنم ةيدايقلاو ةيرادإلا تايصخشلا نم ةملس نب ىيحي ناكو «هتافو أبنب  ةيقيرفإ لامش

 ةيالو يف مث زيزعلا دبع نب رمع ةفالخ يف سلدنألا ينالوخلا كلام نب حمسلا لوخد

 أبنب ناوفص نب رشب ىلإ ةسبنع ثوعبم ناك ةَمْلَس نب ىيحي نأ ودبيو «سلدنألل ةسبنع

 باتك ىتأ ناوريقلا يف ناوفص نب رشب دنع وه امنيبو ءاسنرف قرشو لاغلا دالب حتف
 «سلدنألا ىلع ةمّلَس نب ىيحي ةيلوت ناوفص نب رشب ررقف «ةسبنع ةافوب سلدنألا لهأ
 امبرو «كلملا دبع نب ماشه نينمؤملا ريمأ ىلإ ةسبنع ةافوبو كلذ بتك امبر هنأ الإ
 ىلع ةيالولا ناوفص نب رشب هل دقعف «ناوريقلا ىلإ داع مث «ةملس نب ىيحي هيلإ دفوأ
 ىبلكلا ةملَس نب ىيحي ناكف ء«ه١٠١ا/ ةنس ةدعقلا يذ يف اهالوتو اهلخدف سلدنألا

 ْ .مالسإلا رجف يف (لاغتربلاو اينابسإ) سلدنألل نييناميلا ةالولا سداس
 سلدنألا ئلع.ناوفص نب رشب لمعتسا ةسيتع تام امل١ :ريثألا نبا لاق

 .(ةئامو عبس ةنس ةدعقلا يذ يف يبلكلا ةملس نب ىيحي
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 ُهَذَقْنَأ ءيبلكلا ةملس نب ىيحي  سلدنألا ىلوت مث ١ :نودلخ نبا لاقو
 لتقم دعب أيلاو سلدنألا لهأ هنم ىعدتسا امل ةيقيرفإ ىلاو ىبلكلا ناوفص نب ةلظنح

 .ازرْغي ملو «فصنو نيتنس اهتيالو يف ماقأو ةئامو عبس ةنس رخآ اهَمِدَقَف ( ةسينع

 ياكل نارفص دحوم :نودلخ نبا لوق يف سابتلإ عقو دقو

 نب ىيحي ذفنأ يذلاف ءه15١ ةنس ةيقيرفإ ىلوت ةلظنح نإف .«ةيقيرفإ يلاو

 ئلو# : الئاق ةيقيرفإ ةالو يف نودلخ نبا هركذ دقو :ناوفض نب نقي وه ةملج

 ثالث ةنس اهمدقف يبلكلا ناوفص نب رشب ةيقيرفإ ىلع كلملا دبع نب ديزي

 تامو .ةئامو عست ةنس ةيلقص هسفنب ازغو ءاهءاجرأ نكسو اهَدَهَمَف «ةئامو

 0 عرب

 ًايلاو ةملس نب :نيحي كقنأ ىذلا ةيقيزفإ: لامش ريمآ وه ناوفص: نب نشب: قاكف
 ءودهلاب ةملس نب ىيحي دهع مستا دقو ءها١٠ال ةدعقلا يذ ىف سلدنألا ىلع

 ريثكلا لخدو «سلدتألا ىف ًاخوسر ىمالسإلا ىبرعلا رصعلا دايدزاو «رارقتسالاو

 . مالسإلا نيد يف نييحيسملا نابسإلا نم

 يمالسإلا يبرعلا لوطسألا ازغ سلدنألل هملس نب ىيحي ةيالو ةرتف يفو

 رفظلاب ناوفص نب رشب عجرو «ةيلاطيإلا هيلقص ةريزج ناوفص نب رشب ريمألا ةدايقب
 .مال77/ه9١١ ةنس ناوريقلاب تام مث «ناوريقلا ىلإ هيلقص نم مئانغلاو

 لوألا ىدامج رهش يف هتافو ىتح سلدنألل أيلاو ةملس نب ىيحي ثكمو

 .ما/78/ه١١١ ةنس

000 0 

 0 قف ويصل ني ىف عم سئلدنألا ل نيدلا ا ؛يناميلا

 عباس وهو «ةبطرق يف ةلودلا لاجر نمو هقفو ملع بحاص نامثع ناكو «ةيناميلا

 . مالسإلا رجف يف سلدنألا دالبل نييئميلا ةالولا

 دق ناك هنأ ودبيو ء«ه١١١ ىناثلا ىدامج ىف سلدنألا هعسل ىبأ نب نامثع ىلوت

 يفوتو ه«ه١١١ لاوش ىتح رهشأ ةسمخ هتيالو ةدم تناكف ءأيتع ربكلا نم غلب
 سلدتالاب

 .ةج 88١ص - نودلخ نبا خيرات )١(
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 نب ةفيذح سلدنألا ىلوت ه١١١ ةجحلا يذو ه١١١ ةدعقلا يذ نيب اميفو
 - يدع نب مثيه تامو «رهشأ ةدع ينانكلا ديبع نب مثيه مث «رهشأ ةدع صوحألا

 كئلوأ ةيجنرفلا رداصملا ركذت الو - (ه١١١ ةجحلا يذ يف»  ريثألا نبا ركذ امك

 ربتعت ثيح «ةريصق مهترتف تناكو مهلبق ْنَم باون اوناك مهنأل امبر ةثالثلا ةالولا

 عباس وه ه١١؟ علطم يف سلدنألا ىلوت يذلا يقفاغلا نمحرلا دبع رداصملا كلت
 . يمالسإلا يبرعلا حتفلا ذنم سلدنألا ةالو



 538 يقفاغلا نمحرلا دبع / نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع كلي

 - اسنرف برغ حتافو سلدنألا ريمأ

 رصعلا خيسرتو سيسأتب اوماق نيذلا ذاذفألا نيحتافلاو ءارمألا مالعأ ْنِم

 ريمأ يكَعلا يقفاغلا هللا دبع نب نمحرلا دبع وه سلدنألا يف يمالسإلا يبرعلا
 يسنرفلا خيراتلا يف يقفاغلا نمحرلا دبع رهتشا .اسنرف برغ حتافو سلدنألا

 ةلود راطإ يف اينابسإل برعلا ماكحلا عباس هنأبو 482114341 مساب يبوروألاو

 اسنرف برغ يف ودروب ةنيدم نمحرلا دبع حتف املو .ةيمالسإلا ةيبرعلا ةفالخلا
 . اهعيمج ابوروأو اسنرف تزتها

 نيينميلا ءارمألا ةالولا

 مالسإلا رجف يف (لاغتربلاو اينابسإ) سلدنألا دالبل

 ينخللا صلب ىسومأ ١

 ١

6 

 ؟5-١5آه
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 هديت ىف ءاسو +”( [هلاص الجو تفاعلا ندغحرلا دبع ناك :ريثألا قيانلاف
 نم نم ةبكوك ةباحصلا مجارت تركذ دقو '''لاطبألا ةداقلا رابك نم هنأ عماجلا باتكب
 اردو هيو هللا لوسر نإ نمبلا نم اولبقأ نيذلا ٌُكَع ةليبقو قفاغ ةريشع تالاجر
 .يقفاغلا نمحرلا دبع خيرات نع ثحبملا اذه لهتسن مهبو ,لوسرلا بكوم يف مهنكامأ

 نميلا يف نمحرلا دبع ةقطنمو ةليبق . . كعو قفاغ

 مراصلا نب رشب نب هّللا دبع نب نمحرلا دبع : :وه يقفاغلا نمحرلا دبع نأ

 0 نبا وم داو يبطوعلا بلا دع نير . يكَعلا يقفاغلا
 وه قفاغ نأ ليلكإلا باتك يف ءاج امك بوصألاو 0 ( ثوغلا نب دزألا نب نزام

 دعب ةثلثملا ءاثلاب  ناثدع نب (ورمع كع مساو) - كع نب دهاشلا نب قفاغ١
 نب نالهك نب ديز نب كلام نب تْبَتلا نب ثوغلا نب زال نب هللا كح نيج لاذلا
 يي م ا

 «نميلاب ةماهت ةقطنم ىف ةقيرعلا ةيئابسلا ةينميلا لئابقلا نم كع ةليبق تناك دقو
 ريْمجو أبس كولمل ةميدقلا ةيئميلا دنسملا شوقن يف كع ةقطنمو ةليبق ركذ ءاج دقف
 شعرهُي رْمَش) دهع نم دنسم شقن اهنمو «برأمب سيقلب مرحم يف اهيلع روثعملا
 ركذي (نانشيفوذ /نهيأ دب ديز هنباو /فوش) لَْقلا دئاقلا مساب (ناديروذو أبس كلم
 ءاهرواج امو (ُكَع) ةليبقو ةقطنم يف هلمع نم هتدوع ةبسانمب هلإلا ىلإ ًانابرق هميدقت
 ىهو كع ةليبق شقنلا ركذو) : الئاق سفللا كلذ ىلع ينايرألا رهطم ذاتسألا قَلَع دقو
 . .) :لاقف اهلزانم ديدحتب يومحلا توقاي متهاو . .دزألا لئابق نم ةروهشم ةليبق
 .' 22(كلهد اهاسرم ةلباقمو «نميلاب فالخم اهيلإ فاضي كع

 ناسغ تحزن امنيح ةماهت ةقطنم يف نانكست رعاشألاو كع اتليبق تناكو
 . ميدقلا برأم دس رايهنإو مرعلا ليس دعب «برأم ةقطنم نم دزألا رئاشع ضعبو
 اولزن ىتح دزألا نب نزام وئبو ءرماع نب ورمع راس» :يدوعسملا لاق كلذ يفو
 :لاق «عمرو ديبز امهل لاقي نييداو نيب «ناسغ ءام ىلع ؛كعو نييرعشألا دالب
 دزألا نأ ينادمهلا لاك '"«(هلفسأ يف كع تناكو يداولا ىلعأ يف ناسغ تلزنف»

 .ة4ج 7١ 4ص - ريثألا نبال  خيراتلا يف لماكلا
 1 8 نهد يقئاغلا نمحرلا دبع ةمجرت - فرطمابل عماجلا ()
 .7 86 ص - يبطرقلل باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا ()

 .73ج 8”77صو اج 55ص - ينادمهلا دمحأ نب نسحلل ليلكإلا (4)
 ١14١. ص ينايرألا رهطمل - تاقيلعتو ةيدنسم شوقن (0)

 .؟ج 97١”ص  يدوعسملا نسحلا يبأل - بهذلا جورم (0)
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 تيت يبت ا ل ا ا ا يت يي

 اوبلغو لاؤذ يداو ىلع | د ماو كنار نحال نما راحل ناسغ مه نيذلا

 نأ ةقرقلا بيس ناكو .' مهنيب ةقرفلا تعقو ىتح ةماهتب اوماقأو ؛هيلع ًاقفاغ

 هل هايكمب ةلايكلاب ارهاق: ةقلع ىلع ةداثولا اوضرق ةامغ

 لئابق عم كلذ لجأل كع تفلاحتو ,ةماهت نم ناسغ جارخإل رعاشألاو كع

 «دزألا نم ناسغو كع نأ امبو ةماهتل ةمخاتملا ةجحو ةدعص يف ةيريمحلا ةعاضق

 لاق دزألا يف اهبسن نم كع يفتنت نأ ناسغ جارخإل فلاحتلا كلذ ىضتقا دقن

 يناسغلا ورمع نب عّذج ردغل وأ ءاهل اهتيابجل دزألا نم كع تفتنا» :ينادمهلا

 تعقوف «ةماهت نم ناسغ جارخإ يف كع ةدناسمو ةفلاحمب ةعاضق تماقف 2'اهب

 : ميدق رعاش لاق كلذ يفو «ماشلا ىلإ ةماهت نم ناسغ تلحرو «ةقرقلا

 دبزم براوغ يذ رحب ٌبيبآش ينتأت ةعاضق يف ًاموي عدأ نإو

 ةريطس لخت رذرتط يس ةانك قم اوبعالت نيذلا ناثدع نبا ٌكعو

 «مالسإلا رصع ىتح ةماهتب امهقطانم يف رعاشألا ةليبقو كع ةليبق لزت ملو
 ةماهت يف كع ةليبقل ةيسيئرلا رئاشعلاو نوطبلا ليلكألا يف ينادمهلا نسحلا ركذ دقو

 نم ةربزلا نب ةعدو ونبو .كع نم ةدعاس نب عادو ونبو .كع نم مركأ ونب» :مهنأب

 :كع ءامدق نمو ..كع نب دهاش نب قفاغ وئبو .ُكع نم ةبهرم وئبو «كع

 . 1( ةءاهتتدلا وذ قداوب تس همس «كع نب نابوث نب ةوبس نب لاؤذ

 يحاون هيلع عرشت يذلا يداولا وهو «لاؤذ يداو نكست قفاغ ةريشع تناكو

 يف يداولا عقيو  ًايلاح ةديدحلا ةظفاحمب .اهريغو ةيروصنملاو هيقفلا تيبو ةمحقلا

 نكاسم تناكو ؛ لماك ريغ ًالاصتا عمر يداوب لصتيو «ديبز ةنيدم نم يلامشلا قرشلا

 ةظفاحم ةفايت ةنطتمن ًالازش روم يداو ىلإ ًايوتج لاؤذ يداو نم رشتنت كع

 اهنكسي :ءاردكلاو ءرقعملا لاؤذ» :كع نكاسم ركذي ىنادمهلا لاق  ًايلاح ةديدحلا

 يداو ةنيدم يهر + مجينلا مث :تلع و اقيمت ايقيقانو «رعاشألاو كع نم طيلخ

 دحأ رومو ٠ «كيل جلب يحل هدم هبو :رومو .كعل اهيلامشو اهيداوب رثكأو ءددرس
 "ا رابكلا نميلا براشم

 :نويعلا ةرق باتك شماه يف عوكألا يلع نب دمحم خرؤملا يضاقلا لاقو

 «ةرحقلاو «ةيمارلا ىهو ةيماللاو ء:ناسعلو «ءلاشفو «لاؤذ :كع نوطب نمو»

 بحاصو سلدنألا ريمأ يقفاغلا نمحرلا دبع اهنم يتلا ققاغو «ليلصو «تاظعاولاو
 نيب ام :كع نكاسمو .- (اسنرف) - ةريبكلا ضرألا ىلع اهنم ّلَطأ يتلا تاحوتفلا

 .7ج 447 صو ؟ج 79ص - ينادمهلا دمحأ نب نسحلل - ليلكإلا )١(

 -ا/4ص - ينادمهلل - برعلا ةريزج ةفص ()
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 : اثيدحو .اردكلاو مجهملا : ًاميدق مهندم نمو . ًاقرش لابجلا ىلإ ًابرغ رمحألا رحبلا

 . "”(ةديدحلا :مهيناوم ْنِمو .ةّيحّللاو ةرهُزلاو ةيديزلاو لجابو ةعوارملا
 ناثوألا ةدابعب نونيدي نيذلا نميلا لئابق نم ةيلهاجلا يف كع ةليبق تناكو

 اذإ كع ونب ناكو» : ةيروخلا عيقلا نبا لاق .ةكم يف مارحلا هللا تيب ىلإ نوجحيو

 : بكّرلا مامأ نالوقي نيمالغ مهمامأ اومّذُ .جحلل اوجرخ

 اة ا ةييسعلا كاف

 9 سل دنهل كداجتتنت

 مالسإلا نيدو ديحوتلا ىلإ وعدي ٍلي دمحم هللا لوسر ةكم يف رهظ مث
 قيس
 لوسرلا بكوم يف قفاغو كع تالاجر

 يداو لثم ةماهتب ةك رتشم قطانم يف نانكست رعاشألاو كع اتليبق تناك دقل

 يف مالسإلا ذخأف 0 و ا لاؤذ
 رتل يسوم ىلا دج ىلع ولك بتويتر ألا و كدع نيب ادخل
 ةراجتلل ةكم ىلإ راس دقف ءمالسإلا ىلإ ني نيقباسلا نه قسوم: وبأ اكو ءهنع هللا يضر
 ىلإ وعدي مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر ًادمحم عمسف «ةيوبنلا ةثعبلا دعب جحلا وأ
 ةملك ًالماح نميلا ةماهت يف هتقطنم ىلإ داع مث .قّدَصو «نمآو «هب ىقتلاف «ديحوتلا
 نيذلا كع تالاجر لئاوأ نم ناكف «كعو رعاشألا ةليبق يف مالسإلا ىلإ ًايعادو هللا
 مالسإلا ذخأ مث ؛ .يكعلا كلام نب ورمع يباحصلا يرعشألا ىسوم يبأ عم اهيل
 عدلا دع حب

 ىسوم وبأ هيلإ داق - هال مرحم يف - ربيخ ةوزغ يف ِهي هللا لوسر امديبو

 امهدحأ «كع تالاجر نم نانثا هعمو رعاشألا نم نيسمخو ةعضب يف يرعشألا

 نم تالاجر عباتت مث ؛لوسرلا بكوم يف مهنكامأ اوذخأف «يكعلا كلام نب ورمع
 مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر ىلإ مودقلاو ةرجهلا يف قفاغ ةريشع نمو كع ةليبق
 كع تالاجر نم ناكف «نمزلا نم ةرتف كرابملا هبكوم يف اوثكمو هتبحص فرش اولانف
 :مهنم «رايخألا ةباحصلا نم ةبكوك لوسرلا بكوم يف قفاغو

 باتكب هتمجرت يف ينالقسعلا رجح نبا لاق : يكعلا كلام نب ورمع يباحصلا ١

 دللي هَّللا لوسر ىلع مِدَق : يكعلا كلام نب ىرمع» :ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا

 )١( ص  عركألا قيقحت - عبيدلا نبا - نوميملا نميلا رابخأ يف نويعلا ةرق 40.
  220ص - فرطمابل - عماجلا 78١.
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 يف دعس نبا ركذو .يبهذلا هكردتساو دعس نبا هلاق .يرعشألا ىسوم يبأ عم

 ملو «؛كع نم نالجر مهيفو ىسوم ياا نييرعشألا دفو نأ دوفولا

 ( يناثلا يف ٌرظنْيَف ءامهمسُي

 باتكب هتمجرت يف يبطرقلا ربلا دبع نبا لاق : يكملا فش نب عرقألا يباحصلا - ١

 هداعا) يكعلا يقش نب عرقألا نأ باحصألا ةفرعم ىف باعيتسالا

 ءكع ةليبق هوجو نم يقش نب عرقألا ناك دقو . "”«هضرم يف هيو هللا لوسر
 ًاديدق اقرع نفوم كايمحوف انهننبو ةرونملا ةنيدملاب لوسرلا بكوم يف ماقأو
 : ينالقسعلا رجح نبا لاق .هّلي هّللا لوسر هرازف «توميس هنأ نظ ىتح

 :لاق يكعلا يقش نب عرقألا نع - امهدتسب  هدنم نباو نكسلا نبا جرخأ

 ثيم ينأ الإ بسحأ ال هللا لوسر اي : ُتلَقَف ءيضرم يف ُةْلَي يبنلا َّيَلَع لخد

 ثومتو ماشلا ضرأ ىلإ ُنَرِحاهتلو نْيَمبتَل الك :355 يبنلا لاقف «ءيضرم نم
 نم ثيدحلا اذه ينالقسعلا ركذ دقو "' يس نضر وول ا ليو

 شاع دقف مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر لاق امك رمألا ناكو «قرط ثالث

 ةفالخ ىف اذه عرقألا يفوتو) يا لا لاق فانكلا حوتف دهشو عرقألا

 .«نيطسلف ضرأ نم ةلمرلاب نقذو . .رمع

 يول يب نك لاق سي تر اج : يقفاغلا راَحِش نب هحْيلج ىباحصلا “ 

 ىلإ قناع رك اجر زج هدو واطول ًاعيمج قفاغ ونب ملسأ ثيح فايس

 : هنأ ءابنألا باتك يف ءاج كلذ يفو «راحش نب هحيلج ةسائرب , لَك هللا لوسر

 نم لاجر يف يقفاغلا راحش نب هحيلج نميلا نم َدَفَو ةرجهلل عست ةنس يف

 ةسوبحم انتاقدصو انملسأ دقو انموق نم لهاوكلا نحن هللا لوسر اي :اولاقف «هموق
 نب ةوهالدو .مهيلع ام مكيلعو نيملسملل ام مكل :ِلَ هللا لوسر لاقف . انتينفأب

 كع نم نطب قفاغو :ءابنألا بحاص لاق .لوسرلا انعّبتاو هللاب انمآ : يقفاغلا ريرس

 (©”«نميلا ةماهت نم
 (يقفاغلا  ميجلاب  راجش نب هحيلج» هنأ ةباصإلا باتكب هتمجرت يف ءاجو

 نم ةقطنم نأ ودبيو  ءاحلاب  (راحش نب هحيلج) هرداصمو ءابنألا باتك يف امنيب

 .(ينراحش) هيلإ ةيضلاو هاذه راق مساب كيم ةديدعلا ىفا قاع قطانم

 ."ج 4١ص - يكعلا كلام نب ورمع ةمجرت  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا )١(
 .4 5ص عرقألا ة ةمجرت  باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا (0)

 .ادج 55ص عرقألا ة ةمجرت  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا رف

 اج 1 سد ةراقإل واح 8 نها مآل (8)
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 9س يي يي تل ا سي ييييي عسسل

 ىلع اودفو نيذلا قفاغ تالاجر نم ناك :يقفاغلا ديز وبأ يباحصلا - ؛

 ينالقسعلا لاق .ةياور هلو «لوسرلا بكوم يف ةرتف اوثكمف للي هللا لوسر

 ديز يبأ نع يرفاعملا ليحارش نب ورمع قيرط نم هدنم نبا جرخأ» هتمجرت يف
 ءمنعف كارأ نكي مل نإف كارأ ةثالث ةكوسألا : : ِهلط هللا لوسر لاق : لاق يقفاغلا

 ناكو 2”(نوتيزلا منعلا :يقفاغلا بهو وبأ لاق .منطبف منع نكي مل نإف

 دهشو «تاحوتفلا يف نميلا نم اوقلطنا نيذلا قفاغو كع تالاجر نم ديز وبأ
 نم هنأ ينعي ء(رصم لهأ يف هدادعو) : ينالقسعلا لاق ءاهيف رقتساو رصم حتف

 رصم اونكس نيذلا ةباحصلا

 ىف قفاغ تالاجر نم ناك :ىسوم وبأ ىّنكُي «ىقفاغلا هدابع نب كلام يباحصلا  ه

 نب كلام :باعيتسالا باتكب هتمجرت يف يبطرقلا هنع لاق .لوسرلا بكوم
 قورؤ أ .يريمحلا ةعادو وبأ هنع ىور . دف هل. نموت أ «يقفاغلا ةدابع

 ا أ و ا جب يع رسل يي سس
 نوعجرتساا :لاق هنأ لكك ِهّللا لوسر انيلإ َدَهَع ام رخآ :لاق يقفاغلا ىسوم يبأ

 ْتِيدَحْيْلَق ًائيش ظفح ْنمو هللا باتكب مكيلعف ءينع ثيدحلا نوبحُي موق ىلإ يدعب
 هجرخأ ثيدحلا اذهو .“'”((«رانلا نم هدعقم ءاوبتيلف لقأ مل ام يلع لاق نمو ءهب
 . "7ثيللا نع دمحأ

 . .هدابع نب كلام : يقفاغلا ىسوم وبأ# : ةباصإلاب هتمجرت يف ينالقسعلا لاقو

 يريمحلا ياو ار نس حلا جرخأو . .ةباحصلا يف هريغو مصاع يبأ نبأ ةركذ

 +لاقف عاذرلا بح يف نإ دبع رو هللا لرسو 007 :لاق يقفاغلا ةدابع نب ؛ كلام نع
 نب كلام عجر دقو .' ””((رانلا نم هدعقم أوبتيْلُف يلع ىرتفا ن نمو «نآرقلاب مكيلع
 عادولا ةجح دعب نميلا ىلإ ِْلك هللا لوسر اوبحص نيذلا قفاغو كع تالاجرو ةدابع
 نب كلام ناكف ءرصمو ماشلا ىلإ | تاحوتفملا ىف اوقلطنا مث ه١٠١ ةجحلا يذ يف -
 عيبرلا نب دمحم هركذ دقو) :ينالقسعلا لاق .رصم يف اورقتسا نيذلا نم ةدابع
 ."””«رصم اولزن نيذلا ةباحصلا يف يزيجلا

 :ةباصإلا باتكب هتمجرت يف ينالقسعلا لاق :يككعلا قورسم يباحصلا * 
 ةيؤر هل ملعأ الو ه5 يبنلا كردأ :لاقو ركاسعا نبا هركذ . + ىكعلا قورسماا
 قيرط نمو . سيداركلا ضعب ؛ ىلع ًاريمأ كومريلا دهش هنأ ركذ مث 5 ةياور الو

 .؛ج 74ص - يقفاغلا ديز يبأ ةمجرت  ةباصإلا )١(

 .١ا/لا/ل ضو 5865 ص ىقفاغلا ةدابع نب كلام ةمجرت باعيتسالا 00

 ."ج 88١ص - ىقفاغلا ىسوم ىبأ ةمجرت  ةباصإلا (9)



 44-5 يقفاغلا نمحرلا دبع / نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع ه5:

 نب رهاطلا عم هجوت هنأ ًاضيأ ركذو :سودرك ىلع قورسم ناك لاق فكن

 مدقت دقو . .كع ىلع ًاريمأ هجوت مث . .لل#ي يبنلا دعب دترا نم لاتقل ةلاه ىبأ

 . "'!ةباحصلا الإ بورحلا كلت يف َنورّمؤي ال اوناك مهنأ ةرم ريغ

 بكوم يف قفاغو كع تالاجر نم ناك هنأ دكؤي يكعلا قورسم ريمأت نأ

 رصحو ءاصقتسا مت اذإ ًايباحص نيرشع نع مهددع لقي ال امبرو «لوسرلا

 ةجح دعب نميلاب مهتقطنم ىلإ اوعجر دقو «ةباحصلا مجارت بتك يف مهنم نيروكذملا

 قيدصلا ركب وبأ ةفالخلا ىلوتو نكي ِهّللا لوسر يفوت املو -ه١٠ ةجحلا يذ عادولا

 عم هجيوت مث قيدصلا ركب يبأ ىلإ يكعلا قورسم دقو - ه١ ةنس لوألا عيبر يف -

 قورسمو رهاطلا ىتأ مث «ةريزجلا قطانم ضعب يف دترا نم لاتقل هلاه يبأ نب رهاطلا

 قورسم ثكمف ع رعاشألاو كع تناكو .ةماهت يف كع ةقطنم ىلإ

 ليبس يف داهجلاو تاحوتفلا ىلإ قالطنالا ىتح كع ةليبقو ةقطنم ىلع ًالماع ًاريمأ

 . مالسإلا ةلاسر رشنو ىلاعت هللا

 را اا و لين تار

 ماشلا حوتف يف ًارفاو ًاماهسإ كع ةليبق نوطبو رئاشع ةيقبو قفاغ ينبل ناك دقل

 كع تاللاجرو ناسرف قلطنا دف ؛يمالسإلا يبرعلا امهرصع سيسأت يف مث رصمو

 ةديدحلا ةظفاحم )  ةماهت يف مهقطانم نم اهريغو لاؤذ يداو ةقطنم نم قفاغو

 نيلماح اوقلطنا نيذلا نميلا لئابق بئاتكو ناسرف نم مهريغ عم ماشلا ىلإ  (ًايلاح

 . ماشلا عوبر ىلإ ةيرحلاو مالسإلا ةلاسر
 ةعقوم يف كعو قفاغ تالاجرو ناسرفل ًادئاق يكعلا قورسم يباحصلا ناكو

 شيج نم لتاقم فلأ مضي سودرك ىلع ًاريمأ يكعلا قورسم ناك ثيح كومريلا

 هنأ يربطلا ريرج نباو ينالقسعلاو ركاسع نبا ركذ دقو ؛كومريلا ةعقوم يف نيملسملا

 ناسرف نم قورسم سودرك ناكو *'6كومريلا يف سودرك ىلع ًاريمأ قورسم ناك)
 ديز وبأ يباحصلاو «يقش نب عرقألا يباحصلا مهنم ناكو «ءكعو قفاغ لاجرو

 - مراصلا نب رشبو «يقفاغلا ملسم وبأو «يقفاغلا ةدابع نب كلام يباحصلاو :يقفاغلا

 كع لاجر مالعأ نم مهريغو «يقفاغلا ةلاجه نباو يقفاغلا نمحرلا دبع دج

 م.

 .قفاغو

 .اج ٠ص يكعلا قورسم ةمجرت ةباصإلا )١(

 قارعلا حوتف ضعب ًاضيأ دهش) هنأ عماجلا باتك يف ءاجو يكعلا قورسم ةمجرت ةباصإلا قرح

 .ةةروهشم مايأ هلو



 .«نيطسلفو قشمد نيب اناكف ميكح نب ةمقلعو ًاقورسم حارجلا نب ةديبع وبأ ثعب»

 قشمد نيب ةحلسم يكعلا اقورسم ةديبع وبأ ثعب١ هنأ عماجلا باتك يف ءاجو

 اهدئاق ناكف نيطسلفو قشمد نيب طبارت ةيركسع ةبيتك ةحلسملاو 2:27 نيطسلفو

 يف تنكسو ه١ ةئس . نيطسلف ةيقبو سدقلا حتف مت نأ ىلإ يكعلا قورسم

 ةلمرلاب يفوتو ءيقش نب عرقألا يباحصلا مهنم كع تالاجر نم ةعامج نيطسلف

 نم يكعلا قورسم ناك امنيب «باطخلا نب رمع ةفالخ يف نيطسلف ضرأ نم
 قورسم ناكف «قفاغو كع نم تاعامج اهب رقتسا ىتلاو قشمد ىف ةداقلاو ةباحصلا

 ةيواعم ةيالوو نافع نب نامثعو رمع ةفالخ ىف ماشلا ءامعزو هوجو نم يكعلا

 هوجو نم قشمدب ةيواعم دنع عمتجا) هنأ ه7“ ةنس ءابنأ ىف هركذ ءاجو ءماشلل

 قورسم يفوت دقو . 2« يكعلا قورسمو طمسلا نب ليبحرشو عالكلا وذ ماشلا لهأ

 . ماشلا يف ريسي دمأب كلذ دعب

 «يمالسإلا يبرعلا اهرصع سيسأتو رصم حتف يف ريبك ماهسإ قفاغو كعل ناكو
 نأ عماجلا باتكب كع ةمجرت يف ءاج كلذ يفو «ريبك ددع مهنم رصم يف رقتساو

 اهبيصن ةماخضلو ةهج نم ةيددعلا اهترثكل رصم ىف ةزيمتم ةناكم تاذ تناك كع ةليبق

 نم بناج ربكأ نولثمي نويكعلا ناك دقف ورغ الو .ىرخأ ةهج نم حتفلا تايلمع يف
 باتك يف مكحلا دبع نبا هاور اميف ؛مهددع ناك ذإ «ةبراضلا صاعلا نب ورمع ةوق

 . "”(فالآ ةعبرأو ةئامسمخو فالآ ةثالث نيب حوارتي ءرصم حوتف

 0 0 يلا ا ا

 ةداقلا رايكو ةباحصلا نم ددع اهيف رقتساو رصم حوتف دهش دقو .(هدشارو

 000 ةدابع نب كلام 0 يباحصلا مهنم تار عرج ءاملعلاو

 1 ع دعما ا ا ولا ل ال

 تسون صم حتا وحل ني اكول ءرصمب ةزيجلا ةقطنم قفاغ

 محلا | رخبيو 7 ا ا نم ناك 000

 .اةروهشم مايأ هلو
 78١. ص  يكعلا ةمجرت  عماجلا 0220
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 . ''يقفاغلا هللا دبع نب نمحرلا دبع حتافلا دئاقلا قفاغ لاجر رهشأ ناكو (ه٠

 سلدنألا هتيلوت لبق . . يقفاغلا نمحرلا دبع

 تاذ ةيملعلاو ةيدايقلاو ةيرادإلا تايصخشلا نم ىقفاغلا نمحرلا دبع ناك دقل

 عماجلا باتك يف ءاجو .(ًاحلاص ًالجر ناك) :ريثألا نبا هنع لاق «ةيلاعلا ةءافكلا

 .(لاطبألا ةداقلا رابك نم ناك) : هنأ

 لخدف «ىصقألا برغملاو ةيقيرفإ لامش حوتف يقفاغلا نمحرلا دبع دهش دقو
 نب ناميلس ىلع دفو مث هال8 ةنس  يناسغلا نامعنلا نب ناسح عم (سنوت) ةيقيرفإ

 ةيلوؤسم ىلوت امبرو ,كلملا دبع نب ديلولا ةفالخ يف دهعلل ّيلو وهو كلملا دبع

 دهعلل اًيلوو نيطسلفل ًاريمأ ناميلس ناك ثيح كلملا دبع نب ناميلسل ماشلا يف ةيرادإ

 داعو . يكعلا يقش نب عرقألا يباحصلا يفوت اهيف يتلا ةلمرلا ةنيدم هرقم ناكو

 دالب حتتفاو ريصن نب ىسوم اهالوت امل ةيقيرفإ لامش ىلإ يقفاغلا نمحرلا دبع
 نب ناميلس ىلإ داع مث ؟ىذآلا ثرغخلا حتف دهشف (ه١95 -84) ىصقألا ٍبرغملا

 ىلإ لخد» :يقفاغلا نمحرلا دبع نأ ةيخسيراتلا رداصملا تركذ دقف «كلملا دبع

 نب ىسومب لصتاف «برغملا ىلإ داع مث ” تللملا كيك رب دولمة اعيتالو حا ور

 : 5 «نسلدألاب هتماقإ مايأ ويضل

 ريصن نب ىسوم ةيالوو ةماقإ مايأ سلدنألا يقفاغلا نمحرلا دبع لخد دقف

 ةنولشرب يف ةدايقلا ىلوت امبرو «سلدنألا حوتف ضعب دهشف (ه40 »)97  سلدنألل

 ةفالخلا ىلوت ثيح ماشلا ىلإ عجر هنكلو «ةرتفلا كلت ذنم يقرشلا ئطاشلاو
 نمحرلا دبعو ينالوخلا كلام نب حمسلا ناكف (ه19 - 55) كلملا دبع نب ناميلس
 «قشمد ىف ةفالخلا نيواودب دهعلا كلذ ىف ةيدايقلاو ةيرادإلا تايصخشلا نم ىقفاغلا

 «نينلدتألا قلعت ىتالوكلا فلام قيردمسلا نر ةفالخلا ريزغلا اديغ قي رجع ىلوتاملف
 نب ةسبنع مهنم ةيدايقلاو ةيرادإلا تايصخشلا نم ةبكوك عم قشمد نم حْمَسلا قلطناف

 عم ناكو - ابلاغ  يناسغلا ثراحلا نب ثيغمو يقفاغلا نمحرلا دبعو يبلكلا ميحس

 قفاغ لاجرو ناسرف نم ديدعلا مهنيب رصمو ماشلا ةينامي نم ةوق كد
 .ه١١٠ ةنس علطم يف حْمَّسلا عم سلدنألا اولخدف «كعو
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 لوخد ذنم سلدنألا يف يقفاغلا نمحرلا دبعل لصاوتملا دجاوتلاو خيراتلا نإ

 ىلوت نأ ىلإ (م/9١) ةرجهلل ةئام ةنس سأر يف ينالوخلا كلام نب حمسلا ةيالوو

 47١. ص  قفاغلا ةمجرت  عماجلا ()
 ."8١ص - يقفاغلا نمحرلا دبع ةمجرت  عماجلا 0)
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 نم ناك هنأ ىلع لدي «(م/٠7) ه7١١ ةنس علطم يف سلدنألا يقفاغلا نمحرلا دبع
 ةدع يف ريبك ماهسإو ركذ هل ناكو «ةرتفلا كلت يف سلدنألاب ةداقلاو ءامعزلا رابك

 ءانبب ينالوخلا كلام نب حمسلا ماق :ينارمعلا ديعصلا ىلعف «ةيركسعو ةينارمع رومأ
 كلام نب حمسلا نأ نودلخ نبا ركذ دقو ء«ه١١٠- 5٠٠١ ةنس ةروهشملا ةبطرق ةرطنِق

 باتكب يقفاغلا نمحرلا دبع ةمجرت يف ءاج امنيب .''”ةيطرق ةرطنِق ىَنَب يذلا وه
 فرشأ امير هنأ ىلإ ريشي امم «. . ةروهشملا ةبطرق ةرطنِق ىَنَب يذلا وه» هنأ عماجلا

 ىلع امأ .هدهع يف اهميخفتو اهعيسوتب ماق مث كلام نب حْمَسلا دهع يف اهئانب ىلع
 ةدايق ىلوتو ءحْمَسلا دهع يف ةداقلا رابك نم نمحرلا دبع ناك دقف يركسعلا ديعصلا

 ًابئان ًادئاق نمحرلا دبع ناكف ءاسنرفل مخاتملا سلدنألل يقرشلا ئطاشلا قطانم
 دنجب كلام نب حُمَسلا زاجأ امدنع يقرشلا ئطاشلاو ةنولشرب يف كلام نب حْمَسلل

 ةنس ناضمر يف اسنرف بونج لخدو هينريبلا لابجو يقرشلا ئطاشلا مالسإلاو ةبورعلا
 عضوو اهنيصحتب ماقو (01488801711158) ةنوبرأ ةنيدم حتتفاو (مل١٠) ه١

 (قودغن ال) اهنمو اسنرف بونج نم اهل ةرواجملا ندملا يف ةيركسعلا تايماحلا
 .ةزولت ىلإ ىّضمو ه١١؟ ةنس حمسلا اهحتف يتلا ( ةيناتكأ ) ةيقودو

 ىلوت (م/١7) ه١٠؟ ةنس رخاوأ يف ةزولت ةعقوم يف حْمَسلا دهشتسا املو
 يقرشلا ئطاشلا يف يمالسإلا يبرعلا شيجلل ةماعلا ةدايقلا يقفاغلا نمحرلا دبع
 :يقفاغلا نمحرلا دبع نأ عماجلا باتك يف ءاج كلذ يفو ءاسنرف بونجو ةنوبرأو
 حتافلا دئاقلا داهشتسا دعب هعومج ترثكو «سلدنألا نم يقرشلا ئطاشلا ةدايق َيَلُو
 نوملسملا اهيف هيختناف «ةنوبرأ ىلإ لقتناف ه١٠؟ ماع ينالوخلا كلام نب حمَسلا
 :ةئامو نيتنث ةنس ةجنرفلا ضرأب ًايزاغ حُمَّسلا دهشتسا» :نودلخ نبا لاقو . «ًاريمأ
 نب ةسّبْنَع مِدَق نأ ىلإ يقفاغلا هّللا دبع نب نمحرلا دبع مهيلع سلدنألا لهأ ِمَدَقَق
 عماجلا باتك يف ءاج امئيب .«ةيقيرفإ لماع ملسم نب ديزي لبق نم أريمأ يبلكلا ميحُس
 لِزْعَف «يبلكلا ميحُّس نب ةسينعو يقفاغلا نمحرلا دبع نيب فالخ أشن» هنأ
 .(ةيرجه7١٠١ ةنس هناكم ةسّيْئَع ىَلَوَو نمحرلا دبع

 ميحُس نب ةسّبْنَعو يقفاغلا نمحرلا دبع نأ كاردإ تاياورلا كلت لمجم حيتتو
 ىلوت ءحَمَسْلا دهشتسا املف «كلام نب حمسلا ةداق رابك نم اناك امهيلك يبلكلا

 نم ةيلوتلا رارق ىتأي ىتح ًاريمأ نوملسملا هراتخاو ةماعلا ةدايقلا يقفاغلا نمحرلا دبع
 ةيقيرفإ ىلإ ةسبنع ناس: مث «اريمأ نئخرلا دبع راتخا نمم ةسيتع ناكو «ةفيلخملا
 حمسلا داهشتساب ةسينع هربخأف ءملسم يبأ نب ديزي اهريمأ ناكو (برغملا) ةيلامشلا

 .[ج 8١١ص - نودلخ نبا خيرات(١)
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 ىلوتي نأو سلدنألا ىلإ ةسبنع ةدوع ةيقيرفإ ريمأ ىأرف «يقفاغلا نمحرلا دبع ريمأتو
 لوو يتخ عجرب «كلملا دبع نب ديزي ةفيلخلا رارقو تاميلعت لوصو ىتح مكحلا

 ًدئاقو أريمأ يقفاغلا نمحرلا دبع رارمتسا عم سلدتالا ةمضاعد ةبطرق يف مكحلا
 ةنس رخاوأ يف - كاذنآ سلدنألل ةسبْنَع ةيالو أدبت ملو .اهيلإ امو ةنوبرأ يف ًاماع

 ىّدأ امم «ىقفاغلا نمحرلا دبع كلذكو «تقؤم ءارجإك رمألا ىلوت امنإو ه7

 ناكفت 4 كللذ ةكضنتا كففرغلا ةحببلت نأ تروصألاو مهني كالت هوست لا نإ
 نابسإلا بناج نم كرحت يأ ثدحي ال ىتح سلدنألاو ةبطرق يف رمألا ىلوتي ةسبنع

 روحم يف ًاريمأ حبصأو ةماعلا ةدايقلا نمحرلا دبع ىلوت امنيب - لخادلا يف نييحيسملا

 يف حمسلا داهشتسا دعب يسنرف موجه يأ ثدحي ال ىتح ب ةنوبرأو يقرشلا ئطاشلا

 لامشل ًاريمأ يبلكلا ناوفص نب رشب ةيلوتب كلملا دبع نب ديزي ةفيلخلا ماق مث 5 ةزولت

 نب ديزي دض ةيوق جراوخ ةكرح اهيف ترهظ دق تناك ثيح برغملاو ةيقيرفإ
 ةنس رخاوأ ذنم  ةيقيرفإ لامش ناوفص نب رشب ىلوتف «ةئسلا كلت يف ملسم يبأ

 بتك مث «ةيقي رفإ لامش ترقتساف جراوخلا ةكرح دمخأو اهرومأ حلصأف ه١
 ءها7١1 ةنس عيبر رهش يف سلدنألل يبلكلا ميحّس نب ةسبْنَع ةيالوب ناوفص نب رشب

 ريمأت ناك دقف «هناكم ةسبنع ةيلوتو يقفاغلا نُمحرلا دبعل ًالزع ربتعُي ال كلذ نأ ىرنو
 ةباتكلاب ناوفص نب رشب ماقف ةفيلخلا تاميلعت تتأ مث ءأتقؤم ًءارجإ نم نمحرلا دبع

 .اها٠ 7 ةنس يناثلا عيبر يف اهالوتف سلدنألا ىلع ًاريمأ ةسبنع ةيلوتب

 ميحَس نب ةسبنع ةيالو دهع يف ةداقلا رابك نم يقفاغلا نمحرلا دبع ناك مث

 يف ةسبنع باون نم نمحرلا دبع ناك١ ثيح ء(ه١١٠ا/ - )7٠١ سلدنألل ىبلكلا

 يف) كلملا دبع نب ماشه ةفالخلا ىلوت املو ءاسنرف بوتحي ةنؤيرأ"ىقو سلدتألا

 اهيلإ راس مث ءاسنرف قرشو لاغلا دالب حتفو وزغل أيهتي ةسبنع ذخأ (ه6١١ نابعش
 يف هتكراشمو هتمهاسم يقفاغلا نمحرلا دبعل ناكو ءه١٠!- ٠١5 ةنس ًاحتاف ًايزاغ

 :نودلخ نبا نبا لاق .يبلكلا ميحُس نب ةسبْدَع ريمألا ةدايقب حتفلاو وزغلا كلذ

 ١17 ةنس كلملا دبع نب ماشه هالو نأ ىلإ ةازغلا عم وزغي ةدم نُمحرلا دبع ربصو»
 يفوت ثيح ها 721 ٠ 6 ةنس ميحس نب ةسبنع دهع يف كلذ نوكيف . ( ةيرجه

 (ه١٠١-٠ )١ يبلكلا ةملس نب ىيحي سلدنألا ىلوتو ه٠ , نابعش يف ةسبنع

 يقرشلا ئطاشلا روحم يف ًاطبارم نمحرلا دبع ناك امنإو ؛تاوزغ هدهع يف نكي ملو
 ريمألا سلدتألا نلت رت عررخلا نذم ةظارطلا) «ةيسنرفلا لاغلا داليو ةنوبرأو
 ةينامث ديبع نب مثيهلا) هبئان اهالوت مث ءرهشأ ةسمخ يمعثخلا ةعسلا ي ىبأ نب نامثع

 سلدنألا لهأ لمعتساف :ريثألا نبا لاق ءه١١١ ةجحلا يذ لهتسم تامو :رهشأ

 ىَلْوَو «نيرهش ىَقَبَف «يعجشألا كلملا دبع نب دمحم مثيهلا توم دعب مهسفنأ ىلع
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 نب ماشه هاَّلَو» :نودلخ نبا ركذ امك ثيح .(يقفاغلا هللا دبع نب نمحرلا دبع هدعب
 .اها١١؟ ةنس كلملا دبع

 هتاحوتفو سلدنألل يقفاغلا نمحرلا دبع ةيالو

 نب نمحرلا دبع دبس (ما/75 سرام) ه١١؟ ةنس رفص رهش علطم يف

 نسلدتالا هاولجل آيلاو ًاريمأ ةبطرق ةنيدمب ةراق الا ريطت ىف مدخلا ةدس ىيقفاغلا هَّلْلا دبع

 نابعش يف ةيتاوب ةعقوم ىتح رمتسا يذلا هدهع كلذب أدبف (لاغتربلاو اينابسإ)
 .(مالا"7 ربوتكا) ه4

 (48275841/117) ظفلب نمحرلا دبع مسا ةينابسإلاو ةيسنرفلا رداصملا تركذ دقو

 سلدنألل يمخللا ريصُن نب ىسوم ةيالوو حتف ذنم اينابسإل برعلا ماكحلا عباس هنأبو
 يف سلدنألا ىلع اوبقاعت نيذلا ةالولا ءارمألا ددع امنيب (مال5١) ه97' ةنس اهايإ هلوخدو
 ةيسنرفلا رداصملا نأ ىلإ ريشي امم «ةرشع نم رثكأ ناك ةيبرعلا ةيخيراتلا رداصملا

 نم مهتيلوت تسيلو يلاولا توم دعب نولوتي يذلا باونلا ءارمألا بسحت مل ةينابسإلاو
 سلدنألا لهأ لمعتساف» :ريثألا نبا لوق كلذ لاثمو «ةريصق تناك مهترتف نأل ةفيلخلا

 ىَلَوَو ءنيرهش يقبف « يعجشألا كلملا دبع نب دمحم «مثيهلا توم دعب مهسفنأ ىلع
 تربتعاو « يعجشألاو مثيهلا ةينابسإلا رداصملا بسحت ملف ««يقفاغلا نمحرلا دبع هدعب
 ةفيلخلا نم هتيلوت باتك ءاج دقو «عباسلا يبرعلا مكاحلا يقفاغلا نمحرلا دبع
 ةدم نمحرلا دبع رّبَص» :نودلخ نبا لاق كلذ يفو «كلملا دبع نب ماشه نينمؤملا ريمأ
 ُهاَلَو) هنأ عماجلا باتك يف ءاج كلذكو «كلملا دبع نب ماشه هالو نأ ىلإ ةازغلا عم وزغي
 نماث يقفاغلا نمحرلا دبع ناكف . (ه7١١ ةنس سلدنألا ةرامإ كلملا دبع نب ماشه
 مهلوأ «ةيمالسإلا ةيبرعلا ةفالخلا ةلود راطإ يف سلدنألا دالبل :ريبتميلا ماكحلا ةالولا

 مث(ه91- 17) كلملا دبع نب ديلولا ةفالخ يف ريصُن نب ىسوم حتافلا ريمألا

 -45) كلملا دبع نب ناميلس ةفالخ يف بيبح نب بويأو ريصن نب ىسوم نب زيزعلا دبع
 (ه٠ ٠٠١-٠5 ةنس) زيزعلا دبع نب رمع ةفالخ يف يئالوخلا كلام نب حمسلا مث (ه44
 مث(ه١ هال_٠ )١7 ماشهو كلملا دبع نب ديزي ةفالخ يف يبلكلا ميحس نب ةسّبْنَع مث

 ةعسل يبأ نب نامثع كلذكو .(ه١١١ )١١1  ماشه ةفالخ نم يبلكلا ةملس نب ىيحي
 نيينميلا ةالولا نماث يقفاغلا نمحرلا دبع ناك مث «ةفيلخلا نم هتيلوت تأت ملو «يمعثخلا

 . ةينابسإلاو ةيسنرفلا رداصملا يف اينابسإل برعلا ماكحلا عباس وهو «سلدنألا دالبل
 عيسوتب همايق يقفاغلا نُمحرلا دبع دهعل ةينارمعلا ملاعملا زربأ نم ناكو

 رهنل ةيلامشلا ةفضلا ىلع دتمت يتلا ةبطرق ةنيدم يف ةروهشملا ةبطرق ةرطنق ميخفتو
 هنأ عماجلا باتكب يقفاغلا نمحرلا دبع ةمجرت يف ءاج كلذ يفو ءريبكلا يداولا
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 ركذ دقو .*'”«اهجاربأو اهتمظعو اهتعس يف ةروهشملا ةبطرق ةرطنق ىَنَب يذلا وه»

 ٠٠١ ةنس ةبطرق ةرطنق ىَنَب يذلا وه ينالوخلا كلام نب حْمَسلا نأ نودلخ نبا

 ةرطنِق ميخفتو عيسوت وه ه١١؟ةنس يقفاغلا نمحرلا دبع هب ماق امننوكيف .ةيرجه
 مهأ نم لازي ام يذلا ميظعلا رسجلا يه ةبطرق ةرطنِقو ءاهجاربأ ءانبو ةبطرق

 . مويلا ىتح اينابسإ يف (008700174) ةبطرق ةئيدم يف ةيرثألا ملاعملا

 سلدنألا ميلاقأل ةيدقفت ةرايزب ه17١١ ةنس يقفاغلا نمحرلا دبع ريمألا ماقو

 ضعب تربتعا ثيح لاغلا دالبو اسنرف بونج لخدو هينريبلا لابج زاتجاف ءاسنرف ىلإ
 هالو ىقفاغلا نمحرلا دبع نأ» : هتمجرت ىف ءاجف ءأحتفو ا[ ردك دمصلا كلذ رداصملا

 لاغلا دالب حتفل بهأتو اهميلاقأ رازف ه7١١ ةنس سلدنألا كلملا دبع نب ماشه

 لابج مهب زاتجاو برعلا يف راسف ءاسنرف يهو «ةريبكلا ضرألاب فرعُت تناكو

 ركذ امئيب ."'”2. . (ةينوغروب)و (ةيناتكأ) ىتعطاقم ىف لغوأو 2501187188 سناربلا
 دي ىلع مت لاغلا دالب حتف نأو «كلام نب حمسلا دي ىلع هيناتكأ حتف ونير فيزوج

 لديو .«لاغلا دالب جارخ هسبنع مايأ يف فعاضت» ونير فيزوج يسنرفلا خرؤملا

 ه117١1 ةئس لاغلا دالبو اسنرف بونج ىلإ ىقفاغلا نمحرلا دبع ريسم نأ ىلع كلذ

 سلدنألا ميلاقأ راز ثيح .سلدنألا دالبل ًاريمأ هتروريص دعب ةيدقفت ةرايز ةباثمب ناك

 لخدو (سناربلا) هينريبلا لابج رّبَعُف اينابسإ قرش نم ىضم مث (لاغتربلاو اينابسإ)

 ةينوغروبو ةيناتكأ يتعطاقم يف ةيمالسإلا ةيبرعلا ةيركسعلا تايماحلا رازف ءاسنرف
 ءاسنرف قرش يف نورلا رهنو (نويل)و (نوينيبرأ) ىلإ لاغلا دالب نم اهيلي امو ةنوبرأو
 رابتعا ىلإ ىّذأ امم «ىمالسإلا ىبرعلا شيجلا نم ةقرف ريسملا كلذ ىف هعم ناكو
 رازو َدَمَمَت ثيح ءوزغلا نم مظعأو مهأ ناك ريسملا كلذ امنيب ءًاحتفو ًاوزغ هريسم

 تايماح اهيفو ةيمالسإلا ةيبرعلا ةدايسلا تحت ىه ىتلا ةيسنرفلا قطانملاو ندملا كلت

 فتقوملا ىلع نانئمطالاو ءرومألا طبضب ماقف «جارخلاو ةيزجلا اهلهأ يدؤيو ةيركسع
 ةنيدم ىلإ اهنم داع مث «(اسنرف) ةريبكلا ضرألا نم يقرشلاو يبونجلا مسقلا كلذ يف

 .ها7١١ ةنس رخاوأ ىف «سلدنألا دالب ةمصاع ةبطرق

 حتفو وزغ رطخأ عبارب مايقلل كاذنأ ططخيو ركفي يقفاغلا نمحرلا دبع ناكو

 يناثلا ناكو ءريصن نب ىسوم ةماعزب سلدنألا دالب حتف لوألا ناك ثيح ءابوروأ يف

 )١( اللجامع  يقفاغلا نمحرلا دبع ةمجرت - ص٠8 ".
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 ه7١1- 1١١ ةئس ينالوخلا كلام نب حمسلا ةدايقب ةنوبرأو اسنرف بونج حتفو ىزغ
 دف 5 ةنس يبلكلا ميحس م نب هسبْنَع ةدايقب اسنرف قرشو لاغلا دالب حتف ثلاثلا ناكو

 مايقلل يقفاغلا نمحرلا دبع ططخيو ركفي ناك يذلا عبارلا حتفلاو وزغلا امأ ءه٠/
 جنرفلا دالب يف يسيئرلا لقثلا زكرم يهو اسنرف لامشو برغ حتفو وزغ ناكف هب
 فصوُي يذلا لترام لراش مهكلمو جنرفلا دالب ءارمأ ىوقأ اهيفو (ةريبكلا ضرألا)

 .اسنرف كلم ناك هنأب

 نب ماشه ةفيلخلا ىلإ ًالوسرو ًاباتك ثعب يقفاغلا نمحرلا دبع نأ ودبيو

 ب رلظ نردب نكس ال ويدخل عتشلاو دخلا كلل مابشلا ها كلملا دبع
 «كلذب يقفاغلا نمحرلا دبع مايق كلملا دبع نب ماشه ةفيلخلا َدْيَأ دقو .ةفيلخلا
 ريمأل معد يأ ريفوتل يملسلا ةديبع ةيلامشلا ةقيرفإ ريمآل ديجتوتلا نم ًاعون ىطعأو

 ةيلامشلا ةيقيرفإ ريما نبع تالانتالا نوكت نأو يقفاغلا ةيعرلا دع نيلدتألا

 شيجلا أيهو هللا ليبس يف داهجلل يقفاغلا نمحرلا دبع أيهتف ءرومألا ليهستل
 .اسنرف برغ حتفو وزغل داتعلاو ةدعلاو

 دنع دع

 ةبورعلا دنجب يقفاغلا نمحرلا دبع ريمألا قلطنا (م/71) ه17١1 ةنس يفو
 هلا استرف برغ قطانم لخدو هينريبلا لابج لامش زاتجاو «سلدنألا نم مالسإلاو

 نمحرلا دبع رحدف .يسلطألا طيحملا ىلع ياكسب جيلخل يسنرفلا لحاسلا ىلإ

 ا ءاهحتتفاو (نوياب) ةنيدمو ةعطاقم يف جنرفلا شيج يقفاغلا

 مهمزهف ءاسنرف كلم لترام لراشل عبات يوق شيج اهيف ناكو (ودروب) ةنيدمو
 ةسواسقو ءارمأو لترام كراش كلذل زتهاف .(ودروب) ةنيدم حتفو يقفاغلا نمحرلا دبع

 نل نمحرلا دبع نأب اورعشو ءاهل ةرواجملا ةيحيسملا ةينامرجلا دالبلاو جنرفلا دالب
 لصف دعب امبر يلاتلا ماعلا يف مدقتي فوسو ءاسنرف برغ نم هحتف امب يفتكي

 مرا ولا ءاسنرف لامش ةيقبو سيرابو هيتاوب حتفل  ءاتشلا

 نمحرلا دبع مهريمأو برعلا ةهجاومل نيينامرجلاو لاغلاو
 ا ا ل د اج ديل حنات

 ةديبع ىلإ مئانغلا سمخو حتفلا أبنب ثعبو «قطانملا كلت يف تايماحلا رشنب ماق دق

 ؛كلملا دبع نب ماشه نينمؤملا ريمأ ىلإ كلذب ثعبيل ةيلامشلا ةيقيرفإ ريمأ يملسلا
 نبا ركذ دقو حتفلا كلذ ىلع نمحرلا دبع دسحو ظاتغا يملسلا ةديبع نأ ودبيو

 يهو - ةنسلا هذه يفو١ :هصن يلي ام ًالئاق يملسلا ةديبع فقومو حتفلا كلذ ريثألا
 يف لغوأو ةجنرفإ ضرأ سلدنألا ريمأ يقفاغلا نمحرلا دبع ازغ - ها7١١ ةئس

 ردلاب ةصصفم بهذ نم ٌلجر باصأ اميف ناكو «ةريثك مئانغ منغو مهضرأ
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 1 1 كلاش لا كلل ل ااا هلا ناو اكسس ها17757555900823316

 ريمأ يملسلا ةديبع كلذ غلبف .سانلا يف اهّمَّسَّقو اهرسكف ء«درمزلاو توقايلاو

 ناكو يقفاغلا نمحرلا دبع هباجأف ؛هدعوتي هيلإ بتكو ًاديدش ًابضغ بضغف «ةيقيرفإ
 لجل انتز اننا ول نضرالاز تاردسلا نإ دعي انآ 1 ةلئاق هناجأ - اهلاس الجر
 . 213 رشم اهم قيشملل هللا

 فرع دق حتفلا بنو مئانغلا سمخب نمحرلا دبع ثعب امل يملسلا ةديبع ناكو

 ىلإ لا «نيدهاجملل نمحرلا دبع اهمسق يتلا ةمينغلا كلتب

 (7شيراتلا هلجَس يذلا باوجلا دياب نر يابا «هددهتي نمحرلا دبع

 براق ىلا نانو يافا بيادمرلا دبع ل قارن م0143 دفا 1 عا قف

 . (©701116155) هيتاوب ةنيدم ةقطنم ىلإ (ودروب) نم مدقتو ءاسنرف

 لاغلا دالب ءارمأ رفنتسا دق (اسنرف) ةجنرفلا كلم لترام لراش ناكو

 يف ًاريبك ًأشيج نيينامرجلاو لاغلاو ةجنرفلا دشحف (ارسيوسو ايناملأ) نيينامرجلاو

 .- سيراب برغ بونج - هيتاوب

 لراش كلملا ةدايقب ةيبيلصلا ةبوروأو اسنرف شيج نيب ةريبك برح تعلادناف

 برقب هيتاوب يف يقفاغلا نمحرلا دبع ريمألا ةدايقب مالسإلاو ةبورعلا دنج نيبو لترام

 .راوللا رهن
 مالا“ ربوتكأ ٠ موي يقفاغلا ةرمحولا دبع ديدعتما برحلا كلت نوتأ يفو

 نأل (ءادهشلا طالب ) مساب ةكرعملا كلت ترهتشا دقو ه5١١ نابعش ١5 قفاوملا

 اودهشتسا ىتح ةلاسبب اولتاق هعم نيذلا نيدهاجملا نم ديدعلاو يقفاغلا نمحرلا دبع

 هللا ليس ىف

 خيرات يف ةلصاف ةطقن ةكرعملا كلت نويبوروألاو نويسنرفلا نوخرؤملا ربتعيو

 هغلب ام غلبي مل نيملسملاو برعلا نم أدحأ نإ . .ةيبيلصلا ةيوروأو اسنرف

 هيلعف « «ملاعلا نم ءزجلا كلذ يف برعلا نيحتافلا ءامظع رخآ يقفاغلا نمحرلا دبع

 . ىلاعت هّللا ناوضرو ةمحر

 .5ج 7١9 ص - ريثألا نبال  خيراتلا يف لماكلا )١(
 ةديبع لزعو ءاعدتساب كلملا دبع نب ماشه ةفيلخلا ماق يقفاغلا نمحرلا دبع داهشتسا دعب (؟)

 .ةيلامشلا ةيقيرفإ ةيالو نم يملسلا

 نب هللا ديبع هناكم ىلوو ةيقيرفإ نع ةديبع كلملا دبع نب ماشه لزع مث . .» :نودلخ نبا لاق

 سلدنألا ىلع ىلوف «سلدنألاو ةيقيرفإ ىلع ماشه هالوف رصم ىلع أريمأ ناكز باحيبحلا

 .سلدنألل نيينميلا ةالولا عسات يعازخلا جاجحلا نب ةبقع وهو  «جاجحلا نب ةبقع
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 يلولّسلا جاجَح نب يقع
 - سلدنألا دالبل نييناميلا ةالولا عسات

 وه (لاغتربلاو اينابسإ) سلدنألا دالب اومكح نيذلا نيحتافلاو ةالولا مالعأ ْنِم
 لاق ممل 2121/40 ها 1 اع سلدنألا ريمأ يلوُلَسلا جاجح نب ةبقع
 .ًأرفظم ادهاجُم «ةريسلا دومحم نيئنس سمخ جاجح نب ةبقع ماقأ» : :نودلخ نبا هنع

 ا !"(هنودو رهن ىلع مهنكاسم تراصو «هنوبرأ نيملسملا ىنكس غلب ىتح

 .«اهريغو ءةتبلاو .ةيقيلج حتتفا يذلا وهو «ةازغ ةنس لك يف هل ناك" :ريثألا نبا

 جاجح نب هبقع ىلإ لخدملا
 ا . ةعازخ نم ورمع نب بعك نب لوُلَس ينب فارشإ نم جاجح نب ةبقع ناك

 نم هونب ٠ .يلهاج ٌدَج :ورمع نب بعك نب لولس» :عماجلا باتك يف هتريشع نع
 ني درمع نرةلراح نشب مه عارعر ا :نودلخ نبا لاق . ناحل دب :ةعازخ
 ني تين ني كوخلا نب.دزألا نب نزام ني ةبلعت ني<نسيقلا قرما نب ةثراح ني رماع
 11 ا رتب جتا د اب نامت نيادلإا ساشا

 مناغ نب ةفيذح لاق «ةقيرعلا ةيئابسلا ةيدزألا ةيناميلا لئابقلا نم ةعازخ تناكو
 20101 ةعازخ نم همأ نأل ؛بلطملا دبع نب يَّرْعلا دبع حدمي يلهاجلا يشيرقلا

 : ةيلاتلا تايبألا  ةيعازخلا رجاه تنب

 0 تاتقنلالا طخ اذ] ١ قزح ةعاردخ نو سكاف او
 رمزا ارذ يف ٌةَبوُسْنَماَهِي مركأف يِمَتْنَنو ىَمثت ٍلاطبألا أَبَس ىلإ 00 : . كرس ع ف م دو سلا هل نسأث سام ساد 0 © ساس

 .؛ج 88١ص - نودلخ نبا خيرات 0
 .4ج ؟9١ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا ()
 .55١ص - لولس ةمجرت  فرطماب دمحمل  عماجلا 0
 .417١و 77١/ص  جرفلا دمحمل  نودلخ نبا خيرات يف نميلا (؟)
 .موجنلا :رهُزلاو . ملعلا :- مضلاب - ربُحلاو .بسنلا ةصلاخ يأ :رس كمأو :هلوق ()
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 0 بي يسبب, بج بي حيييل سل ص سس سسسييهسسسس سس صصص تتذظ>#آذآث

 ٍرْبََجْلا وُبا,اهموق ْنِمِنَدَجوْذو ِكِلاَم نبا وُرمعو ءْمُهْنِم ِرَمَش وُبأ
 ٍرْضَّئلاِب نِطاوملا َكْلَت يف ُدّيْؤُي ةّجِح نيرشع سانلا َداَق ُدَعْسأو

 ا ا م حا ا م ا

 لاقو وعلا كرا ماك حو سلا وأو نقلك قذو ةقرمعو نمل قبأ

 لمتحُيو «"'”دنقرمس ىَنَب يذلا وه ركقو ,ةعبابتلا كولملا نم رّمش وبأ :يليهسلا
 هبسحأ ه هركذ يذلا كلام نب ورمعو رسل دار ياسلام

 دعسأ وه دعسأو .نميلا كولم نم كلم :رسفملا وبار ”راعذألا اذ ًارمع

 ءالؤه  ٌرعاشلا  لعج امنإو :يليهسلا لاق «'*”ةعبابتلا كولملا نم ناسح وبأ

 ا و زل همأ ْنأل - بلطملا دبع نب يزُعلا دبعل  ًارخفم

 نب بعك نب لوُلَس ونب مهنم :ةديدع ُرئاشعو ٌنوطب ةعازخل نم تعرفت دقو

 ذقنُم نب نوجلا يبأ نب نوجلا نب دّرُص نب ناميلس يباحصلا مهنم ناكو ءورمع

 عيوبو «قرشملاو قارعلاب نيحتافلا ءارمألا نم درٌص نب ناميلس ناكو ةيلولشلا

 لولس ينبل ناكو .2"ه هللا لوسر نع ًاثيدح ١6 هلو ه56 "4 ةنس قارعلاب
 نب ناميلس مهنمو قارعلا يف مهضعب رقتساو «ماشلاو :قارعلا جوتف يف مهماهتإ

 نب هشيبن نب ماَمَه نب ؛ هّللا دبع) مهنمو .ماشلاو ق قشمد يف مهضعب رقتسا امنيب  دّرص

 ىلع ةيواعم نب ديزي ثعب يذلا وه هنأ لاقيو «ةيواعم دهع كردأ «يلولّسلا حاير

 نب ناميلس مايأ ىلإ يقبو - ه5 ةنس ديزي نب ةيواعم هنبإل ةعيبلا

 نب هبقع هنبا مث يلولسلا ةبقع وبأ جاجح همع نبا كلذكو 9«. . كلملا دبع

 باتكب هتمجرت يف ءاج ءماشلاب لولس ينب ةريشع سيئرو فارشأ نم ناكو ءجاجح

 ناوشن لاق هيفو (معني رساي نب تناميو تومرضحو نادير وذو أبس كلم شعرهُي رمش) وه )١(
 : يريمحلا
 حاتسف نِوزاغ نمهلل تكيعفس قراحتمملا نبك تحس هيو

 . مالسإلا لبق نييناميلا ةنساسغلا ماشلا كولم نم يناسغلا رمش يبأ نب ثرحلا (؟)

 .لوألا ةعبابتلا نميلا كولم نم  شئارلا نب رانم يذ نب راعذألا وذ ورمع ()

 ؛«تنامُيو تومرضحو نادير وذو أبس كلم دعسأ برك وبأ» دنسملا شوقن ىف امك وه (4)

 1 كفاهتو اذوط مهبارعأو

 .١ج ١9١ص - ماشه نبال - ةيوبنلا ةريسلا (5)

 )٠( درص نب ناميلس ةمجرت  عماجلاو  درص نب ناميلس ةمجرت  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا -
 .؟ 8ص

 - 747ص - ماّمه نب هللا دبع ةمجرت . نميلا ىلإ نيبستنملا نيرجاهملا مالعأل عماجلا (0)

 ١. 26ص - جاجحس نب ةيقع ةمجرتو
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 1001111 اا لااا الاب الاانا... فلا ةفنس لاس 7:0 61315 اا:  اا

 عك ني لول ىلإ ةكست .يدزألا يلولسلا جاجحلا نب ةبقع» :هصن يلي ام عماجلا
 ا يع نال لكل .لولس ينب فارشأ نم ناك ويم :(ةعازخ نم ورمع نب)

 يف امهالاو امو ةيقيرفإو رصم ريمأ باحبحلا نب هّللا ديبع لّبِق نم اهيلع ًايلاو ةيرجه

 . "300. . كلملا دبع نب ماشه مايأ

 سلدنألا ىلع جاجح نب ةبقع ةيالو لبق ام ملاعم
 ناك دقف «باحبحلا نب هللا ديبع ةيلوتب جاجح نب ةبقُع ةيلوت طبترت

 نب ةعاضق نم لصألا يف وهو - ؛ءالولاب لولس ينب نم باحبحلا نب هّللا ديبع

 نب هّللا ديبع ناكو  ءالولاب مهنم حبصأف «لولس ىنب فلاحف «ريمح نب كلام

 ةفالخ يف ماشلاب ةيدايقلاو ةيرادإلا تايصخشلا نم جاجح نب ةبقعو باحبحلا

 (ه١١٠١ )49  زيزعلا دبع نب رمع ةفالخو (ه99 - 55) كلملا دبع نب ناميلس
 نابعش يف) ةفالخلا ماشه ىلوت ثيح كلملا دبع نب ماشه ةفالخ لئاوأ ىتح
 رصم ىلع أيلاو ًاريمأ يلولسلا باحبحلا نب هللا ديبع ةيلوتب ماشه ماق مث (ه١٠ 0
 حبصأف «يلولسلا جاجح نب ةبقع هعم ناكو اهالوتو رصم ىلإ راسف ه٠ 5 هك
 نب هّللا ديبع ةيالو دهع يف رصم يف ةيدايقلاو ةيرادإلا تايصخشلا نم ةبقع

 .ةيرجع 5+١ ت٠ ” ةنس نم رصمل باحيحلا

 اهريمأ ناك دقف «ةيلامشلا ةيقيرفإ لمشت باحبحلا نب هللا ديبع ةيالو نكت ملو
 ةنس ناوريقلا يف ناوفص نب رشب تامو (ه٠ ه4 )”٠ يبلكلا ناوفص نب رشب

 ىلوت ثيح .«رصمل باحبحلا نب هللا ديبع ةيالو تهتنا نأ ثبل امو ؛ةيرجه 3 ٠

 , ”ةريشك بقانمو ءابنأ هلو (ه17١١/- )٠١9 يناميلا. يمخللا ةعافر نب ديلولا رصم

 )١( 47ص - ماّمه نب هَّللا دبع ةمجرت  نميلا ىلإ نيبستنملا نيرجاهملا مالعأل عماجلا -
 .؟ 48ص - جاجح نب ةبقع ةمجرتو

 44) ينهجلا رماع نب ةبقعل :مهو رصمل نييناميلا ةالولا رشاع يمخللا ةعافر نب ديلولا ناك (؟)
 6 ) يراصنألا دلخم نب ةملُْسَمو (هم0٠١) ينوكسلا جيدح نب ةيواعمو (ه5ا/ د
 ف 55:2 95) يمخللا ةعافر نب كلملا دبع مث (ه956- 10) كيرش نب ةّرق مث (ه7

 ةفالخ يف رصم ريمأ يريمحلا حابصلا نب ليبحرش نب بويأ مث كلملا دبع نب ناميلس ةفالخ

 مث(ها5-1١٠ )١ يبلكلا ناوفص نب رشب مث (ه١٠ ؟59) ديرعلا دبع نب رمع
 20 :(ه1١١1-5١5) باحبحلا نب هللا ديبع مث (ه5١51١1١) ناوفص نب ةلظنح
 .(ها١١اإل-9١٠١) ةعافر

 ةئس ىتح رصمب (نمألا ىوق) ةطرشلا يلي ناك» هنأ يمخللا ةعافر نب ديلولا ةمجرت يف ءاج
 ًايلاو رمتساو «هتريس تدمُحو «ه6١١ ةنس رصم ةيالو كلملا دبع نب ماشه هدلق مث هذا
 -راثف «ءارمحلاب ةسيئك ءانتباب نذأ هنأ هدهع يف ثداوحلا نمو (ما/10) ه1١١ ةنس يفوت نأ ىلإ
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 هتيالو ءاهتنا نيب ام ةرتفلا يف باحبحلا نب هّللا ديبع ناك نيأ تاياورلا ركذت ملو

 رصم ىف ناك ًءاوسف (ه4١١ ةنس) ةيلامشلا ةيقلرفإ ىلع هتيلوتو (ه9١١ ةنس) رصمل

 ًايلوت امهنأ نظلا بلاغو «هعم جاجحلا نب ةبقعأ ناك دقف ماشلا وأ ةيلامشلا ةيقيرفإ وأ
 يمخللا ةعافر نب ديلولا ةيالو يف ةيقيرفإ لاملشب لصتي رصم يف ًايدايق ًايرادإ ًالمع

 «ةريسلا دومحم نكي ملو يملسلا ةديبع ناك ةيقيرفإ لامش ىلع ريمألا نأل .رصمل

 حتتتفا امل (ه54١١ - )١١7 سلدنألا ريمأ يقفاغلا نمحرلا دبع نأ ركذ فلس دقف

 ةديبع ىلإ مئانغلا سمخو حتفلا أبنب ثعب ه7١١ ةنس اسنرف برغ يف (ودروب)

 ةنيمث ةمينغ حتفلا كلذ يف منغ نمحرلا دبع نأ ةديبع ملعف «ةيقيرفإ لماع يملسلا

 ىلإ بتكو ديدشلا بضغلا يملسلا ةديبع لعتفاف «نيدهاجملا ىلع اهميسقتب ماقف

 0 : ةلئاق :ةلتعرلا لغ ةيلغ تاجأق ؛هدعوتيو هددهتي يقفاغلا نمحرلا دبع

 نمحرلا دبع دهشتسا املو .؛ًاجرخم اهنم نيقئملل هللا لعجل ًاقئر اتناك ول ضرألاو
 نم مزلي دق ام يملسلا هديبع ذختي مل ه54١١ نابعش يف هيتاوب ةعقوم يف يقفاغلا

 رت 1 ا و ير

 نب كلملا دبع وهو سلدنألا ىلوتيل هلاجر دحأ ثعبيب ماق هنأ ىوس ءاسنرف بوئجو

 هدض تماق جراوخ ةكرح ةهجاومب ًالوغشم يملسلا ةديبع ناكو «يشيرقلا يرهفلا ْنْطَق

 نأ ودبي ثيح «قلقلا ىلع ثعبي سلدنألا يف افقوملا ناك امنيب «ةيقيرفإ لامش يف

 :نسلدنالا لخاد نلإ اسنرن توثحو ةنويرآ نم كيحسلا ةمالسالا ةيركشملا تانناحلا

 نأ ثبل امو «نيملسملا دي يف - دعي مل وأ - نكي مل اينابسإ لامش يف ةيقيلج ميلقأ نإو

 باحبحلا نب هللا ةديبع ةيلوتو يملسلا ةديبع لزعب كلملا دبع نب ماشه ةفيلخلا ماق

 ةجنرفإ ازغ يقفاغلا نمحرلا دبع نأ» نودلخل نبا ركذ دقو . ةيقيرفإ لامش ىلع

 مث «يرهفلا نطق نب كلملا دبع هناكم ةيقيرفإ لماع يملسلا ةديبع ىَلَوَف غديكعسساف

 ناكو باحبحلا نب هللا ديبع هناكم ىلوو «ةيقيرفإ نع ةديبع كلملا دبع نب ماشه لزع

 ىلع ىَلَوَو ةيقيرفإ ىلإ هللا ديبع راسف «سلدنألاإو ةيقيرفإ ىلع ماشه هالوف «رصم ىلع

 . 100 نطق نب كلملا دبع ناكم جاجح نب ةبقع سلدنألا

 لامش ىلإ باحبحلا نب هللا ديبع عم رصم نم جاجح نب ةبقع قلطنإ دقل
 ' هتيلوتو سلدنألا ىلإ هريسم نكلو  ةيرجه ١١/5 ةنس لاوش وأ ناضمر ىف - ةيقيرفإ

 «برغملاو ةيقيرفإ لامش يف نيتنس ءاهز ثكم دقف «تقولا تاذ يف نكي مل اهيلع

 رمألا ةعافر نب ديلولا حلصأف «هلتقمل ًابضغ طاطسفلاب ءاهقفلا جرخف «لتقف .ءيبصحيلا بيهو

 ةسيئنكب كلذ دعب ةسينكلا تفرع دقو ةئنتفلا تنكسف «بيهو هيقفلا ةلتق ىلع ضبقلاب
 .رصم يف طابقألا نينطاوملا عم لماعتلا يف ةحامّسلا ىلع كلذ لديو .«ءانيم يبأ

 مح .؛ج 8١1١و 7١١ص  نودلخ نبا خيرات )١(



 وفي يوُلَسلا ٍجاَجَح نب ةبْقُع / نييناميلا نيحتاقلاو ةباحصلا ءامظع 2ظ57
 3 اي ا راولسلا لع نب بع نيوتاقيلا نيتاقلاو ةياحصلا هامل نس سا

 كلت يف باحبحلا نب هّللا ديبع عم ةيرادإلاو ةدايقلا تايضخشلا نايك نت واكو
 برغملا دالب) ةيقيرفإ لامش ءاجرأ ىتش يف رارقتسالاو نمألا بتتساف «ةرتفلا
 لاوش وأ ناضمر يف - سلدنألا ىلإ باحبحلا نب هّللا ديبع ثعب دقو :(يبرعلا
 :نطق نب كلملا دبع بناج ىلإ ًاريمأ باحبحلا نب هللا ديبع نب دمحم هنبا ه5
 ىلإ باحبحلا نب هّللا ديبع راس :سلدنألاو ةيقيرفإ نع هثيدح يف نودلخ نبا لاق

 هللا ديبع نب رمع هعم لعجو ليعامسإ هنبا ةجنط ىلإ ثعبو . .ه45١1١ ةنئس ةيقيرفإ

 . .ةئامو ةرشع تس ةنس يلولسلا جاجحلا نب ةبقع سلدنألا ىلع ثعبو (يدارملا
 «تاوزغ هل تناكو «باحيحلا نب , هللا ديبع نب دمحم سلدنألا ىلإ لخد دق ناكو
 0 11 ب ناشتو يف لق منام لأ «هتموكح ىف أر ئاج ًامولظ ناكو

 ةبقع يلو هنأ لوألا صنلا يف نودلخ نبا ركذ امنيب 2200( يلولسلا جاجحلا نب ةبقع
 2113 ةنس يقول : ًالئاق ريثألا نبا ركذ كلذكو «نطق نب كلملا دبع ناكم جاجح

 يف اهيلوو ءاهيلإ راسف سلدنألا ىلع جاجحلا نب ةبقع باحبحلا نب هللا ديبع لمعتسا

 نأ كاردإ حيتت صوصنلا كلتف ")(نطق نب , كلملا دبع لزَعو «ةنسلا هذه نم لاوش
 ام) نطق نب كلملا دبع ةرتف سفن يف سلدنألا ىلوت باحبحلا نب هللا ديبع نب دمحم
 «ًادئاق يناثلاو ًاريمأ ناك امهدحأ نأ ودبيو (ه17١١ ةنس ناضمرو ١١5 ةنس ناضمر نيب
 نمحرلا دبع داهشتسا دعب قلقلا هدوسي ناك سلدنألاب عضولا نأل :«مكحلا يف اكرتشاو

 مل تاوزغ عوقو عم مكحلا يف روجلاو ملظلاب كلت نيتنسلا ةرتف تمستاف ؛يقفاغلا
 هللا ةديبع عم ةداقلا ءارمألا نم جاجح نب ةبقع ناك ة ةرتفلا كلت يف امنيب ءةحجان نكت
 عوبر يف رارقتسالاو نمألا خيسرت يف ةبقع مهاسف :ةيقيرفإ لامش ريمأ باحبحلا نب
 نأ نودلخ نبا ركذ دقو 2( ةيناتيروم - برغملا  رئازجلا - سنوت - ايبيل) ةيقيرفإ لامش

 يهو) - نارا نيرا نم اهملم انو نصضنألا نيوسلا | رغ» تاطيستلا وو هللا دوغ
 نيمأت ىلع كلذ لدبو . «ًاميظع ًارمأ مئانغلا نم باصأو ءاهخودو  (لاغنسلا تاهج
 نب ةبقع دهش امك «لاغنسلا موخت ىلإ ةدتمملا اهتدايسو ةلودلا ةوقو دالبلا فارطأ
 ءاشنإل ةعانص راد ذاختاب ١ باحبحلا نبا ماق ثيح يرحبلا لوطسألا ةيوقت جاجح
 . سلدألا ىلع ًربمأ جاجح نب ةبقع هجوت مث ('6 سنوت يف ةيرحبلا بكارملا

 هتاحسوتفو هدهع ملاعمو سلدنألل جاجتح نب ةبق ةيالو

 ةيقيرفإ لامش ريمأ باحبحلا نب هّللا ديبع دقع (م/15) ه7١١ ةنس ناضمر يف

 .ةج 48١١و 7١١ص  نودلخ نبأ خيرات )١(

 .؛ج 9١7ص - ريثألا نبال - خيراتلا يف لماكلا (؟)
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 ريم 0 لا ا ع 0 ولاا

 0 و رم يي ىو مك

 «يسلدنألا ربلا يف نفسلاب لزنف (اينابسإ) للدنألا لحاس ىلإ ةتبسو ةجنط ءانيم
 مكحلا ةدس مّئستو سلدنألا ةمصاع ةبطرق ةنيالم لخدف هعم نيذلا ناسرفلا عم راسو

 .(مال"4) ه5١١ ةنس لاوش يف ةرامإلا رصقب

 ناكو» :نودلخ نبا لاق ثيح هتيلوت نمز ريثألا نباو نودلخ نبا طبض دقو

 يف لْزُع مث نيتنس ىلوف . .باحبحلا نب هللا ديبع نب دمحم سلدنألا لخد دق
 لمعتسا» :ريثألا نبا لاقو 2. . يلولسلا جاجح نب ةبقع ىَلوو ءه١١ ةنس ناضمر

 لاوش يف اهيلوو ءاهيلإ راسف ءجاجح نب ةبقع سلدنألا ىلع باحبحلا نب هللا ديبع
 تناكو» :نودلخ نبا لاق . كك نطق ني ةكلملا كيع لدعو .ةئامو ةرشع تس ةنس

 0 ربل كلذو ءرهشأ ةعبرأو ماوعأ ةتس سلدنألل جاجح نب ةبقع ةيالو

 .(ةيرجه ١١

 نودلخ نبا فصو دقف ةنيلذتألا يف هدهعو جاجح نب ةبقعب خيراتلا داشأ دقو

 : ًالئاق جاجح نب ةبقع فصو مث «هتموكح يف رئاج ًامولظ نأك» هنأب قباسلا مكاحلا

 .(ًارْمظُم ءادهاجن «ةريبلا دومحم جاجح نب ةبقع ناك)»

 : هتاحاوتفو هدهع ملاعم زربأ نم ناكو
 ةنوبرأ ةنيدم ىلع ةيمالسإلا ةيبرعلا ةدايسلا جاجح نب ةبقع داعأ :الوأ

 تبحسنا دق ةيمالسإلا تايماحلا تناكو «لاغلا دالبو اسنرف بوئنج نم اهرواج امو

 نب يقع ىلا انلف - ابلاغ دانا هيف قئاكلا نلعرلا دبع ذاهشتما نيب اينم

 لخدو ةينريبلا لابج زايتجاب (م/70) ه11١/ ةنس طساوأ يف ماق سلدنألا جاجح
 بونج نم اهيليو اهرواج ام حتتفاو ةنوبرأ يف ةيمالسإلا ةطلسلا داعأف ءاسنرف هدونجب

 عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاج كلذ نعو «نيملسملا اهيف نكسأو «لاغلا دالبو اسنرف '
 ماقأ» نودلاخ نبا لاقو .«ةنوبرأ غلب ىتح ًاحتاف ًادهاجم جاجحلا نب ةبقع ماقأ» : هنأ
 مهنكاسم تراصو «ةنوبرأ نيملسملا ىنكس غلل ىتح ارفظُم ًادهاجم جاجحلا نب ةبقُع

 .«ةنودوأ رهن ىلع

 وأ ه5١١ ةنس سلدنألا لخد» هنأ عماجلا باتكب جلاجح نب ةبقع ةمجرت يف فرطماب لاق )١(

 هتيلوت نمز حوضوب تنَيَب دق ريثألا نباو نودلخ نبا صوصن نكلو .«اهيلع ًايلاو ه١

 .نيقيلا ملعلا ققحتي كلذبو ءه5١١ ةنلم لاوش ىف اهالوتو سلدنألا لخد هنأو
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 :ةيقيرفإ لامش ريمأ باحبحلا نب هللا ديبع عم قيسنتلاب حتفلا كلذ مت دقو
 بونج لخدو سلدنألا قرش نم مالسإلاو ةبورعلا دنجب جاجح نب ةبقع راس امنيبف
 سنوت لحاس نم نفسلاب ةيبرع تاوق هيجوتب باحبحلا نب هّللا ديبع ماق - اره اسئرف

 هللا ديبع رّيَس» :نينألا نبانلاق كلذ: فو ءاسنرف بونج لحاس يف ةينيدرس حايتجال

 ءاومنغو ءاهنم اوحتفف «ةينادرس ةريزج ىلإ رحبلا يف ًاشيج ه1١١ ةنس باحبحلا نب
 تاذ يف اسنرف لحاسو ةينيدرس ةريزجل يرحبلا وزغلاو حايتجالا كلذ عوقوف «اوداعو
 ىلإ ةدتمملا اسنرف بونج قطانمو ةنوبرأ جاجح نب ةبقع هيف حتفو لخد يذلا تقولا
 حتف جاجح نب ةبقعل متف ,ودعلا كابرإ ىلإ يدؤيو «قيسنتلا ىلع لدي ؛لحاسلا
 تايناحو ةيملدبلا نم فاعاسم هيف نكساو ؟انترق يبوس نعااهبايا اموت ةثويزأ
 . مالسإلا ةطلس اهيف تبتتساف ةيركسع

 دافتسيو .«ةازغ ةنس لك يف هل ناك» جاجح نب ةبقع نأ : : ريثألا نبأ لاق : ًايناث
 اهيلإ راشأ دقو (م/5) ه4١١ ةنس طساوأ يف تناك ةيلاتلا هتوزغ نأ صنلا اذه نم
 ةنوبرأ نيملسملا ىنكس غلب ىتح ًارفظم ًادهاجم ماقأ» هنأ هلوق يف نودلخ نبا
 يل ةنوبرأ نم ريسملا وه يناثلا وزغلا ناك دقف .(ةنودوأ رهن ىلع مهنكاسم تراصو

 دالب حتف امل يبلكلا ميحس نب ةسبنع ريمألا ناكو .اسنرف قرش يف نورلا رهن قطانم
 ماق ام وهو . ل ا ا هال_5١١ ةنس لاغلا
 يف نورلا رهن ىتح لاغلا دالب يف ىضم دقف ه11 ةنس جاجح نب ةبقع ًاضيأ هب
 تناك لاغلا دالب نم قطانملا كلت نأ ودبيو ءايلاطيإل ةمخاتملا اسنرف قرش قطانم
 ةوقلا مه ةيلقص ةريزجو ايلاطيإ يف مورلا ناك دقف ,مورلا ذوفن وأ ةطلسب طبترت
 دتمي مورلل ةيوق ةيرحبو ةيرب ةيبرح ةدعاق ةيلقص ةريزج تناكو ةيسيئرلا ةيبوروألا

 املف «نورلا رهن قطانم ىلإ امبرو يقرشلا يبونجلا اسنرف لحاسو ةينيدرس ىلإ اهذوفن
 «نورلا رهنو لاغلا دالب قرش قطانم ىلإ ةنوبرأ نم هشيجب جاجح نب ةبقع ىضم
 هع 0 عع كمل دوس مادبا 1 هاروك

 ىلإ رحبلا يف ًاشيج باحبحلا نب هللا ديبع رَيَس» :ريثألا نبا لاق «ةيلقص ةري
 دق اوناكو ؛مورلا تمزهناف «ًاديدش ًالاتق اولتتقاف ؛مورلا بكارم مهيقلف « 0
 ةنس ىلإ أريسأ يقبف دايز نب نمحرلا دبع مهنم نيملسملا نم ةعامج اورسأ
 فحز يذلا تقولا تاذ يف ةيلقص ىلإ ةيرحبلا ةلمحلا كلت تعقو دقو )ه١

 لهأ نعذأف ةنورلا رهن ب ىتخ اسنرف بونج قرش ىلإ - أرب - جاجح نب ةبقع هيف
 تايماح ٌةَبقُع اهيف نكسأو «جارخلاو ةيزجلا ءادأو ةعاطلل لاغلا دالب نم تاهجلا كلت

 .4ج ؟9١ص -ريثألا نبال  خيراتلا يف لماكلا )١(
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 «ةيلقص لحاس يف مورلا ةميزه نع يرحبلا موجهلا رفسأ كلذكو «ةيمالسإ ةيركسع

 يقبف دايز نب نمحرلا دبع مهنم مورلا رسأ يف اوعقو نيملسملا نم ةعامج نأ الإ
 قرش تاهج ىلإ ىرخأ ةيرب ةوزغب جاجح نب ةبقع ماق دقو فهذا نفت ىلا ريشا

 ىلإ سنوت لحاس نم ةيبرع ةيرحب ةلمحب ًاضيأ كلذ نرتقاو ه77١ - 17١ ةنس اسنرف

 باحبحلا نب هللا ديبع ارغأ» :ًالئاق نودلخ نبا اهيلإ راشأ دقو «ةيلقص ةريزج

 مهيلع اوبرضو «ةيلقص الل ا ةذس رسبلا يف نييلعملا

 ((ةيلقص ةريزج رئاس يف اونخثأو «ةيزجلا

 مدقتي مل «ًاديعبو ًابعص ًاميلقإ اينابسإ لامش يلاعأ يف هيقيلج ميلقأ ناك :ًاثلاث

 ركذت ملو «ه54 ةنس ريصُن نب ىسوم دهع يف حتفلا ةيادب يف الإ نوملسملا هيلإ
 نوكي نأ امإف .هيقيلج ميلقأ يف كلذ دعب يمالسإ يبرع دجاوت وأ مدقت يأ تاياورلا

 رمتساو . ناك دقو ءهنع اوعجارت اونوكي نأ امإو «هيف اورقتسيو ه هوحتفي مل نوملسملا

 ريمألا راس ه19١ ةنس يفو (ةيوقأ ةلود هيف مههلو نويحيسم نابسإ كولم ةيقيلج يف

 ل ل ل

 نأ» : ريثألا ندا لاق كلذ يفو ءاينايسإ لامش يلاعأ نم اهريغو ةيقيلج حتفو «رافكلا

 ةتبلأو «ةيقيلج حتف يذلا وهو رت تال بواك ىاراشلا دحلا يع

 جاجحلا نب ةبقع حتف» هنأ عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاج كلذكو ."' ”«اهريغو

 يف ةيصاقلا دالبلا كلت حتف نم لوأ وه ناكف 1” (مخ/5181.01715 ةنولبئبو «ةقيلج

 .مالسإلا ةطلس اهيلا ّدَّمو ءاينابسإ لامش يلاعأ

 ملو «ةريسلا دومحم»  نودلخ نبا هفصو امك  جاجح نب ةبقع ناك :ًاعبار

 هل لجس دقو «نييحيسملا نابسإلا تلمش لبا نيملسملا ىلع ةديمحلا هتريس رصتقت

 طوقلا ضعب لوخدل ًاجيوتت كلذ ناكف "”(«نوريثك هدي ىلع ملسأ» هنأ خيراتلا

 ىسوم نب زيزعلا دبع دهع يف ةصاخ «سلدنألا حتف دعب مالسإلا نيد يف نيينابسإلا
 )1٠١١- ينالوخلا كلام نب حمسلا دهعو (هقا )97  سلدنألا ةالو يناث ريصن نب

 - )1١17 يبلكلا ةملس نب ىيحيو (ه١٠ )1١ - "٠ ميحُس نب ةسبنع دهعو (ه١٠ 1

 يف اولخد مث 7 ًادارفأ مهدوهع يف مالسإلا نيد يف نابسإلا لوخد أدب دقف (ه٠

 . يلولسلا جاجحح نب ةبقع دي ىلع ًاجاوفأ مالسإلا نيد

 ةسارد يف (دلونرأ) يبنجألا ثحابلا نع حئاسلا ديمحلا دبع ذاتسألا ركذ دقو

 .ءدج 0 0 نبا خ خيرات )١(

 .71ا/7 ص - ا نب ةبقع ةمجرت عماجلا ()
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 نم جاوزلا ىلع اينابسإ يف نوحتافلا ٌبرعلا لّبْقأ» :هصن يلي ام يبرعلا خرؤملا ةلجمب
 ةدوجوملا رصانعلاب برعلا طبتراو «دنجلا راغص وأ «مهنم ءارمألا ءاوس «تاينابسإلا

 ةلمرأ ريصُت نب ىسوم نب زيزعلا دبع ريمألا جوزت دقو «ةرهاصملاب اينابسإ يف ٍذئنيح
 لواحي ملو ؛نواعتو مالس يف «بنج ىلإ ًابنج اوشاعو . طوقلا كولم رخآ قيرذل كلملا
 فورظلا ةعيبط نكلو «بيرعتلا وأ مالسإلا قانتعا ىلع دحأ ماغرإ نوملسملا برعلا

 مالسإلا قانتعا ىلع يلاهألا نم ريثكلا لبقأ امك ءدالبلا كلت بيرعت ىلإ تّدأ ثادحألاو

 نب ةبقع دهع يف ةيسيئر ةفصب كلذ ناك دقو .2'”(ةيماسلا هميلاعتو هلئاضف اوسمل نأ دعب
 . (نوريثك هدي ىلع ملسأ ) يذلا سلدنألل نييناميلا ةالولا عسات يلولسلا جاجح

 ةنيدمب يمالسإلا يبرعلا دوجولا فيثكتو خيسرتب جاجح نب ةبقع ماق :ًاسماخ
 - لكشب ةيمالسإ ةنيدم ةنوبرأ تحبصأف ءاسنرف بونج نم اهرواج امو اسنرف ىف ةنوبرأ

 نود جاجحلا نب ةبقُع هب صتخا ًايخيرات ًاثدح لمعلا كلذ نودلخ نبا ربتعا دقو «تباث
 غلب ىتح ءأرفظم ًأدهاجم «ةريسلا دومحم جاجح نب ةبقع ماقأ» :لاقف «ةالولا نم هريغ

 ىنكس غلب ةرابعف .«ةنودو رهن ىلع مهنكاسم تراصو «ةنوبرأ نيملسملا ىنكس
 . ةيمالسإ ةنيدم ةنوبرأ ةوريصو يمالسإلا يناكسلا رارقتسالا ينعت 2. . ةنوبرأ نيملسملا

 يف اسنرف لحاس بونج قرش تاهج ىلإ ازغو ةنوبرأ ىلإ جاجح نب ةبقغ راس دقو
 ه7١١ ةئس رحبلا ىف نيملسملا باحيحلا نب هللا ديبع ازغأ) امنيح ه7١؟ ةئس طساوأ

 . « ةيلقص ةريزج يف اونخأو «ةيزجلا مهيلع اوبرضو «ةيلقص نئادم مظعأ ةسوقرس اولزانف
 .ةنيدم ىلإ ه177 ةنس رخاوأ يف اسنرف بونج قرش نم جاجح نن ةبقُع عجر دقو

 يمخللا ةمقلع نب نمحرلا دبع يناميلا ريمألا هدهع يف ةنوبرأ مكاحو دئاق ناكو «ةنوبرأ

 يقسو" قوق ىف يولدنألا :نسرات هنأب يناثلا نيب ةفضوي نعله هوب اسوا توعاناكو
 ريش ارا هذا ةيبوشارا نفتظقت رم ةنيدس ندد سلدنألا ىلإ هاه قت زيرأ قع قع
 ؟اذاملف . . هترامإ رقمو سلدنألا ةمصاع ةبطرق ةئيدم ىلإ هجوتي مل هنكلو ءه117“ مرحم

 ةْطْسْفَرَس ةنيدم يف جاجح نب ةبقع يفوت ه77١ رفص رهش يف :ًاسداس

 5 ئاسلا ديمحلا دبع ذاتسألل ةسارد - ١98١ ةنسلا ١4 ددعلا  يبرعلا خرؤملا ةلجم ()

 .ندرألا

 لمعتساو ةيقيرفإ لامشل باحبحتلا نب هللا ديبع ةيالو تهعنأ ىأ 77 ئدانمج رهتق ىفو (5)
 عم لتاقتف «يريشقلا ضايع نب موثلك ةيقيرفإ لامش ىلع كلملا دبع نب ماشه ةفيلخلا

 نيبو هنيب عقوو سلدنألا ىلع ًاريمأ جلب نب رشب لخدو ؛ةجنط يداو يف لتقو «جراوخلا

 بتتسا مث ءه7١1 ةنس ةدعقلا يذ يف كلملا دبع لتقم ىتح عزانت نطق نب كلملا دبع

 ىلع يبلكلا رارض نب ماسح ةيلوتو يبلكلا ناوفص نب ةلظنح ةيلوتب ةيقيرفإ لامش يف رمألا

 . مالسإلا رجف يف سلدنألل ءامظعلا ةالولا رخآ وهو سلدنألا
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 صصص لالا حي ااا ب با 3اس ب يييبس_ ب بيسي

 ةيوق جراوخ ةكرح عالدنا عم كلذ نمازت دقو «سلدنألا قرش يف 457
 ةجنط ةنيدم ىلع جراوخلا رطيس ثيح ه١! مرحم رهش يلاوح ذنم  برغملاب
 هَّللا ديبع بئان يدارملا هَّللا ديبع نب رمع دئاقلا ريمألا اولتقو ىصقألا برغملا ةمصاع

 اومزهف ربربلا لئابق ضعب ةلامتسا جراوخلا عاطتساو ةيلامشلا ةيقيرفإ ريمأ باحبحلا نب
 - ةيلامشلا ةيقيرفإ ةمصاع  ناوريقلا نم ناوريقلا نم هناتتحتلا نب هللا' نع هفعي ادكيج

 نبا لوقيف ءطسوألاو ىصقألا برغملا ىلع ربربلا نم مهعم نيذلاو جراوخلا رطيسو
 سلدنالا ىلإ نبحلا غلبو «سباحبحلا نب هّللا اديبع ىلع ةيقيرفإ تضقتنا» : :نودلخ

 يف مهريمأ جاجحلا نب ةبقعب سلدنألا لهأ راث :يزارلا لاق . .جاجحلا نب ةبقع اولزعف
 رفص يف ةطسقرسب يفوتو ءرهشأ ةعبرأو ماوعأ ةتس هتيالو تناكف «هولزعف ه7١؟7 رفص

 ددحيملا نمزلا «نمازت درجم وه ثدح ام نأ ةلاردإ حيتي نمزلا نكلو رمع

 ةطسقرس يف هتافو نمز سفن وه سلدنألا لهأ نم ةبقع لزعو ريوثتلا عوقول ةياورلا يف
 .اهيلإ مِدَق يتلا ةطسفّرَس يف ناك امنإو طرق يل ةيفع نكيبعلد ىاأع كه ريش وعي

 برحلا يف دهشتسا هنأ لاقُيو «حارجب ًاباصم ناك هنأ لاقيو ءاسنرف بونجو ةنوبرأ نم

 دالبب هداهج يف حرج هباصأ نوكي دقو «ةُطْسْعَرَس ىلإ داع هنأ حيحصلاو ءجنرفلا عم

 تلعشا» هنأ عماجلا باتكب هتمجرت ىف ءاجاكلذل ؛«ةيضاملا تاونسلا يف جنرفإلا

 ضيرحتب سلدنألا لهأ هب راث هنإ ليقو .دهشتسا هنإ ليقف ؛هدهع ةياهن يف نوخرؤملا
 نبا هركذ امم نيبتيو .(«ليلق دعب يفوتو ءها77 ةنس هولزعف نطق .نب كلملا دبع

 تاذ يف كلذو «ةبطرق يف أريمأ حبصأ يرهفلا نطق نب كلمل ا دبع نأ يزارلاو نودلخ
 ريتاتاإلأ ىلإ ريصبالل كم١ .ةطسقرس يف جاجح نب ةبقَع هيف تام يذلا تقولا

 نيح سلدنألا ىلع ريمألا جاجح نب ةبقع بئان هتفصب ًاتقؤم ًءارجإ ناك كلملا دبع
 71/41 ه5 ةنس رفص فصتم يف ةيضرم ةيضار اير ىلإ ةثمطملا هسفن تعج

 دقق ةطنق م ةعيدحتا ىقاوتي هود ريبك ةينامي ةيصخش يناث جاجح نب ةبقع ناكو

 ةطْسْقَرَس عماج يناب يناعنصلا هللا دبع نب شنح ةمالعلا هيقفلا ه٠ ةنس اهب يفوت

 بكوم يف هنامثج عييشتو جاجح نب ةبقع ريمالا ىلع ةالصلا عماجلا كلذ يف متو

 داع هّللا 3 ةمحر امهيلعف ءهها77١ ةئس بيهم

 لمعتساو ةيقيرفإ لامشل باحبحلا نب هللا ديبعأةيالو تهتنا ه1 قدامج رهش يفو )١(
 عم لتاقتف «يريشقلا ضايع نب موثلك ةيقيرفإ لامش ىلع كلملا دبع نب ماشه ةفيلخلا

 نيبو هنيب عقوو سلدنألا ىلع ًاريمأ جلب نب رشب لخدو ع ةجنط يداو يف لتقو «جراوخلا
 5-55 ءه7١1 ةنس ةدعقلا يذ يف كلملا دبع لتقم ىتح عزانت نطق نب كلملا دبع
 ىلع يبلكلا رارض نب ماسح ةيلوتو يبلكلا ناوفصا نب ةلظنح ةيلوتب ةيقيرفإ لامش يف رمألا

 . مالسإلا رجف يف [سلدنألل ءامظعلا ةالولا رش وهو سلدنألا
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1 
 يبلكلا رارض نب ماسح

 - سلدنألا دالبل ءامظعلا ةالولا رخآ

 ةبطرق ةنيدمب ةرامإلا رصق يف مكحلا ةدس مّلست (ما/47) ه74١ةنس بجر يف

 دالبل ءامظعلا ةالولا رخآ يريمحلا يبلكلا رارض نب ماسح راطخلا وبأ يناميلا ميعزلا

 .ةيمالسإلا ةيبرعلا ةفالخلا ةلود راطإ يف (لاغتربلاو اينابسإ) سلدنألا

 ىف ًاريمأ 0 نارتم نب ماج راطخلا وبأ مِدَق» :ريثألا نبا لاق

 را ”:نودلخ نبالاق ا دج موك يطرق لحدا .بجر

 نينس عبرأ هتيالو تناكو . . مزحو يأر اذ اميرك ًاعاجش ناكو ءهرمآ ماقتساو ءسلدنألا

 . 061/53 /547) ه1179 ةئس لوألا عيبر ىلإ ه74١ بجر نم كلذو «''”«رهشأ ةعستو

 فورعملا ءيبلكلا رارض نب ماسح عماجلا باتكي هتمجرت يف ءاجو

 ءًايبصع ناكو . 00 اجي ًاعاجش ءامزاح ناك «سلدنألا ريمأ ءراطخلا يبأب

 تاياورلا هتمهتا دقو 1 . . ةيسيقلا ةيرضملا ىلع ةيناميلا هموقل بصعتلا ىف طرفأ

 هلوق اهنم 0 هئافو ىلع لدت نيتثداح ببسب ةيناميلا معلا

 | ؛:ةتناووملا نيومألا اطاخف

 َلْدَعمكحاولدعيملنِإهّللا يفو انءامدًاسيق ناورمونب ثداقأ
 لَضَفلاهل مّن ناك نماوملعت ملو ٍطهار جرم اودهشت مل مكنأك

 لْجَر الوَدَعُت لبخ مكل سيلو انرويجتي انقل وبح مكاكيفو
 .نيقيلا أبنلا كلذ نع يتأي فوسو

 تت 0

 روذحلا ىلع ةلالطإ :الوأ

  نودلخ نبا ركذ امك - وه يريمحلا يبلكلا رارض نب ماسح ريمألا نإ

 .:ج 77١ ص - ريثألا نبال  خيراتلا يف لماكلا )١(
 .غج 95١١ص ب نودلخ نيا خيرات 22

 .717١ص - رارض نب ماسح ةمجرت  فرطماب دمحمل  عماجلا (9)
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 0 ااا 0-0 ا ا سل

 نب مضمض نب نيصُح نب ةعيبر نب مشُج نب نامالس نب رارض نب ماسُح راطخلا وبأ
 ةاللا ديز نب ةرذع نب فوع نب ركب نب ةنانك نب , هللا دبع نب لّبَه نب باَتَج نب يِدَع

 نيران ردك ند فتحت ني ريو ني.( يبلكلا) بلك نينورت نب ةقينو نف[ لزإ دنقا
 , 20بمح نب كلام نب ةعاضق نب فاحلا نب نارمع

 كير )»نإ (لإ كير ) قدس اميف هاد بسنلا يف روكذملا  ةديفر نب ةاللا ديزو

 ةماه ةليبق وأ ةريشعك ليإ ديز ينب ركذ ءاج دقو - لجو رع هللا (ليآ) ئتعمو ب (ليإ
 دعس دئاقلا هنيودتب ماق برأم يف سيقلب مرحم نم دنسُم شقن يف ريمح لئابق نم

 يريمحلا كلملا ةداق رابك نم هنأ شقنلا يف ركذي يذلا بلات

 . "9 تنامُيو تومرضحو ناديروذو أبس كلم ْمِعْنُهِي ساي
 : هنأب هتبترم شقنلا يف بلات دعس ركذيو
 /لهبو /مرحو /جحذمو /ةدنكو /ًابس كلم بارعأ ريبك /ندج وذ بلات دعس»

 . "9" تنامُّيو /تومرضحو /ر يمحو /ًابس بارعأ لكو /ليإ ديزو
 تربلا روتكدلا يكريمألا ثحابلا ماقف «نيسرادلا مامتها بقللا كلذ راثأ دقو

 :لوألا مضي ؛ «نيمسق ىلإ هفارشإ تحت اهنأ بلات دعس ركذ يتلا لئابقلا ميسقتب ماج
 ةلدكو ) حلل ةعباتلا) أبس كلم لئابق : : يهو ةيمهأ لقألا لئابقلا ماج رظن يف

 ةيهأ رثكألا لئابقلا : يناثلا مضيو «(لإ ديز) ليإ ديزو .لهأبو ممر ءجحذمو

 دعس نأ هيقفاز ليمحعم :روككذلا لاق امن .تناميو تومرضحو ريمحو أبس : : يهو

 يف ةبغرو ةطيحلا يف ةدايز مث «ةيمهأ لقألا تسيلو ةزرابلا لئابقلا - ًالوأ - د حلا
 بارعإ يأ .تنميو تومرضحو ريمحو أبس بارعإ لكو) :لاق ةفارشإ ةيلومش ديكأت
 - ركذ بلات دعس نأ بوصألا لعلو . ””يكلملا بقللا اهلمشي يتلا قطانملا لك
 لئابق نم امهو  جحذمو ةدنك اهنمو ؛ةرشابم اهسيئرو اهريبك وه يتلا لئابقلا - ًالوأ
 نب كلام نب ةعاضق لئابق نم يهو - (ليإ ديزو «لهبو ءمرح)و - أبس نب نالهك
 ناطحق لئابق لكل هترابُك ةيلومش ركذ مث «نميلا يلاعأ ةاَرَّسو ةدعص ةقطنم يف ريمح
 ناطحق لئابق ريبك وهف يلاتلابو 00 تومرضحو ريمحو أبس لئابق لك ريبك) وهف
 يف مهعم نويناميلا اهلقن ةيبعش ةماعز ةبترم يهو «يريمحلا نمزلا كلذ يف اهعيمج
 اوماق مث ةيناطحقلا نميلا لئابق ىتش نم ريبك ددع اهيف رقتسا يتلا ماشلا ىلإ تاحوتفلا
 :هسعهذلا جورم يف يدوعسملا لاق «يريمحلا يبلكلا كلام نب ناسح ريبكتب

 .ماج تربلأ - 555 مقر شقنلل - سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن (؟)
 ١6. 7ص ب هيقفاب دمحم .د  ميدقلا نميلا خيرات ةرفإ
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 . "')(ماشلاب اهديسو ناطحق سيئر يبلكلا كلام نب ناسح ناك»

 ةديفُر نب ( ليإ ديز) تاللا ديز ىنب نم ءارمأ ةثالث ثلاث وه كلام نب ناسحو

 نب وحش رب ةنستك عامودا ١ الداق نيستا ة والخ نا ك3 يي زيمسلا ستلكلا

 نب ناسح هنبا نباو . . باَنَج نب يِدَع نب ميزه نب شاجنم نب روغزم نب شاجنم
 نب ماسح راطخلا وبأ مهنمو . طهار جرم موي ناورمب ماق يذلا لدحب نب كلام

 ريمأ بانج نب يِدَع نب مضمض نب نيصُح نب ةعيبر نب مشج نب نامالس نب رارض

 نب ليحارش نب ةمقلع نب ةلظنح نب رشب نب لبوت نب ناوفص نب ةلظنحو . .سلدنألا

 . "”كلملا دبع نب ماشهل ةيقيرفإ ىَلُو ء«باَتَج نب ريهُز نب رباج يبأ نب ريره

 ماسح ةيالو نأ ْذِإ ءناوفص نب ةلظنح خيراتب رارض نب ماسح خيرات طبتريو

 ليجلا يف امنيب «ةيلامشلا ةيقيرفإل ناوفص نب ةلظنح ةيالوب ةطبترم تناك سلدنألل

 ريمألا باحصأ نم  ةلظنح دلاو  ناوفصو - ماسُح دلاو  رارض ناك قباسلا

 هنأب فلاسلا صنلا يف نودلخ نبا هفصو يذلا يبلكلا لدحب نب كلام نب ناسح

 .(طهار جرم موي ناورمب ماق يذلا »

 رارض نب ماسح رعش يف روكذملا طهار جرم موي أبن
 ًامزاح ناك :«سلدنألا ريمأ . .يبلكلا رارض نب ماسخلا نأ مجارتلا تركذ دقل

 ةثالث ىوس هرعش نم انيدياب يتلا رداصملا ركذت ملو «أرعاش ءاحيصف ءاعاجش
 : هلوق اهنم ءطهار جرم موي نع تايبأ

 لْضَملا هل ٌمَّتناك ْنَماوملعت ْمَّلو ٍطهار جرَماودهشت ْمَلُوُكّنأك

 انه ةراشإلا ديفملا نمو «قشمد نم ملك ١5 دعب ىلع ُلْهَس :طهار جرّمو

 مهنمو «نييريمحلا نييبلكلا ةداقلاو ةباحصلا نم ديدعلا قشمد نكس دق هنأ ىلإ

 "نلطنم نسمي .ناكؤر هنغادللا يفز لكلا ةقيلخ ني ةيغو نيكلا :يناميلا يئاحسلا
 يبلكلا ةثراح نب , ديز نب ةماسأ يباحصلا ًاضيأ اهيف نكس ىيتلاو قشم قشمد يف ة ةدجلا

 داحبلا رصق ) قشمدب ناكو «هترسأو يبلكلا لدحب نب كلام دئاقلاو «هنع هللا يضر

 ةفالخ يف ماشلا نايفس يبأ : نب ةيواعم ىلوت املو - لدخب نب كلام ةرسأ مهو - (هل

 لدحب تنب نوسيم ةريمألا يهو لدحب نب كلام تخأ جوزت باطخلا نب رمع

 كلت يف يبلكلا لدحب نب كلام نب ناسح ناكو «ةيواعم نب ديزي ةدلاو يبلكلا

 نبا خرؤملا لاق كلذ يفو :ماشلاب ةيئاميلا لئابقلل ًاريبكو نيطسلفل ًاريمأ دوهعلا

 .,"ج 40ص - يدوعسملا نسحلا وبأل  بهذلا جورم )١(

 ١١5. - 4١١ص  نودلخ نبا خيرات يف نميلا (0)
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 ةيواعم نب ديزيل مث ةيواعمل نيطسلف ىلع أريمأ كلام نب ناسح ناك١ يربطلا ريرج

 ناك» :يدوعسملا نسحلا وبأ خرؤملا لاقو . ''"نيطسلف لهأ دّيَس ناكو «هدعب
 اسقرو نيطسلفل اريمأ ناب لزي ملَو 1| اجلا اهيطسر ناطق سيئر ناسح
 ةفالخو (ه٠5 )40  ةيواعم ةفالخ ىف ماشلاب نييناميلا ناطحق لئابقل ًاريبك
 ةفالخلا ىلوت يذلا ةيواعم نب ديزي نب ةيواعم ةفالخو (ه55 - 5*) ةيواعم نب ديزي

 ىلوتي نم فلختسا هل ليق ىضرملا هيلع دتشا املف ؛«ضيرم وهو نيرهش ءاهز
 :رعاشلا لاقف نيملسملا نيب ىروش نوكيل رمألا كرتو ىّبأف «كدعب ةفالخلا

 اًبلُمّنَمِل ىلبل يبادعي كلُملاو -اهلجارم يلغت ةدشف ىرأ ينأ
 مسقناف ءه574 لاؤش يف تام نأ  ىليل وبأ وهو - ديزي نب ةيواعم ثبل امو

 دقف «طارفنالا يف ةفالخلا ةلود دقع ذخأو «ةفالخلا رمأ يف ءاوهألا تبعشتو سانلا
 امنيب «ةيدرفو ةيجراوخو ةيباوتو ةيعيش تاوعد ةدع اهقراشمو قارعلا يف ترهظ

 يف هتطلس تذخأو ةفالخلاب عيوبو ريبزلا نب , ِهَّللا دبع زاجحلاو ةكم يف رهظ

 نب يلع ةعيب ثكن هنأل نيتعيب ٌثكان هنأب ة ةوفضوو هل نيقواتملا نكلو :دادعبالا

 تارايت ماشلا يف ناكو «ةيواعم نب ديزي ةعيب ثكن مث هنع هَّللا يضر بلاط يبأ

 - ةيواعم نب ديزي ينبا دحأ ةعيابم ديري ٌرايتو 6 دساولا رف ؛ هّللا دبع عم ٌرايت ةثالث

 لثم ةيمأ ينب نم ةريبك ةيصخش ىلإ ليمي ٌرايتو - ةيواعم نب ديزي نب دلاخ تاذلابو

 الازي ام ةيواعم نب ديزي ّينبا نأل يومألا ديعس نب ورمع وأ مكحلا نب ناورم
 : ريثألا نبا خرؤملا لاق «نيمالُع

 ندرألا ىلإ راسف ءاهريمأ وهو نيطسلفب يبلكلا كلام نب ناسح ناكو»
 ىلإ وعدي ندرألا يف ناسح ناكف «يمادسلا عابز: نب عجوز :نيكسلف ىلع فلختماز

 نبا عاطأو كفلاخ نم لتاقُت نأ ىلع كعيابن نحن : :ندرألا لهأ هل لاقف «ةيمأ ينب
 انيتاي نأ ةركن' انف: ةيواحم نب ديزي تبا > نيفالغلا :نيذه انبيجت نأ ىلع ءريبزلا
 ْ يح مهيتأنو خيشب سانلا

 ءامعزلاو ءاملعلاو ةباحصلا نم ماشلا لهأ ءاسؤر نيب ةعساو تالاصتا ترقبو
 «- نالوجلا ةيباج ةيباجلا يف عامتجالا ىلع اوقفتاو اوبتاكتف . .يأرلا لهأو ةداقلاو

 : ريثألا نبا لاق

 اج 7 ص - يربطلا ريرج نبال  كولملاو ممألا خيرات )١(

 ."ج 77ص - ريثألا نبال  خيراتلا يف لماكلا (؟)
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 مهب يلصُي ناسح ناكف «ةيباجلاب ماشلا هوجوو ناسحو ةيمأ ودب عمتجاو)

 .''”(نورواشتي مهو ءأموي نيعبرأ

 تارواشملا ترفسأو «ةيواعم نب ديزي نب دلاخ ةعيابم ىلإ ليمي ناسح ناكو

 مانثلا هوجتوو ةيناميلا ءاسؤر ةيبلاغ .يارب ناش عانتفا نع اموي:نيعبرأ ترها نقلا

 ةديدملل اري ناكو «ةيحص هلو ارك اتي ناك هنأل مكحلا نب ناورم رايتخاب

 «ناورم ةعيابم يف ةملكلا عامتجاو ةمألا ةحلصم نأو «ةقباس دوهع يف ةرونملا

 يدوعسملا خرؤملا لاق «ناسحل مساحلا لوقلا حبصأو

 ناك ام ناورم ىلع ناسح طرتشاف «ماشلاب اهديسو ناطحق سيئر ناسح ناكو»

 ديزي نب ةيواعم هنباو «ديزي هنباو «ةيواعم ىلع طورش نم - (نييناميلل يأ) مهل

 نبا وأ هنبا ماق تام نإو (ءاطعلا يف) نيفلأ نيفلأ لجر َيفلأل مهل ضرفي نأ :اهنم

 دع ردصو ؛يهنلأو رمألا مهل نوكي نأ ىلعو «هناكم همع

 "”(كلذب ناورم يضرف «ةروشمو مهنم يأر ْنَعَف دقعو لح نم ناك ام لكو

 00 0 يذ يف ةفالخلاب ناورم ةعيابم تمتف

 ةيرضملا ةيسيقلا رازن لئابق نأل «يريبّرلا يرّضُملا قيرفلاو «يومألا - يناميلا قيرفلا

 ماشلا دبجو لئابت مه ةنالخلاب ناورم اوعباب“نيذلاقةريبزلا قب , هللا دبع عم تناك

 ماق يذلا) هنأب نودلخ نبا هفصو يذلا يبلكلا كلام نب ناسح ةماعزب نييئاميلا

 نييناميلا ماشلا ناسرفو دنجو لئابق ناسح رفنتسا ثيح ء(طهار جرم موي ناورمب
 جرم يف دشتحا يذلا رخآلا قيرفلا ةهجاومل مكحلا نب ناورم ةفيلخلا عم ريسملل

 دئاق يشيرقلا يرهفلا سيق نب كاحضلا ةدايقب - قشمد نم ملك ١5 دعب ىلع  طهار

 نودقتعي مهو «مكحلا نب ناورم عم ناسح ةدايقب نويناميلا راسف «ريبزلا نبا شيج
 مذرشت نود ةلوليحللو ةيمالسإلا ةيبرعلا ةفالخلا ةلود ةدحو ليبس يف نولتاقُي مهنأ

 نم اهريغو رضُم رئاسو سيق تزاحنا دقو» :يدوعسملا خرؤملا لاق .ةمألا عايضو

 ناورم ىقتلاف . . «ريبزلا نبا ةفالخ هعم نمو كاحضلا رهظأو . . كاحضلا ىلإ رازن

 سيق نب كاحضلا لتقف . .قشمد نم لايمأ ىلع طهار جرمب امهعم نمو كاحضلاو

 . .ةميظع ةلتقم سيق نم مهرثكأو «رازن نم هعم ْنَم لِتُقَو «ريبزلا نبا شيج سيئر
 هنداوي ىأر مرت يف فيصل نعي ىلا ل هشلا عع تراسل نب فز كار

 ىهتناو ءالتقَف نالجرلا قل ءاضكار ل ؛ناورم ليخ نم ةيناميلا امهتيشغو

 موي أبن رهوج وه كلذف ."'”«ءايسيقرق ىلإ هتميزه يف  يسيقلا - ثراحلا نب رفز

 ."ج "75ص - ريثألا نبال  خيراتلا يف لماكلا )١(
 .أذ ج ةالا 45 ص  يدوعسملل  بهذلا جورم (0)
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 ماشلا ماقتسا دقف ؛مالسإلا رجف خيرات يف ةديدج ةلحرم ةيادب ناك يذلا طهار جرم

 دعسو كابس ناس.( نيطسلفا د ندرألا ب نيوح د قفمد) ةةيرألا هسلافأ: ناووفل
 غلب دق ناورم ناكو ؛ ماشلا ىلإ داعو ؛هتفالخ يف توضناف رصم ىلإ تاورم خف: ماشلا

 نب زيزعلا دبع ةعيابمو ناورم نب كلملا دبع ةعيابم يف ناسح ملكف ًايتع ربكلا نم

 لاق «كلذب ناسح عنتقاف ؛ «كلملا دبع دعب  (زيزعلا دبع نب رمع دلاو)  ناورم

 ناورم نب كلملا دبع ةعيب ىلإ مهاعدو ًابيطخ سانلا يف ٌناسح ماقف» :يدوعسملا
 تام نأ فبل مولا !«دحأ كلذ يف هفلاخي ملف كاملا تعدم ويزعلا دبع ةننشو
 ةداعإ تاوطخ تلصاوتف ءةيرجه 6 ناضمر يف ةفالخلا كلملا دبع ىلوتو ناورم

 تايار تفرفرو «مهريغو جراوخلاو ريبزلا نبا رمأ ىهتنا نأ ىلإ ةفالخلا ةلود قيقحت
 برغملا) رئازجلاو (سنوت) ةيقيرفإ حتف ةداعإ حاتأ امم ءاهراطقأ لك يف ةفالخلا ةلود
 - 59) ةيلامشلا ةيقيرفإ ريمأ يناسغلا نامعنلا نب ناسح يناميلا ريمألا دي ىلع (ىندألا
 دي ىلع ربربلا لئابق مالسإو ىصقألا برغملاو طسوألا برغملا حاتتفا مث (ه7
 يذلا (ه9“”  ا/9) ةيلامشلا ةيقيرفإ نيه يمخللا ريصت نب ىسوم يناميلا ومالا

 ةنس يرفاعملا كلام نب فيرطو دايز نب قراط ةدايقب سلدنألا ىلإ هتاوق عئالط تلخد

 اهرصع سسأو اهالوتو  ه57 ةنس  اهحتف متأف هشيجب سلدنألا لخد مث ه5
 سلدنألا دالبل ءامظعلا ةالولا لوأ ريصُن نب ىسوم ناكف «ديجملا يمالسإلا يبرعلا
 ل ناك نيذلا

 سلدنآلل ماسخ ةيالو لبق ام ملاعم

 ا ةيدايقلاو ةيرادإلا ةيناميلا تايصخشلا نم رارض نب ماسح ناك دقل

 نم ميظعلا ةبكومب يمخللا ريصُن نب ىسوم ريمألا مودق ةادغ . ةفالخلا ةلود ةمصاع

 يف مث - ه5 ةنس - كلملا دبع نب ديلولا ةفيلخلا دهع رخاوأ يف قشمد ىلإ سلدنألا

 : 3و9 ديرعلا هع ني ومغ ةفالخو (ه899 55) كلملا دبع نب ناميلس ةفالخ

 ناوفص نب رْشب قشمد يف ةيدايقلاو ةيرادإلا تايصخشلا نم ناك كلذكو (ه١١٠
 ةنس يفف ءرارض نب ماسح خيرات هب طبتري يذلا ناوفص نب ةلظنح هوخأو يبلكلا

 .يبلكلا ناوفص نب رشب رصم ىلع ىَلَوُف كلملا دبع نب ديزي ةفالخلا ىلوت ه١
 نب ةلظنح لاثمأ ةيدايقلاو ةيرادإلا تايصخشلا نم ةبكوك هعمو ٌقشمد نم رشب راسف

 ماسُح ناكف ءرارض نب ماسُحو «ةَمَلَس نب ىيحيو ءروهمج نب روصنمو «ناوفص
 - )٠١١ رصمل يبلكلا ناوفص نب رشب ةيالو دهع يف نييدايقلا نيلوؤسملا نم مهايإو

 )١( اج 4و7 ا ه5 ص  يدوعسملل  بهذلا جورم ١آ.
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 .ةيريمحلا ةيعاضقلا ةقرفلا ليكشت رصمب هدهع يف متو (ه5

 نب رشب ةيلوتب كلملا دبع نب ديزي ةفيلخلا باتك ىتأ ه٠ 1 ميرو يلو

 ثكمو رصم ىلع ةلظنح هاخأ رشب فلختساف «ةيلامشلا ةيقيرفإل ًاريمأ ناوفص

 نب ةلظنح رارقإب ةفيلخلا باتك ىتأ نأ ثبل امو ءرصم يف ةلظنح عم رارض نب ماسخ

 : هصن يلي ام عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاج دقو ء«رصمل أيلاو ًاريمأ ناوفص
 لهأ نِم «ناعجشلا ةداقلا نِم ء«ريمأ «صفح وبأ «ىبلكلا ناوفص نب ةلظنح»

 نير ةزكاو هم تالاا# ةنزر يعم ةرفإ ىلع ناوقليم ني ركب وحلا لكس قم
 ءمها8١٠ ةنس ةلظنح فرص كلملا دبع نب ماشه هفّلَحو ديزي تام املف ا

 اعلا ةيقيرفإ ىلإ لقُثو ه75١ ةنس ىلإ ماقأف ه4١١ ةنس اهيلإ ماشه هداعأ مث

 2031 هيلع

 يبلكلا ناوفص نب ةلظنح ةيقيرفإ ىلع لمعتسا دق ماشه ناك» :ريثألا نبا لاقو

 ةالوف «سلدنألا رارض نب ماسح راطخلا ابأ يَلوُي نأ ماشه هيلإ بتكف ه74١ ةنس
 تارتفلا يف ةلظنح عم ناك رارض نب ماسح نأ كاردإ كلذ حيتيو .؟"اهيلإ هرّيّسو

 :يهو ةقباسلا

 حتتفا ةرتفلا كلت يفو (ه7١١- )٠١١ رصمل ناوفص نب رشب ةيالو دهع :ًالوأ

 دهشتسا مث «ةنوبرأ اهتنيدمو اسنرف بونج ينالوخلا كلام نب حمسلا سلدنألا ريمأ

 ةالولا عبار كلام نب حمسلا ناكو (مالا١ ١١ ه7 ةنس رخاوأ يف اسنرفب ةزولت يف

 :نسلدنالل نئيناميلا

 ناك ثيح (ه6١١٠ )”*٠١  رصمل ىبلكلا ناوفص نب ةلظنح ةيالو دهع :ًايناث
 يف ناوفص نب ةلظنح ريمألا عم ةيدايقلاو ةيرادإلا تايصخشلا نم رارض نب ناسح
 يتلا ةيلامشلا ةيقي ررفإل ايلاو ًاريمأ ناوفص نب رشب ناك ةرتفلا كلت يف امنيب ءرصم

 اريمأ يبلكلا ميحس نب ةسبنع ناكو (برغملاو - رئازجلاو - سنوتو - ايبيل) لمشت
 0 نييناميلا ةالولا سماخ وهو (ه١١٠ 17 )١١ سلدنألا دالبل ًايلاو

 نب رشب ةيالو ٌرقأف كلملا دبع نب ماشه ةفالخلا ىلوت ه0 نابعش يف :ًاثلاث

 افعأو «سلدنألل يبلكلا ميحس نب ةسّبْنَع ةيالوو ةيلامشلا ةيقيرفإل يبلكلا ناوفص

 اتا اهم «ايناضحلا ني هللا ةيع'ايبلع نامعتساو: رضع ةنالو نهانا رفك نو ةلاطنخ

 ةيقيرفإ ةمصاع  ناوريقلا ىلإ رصم نم ريسملا رارض نب ماسخو ناوفص نب ةلظنحل

 .187ص - ناوفص نب ةلظنح ةمجرت  عماجلا )١(

 .4ج ١١ص - ريثألا نبال  خيراتلا يف لماكلا (؟)
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 9س ااا ا ا ل ل اييانبنبببجب

 نم ةدتمملا ةيلامشلا ةيقيرفإ دالب مكح يف ناوفص نب رشب اهريمأ ةدعاسمل د ةيلاهشلا

 طيحملا هايمو بارو /برغملا) سوسلاو ةجنط ميلقأ ىلإ (ايبيل) ةقرب ميلقأ
 ةيلامشلا ةيقيرفإ ةيالوب ةسينع اهريمأو سلدنألا ةيالو طابترا ىلإ ةفاضإلاب «يسلطألا
 ناوفص نب رشب ىلإ ةسّينع بتكاه٠ 5 ةنس رخاوأ يفن «ناوفص نب رّشب اهريمأو

 ناوفص نب رشب دييأت عضوم كلذ ناكو ءاسنرف قرشو لاغلا دالب حتفل هتطخ نأشب

 ًالوسر ميحس نب ةسبنع ىلإ ناوفص نب رشب ثعبف «كلملا دبع نب ماشه ةفيلخلاو

 دعب مهزربأ نكي مل ام مهنيب نم ناك رارض نب ماسح نأ ودبي نيدهاجملا نم تاوقو

 دوعت اهنأ دب ال سلدنألا دالبب رارض نب ماسح ةربخو ةفرعمف .يبلكلا ةملس نب ىيحي

 هينريبلا لابج مالسإلا دونجب زاجأ يذلا ميحس نب ةسبْنَع دهع يف اهب هدوجو ىلإ
 حتتفاف نورلا رهن رَّبَع مث ه7١٠ ةنس اسنرف بونج لاغلا دالب حتتفاف اسنرف لخدو
 قطانم ىلإ  اسنرف قرش يف سناسو رزجن الو نوجادو نوملاشو نوسام ميلاقأو ندم
 يف اهب ىفوتف سلدنألا ىلإ ةسيئع داعو ه1 ةنس - ايناملأو ارسيوس نم ةبيرق
 نب ةسبنع عم يبلكلا ةمّلَس نب ىيحيو رارض نب ماسح ناكف ا ٠ال نابعش

 قرشو لاغلا دالب حوتف أبنب ةملس نب ىيحي داعو «ةرتفلا كلت يف سلدنألاب ميحس

 ًاريمأ ةملس نب ىيحي ناوفص نب رشب ثعب مث «ناوريقلا يف ناوفص نب رشب ىلإ اسنرف

 ةالولا سداس وهو (ملل0) ه٠ ٠ا/ ةنس ةدعقلا يذ يف اهالوتو اهلخدف سلدنألل
 يف ناوريقلا لإ نسلدنألا نيب دا وارسم ني عاسع نأ اوديو 6 سلدتالا ةاليل ةيضامتلا

 يرحبلا وزغلا يف ةلظنح هيخأو ناوفص نب رشب ريمألا عم ناكو ه١ / ةنس رخاوأ

 «ناوفص نب رشب ريمألا ةدايقب ه9١١ ةنس ايلاطيإ يف ةيلقص ةريزجل يمالسإلا يبرعلا
 «ةئامو عست ةنس ةيلقص - ةريزج - ا ل :نودلخ نبا لاق

 .(مال؟ال)ه٠ 94 ةئس طساوأ يف ناوريقلاب هتوم ناكو .' يدع هعدبرم كلامو

 -ه8١1١ ةنس - ةيلامشلا ةيقيرفإ ريمأ ناوفص نب رشب ةافو ذنم ةرتفلا ىف :ًاعبار
 ناك نيأ تاياورلا ركذت مل ه5١1 ةنس رصم ىلع ناوفص نب ةلظنح ةيلوت ىتحو
 لاقتناب طبتري كلذ نأ ودبيو (ه9١١- )٠١5 ةرتفلا كلت يف رارض نب ماسخو ةلظنح

 ةلود قرش ىلإ (ةيقيرفإ لامشو رصم) ةفالخلا ةلود برغ نم نييبلكلا ةرمإ ليوحت وأ
 ةفيلخلا بتك ه9١٠ ةنس ناضمر رهش ىفف .(دئسلا دالبو ناسارخ ) ةفالخلا

 ةيلوتب يرسقلا هّللا دبع نب دلاخ اهقراشمو قارعلا ريمأ ىلإ كلملا دبع نب ماشه
 نب رشب ةافو نم رهش وحن دعب كلذ ناكو «ناسارخ ىلع يبلكلا ةناوع نب مكحلا
 يف اوناك نيذلا نييبلكلا تالاجر نم امهريغو رارض نب ماسُحو ةلظنح ةدوعو ناوفص

 .؛4ج 88١ص  نودلخ نبا خيرات 0
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 ىلإ كلملا دبع نب ماشه بتك» :نودلخ نبا لاق ,«قشمد ىلإ ةيلامشلا ةيقيرفإ
 ىف هلزعف «ناسار نع هللا دبع نب دسأ  كاخأ لزعإ :يرسقلا هللا دبع نب دلاخ
 عم راس دقو .(”6يبلكلا ةناوع نب مكحلا هناكم ىَلَّوَو «ةئامو عست ةئس ناضمر
 بلك خياشم» ةرابعب يرذالبلا مهركذي تايصخشلا نم ةبكوك كاذنآ ةناوع نب مكحلا

 ناوفص نب ةلظنح لاثمأ ءاهجوو ةيدايقو ةيرادإ تايصخش ْمُّهو ''”«ماشلا لهأ نم

 ريمألا ىلإ ةناوع نب مكحلا عم اوراسف «يبلكلا روهمج نب روصنمو رارض نب ماسُحو
 دلاخ ىَلَوُف ءاهقراشمو قارعلا ريمأ يرسقلا هللا دبع نب دلاخ ريبكلا يناميلا ميعزلا
 نأ ٌيؤر مث «ةدحاو ةنس اهالوتف (ىطسولا ايسآ) ناسارخ دالب ىلع ةناوع نب مكحلا
 «يبتعلا ديز نب ميمت دنسلا ىلع ىلَو دق دلاخ ناكو .(ناتسكاب ) دنسلا دالب ىلوتي

 دالب نع نوملسملا جرخ همايأ يفو . .ْنَهَوَو ديز نب ميمت فعضف» :يرذالبلا لاق

 كلذ دنعو ؛'"”0لبيدلا نم ًابيرق ميمت تامو  اهوكرت يأ .مهزكارم اوضفرو دنهلا
 نم هعم نيذلاو مكحلا داعف يبلكلا ةناوع نب مكحلا دنسلا دالب ىلوتي نأ ّيؤر

 دالب ىلع ةرامإلا ءاول دلاخ دقعف «قارعلا ىف يرسقلا هللا دبع نب دلاخ ىلإ ناسارخ

 بلك ءاسؤر هعمو -ه١١١ ةنس طساوأ يف  اهيلإ قلطناف «ةناوع نب مكحلا دنسلا
 دريمج نيزوصمي «ناوفص نب ةلظنح مهزربأ نم ناك نيذلا ماشلا لهأ نم

 نب ميمت ةيالو يف اعساو ابارطضا تدهش دق دنسلا دالب تناكو .رارض نب ماسخخو

 ءاضرإل اهعيمج لاملا تيب لاومأ عزوو سانلا ىخسأ نم ناك هنأ نم مغرلاب ديز
 دنهلا رهن قطانم ىلع ودعلا بلغتو ءًابارطضا الإ دنسلا دالب كلذ دزي ملف سانلا
 ىلإ ةناوع نب مكحلا لصو املف ءاهيف ًاميقم يقّب نم دتراو اهنم نوملسملا بحسناف
 ةلود ةطلسو مالسإلا خيسرتب ماق - ه١١١ ةنس طساوأ ذنم  اهالوتو دنسلا دالب

 لاملا ىلع ًاصيرح ناكو دنهلا رهن قطانم ريرحتو دنسلا دالب عوبر لك يف ةفالخلا
 :يرذالبلا لاق «سانلا ءاضرإل ًائيش كلذ نم فرصي ال ماعلا

 يرسقلا هَّللا دبع نب دلاخ ناكو «يبلكلا ةناوع نب مكحلا ةيالوب سانلا ٍيِضَر»

 لخبأ ٌتيلوو  ديز نب ميمت ينعي - ٍضِفُرَف برعلا ىخسأ ُتيلو ءأبجعاو :لوقي
 ."”«ةناوع نب مكحلا ينعي هب يِضُْرَق سانلا

 الإ دنهلا لهأ رفك دقو دنسلا دالب يبلكلا ةناوع نب مكحلا يَلُو» :نودلخ نبا لاقو
 ."”«هتيالوب سانلا ّيضرو ءودعلا هيلع بلغ ناك ام ٌمكحلا صلختساف ءهَّصَق لهأ

 ةيزجلاو جارخلا ةيابج نم ترفوت دق تناك ه5١١ - "١١1 ةنس يلاوح يفو

 ١( يرذالبلل  نادلبلا حوتف (1) .555ص - نودلخ نبا خيرات يف نميلا - ص١”57.

 )( ص - يرذالبلل نادلبلا حوتفو - ؛ 55ص  نودلخ نبا خيرات يف نميلا 57١.
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 ةيمالسإ ةيبرع ةنيدم لوأ ءانبب ةناوع نب مكحلا ماقف ةليزج ًالاومأ دنهلا حوتف مئانغو
 لاجر رابك ةناوع نب مكحلا راشتسا ةنيدملا ءانب مت املف (ناتسكاب) دنسلا دالب يف

 وأ قشمد اهتيمستب ماسخ راشأف «ةنيدملا ةيمست لوح رارض نب ماسُح مهنمو هدهع
 نادلبلا حوتف يف كلذ أبن يرذالبلا ركذ دقو «رمدت اهيمسُن رخآ لجر لاقو .ءصمح

 دنهلا رهن يلي امم ةريحبلا ءارو يف يبلكلا ةناوع نب مكحلا ىتَب» :هصن يلي ام ًالئاق
 قيس : مهضعب لاقف ؟اهيمسُن نأ نورت ام : ماشلا لهأ نم بلك خياشمل لاقو «ةنيدم

 قمحأي كيلع هللا رمد : : محلا لاك هم :مهنم لجر لاقو « صمح : مهضعب لاقو

 ل ا
 نب ماسح وه صمح وأ قشم د اهتيمستب حارتقالا بحاص ناكو «'' ”«اهلزنو ءاهّرّصَمو
 يتأيسو «صمح ةيليبشإ ىمسو «قشمد ةريبلا ةنيدم يمس سلدنألا ىلوت امل هنأل رارض

 ن7 : الئاق دنسلا يف مكحلا اهانب يتلا ةنيدملا كلت نودلخ نبا ركذ دقو . كلذ أبن

 .''”«نيملسملل ىوأم اهلعجو ةظوفحملا اهاّمس ةنيدم يبلكلا ةناوع نب ْمُكَحلا
 معدو هيرعمم ةلشلا هالو يك ةلكو يكمل + ملا هياوغ نداوكحلا ءانب ناكو

 ررقت يذلا اهقراشمو قارعلا ريمأ يرسقلا هللا دبع نب دلاخ ريبكلا يناميلا ميعزلا
 نم قارعلاب ضوهنلاو مالسلا رارقإل يرسقلا هللا دبع نب دلاخ ىَعَس) هنأ تاساردلا

 مالسلا (ه١١١ )٠١5- ليوطلا هدهع يف قارعلا داس دقف «ةيداصتقالا ةيحانلا

 ركبلا يضارألا نم ًاريثك حلصتساو حئاطبلا تففججَف «ةعارزلاب لفتحاو «نمألاو

 كلذ رصتقي ملو .«دالبلل ةيهافرلا ةرمثُملا ههوهج تققحو «راهنألا ْقَّشو «ةعارزلل

 ثيح دنسلا ميلقأ اهنمو هتيالول ةعباتلا قارعلا قراشم ميلاقأ لمش امنإو قارعلا ىلع

 ناك ثيح .ناسارعب هيلو: كلذكو ةءاتتملا ادوار يل لاا ميراج ةقاؤع وب كج نط

 ه9١٠١ 7١5 ةنس ناسارخ دالب ىلع دلاخ هيخأل ًابئان ًاريمأ يرستقلا هللا دبع نب دسأ

 هديل يف ةلقوباعتبجلا ارتب ءارحلا ةنارع نا رسل ءاهتوعا 012011

 ناسارخ ةيالو قرش يف ْخْلَب ةنيدم دييشتب هللا دبع نب دسأ ماقو (ناتسكاب))

 ةيوفشم اقرأ هللا دنع عيدتسا راضنا» ناوطع نينع .د لاق كلذ يفو «ناتسناغفأب

 ةنيدم نم ءزج ءانبب ناسارخ ةيالو نم ةيحانو ةنيدم لك لهأ مزلأ مث ,راهنألا اهطسوتت

 نيرو نكن لوألا روسلا دعبو «باوبأ ةعبس هل ًاروس ةنيدملا ىلع لعج مث ْخْلَب

 ةنيدملا ءانب مت نأ دعبو . . خلب عرازمو ىرُقب ناطيحّيو ءاخيسرف ”١١ هنع نادعبي

 ناقوربلاب هل نم لك عطقأو «ناقوربلا نم نيملسملاو برعلا اهيلإ ذسأ لقن
 نيب طلخو ءًاتكسم هعطقأ نكسم هل نكي مل نمو ؛هنكسم ردقب ًانكسم «نكسم

 )١( يرذالبلل نادلبلا حوتفو - 455ص - نودلخ نبا خيرات يف نميلا - ص47١.
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 ءاهيلإ خلب لوح ام عمجب دسأ رمأ» :ريثك نبا ظفاحلا لاقو ''”«ةيبصعلل ًاعنم ناكسلا
 نب مكحلا لعف كلذكو «''”(نيملسملل ًادقعم اهلعجو ءاهئّصَحو ءًامكح ًاديج ءانب اهانبو
 ةنيدم ءانب يف مث (ه4١١ - 1١11 ةنس) دنسلاب ةظوفحملا ةنيدم ءانب يف يبلكلا ةناوع

 تحيبصأ ىتلا ةروصنملا ةئيدم ىهو (ه11١!-11 ةنس) دثسلا ىف ةميظع ةيمالسإ ةيبرع

 عبارلا نرقلا ىتحو هدهع ذنم (ناتسكاب) دنسلا ءارمأل أرقمو دنسلا ةيالول ةمصاع
 نود  ةناوع نب ْمكحلا  ىتّبو ..» :يرذالبلا لاق كلذ يفو «لقألا ىلع يرجهلا
 نبا لاقو ." ”«مويلا دنسلا لامُع اهلزني يتلا يهو «ةروصنملا اهاّمسو ةنيدم ةريحبلا
 7ع رلرتي ةدسلا ءارمأ ناك فلا نسر ةزوصتلا اهامس ةنيدس نك ::1» هنآ نودلخ
 ىلع ةيمأ ينب لماع يبلكلا روهمج نب روصنم مساب ةروصنملا تيمس ١ : يدوعسملا لاقو

 ةناوع نب مكحلا ةيالو دهع يف باونلا لامعلا نم روهمج نب روصنم ناكو «'*”«دنسلا
 ء1001 د لرجل ةرورعللا مدي اره مكحلا هيف ماق يذلا دهعلا وهو دنسلل

 . قرشملا يف مث ماشلاب ءناطحق لئابق ريبكو سيئر نمزلا كلذ يف دلاخ ناكو ءاهقراشمو
 اذه نأ الإ ةينامي ةعزن اذ ناك نإو هللا دبع نب دلاخ نأ ىَمَْ الو » : نسح ىجان .د لاق
 . ””«ءاوهألا ءارو ًاقاسنُم هلعجي يذلا لكشلاب هتسايس ىلع غطي مل روعشلا

 -ه114 ةئس ابلاغ هتافوب دنسلا دالبل يبلكلا ةناوع نب مكحلا ةيالو تهتنا دقو

 تايصخشلا نأو ءاهبرغ ىلإ ةفالخلا ةلود قرش نم نييبلكلا ةرمإ ةدوع ىلإ ريشي امم
 نب روصنم لاثمأ  دنسلا يف ةناوع نب مكحلا عم اوناك نيذلا نييبلكلا نم ةيدايقلا

 اوضم مث قارعلاب دلاخ ريمألا ىلإ دنسلا نم اوداع  ةلظنحو رارض نب ماسحو روهمج

 .رصمل ًاريمأ ناوفص نب ةلظنح ةيلوت ماشه ةفيلخلا ررق ثيح قشمد ىلإ
 يحن ةيئاقلا ةرملل ردصم ةنألو ناوفص- نب ةلظتح لَو ه115 ةدس ىف : اسماخ

 قشمد نم راسف ه19١ ةنس ةيناث ةرم اهالوت مث ه6١٠١ “١١7 ةنس ىلوألا ةرملا اهالوت

 راد يف مكحلا ةدس مّئستو ناسرفلاو تايصخشلا نم ةبكوك يف رارض نب ماسح هعمو

 ةيرادإلا تايصخشلا زربأ نم ماسح ناكو «رصم ةيالو ةمصاع طاطسفلا ةنيدمب ةرامإلا

 ىلإ ه9١١ ةنس نم ترمتسا ىتلاو رصمل ةيناثلا هتيالو يف ةلظنح ريمألا عم ةيدايقلاو

 .ناوطع نيسح .د  ناسارخ يف يبرعلا رعشلا 0

 .ةج 74 4ص - ريثك نبال  ةياهنلاو ةيادبلا 0)

 .١47ص - يرذالبلل نادلبلا حوتفو - ؛ 55ص - نودلخ نبا خيرات يف نميلا 0

 .6١٠ص  نسح يجانل - قرشملا يف ةيبرعلا لئابقلا (0
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 .رصم يف رارقتسالاو ءودهلاب دهعلا كلذ مستا دقو ه17١ 4 لوألا عيبر

 اهلخدف ةيلامشلا ةيقيرفإ ةيالو ناوفص نب ةلظنح ىَلَوَت ه4١١ يناثلا عيبر يفو

 ىلإ كلملا دبع نب ماشه بتك مث رارض نب ماسح هتمدقم ىلعو فيثك شيج يف
 هالوف سلدنألا ىلع ًاريمأ رارض نب ماسح راطخلا ابأ يلوي نأب ناوفص نب ةلظنح
 ًاريمأ ةلظنحو سلدنألا ىلع ًاريمأ ماسح ةيلوتل ناكو «بجر رهش يف اهيلإ هرّيسو
 دالبو ةيلامشلا ةيقيرفإب تفصع ىتلا ثادحألاب طبترت ةيخيرات ةيمهأ ةيلامشلا ةيقيرفإل

 فادخألا كلث تناكو ذأ 4# ةنس ىلإ ةنس رخاوأ نم ةرتفلا يف سلدنألا

 .ديكأت لكب رارص نب ماسحنو ناوفص نب ةلظتع ربهم ربمأ ةعباتمو مامتها لحم

 19 يدا 1113 ةقيرفا لادتشل ايلاؤ تاحبتعلا نيردللا ديب ةاك كاذتآ
 فلس دقو (ه177١ رفص 117 سلدنألا دالبل ًايلاو يلولسلا جاجح نب ةبقع ناكو
 وهو جاجح نب ةبقع ريمألا دهع يف ةمظعلاو ة ةوقلا نم سلدنألا ةيالو هتغلب ام نييبت

 اينايسإ لامش ىصقأ يف ةيقيلج ميلقأ حتتفا هناود نيلدنالا البل ةييتامتلا ةالولا عسات

 يفو «نوريثك هدي ىلع ملسأو ءاسنرف بونجب ةنوبرأ يف مالسإلا ةطلس خيسرتب ماقو
 لاغلا دالب نم ةنوبرأ يلي ام ًاحتاف ًادهاجم جاجح نب ةبقع ريمألا ىضم ه17١ ةنس
 «ةنوبرأ نيملسملا ىنكس غلب ىتح ..» :نودلخ نبا لاق (ًايلاح اسنرف بونج يف)
 -نودلخ نبا ركذ امكو  تفقولا تاذ يف امنيب «ةنودو رهن ىلع مهنكاسم تراصو

 نئادم مظعأ ةسوقرس اولزانف ه1١؟ ةنس رحبلا يف نيملسملا باحبحلا نبا ازغأ»

 .«ةيلقص ةريزج رئاس يف اونخثأو ةيزجلا مهيلع اوبرضو ةيلقص
 أرس طشنت تناك ةيوق جراوخ ةكرح تعلدنا - ه77١1 ةنس رخاوأ يف  ةأجفو

 نيحماطلا ضعبو ربربلا لئابق ضعب تلامتساو ىصقألا برغملاو ةجنط يف
 ريمألل ًايئان يدارملا هللا دبع 3 رمع يناميلا دئاقلا ناكو «ةلودلا ىلع ضاضقنالل

 نمو جراوخلا كئلوأ ماق نيح ىصقألا برغملاو ةجنط ىلع باحبحلا نب هللا ديبع
 ةجنطب نم ِمَدق١ : ًالئاق ريثألا نبا اهركذي يتلآ مهتكرح لاعشإب ربربلا لئابق نم مهباجأ

 اودصقو ءًايرفُص ًايجراخ ناكو يروغدملا ءاقسلا ة رسم مهسفنأ ىلع ربربلا نم
 ةرسيم اوعيابو ةجنط ىلع اولوتساو هولتقف يدارملا هّللا دبع نب رمع مهلتاقف ٠ : ةجنط

 تقولا كلذ يف رهظو «ةجنط يحاونب هرمأ يوقو ربربلا نم ُهعْمَج رثكو «ةفالخلاب
 ريمألا ماقو «“' ”«جراوخلا ةلاقم اورهظأو (سنوتو ىندألا برغملا) ةيقيرفإب ةعامج
 يف نيجراخلا لاتقل ًاشيج ثعبو ةيلقص ةريزج نم هتاوق بحسب باحبحلا نب هَّللا ديبع

 هلتقف ءاقسلا ةرسيم ةريس تءاس دقو - ؛ج ؟7؟7ص - ريثألا نبال. خيراتلا يف لماكلا )١(
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 غلبو «سانلا رمأ جّرّمو دالبلا تضقتناو» :ريثألا نبا لاق «شيجلا كلذ مزهناف ةجنط

 نب كلملا دبع اولوو هولزعف جاجح نب ةبقع مهريمأب اوراثف ربيخلا سلدنألا لهأ
 تاذ يف اهب تامو ةطْسْقَرَس ةنيدم يف ناك هنأل رثأ يأ ةبقع لزعل نكي ملو 2 "نطق
 نب كلملا دبع مهريمأتو ةبطرق ةمصاعلاب نيجراخلا ةكرح هيف تعقو يذلا تقولا

 يف مهريمأ جاجح نب ةبقعب سلدنألا لهأ راث :يزارلا لاق» :نودلخ نبا لاق «نطق

 مازهنإ عم كلذ نمازت دقو (ها١؟7 رفص ىف ةطسقرسب ىفوتو ءهولزعف ه١ رفص

 غلبو :ريثألا نبا لاق «دالبلا بارطضاو ضاقتناو برغملا يف باحبحلا نبا تاوق
 يف هيلإ راسف روضحلاب هرمأي باحبحلا نبا ىلإ بتكف . .كلملا دبع نب ماشه ربخلا

 أشيج هعم ريسو - يريشقلا ضايع نب موثلك هناكم ماشه لمعتساو ه177“ ةنس ىدامج

 ىلعو ةيقيرفإ لصوف .هعم ريسملاب هقيرط ىلع يتلا دالبلا رئاس ىلإ بتكو ءافيثك
5 0 0022000 : 3 
 صوصنلاو عئاقولا طبر نم دافتسيو (ناوريقلا ىلإ لصوف ءرشب نب جلب هتمدقم

 نب جلبو ضايع نب موثلك عم ثوعبملا ماشلا لهأ دنج نم فيثكلا شيجلا نأ ةقحاللا

 ءاهنإل رشب نب جلب عم سلدنألا ىلإ ريسملا يه هتيبلاغل ةددحملا ةهجولا تناك رشب
 رشب نب جلبو ضايع نب موثلك لصو املف «سلدنألا رشب نب جلب ىلوتي نأو بارطضالا
 لهأ رفنتسا مث مكحلا ديلاقم ضايع نب موثلك ىلوت -ه717١ ىدامج يف  ناوريقلا

 يف ناسملت ةنيدم ىلإ نيشيجلاب راس مث «ريبك شيج هيلإ عمتجاف ناوريقلا دنجو دالبلا
 - بلغتم هبش وهو  ناسملتب يرهفلا ةديبع يبأ نب ابيبح ناكو ءطسوألا برغملا

 ءرشب نب جلب هتمدقم ىلعو بيبح ىلإ موثلك راس ل :ريثألا نبا ةياور لوقتو

 : 7 ةييربلا لاتق ىلع اوعمتجاو اوحلطصا مث ةعزانم امهنيب ىرجو بيبحب فختساف

 ةكرعملا أبن ىلإ ةرشابم كلذ دعب تاياورلا لقتنتو ( جراوخلا لاتق) لاقُي نأ بوصألاو
 مهنأ يف صخلتتو ؛(ربربلا) ةياورلا مهيمست نيذلا ةلودلا ىلع نيجراخلا وأ جراوخلا عم

 :«ضايع نب موثلك ريمألا لِتَقَف - اوس يداو وهو  ةجنط يداو يف اولدتقاف ءاوقتلا»

 نبا لأق .«ناوريقلا ىلإ مهضعب داعو :.::كيكلا نميوتكو ( ةديبع نبأ "ند بيبحو

 «سلدنألا ىلإ اهنم اوزاجأ مث «ةتبس ىلإ رشب نب جلب عم ماشلا لهأ دنج زيحتو» :نودلخ

 مل كلذ نكلو .«رشب نب جلب مهعمو سلدنألا ىلإ ماشلا لهأ ىضم» :ريثألا نبا لاقو
 سلدنألا يف تأدب رشب نب جلب كراعم نأ ليلدب ةجنط يداو ةكرعم تقو سفن يف نكي

 هلتقف ءاقسلا هرسيم ةريس تءاس دقو - ؛ج 77؟7ص > ريثألا نبال  خيراتلا يف لماكلا )١(

 .يتانزلا ديمح نب دلاخ مهيلع اولوو هجنط يف هباحصأ
 ًاليلج ناك ماشلا لهأ يعبات نم برغملا ريمأ ضايع نب موثلك وه» : لماكلا شماه يف ءاج (؟)

 .؟«ظعاومو ٌُبطخ هل ًاحيصف ًاليبن
 .5ج 70١ صو 77ص - ريثألا نبال  خيراتلا يف لماكلا ()
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 11 اي ا الخال سو ودك اسم اس اوس حس لاه: خا

 نب موثلك ريمألا لتقمو ةجنط يداو ةكرعم امنيب ه71١" يناثلا ىدامجن رخاوأ يلاوح ذنم

 يف هعم ناك يذلا شيجلاو موثلك ريمألا مزهنا املف ه75١ رفص رهش يلاوح يف ضايع

 جراوخلا ةكرح تدتماو «ناوريقلا ىلإ شيجلا كلذ نم اوجن نيذلا رقهقت ةكرعملا كلت

 ىلع وهو «سباق ةنيدمب يرازفلا بويأ نب ةشاكع رهظ» ثيح سنوت يف سباق ةنيدم ىلإ

 «ناوريقلا ركسع مزهناف .اولتتقاف ناوريقلا نم شيج هيلإ راسف «ةيرفصلا جراوخلا يأر

 جاجمال دلع امج داس حلو 201. . ةشاكع مزهناف رخآ ركسع هيلإ جرخف

 نبا لاق ؛ةيلامشلا ةيقيرفإ يبلكلا ناوفص نب ةلظنح ىلوت فورظلا كلت يفو .ناوريقلا

 ناوفص نب ةلظنح ةيقيرفإ ىلع ًاريمأ ثعب موثلك لثق كلملا دبع نب ماشه غلب امل# : زيثالا

 . "'7ةئامو نيرشعو عبرأ ةنس رخآلا عيبر يف اهلصوف يبلكلا

 -ه.174 ةنس عيبر رهش ىتح - ةرتفلا كلت يف سلدنألا ابن لامكتسا ديفملا نمو

 ينك سلدنألا عوبر ماشلا لهأ نم هعم يذلا شيجلاو رشب نب ْجَلَب ريمألا لخد دقف

 ابلغتم ًاريمأ يرَضُملا يرهفلا ْنْطَق نب كلملا دبع ناكو - ه١ يناثلا ىدامج

 رفص يف سلدنألا ريمأ جاجح نب ةبقع ةافو عم تنمازت يتلا ةكرحلا ذنم ةبطرق ةمصاعلاب

 امهريغو ةنوذشو ةدرام ندم ىلع نورطيسي ربربلا نم جراوخلا ناك امنيب «ه١

 ميلاقأو ندم يف ةداقلا لامعلا ضعب ناكو . ابلاغ - برغملا يف جراوخلاب ةقالغ مهلو

 نم ناكو رومألا رقتست امثير مهقطانم نوريدي جاجح نب ةبقع ريمألا دهع ذنم سلدنألا

 .ةيقرشلا ةقطنملاو ةنوبرأ مكاح يمخللا ةمقلع نب نمحرلا دبع يناميلا دئاقلا مهزربأ

 هعم نيذلاو نطق نب كلملا دبع عنتما سلدنألا ماشلا لهأ دنجو جلب ريمألا لخد املف

 ربربلا نأ قفتا مث «قطانملا ضعبب اورشتناف «ةبطرق ةمصاعلا لوخدب مهل حامسلا نم

 يلاوح يف) هعم نمو جلب لاخدإ ىلإ كلملا دبع رطضاف سلدنألاب تيوُق (جراوخلا)
 يف (جراوخلا) ربربلا لاتقل هشيجو جلب ريمألا عم هباحصأو كلملا دبع راس مث (نابعش

 يلاوح يف) ةقطنملا كلت يف ( جراوخلا) ربربلاب اورفظف «مهولتاقف ءاهيحاونو ةنوذش

 كلملا دبع ذخأ مث . .ةبطرق ىلإ امهباحصأو كلملا دبعو جلب ريمألا عجرو :؛(ناضمر
 جلب ىأر املف» «سلدنألاو ةبطرق ةرداغمب ماشلا لهأ هشيجو جلب ةبلاطم يف نطق نب

 .هوسبحو رصقلا نم هوجرخأو «هب اورفظف «هباحصأو كلملا دبع اولتاق «كلذ هدونجو

 . '"ه117 ةدعقلا يذ لئاوأ يف كلذو سلدنألا جلب ىلوتو

 يناثلا ىدامج ىف اهايإ هلوخد ذنم سلدنألل رشب نب جلب ةيالو تأدب دقل

 الإ لمتكت مل هتيالو نكلو «ةفالخلا ةلودل لثمُملا يمسرلا ريمألا وهف ه7
 يذ لئاوأ يف نطق نب كلملا دبع لاقتعاو هتدايس تحت ةبطرق ةمصاعلا ةروريصب

 .ة4ج 19١0 صو 77ص ب ريثألا نبال  خيراتلا يف لماكلا )١(
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 رشع دحأ هتيالو تناك :رشب نب جلب نأ يف كلذ كاردإ ةيمهأ لثمتتو ه١ ةدعقلا

 يذ لئاوأ ىف اهيلع هتطلس تلمتكاو سلدنألا هلوخد نم ىه ةدملا كلتف «ًأرهش
 كلملا دبع مادعإب ضعبلا هيلع راشأ دقف «ددبتي ذخأ ام ناعرس كلذ نكلو «ةدعقلا
 ةينبأ نأل امبرو «ةبطرقب هبلغت ةرتف يف عقو امو ةلودلا ىلع هجورخل امبر ء«ْنْطَق نب
 جلب ريمألا ماقف ءام طاشن امهلو هلاقتعإ ةادغ ابره نطق نب ةيمأو كلملا دبع نب نطق

 اخيش كلملا دبع ناكو ه74١ ةنس لئاوأ يف نطق نب كلملا دبع بلصو مادعإب

 ركن ْنَم جلب ىلع عمتجاو» :نودلخ نبا لاق «سانلا نم ريثك ريدقتب عتمتي ًازوجع
 ريثألا نبا لاقو «نطق نب كلملا دبع انبا ةيمأو نطق مهرمأب ماقو ءنْطَق نباب هتلعف
 فلأ ةئام اوناك :ليق ءريثك عمج امهعم عمتجاف ربربلاو دالبلا لهأب ادجنتسإ» امهنإ

 حرُجو «ًاديدش ًالاتق اولتتقاو اوقتلاو مهيلإ راسف هعم نيذلاو جلب مهب عمسف ءلتاقم

 داعو ءرثكأف مهنم لّتُقو مهعم نمو ربربلاو كلملا دبع ينباب رفظ مث «تاحارج جلب
 .«هيف يتلا تاحارجلا نم تامو مايأ ةعبس يقبف ءأروصنم ًارفظُم ةبطرق ىلإ

 ضايع نب موثلك ريمألا لتقمب كلذ ةقالع لامتحا ثادحألا نمز طبض حيتيو

 رفص يلاوح يف  ةجنط يداوب ةلودلا ىلع نيجراخلا عم هتكرعم يف هشيج مازهناو
 هنكلو اهيف رصتنا يتلا ةكرعملا كلتب سلدنألل رشب نب جلب ةيالو تهتنا امنيب ه4
 نوكتف (ًارهش رشع دحأ هتيالو تناك) دقو مايأ ةعبس دعب تامو نيتبرضب بيصأ
 .ه175١ ةنس عيبر رهش يف هتافو

 ناك ني جاع ناو مع

 سمدنآلل ماسخ ةيالوو ةيقيرفإل ةلظنح ةيالو

 ةيقيرفإ ريمأ ضايع نب موثلك لتقم أبن كلملا دبع نب ماشه ةفيلخلا غلب امل
 ىلإ ةجنط نم دالبلا كلت يف ةفالخلا ةلود ىلع نيجراخلاو جراوخلا بلغتو ةيلامشلا

 يبلكلا ناوفص نب ةلظنح صفح يبأ ىلإ بتك «ناوريقلا ةنيدم يحاون اوغلبو سباق

 مدا ستملب ةفالخلا رصق يف ضرتفملا ءاقللا يفو هوواشتلل ةئلإ مودقلاب رصم ريمأ

 عاضوألا لوح رارض نب ماسح راطخلا يبأو ةلظنح ريمألاو ماشه ةفيلخلا نيب رواشتلا

 دالبلا كلتب ةياردو ةفرعمو ةقيمع ةربخ امهيلكل ناكو «سلدنآلاو ةيلامشلا ةيقيرفإ يف

 (ه7١٠١-١9) سلدنألاو ةيقيرفإ | لامشل يبلكلا ناوفص نب رشب ةيالو دهع ذنم

 امل هتعباتمو هتفرعم نم ذب الو (ه7١؟85 - )١١9 رصم ريمأ وه ةلظنح نأ ىلإ ةفاضإلاب

 .هتيالو راوجب ثدحيو ثدح

 ةلظنح ةيلامشلا ةيقي رفإ ىلع ماشه ةفيلخلا ىَلَو ءاقللا كلذ ءوض ىلعو

 نيرا وب براق هزل مم نم دعس تع ظمارا ءرصمل هتيالو تهتناف ناوفص نب
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 ماسخ هتمدقم ىلعو ناوريقلا ىلإ ىضمو - ةيريمحلا ةيعاضقلا ةقرفلا ًابلاغ اهنيب
 دنجو ءاملع هتيالوو همؤدقب رشبتساف هه ةنس يناثلا عيبر يف اهلصوف رارض نب

 كيشو موجه نم قلقو فوخ ىلع اوناك ثيح ءاهيلي امو اهيحاونو ناوريقلا لهأو
 نم ةعامج يف غلب دق ناك يذلا يرازفلا بويأ نب ةشاكع جراوخلا ميعز هل أيهتي
 «مزهناف ناوريقلا نم شيج «كاذنآ هيلإ راسف  موثلك لتقم دعب - سباق ةنيدم هباحصأ
 لصو» :ريثآلا نبا لاق .هشاكع مزهناف رخآ ركسع هيلإ جرخف «ناوريقلا ركسع

 الإ ناوريقلاب ثكمي ملف ةئامو نيرشعو عبرأ ةنس رخآلا عيبر يف ناوفص نب ةلظنح
 نيح ةشاكع ناكو «ربربلا نم ميظع عمج يف يجراخلا ةشاكع هيلإ فحز ىتح أريسي
 يف  ايرفص ايجراخ ناكو  يمغدملا ديزي نب دحاولا دبع ُةئاعأو ءمهَدَشَح مزهنا

 ةلظنح هيلإ جرخ ةشاكع برق املف «نيتهج نم ناوريقلا ادصقيل اقرتفاو ريثك ددع
 لتقو هشاكع مزهناو ًاديدش ًالاتق اولتتقاف (دحاولا دبع لوصو لبق يأ) ًادرفنم هيقلو

 .2«ىصحيي ال ام ريربلا نم
 كلت يف ربربلا مسا تاياورلا مادختسا باوص مدعب نيقيلا ةعقاولا هذه انيطعتو

 ةشاكع) وه اذه ةشاكع نأ هسفن ريثألا نبا ركذو تاياورلا تركذ دقف ثادحألا

 «جراوخ ةكرح ًاذإ يه ةكرحلاف (ةيرفصلا جراوخلا يأر ىلع وهو يرازفلا بويأ نب
 ربربلا نإف يلاتلابو «ةيزاجحلا ةيرضملا ةيسيقلا ةرازف ةريشع نم يرازف ةشاكع نأ مث

 نم هيف ناوريقلاو ةيقيرفإ ةيالوو ةفالخلا ةلود شيج امنيب «هلثم جراوخ مه هعم نيذلا
 يذلا شيجلا وأ باحبحلا نبا دهع يف مزهنا يذلا شيجلا ءاوس ريبك ددع ربربلا
 هذه ذنم رصتنا يذلا شيجلا اذه وأ ءيرهفلا بيبحو ضايع نب موثلك ةدايقب مزهنا

 ليُقو ةشاكع مزهنا» ثيح رارض نب ماسحو ناوفص نب ةلظنح ةدايقب ىلوألا ةهجاوملا
 .«ناوريقلا ىلإ ةلظنح داعو «ىصحُي ال ام (جراوخلا) ربربلا نم

 نم اهيلع ًافوخ» طقف سيل ناوريقلاب ةلظنح ماقأ ه75١ لوألا ىدامج يفو

 ىلإ ةلظنح رّيس» دقف ءربكأ رومأل ًاضيأ امنإو «يجراخلا دحاولا دبع موجه
  اودجي مل هوبراق املف «هيلإ اوراسف ًافلأ نوعبرأ مهتدع ًافيثك ًاشيج دحاولا دبع

 هوكردأ يأ  هوقل مث «ةطنح اهومعطأف مهباود هنوفلعي ًاريعش - (هتقطنم نم برقلاب)

 مهباود كالهل ناوريقلا ىلإ اوداعو  لاتق نود نم نيعجارتم  اومزهناف «دغلا نم

 اهلعلو - «سرف فلأ نورشع اهنم كله دق ْذِإو اورظن اهولصو املف «ةطنحلا ببسب
 نيذلاو جراوخلا عيمجو دحاولا دبع نأ ريسملا كلذ يف اوفرعو «كلهت ملو تضرم
 ةيلامشلا ةيقيرفإ ءاجرأ لك نم نوهججوتيو نوبتاكتي مهريغو ربربلا لئابق نم مهب اوررغ
 دحأ سنوت يف ناك لوألا ىدامج رهش تاذ يفو .(مانصألا) مساب فرعُت ةقطنم ىلإ

 ناوريقلاب نم دارأف هوباجأف هسفن ىلإ سانلا اعد دق ناكو جراؤخلا ريغ نم نيبلغتملا
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 ةلظنح هيلإ لسرأو «يجراخ وأ رفاكل الإ لاتقلا ىري ال ناكو ةلظنح مهعنمف» ؛هلاتق

 .«ةعاطلا ةعجارم ىلإ هوعدي لئابقلا ءاسؤر ناوريقلا نايعأ نم ةعامج عم ةلاسر

 سلدنألا ىلإ هيوره وأ ةعاطلا ىلإ هعوجرو بلغتملا مسا ةثداحلا كلت ةيمهأ زواجتتو
 لدتو (يجراخ وأ رفاكل الإ لاتق ال) هنأب سانلا ىلإ ةلظنح نم غالب ىلع لدت يهف

 ءاهجولاو ءاملعلا ناوريقلا نايعأ نم ةعامج عم ةلظنح ريمألا نم لئاسر هيجوت ىلع

 ةفالخلا ةلود ىلع نيجراخلا نيبلغتملا ىلإ برعلا نم مهريغو ربربلا لئابق ءاسؤرو
 ةعقوم أبن يف تاياورلا هركذت ام ًاضيأ كلذب طبتريو .ةعاطلا ةعجارم ىلإ مهنوعدي

 جراوخلا لاتقو داهجلا ىلع نوثحي ناوريقلا لهأ نم ءاملعلا ماق) هنأب مانصألا

 لكل ناكو «(قاقرتسالا نم ءاتبألابو «يبسلا نم ءاسنلاب جراوخلا هلعف ام نوركذيو
 ثيح «ناوريقلاب ةلظنح ريمألا ىلإ بوصو بدح لك نم سانلا قفدت يف هرثأ كلذ
 . مانصألا ةعقوم لبق كلذو (هعمج رثكف «لاملاو حالسلا ةلظنح مهيف قرف)

 يتلا مانصألا ةعقوم لتاقم نويلم فصن ءاهز ضاخ ه75١ يناثلا ىدامج يفو
 دعب دشأ نآلا ىلإ ةوزغ ام :لوقي  ءاملعلا رابك دحأ وهو دعس نب ثيللا ناك
 لزنف يجراخلا ديزي نب دحاولا دبع راس» دقف «مانصألاب برعلا ةوزغ نم ردب ةوزغ
 - ناوفص نب ةلظنح دشحف «لتاقم فلأ ةئامثالث هعم عمتجاو مانصألاب فرعي عضومب
 ناوريقلا نم مهب جرخو .هعمج رثكف لاملاو حالسلا مهيف قرفو ناو ويقلاب د رماتلا

 ىلع نوئحي ناوريقلا لهأ نم ءاملعلا ماقو «لاتقلل اوفطصاو ءمانصألا عضوم ىلإ
 ا هنولعفي ام سانلا نوركذُيو جراوخلا لاتقو داهجلا
 مهؤاسن مهيلإ جرخو «مهفويس نافجأ سانلا رسكف «لتقلا نم لاجرلابو قاقرتسالا
 مهضعب تبثو «ةدحاو ةلمح جراوخلا ىلع اولمحو سانلا ىمحف ؛مهنضرحي

 .جراوخلا مزه ىلاعت هَّللا نأ مث ناقيرفلا ربصو ماحزلا رثكو مازللا دتشاف «ضعبل
 هلل مانا د نا طن ىلإ سارت لستخ ىقح .لكق حاولا دبع نأ ارتملحي مو
 :لِتُقَف ةلظنح ىلإ لمحو ءرخآ ناكمب ىرخأ ةفئاط عم ةشاكع رسأ مث . : دج
 ةعقوم ىف رصنلا نرتقا دقو «''”6كلملا دبع نب ماشه ىلإ حتفلاب ةلظنح بتكو
 - ."”ةيلامشلا ةيقيرفإ عوبر لك يف رمألا بتتساو حماستلاو وفعلاب مانصألا

 «كلذ ربخ يف رداصملا ضعب عسوتتو - ؛ج ؟؟4 ص - ريثألا نبال  خيراتلا يف لماكلا )١(

 . حيحصلا رهوجلاب انيفتكاو
 ةالولا رشاع وهو ه75١ ١74 نم ةيلامشلا ةيقيرفإل ًايلاو ًاريمأ ناوفص نب ةلظنح رمتسا ()

 رجف رصع وهو ةيمالسإلا ةيبرعلا ةلودلل نييومألا ءافلخلا رصع يف ةيلامشلا ةيقيرفإل نييناميلا
 مهلوأ ناكو باتكلا اذهب ةقرفتم ثحابم يف مهركذ مدقت دقو «دالبلا كلت يف مالسإلا
 -- (ه47 - 44) - سنوت  ةيقيرفإ حتاف ينوكسلا جيدح نب ةيواعم حتافلا يباحصلا
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 ةيلامشلا ةيقيرفإ ريمأ ناوفص نب ةلظنح ىلإ كلملا دبع نب ماشه ةفيلخلا بتكو

 «سلدنالا ةيالو ةلظنح هل دقعف وارض ني ماس راطخلا ن1 سل دتالا ىلع ىلري ناب

 .ها5١١ بجر يف اهلخدو اهيلإ نفسلاب رحباف

 عباس  يلولسلا جاجح نب ةبقع ريمألا دهع دعب عاضوألا بارطضا نم هنييبت فلس

 شيجب سلدنألا لخد مث  (ه177١ رفص ١١5 لاوش)  سلدنألل نييناميلا ةالولا

 ارهش رشع دخلا سسلدنالل هتيالو تناكو ,""”يريشقلا رشب نب جلب ريمألا ماشلا لهأ

 اهيف هدض 2 را ل يناثأا ىداولا

 ل ا هل رد ا

 مايأ ةعبس يقبف .ًاروصنم ًارفظم ةبطرق ىلإ داعو ءرثكأف مهنم جلب لتقو - هفيس نم

 «ًارهش رشع دحأ جلب ةيالو تناكو» : ريثألا نبأ لاق .(هيف يتلا تاحارجلا نم تامو

 ةبطرق ةمصاعلا ىلع نطق نب كلملا دبع بْلَعَت ءاهنإ خيرات نم اهبسح هنكلو

 جلب دهع ءاهتنا نأ لاقف ها77١ ةنس «ةدعقلا يذ لوأ يف جلب ةطلس تحت اهتروريصو

 وك نسلدنالا هلوخد ذنم أدبت جلب ةيالو ةدم نأ باوصلاو ه5 لاوش ىف هتومو

 مث (هده5- 55) ايبيل  ةقربو سلبارط ريمأ يراصنألا تباث نب عفيور يباحصلاو -

 مث (ه0٠57525) ةيقيرفإ لامشو رصم ريمأ يراصنألا دلخم نب ةملسم يباحصلا

 (ه51-790) - سنوتو ايبيل  ةيقيرفإو ةقرب ريمأ يولبلا سيق نب ريهز يباحصلا
 يناسغلا نامعنلا نب ناسح ريمألا مث ( ه9 -548) ينالوخلا بهو نب نايفس يباحصلاو

 ريصُت نب ىسوم ريمألا مث (ه٠ - 29)  رئازجلا  ىندألا برغملا حتافو ةيتيزلا ريهأ
 نب ىسوم نب هللا دبع ريمألا مث (ه97 -19) ىصقألا برغملاو طسوألا برغملا حتاف

 ا لا ا )"٠ يبلكلا ناوفص نب رشب ريمألا مث ( ها )*8  ريصن

 نب ٍليعامسإ ناك ةرشعلا ككئلوأ ىلإ ةفاضإلابو (ه1١-155؟4) يبلكلا ناوفص
 نب هللا ديبع ناكو (ه٠ اكل ةيقيرفإ| ىلوت ا ءالولاب ايئامي' نجاهتلا يبأ

 «يريشقلا او د شه قشمد ل ؛ٌدئاق ٌريمأ يا

 يف يدوعسملا ركذ دقو ءدمحم نب ناورم ةفيلخلا بحاص يريشقلا هَّللا دبع نب ليعامسإو

 451ص] «هموق عم ًابصعتم ناطحق نم ًالجر» ناك يريشقلا ليعامسإ نأ بهذلا جورم

 نوكيف «ماشلاب نييناميلا ناطحق تالاجر نم يريشقلا رشب نب جلب نأ ىلع كلذ لديو ["ج
 .سلدنألل نييناميلا ةالولا رشاع جلب
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 .ه75١ عيبر رهش يف هتافوو ةكرعملا كلتب هدهع ىهتناو ه١ يناثلا ىدامج

 ةمالس نب ةبلعث مهيلع هباحصأ ِمّدَق ءرشب نب جلب تام املو» :ريثألا نبا لاق

 ريمألاف ُتَدَح موثلكو جلبب ثَدَح نإ مهيلإ َدَهَع كلملا دبع نب ماشه ةفيلخلا نأل
 ىلع بلغ .يماذجلا ةمالس نب ةبلعث يَلُو) :نودلخ نبا لاقو كلا ماقف «ةبلعث

 هل تنادو «لدعلا رهظأو «هوعيطي ملف نويرهفلا هنع زاحناو «جلب كلهم دعب سلدنألا

 مِدَقو «ةئتفلا تجاهو «هرمأ رسعف «ةيناميلا ةيصْعلا هب تراث نأ ىلإ رهشأ ةدع سلدنألا

 ("!ةيقيرفإ لماع ناوفص نب ةلظنح لّبق ْنِم  ًاريمأ سلدنألا  يبلكلا رارض نب ماسح

 ماشه ةفيلخلا دهع بجومب سلدنألا ىلوت ةمالس نب هبلعث نأ كلذ نم نيبتيو
 ثيح رشب نب جلبو ضايع نب موثلك ةيعمب ماشلا لهأ شيج ثعب امل كلملا دبع نب
 - ةيقيرفإ ريمأ - ضايع نب موثلكو  سلدنألا ريمأ  جلبب ثدح اذإ :ماشه مهيلإ َدَهَع
 ء.ه١١ 5 يناثلا عيبر يف سلدنألا ةبلعث ىلوتف «ةمالس نب هبلعث سلدنألا ريمأف ءُتَدَح

 هلوصوو ةيلامشلا ةيقيرفإ ىلع ًاريمأ يبلكلا ناوفص نب ةلظنح ةيلوت عم كلذ نمازت دقو
 ةمالس نب ةبلعث ناكو .«ه١١؟ 5 يناثلا عيبر يف ناوريقلا ةنيدم ىلإ رارض نب ماسح عم

 ةدع»  نودلخ نبا ركذ امك  هتيالو تناكو "'سلدنألل نييناميلا ةالولا رشع يداح

 كلملا دبع انبا مهمعزتيو نويسيقلا نويرهفلا :اهلوأ «ءىوق ثالث هتضراع دقو «رهشأ
 ,حتفلا ذنم سلدنألا اونكس نيذلا نويناميلا مهو ةيناميلا ةبصعلا :اهيناثو «.نطق نب

 نيذلا ربربلا لتكت :اهثلاثو .هرمأ رسعف ءهدض اوبلقنا مث ةمالس نب ةبلعثل نيديؤم اوناكو

 لتقف «هبلعث مهازغف «ةدرام ةيحانب ربربلا همايأ يف تراثو» :ًالئاق ريثألا نبا مهركذ

 ىرسألا كئلوأ ةنادإ متو ١5 ةبطرق ىلإ مهب ىتأو «ءلجر فلأ مهنم رسأو ءرثكأف مهيف

 ةحاس يف ًاعيمج مهقانعأ برض ررقتو «ةلودلا ىلع درمتلاو جورخلاب ربربلا نم فلألا
 .ه5١١ بجر رهش نم ةعمجلا موي يف ةبطرق ةئيدم

 ىقلت «مايأ ةرشع وحنب فلألا ربربلا كئلوأ مادعإل هديدحت مت يذلا مويلا لبقو

 ماشه ةفيلخلا نينمؤملا ريمأ باتك ةيلامشلا ةيقيرفإ ريمأ ناوفص نب ةلظنح

 نأ نودلخ نبا ركذ دقو «سلدنألا ىلع ًاريمأ رارض نب ماسح ةيلوتب كلملا دبع نب
 سلدنألا ىلع ماشه ىلوو» :ًالئاق كلملا دبع نب ماشه لبق نم تناك ماسح ةيلوت
 . "!هالوف ءهيلوي نأ ناوفص نب ةلظنح رمأف «يبلكلا رارض نب ماسح راطخلا ابأ

 .4ج ١7ص -ريثألا نبال  خيراتلا يف لماكلا )١(

 .457؟ص  نودلخ نبا خيرات يف نميلاو . ؛ج ١١ص  نودلخ نبا خيرات (؟)

 (يماذجلا ةمالس نب ةبلعث) هنأب نودلخ نبا هركذ دقو «ماشلاب نييناميلا ةداقلا نم ةبلعث ناك (7)
 "١9ص  «يلماعلا ةمالس نب ةبلعث» هنأ ريثألا نبا لاق امنيب «ماذجم ةليبق نم وهف كلذ ىلعو
 . ماشلاب نييريمحلا نييعاضقلا ةلماع ينب نم وهف كلذ ىلعو - ةج
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 ةلظنح ةيقيرفإ ىلع لمعتسا دق كلملا دبع نب ماشه ناك» :ريثألا نبا لاقو
 رارض نب ماسح راطخلا ابأ ىَلوُي نأ ماشه هيلإ بتكف ه١ ةنس يبلكلا ناوفنخ ب
 راطخلا وبأ مِدَق» :نودلخ نبا لاقو 7 ةلاوبلا هريقو تالون ءنشدنألا ىلع يبلكلا
 سلا اهلا تكرر ؛ةيقيرفإ لماع ناوفص نب ةلظنح لبق نم سلدنألا رارض نب ماسح
 رارض نب ماسح ٌراطخلا وبأ ِمِدَك»١ رولر كرا منا
 «. . بجر رهش يف ًاريمأ سلدنألا

 سئدنألل رارض نب ماسح ةيالو دهع ملاعم

 ةيمالسإلا ةيبرعلا ةيرحبلا ةدعاقلا ءانيم نم رارض نب ماسُح راطخلا وبأ قلطنا
 ةجنط لحاس ىلإ بكارملاو نفسلا نم ةبكوك سأر ىلع "”سنوت ةريحب يف
 0206 فيرط سأر ةقطنم ءانيم ىلإ ةجنط لحاسو ءانيم نم هنفسب ىضصَمو «برغملاب

 ىلإ (نفسلا يف هعم تناك يتلا لويخلاب) ًارب ىَضَم مث ''”سلدنألا لحاسب
 نعي موب ةريعم ىلع ةيليش هيوم :يدوعسملا لاق .ةبطرق ةمصاعلا مث ةيليبشإ

 لصوف . (رحبلا لحاس نم مايأ ةثالث نم وحن ةريسم ةبطرقو ؛ ءرحبلا لحاس
 ه1 ةدنم بر: هش قف نلوألا ةعمجلا موي اهلخدو ةبطرق ةنيدم ماسخ ريمألا

 اونيدأ ةفدلا ربربلا نم فلألا قريفألا مادعإل سلدنألا ةطلس هتددح يذلا مويلا وهو

 ةمالس نب ةبلعث سلدنألا ريمأ ناكف «ةدرام ةيحان يف ةلودلا ىلع درمتلاو جورخلاب
 لبقو «ةبطرق ةنيدم ةحاس ىلإ مادعإلاب مهيلع موكحملا فلألا كئلوأ رضحأ دق

 سلدنألل ًاريمأ ةبطرق ةنيدم رارض نب ماسح لصو مهقانعأ برض نم تاظحل
 نم) رهشأ ةعستو تاونس عبرأ ترمتسا يتلاو سلدنألا دالبل هتيالو دهع قرشأو

 :هدهع ملاعم نم ناكو (ه649 لوألا عيبر - ١75 بجر

 تفلالا سودلا مادعإ فيقوتب هدهع رارض نب ماسُح راطخلا وبأ لهتسا :ًالوأ
 دونجلا نم فلأ أيهت ثيح ةبطرق ةحاس ىلإ ةمالس نب ةبلعُت : ريمألا مهرضحأ نيذلا

 اذإو «كلذ ةدهاشمل ةلودلا لاجرو ةبلعت ” ريمألا عم سانلا دشتحاو مهقانعأ بتربشل

 «ةبلعث ريمألا ثيح ىلإ هجوتو ناسرفلا نم ةبكوك سأر ىلع لصو دق ماسح ريمألاب

 .447ص  نودلخ نبا خيرات يف نميلاو - ؛ج 9١١ص  نودلخ نبا خيرات ()
 (يماذجلا ةمالس نب ةبلعت) هنأب نودلخ نبا هركذ دقو «ماشلاب نييناميلا ةداقلا نم ةبلعث ناك (؟)

 59١ ص (« يلماعلا ةمالس نب ةبلع ) هنأ ريثألا نبا لاق امنيب «ماذج ةليبق نم وهف كلذ ىلعو

 . ماشلاب نييريمحلا نييعاضقلا ةلماع ينب نم وهف كلذ ىلعو  ةج

 . يناسغلا نامعنلا نب ناسح يناميلا ريمألا يرحبلا ءانيملاو نفسلا ةعانص راد سسأ ()

 '  .يرفاعملا كلام نب فيرط حتافلا يناميلا دئاقلا مساب فيرط سأر يمّس (؟)
 .ةج ١7ص - ريثألا نبال  خيراتلا يف لماكلا )
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 لالهتسإلا كلذ خيراتلا َلَجَس دقو .مادعإلا فيقوت متف «ريصق ثيدح امهنيب ىرجو

 يبلكلا رارض نب ماس راطخلا وبأ ِمِدَق» :ريثألا نبا لاق ءرارض نب ماسح دهعل
 همالس نب ةبلعث ىأرف ؛ةعمج موي ةبطرق لخدف . .بجر رهش يف ًاريمأ ٌسلدنألا
 املف ؛ ؛مهلئقيل مهرسأ رك مَدَقَ نيذلا ربربلا نم فلألا ىراسألا رضجأ دق اهريمأ
 ىلإ اوديعأ ثيح . ١ مهتايحل انس ةعبالو ةتاكف ةنلإ ضرسألا فَ راطخلا وبأ لخد

 َرَّرَقَو  ةبطرق يف ءاملعلا ةكراشمب - مهتيضق يف رظنلا ماسح ريمألا داعأ مث ؛ « نجسلا

 سئلدنألاب نيذلا ةصاخ ةفصبو «سانلا ناسحتتساو اضر لحم كلذ ناكف «مهنع وفعلا
 سلدنألا حتف ذنم اوناكو ىمادق برع لصألا يف ْمُهو - ربربلا رئاشعو لئابق نم

 ةعاطل اونادف «سلدنألا ةيالوب يمالسإلا يبرعلا عمتجملاو شيجلا نم ًاليصأ ًاءْزَج
 .هتيلوتب اوجهتباو ءةلودلاو ماسح ريمألا

 ْنْطَق نب كلملا دبع يئبا عم تالاصتا رارض نب ماسح ريمألا ىرجأ :ًايناث
 نم اوناكو ةيرضُملا ةيسيقلا رئاشعلا نم مهلاثمأو نييرهفلا نم مهعم نيذلاو يرهفلا

 اوعيطي ملو رشب نب جلب قبسألا ريمألا اوبراحو اوعيطي ملو ةلودلا ىلع نيجراخلا

 ةعاطلا ىلإ عوجرلا ىلإ مهوعدي ماسح ريمألا لسرأف «ةمالس نب هبلعث ريمألا
 : ًالئاق نودلخ نبا هركذ ام كلذ ةجيتن ناكف «فلس امع افعو ةملكلا ةدحوو
 .«مهيلإ نسحأو «مهيقّلَف ْنْطَق نب كلملا دبع انباو ءدعس يبأ نبا هيلإ لّبقأو»

 ةبصعلا) مساب نودلخ نبا مهركذ نيذلا ع اا ريو
 رسعف «ةيئاميلا ةبصعلا هيلع تراث» ةمالس نب هبلعث ؛ ريمألا نأ هلوق يف (ةيناميلا

 هتعاط ىلإ رداب نم لوأ ةيناميلا ةبصعلا كلت تناك ماسح ريمألا ءاج املف ««هرمأ

 (ةيسيقلا ةيرهفلا) ةعومجملاو (ةيناميلا ةبصعلا) تناك دقو .هلوح فافتلالاو
 يبرعلا عمتجملاو شيجلا يف ةثالثلا تالتكتلاو ىوقلا يه (ربربلا) ةعامجو

 ىلإ ماشلا لهأ شيجب ةمالس نب ةبلعثو رشب نب جلب مودق لبق سلدنألاب يمالسإلا

 ثيح ؛ةديدج ةلتكو ةوق ةباثمب مهتروريصو ه177١ يناثلا ىدامج يف سلدنألا
 .ًاريبك ناك مهددع نأ امبو «ددج نيدفاوك ىلوألا ثالثلا لتكلا مهيلإ ترظن
 اهدعب تام يتلا ةكرعملا يف رشب نب جلب ةبراحم يف ثالثلا لتكلا كلت تفلاحت
 نويرهفلا هنع زاحنا) ةمالس نب ةبلعث ىلوت املف - ه177١ عيبر رهش يف  مايأ ةعبسب

 ةيحانب ربربلا همايأ يف تراثو ..ةيناميلا ةبصعلا هيلع تراث مث . .هوعيطي ملو
 ةيسيئرلا لتكلا كلت ةعاطو دييأتو اضر لحم ناك رارض نب ماسح امئنيب (ةدرام

 لاجر نمو - سلدنألاب ناك رارض نب ماسح نأ كلذ لماوع نم ناك امبرو «ثالثلا
 ريمألا دهعو (ه١٠ا/- )”٠١ يبلكلا ميحس نب ةسبنع ريمألا دهع يف  ةلودلا
 ماسح ةفرعمف «ديدج دفاوك هيلإ اورظني ملف (ه١١١ )٠١1  يبلكلا ةملس نب ىبحي



 .هعم ماعلا بواجتلا يف ريثأت اهل ناك دالبلاب ةقباسلا هتربخو سلدنألا تالاجرب

 لزي ملف «ماشلا ىلإ ةمالس نب ةبلعث عم جورخلا اودارأ دق سلدنألاب نيذلا ماشلا

 ةمالس نب ةبلعث رداغ دقو .«اوماقأ ىتح مهليمتسيو لإ ٌيَسَحُي راطخلا وبأ

 نيذلا ماشلا لهأ شيج لاجرو ةداق نم ةعومجمو وه  ًامركُم ًاززعُم - سلدنألا
 يف - سلدنألاو ةيلامشلا ةيقيرفإ ىلإ ضايع نب موثلك عم مهثعب ماشه ةفيلخلا ناك

 ةيناميلا ماذج ةليبق سيئر يماذجلا ميعن نب تباث دئاقلا مهئمو اها ىدامج

 0 ا مو م : ريثألا نباو يربطلا لاق . نيطسلفب
 . . ضايع نب موثلك ةلماع اولتق امل ةيقيرفإ ىلإ هلسرأ كلملا دبع نب ماشه ناكو

 رمل ل موتا همام عل ب رقإ ىلإ هلسرأ كلملا تابع نب ماشع نأ باونعلاو
 هلتقم لبقو موثلك لِتُق املف ضايع نب موثلك عم ناك ماشلا لهأ شيج لاسرإ نأل

 «ةمالس نب ةبلعث مهيفو رشب نب جلب ةيعمب سلدنألا ىلإ ماشلا لهأ شيج هجوت -
 ميعن نب تباث داع مث «ةداقلا زربأ مهو «ةمالس نب هباوثو «يماذجلا ميعن نب تباثو

 ماشه نأ : ليقو .ءماشلا ىلإ امهعم داع نم ىلإو امهيلإ نسحأو امهعيدوتو

 دمحم نب ناورم ِمِدَقَو ,ماشلا ىلإ داع امل ميعن نب تباث سبح كلملا دبع نب

 رخاوأ يف  هتادافو ضعب يف ماشه ىلع ةينيمرأو ةيتارفلاو ةريزجلا ريمأ ناورم نب

 ليصأ ةيكيمتو .هعم ناورم هبحصتساف «ماشه هقلطأف «هيف عفشف  ه114 ةنس
 هيلإ الصوف قشم د ىلإ ماشه همدقتسا نيطسلف ىلإ داع امل ميعن نب تباث نأ كلذ

 نم شيج سأر ىلع ناك ميعن نب تباث نأل ناورم عم ماشه هثعبف ناورم مودق دنع

 حبصأ مث .ةيتارفلا ةريزجلا ىلإ دمحم نب ناورم عم راس امل ماشلاو نيطسلف ةينامي

 )١77- ديلولا نب ميهاربإو ديلولا نب ديزي ةفالخ يف نيطسلفل ًاريمأ ميعن نب تباث
 يدعس يضاقلا ركذ دقف «ماشلاب نميلا لئابق ةفاك ةسائر هل تعمتجا مث (ه17

 .«هنمز يف ةيناميلا سأر ناك» يماذجلا ميعن نب تباث نأ :بيج وبأ

 ةيبرعلا ةيئطولا ةدحولا خيسرتو قيقحتب رارض نب ماس ريمألا مق :اعبار
 «سلدنألاب يمالسإلا يبرعلا عمتجملاو شيجلا اهنم نوكتي يتلا لتكلا نيب ةيمالسإلا
 نم ًايئادع ًافقوم تذختا دق (ربربلاو - ةيسيقلاو - ةيناميلا) ثالثلا لتكلا تناك ثيح

 ةوق اوحبصأو - ه17١ ةئس - رشب نب جلب عم سلدنألا اولخد نيذلا ماشلا لهأ شيج
 ناك ناب ركالملا يع ل نر م ,سلدنألاب ةريبك ةديدج
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 ةكرعملا يف رشب نب جلب دض ثالثلا لتكلا تفلاخت مث ؛هيلع ءاضقلاب ماشلا شيجو

 تالتكتلا كلت عمجي ناكو  ه75١ عيبر رهش يف  مايأ ةعبسب اهدعب تام يتلا

 ةنس - يمالسإلا يبرعلا رارقتسالاو حتفلا ذنم سلدنألاب اورقتسا نيذلا نم مهنأ ثالثلا
 رارض نب ماسح ىلوت املف «؛كلذك اوسيل ءالؤه ماشلا لهأ شيج امنيب ه7

 ةبلعث عم ماشلا ىلإ ةدوعلاو سلدنألا نم جورخلا ماشلا لهأ شيج دارأ سلدنألا

 مهنأل سلدنألاب اونطوتيو اوقبي يكل ًأريبك ًادهج لذب ماسح ريمألا نكلو ؛ةمالس نب

 ريمألا لزي ملو» «كلذب عيمجلا عئنتقاف «سلدنألا دالب يف مالسإلاو ةبورعلل ةوق
 ةدحولا تقف تققحت كلذبو «اوماقأ ىتح مهليمتسيو ماشلا لهأ شيج ىلإ ُنسحُي ماسح
 رثكأ سلدنألاب يمالسإلا يبرعلا عمتجملاو شيجلا حبصأو ءالؤهو كئلوأ نيب ب ةينطولا
 . ىضم تقو يأ نم ةوق ربكأو ًاددع

 لهأ نم نابسإلا طوقلا ةلماعم يف رارض نب ماس ريمألا رمتسا :ًاسماخ
 ىلع مهنم ريثكلا يقبو ءاوملسأ دق مهنم ريثكلا ناكو «مهتضرأ ةميرك ةلماعم سلدنألا

 نيذلاو «يمالسإلا يبرعلا عمتجملا جيسن نم اوحبصأ اوملسأ نيذلاف « ةيحيسملا هتنايد

 دولا ين ايساسب دمع «ةميرك ةلماعم اولموع ةيحيسملا ةنايدلا ىلع اوقب

 نيم نيك مليفأو 08151 )٠٠١١ يالنوخلا كلام نب حمسلا سلدنألا ريمأب صاخلا
 نيحيسملا ددع نأ الإ (ه١17 1١17 نيب ام) يلولسلا جاجح نب ةبقع ريمألا دهع يف

 هدهع يف هحاتتفا مت  اينابسإ لامش يلاعأ يف  ةيقيلج ميلقأ نأل هذدهع ذم ةادزا اضنأ

 «سلدنألا ةيالو اياعر نم نويحيسملا ةقلالجلا حبصأف سلدنألا ةيالو يف ىوضناو
 لثم كلذ يف مهلثم ةميرك ةلماعم (ه9١١- ١؟54) ماسح ريمألا مث ةبقع ريمألا مهلماعف

 ةعباتلا اسنرف بونج يف نييحيسملا نم ةنوبرأ ميلقأ لهأو نييحيسملا نابسإلا طوقلا
 لدعلا مهلمش نيذلا سلدنألا لهأ نم ًاءزج نويحيسملا كئلوأ ناكف «سلدنألا ةيالول
 لاغتربلاو اينابسإ) سلدنألا ةيالو عوبر لك يف رمألا هل ماقتساو «ماسح ريمألا دهع يف
 ًاعاجش رارض نب ماسح راطخلا وبأ ناك :نودلخ نبا لاق كل يفو ؛(ةنوبرأو ةيقيلجو

 لهأ حلطصمف . (هرمأ ماقتساو 0 مزحو يأأر اذ ءاميرك
 سلدنألا ةيالو ءاجرأو ميلاقأ لك يف هرمأ ماقتساو بتتساف :يعيسملا مكر يلذبألا
 هيلتأ لالالا ةيالوب ذاطلتس لعيعي مل م13 ةموعرأ ميلقاب هيقيلج ميلقأ كلذ يف امب

 ةدتمم هتطلس تناك ثيح رارض نب ماسح دهع يفو جاجح نب ةبقع دهع ذنم الإ ةيقيلج
 اهندمو اهرئامع ةريسم نوكي سلدنألا دالبو» :يدوعسملا لاق . سلدنألا دالب رئاس يف
 . "7(ةنيدم نيعبرأ نم أوحن ةفوصوملا ندملا نم مهلو ؛نيرهش نم ًاوحن

 .اج 5١؟ ص - يدوعسملل  بهذلا جورم )١(
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 سلدنألاب ةيسيئر ندم تس يف ةيمهألا غلاب لمعب ماسُح ريمألا ماق :ًاسداس

 لبق ةماهلا ةريبكلا ندملا نم نكت ملو ليثض يمالسإ يبرع دوجو الإ اهيف نكي مل

 ةريبك ةيبرع ةيناكس ةفاثك تاذ - سلدنألا ةمصاع - ةبطرق ةنيدم تناك دقف :هدهع

 مهلامتسا نيذلا ماشلا لهأ دنج رارقتساو ءاقبب هدهع يف ةفعاضم فاعضأ تفعاضت

 ءماشلا لهأ هدنع رثك ..» :هنأ الئاق نودلخ نبا هيلإ راشأ ماه لمعب ماسح ريمألا
 نم موق لك لزنأ ..» :هنأ ريثألا نبا لاقو ؛دالبلا يف مهقّرَفَف «ةبطرق مهلمحت ملو

 يف ءاجو .«اوماقأ مهنادلب هبشي ادلب اوأر املف «ماشلاب مهلزانم هبش ىلع ماشلا لهأ

 .هدنع مهريغو ماشلا لهأ رثكو «ةبطرقب ماقأ »١.. هنأ عماجلا باتكب هتمجرت

 . «دالبلا يف مهقَرفَ
 لهأ ةرثكب نرتقا قيمع طيطختو ريكفت نع ًاجتان ماسح ريمألا هب ماق ام ناكو

 مهميسقتب ماقف «ةبطرق مهلمحت مل» مهنأ ّدح ىلإ ةبطرق يف مهريغو ماشلا

 يبرعلا دوجولا ناكو ةريبك ةيناكمو ةيجيتارتسإ ةيمهأ تاذ ندم تس يف مهنيكستو

 اهايإ مهعطقأو اهيف مهل ةريثك نكاسم ءانبب ماقو اهيف مهنكسأف ءاليئض اهيف يمالسإلا

 «ةفالخلا ةلود ةمصاع ضرأ ماشلا يف تاذلابو «ةيبرع ميلاقأو ندم ءامتساب

 :ىهو «سلدنألا ىف ةيوق ةيمالسإ ةيبرع ندم ىلإ ندملا كلت تلوحتف

 مدقت دقو : صمخح ةنيدم ماسُح ريمألا اهاّمسو - 587711:1:5 هيليبشإ ةنيدم ١
 نئادم مظعأ يهو هيليبشإ ىلإ ريصن نب ىسوم راس» هنأ سلدنألا حتف أبن يف

 ريثألا نبا ركذ امك ثيح  ء«اهحتفو ءًارهشأ اهرصاحف ءآراثآو اناينب سلدنألا

 دنع اوبره نيذلا ةيليبشإ لهأ نأ مث «دوهيلا ىسوم اهلزنأف ءاهب نم بره»
 رخاوأ يف  نيملسملا نم اهب نم اولتقو هدرام ةئيدم اومجاهو اوعمتجا اهحتف

 ىضقو ةونع اهحتفو اهرصحف زيزعلا دبع هنبا اهيلإ ىسوم ريسف -ه454 ةنس

 ةيمالسإ ةيبرع ةمصاع تحبصأو اهيف طبارو هيليبشإ ىلإ راس مث «ودعلا ىلع
 تحبصأو ةبطرق ىلإ لقتنا سلدنألا زيزعلا دبع ىلوت املو «سلدنألا بونجل
 قبي ملو ةيليبشإب نيذلا نوملسملا اهيلإ لقتناف - ه9ا/ ةنس نم  ةمصاعلا ىه

 «نيملسملا نم ةريغص ةوق عم ىراصنلا اهلهأ نم ىَقَب نم الإو دوهيلا الإ اهيف
 ةيمالسإ ةيبرع ةنيدم ىلإ اهليوحتب - ه75١ ةنس  رارض نب ماسح ريمألا ماقف

 ماشلا لهأ شيج نم صمح ميلقأ لهأ ةيليبشإ يف نكسأ ثيح ةيوقو ةريبك
 اهلعجو (صمج ) اهامسو ةيليبشإ ةنيدم مهنكسأف  فالآ ةدع اوناكو  برعلا

 ةنيدم ىلع ىَلَوَو ءسلدنألا برغو بونج نم عساو مسقل ةيرادإ ةمصاع



 20 يبلَكلا رارض نب ماَسُح / نييناميلا نيحتافلاو ةياحصلا ءامظع 557

 دنع لدم ةليبش| :ةيحينضأف ؛ يماذجلا ةمالس نب هباوث (صمح )) ةيليبشإ ميلقأو

 عاعشإلا زكارم مهأ نمو ًاراثآو ًاناينب سلدنألا نئادم مظعأ نم ماسح ريمألا
 .نورق ةعبس دادتما ىلع سلدنألاب يمالسإلا يبرعلا يراضحلا

 رقتسا دق ناكو :نيطسلف ةنيدم ماسح ريمألا اهاّمسو - 51820174 ةنوذش ةنيدم  ؟

 مث ءربربلا نم تاذلايو نيملسملا برعلا نم تاعامج سلدنألا حتف دعب اهب
 ةلودلا ىلع نيجراخلا جراوخلا ةدعاق تتابف «جراوخلا ريثأتو طاشن اهيلإ دتما

 مهيلإ راسف ه١ ةنس ركذلا ةفلاس جراوخلا ةكرح تعلدنا امدنع ربربلا نم
 مهب اورفظف - ه177١ ناضمر يف نطق نب كلملا دبعو رشب نب جلب ريمألا
 نم  نيملسملا نم ليلق ددع الإ اهيف قبي مل امبرو «مهنم ًاريبك ًاددع اولتقو
 اهليوحتب - ه170١ ةنس ماسح ريمألا ماقف «نابسإلا طوقلا نم ةيبلغأو - ربربلا

 لهأ شيج نم نيطسلف لهأ اهيف نكسأ ثيح ء«ةماه ةيمالسإ ةيبرع ةنيدم ىلإ
 ماسح ريمألا اهاّمسو ةنوذش ةنيدمب اورقتساف  فالآ ةدع اوناكو  ماشلا

 برعلا نيطسلف لهأ نم اوحبصأ اهلهأ ةيبلاغ نآلو نيطسلفب اههبشل  نيطسلف
 لماع ناكو «ىحاونلاو ندملا نم اهرواج امل ةيرادإ ةمصاع اهلعجو  نييناميلا

 ا ةنسب نيلدتألا ةذاقو لامع زربأ نب: خللا ةمقلع نب كايخ ةنوذش
 لهأ اهيف نكسأو «قشمد ةنيدم ماسح ريمألا اهاًّمس 2103:7114 ةريبلا ةنيدم '"' 

 «فالآ ةدع اوناكو «نييناميلا برعلا ماشلا لهأ شيج نم اهيحاونو قشمد

 د لهأ نم اوحبصأ اهلهأ ةيبلاغ نألو قشمدب اههبشل قشمد اهاّمسو
 نوعست ةبطرق نيبو اهنيب ةريبلا ةنيدمو «هفالخلا ةلود ةمصاع قشمد نألو
 ىلإ يناسغلا ةيحد (سلدنألا قشمد) ةريبلا ميلقأو ةئيدم لماع ناكو اليم
 .هأ 7 ةئس

 ىلإ دتمت ةريبك ةنيدم يهو .ندرألا ماسح ريمألا اهاّمسو «ةقلام يهو ةير ةنيدم  ؟
 نم نييناميلا برعلا ندرألا لهأ ماسح ريمألا اهيف نكسأو «سلدنألا لحاس
 نم اهلوح امل ةيرادإ ةمصاع اهلعجو  فالآ ةدع اوناكو  ماشلا لهأ شيج
 ًايمالسإ ًايبرع ًاميلقأو ةنيدم (سلدنألا ندرأ) ةقلام تحبصأف «ىيحاونلاو ندملا
 ىسيع (ندرألا) ةقلام ميلقأو ةئيدم لماع ناكو ةسلدتلالاب ايوقو | رهدزم
 ةقلام تناكو « ه١ ةنس دعب ام ىلإ سلدنألا ةداقو لامع زربأ نم رواسم نب
 . سلدنألاب نييناميلا نييرفاعملا نييرماعلا ةماعز ةمصاع دعب اميف

 نيرسنق ميلقأو ةئيدم مساب نيرسنق ماسح ريمألا اهاّمسو . .ل84171 نايج ةنيدم
 خرم هين صارو ءماشلا لهأ شيج نم نيرسنق لهأ اهيف نكسأو ا
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 نيرسنق) نايج ةنيدم تحبصأف «ةيناميلا ءيط ةليبقو ةيريمحلا ةيعاضقلا
 عاعشإلا زكارم نم ًازكرمو «ةرهدزمو ةريبك ةيمالسإ ةيبرع ةنيدم (سلدنألا
 . سلدنألاب يمالسإلا يبرعلا يراضحلا

 برعلا رصم دنج اهيف نكسأو ءرصم ماسح ريمألا اهاّمسو «ريمدت ةئيدم * 
 رصم) ريمدت تحبصأف «مهريغو هعم سلدنألا اولخد نيذلا نم نييناميلا

 ةيوقلا ةيمالسإلا ةيبرعلا سلدنألا ميلاقأو ندم نم اميلقأو ةنيدم (سلدنألا

 :سشلدتألا قرش هيسرم ةنيدم يهو «ةماهلاو

 راطخلا وأ ريمألا هب ماق يذلا ىخيراتلا لمعلا كلذ ىلإ نوخرؤملا وابكا دقو

 ةزيبلا كد. لها ناطخلا ىبأ لرلأ» ؟رقألا قباز ةودلخم نياهلاقث ءرارض نب ماسُح

 لزنأو ءصمح اهاّمسو ةيليبشإ صمح لهأ لزنأو «قشمد اهاّمسو ءاهب اههبشل
 اهاّمسو ةقلام يهو ةير ندرألا لهأ لزنأو «نيرسنق اهاّمسو نايج نيرسنق لهأ
 ريمدت رصم لهأ لزنأو «نيطسلف اهاّمسو ةنوذش نيطسلف لهأ لزنأو ءندرألا
52 00 

 ماسح راطخلا وبأ ريمألا اهب ماق ةعساو ةينارمع لامعأب كلذ نرتقا دقو

 لالخ سلدنألاب ةماهلا ندملا ربكأ نم تحبصأ ىتح تسلا ندملا كلت ىف رارض نب
 اهقلطأ يتلا ءامسألا نأ نم مغرلابو ء(ه1١1/ 54 ا ثالث وأ نينتس
 يناكسلا رثألاو فدهلا نإف ءهدهع دعب ةليوط ةرتف رمتست : مل تسلا ندملا كلت ىلع

 ةيوقلا ةيمالسإلا ةيبرعلا ندملا نم تحبصأ 0 كلذل يراضحلاو

 . نينسلا تائم ربع ديجملا يراضحلا خيراتلا تاذو
 ريمألا رقم يه تناكو سلدنألا ةيالو ةمصاع يه ةبطرق ةنيدم تناك :ًاعباس

 يهو 868  ةجاب ةنيدمل ًاصاخ امامتها ىطعأ تقولا تاذ يفو ءرارض نب ماسح

 ريصن نب ىسوم هوبأ اهيلإ ههجو ءريصن نب ىسوم نب زيزعلا دبع اهحتتفإ ةنيدم
 ةيركسع ةيماح اهيف نأ ىوس كلذ دعب ةيمهأ تاذ نكت ملو - ه44 ةنس اهحتتفاف

 امم اهاوس قوفت ةيناكمو ةيجيتارتسإ ةيمهأ تاذ تناك اهنأ ودبيو  لاحلا ةعيبطب ةيبرع
 ةنيدملا ةباثمب هدهع يف تحبصأ ىتح ًاصاخ ًامامتها اهيطعي ماس ريمألا لعج
 ريمألا اهيلإ لقن دقف  ةبطرق ةمصاعلا دعب - سلدنألا ةيالو ىف ةيناثلا ةيسيئرلا ةمصاعلا
 ةلودلا نيواود ًاضيأ امبرو «حالسلاو تاوقلاو ةيركسعلا تادحولا بلغأ ماسح
 «ةبطرق ةمصاعلا ىلع طغضلا فيفختل لاملا تيبو تابترملاو ءاطعلاب ةصاخلا

 ةيركسعلا اهتيمهأ تقاف ةيناث ةيسيئر ةمصاع - ه175١ ةئس  هجاب ةنيدم تحبصأف

 .؛4ج ١5ص -ريثألا نبال - خيراتلا يف لماكلاو - ؛ج ١١١ص - نودلخ نبا خيرات )١(
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 ءاطع مهلو ةيالولل دونج ةباثمب اوناك سلدنألاب ًاعيمج برعلا نأل ةبطرق ةيلاملاو
 ةداعإب عاق هنأ دي الو «تابترملا ناويد وهو ءاطعلا ناويدو لاملا تيب نم هنوضبقي

 ًءاوس ءاهنم مش يتلاو سلدنألاب ةدوجوملا لئابقلاو رئاشعلاب ةصاخلا ءاطعلا نيواود

 نأ وه مهأل نكلو «ةيرضُملا ةيسيقلا نم وأ ةيبلاغلا مّهو ةيناميلا لئابقلا نم اوناك
 نم ةبطرق ةنيدم اهتيمهأ تقاف امبرو «ةيناثلا ةمصاعلا ةباثمب تحبصأ ةجاب ةئيدم

 .هدهع ىف ةيلاملاو ةيركسعلا ةيحانلا

 دوجولا زكرم اسنرف بونج ىف 71813380173111 هنوبرأ ةنيدم تناك :ًانماث
 - ةنوبرأ ينالوخلا كلام نب حمسلا ريمألا حتتفا ذنم دالبلا كلت يف يمالسإلا يبرعلا

 دايو اهننرق ترتب نع اهيلب ام يللا ميحسنب ةسيعرسالا تناوب ه1 ه0

 يك فلاساكر كامو ةلطوك مأق عابس نر نقف سكنا نار اهنا هدنلا كلذ

 ةيالو يف ةنوبرأ نيملسملا ىنكس غلب :مهلوقب نوخرؤملا هّصخ كلذلو .هنوبرأ يف

 رارض نب ماسح ريمألا ماقف (هنودو رهن ىلع مهنكاسم تراصو ؛«جاجح نب ةبقع

 نأل )ب ةنوبرأ ميلقأو ةنيدم يف يمالسإلا يبرعلا رارقتسالاو دوجولا تفيتكت و رعت

 هنوبرأ دئاقو لماع كارتشاو جاجح نب ةبقع توم دعب فعض دق ناك دوجولا كلذ

 زيزعت ماسح ريمألا داعأف  (رشب نب جلب ةيراحم يف يمخللا ةمقلع نب نمحرلا دبع
 يف مالسإلا ةطلس تخسرتف ةنوبرأ ميلقأو ةنيدم يف رارقتسالاو تايماحلا فيثكتو

 نيملسملا يديأب ناك ام رخآ» :يدوعسملا لاق ثيح ءهالال»٠ ةنس ىلإ تمادو ةنوبرأ

 رارمتساف '"”نوصحلاو ندملا نم مهيديأ يف ناك امم اهريغ عم ةئامثالثو نيثالث
 . ميظع رمأ وه ه٠ ةنس ىلإ نيملسملا ديب اهنوصحو اهندمو ةنوبرأ

 يف ةيمالسإلا ةيبرعلا ةدايسلاو ةطلسلا ديطوتب رارض نب ماسح ريمألا ماق :ًاعسات

 ©0(ةجنرفلا نم عون : ةقلالجلا ) : يدوعسملا لاق .ةقلالجلا دلب وهو «هيقيلج ميلقأ

 هحتف ناكو م حتتفا يذلا وه جاجح نب ةبقع نأ» :ريثألا ندا ركد امك :كيبجت

 ةقطنم ىف كاذنآ ترصحنا ةقلالجلا ةطلس نأ ودبيو (ه١7١- )١١9 نيب ام اهايإ

 ةيبرعلا رداصملا يف روكذملا ةقلالجلا كلم نأل يهتنت ملو ةيقيلج ميلقأ نم ةريغص

 جاجح نب ةبقع ةمجرت يف ءاج كلذكو - ؛ج 9١7ص - ريثألا نبال  خيراتلا يف لماكلا (")

 ."75ص - ؛ةنولبنبو ةيقيلج حتتف» هنأ عماجلا باتكب
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 ينعي اذهو ةنس ١8 ةمكح ةدم تناكو ه٠4١ ةنس تام (شنفذأ) وأ (شنوفلا) مساب
 اكلم ناك هنأب ةيخيراتلا تاياورلا هتفصو دقو (ه٠5١ )١7١  ةرتفلا يف مكح هنأ

 ربمألا ةدايقب نوملسملا اهحتتفا ةيقيلج ميلقأ يحاونو ندم مظعم نأل كلذو .ًافيعض
 ةنس نيب ام ذنم ةيمالسإلا ةيبرعلا سلدنألا ةيالو ةطلس يف تلخدف جاجح نب ةبقع

 ةيمالسإ ةيركسع تايماح عضوب جاجح نب ةبقع ريمألا ماقو ء«ه١7١ ةنسو 48
 ريمألا مودقب ىهتنا يذلا بارطضالا سلدنألا يف عقوو ةبقع ريمألا تام مث ءاهيف

 ةيركسعلا تايماحلا زيزعتو هيجوتب ماقف - ه75١ بجر يف  رارض نب ماسح
 هرومس تناكو)  ةيقيلج ميلقأ همصاع ةرومس ةنيدم يف ةيمالسإلا ةيبرعلا ةطلسلاو
 هايمو قدانخو نالصف راوسألا نيبو نايئبلا بيجع نم راوسأ ةعبس اهيلع ةئيدم

 ىف ةيمالسإلا ةيبرعلا ةيركسعلا ثايماحلا تفثكتو تززعت كلذكو 2١١ - (ةعساو
 يتلا ندملا يهو اهل ةعبات يحاونل ةيرادإ مصاوعو زكارم تناك يتلا ةيقيلج ميلقأ ندم
 «ةرومسو «لاعيريو «كل :ندم» اهنأ نودلخ نبا ركذ دقو ةيمالسإلا ةطلسلا اهتلمش

 «لاقطربو .كل ةئيدم» :ىلي امك ريثألا نبا اهركذو .«هينوقسو ءهلاتشقو ءهقنملسو

 :هيقيلج ميلقأ لك ينعي اذهو ؟”:هلايتشفو «هيبوقشو «هليأو ؛هرومسو «هقنملسو
 ًاضيأ اهيف هكيلمت نكي مل ام اهيف شنوفلا كيلمت مت ةريغص ةقطنم ءانثتساب امبر
 ةيقيلج ميلقأ ىلع ةيمالسإلا ةيبرعلا ةطلسلا تدطوت ثيح «ةيمالسإلا ةطلسلا ةقفاومب

 رارض نب ماسح ريمألا دهع يف ةلاتشقو ةرومس ةمصاعلا اهيف امب ركذلا ةفلاس هندمو

 يف رارض نب ماسح اهرشن يتلا ةيركسعلا تايماحلاو ةطلسلا تقبو (ه7١-714؟4)

 ةيبرعلا سلدنألا ةيالو نم ًاءزج ةيقيلج ميلقأ رمتسا كلذبو ه١54١ ةنس ىلإ ةيقيلج
 ةيرجه |5017 هايم نتحو رارص با مانت هش يف اديك را يق ديه لم ةيمالسالا
 ةيبرعلا ةدايسلاو ةطلسلا اهلمشت مل ةيقيلج ناب تاباتكلا ضعب يف عاش ام ابئاص سيلو

 يومألا ةيواعم نب نمحرلا دبع مايأ اهنم نوملسملا عجارتو بحسنا امنإو ؛ةيمالسإلا
 ةيبرعلا ةفالخلا ةلود نع سلدنألاب لصفنا امدنع لخادلا نمحرلا دبعب روهشملا
 نمحرلا دبعب نوملسملا لغشنا امدنع» :نودلخ نبا لاق كلذ ىفو «ةيمالسإلا

 جرخأف دالبلا روغث ىلإ راسو ةقلالجلا كلم ””شنوفلا نب هليورف زهجت . .لخادلا
 ءةرومسو «لاعيريو «كل نئادم درتساو «مهيديأ نم اهكّلّمو اهنم نيملسملا
 رماع يبأ نب روصنملا اهحتتفا ىتح ةقلالجلل تراصو «ةينوقسو «ةلاتشقو «ةقنملسو

 رماع يبأ نب روصنملا ناكو ,'"'”(هرابخأ يف ركذن امك ةلودلا ضسينكر: قوقانعملا

 .ادج ١5١ ص  يدوعسملل . بهذلا جورم (0)

 .1ج 750 ص - ريثألا نبال  خيراتلا يف لماكلاو  ؛ج ١؟؟ص - نودلخ نبا خيرات (؟)

 .؟ةيقيلج كلم شنفذأ نب ةيليودت» هنأب لماكلا باتك يف همسا ءاج (*)
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 ةريبكلا ةيمهألا لثمتتو ( ه4 75710 عبارلا نرقلا يف سلدنألا ميعز يرفاعملا

 رارض نب ماسح دهعو جاجح نب ةبقع دهع يف ةيقيلج ميلقأل سلدنألا ةيالو ةيلومشل
 ةبقع ىلوت دقف ةيمالسإلا ةيبرعلا ةفالخلا ةلود ىف ةيالو تناك سلدنألا نأ ىف
 كلملا دبع نب ماشه ةفالخ يف سلدنألا ةيالو رارض نب ماسح مث جاجح نب
 ءافلخ ةعبرأ دوهع يف مث ماشه ةفالخ يف سلدنألا ةيالو نم ًاءزج هيقيلج تحبصأو

 .مهدوهع يف سلدنألا ريمأ وه ماسح ريمألا ناكو هدعب اوبقاعت

 ديلولا ىلع ةروثلاو . .ديلولا دهع يف ماسح ريمألا

 رخآ قحب , ناك يذلا كلملا دبع نب ماشه ةفيلخلا يفوت ه5705١ يناثلا عيبر يف

 اي مال سار «كلملا دبع نب ديزي نب ديلولا ةفالخلا ىلوتو  ءافلخلا ءامظع

 داس تير مح .هدهع يف ةيلامشلا ةيقيرفإل ًايلاو ناوفص نب ةلظنحو سلدنألل أيلاو

 نأ حيحصلا امنيب « ةيناميلا ةيبصعلا رهظأ» ماسح ريمألا نأب لوقلا ةيادب اهراطإ يف عاش

 ناكم لك يف نييناميلا لعجو «ةيبصعلا ران لعشأ يذلا وه ديزي نب ديلولا ةفيلخلا
 امب ديلولا ىلع ةيناميلا تدسف» : ًالئاق نودلخ نبا هيلإ راشأ ًايئادع افقوم هنم نوذختي

 .«هيدلو ةعيابم نع هعانتمال ُةّبكنو ُهَسّبَح امنإ اولاقو يرسقلا هّللا دبع نب دلاخل هنم ناك

 اهقراشمو قارعلل ًايلاو ناك هنأو يرسقلا هللا دبع نب دلاخ ريمألا ركذ مدقت دقو

 ماسحو روهمج نب روصنم هعم راسو دنسلا ةيالو يبلكلا ةناوع نب مكحلا ىلوت امنيح
 لئابق ريبك نمزلا كلذ يف دلاخ ناك دقل .دنسلا ىلإ ناوفص نب ةلظنحو رارض نب

 ديلولا ةفالخ يف ةمركملا ةكم ةرمإ ىلوت دقو «ءناكم لك يفو لب ماشلا يف نميلا
 ه5١٠١) نم ماشه ةفالخ يف اهقراشمو قارعلا ىلوت مث (ه45 - 89) كلملا دبع نب
 ماشلا ىلإ داعف ه١١١ لاوش يف قارعلا ةيالو نم ماشه هافعأ مث (ه١١١ لاوش -
 يف يبلكلا كلام نب ناسح لثم ماشلا يف هتناكم تناكو قشمدب هرصق يف ماقأو

 كلملا دبع نب ديزي نب ديلولا ىلوت املف «ماشلاب اهسيئرو ناطحق ديس ةقباسلا دوهعلا
 بتك هيلإ تبسن دقو «ةدومحم هتريس نكت مل  ه1١؟6 يناثلا عيبر يف  ةفالخلا

 لوق وه هنع ليق ام لقأ لعلو «نوجملاو ةعالخلا نم حصي ال امو حصي ام خيراتلا
 يي مرسم در ياو ل هر وك : يربطلا

 وع انه اتمهي يذلاو ' . . ًايدامت الإ كلذ يف دزي مل ةفالخلا يلو املف ءنوجملاو

 دلاخ اعدف ل مكحلا هينبال ةعيابملا دارأ ديزي نب ديلولا نأ

 امهنأل امهتعيابم نع دلاخ عنتماف ؛نامثعو مكحلا هيدلو عيابيل يرسقلا هللا دبع نب

 يفقثلا فسوي قارعلا ىلع هلماع نم هيدلول ةعيبلا ذخأب ديلولا ماقف «نيدشار ريغ

 .ةج 7ص - يربطلل  كولملاو ممألا خيرات )١(
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 ًالاومأ هيلع نأ ًامعاز يرسقلا دلاخل ةيلام تاماهتإ قيفلتب ماقو «نييسيقلا نم هلاثمأو

 فسويل هميلستو نجسلا يف دلاخب جزلاب ماقف «قارعلل هتيالو نمز ذنم لاملا تيبل
  هرمع نم نينامثلا زهاني اريبك اخيش دلاخ ناكو  هبيذعتو هسبحب ماق يذلا يفقثلا

 . ماشلاب اهسيئرو ناطحق ديسو اهعيمج نميلا لئابق ريبك هنأ يف لثمتت هتيمهأ نكلو
 هنم ناك امب ديلولا ىلع ةيناميلا تدسف ..» :الئاق نودلخ نبا هركذ ام عقو كلذ دنعو

 كلذ نرتقاو 2.١ . هيدلو ةعيب نع هعانتمال هبكنو هسبح امنإ اولاقو «يرسقلا دلاخل

 هيدلو اوعياب نيذلا ةيسيقلا ضعب نأ ودبيو «ةيرَضُملا ةيسيقلا ةيبصعلا ديلولا راهظإب
 «ةريطخ لوحت ةطقن ناك ًارعش لاقف رعشلا لوقي ديلولا ناكو «كلذ هل اوئيزو هب اوطاحأ
 مثيهلا معز اميف ديزي نب ديلولا لاق :ًالئاق نيلوق رعشلا كلذ نأش يف يربطلا ركذ دقو
 هلاق رعشلا اذه نأ :يرماعلا لاقو «دلاخ نأش ركذيو نميلا لهأ مذي ًارعش يدع نب
 ىلع اقنع لئاتلا ذاوزاف هيلع ةيئافيلا: نيقيرخستل قيلولا قانل ىلع نمتلا ءارعش نفعت
 ديلولا نأب يدع نب مثيهلا هركذ ام ةحص نظلا بلاغو .''”«رعشلا اذه يوُر امل ديلولا
 ةيرضملا سيق لئابقب رعشلا كلذ ىف رختفا دقو ءرعشلا كلذ لاق يذلا وه ديزي نب
 مث «نميلا لئابق مذ ثيح لتاق أطخ يف عقو هنكلو  ءاش ام مهب رختفي نأ هلو  ةيرازنلا
 : الئاق دلاخ بيذعتو سبحب ةينميلا رييعتب مذلا طبر هنأل أطخلا يف طرفأ

 الاخشاب ن[ نييعشسالا“ :اريهسشا ايت دديلابك دعو

 الالغهل تايزخسمسلاانلعج ًاميدق مهديسو مهميظع

 الديضةعتاشم تحهألابل رده ما لكئاشف اوناك ودق

 الانفلات نيب اعا' نيمشسا انوعلنعف ةوضركالو

 تعجر ىتح عيباسأ الإ بيذعتلاو نجسلا يف ثبلي ملف ًاريبك اخيش دلاخ ناكو
 ءه15١١ ةنس مرحم يف نجسلا يف تامف «ةيضرم ةيضار اهبر ىلإ ةنئمطملا هحور

 جاهف «نجسلا يف دلاخ - لتقم وأ - تومو بيذعت أبن عم ديزي نب ديلولا رعش رشتناو
 فقوم نكلو ءاهبراغمو ةفالخلا ةلود قراشم يفو ماشلا يف اوجامو نويناميلا
 نإف ماعلا يناميلا ءايتسالا نم مغرلابف ؛ةيضقلا كلت ءازإ ًادحوم نكي مل نييناميلا
 ةينامي ءارعش نم وهو - يبلكلا ءايلع نب رشب ربتعا دقف «ةتوافتم تناك لعفلا دودر

 يومألا ينميلا فلاحتلل ةياهن ديزي نب ديلولا رعشو دلاخ لتقمو .سبح نأ - ماشلا
 مت ةديصقب ديلولا ةديصق ىلع درو «ةيناورملا ةيومألا ةفالخلا هيلع تماق يذلا

 :هلوق اهنم فطتقنو «ةلماك يربطلا اهركذ دقو «نيينميلا ناسل اهرابتعا

 الاصولا عطق نم لبح يذجُجو الالح ايةيطملا ردص يفق

 .ةج 7ص - يربطلل  كولملاو ممألا خيرات )١(
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 الالح ُمهَلْيَئذاح نم ىرُي ٍنامي يوذ نأ كنزحي ملأ ..

 الازف ىدوأ نم دج ئدوأو شيرق نم ُكلمُملا كّلَم ائب ..

 الوطأمايأجرملاةدغ  رازن نم لئابقللانلعج ..

 :لوقي نأ ىلإ

 الاصِيلا لًسألودنهلا فويس مُئيِعُد د رّيمج لآ اوذعأ

 الزيف هعتاحس بكامل, تادكيسمم الاس ىيكعمب
 عيدجلا يناميلا ميعزلا نأ ةفالخلا ةلود قرش ىصقأ يف كلذ ءادصأ نم ناكو

 رايس نب رصن ناكو «ناسارخ يف ةيناميلا ريبك ناك يدزألا ينامركلا يلع نب

 عمج يف ينامركلا عيدجج ذخأف» كاذنآ ناسارخ ىلع يفقثلا فسوي لماع يسيقلا

 يلصُيو «لتاقُم ةئامسمخو فلأ يف ةعمجلا رضحي ناكو «حالسلا ذاختاو لاملا

 كلذ ريغو فالخلا رهظأ عيدجلا نأب يفقثلا فسوي ملع املو 2. . ةروصقملا جراخ

 يشخ رايس نب رصن نكلو «عيدجلا لتقو سبحب رايس نب رصن ىلإ بتك رومألا نم
 نع تاياورلا لوقتو «يفقثلا فسوي ةعجارمو عيدجلا ةيتاعمب ىفتكاف «كلذ ةبغم

 هللا دبع نب دسأ ةيالو يف رايس نب رصن ىلإ نسحأ دق عيدجلا ناك١ كلذ ببس
 ةثالث سبحلا محتقاف «عيدجلا سبحب دعب اميف ماق رايس نب رصن نكلو «يرسقلا
 يف ةنتفلا بحسب دبلتت ءامسلا تذخأو . .هوجرخأو حالسلاب نيججدم ينامي فالآ

 . ةفالخلا ةلود ءاجرأ رئاس يف امك ناسارخ

 اينامي ًافقوم ناك فورظلا كلت يف سلدنألا ريمأ رارض نب ماسح فقوم نإ
 تافعاضم نع ىأنمب سلدنألا ةيالو ءاقب ىلع ًاصيرح ناك دقف ءزازتعالا ىلع ثعبي
 ىلإ رحبأو «سلدنألا ىلع هل ًابئان فلختساف «ديزي نب ديلولا اهججأ ىتلا ةيبصعلا ةنتف

 ىلإ لصوف «ةيلامشلا ةيقيرفإ ريمأ يبلكلا ناوفص نب ةلظنح ريمألا عم رواشتلل سنوت
 نبا ركذ يتلا هتديصق ةفقوم نع تَرَّبَع دقو ه77١ لوألا ىدامج يلاوح يف ناوريقلا

 :رارض نب ماسح لوق يهو تايبأ ةثالث اهنم ريثألا

 ُلْدَع ُمكَح اولدعي مل نإ هَّللا يفو انءامد ًاسيق ناورم ونب تداقأ

 لضٌَفلا هل ٌمَّث ناك نماوملعتملو ٍطهار جرم اودهشت مل ُمكنأك

 لجر الو ُدَعُت لِي مكل سيلو  انروحتبانقلاّرح مكانيقو

 :هلوق يف ةصاخو «ةيناميلا فقاوملا ءادهإ نم يه رارض نب ماسح تايبأف

 ميكحت عم ناك بلاغلا يناميلا رايتلا امنيب «(«لدع مكَح اولدعي مل نإ هللا يفو»

 : ءابلع نب رشب لوق عم مجسني يذلا رايتلا وهو فيسلا
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 اناضشلا ليسأل ددعلا فويس  ههقيعد ذإ[ ويصح لا اودبعأ

 تاماعزلا نم ديدعلا ماشلا ىلإ قفدت يناثلا ىدامجو لوألا ىدامج نيب اميفو

 ودبيو «ماشلا ةينامي ةداقو ءاسؤرل تاعامتجا ماشلا تدهشو «ةيناميلا تايصخشلاو

 يف ةكراشملل ماشلا ىلإ ناوريقلا نم هجوت يبلكلا ناوفص نب ةلظنح ريمألا نأ
 ةياور تمهوت دقف عه يتاكلا ىدامج يف ماشلاب دقعنا ريبك يرواشت عامتجا

 ىدامج يف تهتنا ةيلامشلا ةيقي يرفإل ناوفص نب ةلظنح ةيالو نأ ريثألا نبا اهركذ

 هتلتاقم ةلظنح ضفرف ناوريقلا ا ةلودلا ىلع نيجراخلا دحأ نأل ه77١ ىناثلا

 ن5 جر يف ناوريقلاب هدوجو هدهع عئاقو دكؤت امديب ءماشلا ىلإ لخرو
 ناكو ه١؟7 يناثلا ىدامجو لوألا ىدامج نيب ام ماشلا ىلإ هجوت هنأ كاردإ حيتي

 يف ةلظنح ريمألا ةدوع ىلإ (سنوت) ةيقيرفإو ناوريقلاب ًاميقم رارض نب ماسح ريمألا
 عامتجا روضحل ناك ماشلا ىلإ ةلظنح ريسم نأ جاتنتسإ نكمي يلاتلابو «بجر
 مأ عامتجالا كلذ ةلظنح ريمألا رضح ًءاوسو «يناثلا ىدامج يف دقعنا ريبك يرواشت

 مصرع مالا هاوي ةذالر ءاسزر نم وزوال اركبتحلا نوح يدنا هك وجل

 اورصحف «ةيناورملا ةيومألا ةفالخسلا رارمتساو ةمآلا ةدحعوو ةفالخلا ةلود ىلع ًاديكأ

 هعمو ةلماك ةفصب كلملا دبع نب ديزي نب ديلولا ةفيلخلا ىلع ثدح ام ةيلوؤسم

 ةنايد اذ ناكو كلملا دبع نب ديلولا نب ديزي ةعيابم اوررقو غ «يفقثلا رمع نب فسوي

 هتبراحمو هعلخ اوررقف كلملا دبع نب ديزي نب ديلولا ةفيلخلا امأ ؛حالصو ملعو
 اوررقو اوعمتجا نيذلا ءاسؤرلاو ةداقلا نم ناكو .ًاضيأ هلتق امبرو ؛هدهع ءاهنإو
 كيوفف «يرسقلا هللا دبع نب دلاخ نب ديزيو .«يبلكلا روهمج نب روصنم ةكللذ

 «يشرجلا رمع نب رضنلاو ؛ «يمخللا بيبح نب ديمحو «يكسكسلا ةسبنع نب

 نبا لاق :ماشلا ةينامي هوجوو ةداق نم مهلاثمأو «يدزألا موثلك يبأ نب ::ةزافيعو

 ناكو ةعيبلا ىلع هودارأف كلملا دبع نب ديلولا نب ديزي ىلإ اوتأو ١.. :نودلخ

 ركذتم قسد نلاكندب لبقأف) ._ كلذل باجتساف .ماشلا ةيداب ينعي 2. . ةيدابلاب

 بابي برغملا دعب هباحصأ عم ديزي دعاوتو . .ًارس اهلهأ رثكأ هل عياب دقو
 ىلإ يكسكسلا ةسينع نب ديزي ىضمو . .ةمتعلا اولصف دجسملا اولخدف 00

 ةليللا سفن يفو 2٠٠ . نيسمخو نيتئام ءاهز يف دجسملا ىلإ هب ءاجف ديلولا نب

 هلا دبع نب ربك حال بأ ومو قشمد ةطرش بحاص ىلإ يب ةعومجم تجول

 - «ناركس وهو جاعلا ابأ اوذخأ١  نودلخ نبا لاق  هولقتعاف يسيقلا يملسلا
 "ل يتئام يف - يبلكالا ب يداضما نب نمعرلا دبع هولا

 نم هورضحأو !هيبقن لت «نامألا هوطعأف «قشم د لماع جاجحلا نب دمحم نب

 حبصلا قرشي ملف «. . ًاريسأ لاملا تيب نزاخ اوذخأ كلذكو . .نامألا ىلع هرصق
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 : ةيناميلا رعاش لاق «قشمد ةمصاعلا ىلع ةرطيسلا مهل تمت دقو الإ

 درامو تاع لك نم اوقثوتسادق اهكلُم ُلهأ مّمو الإ اوحبصأ امف

 ديري ةغياتمو كلملا دبخ نب ديزي نبديلولا علخ ىلاكلا موبلا يف ذ اونلعأف

 مل ديلولا ةفيلخلا نكلو «قشم د يف سانلا هعيابف ةفالخلاب كلملا دبع نب ديلولا نب
 «ةيركسع ةوق هعمو  قشمد جراخ - ءارخبلا نصح يف ناك امنإو قشمدب نكي

 ديلولا ةوق اومزهف مهركذ فلس نيذلا نييناميلا ةداقلا اهسأر ىلع ةوق هيلإ تراسف

 «بابلا قلغأف  (نصحلا لخاد)  رصقلا ديلولا لخدو ..» :نودلخ نبا لاق

 مث «همرجب ُهَرَكَذَف يكسكسلا ةسبنع نب ديزي هملكف ءرصقلا ىلعأ نم مالكلا بلطو
 اذإو ءهلتق ديري ال ِهيِقُي هديب ةسبنع نب ديزي دْخَأو «هيلع اوروستف ءرادلا ديلولا لخد
 ناكو . .هسأر اوزتجاو ديلولا اوبرض هعم ةعامج يف يبلكلا روهمج نب روصنمب
 .'7(ةرجهلل ١15 ةنس يناثلا ىدامج رخآ يف هلتق

 : يجحذملا ةفيلخ نب , فلخ لوق اهنم «ةريثك راعشأ كلذ يف تليقو

 دقار ريغ ُهلْيَّل وقزي ناك ىَدَص جحذَم ٌقابسأو ُبلك ْتْكَكَس دقل

 ٍدجاس ريغ هموشيخ ىلعاّبكُم ٍدلاخب نينمؤملا ريمأ نكرت

 ةحص ىدم ناك أيأ يذلا كلملا دبع نب ديزي نب ديلولا دهع ىهتنا كلذبو
 ريغو نآرقلل هقيزمتو تامرحملا باكتراب هترهاجمو هنوجمو هتعالخ نع ليق ام
 نم دحاو نم ىتح الو ةفيلخ نم هعوقو ةيلوقعم مدع نظلا ىلع بلغي امم كلذ
 ناكو ..» :ًالئاق يربطلا اهركذ ىتلا ىه ةيساسألا ةقيقحلا نإف «نيملسملا ةماع
 ِمظِع ْمُهو ةيناميلا هسفن ىلع هداسفإ . .كالهلا هثروأ ىتح هسفن ىلع ىَنَج ام مظعأ
 .©"0«ماشلا دنج

 ةيومألا ةفالخلا اهيلع ترمتساو تماق ىتلا ةلداعملا نأ ديلولا لهاجت دقف
 ناكر «ةناعيد ةيرمأ ةساسا ةفيطب كفاك اهنزو. وة ةيويأ نكتاول ةيناؤزملا
 ريبك لّتَقو سبحب همايقو بصعتلا يف ديلولا طارفإ نكلوا ؛«مهتكراشم ةيرضملا ةيسيقلل

 لعف در هل نوكي نأ الإ نكمملا نم نكي مل يرسقلا هللا دبع نب دلاخ نميلا لئابق
 ىمظعلا ةيبلاغلا مه لب بسحف ماشلا لهأو دنج مظِع اونوكي مل نييناميلاف هةيييات

 :بيج وبأ يدعس يضاقلا لوقيو ءاهلك ةيبرعلا ةمألا نم

 . .ةيناميلا ىلع هشرع ميعدت يف دمتعي ةيومألا ةلودلا سسؤم ةيواعم ناك»

 .: 58ص  نودلخ نبا خيرات يف نميلا ()

 .ةج 7ص - يربطلل  كولملاو ممألا خيرات (؟)
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 كلملا دبع نب ديزي نب ديلولا ءاجو رمان يضل ا تح ا ياو

 ديلولا نب ديزي عيابُتو لتاكتتو عمتجت نأ ةيئميلا لئابقلاب ادح امم ةيسيقلا ِبّرَقو

 . "'"(هلتقتو ديلولا ىلع ىضقتو كلملا دبع نب

 بصعت) باوصلاو (ةيسيقلا بّرقو) ةرابع يدعس يضاقلا لمعتسا دقو
 .ها١١؟5 يناثلا ىدامج رخاوأ يف هلتقم ناكو ( ةيسيقلل

 ميهاربإو . .ديزي ةفالخ يف سلدنألل ماسح ةيالو رارمتسا
 يناثلا ىدامج رخاوأ يف ةفالخلا ىلوتو كلملا دبع نب ديلولا نب , ديزي عيوب

 ريمأ ناوفص نب ةلظنح ناكو «بجر يف تايالولا ىلع ءارمألا ّرقأو ثعبو هه 5

 دقف اهيف ناك رارض نب ماسح ريمألا نأ امبو «ناوريقلا ىلإ داع دق ةيلامشلا ةيقيرفإ
 سلدنألل رارض نب ماسح ةيالو رارمتساو رارقإب ناوفص نب ةلظنح ىلإ ةفيلخلا بتك

 .ه5١1١ بجر يف اهيلإ هرّيسو «هتيالو َددَجَف ءاهيلع هيلوي نأ وأ
 رعش هغلب امل كلملا دبع نب ماشه نأ معزت ةياور ريثألا نبا ركذ دقو

 :هيف لاق يذلا رارض نب ماسح راطخلا يبأ

 ٌلدع ٌمكح اومكحي مل نإ ِهّللا يفو انئامد ًاسيق ناورم ونب تداقأ

 هالوف «سلدنألا راطخلا ابأ يلوي نأ ناوفص نب ةلظنح ىلإ ماشه بتكو

 .ةيرجه ١10 ةنس بجر يف أريمأ اهيلإ هرّيسو
 ماشه نأ اهتحص مدع كاردإل يفكي اممو «طلخو سابتلإ اهيف ةياورلا كلتو

 يف راطخلا ابأ يلوي نأ ليحتسيف ه76١ ةنس يناثلا عيبر رهش يف تام كلملا دبع نب

 صوصنلا ركذ مدقت دقو ه74١ ةنس تناك هايإ ماشه ةيلوت امنإو ه115 بجر
 اهتبسانم نأب قطنت اهسفن تايبألا نإف روكذملا رعشلا امأ .كلذ نع ةيخبراتلا عئاقولاو
 نم كلذ يلت امو ه١؟7 مرحم رهش يف يرسقلا هللا دبع نب دلاخ لتق يه ةحيحصلا

 اممو «ديلولا نب ديزي ةفيلخلا وه امنإ رعشلا كلذ هغلب يذلا نوكيف «ةينامي لعف دودر

 سيئر مد يف مكحلا لعج هنأ رعشلا كلذ نم هنسحتسا دق ديزي نوكي نأ نكمي

 كلملا دبع ينبل  (نيينميلا لك ءامد اهربتعا يتلا) هللا دبع نب دلاخ نييناميلا
 (لدَع ْمُكَح اومكحي مل نإ هللا يفو١ :لاق مث يومألا يناورملا تيبللو ناورم نب

 مل نإ ىلاعت هلل رمألا ضوفو «نيينميلا سيئر ةلتق يف لداعلا مكحلاب مهدشان دقف

 مهنأل كلذ يناورملا تيبلا نم هعم نيذلاو ديزي نسحتسا دقو «لدعلاب اومكحي
 لهأ نم ناك ديزي ةفيلخلا نأ مث «ديلولا لتقب اوضرو «ديلولا دهع ءاهنإ يف اومهاس

 )١( بيج وبأ يدعس ىضاقلل  ةيومألا ةلودلا طوقسو ناورم - ص,1١١.
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 هدهع ديزي ةفيلخلا لهتسإ دقو .لدع ٌمكح لجو ّرع هللا نأب قيمعلا ناميإلاو ةنايدلا

 ةيقيرفإل ناوفص نب ةلظنح ةيالو ٌرقأف ميلاقألاو تايالولا ىلع ءارمألا رارقإو نييعتب
 نم رحبأف «سلدنألل رارض نب ماسح راطخلا يبأ ةيالو رارقإب هيلإ بتكو ةيلامشلا

 ةعيالولا ادادتنا سلتا ايلاو :نمتناو ف١ ببحر: نف اهيلإ ةاضو نيلدنألا ىلإ ىينوت
 .كلملا دبع نب ماشه ةفالخ ذنم

 ةفالخلاب ديزي عيوبو ديلولا لتقو علخ مت امل هنأ ىلإ ةراشإلا ديفملا نم لعلو
 ماشلا ىلإ داع ةيتارفلا ةريزجلا ريمأ نأ هغلبف ةينيمرأ ةيالول ًاريمأ دمحم نب ناورم ناك
 «يماذجلا ميعن نب تباث شيجلا ةداق نم ناكو ةينيمرأ يف هعم يذلا شيجلا دشحف
 ةفيلخلل هتعاط مدعو هتفلاخم ًانِلعُمو ةيتارفلا ةريزجلا ميلقأ ًادصاق ناورم مهب راسف

 عم نم ميعن نب تباث رمأ اذه هريسم ناورم راس املف) ديلولا مدب بلطي هنأو ديزي

 ىلإ هوباجأف «ماشلا ىلإ اودوعيل ناورم ةقرافمو هيلإ مامضنالاب ماشلا لهأ نم ناورم
 اروحيصأ املف ؛نوسراحتي اوتابو ناورم عم يقب نم فعض هعم عمتجاف كلذ

 ىلإ مكاعد ام ماشلا لهأ اي :نيفصلا نيب ناوؤرم ئداتف ىداتف نيهجاوتم - اوفطصا

 عيابو لت دقو ةفيلخلا ةعاطب كيطعن انك انإ : رياجاف ؟ةريسلا مكيف خيم ملأ ؟اذه

 ىلإ مكب ٌريسأ .. :لاقف . .اندانجأ ىلإ انب ريسيل تباث ةيالوب انيضرف ديزي ماشلا لهأ
 ىلإ اوراسو هوقرافف «ناّرح غلب ىتح هل اوداقناف «مكدانجأب نوقحلت مككرتأ مث ةازغلا

 ردابف «ةينيمرأ بناج ىلإ ةيتارفلا ةريزجلا ىلع هيلويو هل عيابيل ديزي هبتاك مث . .ماشلا
 ديزي هالوو ةيتارفلا ةريزجلاب ةعيبلا هلذخأو ديزي نينمؤملا ريمأل هتعيابم نالعإب ناورم
 اوعيابو ماشلا لهأ عم عجر دق ميعن نب تباث ناكو «(ةيتارفلا ةريزجلاو ةينيمرأ ىلع

 ريمن نب نيصح نب ديزي نب ةيواعم صمح ميلقأ ىلع ديزي ىلوو «ديلولا نب دي
 صفح رصم ىلعو «يماذجلا حور نب ناعبض نيطسلف ىلعو «يناميلا ينوكسلا
 سبحو لزعو . يناميلا يكسكسلا لئاو نب كاحضلا نميلا ىلعو يمرضحلا ديلولا نب

 قارعلا ىلع ديزي يلوو ؛يرسقلا دلاخ لتق يف ئطاوتملا يفقثلا فسوي ديزي

 روهمج نب روصنم لخدف» :ريثألا نبا لاق «يبلكلا روهمج نب روصنم اهقراشمو
 ءاطعلا جرخأو لاملا تويب  ملتسا يأ  ذخأف ءبجر نم تلخ مايأل قارعلا

 ماقأو  (اهقراشمو)  قارعلاب ديزيل ةيابز ءنوجسلا يف ناك نم قلطاو «قازرألاو
 نيقب مايأل (ماشلا ىلإ ًادئاع) - فرصنأو ناضمرو نابعشو بجر ةيقب قارعلل ًاريمأ

 ءزيزعلا دبع نب رمع نب هللا دبع هدعب قارعلا ىلع ديزي يلو ثيح «ناضمر نم

 رومألا تناكو «ةلودلا لاجر نم ناكف ءماشلا ىلإ داعو لمعلا روصنم هيلإ ملسف

 .ه5١١ ةجحلا يذ ٠١ يف ديزي ةفيلخلا تامو «ةفالخلا ةلود ءاجرأ يف ةبتتسم

 ةجحلا يذ نم نيقب رشعل  كلملا دبع نب ديلولا نب ميهاربإ ةفالخلا ىلوت مث
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 ءديزي هيخأ دهع يف تايالولا ءارمأ مه هدهع يف تايالولا ءارمأ ناكو -ه57

 ةفالخ يف سلدنألل أيلاو ماسح ريمألا رمتساف رارض نب ماسح ريمألا مهنمو

 ىلع دمحم نب ناورم بلغتب تهتناو رهشأ ةعبرأ هتفالخ تناكو ديلولا نب ميهاربإ

 دمحم نب ناورم ةفالخ يف سلدنألل ماسح ةيالو

 ةفالخ ىف سلدنألا دالبل ًايلاو ًاريمأ يبلكلا رارض نب ماسح راطخلا وبأ رمتسا
 تاوق نيبو هنيب ةيماد كراعم دعب قشمد ىلع بلغت يذلا ناورم نب دمحم نب ناورم

 نب ناورم هعزان نأ ثبل ام ةفالخلا ميهاربإ ىلوت املف ةينيمرأو ةيتارفلا ةريزجلا ةيالول

 عيبر رخاوأ يف - قشمد هلوخدو ناورم بلغتب تهتنا برح امهنيب تعلدناو دمحم
 ىلإ سانلا اعدو ةفالخلاب هعيابف يومألا ينايفسلا رمع ىبأب ىتأف - ه717١ يناثلا
 نب نيصح نب ديزي نب ةيواعم ناورمل ةعيابم مهلوأ ناكو» :نودلخ نبا لاق «هتعيب

 ميلقأل ًاريمأ ينوكسلا ديزي نب ةيواعم ناك دقو .6"2(صمح لهأو ينوكسلا ريمُث
 دمحم نب ناورم ءاج املف ةفالخلاب ميهاربإ ةعيابم نع صمح لهأو وه عنتماو صمح

 ىتح صمح لهأو ينوكسلا ديزي نب ةيواعم هيلإ مضنا ةيتارفلا ةريزجلا لهأ شيجب
 لوأ صمح ةينامي نم هعم نيذلاو ديزي نب ةيواعم ناك مث ميهاربإ ةفيلخلا ىلع بلغت
 ميعت نب تباث وه كاذنآ ماشلاب نميلا لئابق سيئر ناكو .ةفالخلاب ناورم اوعياب نم
 ةيلامشلا ةيقيرفإ اولخد نيذلا ماشلا شيج ةداق نم ناك هنإ ركذ مدقت يذلا )  يماذجلا

 رارض نب ماسح ىلوت امل ةمالس نب ةبلعث عم ماشلا ىلإ داعو ه77١ ةنس سلدنألاو
 نأ ىلإ دمحم نب ناورم عم ةينيمرأ يف شيجلا ةداق نم ناك مث ه74١ ةنس سلدنألا

 ىلع فالخلا يف دمحم نب ناورم ةرياسم نع عنتماو ةفالخلاب ديلولا نب ديزي عيوب

 ميعن نب تباث ناك :بيج وبأ يدعس يضاقلا لاق  (ميهاربإ ةفالخ مث ديزي
 ىف تباث هعياب «ناورم ىلوت املف ؛ميهاربإ ةفيلخلل نيطسلف ناويد دلقتي يماذجلا

 ميعن نب تباث نأ امبو .؟"”«(اهلهأ ةبغر ىلع ًءانب نيطسلف ىلع ناورم هالوف 2. قشمد

 ةيادب يف ماشلا ةينامي دييأت لان دق نوكي ناورم نإف (ماشلاب ةيناميلا سأر) ناك

 .27/7”ص  نودلخ نبأ خيرات يف نميلا )١(

 .58ص - بيج وبأ يدعسل - ةيومألا ةلودلا طوقسو ناورم (؟)
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 يبأ ىلإ - يبلكلا شربألا هريزو وأ - ناورم بتكو ء«دمحم نب ناورمل ًاريزو حبصأف
 ماسح هلذخأف «ةفالخلاب دمحم نب ناورم ةعيابمب يبلكلا رارض نب ماسح راطخلا

 ايلاو اريمأ رارض نب ماسح رمتساف «سلادنألاب ةفيلخ هل ةبطخلا تمتو سلدنألاب ةعيبلا

 نب ناورم ةفالخ نم (ها8 يناثلا عيبر - ه1 يناثلا عيبر) ةرتفلا ىف سلدنألل

 : يلي ام اهملاعم نم ناك «نيتنس ةرتف يهو « ذمحم

 ه178١1 بجر ىلإ سلدنألاب ءودهلا رارمتسا :الوأ

 راطخلا يبأ دهع يف سلدنألا ةيالو الماش لدعلاو رارقتسالاو ءودهلا ناك

 هتيالو نم ىلوألا :ةنسلا رخآ ىلإ ماشه ةفالخ يف اهايإ هتيالو ذنم رارض نب ماسح
 اعاجش . .راطخلا وبأ ناك :ًالئاق نودلخ نبا هفصو دقو «ناورم ةفالخ ىف اهايإ

 .«هرمأ ماقتساو «سلدنألا لهأ هل تنادف ءمزحو يأر اذ ًاميرك

 ةيركسعلا تايماحلا فيثكتو رشنب همايق اهنيب نمو ءهدهع ملاعم ركذ مدقت دقو
 تردس ةكوحزأ ميلقأ يفو ةيقيلج ميلقأو سلدنألا روغث يف ةيمالسإلا ةيبرعلا
 ' سلدنألاب ةماه ندم سمخ ىف ماشلا لهأ شيج - نيطوتو نيكستب همايقو .اسنرف

 (نطظمح) ةيليبشإو:( نيطسلف) ةئوذَش : يهو ماشلا ميلاقأ ءامسأ اهيلع قلطأ

 رصم لهأ دنج نكسأ امك (ندرألا) ةقلامو ( نيرسنق) نايجو (قشمد) ةريبلاو

 يحاونل مصاوعو زكارم ندملا كلت لعجي ماقو .رصم اهاّمسو ء«ريمدت نيدم

 ةمالس نب هباوث ةيليبشإ ىلع لمعتساو «ةيليبشإ اهمهأ ناكو ءاهل ةعبات
 اورقتسا نيذلا ماشلا لهأ شيج يف ةيصخش ربكأو زربأ وهو «يماذجلا
 ةمالس نب ةبلعت داع امل هنأو «ةمالس نب ةبلعتث ريمألا قيقش هنأ ودبيو « سلدنألاب

 نيذلا ماشلا لهأ عم ةمالس نب هباوث يقب ماشلا ىلإ يماذجلا ميعن نب تباثو

 ريمألا ىَلَوَف «سلدنألاب اوماقأف رارض نب ماسح ريمألا مهيلإ نسحأو مهلامتسا

  ةيليبشإل الماع هباوث ثكمف «ةيليبشإ ميلقأو ةنيدم ىلع ةمالس نب هباوث ماسح
 .هيلع دسفف «ماسح ريمألا هلزع مث -ه78١ مرحم وأ ه11١ ةجحلا يذ ىلإ

 لمعتسا دق رارض نب ماسخ راطخلا وبأ ناك» هنأ ركذب تاياورلا يفتكت كلذ يفو

 :ريثألا نبا لاق 2٠ هيلع لفت ونزع ل اهزريغو ةيليبلا ىلع ةمولش نيةبارت
 ببس تاياورلا ركذت ملو ”(نيطسلف لهأ نم يماذجلا ةمالس نب هباوث ناكو)

 . ماشلاو نيطسلف يف ثدح امب لصتي لزعلا كلذ نأ ودبيو ؛«ةمالس نب هباوث لزع

 نيطسلف ريمأ يماذجلا ميعن نب تباث يأر ه717١١ ناضمر رهش يلاوح يفف

 ةيبصعلا ىلإ فرحنا دق دمحم نب ناورم ةفيلخلا نأ ماشلاب ةيناميلا تادايقلا ضعبو

 .4ج 7560 ص - ريثألا نبال  خيراتلا يف لماكلا )١(
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 ىلع ناورم دامتعا) بيج وبأ يدعس يضاقلا هيمسي ام وهو «ةيرضُملا ةيسيقلا
 يفنمل ايلك ادامقعا ةيبقلا ىلع ةاورد همم ذأ يقيد ناكل" ااقاق(ةسضيقلا
 ًاسيق نأ :امهيناثو . سيق نم ديلولا لاوخأ ناكو «ديلولا مدب بلاطُي ماق هنأ :امهلوأ
 رقتفي ريربتلا اذه نكلو «7)2«ةريزجلا ديس ناورمو (ةيتارفلا) ةريزجلا ىف زكرمتت تناك

 ديلولا لتقم دنع ناك ديلولا مدب ةبلاطملاب ناورم مايق نأ :امهلوأ «نيببسل ةقدلا ىلإ
 ةيتارفلا ةريزجلا هيلويسو هل عيابي نأب ديزي هيلإ بتك املف ةفالخلاب ديزي ةعيابمو
 ةفالخلا ىلوت امل دمحم نب ناورم نأ :امهيناثو .رمألا ىهتناو ةعيابملاب رداب ةينيمرأو

 نب ةيواعم يناميلا ريمألا هعياب نم لوأ ناك دقف ءأيلك ًادامتعا ةيسيقلا ىلع دمتعي مل
 نب ةلظنح ناكو «يبلكلا شربألا يناميلا ريزولا ناورم ريزو ناكو «ينوكسلا ديزي

 ًاريمأ ميعن نب تباثو «سلدنألل ًاريمأ ماسُحو «ةيلامشلا ةيقيرفإل ًاريمأ ناوفص
 .نييناميلا ةداقلاو ءارمألا نم مهريغو «نيطسلفل

 ةيلوت :اهلوأ «ةثالث رومأ يف ىلجتت تأدب ناورم ةيبصع نأ لوقلا نكميو
 لئاو نب كاحضلا نميلا ةيالو ريمأ ناورم لزع دقف «نميلا ىلع يفقثلا رمع نب مساق

 نب فسوي هوخأ اولتق مهنأل ةيناميلا ىلع ًادقاح ًايبصع ًاناسنإ اهيلع ىلوو «يكسكسلا
 ةيالو يفقثلا مساق ىلوت املف «يرسقلا دلاخ لتقو بيذعتب ماق يذلا يفقثلا رمع

 يمرضحلا ديلولا نب صفح لتقو لزع :اهيناثو .ةرئاج ةفسعتم ةسايس جهتنا نميلا
 نب ناسح رصم ىلع لمعتسا يمرضحلا صفح لزع امل ناورم ناكو ءرصم ريمأ

 راد نم هوجرخأف هتيلوت يف اوبغري مل سانلا نأ الإ ءًاضيأ ينمي وهو يِبيجُتلا ةيهاتعلا
 ءاقب ىلع ناورم قفاوي ملف «كلذل هراك وهو يمرضحلا صفح اوداعأو .ةرامإلا

 برضف هيلع ملسُيل يمرضحلا صفح هيلإ ءاجف ًأريمأ يسيقلا ةرثوح ثعبو صفح
 ىلإ ماشلاب قشمد ةنيدم نم ةفالخلا ةمصاع رييغتو لقنب ناورم مايق :اهثلاثو ءهقنع
 رذع ناك امبر» التاق كلذ يدعس ىضاقلا ررب دقو «ةيتارفلا ةريزجلاب ناّرح ةنيدم

 ندع قر هلأ نكمو الجب م ةيعيقلا دع زم كذاك انينأ ةاودحن ىآإ ةوصاخلا لقن حرق ةناورف
 . "”(ةيرثكأ هيف نويناميلاو يماشلا شيجلاب قثي ال ىرخأ ةهج نم وهو ؛مهاوس

 ةروثلا ماشلا ةينامي نم تايصخشلاو ةداقلا ضعبو ميعن نب تباث ررق كلذ ءازأو

 نب ماشه نب ناميلس ةفالخلاب نوعيابي ةروثلا تحجن اذإف ؛هعلخو ناورم ىلع
 تباث ةكرح الإ نلعلا يف رهظت ملف ءًايرس ناميلس ةعيابم عوضوم ناكو «كلملا دبع
 : الئاق اهتيادب ىلإ يدعس يضاقلا راشأ يتلا

 ىلإ مهاعدو ِمِهّلَساَرو ةيناميلا َبَتاَك «نيطسلف ريمأ يماذجلا ميعن نب تباث نأ

 )١( ةلودلا طوقسو نتاورم الأموية  ص١47.
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 ةيناميلا سأر وه لب «ةيبصعلا ينامي وهف برغتسمب تباث لمع سيلو «ناورم علخ
 . ©106هنمز ىف

 ضعب تدجو اهنكلو «ًالماش ًابواجت ميعن نب تباث ةلسارمو ةبتاكم دجت ملو
 :نودلخ نبا لاق .رصمو نيطسلفو رمدتو قشمدو صمح نم لك يف بواجتلا
 «ناورم ىلع فالخلا يف صمح لهأ نيطسلف نم يماذجلا ميعن نب تباث لسار»

 ةيواعمو ؛هدالوأو يبلكلا هلاؤد نب غبصألا ءاجو ءرمدتب ناك نم ىلإ اوثعبو ءهوباجأف

 ةليل صمح اولخدو «مهناسرف نم فلأ يف امهريغو ماشلا لهأ سراف يكسكسلا
 لهأ يف يماذجلا ميعن نب تباث راس» امنيب .''”ةئامو نيرشعو عبس ةنس نم رطفلا

 .«ناورم نب ةيواعم نب ديلولا اهيلعو (ندرألا ميلقإ زكرم) ةيربط رصاحو نيطسلف
 اورصاحو يرسقلا دلاخ نب ديزي مهيلع اوَلو» قشمد ةطوغ لهأ نإف تقولا تاذ يفو

1 : 00 1 , : 
 لوخد مدعو ةيربط تباث لوخد مدع نم نيبتيو (ورمع نب لماز اهلماغو ىشمذ

 ةرطيسلا نأ امك ءادودحم ناك ةكرحلا عم نييناميلا ٍبواَجَت نأ قشمد دلاخ نب ديزي

 ثدح ام هغلب امل دمحم نب ناورم ةفيلخلا نإف كلذلو «ةليثض تناك صمح لهأ

 نيقاو .«ةعاطلا ىلع نحنو ثكنن مل :اولاك ؟ قكبلا ىلإ مكاعد ام :هيدانم ىدان»

 نم اهورداغ صمح جراخ نم هعم اوءاج نيذلاو ةلاؤد نب غبصألا نإف تتقولا تاذ

 ىلع نحن) صمح لهأ لوق عم ناورم لماعتي مل امئنيب «ةنيدملل ةيفلخلا ةباوبلا
 نم لَتَقَف نيبراهلا ناورم عبتتو» صمح ةنئيدم هشيج محتقاف «ًايباجيإ ًالماعت (ةعاطلا
 نم لتاقم فالآ ةرشع ناورم ثعبو «*”” مهبلصب ماقو ةئامسمخ وحن صمح لهأ

 اند املف» ءاهنورصاحي قشمد ةطوغ لهأو يرسقلا ديزي ناك ىتلا قشمد ىلإ هشيج

 لهأ اومزهف ءقشمد لهأ ًاضيأ مهيلإ جرخو «مهيلع اولمح قشمد نم ناورم شيج
 لماعتي .ملف يسيقلا ثراحلا نب رفز نب رثوكلا نبا ناورم شيج دئاق ناكو ««ةطوغلا

 ةّْرَملا اوقرحأو» نارينلا هشيجو رثوكلا نبا لعشأ دقف ًايباجيإ ًالماعت قشمد لهأ عم
 ةباحصلا نم ريثك اهيف نكس دقو قشمد ءايحأ ربكأ نم ةّرملا تناكو *””«ةماربلا ىرقو
 دلاخ نب ديزي لتقمب ناورم شيج دئاق فتكي مل كلذكو «نييناميلا ةداقلاو ءاملعلاو

 ةقطنملا ىف ًافلتخم فقوملا ناك امنيب «ناورم ىلإ هوثعبو هسأر اوعطق امنإو يرسقلا

 )١( ةلودلا طوقسو ناورم الأموية  ص/١57.

 .497”ص  نودلخ نبا خيرات يف نميلا (؟)
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 شربألا عجرو «مهنم رفن برهو «ةعاطلا ىلإ اوباجأف يبلكلا شربألا هريزو رمدت ىلإ
 يماذجلا ميعن نب تباث ةكرحلا دئاق ناك ثيح نيطسلف امأ .«ناورم ىلإ عاطأ نمب

 نأ دعب يسيقلا رثوكلا نبا ةدايقب ناورم شيج هيلإ راس دقف ةيربط ةنيدم رصاحي

 ىلع ةيربط لهأ جرخ» ةيربط نم اوند املف قشمد يف ةماربلا ىرقو ةزملا اوقرحأ
 لهأ هباحصأ قرتفاو «ىرخأ ةرم همزهف رثوكلا نبا هيقلو «هومزهف ميعن نب تباث
 . «ينانكلا زيزعلا دبع نب سحامرلا نيطسلف ىلع ناورم ىلوو . .نيطسلف

 ىهتنا املف ءهرصم تلمش دق هتكرح مايق دنع ميعن نب تباث ةلسارم تناكو

 ميعن نب تباث ىضم -ه١١ا/ ةدعقلا يذ يف  وحنلا كلذ ىلع ماشلا يف رمألا
 نم ةعامج هعمو رصم تباث لخد» :يدعس ىضاقلا لاق ءرصم ىلإ ىماذجلا

 مهنم هفلاخي ملو رصم لهأ مهل باجتساف ؛ناورم علخ ىلإ سانلا اوعدو «ةيناميلا
 هلاتقل ىدصت دقف ءرصم يف تباثب ماقملا لطي ملو (رصم ةآلو ١٠١ 7ص) دحأ

 نبا لاق ءنيطسلف ىلإ تباث عجر مث ''"همزهف ناورم نب زيزعلا دبع نب نابز
 يف - ناورم ىلإ اقثوُم هب ثعبو نيرهش دعب ميعن نب تباثب سحامرلا رفظف١ :نودلخ
 امبرو «ناورم ىلإ مهلاسرإو ةثالثلا تباث ءانبأ لاقتعا كلذ قبس دق ناكو - «- َناَّرَح

 حارس قلطيو هسبحب ناورم يفتكي نأ لمتحملا نم ناكو «هسفن تباث ملس كلذل

 «قشمد ىلإ مهثعبو ةثالثلا هدالوأ عم هلتق» هنكلو «سوفنلا ضعب ليمتسيف هدالوأ

 .ه1748١ ةنس لئاوأ يف كلذو ؛؟""اوبلَّصُم

 هنأ يف لثمتملا ءارجإلاب رارض نب ماسح راطخلا وبأ ماق ءاوجألا كلت يفو
 كلذكو «هيلع دسفف «هلزع مث «اهريغو ةيليبشإ ىلع همالس نب ةباوث لمعتسا دق ناك)

 نكميف ««ةيناميلا نم راطخلا يبأ نع نيفرحنملا» ةرابعب نودلخ نبا مهركذي نم رهظ
 لهأ نم امهف ميعن نب تباثل ةباوث ةبارق :اهلوأ «ةلمتحم بابسأ ةثالث كلذل نوكي نأ

 يذلا ماشلا لهأ شيج ةداق نم اناكو ةيناميلا ماذج ةليبقو ةريشع سفن نمو نيطسلف

 ةباوث ماقأو ماشلا ىلإ تباث داعف ه77١ ةنس سلدنألاو ةيقيرفإ ىلإ ماشه هثعب

 هتوعدو ةيناميلل تباث ةلسارمو ةبتاكم نأ :اهيناثو .ةمومع ءانبأ ةباثمب امهو سلدنألاب
 تباث لوخد دنع كلذ نوكي نأ نكميو «سلدنألا ىلإ تدتما ناورم علخ ىلإ مهايإ

 نوكي نأ نكميو ه١١ا/ ةجحلا يذو ةدعقلا يذ ىف هل رصم لهأ ةباجتساو رصم ىلإ
 : مئيعت نب تباث _ مهمهأ وأ مهني نمو: سلدنألاب تايصخش ةدغ ىلإ بتك دق تبان
 ماشلا لهأل نكي ملو «ناكم لك يف ةعساو تاريثأت اهل ناك ماشلا ثادحأ نأ :اهثلاثو

 .7” ٠ ص - بيج وبأ يدعسل - ةيومألا ةلودلا طوقسو تاورم غ3

 .576ص - نودلخ نبا خيرات يف نميلا (؟)
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 براقأ مهل ةيليبشإ اونكس نيذلا صمح لهأف «تاونس عبرأ ىوس سلدنألاب نيذلا
 مت نيذلا قشمد لهأو «صمح ىف ناورم مهبلص نيذلا ةثئامسمخلا نيب فراعمو

 يف ثدح امو «سلدنألا يف براقأ مهل ةماربلا ىرقو ةّرَّملا يف مهنكاسم قارحإ
 نيطسلف) ةنوذش يف نيميقملا نيطسلف لهأ نيب ًاقيمع ءايتسا راثأ هنأ دب ال نيطسلف

 ةيرضملا ةيسيقلا ةيبصعلا ىف طارفإلاب تمستا تاسرامملا كلت نأ امبو «(سلدنألا

 نع عساو ٍفارحنا ىلإو «ةديدع ٍتايالو يف ةداضم ةينامي ةيبصع روهظ ىلإ تذأ دقف
 ىلع ناورم لماع وه رارض نب ماسح نأ امبو ؛هيلاوي ْنَمو دمحم نب ناورم
 - يماذجلا ةمالس نب ةباوث ىلإ اورظنو سلدنألا ةينامي نم قيرف هنع فرحنا «سلدنألا
 . صاخلا مهميعز هنأ ىلع ماسح هلزع يذلا

 يضتقت تناك ةمكحلا نكلو «ةيوق ةينمي ةعزن اذ رارض نب ماسح ناك دقلو

 نب تباث ةكرح عم فطاعتي ملف ءدمحم نب ناورم ةفيلخلا ءاول تحت عيمجلا ءاقب

 ىنبتي نأ ًايهيدب ناكو «يطايتحا ءارجإك ةمالس نب ةباوث لزعب ماقو «يماذجلا ميعن
 ىّدأ امم «ماشلا يف ثدح ام لوح ةيناورملا ةفالخلا رظن ةهجو رارض نب ماسح

 لمعي ماعلا ةضادملا ةيييرقلا نركحتي اردخأو «هنع ةيناميلا نم قيرف فارحنا ىلإ

 . ماشلاب تاروطتلا نوعباتيو .ةمالس نب ةباوث ةدايقب ام

 «ةبطرق يف سيق نم لجر نيبو ناسغ نم ينامي لجر نيب ةموصخ تعقو كاذنآ
 همساو سلدنألاب ةيسيقلا رئاشعلا ريبك هيلإ ىتأف ءماسح ريمألا ىلإ ةموصخلا عفر متو
 ريمألا ربتعاف «يناسغلا دض يسيقلل مكحي نأ هنم ديري «يبابضلا متاح نب ليمصلا
 فارصنإلاب هرمأ امبرو «ءاضقلاو ريمألا صاصتخا يف ليمصلا نم ًالخدت كلذ ماسح
 ةينامي ةيبصع كلذ تاياورلا تربتعا دقو عهيرضب رمأف 0 قئال ريغ مالكب ليمصلا ملكتف

 رهظأ : اهلوقب ثدح ام تاياورلا تركذف «ةيرضُملا ةيسيقلا دض ماسح ريمألا نم
 لجر هيلإ مصتخا ْذِإ «ةيسيقلا ىلع لماحتو ةيناميلا ةيبصعلا رارض نب ماسح راطخلا ل
 ب ملكي ؛«يبامفلا مكان نب ليعصلاب يسيفلا نايتساد «ناسغ نم لجرو سيق نم

 هب رمأف « ء«ليمصلا هباجأف «راطخلا وبأ هل ظلغتساف» ديلا نبا لاق ءراطخلا ابأ

 :لاقف «تلام كتمامع ىرن :هل ليق جرخ املف ,هتمامع تلامف «هافق برضو « ميقأف

 وهو باجخلا ضعب هل لاق . .» :نودلخ نبا لاقو .«اهنوميقيسف موق يل ناك نإ
 ريثألا نبا لاق . ؛اهنوميقُيسف ٌموق يل ناك نإ :لاقف «كتمامع ْمَقَأ - رصقلا نم - جراخ
 عم ماشلا دادمإ يف سلدنألا مِدَق دقو ءرضُم فارشأ نم متاح نب ليمصلا ناكو»

 ةنسسلا د هير الا الا . هتيلوأو هسفنب اهيف فرُشف ءرشب نب جلب

 راطخلا ابأ جرخأ نأ ديرأ : ا :هل اولاقف ءيقل ام مهيلإ اكشف  ةيرضملا
 - يسيقلا ءاطع يبأب نعتست الو تئش نمب نعتسا : هباحصأ ضعي هل لاقف « سلدنألا نم
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 يأرلا : هريغ هل لاقو  هدسحيو ةسايرلا ىف ليمصلا رظاني ناكو سيق فارشأ نم ناكو

 ىلإ لام هتكرت نإف كرصنبو هيمحلا هكرحت هنإف هب كرمأ دشتو ءاطع ابأ يتأت كنإ

 ءرضم نع ًالضف نميلا لهأب هيلع نيعتست نأ ًاضيأ يأرلاو «كيلع ةئاعإو راطخلا 5

 ىف ريثألا نبا لاقو «ةجتسأ ةنيدم نكسي ناكو ءاطع ىبأ ىلإ هتليل نم راسو «كلذ لعفف

 ْ . [لماكلا 4/5١ ص] « يماذجلا ةمالس نب ةباوث ىلإ اوبتكو ” :رخآ عضوم
 تقفار يتلا ثادحألا تناكو (زورم) ةنيدم يف ةمالس نب ةباوث ناك كاذنآ

 ىلإ تدأ دق هدالوأ عم هبلصو هلتق ة مث نيطسلف ريمأ يماذجلا ميعن نب تباث ةكرح
 ةفالخلا دض لمعب مايقلل دادعتسا ىلع سلدنألا يف ماشلا ةينامي نيب رايت روهظ

 رايتلا كلذ ناك امبرو «يبلكلا رارض نب ماسح راطخلا يبأ سلدنألاب اهريمأو ةيناورملا

 ءريسي دمأب يماذجلا ميعن نب تباث لتقم دعب ماشلاب ترجفنا يتلا ةكرحلا عم ًافصاعتم

 ناورم علخ ىلإ هوعدو كلملا دبع نب ماشه نب ناميلسب ماشلا ةداق نم ددع ىقتلا دقف

 علخف صمح ميلقإو نيرسنق ةئيدم ىلإ راسو كلذ ىلإ مهباجأف ةفالخلاب هتعيابمو

 :هنأ ريثألا نبا ةياور لوقتو ةهج لك نم هوباجأف ماشلا لهأ ىلإ بتكو «ناورم
 اوعمتجا نيذلا ددع ناك ايأو ؛(ماشلا لهأ نم ًافلأ نيعبس وحن ناميلس ىلإ عمتجا »

 تعلخ يتلا ةضراعملا نيب ةريبك ةكرعمو ةكرح ةحاس ماشلا تحبصأ دقف ناميلس ىلإ

 .نيرسنقو صمح ميلقإ يف هتاوقو ناورم ةفيلخلا نيبو ناميلس تعيابو ناورم
 تاياورلا مهركذت نم عم لصاوتي (زورم) ةنيدم يف ةمالس نب ةباوث ناكو

 هعم نيذلاو ليمصلا باتك هيلإ ىتأف «(ةيناميلا نم راطخلا ىبأ نع نيفرحنملا ) ةرابعب

 ةنيدم يف ءاطع يبأ دنع ليمصلا ناكو «هيلإ مودقلاب هيلا ثعب اميرو «ةيسيقلا نم
 ريثألا نبا لاق .ليمصلا عابتإب هباحصأو هلهأ يسيقلا ءاطع وبأ رمأف «ةجتسأ
 مهنأ نودلخ نبا لاقو «ةمالس نب ةباوث اهبو «زورم ىلإ  ةجتسأ نم  اوراسف»

 دق ناك ةباوث نأ ىلإ ريشي دق امم «ةيناميلا نم راطخلا يبأ نع نيفرحنملا» ىلإ اوراس
 كورلا نإ اورق« ناري ةفؤلكخو لاظفنلا7 يأ نوه نيفرحفملا ةقاعلا نم هءاحما اقد
 ىلإ ةيسيقلا هباحصأو ليمصلا ىتأ املف «هب مايقلا نورمضي اوناك يذلا لمعلل هيتاوم
 سلدنألا نم راطخلا ابأ اوجرخأ اذإ مهنإ هدعوو ءهرصن ىلإ ليمصلا هاعد . .» ةباوث

 ةيئانجبلا نم هباحضأو ةباوث ةدازإ تقفاوت كلذبو ؟”«هرصت ىلإ تاتتتساف :ءاريمأ راض
 ناكو (ةمالس نب ةباوث ةكرح) هتيمست نكمي ام ىلع ةيسيقلا نم هباحصأو ليمصلا عم

 نيطسلف ىلإ ريسملا ةباوث ررقو «ه18١ يناثلا ىدامج رهش يلاوح يف قفاوتلا كلذ
 ميعن نب تباث ةكرح ىلإ ريشت ةلالد هل رايتخا وهو نيطسلف يف ةكرحلا موقت نأو

 .4ج "١5و 75١ ص -ريثألا نبال  خيراتلا يف لماكلا )١(
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 ةئيدم يهف اهيف ةكرحلا مايق ةباوث ررق يتلا نيطسلف امأ «ماشلا نيطسلف ريمأ يماذجلا

 .نيطسلف اهاّمسو نيطسلف لهأ اهيف نكسأ دق ماسح ريمألا ناك يتلا ةنوذش

 (ه119١ عيبر رهش ىلإ) رارض نب ماسح دض ةباوث ةكرح ةرتف :ًايناث
 عضوم يف لاقو «ةنوذش ىلإ اوراسف «هوباجأف هموق ةباوث اعد» :ريثألا نبا لاق

 - نيطسلف لهأ نم  يماذجلا ةمالس نب ةباوث مهباجأ) هباحصأو ليمصلا نأ رخآ
 ةينامي نم مه هموق نم ةباوث مهاعد نيذلا نأ كلذ نم نيبتيو ''”«ماذجو محل مهعبتو

 ثعب وأ - بتك دق ناك ةباوث نأ ودبيو «ماذج ةليبقو محل ةليبق نم تاذلابو ؛ ماشلا
 ىلإ ةباوث ثعبو .هل باجتساف «يمخللا ةمقلع نب باتع ةنوذش لماع ىلإ  الوسر
 ةيناميلا نم هعم نيذلاو وه راسو «ةنوذش ىلإ اوهجوتي نأب هوباجأ نيذلا نيرخآلا
 رارض نب ماسح سلدنألا ريمأ علخ اونلعأو ءاهيف مهعمج عمتجاف «ةنوذش ىلإ ةيسيقلاو

 .دمحم نب ناورم ةفيلخلا اوعلخ مهنأ تاياورلا ركذت ملو «ةمالس نب ةباوث مهريمأ نأو

 ةدييصأ ىلا نس هجاب ةنيدم يف  كاذنآ  رارض نب ماسح ريمألا ناكو

 قوفت امبرو - يهاضُت اهتيمهأ تحبصأو «ةيلاملاو ةيركسعلا ةمصاعلا ةباثمب ةدهع يف
 ةسلوخ او ع1 طرق ةيبدمانلإ رابع هتوف ف كجم امني هلق ظرف ةمقاعلا
 ةدايقب امبر  ةجاب ةنيدم يف ةوقلأ رثكأ كرتو «ةبطرقو ةجاب نم ةيركسع ةوق هعم
 دق امم «ةنوذش ىلإ ةدودحم ةوقب ماسح ريمألا راسو  يبلكلا ناسح نب نمحرلا دبع
 ةعاطلا ىلإ عوجرلاب هعم نيذلاو ةباوث عنقّيس هنأب نظلا امإ «نيرمأ دحأ ىلإ ريشي
 حبصأ دق ةنوذش يف ةباوث عم يذلا عمجلا نأب هتفرعم مدعل امإو ايدو 0 يهتنتو

 هورداب ةنوذش فراشم ىلإ رارض نب ماسح راطخلا وبأ ريمألا لصو املف : ويك

 ءاوقتلاف «ةبطرق نم راطخلا وبأ مهيلإ راس» رثثالا نبا ركذ امك تفي «لاتقلاب

 ىلع ةميزهلا تعقو مث «ناقيرفلا ربصو «ةنسلا هذه نم بجر يف - ردح تاركاو

 «ءامدلل ًاتقح هسفن ملس امبرو . '"”(راطخلا وبأ رِسأو «هباحصأ لِتقو راطخلا يبأ
 نطق نب كلملا دبع نب ةيمأ ةبطرق ةنيدم يف ةكرحلا عم ًارس نيقفتملا نم ناكو

 تاكلتممو راد هل داعأو هيلإ نسحأو هنع' اقع :ناطخلا 0 ناك يذلا يسيقلا يرهفلا

 يف راطخلا وبأ مزهنا املف «ةمالس نب ةبلعثو رشب نب جلب دهع يف تردوص يتلا هيبأ

 راطخلا يبأ بئان اهنم جرخأف ةبطرقب نطق نب كلملا دبع نب ةيمأ ناك» ةنوذش
 رقتساو اهاكلمف ةبطرق ىلإ ليمصلاو ةمالس نب ةباوث راسو ءاهيف امهل دجو ام بهتناو
 يبلكلا ناسح نب نمحرلا دبع هب راثف  راطخلا ابأ سبحو  ةرامإلا راد يف ةباوث

 . '”(نجسلا نم راطخلا ابأ جرخأو

 .4ج ١751و 71١0 ص ب ريثألا نبال  خيراتلا يف لماكلا )١(
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 ةوقب راس ثدح ام هلغي امل ناسح نب نمحرلا دبع دئاقلا نأ كلذ نم ودبيو

 نم ةبكوك يف لخد امنإو ءاهمجاهي ملف «ةبطرق ىلإ ابلاغ هجاب نم  ةيركسع
 نم هجرخأف ماسح راطخلا يبأ ريمألا هيف سوبحملا ناكملا ىلإ ىضمو ناسرفلا

 ناسح نب نمحرلا دبع عم راطخلا وبأ راسو  ةباوث باحصأ هضرتعي ملو - «سبحلا

 «ةجاب ةنيدم ىلإ ةبطرق جراخ يتلا ةوقلا عم هجوتو «ةبطرق لخاد نم ناسرفلا ةبكوكو
 ةلودل ةيمسرلا ةطلسلا ةمصاع ةجاب تحبصأف ءأرقم اهذختاو ةجاب ةنيدمب ماقأ ثيح
 مظعم ترمتساو رارض نب ماسح راطخلا يبأ اهريمأ رقمو سلدنألا ةيالو يف ةفالخلا

 تاوقلا كلذكو «هتطلس تحت - هيقيلجو ةنوبرأ كلذ يف امب - سلدنألا ميلاقأو ءاجرأ

 ةكرح ةهجاومل تاوقلا عمجيو ماسح ريمألا اهيعدتسي ملف «ةيركسعلا تايماحلاو

 ىلع ةرطيسلاب ةباوث ىفتكا دقف تقولا تاذ يفو ءروهش ةينامث ءاهز دعب الإ ةباوث

 0 د ةي ملو رس وع د سب ا

 نمو ماس ريمألا بناج نم لاتتقالا مدع ىلع صرح دوجوو «ةهج نم ةباوث ةكرح
 صرحلا كلذ دوجو ىلع لدي اممو يرحل يح نما ةيارت ايجي دلال

 هعم نيذلاو ةباوث ضرعت مدع مث ءةنوذش ىلإ ةريغص ةوقب ماسح ريمألا ريسم

 ءاقب مث ا ا لا

 الإ سلدنألا ةيالو تاوق ماسح ريمألا رفنتسي ملو ةبطرق يف ةباوث اهميعزو ةضراعملا
 ويمألا شاجتسا :اهلوقب ةيخيراتلا رداصملا هركذت ام وهو نهشأ ةينامث وحن دعب

 هعم نميف ةباوث هيلإ جرخو «ةبطرق ىلإ مهب لبقأو ريثك قلخ هل عمتجاف ةيناميلا ماسح
 امئإو ءالتاقتي مل فوفصلا تلباقت امدنع نيقيرفلا نكلو «. . ةيرضملاو ةيناميلا نم

 . ةيفاعلا ركسع ركسعلا كلذ ىمّسو «هركذ ىتأيس ام ىلع اقفتا

 ه7/8١1 بجر يف  ةكرحلا كلت ةيادب ذنم لاتتقالا مدع ىلع صرحلا كلذ نأ

 ه179١ عيبر رهش يف  ةبطرق ىلإ ريسملاو تاوقلا رافنتساب ماسح ريمألا مايق ىتحو -

 عارصلا جئاتن ءالجنا ىتح لهمتلا :اهلوأ : : ةثالث بابسأ ىلإ دوعي هنأ لوقلا نكمي -

 تاورم ةفيلخلاب ةلثمم ةفالخلا ةلود ةطلس نيب اهريغو ماشلا يف ججأتملا يساسألا

 نب ناميلس تعيابو ناورم تعلخ ىتلا ةضراعملا ةكرح نيبو هشويجو هلامعو

 نارين سلدنألا ةيالو بينجت ىلع ماسح ريمألا صرح :اهيناثو .كلملا دبع نب ماشه

 يف ةضراعملاو ةطلسلا نيب برحلاف ءاهريغو ماشلا يف عقو يذلا رامدلاو برحلا

 ديعبلا دلبلا كلذ يف مالسإلاو برعلا ءاقب ىلع ةميخو بقاوع هل نوكتس سلدنألا
 ةينامي سلدنألا ىف ةطلسلا نأ :اهثلاثو .ةجنرفلاو ةقلالجلا نم ءادعإلاب طاحملا
 ةيناميلا ةيبلغألا يذ هشيجب لتاقي نأ ماسح ريمألا بغري الو «ةضراعملا يه كلذكو
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 جئاتن ءالجنا ةعباتمو لهمتلاف .ةينامي اهتوق ةيبلاغ ةضراعم دوقي اريبك اهدي [دكئاق
 .باوصلاو ةمكحلا نيع وه ماشلا يف 0 نيبو ةيناورملا ةفالخلا نيب عارصلا

0 َ 
 تري يزد

 قانا ب لقألا ىلع - عباتت ةفالخلا ةلود 000 سلدنألا تناك دقل

 نيطسلف ريمأ ةكرحب تأدب يتلا ةضراعملا نيبو ةفالخلا ةطلس نيب عارصلا تاروطتو

 قشمد ةطوغو صمح كاذنآ تلمشو  ه11١ لاوش يف  يماذجلا ميعن نب تباث

 بلصو لتقف  لاوش ” يف - صمح ناورم ةفيلخلا لخد نأ ثبل امو ؛نيطسلفو
 ةلاؤد نب غبصألا امه ةكرحلا ةداق نم نانثا اجن امنيب ءصمح لهأ نم ةئامسمخ
 ابلاغ  ةيدابلاو رمدت تاهج ىلإ سراف فلأ وحن يف يكسكسلا ةيواعمو يبلكلا
 للا دبع نب دلاخ نب ديزي اولتقف قشمد ةطوغ ىلإ لتاقم فالآ ةرشع ناورم ثعبو
 امني :قشمد5 ىف ةفاربلا ركز ةّدَملا ةقطنم اوقرحأو هعم نيذلا نم ةعامجو يرسقلا

 نم ةعامج يف اراسو يرسقلا دلاخ نب دمحمو يرسقلا هللا دبع نب ليعامسإ اجن
 يبلكلا روهمج نب روصنم اهيلإ مهقبس دق ناكو قارعلاب ةفوكلا ىلإ قشم مد ةينامي

 نب كياث ةكرجبلا دقاق راس اهيلع رطيسو نيطسلف ناورم شيج حاتجا املو ؛ هباحصأو
 اهلماع هلقتعاف نيرهش دعب نيطسلف ىلإ داع مث اهيف ةكرحلا تلصاوتف رصم ىلإ ميعن
 تانترامملا فالتتكوأتاو دبا قب مر تما نار ب ل دير يملا
 نييعتب ناورم ماقو ءًاعساو ًابضغ ناورم نم طرفملا يسيقلا بصعتلاب تنرتقا يتلا
 ذنمو  كاذنآ قارعلا ريمأ ناكو «ةيسيقلل نيبصعتملا نم رصمو ماشلا ميلاقأ يف ءارمألا
 ناورم ثعبف :زيزعلا دبع نب رمع ةفيلخلا نب رمع ريمألا ديلولا نب ديزي ةفالخ

 هل ىدصتو هضراعف «ةيرضملا ةيسيقلا نم ةعامج يف يسيقلا ديعس نب رظنلا هناكم

 نب ليعامسإو يبلكلا روهمج نب روصنم هيلإ مضناو زيزعلا دبع نب رمع نب هللا دبع
 اال يصل سس ياللا اش + نييئامبلاو:فرسكلا هللا كيغ

 هعمو ة ةريحلا يف رمع نب هللا دبعو «ةيرضُملا هعمو ةفوكلا يف ديعس نب رظنلا ناك»

 ينابيشلا سيق نب كاحضلا مِدَق وجلا كلذ يفو .ةرعتسم امهنيب برحلاو «ةيناميلا

 . يبلكلا روهمج نب روصنم نم ءاحيإبو «لتاقم فالآ ةثالث هعمو ةفوكلا ىلإ يجراخلا
 نمو ديعس نب رظنلا داعو ءه111 لاوش رخاوأ يف كاحضلا رمع نب هللا دبع عياب

 ةعيابم ىه كاحضلل روصنمو رمع نب هللا دبع ةعيابمو '”(دمحم نب ناورم ىلإ هعم
 رولبت ىتلا ةيماشلا ةضراعملا ةكرح نيبو كاحضلا نب ناورم ةبراحم ىلع فلاحت
 هتعيابمو ناورم علخب مهعم عنتقاف كلملا دبع نب ماشه نب ناميلس ىلإ ريسملاب اهفقوم

 بيج ونا يدعس يضاقلل  ةيومألا ةلودلا طوقسو دمحم نب ناورم 200
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 مضت ا ب يب

 ةلاؤد نب غبصألا هعمو ءصمحو نيرسنق ميلقإ ىلإ فالآ ةرشع يف راس مث ةفالخلاب

 - ةفالخلاب عيوبو ناورم علخ نيرسنق يف ناميلس نلعأف ٠ «يكسكسلا ةيواعمو يبلكلا

 ميلاقأو هوجو لك نم هوباجأف ماشلا لهأ لإ ناميلس بكوا د ابلاغ ه717١1 رخاوأ يف

 ناورم اوعلخف ؛ةيناميلا نم مهرثكأ ماشلا لهأ نم انلآ نيعيس ةاهز اهلا عمتجاو ماشلا

 ماشلا يف ةضراعملا ةفيلخ ناميلس حبصأف - ه١ ةنس لئاوأ يف - ةفالخلاب هوعيابو

 يرسقلا ليعامسإو يبلكلا روهمج نب روصنم ثيح قارعلا يف ةصاخو ءاهجراخو

 ماشه نب ناميلس ديب ماشلا يف نيرسقو صمح ميلقإ حبصأ امنيب ءرمع نب هللا دبعو

 .رمدت اهنم ماشلا يف ىرخأ قطانم هتديأو «ةضراعملا ةفيلخ

 عم ناكو «نيرسنق ىلإ فيثك شيجب ةيتارفلا ةريزجلا نم ناورم ةفيلخلا راسف
 صمح ىف رخآلا فصنلا ناك امنيب ةضراعملا تاوق فصن وحن نيرسنق ىف ناميلس

 يف تعقوف ؛(ماشلا لهأ سراف) هنأب فوصوملا يناميلا يكسكسلا ةيواعم ةدايقب

 ىلتقلا ددع نأ تاياورلا لوقتو ,هعم نيذلاو ناميلس اهيف مزهنا ةريبك ةكرعم نيرسنق

 «صمح ىلإ هعم يقب نمو ناميلس بحسناف ««ليتق فلأ نيثالث ىلع فوني ام١ غلب

 «صمحو نيرسنق نيب قيرطلا يف ناورم مجاهتو نمكتل صمح نم ةوق ثعب مث

 نباو يربطلا لاق ءمهنم فالآ ةتس لتقو ناورم مهمزهف ةوقلا كلت رمأ فشكناف

 وه ىَضّمو صمحب مهمازهن : ريث |! ا هاخأ فلختسا « أ نا ناميلس من ,املقف» : : مل
 ًافين مهيلع َبَصّنو رهشأ ةرشع اهرضاحف نطمح ىلع ناووم لزنو ,ءاهي ماقأف رمدت

 امبرو .هنولتاقُيف موي لك هيلإ نوجرخي مهو .راهنلاو ليللا اهب يمري ًاقينجنم نينامثو

 نبا لاق «تاراغلاب هركسع يحاون نوببلي مهنأ دوصقملاو نانا ىحاون نوفل

 هكذا '. يسكسلا هل لاكب لجر ناورن ركع ىلع يخي يذلا ناكر“ ةريثألا

 ا و و «(ماشلا لهأ

 ةيماشلا ةضراعملا تاوق صمح يف ىَقْبَت امنإو ةدحاو ةهبج يف ءاقبلا مدع ىلع اوقفتا

 ريسيو «ناميلس بئان كلملا دبع نب ماشه نب ديعس عم يكسكسلا ةيواعم ةدايقب

 «صمح ىف ةطبارملا ةضراعملا تاوق نيبو هنيب برحلا تلصاوت ثيح اهفراشم

 ةيواعم ةدايقب هركسع يحاون ىلع نوريغيو هنولتاقيف موي لك هيلإ نوجرخي اوناكف
 ةليط كلذك لاحلا رمتساو «تاقينجتملاب صمح فصقي ناورم ناكو :ةديكيولا

 ظ . ماشلا يف ةهجاوملا ةهبج يهو صمح ةهبج يف رهشأ ةرشع
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 ةضراعملا ةفيلخ  ماشه نب ناميلس اهيف ناك يتلا ةهبجلا يهف ةيناثلا ةهبجلا امأ
 يتلا قارعلا ىلإ رمدت نم ىضم مث («اهب ماقأف رمدت لإ ناسالا هنأ صنلا فلس دقف -

 نب رمع نب هللا دبع عياب يبلكلا روهمج نب روصنم نم ءاحيإب . . 9 هنأ ركذ فلس

 يهو - (لتاقم فالآ ةثالث يف ةفوكلا ىلإ مدق يذلا ينابيشلا كاحضلا زيزعلا دبع

 ويوسع نب نوصتمو روع ند دللا كبح ةدايعب ةنفابكلا هيف راهملا ويب فلاسك عناب

 لماع ديعس نب رظنلا بوره ىلإ ىدأ امم يجراخلا كاحضلا نيبو يرسقلا ليعامسإو
 :ةضراعملا ةفيلخ ماشه نب ناميلس ِمِدَق املف  ناورم ىلإ هتدوعو قارعلا نم ناورم
 ةعقو نم مزهنا امل ماشه نب ناميلس نأ» :اهلوقب ةيخيراتلا تاياورلا هركذت ام عقو

 ىلإ هعم جرخف ؛قارعلاب رمع نب هللا دبع ىلإ راص ىتح لبقأ - نيرسنق يف - فاس

 ىلإ ناميلس مِدَق» هنأ رخآ قايس يف ءاجو ؛٠«ناورم ىلع هضرحو هعيابف كاحضلا
 دونج نم ناميلس عم نيذلا بلغأ ناكو «هيلاومو هتيب لهأ نم فالآ ةثالث يف كاحضلا
 يه كاحضلا ةعيابم نأ دكؤي اممو ٠ «يبلكلا ةلاؤد نب غبصألا دئاقلا مهنيبو ماشلا لهأ

 نب ةيواعم نب هللا كم ىلإ كلذ دعي ةزيتم .نأورم دض فلاحتو دهاعت ةعيابم

 - مث «ةفوكلا يحاون يف ةعيشلا نم ةعامج هعم ناكو بلاط يبأ نب رفعج نب هللا دبع

 هعيابو نويفوكلا  يبلاطلا  ةيواعم نب ؛ هّللا دبع عياب ا - نودلخ نبا ركذ امك

 ةرواطم نر هللا كبه ناسوب هد فوصقلا دلاج رخآ ليغامشاو يبلكلا روهمج نب روصنم
 مضناو .«ناهبصأب ماقأو «ناهبصأو َناذَمَهَو لابجلاو ناولح ىلع بلغتف نئادملا ىلإ

 . .لاملا ىبجو «ه١؟/ ةنس هلتقف زاريش لماع ىلإ راسف «ماشلا لهأ نم داوق هيلإ

 ("72«يجراخلا نابيشو كلملا دبع نب ماشه نب ناميلسو روهمج نب روصنم هعم ناكو

 مابخلا لهأ داوقو يرسقلا ليعامسإو روهمج نب روصنمو  ماشه نب ناميلس ةعيابمف
 نأل دهاعتو فلاحت ةعيابم يه ىرخأ ةهج نم ةيواعم نب هللا يعلو: ةيحس هه ةلاحبفلا

 ميلاقأو قارعلا بلغأ ةيناثلا ةهبجلا تلمش كلذبو .ةضراعملا ةفيلخ وه ناميلس

 ةرصاحمو لصوملا ميلقإ لإ مدقتلا ىلإ 00 «ناريإ يف ناهبصأو َناَذَمَهو لابجلا

 هبسنت ام وهو  ه178١ ةنس رخاوأ يف - ةيتارفلا ةريزجلا ميلقإ لخاد نيبيصن ةنيدم
 كاحضلا لصوملا لهأ َبَناَك» :ريثألا نبا لاق ثيح يجراخلا كاحضلا ىلإ تاياورلا

 - اهيلإ ىهتنا ىتح هدونج نم ةعامج يف راسف ءاهنم هوُنكمُيل مهيلع ِمَِقِّيِل يجراخلا
 هلخدف ءدلبلا لصوملا لهأ حتفف «نارطقلا هل لاقُي ناورمل لماع ٍذئموي اهيلعو

 را ها ءاولتق ىتح . .هعم نمو نارطقلا مهلتاقو كاحضلا

 هنبا ىلإ بتكف ءاهلهأ لاتقب لوغشم صمح ٌرصاحم وهو هربخ ناورم غلبو .اهروكو

 .؛4ج 795و 788ص - ريثألا نبال لماكلاو ه١ ةنس ثادحأل . يربطلا خيرات(١)
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 نع كاحضلا عنميل هعم نميف نيبيصن ىلإ ريسي نأ هرمأي ةريزجلاب هتفيلخ وهو هللا دبع
 ناورم نب هللا دبع رصحف نيبيصن ىلإ كاحضلا راسو . .اهيلإ راسف «ةريزجلا طسوت
 كاحضلا عم يذلا ددعلا اذهف ''”2. . فلأ ةئام ىلع ديزي ام كاحضلا عم ناكو ءاهيف
 نأل شيجلا كلذ نم ًاءزج اوناك جراوخلا كاحضلا باحصأ نأ ىلع لدي (فلأ ةئام)
 نم ىمظعلا ةيبلاغلاف «فالآ ةثالث ناك ةفوكلا ىلإ كاحضلا عم اومدق امنيح مهددع

 ماشه نب ناميلس اوعيابو ناورم اوعلخ نيذلا ةضراعملا تاوق نم مه شيجلا كلذ

 ناكو» يربطلا كلذكو ريثألا نبا لوق هيلع لديو كلذ دكؤي اممو «ةفالخلاب

 كاحضلا ىلع مِدَق لب :ليقو .همودق ببس انركذ دقو ءكاحضلا عم ماشه نب ناميلس
 تخأ ناميلس جوزتو .هتيب لهأو هيلاوم نم فالآ ةثالث نم رثكأ يف نيبيصنب وهو

 يبلكلا روهمج نب روصنم ناكو» رخآ عضوم يف ريثألا نبا لاقو .«يجراخلا نابيش

 ليعامسإو روهمج نب روصنمو ماشه نب ناميلس نأ ركذ مدقت دقو «جراوخلا عم

 ةيواعم نب هللا دبع عم ناهبصأ يف اوناك مث قارعلاب اوناك ةلاؤد نب غبصألاو يرسقلا

 روصتمو ناميلس تاب مث «هتخأ ناميلس جوزت يذلا يجراخلا نابيش كلذكو يبلاطلا

 ميلقإ بلق يف نيبيصن ةنيدم نورصاحُي كاحضلا عم نابيشو غبصألاو ليعامسإو
 لخاد ىلإ اهغولبو ةيناثلا ةهبجلل يقيقحلا ىدملا ىلع كلذ لديو «ةيتارفلا ةريزجلا

 ةنيدم رصاحي لازي ام وه امنيب دمحم نب ناورم ةفالخ لقعم ةيتارفلا ةريزجلا ميلقإ

 هغلب املف «ىلوألا ةهبجلا يهو اهيحاونو صمح يف ةضراعملا تاوق لتاقيو صمح
 ةئام ءاهز يف نيبيصن ةئيدم نورصاحي كلملا دبع نب ماشه نب ناميلسو كاحضلا نأ

 فقوملا مسحب ناورم رداب ءاهترصاحو اهّرلا ىلإ تهجوت مهنم ةبيتك نأو لتاقم فلأ
 ءرهشأ ةرشع ةليط تاقينجنملاب فصقلاو راصحلا اهكهنأ دق ناك ىتلا صمح ىف

 - كلملا دبع نب ماشه نب ديعس ملستسي نأب ءافتكالاو نامألا ناورم مهيلع ضرعف
 ءماشه نب ديعس ينباو - ةضراعملا تاوق دئاق - يكسكسلا ةيواعمو - صمح ريمأ

 امك وأ «كلذل اوباجتساف ةيتارفلا ةريزجلا يف ثدح امب نوملعي اونوكي مل مهنأ ودبيو
 مهيلع لاط امل ماشلا لهأ رئاس:نم مهعم نيذلاو صمح لهأ نأ تاياورلا لوقت
 ؛ماشه نب ديعس نم هونكمُي نأ ىلع نامألا اوبلط» ءالبلا مهيلع عباتتو راصحلا
 تهتناف .2١ كلذ ىلإ مهباجأف .هركسع ىلع ٌريغُي ناك يذلا يكسكسلاو «هينباو
 نب ناورمل ماشلا يف رمألا بتتساو «ماشلا يف يلاتلابو صمح ةهبج يف ةهجاوملا
 ناورم قثوتساو) «ناورم ةعاط ىلإ ةفالخلاب ناميلس اوعيابو هوعلخ نيذلا داعو دمحم

 راطإ يف يكسكسلا لتق نوكي دقو (( يكسكسلا لّتقو «هيئباو ماشه نب ديعس نم
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 .ناميلس ةعيابمو ناورم علخ نم هفقوم ىلع ىيقب هنأل وأ نييناميلا دض ناورم بصعت

 نب ديزي ثعبف «ةيناثلا ةهبجلل غرفت ماشلاو صمح يف ناورمل رمألا بتتسا املف
 ىلإ فيثك شيجب ناورم راسو ءاهيلع هالوو قارعلا ىلإ فيثك شيجب يسيقلا ةريبه

 ىلع رطيسو زيزعلا دبع نب رمع نب هّللا دبع ةريبه نبا سيحف «ةيتارفلا ةريزجلا
 ةريزجلا مي | ىلا اوديب» دعب 190 ةئنط وكلارأ ند هيد راخجلا مقاقاز ام ديو قارا
 تاوق نم ةقرف نيبو ناورم ةدايقب ةفالخلا شيج نيب ةكرعم لوأ تعقو ةيتارفلا

 فالآ ةتس اوناكو اثوترفك ةقطنمب جراوخلا مساب تاياورلا مهيمست نيذلا ةضراعملا

 ةضراعملا ركسعم ىلإ مهتيقب .داعو «هعم نيذلا بلغأو كاحضلا لتقف «كاحضلا ةدايقب

 عم كلملا دبع نب ماشه نب ناميلس ناكو» :ريثألا نبا لاق «يربيخلا ةدايقلا ىلوتف

 فرصناو «يربيخلا لتقف . .دغ دعب نم لاتقلا اوداغو . .كاحضلا عم هلبقو يربيخلا

 نابيش ماقأف  (ماشه نب ناميلس رهص)  يجراخلا يركشيلا نابيش اوعيابو هركسع
 راشأف «أفلأ نيعبرأ يف يقبف عمطلا باحصأ نم ريثك نابيش نع قرفتو «ناورم لتاقي

 . .ناورم مهعبتو ءاهيلإ اولحتراف لصوملا ىلإ اوفرصني نأ ماشه نب ناميلس مهيلع
 عم يبلكلا ا ناكو . .مهئازإب ناورم قدْئَخو «ةلجد يقرش اوركسعف
 باحسنا نم دافتسيو 72. . عمجأ لبجلا ىلعو نيهاملا ىلع َبَلَعو مزهناف جراوخلا

 ىلإ روهمج نب روصنم ريسمو 0 ةراشإب لصوملا ىلإ ةضراعملا تاوق
 نكي ملف «ةيقيقحلا ةيسيئرلا ةوقلا يه ةيماشلا ةضراعملا نأ «نيهامو لبجلا ميلقإ

 ةفيلخ وهو كلملا دبع نب ماشه ةفيلخلا لجن وه امنإو جراوخلا نم ناميلس
 :ريثألا نيا لاق «ءلصوملا يف ةهجاوملا تلصاوتو ءماشلا يف عيوب يذلا ةضراعملا
 00 ماقأف :لاقو «لاومألاب لبجلا نم نابيش دمي روهمج نب روصنم ناكو»
 نب ةيواعم نب ةيمأ هل لاقي ناميلسل خأ نباب ناورم يتأو «لصوملاب مهلتاقي رهشأ

 هيدي ناورم عطقف ًاريسأ هب ّيتأف «نابيش ركسع يف ناميلس همع عم ناكو ماشه

 كلملا دبع نب ماشه نب ةيواعم نب ةيمأو - ''”«هيلإ رظني ناميلس همعو .هقنع برضو

 يف ةهجاوملا ءانثأو دعب اميف سلدنألا ىلإ لخادلا نمحرلا دبع وخأ وه اذه
 ةريبه نبا ىلإ ناورم بتكف» «قارعلا ىلع رطيس دق يسيقلا ةريبه نبا ناك لصوملا
 نبا راسو . . لصوملا ىلإ ش شيجب ةرابض نب رماع ثعبي نأ قارعلا ىلع ىلوتسا امل
 - هعم نمب لحتراف نيركسعلا نيب ميقي نأ نابيش هركف . .لصوملا ىلإ ًادعصُم ةرابض
 ناورم ىلع رماع مدقو قرانا حيت مرسلا ند ماشه نب ناميلس هعمو

 ةرابض نب رماع راسف . .(ناميلسو) نابيش رثأ يف ريثك عمج يف هرّيسف «لصوملاب
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 سراف ءاضيب ىلإ رماع جرخو (روهمج نب روصنم هيفو لبجلا ميلقإ) لبجلاب رم ىتح
 ةيواعم نب هّللا دبع عم ناكو ''”«ةريثك عومج يف يبلاطلا ةيواعم نب هّللا دبع اهبو

 امبرو «بلهملا نب ديزي نب نمحرلا دبعو يرسقلا ليعامسإو روهمج نب روصنم
 - ناهبصأ يف  ةرابض نبا عم ناورم هثعب يذلا شيجلا اولتاقف ءًاضيأ ماشه نب ناميلس

 ىلإ روهمج نب روصنم برهو «ةيواعم نب هللا دبع مزهنا) نودلخ نبا ركذ امك ثيح
 اهيف مزهنا نامرك يف ةكرعم كلذ لالخ تعقوو «نامع ىلإ ديزي نب نمحرلا دبعو دنسلا
 (دنسلا ىلإ نفسلا هيلاومو هلهأ نم هعم نمو ناميلس بكرو» : ريثألا نبا لاق «نابيش

 ىهتنا كلذبو .«دنسلا ىلإ روهمج نب روصنم برهو» :نودلخ نبا لوقب كلذ طبتريو
 دئاقلا عم ماشه نب ناميلس اهتفيلخ بره يتلا ةضراعملاو ةيناورملا ةفالخلا نيب عارصلا
 .ه79١ ةنس  ةيضرألا ةركلا قرش يف -دنسلا ىلإ يبلكلا روهمج نب روصنم

 2 ع

 نب ناورم ةفيلخلاب ةلثمم ةيناورملا ةفالخلا ةطلس نيب ب كلت عارصلا ةرتف نإ

 ناميلس تعيابو ماشلا ةينامي نم اهتداق ةيبلاغ ناك يتلا ةضراعملا ةكرح نيبو دمحم
 ةكرح تناك سلدنألا ىف امنيب «ةيقيرفإ لامش ةيالو ىف اهتافعاضم اهل ناك ةفالخلاب

 نما ناك ةيطرق ةماعلا ىلع طيمف ىفالحسلا سدا قب ةراوق داق ةفراسملا
 سلدنألا"نيكجت قلع اصيرحب هجاب ةنيرلم نق نارتق نبا ماسخ راطخلا بأ سلذتألا
 نيدلاو ةمالس نب ةباوث مجاهي ملف «رامدو لتقو بورح نم اهريغو ماشلا يف عقو ام

 ةيناورملا ةفالخلا نيب عارصلا ءالجنإ ىتح ودبي اميف  لّهَّمَتو «ةبطرق يف هعم
 ةيتارفلا ةريزجلاو ماشلا يف ناورمل رمألا بتتسا املف ءماشلا يف ةضراعملاو

 وأ ناورم ةفيلخلا نم باتك بجومب - رارض نب ماسح راطخلا وبأ ررق «لصوملاو
 رفنتساف «سلدنألا يف فقوملا مسحي نأ  سلدنألا ىلع ناورم لماع هنأل باتك ريغب

 يف  ةبطرق ىلإ مهب راسو - ه11١؟9 رفص رهش يلاوح يف - سلدنألا ةيالو تاوق
 يف مه نيذلا ربربلا مهيليو نيينميلا نم سلدنألا ةيالو شيج ةيبلاغ ناكو لوألا عيبر
 «(ةيناميلا شاجتسا) هنأ ةيخيراتلا رداصملا ركذت كلذلو «نميلا نم ميدقلا لصألا

 هصن يلي ام الئاق سلدنألاب ثدحام ريثألا نبا ركذ دقو

 ٌقلخ هل عمتجاف ةيئاميلا - سلدنألا ريمأ رارض نب ماسح  راطخلا وبأ شاجتسا»
 عم ةيرضملاو ةيناميلا نم هعم نميف ةباوث هيلإ جرخو «ةبطرق ىلإ مهب لبقأو ءريثك

 م :رضُم نم لجر ىدان «ناتفئاطلا  (تلباقت وأ) - 0 «ليمصلا

 ينعي  كنم ريمألا انلعج دقو راطخلا يبأ ىلع برحلل نوضرعتت مكلاب ام ةيناميلا

 .؛ج 798ص - ريثألا نبال  خيراتلا يف لماككلا )١(
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 الإ اذه لوقن امو انل مكلاتق يف نورذعُت متنك دقل ام ريمألا نأ ولو - نميلا نم هنإف ةباوث

 ؛هللاو قدض : اولا هداك سحاثلا عم اعل :ةماعلل ةيفاعلا يف ةبغرو ءامدلا نم ًاجرحت

 قحلف راطخلا وبأ برهف «سانلا قرتفاو «لاتقلا اوكرتف ءانموق لتاقُت انلاب امف ام ريمألا

 دا ها «ةبطرق ىلإ ةباوث عجرو «هجابب

 ماسُح لتقم ىتح ةباوث ريمأتو ماسح ةيالو ءاهتنإ ةرتف :ًاثلاث
 امف ءاَنِم ريمألا) مهلوقو ركذلا فلاس مويلا يف سلدنألا ةيالو شيج فقوم نإ

 ةباوث ةكرح ةيادب ذنم ماسح ريمألا فقوم نم بناجل ساكعنا وه «(انموق لّتاقُن انلاب

 ماسح ريمألا راس املف «(ةماعلل ةيفاعلا يف ةبغرو ءامدلا نم ًاجرحت) لاتتقالا مدع يف
 ةباوث باحصأ ىنَبت «لاتقلل ناقيرفلا فطصاو ةبطرقب هعم نيذلاو ةباوث لاتقل شيجلاب

 ءاوقرفتو لاتقلا سانلا كرتف «ةباجتسالا كلت تعقوف ؛ماسح ريمألل قباسلا فقوملا

 ملو «لاتقلا ىلع شيجلا ثحي ملف «كلذ ىلإ ليمي ناك ماسح ريمألا نأ ودبيو

 نأ ودبيو .ةجاب ةنيدم ىلإ عجرو «نوقرفتي مهكرت امنإو «لاتقلاب مهمدقتيو مهرمأي
 هركذي ام وهو «ةباوث ريمأتو ماسح ريمألا ةيالو ءاهتنا ىلع قافتالا نم عونب نرتقا كلذ

 «هتيالو نم رهشأ ةعستو نينس عبرأل ١74 ةنس راطخلا ابأ عِلخ١ :ًالئاق نودلخ نبا
 بحاص بيبح نب نمحرلا دبع كلذب اوبطاخو «يماذجلا ةمالس نب ةباوث هناكم مِدُقو
 .ةئامو نيرشعو عست ةنس بجر خلسنم سلدنألا ىلع هدهعب ةباوث ىلإ بتكف «ةيقيرفإ

 "ال بوم نصل كله «ناقيرفلا هيلع عمتجاو . . سلدنألا طبضف

 علخ» :نودلخ نبا لوقف «بارطضالا نم ءيش نمزلا ديدحت يف دجويو
 ةدايقب ةضراعملا بناج نم هيلع جورخلاو علخلا هنأ دب ال (ه74١ ةنس راطخلا ابأ

 نودلخ نبا لاق مث  (ه71١ ةنس بجر يف) :ليقو  (ه1748١ ةنس بجر يف) ةباوث

 تأدب هتيالو نأ امبو «هتيالو نم رهشأ ةعستو نينس عبرألا هتيالو ءاهتناو هعلخ نأ

 يف هتيالو ءاهتنا نمز نوكي ه74١ ةنس بجر يف كلملا دبع نب ماشه ةفالخ يف
 عبرأ :ه78١ بجر ىلإ ه15١ بجر نم ةرتفلا نأل ء«ه14١ ةنس عيبر رهش

 ةعست :ه79١١ لوألا عيبر ىلإ ه178١ بجر يف ةباوث ةكرح ةيادب نم مث «تاونس
 عبرأ -ه19١ عيبر - ١74 بجر نم ماس راطخلا يبأ ةيالو ةدم نوكتف ءرهشأ

 نب ةباوث ةضراعملا ةكرح دئاق ريمأت ىلع ماع قافتاب تهتنا ءرهشأ ةعستو تاونس

 ديلاقم ميلستب ماقو كلذ ىلع قفاو ماسح ريمألا نأ ضرتفملا نمو «يماذجلا ةمالس

 .؛ج ؟١9ص - ريثألا نبال  خيراتلا يف لماكلا 000

 .ءج ١؟١ ص  نودلخ نبا خيرات 000
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 قحلف راطخلا وبأ برهف ..» :هلوق يف ريثألا نبا ةرابع امنيب ةمالس نب ةباوثل مكحلا

 ًاريمأ اهيف هرارمتساو ةجاب ىلإ هتدوعو ةباوث ريمأت ىلع هتقفاوم مدع ينعت «ةجابب
 .اهيلإ امو ةبطرق ةمصاعلا يف ناك ةباوث ريمأت نأو سلدنألل

 نب هركذي ام ثدح ؛ةجاب ةنيدمب رارض نب ماسح راطخلا وبأ ناك اميفو

 نع اولغشو « قرشملاب ةينأ يي نوما تشاالتو (« ةيقيرفإب فاالشلا عقو) : : الئاق نودلخ

 00 «. . جراوخلا ةرثكب برغملا ةيصاق

 رارض نب ماسح ناكو يبلكلا ناوفص نب ةلظنح اهريمأ ناك يتلا ةيلامشلا ةيقيرفإ ةيالو

 -ها79١١ ةنسو ١؟ا/ ةنس نيب ام  ةيلامشلا ةيقيرفإ ةيالو تدهش دقف «هب طبتري

 دقف «ناوفص نب ةلظنح ةيالو ىلعو ةيناورملا ةفالخلا ىلع ًاجورخو ًاعساو ًاماسقنا

 نم ناكو ««اهذخأف  (ةجنطب امبر)  يجاهنصلا تباث جرخو «لابجلاب ربربلا تراثو
 ضايع نب موثلك لّيق ام دنع ناكو «يرهفلا بيبح نب نمحرلا دبع نيجراخلا مهأ

 نأ دارأو سلدنألا ىلإ بيبح نب نمحرلا دبع راس» ةيقيرفإ ناوفص نب ةلظنح ىلوتو
 سلدنألا ىلإ راطخلا ابأ هجَوَو ةيقيرفإ ةلظنح يلو املف كلذ هنكمي ملف اهيلع بلغتي

 نم فئاخ وهو ةيقيرفإ ىلإ داعف هوجري ناك امم نمحرلا دبع ٍظئنيح سيأف :ًاريمأ

 ةيقيرفإ ةيالوب تناك كلذبو ؛ « ةيقيرفإ نم سنوتب نحر دنع جرح ناحل يبأ

 بييح نب نمحرلا دبعو ءيجاهنصلا تباثو ؛«يناميلا يدزالا فاطع نب نارمع

 .9 هنأ عماجلا باتك يف ناوفص نب ةلظنح ريمألا ةمجرت يف ءاج دقو «يرهفلا

 .هسفن جرخأ يذلا هنأ باوصلاو ١2(ماشلا ىلإ داعف ه19١ ةنس ةيقي رفإ لهأ هجرخأ

 يف ةيقيرفإ نم سنوتب جرخ» يرهفلا بيبح نب نمحرلا دبع نأ ريثألا نبا ركذ دقف
 اهب نم دارأف ناوريقلا ىلإ مهب راسف هوباجأف هسفن ىلإ سانلا اعدف . .لوألا ىدامج

 هيلإ لسرأو ؛يجراخ وأ رفاكل الإ لاتقلا ىري ال ناكو ناوفص نب ةلظنح مهعنمف هلاتق

 هعم مهذخأو مهضبقف ةعاطلا ةعجارم ىلإ هوعدي ناوريقلا نايعأ نم ةعامج عم ةلظنح

 نيعمجأ يدنع نم ٌتلتق رجحب ناوريقلا لهأ نم دحأ ىمر نإ :لاقو ناوريقلا ىلإ
 ىلوتساو ماشلا ىلإ ةلظنح جرخف  لاتقلا نم مهعنم ةلظنح ناكو  دحأ هلتاقي ملف

 هيفيرنإ رك ا لا مع لا ناوريقلا ىلع نمحرلا دبع

 - (ةكللد دي لعل مف رورجار 0 ا «ةقرفتم تاقرأ

 )١( الجامع  لبامطرف  ص/١187.
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 يف باوصلاو ه0 ةحس كل أب ربل نبل ياو يف مه قو دقو يل

 ركذلا فلاس هلوق يف نودلخ نبا هركذ ام عقو سلدنألا لهأ كلذ غلب املف (سنوت)
 نب نمحرلا دبع كلذب اوبطاخو ءةمالس نب ةباوث هناكم مِدُقو . .راطخلا ابأ علخ» هنأ
 ءها179١ ةنس بجر ىف سلدنألا ىلع ةدهعب ةباوث ىلإ بتكف ةيقيرفإ بحاص' بيبح

 نم نيتنسل كلهو (ةيرضُملاو ةيناميلا) ناقيرفلا هيلع عمجأو . .سلدنألا طبضف

 6 نيتنس سلدنألا ةباوث ىلوت» :ريثألا نبا لاق كلذكو «هتيالو

 ةكرحل هتدايق ةرتف لمشت  نيتنسب ةددحملا  ةمالس نب ةباوث ريمأت ةدم نإ

 ةباوث ريمأت ىلع قافتالا نم عون عوقو ةرتف مث (ه79١ عيبر - ١1١58 بجر) ةضراعملا

 ني نمجتولا عب را رتسإو مالا ىلإ هاكر كاملا يردوا هالو رع نرش ني 1

 ةباوث ىلإ بتكف هيلع أوقفت ةتا امب سلدنألا لهأ هيلإ بتك «ناوريقلا ىلع يرهفلا بيبح

 ناك اا نك ل 0

 ا نيل لا ني لا نعسان برب مك تحد ذوو

 عست ةنس يرهفلا نمحرلا دبع نب فسوي مهسفنأ ىلع ةيرضُملا مدقو» :نودلخ

 ًاريمأ فسوي نكي مل امنيب  «ةرامإلا راد ةبطرقب هتيالو ةنس رقتساو «ةئامو نيرشعو

 هتدايق ةرتف اهنم (نيتنس ىلوت) ةمالس نب ةباوث نأ ليلدب ءه79١ ةنس يف سلدنألل
 عيبر ىتح ١1/8 بجر نم ةنس ةرتف يهو) طقف ةضراعملل اريمأ اهلالخ ناكو ةضراعملل

 مث (ه79١ بجر يف بيبح نب نمحرلا دبع نم هدامتعا باتك مودق ىتح مث 4

 نمحرلا دبع نب فسوي مودقب تنرتقاو (ه74١ بجر خلسنم ذنم) ةنس ةرتف كلذ تلت

 عضو فييكت نكمي كاذنآ ريمألا ناك ةباوث نأ امبو «ةبطرقب هرارقتساو ةيقيرفإ نم
 ًاميعز ةنسلا كلت يف حبصأو يرهفلا نمحرلا دبع هيبأل ًاريفس الثمم ناك هنأب فسوي
 جل

 تام)# : : هنأ لوقت ذيل اا ورع نوال نيا ركذ لا ةرتفلا سفن ةماعلا يضود 1

 قرشملاب ةيمأ ينب رومأ تشالتو .ةيقيرفإب فالخلا عقوو (هتيالو نم نيتئسل ةباوث

 سلدنألا لهأ يقبف «ةدوسملا رمأ مظعو «جراوخلا ةرثكب برغملا ةيصاق نع اولغشو

 مّدَقو «ةلود لكل ةنس نيدنجلا نيب اهتلادإو «ةينميلاو ةيرضملا نيب ةرامإلا ماستقا
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 هتيالو ةنس رقتساو ه١؟9 ةنس يرهفلا نمحرلا دبع نب فسوي مهسفنأ ىلع ةيرضملا

 اوبصنو «ءىضوفب سلدنألا لهأ ىقب) هناب نودلخ نبا ةرابعو .4ةرامإلا راد ةبطرقب

 ةملكلا تقرتفا . .» :ًالئاق ريثألا نبا اهركذ دق ؛(ريثك نب نمحرلا دبع ةصاخ ماكحألل
 ريثك نب نمحرلا دبع اومَّدَّق ريمأ ريغب اوقب املف «ريمأ ريغب رهشأ ةعبرأ سلدنألا تماقأف

 ىلوتف يرهفلا نمحرلا دبع نب فسوي ىلع مهقافتا ريثآلا نبا ركذ مث !ماكحألل يمخللا
 قافتالا وهو (اوبحأ نم نولويف نميلا ىلإ رمألا درُي مث ةنس يلوي ) نأ ىلع ه195١ ةنس
 ما يملا كلا كيا عوقد نكلو «نودلخ نبا صن يف ركذلا فلاس
 : يلي امك عئاقولا بيت رت نأ بوصألا لعلو «ةمالس نب ةباوث ةافو دعب نكي

 اياز ادق ل اصعب امكللا للا ورثألا راس د14 منو رو ىف

 عقوف «ةيرضملاو ةيناميلا نم هعم نميف ةباوث هيلإ جرخو «ةبطرق ىلإ سلدنألا
 عجرو «ةجاب ةنيدمب راطخلا وبأ قحلف «سانلا قرفتو لاتقلا اوكرتف ءهركذ فلس ام
 (ريمأ ريغب رهشأ ةعبرأ سلدنألا تماقأف «ةملكلا تقرتفا) كلذبو «ةبطرق ىلإ ةباوث

 ةباوث لاتق اوضفر هتداقو شيجلا نأل ؛ناك امك ًايلاو ماسح ريمألا دعي مل هنأ ذإ

 هعم نيذلاو ةباوث عجرو ءاهيف نوطبارُي اوناك يتلا قطانملا ىلإ اوداعو هعم نيذلاو
 بسصدت قلع. .نساتلا ق قفتاو مجاب ةقيدش ولا ماسح عجر انيقيي «ةيطوق ىلإ

 كلذك رمألا رمتساو «ماكحألا نوؤشل ًاريمأ يناميلا يمخللا ريثك نب نمحرلا دبع
 .ه179١ بجر ١79 عيبر نم كلذ نوكيف ءرهشأ ةعبرأ

 ررقف «ركذلا فلاس ماسقنالا ةيلامشلا ةيقيرفإ ةيالو تدهش ةرتفلا كلت يفو
 عجرو هتيالو نع ىلختو ةلودلا ىلع نيجراخلا لاتق مدع ناوفص نب ةلظنح ريمألا

 تيبح نب نمحرلا دبع ىلوتساف - ه179 يناثلا ىدامج رخاوأ يف ماشلا ىلإ

 ةيقب يف نوجراخلاو نوبلغتملا رمتسا امنيب (سنوت) ةيقيرفإو ناوريقلا ىلع يرهفلا
  .ةيلامشلا ةيقيرفإ لك يف بورحلا تعلدناو «ةيلامشلا ةيقيرفإ ةيالو ءاجرأ

 ةيناميلا نيب ةرامإلا ةلادإ ىلع سلدنألا لهأ دنج قفتا ءاوجألا كلت ىفو

 يرهفلا بيبح ىلإ كلذب اوبتكو «ةباوث ريمأت ىلع اوعمجأو  اهمساقت وأ - ةيرضملاو
 كلذو سلدنألا ىلع هريمأت دمتعي ةباوث ىلإ بتكف  ةيقيرفإو ناوريقلا ىلع بلغتملا ' 

 ةلامتسا يف ذخأو ةبطرق يف هل ًالثمم فسوي هئبا ثعبو (ه175١ بجر خلسنم يف)
 ١78 نابعش) ةنسلا لالخ فسوي تابف ءربربلا ضعب كلذكو هيلإ ةيرضملا ةيسيقلا
 نب ماسح راطخلا وبأ ناكو ريمألا وه ةباوث ناكو «سلدنألاب ةثلاث ةوق (ه١١"١ نابعش
 لاق ء«ه٠١11١ نابعش رهش يلاوح يف ةمالس نب ةباوث تامو «ةجاب ةئيدم يف رارض
 راطخلا بأ ةداعإ 0 لهأ دارأف ترا ؛نيفس نملدنالا ةباوث ىلوت# :ريثألا با

 . ةملكلا تقرتفاو ءرضُم تعنتماف - سلدنألل ًاريمأ - رارض نب ماسح



 اني يِبلكلا رارض ني ماّسُح / نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 617

 اهالت امو (ه١12١ نابعش - ١19 عيبر) ةرتفلا كلت يف سلدنألاب ثدح ام نأ
 ةيمأ ينب رومأ تشالتو فالخلا عقو» :ًالئاق نودلخ نبا هيلإ راشأ يذلا عقاولاب طبتري

 لهأ ىقبف «ةدوسُملا رمأ مظعو «جراوخلا ةرثكب برغملا ةيصاق نع اولغُشو قرشملاب
 ىلع ماشه نب ناميلس تعياب يتلا ةضراعملا ةكرح ءاهتنا دعبف 22. . ىضوفب سلدنألا

 ءاصقإو ةيسيقلل بصعتلا ءاطخ يف دمحم نب ناورم ىضم ءركذلا فلاس وحنلا

 نيبصعتملا نم ميلاقألاو تايالولا يف ةداقلاو ءارمألاو ةالولا لك لعجف «نييناميلا

 بغري ملف يبلكلا ناوفص نب ةلظنح نييناميلا ءارمألا نم يقب نم رخآ ناكو «ةيسيقلل
 يف  ناوريقلا رداغف ةيناورملا ةفالخلا ىلع نيجراخلا ةلتاقم يفو رارمتسالا يف
 ةسايس ىلع تماصلا جاجتحالا نم ًاعون كلذ ناك امبرو . ه74١ يناثلا ىدامج
 ةصلاخ ةفالخلا ةلود نوكت نأ ديري ناورم نأ املاطف «ناورم اهيف طرفأ يتلا بصعتلا
 .طقف مهبو . .مهب ةفالخلا ةلود ءاجرأ ناورم ل دش: ةيريصتلا ةزسيقلل

 ةرتفلا كلت تدهش ةيسيقلل نيبصعتملا ةلامعو ناورم ةسايس ةهجاوم يف امنيب
 ةروث تعلدنا نميلا ةيالو يفف «قرشملاب ميلاقأو تايالو ةدع يف ةينامي ةضراعم

 بلاط ناكو «ه79١ ةنس لئاوأ يف يمرضحلا يدنكلا ىيحي نب هللا دبع قحلا بلاط
 كقول جيراوخلا نم هدرد تائاوولا مهرب يذلا ؛نييضايزلا :مولسإلا ءاملع نم قحلا

 نم ةريخ ناكو «ًادباع ًادهتجم ىيحي نب هللا دبع ناك» : ًالئاق ىنئادملا خ نزولا هعصو

 ءدهزو ملعو هقف بحاص ناك . . 5 هنأ تويعلا ةرق باتك يف ءاجو "يللا داب

 ركذ دقو .(«تومرضح ىف ء ءاضقلا ًايلوتم ناكو١» :يزارلا لاق «ًاييظدت اغيل اسيضنق

 ًاروج نميلاب تيأر : نحر ني هللا ديع»لاقا : الئاق هتروثل يسيئرلا لماعلا ينئادملا

 ماقملا انل لحي ام : يباحصأل ُتلقف «ةحييبق انلا يف ةريسو ءًاديدش ًافسعو ءأرهاظ

 وه نميلا ةيالو ىلع ناورم لماع ناكو ”نيلع رعصلا ادعم لور فوت اه ىلع

 لامع ةفاك اهب راس يتلا ةريسلاب نميلا ةيالو يف راسف !يسسفلا ينفقلا مع نب مسماقلا
 ىبحي نب هللا دبع ماقف «ةحيبق ةبصعتم ةريسو ءأروجو ءأفسع : :تايالولا ىف ناورم

 ناكو «ةرصبلاو نامُع ىف دزألا كلذكو «نميلا لئابقو قطانم ءايع نمقس لاعمالاب
 يدزألا فوع نب راتخملا ةزمح ؤبأ هنلإ لبقأف «يضابولا بهذملا نوتبتي دزألا

 رفنتساو «ةفالخلاب هوعيابو «ةرصبلاو نامع دزأ نم لاجر يف يدزألا ةبقع نب جلبو

 ناكو ةرامإلا راد اودصقو «هوعيابف» :ىنئادملا لاق ؛نييناميلا هباحصأ قحلا بلاط

 هوقلطأ مث ًاموي هوسبحف - يفقثلا مساقلا لماع - ةلبج نب ميهاربإ تومرضح ىلع

 )١( ج 97ص  يناهفصألا جرف يبأل - يناغألا ١ ”

 عروكألا يلع نب دمحم يضاقلا قيقحت - عييدلا نمل د نوميملا ةعيلا ناخب نويعلا ةرش -
0020 

 .1117نض
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 جحلو نيبأ قطانم توضناف تومرضح نم قحلا بلاط ىضمو 2١ ءاعنصب قحلف
 .ءاعنص ىلإ مدقتو ءدّئجسلا قطانم يف يفقثلا تاوق مزهو هئاول تحت (زعت) دنجلاو

 لخدف «اليتق ناورم لماع يفقثلا مساق اهيف طقس ةكرعم ءاعنص فراشم يف تعقوف
 لك هئاول تحت توضناو نميلا ةيالو ءاجرأ لك نم سانلا هاتأو ءاعنص قحلا بلاط
 ىيحي نب هللا دبع ماقأ :ىتادملا لاق ءًالامش :فئاطلاو ًاقرش نامع ىلإ نميلا عوبر

 0 ماقأ ) ينل طق الاف رد 01 يتاقلا وع تكرر ةنقاع فيون علا يع داحس
 اقو 2"”نميلا ءاجرأ لك نم لئابقلا تاداس هتتأو «ةريسلا نسحأو ءاعنص يف قحلا
 1 ةئينأمطلا داعأ ع ءاعنص ىيحي نب هللا دبع لخد املا نويعلا ةرق شماه يف عركألا

 لاق كلذكو "9(نينمؤملا ريمأب بطوخو «نميلا جوبر يف لدعلا قاور طّسّبو ءاهلهأ

 . *!نينمؤملا ريمأب ىيحي نب هللا دبع يدوُت١ : يدوعسملا خرؤملا

 ءاعنص يمرضحلا يدنكلا ىيحي نب هللا دبع قحلا بلاط ةطلس تلمش دقل
 نامع يف نويناميلا دزألا هعيابو ه119 ةنس طساوأ ذنم نميلا ةيالو ءاجرأ رئاسو

 هنت لاجر ىف يدؤألا هيفع نب عليو يدزألا ةزريستبا اهننيلإ لاو ةرصبلاو

 ةفيلخلاب هتادانمل ىفكي ال كلذ نكلو .ءهدهع لاجرو هتداق نم اوحبصأو

 مكحب اولقتسا نيذلا نييومألا ماكحلا أبن يف يدوعسملا ركذ دقف «نينمؤملا ريمأو
 نوبطاخُي ال١ سلدنألاب نييومألا ماكحلا كئلوأ نأ يسابعلا رصعلا يف سلدنألا
 ىلع ًاسايقو 226 نيمرحلل ًاكلام ناك نم الإ مهدنع اهقحتسي ال ةفالخلا نأ ءافلخلاب
 ةفيلخلاب بطاخُي مل يمرضحلا يدنكلا ىيحي نب هللا دبع قحلا بلاط نأ ودبي كلذ

  نودلخ نبا ركذ امك  ثيح ءه١١؟9 ةجحلا يذ رهش ذنم الإ نينمؤملا ريمأو

 عست ةنس يدزألا فوع نب ةزمح ابأ قحلا بلاطب فورعملا ىيحي نب هَّللا دبع ثعبا

 لماعو .مفقوملاب اومكحو ةكم اومدقف «ةئامعبس يف ةبقع نب جلب عم ةئامو نيرشعو
 يضقني ىتح ةعداوملا يف مهبلطف ناميلس نب دحاولا دبع ٍذئموي  ةكمو - ةنيدملا

 «لوألا رْمَّتلا يف دحاولا دبع ٌرَقو ءاهتدم ىلإ ةعداوملا هعم اومكحأ مث . .مسوملا
 . 3ةيدملا ىلإ نيشمو

 دحاولا دبع َرفف «هلإلا نيد اوفلاح دق ٌةباصع ٌجيجحلا ٌراز

 .١٠ج 97ص - يناهفصألا جرف نبال د يناغألا )001(

 .55 ص  فرطماب دمحمل  تومرضح خيرات نم تاحفص (؟)

 .7١١ص  عوكألا يلع نب دمحم يضاقلا قيقحت - عبيدلا نبال - نوميملا نميلا رابخأب نويعلا ةرق (')
 ,؟ج ”؟05/ص - يدوعسملل  بهذلا جورم (:)

 .ادج 1١1١؟ص  يدوعسملل  بهذلا جورم (45)

 241 ع دراكولا خيرات يف نميلا (5)
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 هراشلا ريمبلاع< طيقت يشمو6 "ابرام لف النجلاو ةرافإلا كرت

 ةفيلخلاب يدونو عيوبو قحلا بلاط ةلود يف اهيحاونو ةكم توضنا كلذبو

 رد از 0الاركالا زي الل كو ما يع نب دحر ورع رادار

 ةكم نم هدونج عم جورخلاب رهاب امنإو مهلتاقي كر دونجلا نم دددلا كلذ فاعضأ

 0 ا يا
 ديم نب ناوزمس ىلإ دحارلا ليغ نعال هلا نكذب كقتكار كلذل ارييمفت فاياوولا
 ميم ةنياملا لهارا شيلا تعبي ناوزمهيلإ تدجف «ةخب نع ةجارخإ قع ردي

 لزرع ةباكنن كلذ. ناكو ”ةعم ىلإ نانقع نيرمع نب هللا ديغوب زيرعلا ديع

 شيرف تناكوا) : ينئادملا لاق «فالآ ةسمخ وحن يف زيزعلا دبع راسف «دحاولا ديعل

 ةزمح ابأ نأ نوكشي ال وتاكل 3 يربطلا لاقو مديريخلا تيباك يجو سافل نك

 سفن يدزألا ةزمح يبأ لاتقل هشيجب زيزعلا دبع ريسم ذختا دقو «مهيديأ يف هباحصأو

 رعاش ىسيقلا ىلذهلا رخص وبأ لاقف «ةيناورملا ةفالخلا ةطلسل ةيسيقلا ةيبصعلا عباط

 اولجختست الو موقلا اوهجاوو يي ل معسل

 زيجات الوافي ال وعسفا» .لوحالا نيلقلا زيرحعللا دنع

 لهأ يبس ينم يرتشي ْنَم١ :لوقي زيزعلا دبع باحصأ نم رجات لجر ناكو
 «برح باحصأ اوسيل نيفرتُم اوناكو ديدق اولزن املف» :نودلخ نبا لاق «نميلا
 مهالتق ناكو .مهيف اونخثأف ضايغلا نم يدزألا ةزمح 5 باحصأ مهيلع علطف

 نيثالثو نيتئامو نيفلأ ديدق ىلتق غلب : ي يتتادملا لاقو ١ شيرف نم ةلامعبس رحل

 لاقو اةاجر ةوسسمخلو ةئامو نافلأ يلاومبلاوءادعجلاو سيرف نم متم ا

 وبأ ىضم دقو .؛زيزعلا دبع مهريمأ ليقو «ديرشلا الإ مهنم تلفي مل» :يربطلا
 نبا لاق «بيحرتلاب ةنيدملا هتلبقتساف ةرونملا ةئيدملا ىلإ ديدق نم يدزألا ةزمح
 بطخو ا ا لخد "0 :نودلخ

 0 لا ا نع : 0

 )١( 487ص  نودلخ نبا خيرات يف نميلا - 587.
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 نينمؤملا ريمأب يدونو يمرضحلا يدنكلا ىيحي نب هَّللا دبع قحلا بلاط ةفالخو
 هئلاذا ناكر كعان؟ 3 ةديحنلا ىذ 1 ىف: ةهركملا ةكملا هعطلس ةيلوست كنف ةنيلكتلا
 يدامج فصتنم ىلإ  يدزألا فرع نب ري نأ زاجكلاو يحلو ةكو قلع

 .يراصنألا لْضُمُملا ةئيدملاب ةزمح يبأ ةطرش ىلع ناكو - ه١١ ةنس لوألا

 ىدامج  ه54١1 عيبر) ةفالخلاب هتعيابمو قحلا بلاط ةكرح ةرتف يف امديب
 هطاشن كدتميو نامع يف يدزألا بلهملا نب ديزي نب نمحرلا دبع ناك (ه٠

 يبلكلا روهمج نب روصنم ناكو - ارحبو أرب  ةرصبلا ىلإ ةيناورملا ةفالخلل ئوانملا
 نع ةيلالقتمالا ةفضر ةنطلس كمت تقايو اهيلع رظيس دق ( ناكيكاب) دكشلا ةيآلو..لق
 ةفاراعملا ديب هتطتس نت ناساوتخ ةبألو ةيصاع نوح ةيدم ستاكو قنا نوملا ةفالخلا
 فصو دقو .بلهملا نب ديزي لاخ يدزألا ينامركلا يلع نب عيدجلا ةدايقب ةينميلا

 ةفيلخلا ىلإ نيتلاسر يف ةينميلا ةضراعملا هتغلب ام ناسارخ ريمأ يسيقلا رايس نب رصن
 «ناقلاطلا انيلع تقبطأ دق . .- نينمؤملا ريمأ اي) :اهادحإ يف لاق دمحم نب ناورم
 مهبحاصو ناجرج لهأ مهيتأي مث ءاوغلب ام اهيف اوغلب دق ورم هذهو ءْخْلَبو «ذورلاو
 وبأ مهتعاط بحاص وهو ناسارخ روك ىف رّيسو ناجرج دسفأو دالبلا لغنأ يذلا

 ريمأ اي نحنف .. :ةيناثلا ةلاسرلا يف لاقو .«يدزألا ديزي نب كلملا دبع نوع

 انناوخإ نم نحنف «ةفصاعلا بوبه دنع ةنيفسلا ؤفكت انب أفكتي لئاه رمأ يف نينمؤملا
 هليخ دوروو نينمؤملا ريمأ ثايغ انّلمأ دقو :ضبلا ةضن لفض ىلع ةيقامحلا
 .00©2(هناسرفو

 هماوق غلب ًاشيج دمحم نب ناورم ثعب ه١ لوألا ىدامج طساوأ يفو

 ةبراحمل نميلاو ةرّؤنملا ةنيدملا ىلإ ىسيقلا ةيطع نب كلملا دبع ةدايقب أفلأ نيرشع

 يدزألا ةزمح ابأ زاجحلاو ةنيدملا يف هبئانو يدنكلا ىيحي نب هللا دبع قحلا بلاط

 ؛ هباحصأ مزهناو ةزمح وبأ لِتَقَف ءزاجحلا يلاعأب ىرقلا يداو يف ةزمح وبأ مهبراحف
 ىلإ راسو ءًارهش اهب ماقأف - لوألا ىدامج طساوأ يف - ةكمو ةنيدملا ةيطع نبا لخأف

 نياو قحبلا تنلاط نيعلا#: :فدوهمملا اهنا داعم نس وشتلا بلاطاتلا ناسو عنا
 يف قحلا بلاط لِيُق مث 22(ةميظع بورح مهنيب تناكف «فئاطلا ةيحان يف ةيطع
 مهتيقب لخدو ناورم شيج نم فالآ ةرشع ءاهز اهيف طقس ةشيب يداوب ةريخأ ةكرعم

 .دحأ مهنم عجري ملف ةيطع نبا عم نميلا

 يف جامدنالاو قيسنتلاب قرشملاو ناسارخ يف ةينميلا ةضراعملا تأدب ٍلئدنعو

 .؟97ص ب ةيسابعلا ةلودلا رابخأ )١(
 ,اج ١ ة ملص ف يدوعسملل 5 بهذلا جورم (؟)
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 ىدامج 4 يف ورم ىلإ ِمِدَق يناسارخلا ملسم ابأ َنَأ» : يربطلا ركذ دقف «ةيسابعلا ةوعدلا
 17( رايس نب رصن برح ىلع يدزألا ينامركلا عيدج نبا قباطف ه٠17١ ةنس ةرخآلا
 ثعبو يناسارخلا ملسم وبأ اهيلع رطيسو ثادحألا نم ةلسلس ناسارخ ةهبج تدهشو

 نب رصن نب ميمت اهيف ناكو (ناقدوسلا) ةقطنم ىلإ يئاطلا بيبش نب ةبطحق يناميلا دئاقلا

 مهاعدو ةبطحق مهيلإ فحز . . :نودلخ نبا لاق ءفيثك شيج يف يسيقلا رايس
 ءأفلأ نيثالث اوغلب لاقُي باحصأ نم ةميظع ةعامجو ميمت لِتْقَف ءمهلتاقو «هتوعدب

 روباسين ةبطحق مِدَقو «سموق ىلإ رايس نب رصن اهنم برهف روباسين ىلإ ةبطحق راسو
 يسيقلا ةلظنح نب ةتابن اهب ناكو ناجرج ىلإ لحترا مث ه١1١ لاوشو ناضمر اهب ماقأف

 كلملا دبع نوع ىبأ ةهجاومل قارعلا ىع ناورم لماع ىسيقلا ةريبه نب ديزي هثعب) -

 كّلَمَف «فالآ ةرشع يف ةتابن لتقف «ةتابن لّئاَو ناجرج ىلإ ةبطحق مدقتف - (يدزألا
 ميلقإ يف ًاميقم يسيقلا ةرابض نب رماع ناكو . .ه١١١ ةجحلا يذ يف ناجرج ةبطحق
 نبا غلب املف -ه794١ ةنس ذنم  دنسلا يف يبلكلا روهمج نب روصنمل ًاهجاوم نامرك

 ةرابض نب رماع ىلإ بتك ناجرج يف هشيجو ةتابن لتقم قارعلا ريمأ يسيقلا ةريبه
 .ناهبصأ اولزنو أفلأ نيسمخ ىف ةرامع راسف ىئاطلا ةبطحق لاتقل نامرك نم ريسملاب
 .4. . لتقو يسيقلا ةرابض نبا مزهناف «ًافلأ نيرشع يف ةبطحق مهيلإ راسف

 د

 ةيمأ ىنب رومأ تشالت» ةرابعب نودلخ نبا اهركذ يتلا ءاوجألا كلت يفو

 يأ)  ةدوسُملا رمأ مظعو «جراوخلا ةرثكب برغملا ةيصاق نع اولغُشو «قرشملاب
 سلدنألل ًاريمأ حبصأ يذلا ةضراعملا ةكرح دئاق سلدنألاب يفوت «- (ةيسابعلا ةوعدلا

 راطخلا ىبأ ةداعإ نميلا لهأ دارأف» :ريثألا نبا لاق «ءيماذجلا ةمالس نب ةباوث
 تاجا ني ليمسلا ييسارو ةيريقملا تععناف سلدناللا اريمآ راربغ نبا مامخ
 .(«ةملكلا تقرتفاو

 عيبر نم) ةرتفلا يف هثودح انضرتفا ام نودلخ نبا كلذكو ريثألا نبا ركذي انهو
 ىف نكلو «ةمالس نب ةباوث توم دعب ثدح هنأ ىلع (ه١1١ نابعش ١١19 ىناثلا

 ني ةياوك نأ اركذ امهيلك نودلخت قباون نيثألا عيا نأ ممن« ةيقمزلا ةركفلا فللل» سقن
 ديمعت مث ه78١ بجر يف هتكرح ةيادب ذنم كلذو (نيتنس سلدنألا ىلوت) ةمالس
 ه19١1 بجر خلسنُم يف ناوريقلا بحاص يرهفلا بيبح نم هتيلوت ىلع قافتالا
 .ه١1١ نابعش يف ةباوث ةافو نأ مزلتسي امم  نودلخ نبا ركذ امك

 «نيتنس سلدنألا ةباوث ىلوت» يلاتلا بيترتلا ركذت ريثألا نبا ةياور نكلو

 ,ةدحج 9,/ص - يربطلا خيرات )١(
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 نب ليمصلا مهسأرو ةيرضملا تعنتماف ءراطخلا يبأ ةداعإ نميلا لهأ دارأف «يفوتو

 اومَّدَقو «ريمأ ريغب رهشأ ةعبرأ سلدنألا تماقأف «ةملكلا تقرتفاو ءمتاح

 يقب» :ةرتفلا كلت نع نودلخ نبا لاقو .«ماكحألل يمخللا ريثك نب نمحرلا دبع

 دنج قفتا مث «ريثك نب نمحرلا دبع ةصاخ ماكحألل اوبصنو «ىضوف سلدنألا لهأ

 لكل ةنس نيدنجلا نيب اهتلادإو ةينميلاو ةيرضُملا نيب ةرامإلا ماستقا ىلع سلدنألا

 ه159١ ةنس يرهفلا نمحرلا دبع نب فسوي مهسفنأ ىلع ةيرضُملا مّدَقو «ةلود

 ناكمب نيقثاو مهتلاد داعيمل ةينميلا مهتقفاو مث .ةرامإلا راد ةبطرقب هتيالو ةنس رقتساو

 عم ةبطرق ىرق نم ةدنقش يف مِهلْزَن ناكمب فسوي ِمُهَتْيَبَ «مهقافتاو مهدهع
 .' «مهومحلتسإف «ةيرضُملاو متاح نب ليمصلا

 ةداعإ نميلا لهأ دارأف ه79١ نابعش ىف تناك ةباوث ةافو نإف كلذ بجومبو

 «ةملكلا تقرتفاو ةيرضُملا تعنتماف «سلدنألل ًاريمأ رارض نب ماسح راطخلا يبأ
 ريثك نب نمحرلا دبع يناميلا ملاعلا بيصنت ىلع اوقفتا لاتتقالا مدع ىلع ًاصرحو
 ةدعقلا يذ  نابعش) رهشأ ةعبرأ كلذك رمألا رمتساو ماكحألا نوؤشل أريمأ يمخللا
 نيب اهتلادإو «ةينميلاو ةيرضُملا نيب ةرامإلا ماستقا ىلع قافتالا عقو مث (ه8
 نمحرلا دبع نب فسوي ىلع مهيأر قفتا» :ريثألا نبا لاق «ةلود لكل ةنس نيقيرفلا

 نولويف نميلا ىلإ رمألا درُي مث ةنس يلي نأ رمألا رقتساف ه79١ ةنس اهيّلوف يرهفلا
 مهسفنأ ىلع ةيرضملا مَدُقو» :يه نودلخ نبا ةرابع امئيب «مهموق نم اوبحأ نم

 ىلإ ريشي امم «ةيطرقب هتيالو ةنس رقتساو ه1١؟5 ةنس يرهفلا نمحرلا دبع نب فسوي

 (ه١١١ ةدعقلا يذ ١79 ةجحلا يذ) ةنسلا كلت يف ةيسيقلا ةيرضُملل ًاريمأ ناك هنأ
 .سلدنألاب نيينميلل ًاسيئر حبصأ دقو ةجاب ةئيدم يف رارض نب ماسح راطخلا وبأ ناكو

 ةيناميلا قفتا «ةبطرق يرهفلا فسوي اهيف ىلوت يتلا ةنسلا ةرتف تهتنا املف
 نويناميلا راسف ؛ةبطرق يحاونو ىرُق نم يهو (ةدنقش) ةيرق يف ءاقللا ىلع ةيرضُملاو
 نبا ركذ امك مهو ةدنقش ىلإ ةجاب ةنيدم نم يبلكلا رارض نب ماسح راطخلا يبأ عم

 ١ نم مهلزن ناكمب يرهفلا فسوي مهتّيَبَف «مهقافتإو مهدهع ناكمب نيقثاو»  نودلخ
 لبقأ ..» :ريثألا نبا لاقو .«مهومحلتساف «ةيرضُملاو متاح نب ليمصلا هعمو ةدنقش

 ةعقو يف ريثك قلخ مهنم لتقف ليمصلا مهتّيبف «مهنم الجر اولوي نأ نوديري نميلا لهأ
 ترسكت ىتح فويسلابو تعطقت ىتح حامرلاب اولتتقاو ءراطخلا وبأ َلِتُق اهيفو «ةدنقش
 . "'”«هانركذ ام ريغ ليق دقو .ةئامو نيثالث ةنس كلذ ناكو «روعشلاب اوبذاجت مث

 .4ج ١٠7١ص - نودلخ نبا خيرات )١(
 .ةج ١5ص - ريثألا نبال  خيراتلا يف لماكلا (؟)
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 ىلإ ريشي «هانركذ ام ريغ ليق دقو ١70 ةنس كلذ ناكو» :انه ريثألا نبا لوقف

 نكميو «ثادحألا بيترتو نمزلاب لصتتو «ريثألا نبا اهركذي مل ةيناث ةياور دوجو
 «نيتئس سلدنألا ىلوت ةمالس نب ةباوث نأ ىلع رداصملا عامجإ لالخ نم كلذ كاردإ

 ءها١٠7 نابعش ىف  هتافو ىلإ - ه758١ بجر ىف  هتكرح ةيادب ذنم كلذ نوكيف

 هيبأل ًالثمم ىتأ هنأل ةرتفلا كلت يف ةيرضملا ةيسيقلل ًاسيئر ناك يرهفلا فسوي نأو
 ةدم ةبطرقب ماقأف ه9١١ بجر حلسنم يف سنوت ىلع بلغتملا يرهفلا نمحرلا دبع

 . يماذجلا ةمالس نب ةباوثل ةيلاوملا ةيرضملا ةيسيقلا رئاشعلل ًاسيئر اهلالخ حبصأ ةنس

 تعنتماو راطخلا ىبأ ةداعإ نميلا لهأ دارأ (ه٠١١ نابعش ىف) ةباوث تاماملف

  ماكحألا نوؤشل يمخللا ريثك نب نمحرلا دبع بيصنت متف ؛ةملكلا تقرتفاو ةيسيقلا
 اذإف (ه١١ ةدعقلا يذ  نابعش) رهشأ ةعبرأ كلذك رمألا رمتساو - ةيناثلا ةرملل امبر

 اها١7 ةجحلا يذ ىف كلذ نوكيف ةنس ةدمل كلذ دعب ىلوت يرهفلا فسوي ناك

 امنإو ه١1١ ةجحلا يذ يف نوكت ال ةدنقش ةعقو نإف يلاتلابو ه١١ ةدعقلا يذ
 دعب ةنس سلدنألا لوتي مل يرهفلا فسوي نإف ملام ,«ه١١ ةجحلا يذ يف نوكت
 راطخلا يبأ لتقمو ةدنقش ةعقو كلذ تلت امنإو يمخللا ريثك نب نمحرلا دبع ةرتف

 ناك اذإ امأ .كلذ دعب ةنس ةدم يرهفلا فسوي ىلوت مث (ه١١١ ةجحلا يذ يف)
 اهنمز نوكيف ةدنقش ةعقو كلذ تلتو ريثك نب نمحرلا دبع ةرتف دعب ةنس ىلوت فسوي
 هنآ ةرتفلا كلت نع نردلخ نبا لوق عم كلذ بساع ءها١7 ةجحلا يذ يف

 . ةيسابعلا ةوعدلا ينعي «ةدوسملا 3 0 +. قفرسملاب ةيمأ ينب رومأ تشالت

 تثدحو ال ل ع رع ا ةضراغملا تحيمدتا نأ دعف

 ةريبه نبا ىلإ ناورم ةفيلخلا بتك١  ه١٠1١ ةجحلا يذ ىلإ  ركذلا ةفلاس تاروطتلا
 سموق نم رقهقت دق ناك يذلا ناسارخ ريمأ رايس نب رصن دادمإب قارعلا ريمأ يسيقلا

 ثعب امنيب «فيثك شيجب ةريبه نبا هدمأف  سراف دالب يف  ّيرلا راوخ ىلإ
 مرحم يف ّيرلا راوخ يف رصن ةرصاحمل نسحلا هنبا يئاطلا بيبش نب ةبطحق

 . .ه١١ لوألا عيبر يف اهب تامف دنواهن ىلإ رايس نب رصن لحتراف . .ه١
 ىلإ ةبطحق راسو . .ه١١ رفص ىف اهذخأو ٌيرلا لخد دق ةبطحق نب نسحلا ناكو
 رخآ ىلإ رهشأ ةئالث اهرصاحف دنواهن ىلإ راس مث ه١7١ بجر يف اهذخأف ناهبصأ
 نب كلملا دبع نوع اباد دنواهن نم  ةبطحق ثعبو ..اهكلتماو اهمحتقا مث لاوش
 اهبو (لصوملا مي | يف) روز رهش ىلإ يعازخلا مثيهلا نب 00

 وبا فللمل ىلا ةينسلا ذ ىف لوقو :دامتم عزهناف ينيقلا' يوما: نايكس ني اةنامتع

 نبا اهريمأ هيلإ راسو قارعلا ىلإ يئاطلا ةبطحق راسو . .لصوملا دالب يدزألا نوع
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 ةدايقب ةفوكلا يف ةينميلا ةضراعملا تراث امنيب «تارفلا رهن دنع الباقتف يسيقلا ةريبه
 راثف  يرسقلا هللا دبع نب دلاخ ريبكلا يناميلا ميعزلا لجن  يرسقلا دلاخ نب دمحم

 ها” مرحم 1 نيئثإلا موي ةفوكلا ىلع رطيسو اهلماع مزهو ةفوكلاب دلاخ نب دمحم
 اوقحلف نميلا لهأ نم هباحصأ نم ريثك قارعلا لماع يسيقلا ةريبه نبا نع للستو
 شيج ىلع يئاطلا بيبش نب ةبطحق رصتناو ''ةفوكلا يف يرسقلا دلاخ نب دمحمب
 ةيطحق نب نسحلا ةدايقلا ىلوتف تارفلا ةكرعم يف ةبطحق لِتُقو ءتارُْقلا يف ةريبه نبا
 نب دمحم ناكو .اهيف لِتُق مث طساو ىلإ ةريبه نبا برهو مرحم 4 يف كلذو :يئاطلا
 نب دمحم نلعأف (نميلا ديس) :هل لاقُي ناكو ةفوكلا ىلع رطيس دق يرسقلا دلاخ
 ةفالخلا ةلود مايقو «ةيناورملا ةيومألا ةفالخلا ةياهن ه77١ مرحم ” يف دلاخ

 دلاخ نب دمحم ناك يذلا حافسلا سابعلا يبأ مساب حيرصتلا نود (ةيسابعلا) ةديدجلا

 همساب دلاخ نب دمحم حرصُي ملف  (قحلا بلاط لتقم دعب)  ةكم يف أرس هعياب نمم

 موي يف كلذو (دمحم لآ نم اضرلا) ةفيلخلا مساب ةديدجلا ةفالخلا نلعأ امنإو

 يدزألا بلهملا نب ديزي نب نمحرلا دبع هجوت» امنيب ''ةيرجه ١١ مرحم 1 نينثإلا
 ىقتلاو "”لبجلاو لهسلا يف روكلا ىلع هلامُع هجّوَو (قارعلا برغ) رمتلا نيع ىلإ
 :١ قت ركاب اطل ةظعق' نيب هدمحلا ةفاقلاو:فرشقلا ةلاخ نب كم نيمألا
 ةاعيابو ىناجبلا ننادمولا للكل نب ناضل زب نضيع هكا ىلا ىلإ اناسو هورس
 لاق (دمحم لآ ريزو) ٌيمُس ءأرس لازي ام ناك ةفيلخلا مسا نأ امبو «ةفيلخلل ًاريزو

 وبأ لمعتساو «دمحم لآ ريزو ناميلس نب صفح ةملس ابأ سانلا عياب» :نودلخ نبا
 سابعلا وبأ رهظ ىتح ريمألا ىمسُي ناكو ةفوكلا ىلع يرسقلا دلاخ نب دمحم ةملس
 يبأ روهظ ىتح ريمألا ىَمَسُي يرسقلا دلاخ نب دمحم ناك» :يربطلا لاقو « حافسلا

 مايقو ةيناورملا ةيومألا ةفالخلا ءاهنإ يف يناميلا رودلا ىلجتي كلذبو "”(سابعلا
 دئاقلاو ىنادمهلا ةملس وبأ ريزولاو دلاخ نب دمحم ريمألا ناكف ةيسابعلا ةفالخلا

 ناك امنيب اهقراشمو قارعلا يف ةلودلا نوريدي نيذلا ْمُه يئاطلا ةبطحق نب نسحلا
 يذ يف - لصوملا ميلقإ لخد دق يدزألا ديزي نب كلملا دبع نوع وبأ ينميلا دئاقلا

 دمحم نب ناورم ةفيلخلا رفنتساف «لتاقم فلأ رشع ىنثإ ءاهز هعمو - ه١17١ ةجحلا

 «يدزألا ديزي نب كلملا دبع نوع أ لاتقل راسو ماشلاو ةيتارفلا ةريزجلا لهأو دنج

 نم افلأ نيرشعو ةئام يف ناّرَح ةنيدم نم دمحم نب ناورم راس» :نودلخ نبا لاق

 نوع وبأ راسو «بازلا ناورم لزنف ه17١ ةنس نم مرحملا يف ماشلاو ةريزجلا لهأ
 «(ماشلاو ةريزجلا لهأ نم فلأ ةثئام يف ناورم ناك) :ركاسع نبا لاقو «بازلا ىلإ

 .ةدج 97ص - يربطلا خيرات 0) .7905و ”58ص ب ةيسابعلا ةلودلا رابخأ )١(
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 يف  ناورم عم ةهجاوملا ةيادب دنع لتاقم فلأ رشع ىنثإ وحن يف نوع وبأ ناك امنيب
 نب قاحسإ ةدايقب فالآ ةثالثب ةفوكلا نم ينادمهلا ةملس وبأ هَدَمأَف - ه77١ مرحم

 ةثالث مث ىسوم نب ةنييع ةدايقب فالآ ةثالثو يدنكلا ثعشألا نب دمحم نب ةحلط
 وبأ رهظ املف  رفص ىف  افلأ نيرشع نم أوحن نوع يبأ ركسع غلبف «نورخآ فالآ

 يبأل اددم فالآ ةتسب ثعب ه7١ عيبر رهش ١١ يف ةفوكلاب عيوبو حافسلا سابعلا
 ل ل ا ا داع 1 م1

 2 يدعس ىضاقلا 0 ثيح ءه17١ يناثلا ىدامج ١١ تبسلا موي بازلا

 ءالو ناك نئلو «ةيمأ ونب هعمو ماشلاو  ةيتارفلا  ةريزجلا لهأ نم ناورم دنج ناك»

 هل ءالولا اذه لثم ىلع ماشلا لهأ نوكي نأ لوقعملا نم سيلف «ناورمل ةريزجلا لهأ

 ظحلي نأ ناورم ىلع بجاولا نم ناكو - (ةيرثكأ هيف نويناميلا يماشلا شيجلا نأل) -
 ةليبق ناورم رمأ موجهلل ناقيرفلا دعتسا امدنعف . .طقف سيق نم هدنج راتخي نأو اذه
 هليحتو ءهرمأ ةعاط ىّبأت ةليبق لك تذخأو «ْتَيأف «لاتقلا أدبت نأ (ةيناميلا) ةعاضق

 يناثلا ىدامج يف  ناورم ةميزهب بازلا يف ةهجاوملا تهتناو "5 ىرخأ ةليبق ىلإ
 تاورم زاتجا امل)» :يدوعسملا لاق « ةيتارفلا ةريزجلا ىلإ ناورم بحسلاف ه5

 صمح لهأ هب بثوو «هتقاسب (ةيناميلا) خونت ةليبق تعقوأ نيرسنق دالبب

 هاوق عمجتسيف مورلا روغثو ةينيمرأ ىلإ ةيتارفلا ةريزجلا نم ريسملا ناورم دارأو

 ل هجوتي نأب يريشقلا هللا دبع نب ليعامسإ هيلع راشأف هل نولاوملا هيلإ عمتجيو

 نب ليعامسإ نأ ناورم ملع» يدوعسملا لاق انفك 9 - ماشلا ناورم لخد املف , ماشلا

 .هايإ هترواشم يف ْطَّرَف هنأو ةحيصنلا هضحمي ملو يأرلا يف ُهَّشَع دق يريشقلا هللا دبع

 ةيرازنلا عم هبصعت ناورم عفني ملو 5 .هموق عم ًابصعتم ناطحق نم ًالجر رواش ْذِإ

 يناميلا ٠ بضغلا ادا ةيرضملا ازا تاررب يصمت ذأ امنإو "”*( اعيش

 ل اولا هب تيلقتاف ناوزم ىلع ا ونفع

 راسف «هولتاقف نويناميلا صمح لهأ هب بثو صمح ىلإ ناورم لصو املو

 نهج ردا دع نب كرر يح بور «همع نبا ديلولا اهيلعو قشم ما ىلإ

 ب كسلا نيطسلفب نيطسلفب راثو» «نيطسلف ىلإ راسو قشمد ناورم كرتف «يجحأملا

 ١١. 5ص - بيج وبأ يدعس - ةيومألا ةلودلا طوقسو دمحم نب نآأورم 0220
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 لخدو شيرعلا ىلإ ناورم لفجأف "١ هلوخد نم هعنمو يماذجلا حور نب ناعبض
 وبأو (يسابعلا) يلع نب حلاص راسف» :يدوعسملا لاق - ه7١١؟ لاوش يف  رصم

 ناورمب اوقحلف ىجحذملا ليعامسإ نب رماعو يدزألا ديزي نب كلملا دبع نوع
 هيلإ راسف . .ديعصلا ىلإ مث «ليئلا ىلإ ناورم لفجأف» :نودلخ نبا لاق ""””رصمب
 يذ رخآ يف ةرعطَو ناورم مزهناف . . كلانه هتّيبو «يدزألا كلملا دبع نوغاويأ

 نب رماع نوع يبأ ةعيلط ناكو . .هيلإ نوع يبأ ةعيلط هب ثعبو ءهسأر عطْقو ةجحلا
 . 7( يثراحلا ليعامسإ

 نب رماع فيسب ًاعيرص نييومألا ءافلخلا رخآ ًادمحم نب ناورم طقس كلذبو
 نم ةئس ءاهز دعب كلذو ه177 ةنس ةجحلا يذ ىف يجحلملا يئراحلا ليعامسإ
 ةلود راطإ يف سلدنألل ءامظعلا ةالولا رخآ يبلكلا رارض نب ماسح راطخلا يبأ لتقم
 .ةيمالسإلا ةيبرعلا ةفالخلا

 ةبطرق يف يبلكلا رَّوْهَج نبا ةلود مايق ىلإ سلدنألا ثادحأ ملاعم

 ةجاب ةنيدم نم رارض نب ماسح راطخلا يبأ عم نييناميلا ريسم ركذ فلس دقل

 ىلوتي نم لوخ ةيرضملا ةيسيقلا عم مهافتلاو ءاقتلالل ةبطرق ىرق نم ةدنقش ىلإ
 عم ةيرضملا ةيسيقلاو يرهفلا نمحرلا دبع نب فسوي مهب ردغو مهتّيبف «سلدنألا

 عم اوناك نيذلا امأ «ةيناميلا نم قيرف الإ راطخلا يبأ عم نكي ملو ؛متاح نب ليمصلا
 يذلا راطخلا يبأ عم اونوكي ملف ةضراعملا ةكرح يف نييناميلا نم ةمالس نب ةباوث

 يف ةيناورملا ةفالخلا لجرو دمحم نب ناورم لماع هنأ ىلع رارمتساب هيلإ اورظن
 تعلخ يتلا ماشلاب ةضراعملا عم ةباوث ةدايقب ةينميلا ةضراعملا ىوه ناك امنيب سلدنألا
 فلاس وحنلا ىلع رومألا تراس مث «كلملا دبع نب ماشه نب ناميلس تعيابو ناورم

 ةنس وأ ه١٠٠١ ةنس ةجحلا يذ ىف راطخلا ىبأ لتقمو ةدنقش ةعقو ىتح ركذلا

 لتقم ىتح ةذحاو ةئس اهالوتو سلدنألاب مكحلا ىلع يرهفلا فسوي بلغتف هه
 هالوو هيلإ بتك ناورم نأ لاقيو ءه1١1” ةجحلا يذ ىف دمحم نب ناورم ةفيلخلا

 نأ يوصالاو «ةنرمألا ةفواقلا ءايقاو ةاوره لعتم ىح ةنسااهالوتقا نيلاتألا ىلع
 لتقم دعب كلذك رمألا رمتساو «ةنسلا كلت يف ناورمل ًايلاو نكي ملو ًابلغتُم ناك
 - يرهفلا فسوي ىلع سانلا عمتجا» :ريثألا نبا لاق .ةيومألا ةفالخلا طوقسو ناورم

 اهلهأ الجو «سلدنألاب طحقلا ىلاوت مث  (راطخلا يبأ لتقمو ةدنقش ةعقو دعب)

 ,أج 255 ١5ص ب يدوعسملل  بهذلا جورم 2200

 .٠5/ص - نودلخ نبا خيرات يف نميلا (؟)
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 نب فسوي دبتسا) :نودلخ نبا لاقو «ها75١1 ةنس ىلإ ت زتو ءاهنع

 رئاودلاب اوصبرتو ةبلغلل اوناكتساف «مهرمأ ىلع ةينميلا َبِلَعَو «يرهفلا نمحرلا دبع
 راب موتري نوما اعدم علو اب ٠ ات لكاادلل نتطرلا ةيعا جادا ىلإ

 ةينميلا ا 0 0 د و يرهفلا سوت

 ةقطنمل ًالماع ا «ةيليبشإ ةقطنمل الماع حابصلا وبأ ناكو «هنوذش

 قرشملا يف فقوملا ءالجنإ ىتح فصلا ةدحو ىلع صرح كانه ناكو «ورزوم

 لمشت مل اهنكلو رصم ةيالو كلذب حافسلا سابعلا يبأ ةفالخ تلمش ثيح ه7
 مهنم ه179١ ةنس ذنم نيبلغتملا ءارمألا نم ددع اهيف ناك يتلا ةيلامشلا ةيقيرفإ

 نب ناورم لتُق املف «(سنوت) ةيقيرفإو ناوريقلا يف يرهفلا بيبح نب نمحرلا دبع
 يف - نييسابعلا ءافلخلا لوأ  حافسلا سابعلا يبأ ةفالخ يف رصم توضناو دمحم

 نب كلملا دبع نوع ابأ رصم ىلع حافسلا سابعلا وبأ ىَلَو» ه١” ةجحلا يذ ةياهن

 - ١7 نم اهالوت «يسابعلا رصعلا يف رصم ةالو لوأ نوع وبأ ناكو - يدزألا ديزي

 نب دمحم حافسلا سابعلا وبأ ثعب ه1" ةنس يفو» :نودلخ نبا لاق هه

 لوأ يعازخلا ثعشألا نب دمحم ينميلا دئاقلا وهو '!”«اهحتفف ةيقيرفإ ىلإ ثعشألا
 0 و لد" يرذالبلا لاق 1 يتسايعلا 00 يف ةيقيرفإ ةالو

2 
 0 !«ناوريقلا ةنيدم ّرُ ءنينس عيرأ

 نب ماشه نب ةيواعم نب نمحرلا دبع - اهيلإ ًابراه  ةيلامشلا ةيقيرفإ لخدو
 لوقلا عاش دقو مرسال نحر دع ىلع دبل ناورم نب كلملا دبع

 مهنولتقي ةيمأ ينب نوعبتتي -ي نويسابعلا ذخأ دمحم نب ناورم ةفيلخلا لتقم دعب هنأب

 نب ةيواعم نب ةيمأ هاخآ نأ ركذلا فلس امئيب «ةيقيرفإ ىلإ اذه نمحرلا دبع برهف
 ةيماشلا ةضراعملا هتعياب يذلا ماشه نب ناميلس همع عم ناك كلملا دبع نب ماشه

 عطقف» ًاريسأ  نمحرلا دبع وخأ  ةيواعم نب ةيمأ عقوو ه79١ ١74 ةنس ةفالخلاب

 ةهجاوملا ءانثأ كلذو «هيلإ رظني ناميلس همعو .هقنع برضو هيدي دمحم نب نأورم

 تا ا ل ا ل
 برص ءاومزهنا املف نامرك ىلإ مث * ناهبصأ ىلإ لصوملا نم ةضراعملا تاوق

 )١( يرذالبلل  نادلبلا حوتف () .5 7٠ص  نودلخ نبا خيرات يف نميلا .
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 لاق ءاهيلع ىلوتساف دنسلا دالب ىلإ ماشلا ةينامي نم ةوق يف يبلكلا روهمج نب روصنم

 يلو املو «دنسلا ىلإ نفسلا هيلاومو هلهأ نم هعم نمو ناميلس بكرو» :ريثألا نبا
 50 ,0)©2سابعلا وبأ همركأف ناميلس هدنع رضح ةفالخلا حافسلا سابعلا وبأ
 نيح ةيواعم نب ةيمأ هيخأ عم ناك ماشه نب ةيواعم نب نمحرلا دبع نأ هلك كلذ طبر

 ناميلس همع عم نمحرلا دبع ناك مث هقنع برضو هيدي ناورم عطقف ًاريسأ ةيمأ عقو
 هلهأ نم هعم نمو ناميلس هيلإ ىتأف ةفالخلا حافسلا سابعلا وبأ ىلوت نأ ىلإ دنسلا يف
 ةيقيرفإ ىلإ ماشه نب ةيواعم نب نمحرلا دبع ريسمف ه1” - ”١7 ةنس كلذو دنسلاب

 نمحرلا دبع ربخ يف ءاجو .نوكي ال دقو يعازخلا ثعشألا نب دمحم عم نوكي دق

 هيلع ضبقلا يرهفلا بيبح نب نمحرلا دبع فسوي وبأ لواح» ةيقيرفإ لخد امل هنأ
 يقلف  برغملاب نيبلغتملا ربربلا نم ْمُّهو  ةسانكم ىلإ هنم برهف «هبلط يف ّجْلو
 هلوبق اونسحأف  برغملاب ربربلا  ةتانز نم ًاموق ىتأ مث ءاهركذ لوطي ةدش مهدنع
 يعازخلا ثعشألا نب دمحم ةيقيرفإ اهيف ىلوت يتلا ةرتفلا يف كلذو  «مهيف نأمطاو
 يف يسابعلا رصحلا سسأو «ناوريقلا ميمرتب ماقو يرهفلا نمحرلا دبع ةطلس لازأو

 ىف اهيلع أيلاو ةيقيرفإ ثعشألا نب دمحم لخد» :ريثألا نبا لاق ءةيلامشلا ةيقيرفإ
 رفعج وبأ هلزع مث «ناوريقلا ةنيدم َمَرَق «نيتس عبرأ اهيلوف . .سابعلا يبأ ةفالخ رخآ
 يفوت دقو «كلذ نمز يرذالبلا ركذي ملو (0(يدزألا صفح نب رمع ىَلوو روصنملا

 رمتساو ه175١ ةجحلا يذ يف ةفالخلا روصنملا رفعج وبأ ىلوتو سابعلا وبأ

 ناكو ءروصنملا رفعج ىبأ ةفالخ لئاوأ ىف ةيقيرفإل ًأيلاو ثعشألا نب دمحم

 ةليلم ةنئيدم يف مث ةتانز ةقطنمب ًاميقم كلملا دبع نب ماشه نب ةيواعم نب نمحرلا دبع
 نييومألا ىلإ ةبتاكملا ريبدت يف نمحرلا دبع ذخأو» :ريثألا نبا لاق ءبرغملا لحاسب
 ريمأو «مهيلإ هالوم ًاردب هوو «هسفن .نلإ مهوعديو همودقب مهملعُي سلدنألا لهأ نم
 ثعب» :نودلخ نبا لاقو 2. . يرهفلا نمحرلا دبع نب فسوي ٍذئنيح سلدنألا

 ةينميلا نيب ةنتفلا نم هانمدق ام كلذ قفاوو . .سلدنألا ىلإ هالوم ًاردب نمحرلا دبع

 لاق «ربخلاب هالوم ردب هيلإ عجرو نمحرلا دبع رمأ ىلع ةينميلا تعمتجاف «ةيرضملاو
 نب بهوو ةيقلع ب ةمامث هيف اكرم هل اوتجوو .هوباجأف ١٠.. :ريثألا نبا

 اوعجرو هوذخأو ءهل مهتعاط هوغلبأو هيلإ اولصوف ءطمسلا يبأ نب ركاشو ءرفصألا
 نم ةعامج هاتأف ء«ه178١ لوألا عيبر رهش يف بكنملا يف ىَسرأف «سلدنألا ىلإ
 يرهفلا فسويو ليمصلا ىلع َةَقِْيَح نميلا لهأ سوفن تناكو «ةيليبشإ لهأ ءاسؤر
 لحاسب لزنو ه78١ ةنس رحبلا نمحرلا دبع زاجأ» :نودلخ نبا لاقو ؟٠)2هوتأف

 .؟؛ج ”57و 79ص - ريثألا نبال  خيراتلا يف لماكلا )١(

 . يرذالبلل  نادلبلا حوتف (؟)
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 ا مث «هوعيابف ةيليبشإ نم موق هاتأو سلدنألا

 مث ؛يمخللا ةمقلع نب ثايغ هعيابف ةنوذش ىلإ عجر مث نيو انف: نب وسيف

 0 حابصلا نبا هعيابف ةيليبشإ ىتأ مث  ةرجش نب ميهاربإ  اهلماع هعيابف (ورزوم)
 تعمتجاو «ةبطرق ىلإ ضهنو - (ةيليبشإ لماع ىيحي نب ىبحي حابصلا وبأ : ريثألا نبا
 .هركسع ضفناف «ةيقيلجب ًايزاغ ناكو يرهفلا فسوي ىلإ هربخ ىَمّنو «ةيناميلا هيلإ

 هيلإ فحزف ؛«ةبطرق ىلإ راسو ..ةيسيقلا ةيرضملا الإ فسوي عم قبي ملو

 لاقو 2172. . فسوي فشكناف «ةبطرق رهاظب برحلا مهزجانو ةيواعم نب نمحرلا دبع
 باحصأ يف لتقلا عرسأو ..ناقيرفلا ربصو ىحضألا ةليل لاتقلا بشن» :ريثألا نبا

 رفظف ءاومزهنا مث هتريشع نم ةباصع عم لتاقي ليمصلا يقبو «مزهناو فسوي
 .“”(روصنملل وعدي ناكو ةبطرقب رقتساو . .نمحرلا دبع

 يف كلملا دبع نب ماشه نب ةيواعم نب لخادلا نمحرلا دبع دهع أدب كلذبو

 ةفالخلا ةلودب سلدنألا ةيالو طابترا داعو ءقيينامبلا كب نها ةكف نىيلدنألا

 ؛يبلكلا رارض نب ماسح راطخلا أ دهع ةياهنب ىهتنا دق ناك يذلا ةيمالسإلا ةيبرعلا

 رفعج ىبأل أيلاو ًاريمأ ناك لخادلا نمحرلا دبع نأل ةفالخلا ةلودب طابترالا داعف

 روضتملا راف ىذا يغلي حملا دبع ناك زل! قولك نإاهلاق .«يضانعلا رويعشلا
 ءاهيحاون يف راوثلا محلتساو رمألا هل َدَهَمَتو سلدنألاب كلُملا هل مت اَمَّل اهعطق مث

 نمحرلا دبع ناك» :رخآ عضوم يف نودلخ نبا لامر ان نضام رص عم
 ه١5١1 ةنس نيب ام كلذو 2سلدنألا رمأب دبتساو هعلخ مث روصنملا رفعج يبأل وعدي

 لصفناو روصنملا رفعج يبأ علخ لخادلا 1 تحبس سل

 نم ددع داق لاصفنالا ةهجاوم ىفو «ةيمالسإلا ةيبرعلا ةفالخلا ةلود نع سلدنألاب

 مهرخلا ناك م 304-151 ةرففلا ىف: لخلادلا ندسرلا يق نيم ارح عجبا ءامفزلا
 ًاعقاو ًارمأ ةفالخلا ةلود نع سلدنألا لاصفنا تاب ه7١ ةنس هلتقمبو ىناسغلا ةيحد

 تماقو نيملسملا دي نم ةيقيلج ميلقإ هدهع يف جرخو «لخادلا نمحرلا دبع دي ىلع
 تامو «ءادعلاو برحلا نيملسملا اوبصان نيذلا نابسإلا ةقلالجلل ةيوق ةلود ةيقيلج ىف

 تقلي لعاذلا نعرلا نع ناكر :نودلخ ىرا لاق تهأال» هلم نسال قنطحرلا نع
 ناك ىتح نينمؤملا ريمأب مهنم ٌدحأ َعدُي ملف «هدعب نم هوئب ىرج هيلعو ءريمألاب
 رمأ ىشالت امدنع . .نينمؤملا ريمأب ىّمستف مهنم نماثلا وهو رصانلا نمحرلا دبع
 ةالوم هلتق يسابعلا ردتقملا نأ هغلبو سابعلا ينبب كرتلا يلاوم دبتساو قرشملاب ةفالخلا

 .؛ج ١؟١ص - نودلخ نبا خيرات )١(

 .ةج 7537و 799ص - ريثألا نبال  خيراتلا يف لماكلا (؟)



 030 يبلكلا رارض نب ماَسُح / نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 0

 نب كلملا دبع رزوتساو . .ءافلخلا باقلأب رصانلا نمحرلا دبع بقلتف هالا7/ ةئس

 .(ةيرجه ةنس رصانلا ىفوت مث . .يبلكلا روهج نب كلملا دبع نب روهج

 ئلإ لخادلا يبلكلا ةديبع نوبأ دافحأ نم يبلكلا روهج نب كلملا دبع ناكو

 ناكو (ه١٠ال-٠ 64) سلدنألل يبلكلا ميحس ميحس نب ةسبنع ةيالو ذهع يف سلدنألا

 -15؟5) سلدنألا ريمأ رارض نب ماسح باطخلا يبأ باحصأ نم يبلكلا ةديبع وبأ

 ماكحلا رصع يف ءارزولاو ةلودلا لاجر نم يبلكلا ةديبع يبأ ونب حبصأ مث (ه١

 نب نمحرلا دبع مهنماث ناكو ةفالخلا ةلود نع سلدنألاب اولصفنا نيذلا نييومألا
 نب كلملا دبع نب روهج نب كلملا دبع هريزو ناكو (ه"٠6 )5٠٠١  رصانلا

 . يبلكلا ةديبع يبأ نب رفاغم يبأ نب ىيحي نب رمعملا نب دمحم نب هللا دبع نب روهج

 ):705٠ رصانلا نمحرلا دبع نب مكحلا سلدنألاب نييومألا ماكحلا عسات ناك مث
 هدهع ىيفف ةفيلخلا مسا اذه ماشهل ناكو ءرصانلا نب مكحلا نب ماشه مث (ه"55

 يرفاعملا رماع يبأ نب روصنملا ميظعلا يناميلا ريمألا وه سلدنألا مكاحو سيئر ناك

 رماع يبأ نب روصنملا مكح دقو «برغملا دالبو ةيقيلجج ميلقإ حتافو ةلودلا سيئر
 7974 رماع يبأ نب روصنملا نب رفظملا مث ه197 - 755 ةنس نم يرفاعملا

 < ل ل ا نأ ىلإ ةيبلكلا ةرازولاو ةيرماعلا ةسائرلا ترمتساو

 دبر أ د وول ةلودلا 0 نيندلالاب نييرمالا ا

 .سلدنألاب فئاوطلا كولم رصع لود مهأ نم يهو سلدنألا ةمصاع ةبطرق يف

 نب دمحم نب روهج مزحلا وبأ ةبطرقب ةعامجلا سيئر ناك١ : نودلخ نبا لاق

 يبلكلا ةديبع يبأ نب رفاغم بأ قب ىيحي نب رمعملا نب دمحم نب هللا يعدو نوهيج

 اذه روهج ديتساو «ةبطرقب ةيرماعلا ةلودلا ةرازو مهل تناكو «سلدنألا ىلإ لخادلا وهو

 ىلع روهج ىلوتساف «سلدنألاب ةيمأ ينب ءافلخ رخآ زتعملا دنجلا علخ امل ه577 ةنس
 زئانجلا دهشيو ىضرملا دوعي ؛ « لضفلا لهأ نئس ىلع ناكو ,رومألا َبَتَرو ةكلمملا

 يف «تام نأ ىلإ رمألاب روهج درفناو . . سانلا نع بجتحي الو حيوارتلا يلصيو

 ىرجف ؛هفاكلا نم قافتاب ىبلكلا روهج نب دمحم ديلولا هنبا يلوو ا د

 رالرت تزيساو ”(كلملا دبع هنبأ ىلإ ريبدتلا ضوفف تام نأ ىلإ هيبأ ننس ىلع
 نيثراولا ريخ وهو اهيلع ْنَمو ضرألا ُثراو هّللاو 0٠ الا/ل) ه559 ةنس ىلإ رّوهَج

 .ءذج 9١ص  نودلخ نبا خيرات (0)
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 ةيلقص يف نييناميلا نييبلكلا ةلودو ةيلقص حتف أبن
 ةينامورلا ةيلقص ةريزج يف ميظع يخيرات رود نييناميلا نييريمحلا نييبلكلل ناك

 كلذ روذج نأ امبو - ةيبوروألا طسوتملا ضيبألا رحبلا رزج ربكأ ىهو - ةيلاطيإلا

 يبلكلا ناوفص نب ةلظنح مث يبلكلا ناوفص نب رشب ةيالو دهع ىلإ دوعت رودلا

 «سلدنألل يبلكلا رارض نب ماسح مث يبلكلا ةملس نب ىيحي ةيالوو ةيلامشلا ةيقيرفإل

 ةيبرعلا ةراضحلاو ةلودلاو ةيلقص ةريزج حتف أبن انه ركذن نأ بسانملا نم نإف

 ناونعب نودلخ نبا هركذ يذلا رصعلا يف ةصاخو ءاهعوبر يف تماق يتلا ةيمالسإلا

 . ةيلقص ةريزج حتف أبن الوأ ركذنو . ( ةيلقصب نييبلكلا نسحلا يبأ ينب ةلود 0

 يبلكلا ناوفص نب رشب ةيالو دهع يف ةيلقص حتفل ةماه ةلواحم لوأ تأدب دقل

 ةيرحبلا ةلمحلا يف يبلكلا رارض نب ماسح كراشو (ه١٠ )١١ ١8 ةيلامشلا ةيقيرفإل

 ماق كلذل ًادادتماو (مالاال) ه٠ 0 ةئس ةيلقص ىلإ ناوفص ني نشب نيمألا اهداق يتلا

 لإ ةيرحب تالمح ثالث هيجوتب (ه1١-5١١575) قرد ويفأ ةتاحسلا نيمللا دمع

 اولَّزاَنو ةيلقص يف مورلا بكارم نوملسملا مزهو ه١؟7و ١١1 نيب ام ةيلقص

 رئاس يف اونخثأو ةيزجلا مهيلع اوبرضو ه١؟7 ةنس ةيلقص نئادم مظعأ ةسوقرس

 املف «برغملاب جراوخلا ةكرح ةهجاومل اهنم نوملسملا بحسنا مث «ةيلقص ةريزج

 ماق (ه119- )١75 يبلكلا ناوفص نب ةلظنح ةيالو يف برغملاب رمألا بتتسا

 «سلدنألل رارض نب ماسح ةيالو ءانثأ ه70١ ةنس ةيلقص ىلإ ةيرحب ةلمح هيجوتب

 .ةلحرملا كلت تهتناو ةيومألا ةفالخلا ةلودب ثادحألا تفصع

 ريمأ ناك (م809 - 85ه197 - )١7١ يسابعلا ديشرلا نوراه ةفالخ يفو

 اهالوت مث ه١0١ - ١54 يدزألا بلهملا نب ةصيبق نب متاح نب ديزي ةيلامشلا ةيقيرفإ
 نب حور نب لضفلا ريمألا مث (ه117١-١175) بلهملا نب ةصيبق نب متاح نب حور

 ىلع ىنادمهلا قويعم نب ديمح ديشرلا لمعتسا) :نودلخ نبا لاق «ةيلقصو تيركو

 ينادمهلا قويعم نب ديمح ازغ» :يرذالبلا لاقو 2. . صربق ىلإ ازغف . . ليطاسألا

 0 م ا ل ل

 نبل اي ير بحاص تسب (ه190-118) ةرمأسلا ةقالخ يفو ادحأ مرا

 دج هيب باقم نسا جا تارقلا نب ديمأ متقن ها 11قسم نيسلاب تاع
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 حتف كلذب متف «ةيلقص يف هعم نيذلا نيملسملا برعلا رارقتساب كلذ نرتقاو 0

 ىنادمهلا رفعج نب لضفلا حتف لما 11 اس ركالاو انف تارحلا نودحا كابر نام
 نيرشعو فين يف ) برعلا رقتساو ه777 774 ةنس ةيلقص ةيقب بلغأو (انيسم) ءانيم

 . يقنع ةريرجت ىف ينالجإلا نيرحلا رسعلا كلذ اذبو (ةلكص عة
 يهو  يدهملا هللا ديبع ةلود ةيلامشلا ةيقيرفإ يف تماق ه7917 ةنس يفو

 يبلكلا نسحلا يبأ نب نسحلا اهتداق زربأ نم ناكو  ةيمطافلا ةيديبُعلا ةلودلا
 (مالا7 )7910  يدهملا هللا ديبع دهع يف ةيلقص ىلوتو «يناميلا يريمحلا
 ىلع ضقتناف (ه١٠7 )791  برهق نب دمحأو يريمحلا ىماتكلا دمحم نب نسحلا

 (فا"74-:+) دشار نب علاس ةيلقص ىلع يدهملا ىلو مث «سائلا امهنم لك
 ه6١١ ةئس تيكربك لهأ هيلع ضقتناو ةيلقص يف مورلا عم بورح همايأ يف تعقور
 ها ةنس تيكربك لهأ رصاحف قاحسإ نب ليلخ عم ركاسعلاب يدهملا هدمأف
 ةلتاقملاب مهذمأف ةينيطنطسقلا كلم اودمتساو فالخلا ىلع ةيلقص لهأ عمج تاو

 دلبلا لهأ نم ريثك برهف نيرشعو عست ةنس ىلإ تيكربك راصح لاطو .. .«اعطلاو

 فاطع ةيلقص ىلوت مث ه4 ةنس رخآ ةيقيرفإ نإ ليلخ عجررا د مورلا .دلب ىلإ

 يدهملا هللا ديبع نب مئاقلا لغو - ةيقيرفإ يف - ديزي يبأ ةنتف تناك مث «يدزألا

 امله ةةرماب ىلا 286 2 هللا ذيبف ند: ليفاشما روصتملاو (ها 8579090
 وهو يبلكلا نسحلا يبأ نب نسحلل ةيلقص ىلع روصنملا دقع ديزي يبأ ةنتف تضقنا
 . .ميظع ءانغ ديزي يبأ ةعفادم يفو ريبك لحم ةلودلا يف هل ناكو هداوق هوجو نم

 هزجعل ودعلا مصاب يدزألا فاطعلا اوفعضتسا دق (ومريلاب) امريب لهأ ناكو

 اجنو مهنم ريطلا ونب كلذ ربك ىلوتو ه0 ةنس رطفلا موي ةنيدملا لهأ هب بثوف

 نب نسحلا دردهتحللا يار ؛دمتسيو هربخي روصتملل ثعبو نصحلا ىلإ فاطع

 (ها"ه ؟4 750 ةيلقص ريمأ ىبلكلا نيستا 9 نب دخلا نيب

 يف ىسرأو ه777 ةئنس علطم ةيلقص ىلإ يبلكلا نسحلا يناميلا ريمألا رحبأ
 هيقلو ةنيدملا لخدف  ةيلقص يف برعلا ةمصاع -ومريلاب ةنيدم ىلإ راسو (رزأم)
 اونادو «هيلإ سانلا لامو :نوحألا طبضب ماقو «نيواودلا باحصأو دلبلا مكاح
 - مورلا دوصقملاو ' !نينس ثالث ةيزج هيلإ اوعفدف هترداب مورلا يشخو) «هتعاطل

 .ةيلقص ةريزج يف نيذلا - نييلاطيإلا
 كيرطب ةدايقب ًاميظع ًالوطسأ نيطنطسق مورلا كلم ثعب ها“ 5٠ 77 ةنس يفو

 .ة8ج 8١7ص  نودلخ نبا خيرات ١
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 فاللآ ةرشعب روصنملا هذمأو «مهلاتقل يبلكلا نسحلا دعتساف «ةيلقص ىلإ ريبك ركسع يف

 ةيرولق ضرأ يف ايارسلا ثبو ًارحيو أرب راسو هدنع ناك نم نسحلا عمجو «ةئامسمخو

 هيلإ ىتأف اهرساح ةيرولق جاربأ دنع نسحلا لزنو ءايلاطيإ بونج يف (تهقشق#له)

 نسحلا لزنو .برح ريغ نم اورفف مورلا ىلإ فحزو «هذخأ لام ىلع هوحلاصف مورلا
 انيسم ءانيم ىلإ لوطسألاب عجرو «لام ىلع مهحلاصو أرهش اهرصاحف ةناشيق ةعلق ىلع
 يف ةيرولق ةقطنم ىلع فحز مث  ءاتشلا لصف يف اهب ماقأ يأ اهب ىتشف (015551214)

 «مهمزهف مورلا يقلف ةجارخ ةقطنم ىلإ ربعو ءاهيف هايارس ْتّبو اهلخدف ايلاطيإ بونج
 .(م161) ها"٠5 ةنس ةفرع موي كلذو «مهمئانغ نم ًالتماو

 هنداه ىتح اهرصاحف ايلاطيإ بونج يف  ةجارخ ةقطنم ىلإ يبلكلا نسحلا راس مث
 «ةئيدملا طسو ًادجسم اهب ىنبو (8268810) وير ةنيدم نسحلا حتفو «نيطنطسق مورلا كلم
 ا را ا ل او

 هنبا ةيلقص ىلع ىبلكلا 0 تادف 20000 741 يمطافلا هللا نيدل عملا

 نم ناكو زعملا دنع ةرتف ثكمو ةيقيرفإب ٌرعُملا ىلإ نسحلا راسو نسحلا نب دمحأ

 . هئارمأ صاوخ

 ةنس اهريغو نيمرط حتفو «ةيلقصب مورلل تيقب يتلا عالقلا يبلكلا دمحأ ازغو

 اهءاجف «ةيلقص ةريزجب مورلل ةميظع ةعلق يهو (248341514) ةطمر رصاحو ه١

 كذب ةريشي: نسحلا هببأ ىلإ دمحأ ثعبو ءاددم انلأ نوعبزأ ةيئيطتطسلا نم
 نسحلا داعو ءّرعُملا هذمأف ءهْدّمّتساو ةيلقص ىلإ ةدوعلل ّرعملا نم نسحلا نذأتساف

 اوفحزو ءانيسم ىسرمب اولزنف ةينيطنطسقلا نم مورلا ددم ءاجو «ةيلقص ىلإ ددملاب

 نباو يبلكلا يلع نب رامع نب نسحلا اهراصح ىلع برعلا مدقم ناكو .ةطمر ىلإ

 مهيلإ دلبلا لهأ جرخو مهب مورلا طاحأف «يبلكلا نسحلا يبأ نب نسحلا ريمألا خأ
 ليونم مهدئاق سرف اورقعو مورلا ىلع اولمحو اوتامتساف نيملسملا ىلع رمألا مظعو
 لتقلاب نوملسملا مهعبتتو مورلا مزهناو هعم ةقراطبلا نم ةعامج لِتُقو هسرف نع طقسف

 ([1 ةتممعأ19) ةطمر ةعلق نسحلا ريمألا حتف مث «ئرسألاو مئانغلا نم مهيديأ تأالتماو

 يف قفر ةريزجو ةيلقص نم مورلا لف بكر ءةطمر يف مورلا مزهنا املو «ةونع

 اوقرحف بكارملا يف نسحلا نب دمحأ ريمألا مهعَبَئاف مهسفنأب نيجان لوطسألا
 زاجملا ةعقوب ةعقولا هذه فرعّتو» :نودلخ نبا لاق . مهنم ريثك ليقو «مهبكارم

 مئانغلا تءاجو قيرطب ةتامو مورلا ء ءامظع نم فلأ اهيف رسأو ه7684 ةنس تناكو

 .(«مهئاقلل نسحلا سرخسو راقت ةرضاحح مريلب ةئيدم ىلإ ىراسألاو

 نع رداصلا تاراضحلا خيرات باتك فصو دقو .ومريلاب يه مريلب ةنيدمو
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 ماع يف» :ًالئاق ةيلقص يف ةيمالسإلا يبرعلا رصعلا رديرس يف يمكاارت يو

 اهلالخ اوغبسأ «ةنس ١5١ نم رثكأ اهيف اوماقأو «ةيلقص ةريزج برعلا حتف مه

 ناكو .«ةليمج ةريبك ةنيدم ومريلاب تحبصأف 0 ا

 ل ل «رمريلاب يف ًامخف ًارصق ةيلقص مكاح يبرعلا ريمألل

 . اماه ًايراجت ًازكرم ومريلاب ثدغو . .ةرخافلا تاليفلا

 0 ا

 ناكو «ةيلقصب نييبلكلا نسحلا يبأ ينب ةلود ماكح لوأ يريمحلا يبلكلا نيسحلا يبأ
 ريزو يبلكلا روهج نب كلملا دبع فاو (م9560 --945) ه505 4 نم هدهع

 ةنيدم ىف ىبلكلا نسحلا ىفرتو (ه" ه٠. :) :نيلدئالابرصانلا نمجزلا دنع

 ه104 ةنس (88:6118) ةطمر يف مورلا ىلع ريبكلا هراصتنا نم رهش دعب ومريلاب
 . هيلع سانلا نزحو (م955)

 (ها*ه1854-94) يبلكلا نسحلا نب دمحأ ريمألا

 تام :نودلخ نبا لاق «ةيلقص ةريزجل نييبلكلا ماكحلا ءارمألا يناث وه

 ءاجو «ةيلقص لهأ قافتاب دمحأ هنبا ىلوو «هيلع سانلا نزحو يبلكلا نسحلا
 ةوبآ ناك + ةيلقضنيمأ :يبلكلا نسحلا نب دمتحأ» مماجلا باتكر فجرت ىف
 ةافو دعب اهيلو مث ,بورحلاو مكحلاو ريبدتلا يف هعم هكرشُيو اهيلع هفلختسي
 ريمألا زاتجاو  [ه054 ةنس نودلخ نبا خيرات يف] - ها07 ةنس هيبأ

 يف قرحأف «ةيلقص قرش يف (641:48814) ةيرولق ىلإ رحبلا نسحلا نب دمحأ

 ًاددع (يمطافلا) زعملا ةفيلخلا طالب ىلإ لسرأو ءمورلا لوطسأ (268810) وير

 ةيرصملا دالبلا كلمتل فحز نيح زرعُملا هاعدتسا مث . ىرسألا رابك نم

 ىف ةيلقص رداغف «ةميظع هليطاسأ تناكو رحبلا شويج ىلع هُمَدَقَف «ةيماشلاو

 لاب :لوطتسالاب لايجرلا عج هاكر هيل دامو به# هن: ناويك رشارأ
 7 كنا

 ىلإ ريسملا يف ةكراشملل زعّملا هاعد نسحلا نب دمحأ ريمألا نأ بوصألا لعلو

 امبرو «ىلقصلا رهوج ةدايقب ه7648 ةنس ناك رصم لوخد نأل ءما"4 ةئنس رصم

 ةمحلا ند ديبحلا كوتا :نودلخ نبا لاق ؛«سلبارط ىف نسحلا نب دمحأ ضرم

 .(م١91 )9430  ها"04 84 نم هدهع ناكف ؛«ةيرجه 04 ةنس سلبارطب

 )١( ميسكدارتل - بوغشلاو تاراضحلا خيرات .
 )'( الجامع  .47ص - يبلكلا نسحلا نب دمحأ ةمجرت  فرطماب دمحمل



 (هالا/50-7) يبلكلا نسحلا نب مساقلا وبأ ريمألا
 نسحلا نب يلع مساقلا وبأ ةيلقص ةريزجل نييبلكلا ماكحلا ءارمألا ثلاث وه

 ةدايقل دمحأ هيخأ باهذ دعب ةيلقص ةريزج ىَلُو» هنأ عماجلا باتك يف ءاج « ؛يبلكلا

 ىتح هتيلوت يف بغري نكي مل يمطافلا ٌرعُملا نأ ودبيو . يمطافلا زعملا لوطسأ

 يمطافلا زعملا اعد امدنعف «نييبلكلا نسحلا ينبل ةيلقصب ةلودلا رقتستو لوحتت ال
 ىلع زعُملا ىَلَو: :نودلخ نبا ركذ امكو ءرصم ىلإ ريسملل نسحلا نب دمحأ ريمألا
 لئابقلا ةيقبو ةماتك نيب ةنتف تعقوو رمألاب ضهني ملف نسحلا ىلوم شيعي ةيلقص لهأ

 ءدمحأ هيخأ نع ةباين مساقلا ابأ اهيلع ىلوف زعملا ىلإ ربخلا غلبو «ءاهتيكست نع زجعو

 ةيالو تناكو .. مساقلا وبأ هوخأ ةرامإلاب دبتساو 198 ةنس سلبارطب دمحأ يفوت مث

 رصاعو .©)(ةريسلا نسح ًالداع ناكو ءًأفصنو ةنس ةرشع يتنث ةيلقصل مساقلا يبأ
 . (ها"ثم6 )68””  ّرعملا نب , هّللاب زيزعلا مث 7 (ه7505 يفوت) يمطافلا زعملا ةفيلخلا

 ا لا ا را
 ةمور كلم نيب دقعنا ًافلاحت نأ ودبيو «ةيلقص نم مهجارخإو نيملسملا برعلا

 (0771017 11) يناثلا نوطوأ ايناملأ روطاربمأو.(اسنرف) جنرفلا كلمو (ايلاطيإ)
 نأ عماجلا باتك يف ءاجنف «كلذ أبن تاياورلا تجمدف «ةيلقص ىلإ مهشويجب اوراسو
 روطاربمألا عم ةكرعم يف دهشتسا نأ ىلإ - ةيلقصل ًاريمأ  رمتسا» يبلكلا مساقلا ابأ
 نم تامو 0 حرج امك «ةيلقص برقب (0111017111) يناثلا نوطوأ يناملإلا
 وهو نودلخ نبا لوقي امك «ةميزه حبقأ هشيج مره نأ دعب هالالا“ ةنس هحرج رثأ

 روطاربمألا ريغ وه نودلخ نبا هركذ يذلا ليودرب امنيب 2٠ ليودرب كلملا هيمسي
 جنرفلا كلم ه١71 ةنس مساقلا يبأ ىلإ راسو» :نودلخ نبا لاق «نوطوأ يناملألا
 ار :ةيادوملا ايات باصاو اهكلمو ةطمر ةعلق رصاحو ةميظع عومج يف
  ءاقللا نع ماخ مهبراق املف .مهديري (ومريلاب) مريلب نم ركاسعلا يف مساقلا وبأ

 ىلإ كنذب اوثعبف «هنوئياعُي لوطسألا يف جنرقإلا ناكو «عجرو - مهترثكل
 «برحلا يف مساقلا وبأ لّتقو ءاولتتقاف هكردأو هعابتا يف راسف «ليودرب كلملا
 اجنو ل حبقأ مهومزهف جنرفلا اولتاقو اوتامتساف مهرمأ نيملسملا َّمَهَأو

 مساقلا يبأ داهشتسا ناكو (0)«ةمور ىلإ رحبلا بكرف هسأرب ةمايخ ىلإ ليودرب
 مساقلا وبأ رصاع دقو .اهيف نِفَذَق ومريلاب ىلإ هنامثج لِقُتو نش ةَنَس

 ةيقيلج حتف يذلا يرفاعملا رماع يبأ نب روصنملا ميظعلا سلدنألا سيئر يبلكلا

 ."84ص - يبلكلا مساقلا يبأ ةمجرت  عماجلا )١(
 .ةدج 53٠٠١ -5١٠7؟ص  نودلخ نبا خيرات ()
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 . لبق نم يمالسإ ّملَع اهيف قفخح نكي مل نكامأ يف هليخ تلاجو ءاسنرف بونجو

 (هالالا# -70/1) يبلكلا مساقلا يبأ نب رباج ريمألا

 عم ركذلا ةفلاس ةكرعملا يف يبلكلا نسحلا نب مساقلا وبأ ريمألا دهشتسا امل

 ءرباج هنبا مهيلع نوملسملا ىَلَو «ةيلقص يصاقأ يف ناملألاو جنرفإلاو مورلا كولم

 ءامور ىلإ مهلولف برهو ةميزه حبقأ مهومزهو ودعلا لفاحج هتدايقب اوحاتجاف
 ىلع جرعي ملو ءومريلاب ىلإ ًاعجار هتقول نيملسملاب رباج ريمألا لحر) ٍلئدنعو
 اريمأ مساقلا يبأ نب رباج حبصأ دقو .(اهيف نفَذَق هيبأ نامثج هعم لقنو «مئانغلا

 هءاجحو ب هاا/7 ةنس طساوأ يف هيبأ داهشتسا ذنم هايإ نيملسملا ةيلوتب ةيلقصل

 نأ ودبيو ءرصم يف يمطافلا زعملا نب هّللاب زيزعلا ةفيلخلا نم ةيلقص ةيالوب ديلقتلا
 ؛يبلكلا مساقلا يبأ ديهنشلا ننمألا ا اع وس نع كك لب نوما

 نكي مل» :بيطخلا نيدلا ناسل لاق :مرلي اه رثكأ هيبأ ىلع هنزيع ىف رباج كمهناو

 رومأب موقي ال هنأو ءهتيالو نم اوُمِنَأو ءدنجلا هيلع فلتخا ؛يأر الو مزح رباجل

 اضوع «نسحلا يبأ نب دمحم نب رفعج همع نبا رصم نم ةيلقص ىلإ َمِدَقَف «دالبلا
 .«ةدحاو ةنس ةرامإلا يف رباج ةدم تناكف ءهالالا“ ةنس هنع

 (ها"ا/ه )/"  يبلكلا دمحم نب رفعج ريمألا

 نب رفعج ريمألا ءايلاطيإ يف ةيلقص ةريزجل نييبلكلا ماكحلا ءارمألا سماخ وه

 عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاج «يريمحلا يبلكلا يلع نب نسحلا نب يلع نب دمحم
 هللاب تيوعلا ءامدن نم هرمأ ءدب يف ناك ؛ «ةيلقص ةريزج ماكح نييبلكلا نم ريمأ» : هنأ

 ءها"الا" ةنس ةيلقص ةرمإ هالو مث ههدادع هراززلا نر لوو رص خلاف ١ يعاافلا

 7ع تئاقتساف

 املو . .رباج هنبا مساقلا يبأ ريمألا دعب مهيلع نوملسملا ىَلَو» :نودلخ نبا لاقو

 هتايلتر ديزعلا ءارذو نم ناكو نسحلا يبأ نب يلع نب دمحم نب رفعج همع نبا يَلُو
 "مهل تابهلا لزجيو ملعلا لهأ بحي ناكو «لاوحألا تنسحو رومألا تماقتسا

 ًاريزو ناك هنأل ةيلاع ةيرادإ ةءافكو ةربخ اذ يبلكلا دمحم نب رفعج ناكو

 طابترا لوأ هدهع دهش دقو (ه7865 )١50 ىمطافلا ّرعملا نب هللاب زيزعلا ةفيلخلل

 نب ناطحق نب هللا دبع كلملا نميلا مكحي ناك ثيح ةيمطافلا ةفالخلا ةلودب نميلل
 تالاصتا ناطحق نب هللا دبع كلملا ىرجأف (ه7817 - ”08) يريمحلا يلاوحلا رفعي

 ."44ص - يبلكلا هللا دبع ةمجرتو 78ص - يبلكلا رفعج ةمجرت - فرطمابل  عماجللا )١(
 .ةاج 5١١ ص  نودلخ نيا خيرات
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 رفعج ةرازو ءانثأ ةيمطافلا ةفالخلا ةلودب طبتراو رصم يف للاب زيزعلا يمطافلا ةفيلخلاب
 نب هَّللا دبع مأ تناك» مارملا غولب باتك بحاص لاق «يمطافلا هّللاب زيزعلل يبلكلا

 ةيليعامسإلا ةوعدلا ينعي «هيلع تأرط كلانه نمف لضفلا نب يلع تانب ىدحإ ناطحق
 نميلا ةماهت نومكحي دايز وئب ناكو «بهذملا ةيليعامسإ تناك ةيمطافلا ةفالخلا نأل
 ةقطنم يريمحلا ناطحق نب هللا دبع كلملا حاتجاف «قارعلا يف نييسابعلل نوبطخيو
 تعطقناو يمطافلا زعملا نب زيزعلل بطخ» ثيح ه1//ا/ ةنس ديبز اهتمصاعو ةماهت

 /1/ ماع هتافو ىلإ ناطحق نب هللا دبع دهع مادو «نميلا يف ة سابعلا ينبل ةبطخلا

 ىلإ اهنمو رصم ىلإ دتمت هدهع ذنم ةيراجتلاو ةيجراخلا نميلا ةقالع تناكو «ةيرجه
 هالا/# ةنس يريمحلا يبلكلا دمحم نب رفعج اهالوت يتلا ةيلقص ةريزجو برغملا
 تنسحا هنأ عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاج دقو ءرارقتسالاو ءاخرلا هدهع يف اهداسو

 نم ةحلاص ةفئاط مريلبب راع يف «هلوح تعمتجا :ًاداوج ؛ءاملعلل أابجم ناكو « هتريس

 ( ةيداليم 6 /هالاله ةنس ةيلقصب يفوتو ءءابدألاو ءاملعلا

 (هالالة ا 3”ا/) يبلكلا دمحم نب هَّللا دبع ريمألا

 ةيلقص لهأ هعيابو هالو «ةيلقص ةريزجل نييبلكلا ماكحلا ءارمألا سداس وه

 ةنس رفعج ىفوت» :نودلخ نبا لاق ءرفعج ريمألا هيخأ ةاقو دعب نوملسملا برعلا

 عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاجو '' «هتريس عبتاف هللا دبع هوخأ ىلوو 0
 باحصأ نييبلكلا ءارمألا نم ٠ ,يبلكلا يلع نب نسح نب دمحم نب هللا دبع»
 ًايحُم ًابيدأ ِهَّللا دبع ناكو ءرفعج هيخأ ةافو دعب ها"ا/65 ةنس ةرامإلا يلو . .ةيلقص

 /هالا/9 ةنس - يفوت نأ ىلإ اربع نمكَسأَو .همايأ يف نمألا داس ”ءاملعلاو ملعال

 - رفعج هوخأ هلبق نمو - ةيلقص ريمأ يبلكلا دمحم نب هللا دبع رصاع دقو ' 5

 . رماع يبأ نب روصنملاو «نميلا كلم يريمحلا يرفعيلا ناطحق نب هللا دبع كلعلا

 ..نيلدنالاب ةلودلا سيئر يرفاعملا

 (ه11/9-8/2) يبلكلا فسوي ةلودلا ةقث ريمألا
 حوتفلا وبأ ةلودلا ةقث ةيلقص ةريزجل نييبلكلا ماكحلا ءارمألا عباس وه

 ريمألا هيبأ ةافو دعب ةيلقص ىلوت «يريمحلا يبلكلا دمحم نب هللا دبع نب فسوي
 ةلودلا ةقث هنبا يا ا يفوت# :نودلخ نبا لاق هللا ذبع

 ىسنأف «يبلكلا نسحلا يب بأني يل بز هيجي رب هللا دنع نيشموب يوضارلا
 «مهنم هلبق ناك نم هلئاضفو هلئالجب

 .؟ غ غ ص يبلكلا هللا دبع ةمجرتو - "8ص يبلكلا رفعج ةمجرت فرطمابل  عماجلا )١(

 .:8ج 7١١ ص - نودلخ نبا خيرات ()
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 لآ نم ءدمحم نب هّللا دبع نب فسويلا : مماجلا تايكب هكيجرب ىكعاعو

 ةافو دعب اهيلو . .ةيلقص ءارمأ نم : يبلكلا حوتفلا يبأب فورعملا ؛يبلكلا نيسحلا يبأ

 ةَقْي ) ةنقلو ؛ةيالولاب رصم نم يمطافلا زيزعلا لجس هءاجو . هنم ٍلهعب ها1/4 ةنس هيبأ

 هه وتس ندع ةلودلا ةقن ةقث دهع ماد دقف "2. . همايأ يف ةيلقص لهأ َدِعُسو «(ةلودلا

 .ءارمألا نم"ةليق ناك نم هلئاضقو ةلئالجب نلسناو «نافدزالاو.نارقسالاو ءاحرلا

 ىلإ دتمي يراجت طاشن نييناميللو نميلل ناك هنأ ىلإ ةراشإلا ديفملا نمو
 . هنأ ةيلقص يف يبرعلا رصعلا نع تاراضحلا خيرات باتك يف ءاج دقف «ةيلقص

 نم اهنوبلجي يتلا علسلا اهيف نوعيبي برعلا ناكو «أاماه ًايراجت ًازكرم ومريلاب تناك
 نم ةيراجتلا علسلا قيرط ناك نميلا نأ ّدب الو "”(اهريغو ةرطموسو دنهلاو ةيقيرفإ

 نميلا طابترإل ًارظن ةيلقص ىلإ اهنمو سنوتو رصم ىلإ ةرطموسو ةيقيرفإ قرشو دنهلا

 يريمحلا يرفعيلا ناطحق نب , هّللا دبع كلملا دهع يف رصم يف ةيمطافلا ةفالخلاب

 نميلا يف ة يمطافلا هّللاب ز زيزعلل ةيطخلا وه طابترالا كلذ رهظم ناكو (ه7ملا/ - ”ه)

 ةقث ريمألا دهع يفو : .نييريمحلا نييبلكلا ةيلقص ءارمأ ًاضيأ هل بطخي ناك يذلاو

 هلجن نميلا مكح ىلوتو ه8 ةنس ناطحق نب , ِهّللا دبع اهكلم نميلاب يفوت ةلودلا

 هّللاب زيزعلا رصمب يفوتو (ه7917 -37817) ناطحق نب هّللا دبع نب دعسأ كلملا
 زيزعلا نب روصنم هللا رمأب مكاحلا ةيمطافلا ةفالخلا ىلوتو ه5 ةنس يمطافلا

 ؛« يريمحلا يماتكلا رامع نب نسحلا ريزولا مكاحلا ةلود ربدم ناكو (ه١١5 - ”85)

 .(يبلكلا رامع نب نسحلا) هنأ عماجلا باتكي هتمجرت يف ءاجو

 ا ملأ يبلكلا فسوي ةلودلا ةقث ريمألا دهع نم ةرشاعلا ةئسلا يفو

 هنبا ىلإ مكحلا ِمّلَسَف «ها88 ةنس كلذو ءرسيألا هفصن لطعو «جلافلا هباصأ)

 .(ةلودلا جات ُهَبَمْلو ءرفعج

 ه١ - *8) يبلكلا ةلودلا ةقث ةقث نب ةلودلا جات ريمألا

 ةلودلا جات ريمألا ايلاطيإ يف ةيلقص ةريزجل نييبلكلا ماكحلا ءارمألا نماث وه

 ةقث هوبأ هراتخا «يريمحلا يعاضقلا يبلكلا هللا ديف درت تقنقوي ةلودلا ةقث نب رفعج

 سانلا يابت كحل: ديلاتو هيلإ ِمْلَسو ه788 ةنس جلافلا ضرمب بيضا امل ةلونلا

 ُهْقَلَو يمطافلا هللا رمأب مكاحلا نم ةيلقصل هتيالو دامتعاب باتك هءاجو ةيلقصل ًاريمأ

 .( ةلهلا فيس ةلوزلا جات )

 ةيلقص ةريزج فسوي ةلودلا ةقث نب رفعج ةلودلا جات ىلوت» :نودلخ نبا لاق

 )١( يبلكلا فسوي ةمجرت - عماجلا - ص15١.
 ميسكدارتل - تاراضحلا خيرات (؟) .
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 رفعج ةلودلا جات دهع لاط دقو 2٠٠ . مايق نسحأب ماقو ءرومألا طبضف ه784 ةنس

 )787  يريمحلا يرفعيلا ناطحق نب هللا دع خو دعسأ نعبلا كلم وضاغو : يبلكلا
 نميلا مكح مسقناو نميلاب ةيريمحلا ةيرفعيلا ةلودلا كولم رخآ دعسأ ناكو (ه747*

 دمحم نب يلع كلملا ةماعزب ةيحيلصلا نميلا ةلود مايق ىتح تاليود ىلإ هتافو دعب
 ةيلقص ريمأ يبلكلا رفعج ةلودلا جات رصاع كلذكو (ه4417 - ؛59) يحيلصلا
 برغملاو ناوريقلا مكاح يربربلا يريمحلا ي ىجاهنصلا يريز نب فسوي نب روصنملا

 نب ّنعملا مث (ه٠5 ه5 ”85) يجاهنصلا نومك نت لسدات : هنبأو (هالم5 )/” 

 نب روصنملا نب رفظملا يبلكلا ةلودلا جات رصاع امك . .(ه404 )05+  سيداب
 .يبلكلا دمحم نب روهج هريزوو سلدنألاب ةيرماعلا ةلودلا سيئر يرفاعملا رماع يبأ

 امكو «ةيلقص ةريزج يف يبلكلا ةلودلا جات دهع نم ة ةرشع ةنماثلا ةنسلا يفو

 فحزف «ديبعلاو ربربلا عم ه0٠5 ةنس  ّيلع  هوخأ هيلع فلاخ» نودلخ نبا ركذ
 .'”(هلاوحأ تماقتساف «ديبعلاو ربربلا ىَمَتو هلتقو هب رفظف ءرفعج ةلودلا جات هيلإ

 دي ىلع تلتخاو هلاح تبلقنا» ةلودلا جات دهع نم نيرشعلاو ةثلاثلا ةنسلا يفو
 ءرصقلا لوح اوؤاجو .هيبسي سانلا هيلع راثف ا ممم ما عك

 «سانلاب فطلتف «ةّمحم يف  ةلودلا جات دلاو  ةلودلا ةقث حوتفلا وبأ مهيلإ جرخو
 ةنس رضع ىلإ لخرو ءرفعج ةلودلا ةقث هنبا عّلْو :هولتقن يناغابلا مهيلإ ملسو

 هل ايد ةلودلا:ةقثاخ رفعج لزع نأ دعب» هنأ عماجلا باتك يف ءاجو '' اه:
 .(م٠ "3 ) ه١٠4 ةنس كلذو «رصم ىلإ هلاومأو هلآ عم هلمحت بكرم

 (ه1١14/- )4٠١ يبكلا دمحأ ةلودلا دسأ ريمألا

 دسأ ايلاطيإ يف ةيلقص ةريزجل نييريمحلا نييبلكلا ماكحلا ءارمألا عسات وه
 ”ةيالو ءاهنإ ةادغ (م١٠ ه١٠) ه١٠5 ةنس ةيلقص ةريزج ىلوت « «يبلكلا دمحأ ةلودلا
 لزتعا يذلا ةلودلا ةقث فسوي هوبأ باجتسا ثيح ةلودلا جات رفعج ريمألا دهعو

 رست هنبا علخف ةيلقص لهأ ةدارإل باجتسا  جلافلاب بيصأ امدنع مكحلا
 نب ةلودلا دسأ هبّقَلو ه١٠5 ةنس .رفعج نبا - هنبا ىلوو» :نودلخ نبا لاق «ةلودلا
 0 امنيب .«لاوحألا تماقتساو «بارطضالا نكسف «لحكألاب فرعيو ةلودلا جات
 . ةيلقص ريمأ : لحكألاب فورعملا . .فسوي نب دمحأ» هنأ عماجلا باتكب هتمجرت يف
 رفعج هنبال ةرامإلا نع لزنو «ها88 ةنس جلف دق (ةلودلا ةقث) فسوي هوبأ ناك
 ه١٠4 ةنس لحكألا دمحأ ماقأو هوبأ هلزعف ءرفعج ىلع ةيلقص تراثو (ةلودلا جات)

 .ةحج ؟١١ ص  نودلخ نبا خيرات 0 1
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 نبا وه ةلودلا دسأ نإف عماجلا ةياور:ةتنجومتيف ©20(ةلودلا ذنسأب نّقَلَو 5

 جات رفعج نب ةلودلا دسأ هنأ نودلخ نبا لاق امئنيب يبلكلا هللا دبع نب فسوي

 .يبلكلا فسوي نب ةلودلا

 ةريزج اومكح نيذلا داجنألا ةداقلاو ذاذفألا ءارمألا نم ةلودلا دسأ ناكو

 (م1١1-١5١55/ه41ا-١51) تاونس عبس ماد يذلا هدهع يفف «ةيلقص

 بطخي ناكو (دالبلا هل تناد) هنأ عماجلا باتك يف ءاجو  لاوحألا تماقتسا

 ةدهع يف ماشلاو بلح ريمأ ناكو (ه4717- )41١ رصمب يمطافلا رهاظلا ةفيلخلل

 يرعملا ءالعلا وبأ هيلإ بتك يذلا يمخللا نابعش نب دمحم نب نسحلا ةلودلا دنس

 هَّللا دبع وبأ يضاقلا يمطافلا رهاظلا ريزو ناكو - ه4١41 ةنس  (ةيدنسلا ةلاسرلا)

 امك يبلكلا ةلودلا دَِشأ مهرصاع دقو .باهشلا باتك بحاص يناميلا يعاضقلا

 لخأ يذلا (ه555 - )1٠5 ةيلامشلا ةيقيرفإو ناوريقلا مكاح سيداب نب زعملا رصاع

 . ةيلقص ةريزج ىلإ هتطلس َدَم ىلع لمعي
 نويدنامرونلا :اهلوأ ءىوق ثالث يبلكلا ةلودلا دسأ ريمألا دض تعمتجا

 دسأ نكمتف - (اسنرف ةهج نم) - ةيلقص ةريزج اومجاه نيذلا ةجنرفلا نويبوروألا
 : اهيناثو .«نييدنامرونلا َدَص» هنأ هتمجرت يف ءاجف .«مهتميزهو مهدص نم ةلودلا

 .ناوريقلا بحاص سيداب نب زعملا :اهثلاثو «نيملسملا برعلا ةيلقص لهأ نم ةعامج

 رومألا ديلاقم لعجو رفعج هئبا ىلإ رومألا ةلودلا دسأ ضَّوَف» :نودلخ نبا لاق
 ٌحضو «ةيقيرفإ لهأ ىلإ لامو ةيلقص لهأ ىلع لماحتو ةريسلا رفعج ءاسأف «هديب

 هيف لوطسألا ثعبف ءهتوعد اورهظأو ناوريقلا بحاص زعملا ىلإ اوكشو ٌسانلا

 دسأ مهريمأ اورصحو ةيلقص لهأ عمتجاو ؛بويأو هللا دبع هيدلو عم سراف ةثامثالث

 دمع مدن مث 0 ا لا هنمار لمحو «لتقو .ةلودلا

 نم ًاوحن مهنم اولتقو - (سيداب نبأ باحصأ) ةيقيرفإ لهأب اوراثو هولعف ام ىلع

 .©0«يبلكلا ماصمصلا اولوو (مهوجرخأو .ةئامثالث

 (ه١511- 411) يبلكلا فسوي نب ماصمصلا ريمألا
 ريمألا ءايلاطيإ يف ةيلقص ةريزجل نييبلكلا ماكحلا ءارمألا رخآو رشاع وه

 ماصمصلا ىلوت . .يريمحلا يعاضقلا يبلكلا هللا دبع نب فسوي نب نسح ماصمصلا

 ه١45 ةنس ىلإ هدهع مادو (م75١1) ه1١51/ ةنس ةلودلا دسأ لتقم دعب ةيلقص مكح

 . ةيلقص ةريزجل ءامظعلا نييريمحلا نييبلكلا ماكحلا رخآ ناكو (م4١1)

 .الا" ص - يبلكلا ةلودلا دسأ ةمجرت  عماجلا )١(

 .ةج آ؟١١ص  نودلخ نبا خيرات (؟)
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 3017 ل وا و ا كوابل فسمع - هعنسم دسم حدس قلة 1775157 سو

 رصم يف ةفيلخلا يمطافلا هّللاب رصنتسملا ةيلقص ريمأ يبلكلا ماصمصلا رصاع

 يذلا نميلا كلم ىحيلصلا دمحم نب ىلع كلملا دهع ةيادب رصاعو (هةغملال_ 0

 طابترالا نلعأو (م57١٠) ه474 ةنس هتماعزب نميلا تدحوتو ه474 ةنس هدهع أدب

 نميلا ةلود تلمشو ه1441/ ةنس نميلاب هل ةبطخلاو ىمطافلا هّللاب رصنتسملاب

 ىلإ - يحيلصلا دهع يأ  هدهع مادو (م51١1) ه54085 ةنس ةمركملا ةكم ةيحيلصلا

 مزحلا يبأ كيلمت يبلكلا ماصمصلا رصاع كلذكو 200م481١1) ه441/ ةنس

 .(م1١1//) ه559 ةنس ىلإ تماد يتلاو سلدنألاب نييبلكلا روهج ينب

 د ل ا ني

 د نقلا كلذ دعب تفصعو 5 م40 هلا 0 ءاسمسلا لعن

 ويح وهو م ا ثراو لاو 04١ ٠ ا
 0 قر اولا

 د 4

 .5ال”ص  نودلخ نبا خيرات يف نميلا )١(

 .ةاج 5١١ ص  نودلخ نبا خيرات هز
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 برعلا نيحئافلا لوأ .٠ يرفاعملا كلام نب فيرط
 يرئاعملا رماع يأ نب روصتلاو لالا

 نيحتافلا لوأو برغملا قافآ ىلإ مالسإلا ةلاسر اولمح نيذلا ةداقلا مالعأ ْنِم

 ّيمُس همسابو يرفاعملا كلام نب فيرط وه اينابسإ لحاس يف اولزن نيذلا برعلا
 هدو ةلررتالد هناا بيسلدتالا لاس يف (0ه213 181154) فيرط نسا

 . مويلا ىتحو  (ما/١٠١) ه١4 ةنس  ناكملا كلذ يف هتاوقو

 وه نيحتافلا ءامظع رخآو نملتآلاب برعلا ءارمألا ءامعزؤلا مالصأ نمو

 ةيع وسلا الان مالسإلاو برعلا داجمأ دّدَج يذلا يرفاعملا رماع ىب بأ نب روصنملا

 نوملسملا لاج» :(831813181772) دونير يسنرفلا خرؤملا هنع لاق م9170 ها“

 نأ ىلإ هينولتكو نوغارأو هراباتو نويلو هلاتشق يف رماع يبأ نب روصنملا تايار تحت

 ُمْلَع اهيف قمح نكي مل نكامأ يف هليخ تساجو ءاسنرف يبونجو ةينوهشاع يلا اوكمو
 .2لبق نِم يمالسإ

 نميلا يف روصنملاو فيرط ةقطنمو ةليبق رفاعملا :الوأ

 يمس مهدحأ مسإبو «ءامدقلا نميلا لئابق دادجأ نم ةثالث مسا :رفاعملا
 .رفاعملا ةليبق نوطب تردحنإ رفاعملا ءانبأ نمو «نميلاب رفاعملا فالخم

 ددأ نب ةرم نب ثرحلا نب قلل ذ وز وداي واب ممق يئاعم انآ :نودلخ نبا لاق

 مهنم ناكو «تاحوتفلا يف يف اويرتخاوع أبس نب نالهك نب ٍبيِرَع نب ديز نب -

 («سلدنألاب ماشه بحاص رماع يبأ نب روصنملا

 باتك يف ينادمهلا دمحأ نب نسحلا ًاضيأ هركذ امب نودلخ نبا ذخأ دقو

 نب ددأ نب ةّرم نب ثراحلا نب كلام نب رفعي نب رفاعملا) :وه رفاعملا نأ ليلكإلا

5 

 .71١ص - حرفلا دمحمل  نودلخ نبأ خيرات يف نميلا 000
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 (ناطحق نب برعي نب بجشي نب أبس نب نالهك نب ديز نب بيرَع نب ديز نب ورمع
 يمس رفاعملا مسابو» :ينادمهلا مالك شماه يف عوكألا يلع نب دمحم يضاقلا لاقو

 . 200( رفاعملا فالخم

 :ْمُهو «ميدقلا نميلا خيرات تايصخش نم ةثالث مسا ناك رفاعملا نأ عقاولاو

 :ميدقلا دهعلاب (نيوكتلا رفس) يف ءاج دقف :ناطحق نب ريفع نب مدقألا رفاعملا -أ
 «ناطحق نب أبسو «ناطحق نب تومرضح : مهنم ؛ًادلو رشع ةئالث ناطحق بجنأ

 دقو ءرفاعملا دلاو ناطحق نب ريفُع وه ناطحق نب ريفوأو*“0. .ناطحق نب ريفوأو
 : يدع نب مثيهلا لاق» :لاقو ناطحق ءانبأ ليلكإلا يف يناذمهلا نسحلا ركذ
 لهأ نع هانركذ ام تبثاو :ىنادمهلا لاق .رفاعملا رفعي دلوأف ءناطحق نب رفعيو

 ضيلو "331 نينةلع وي تراخلا نت رقع نب ربكألا فاعلا هنأ لوألا لجلا
 نب رفعي نب رفاعملا ركذي يدع نب مثيهلاف «نيلوقلا نيب يقيقح ضراعت كلانه
 ميدقلا دهعلا يف روكذملا ناطحق نب (ريفع) ريفوأ نب مدقألا رفاعملا وهو ناطحق

 رحبلا لحاس ىلع ريفوأ نأ ميدقلا دهعلا يف ءاج دقو ريفوأ ةقطنم تيمُّس همسابو

 ىلع ينميلا لحاسلاب ريفوأ ةقطنم نكست ناطحق نب ريفوأ ةليبق تناكو ءرمحألا
 . ناطحق نب ريفع نب مدقألا رفاعملا وتب مهو ””هدقألا نمزلا يف رمحألا رحبلا

 ليلكإلا يف ينادمهلا ركذ يذلا وهو :يئبسلا ينالهكلا رفعي نب ربكألا رفاعملا ب
 نب ثراحلا نب كلام نب رفعي نب ربكألا رفاعملا :هنأ لوألا لجِسلا لهأ نع
 تردحتنا هنمو .أيس نب نالهك نب ديز نب بيرع نب ديز نب ورمع نب ددأ نب ةّرم

 نمز ذنم كلذو «رفاعملا فالخم ّىمَس همسابو .«رفاعملا ةليبق نوطب ضعب

 ١ . ةديلتلا أبس ةراضحو ةكلمم

 نميلاب ةيريمحلا ةلودلا كولم يف نودلخ نبا هركذ دقو :يريمجلا رفاعم كلملا  ج
 . .لئاو نب كسكسلا :لئاو دعب نم مث ءريمج نب لئاو - نميلا  َكَلَم» :ًالئاق
 نب ةعاضق نب فاحلا نب كلام هبراحو كسكسلا نب رفعي هنبا هدذعب كّلَمو
 فرعيو المح نامعنلا هئبا هفلخحو «كسكسلا نب رفعي كّلّمو ءريمح نب كلام
 كلملا ًاضيأ ينادمهلا ركذ دقو ' ”«رفاعملا نب محسأ هدعب ٌكَلَمو . .رفاعملاب

 .“”يريمحلا لئاو نب كسكسلا نب رفعي نب رفاعم

 .١٠١ج "١ص - عوكألا قيقحت - ينادمهلا نسحلل  ليلكإلا ()
 ."؟ص - رداقلا دبع دماح .ذ  ةيماسلا ممألاو لوألا نيوكتلا رفس - ةاروتلل  ميدقلا دهعلا )

 .اج 97١ص - ىنادمهلا نسحلل  ليلكإلا 0
 .8ج ١8١ص - ينادمهلا نسحلل  ليلكإلا (©) 5". ص  نودلخ نبا خيرات يف نميلا (4)
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 يذلا ةعبابتلا ةيريمحلا ةلودلا كولم شوقن يف رفاعملل ركذ لوأ ءاج دقو

 دكرمألا كلطلا ب مسانو ته نم دنس شقن يف كلذو نميلا عيلاقا لك اويكع
 لأسي ثيح (تماهتو ًادوط مهبارعأو تناميو تومرضحو نادير وذو أبس كلم /فوني

 وذ مخري : : نيصلخملا ةداقلا ءاوذألا ظفحي نأ تاومسلا يذ هلإلا نم دئرم كلملا

 .5'2(حبصأ وذ فوني ّيحلو /رفاعم وذ دعسي ليبحرشو /نالكثع

 دعسي ليبحرش مهنمو  ةيريمحلا ةلودلا روصع يف رفاعملا فالخم لايقأ ناكف
 ةدع مهنم تردحناو «رفاعملا ةقطنمب اورقتسا نيذلا نييريمحلا تاتويب نم  رفاعم وذ

 : ليلكإلاب هل تايبأ يف يريمحلا يرفنخلا نابأ نبا لاق مهيفو ءرفاعملا ةليبق نم نوطب

 رارحأ لسن نِم ُةلواَقَمٌديِص اومزتعاف كلُملا راد رفاعملا اوُلَح

 ةمصاع تناكو ءريْمِح فيلاخمو قطانم نمو ةيريمح رفاعملا تحبصأف
 لبق لايقألا رفاعملا ماكح رخآ ناكو «(ءاوسلا) اهل لاقي ةنيدم رفاعملا فالخم
 نسحلا لاق «يريمحلا نيعُر يذ نب لالك دبع نب نامعنلا نب دهف مالسإلا

 «عليز :شبحلا دلب نم يبجي اذه دهف ناكو . .رفاعملاب اليق دهف ناك» :ينادمهلا
 ا يلمانعلا د ىشعألا هيلإ َدَفَو يذلا وهو . .ةربرب ةريزجو

 دعاوملا ُهَبِشَت مل ٌحامَس ٌدهفو ًةبقج رفاعّملاب ًادْهَق ٌثمدانو
 تفانا كودام رق هر در هتادفح نم نامعت هدلاوو

 زي اسعلا هيلع توقابو ردن: .٠ ..للكت قيجللا يناض عيسوكاو
 ةعساش ةقطنم  رفاعملا فالخم وأ  رفاعملا ةقطنمو  :رفاعملا ضرأ قاطن

 مويلا ىمسُت يتلا رفاعملا فالخم ةقطنم اهنمو «ةريبك ةيناكس ةفاثك تاذ نميلا نم

 نسحلا لاق ءرفاعملا لك تسيلو رفاعملا ضرأ نم بلقلا يهو (هيرّجحلا)

 7-53 ءربصو ءابجو «هوجلاو «ناحبذ فالخم عمجت رفاعملا ضرأ» : ين ئادمهلا

 ابج عقتو» : :لاقو .«هعشابتو ؛«نايسرو ”ششعلاو «بابضلاو ءهراحصو «دادريو
 هه

 ضرأف «ًايلاح يشبح لبج ةيحان يه رخُذ ةقطنمو (هيبرغ نم ربص ةوجف ىف

 ُسسَدَق ىلإ بابضلاو دادرب نيب ام زعت ةنيدم يبونج نم دتمت رفاعملا فالخم

  رمحألا رحبلا لحاس يف اخملاو - ايوتخ د جحل يف حباصألاو هبرتلاو نافيحو

 ضعبو زعت ةظفاحم بلغأ لمشت رفاعملا نضر نإف كلذبو (ًاقرش ْدَئَجلاو  ًابرغ

 . ةيناكس ةفاثك نميلا قطانم رثكأ  رفاعملا ئأ ب يهز ءًايلاح جحل ةظفاحم يحاون
 ع م رم
 تا م خزن

 .ةال ؛ ص حرفلا نيسحس دمحمل نيعبسلا نفيلا ةعبابت )000
 د ينادمهلل - برعلا ةريزجلا ة ةقص 0 ١ ج 711 ص ينادمهلا ن 50 ليلكإلا 68
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 تاحوتفلاو . . لوسرلا بكوم يف نويرفاعملا

 ذنم نميلاب رّيْمَج قطانمو فيلاخم زئاسو نئاعملا فالكم: يف اليثالا روث قرشأ
 اهكلم يأ - رفاعملا لْيَق وه لالك دبع نب نامعنلا نب دهف ناك كاذنآ . . ةيرجه ا/ ةنس

 - عفاي ىلإ بإ ءاولب - نيعُر قطانم ُلْيَق وه لالك دبع نب ثراحلا ناكو  اهمكاحو
 ةيوبنلا ةريسلا يف ءاج دقو «ًاعيمج ريمح لايقأ ريبك وه لالك دبع نب ثراحلا ناكو
 “٠ ةنس مالسإلا ىلإ مهوعدي كولملا ىلإ ثعب لي هللا لوسر نأ :رثألا نويع يفو

 .''"«نميلا كلم لالك دبع نب ثراحلا ىلإ ةيمأ يبأ نب رجاهملا ثعبف «ةيرجه

 لالك دبع نب ثراحلا ىلإ يلجبلا هللا دبع نب ريرج ِلي هللا لوسر ثعب مث
  رفاعملا ليق دهف دلاو  لالك دبع نب نامعنلاو لالك دبع نب بيرعو نيعر يذ

 يف ينادمهلا لاق .ه/ ةنس رخاوأ يف ريمح لايقأ رئاس ىلإو مهيلإ ريرج ثعب ناكو

 بنتك اهيبلإو «لالك دبع ينبا ًابيِرَعو ثراحلا :رصن نب لالك دبع دلوأ» :باسنألا

 هنأ يوبتلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا باتك ىف ءاجو . املسأف كَ هللا لوسر
 ملسأف "72«نميلا لهأ ْنِم هلو يبنلا هيلإ بتك نميف يريمحلا ًادهف ينيادملا ركذ»
 لاق هنانيسعلا ويسيهتو لولاك دعوي نايععلاو ييرعوب للك كيمع ني ضراجلا
 : هيف لاق ًاباتك لَك يبنلا ىلإ بتكو «لالك دبع نب ثراحلا ملسأ ٠.. :ينالقسعلا

 ك0 ٌدمأ قحلانمهيفامب تنأو ةراهط هيف قحلا نيد كنيدو

 «رفاعملا ليق مهنمو ءمهعيمج ريمح لايقأ بتك ه9 ةنس بجر يفو

 ما ةريسلا يف ماشه نبا لاق .هك هللا لوسر ىلإ مهلئابق مالسإو مهمالسإب

 هيلإ ْمُهُلوُسَرَ «كوُبَت نم ِهّمَدُقَم :رّيْمِح كولم باتك كلك هللا لوسر ىلع مِدَقَو»

 ا «نامعنلاو ”الداك ليع ني مينو داك دبع ني كراكلا : مهمالسإب

 «يطويسلل عماوجلا عمج يفو .رثألا نويع يف ءاج كلذكر ' 3 ةادنمطو :وفاعتو

 : مهيلإ بتك هنأو ٠ «يقهيبلل ىربكلا نئسلاو «ينطقرادلا نئسو
 ديع نب ثراحلا ىلإ يلا هللا كوسرت يحتم نم نيترلا ناجحا هللا شال

 7” تادف «رفاعمو «نيعر ليق «نامعنلا ىلإو «لالك دبع نب ميعن ىلإو «لالك

 لالك دبع نب ثراحلاب صاخلا ثحبملا يف يوبنلا باتكلل لماكلا صنلا فلس دقو

 ./" ٠ص - سانلا ديس نبال -رثألا نويعو - ؛ج 77/84 ص - ماشه نبال - ةيوبنلا ةريسلا ()
 .١ج 7784 ص  ينادمهلا نسحلل  ليلكإلا )
 7 م تدنللا نه نول > يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا )

 .١ج 787”ص - ىنالقسعلا رجح نبال  ةباحصلا زييمت ىف ةباصإلا ()

 2 .5ج 708ص - ماشه نبال - ةيوبنلا ةريسلا (0)
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 متي ملف (نادمهو «رفاعمو «نيعر لويق) ْمُه مهيلإ بوتكملا ةثالثلا نأو «نيعر يذ

 مهنيب نم رفاعملا ليقو «(.. ء«رفاعمو :«نيعر يذ ليق) ةرابع يف عمجلا (واو) ةباتك

 ليق وه دهف هنبا ناكو «لالك دبع نب نامعنلا نب دهف دلاو نامعنلا ابلاغ وه

 : ًالئاق ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا باتك يف ينالقسعلا رجح نبا هركذ دقو «رفاعملا

 نَمِم نميلا لهأ لايقأ نم يي يبنلا هيلإ بتك نميف ينيادملا هركذ :يريمحلا دهف»
 : تايبأ نم رعاشلا لوقي هيفو . . ملسأ

 (ٌدعب مهرئاس ٌريخ لالك دبعو ٌدهف مهلك سانلا ريخ نإ الأ

 نيذلا رفاعملا تالاجر نم ديدعلا مالسلاو ةالصلا هيلع هَّللا لوسر ىلإ دفوو
 :مهنم «لوسرلا بكوم يف مهنكامأ اوذخأ

 باعيتسالا باتكب هتمجرت يف يبطرقلا لاق .يرااملا ردحخ نيرا - اكمل با
 نيدو د يتم هل :«يرفاعملا ةيمأ وبأ رمخم نب ديبعال :باحصألا ةفرعم يف

 ةباصإلا يف ينالقسعلا لاقو "يرفاعملا ليبق وبأ هنع ىور .رصم حتف

 دهشو «ةبحص هل :سنوي نبا لاق .ةيمأ ابأ ىنكي «يرفاعملا رمخم نب ديبع»
 مرخم نب ديبعل ناكو 25ليبق وبأ هنع ىور :ربلا دبع نبا لاقو .. .رصم ختف

 : يف نآرقلا أرقأ قف لوأ وهف يطع نود يرئاعملا

 باتكب هتمجرت يف ينالقسعلا رجح نبا لاق : يرفاعملا هَّللا دبع نب كلام يباحصلا ١
 ركذ < نسقون خيا لاق + . يرفاعملا هللا دبع نب كلام» : ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا

 :ربمع ونبأ لاقو ليبق وبأ هنع ىور ءرذ يبأ نع ةياور هلو ٍءرصم حتف دهش نميف

 ردك ام ءكمَه رثكت ال : لاق هنأ ِّلو يبنلا نع يرفاعملا هّللا دبع نب كلام ىور

 مصاع يبأ نباو ةمثيخ يبأ نبا هجرخأ ثيدحلا اذهو :ينالقسعلا لاق . ( نكي

 يناسغلا سابع نب شايع نع بويأ نب ديعس نع عيطم يبأ قيرط نم مهلك يوغبلاو
 : لاق يو يبنلا نأ يرفاعملا هللا دبع نب كلام نع مكحلا نب هللا دبع نب رفعج نع
 عيطم يبأ ريغ هوري مل : يوغبلا لاقو (« كتأي قزرت امو ءنكي ردقُي ام ءكَمَه رثكت ال »

 نم قالخألا مراكم يف يطئارخلا هجرخأو : ينالقسعلا لاق . ثيدحلا كورتم وهو
 . ةحيحص ثيداحأ يف ثيدحلا اذه ىنعم درو دقو . 4”( يناسغلا نع ىرخأ قيرط

6000 

 ."ج 5١5 ص - يريمحلا دهف ةمجرت  ةباصإلا ()
 - ةباصإلاو - ؟ج 41٠ ص  ىبطرقلا ربلا دبع نبال  باحصألا ةفرعم ىف باعيتسالا (؟)

 ١ .1ج ؟445ص - ىنالقسعلل
 ."50 ص - يرفاعملا رمخم نب ديبع ةمجرت  فرطمابل  عماجلا ()
 .”ج 58ص - يرفاعملا كلام ةمجرتل  ةباصإلا (4)
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 رصمو ماشلاب ةيمالسإلا ةيبرعلا حوتفلا يف ذ ًارفاو ًاماهسإ رفاغملا ةليبقل ناكو

 يمالسإلا يبرعلا رصعلا خيسرتو سيسأت يف مهل ناكو «سلدنألاو ةيلامشلا ةيقيرفإو

 ملا نر دحر دع رعافلا يعرلا) دج هوا

 ٍقربماهل شْيج دِعَرمب ٍدالبلا قفأٌرفاَعَم تّدَسو

 يلي ام رداصملا نم هريغو يزيرقملل رصم ططخ نع عماجلا باتك يف ءاجو
 رصم حتف يف زراب رود مهل ناكو «ةيمالسإلا حوتفلا يف رفاعملا تكرتشا» :هصن
 نمز ضرعبلا مهاذآ نأ دعب - صاعلا نب ورمع مهلقن مث . طاطسفلاب ةطخ مهلو
 - رفاعملا ةكرب اهيلع مهمسا قلطأ يتلا ةكْربْلا ىلع فرشُملا لبجلا ىلإ  ناضيفلا
 اوحبصأ امك ؛نميلا يف مهلابج هعافترا يف هبشي زاتمم عقوم يف اوحبصأ كلذبو

 لوح مهتحت نكست تناك يتلا - (طاطسفلاب)  ةيبرعلا رصم لئابق ةيقب ىلع َنوُلِطُي
 مهعم ناك دقف لاح لك ىلع اذه مهنكسم يف مهدحو اونوكي مل مهنكلو . عماجلا
 اخس ةنيدم اهتمصاع ةروك) اًحَّسَو بيرتأ يف مهعبترم ناكو .ريمح نم لئابق

 . ةيردنكسإلاب مهنم بناج ماقأ دقو .(فونمو خيشلا رفكب ةيلاحلا

 نكد امك د اوناك ءرصم يف ًاددع ةينميلا لئابقلا رثكأ نم رفاعملا تناكو
 رعاشلا مهنع لاق كلذلو .ةليبقلا هذه ةماخض روصي اذهو .ًافلأ نيرشع - يزيرقملا

 ماو ولا دع
 ٍقرْبُماهل شْيَجِدِعَرَمِب ٍدالبلا قْفأٌرفاَعَم تَّدَسو

 ركذتل اَنْنِإو .اعم ملسلاو برحلا يف ةزاتمم زكارم اولتحا لاجر مهنم ناكو ..
 .ميركلا نآرقلا رصم لهأ ْنِم م ْأَرَقأ نم لوأ ناك يذلا يرفاعملا رّمْخم نب ديبع رخفب

 لص فانك فواد ليج كرا داق يذلا يرن ادهينلا كلاب نرد يتور ل عينت لقد

 . ''”(دالبلا كلت يف يمالسإلا حتفلل ةلمحلا هذه تدهم دقو «سلدنألا يف نابسإلا

 مهنأ ىلع لدي ءأفلأ نورشع غلب يذلاو رصم يف رفاعملا ةليبقل ريبكلا ددعلا نإ
 كاذنآ اولخد نيذلاف -ه١٠ ةنس - رصمب اورقتساو حتفلا يف ة اولخد نيذلا اوسيل
 «ةيريمحلا لئابقلا دارفأ نيب ؛ لتاقم فلأ ءاهز اوناك : نييرفاعملا نم رصم حتف يف اوكراشو

 ةباحضلا نييتاعبلا ةالولا .دوهع ىف نيعم تلخد نيرئاجملا نم ةئئاث ةجوم نأ وسو

 جيدخ نب ةيواعمو (ه41/ 64) يريمحلا ينهججلا رماع نب ةبقع ءرصمل ةئالثلا

 رصم تلخد مث (ه57 - 50) يراصنألا دلخم نب ةمّلْسَمو (ه٠5 )47  ينوكسلا
 حتفل سانلا ناورم نب كلملا دبع ةفيلخلا رفنتسا امل ةينميلا لئابقلا نم ةثلاث ةجوم
 (هال4 - 59) ةيقيرفإو ةقرب ريمأ يناسغلا نامعنلا نب ناسح ريمألا عم ةيلامشلا ةيقيرفإ

 )١( الجامع  لبامطرف  رفاعملا ةمجرت - ص58١.
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 رقتساف رفاعملا تالاجر نم فالآلا مهنيب ناكو «نميلا نم فالآلا تارشع قلطنا كاذنآ

 . ةيلامشلا ةيقيرفإ ىلإ نامعنلا نب ناسح ريمألا عم مهنم قيرف قلطناو رصمب مهنم قيرف

 وهو ةيلامشلا ةيقيرفإب مالسإلا يف يبرع دولوم لوأ ةقرب يف دِلَو هاله ةنس يفو
 نب دمحي نب ىرذ نب معنأ نب دايز هُدِلاَو ناك «يرفاعملا معنأ نب دايز نب نمحرلا دبع
 ءرصم نكس مث «.ه4 65 ةئس ةينيطنطسقلا وزغ دهش «ةقث ( يعبات : يرفاعملا برك يدعم

 براحي وهو يناسغلا نامعنلا نب ناسح دادمإل ًأشيج ناورم نب كلملا دبع زهج املو
 ةنس شيجلا كلذ يف هلايعب يرفاعملا معنأ نب دايز راس «(سنوت) ةيقيرفإ يف ءادعألا
 دهش مث «ناوريقلاب رقتساو ىندألا برغملاو ةيقيرفإل نامعنلا نب ناسح حوتف دهشف هال
 تام نأ ىلإ ناوريقلاب رقتساو (ه٠9 -40) برغملا دالبل يمخللا ريصُن نب ىسوم حوتف
 ه١١٠ ةنس يلاوح اهب نفّدو

 ناكف «ةيقيرفإب مالسإلا يف دولوم لوأ «يرفاعملا دايز نب نمحرلا دبع هنبا امأ
 ةاضقلاو ءاملعلا رابك نم حبصأو «ناوريقلا يف أشنو هاله ةنس ايبيلب ةقرب يف هدلوم

 ءارمألا ىلع ةءارجلاب رهتشاو «نيترم ناوريقلا يضاق بصنم ىلوت «ناوريقلا يف

 .ةريثك هبقانمو «ناءزج ثيدحلا يف دنسم هلو ءرؤجلاو فْسَعلا نع مهرجزو

 هَّللا لوسر بكوم يف رفاعملا رود ملاعمل نييبتلا اذه دعب لقتننو
 يرفاعملا كلام نب فيرط ىلإ ةيلامشلا ةيقيرفإو رصم تاحوتفو مالسلاو ةالصلا هيلع
 . سلدنألا دالب لخد يبرع حتاف لوأ

 يرفاعملا كلام نب فيرط :ًايناث

 اوبحص نيذلا رفاعملا تالاجر نم يرفاعملا هّللا دبع نب كلام ناك

 رصم يف اورقتساو باطخلا نب رمع ةفالخ يف رصم حتف اودهشو ْهي هللا لوسر
 . يمالسإلا يبرعلا اهرصع سيسأت يف اومهاسو

 يبرعلا حتفلا شيج يف ذاذفألا ةداقلا نم يرفاعملا كلام نب فيرط ناك مث

 ريصن نب ىسوم ريمألا ةدايقب ىصقألا برغملاو طسوألا برغملا دالبل يمالسإلا
 ًاحزار ناك يذلا ىصقألا برغملا خيرات يف لوحت ةطقن تناك يتلا هتاحوتف يف يمخللا
 لاق «برغملاب ربربلا لئابق مهل عضخت تناك نيذلا نابسإلا طوقلا ذوفنو لالتحا تحت
 ربربلا - برغملا لهأ ملسأو .. برغملا داي ريمت نب يمر عتنا١ :ريثك نبا ظفاحلا

 حتف ه859 ةنس يفو» : :يرذالبلا لاق ' 'نآرقلاو نيدلا مهيف ثبو «هيدي ىلع
 فقل

 دقو 2. . نيملسملل اهيف طتخاو ءاهلزن نم لوأ وهو ءاهلزنو ةجنط ريصُن نب ىسوم

 .777ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف 25) .ةهج 77١ص -ريثك نبال  ةياهنلاو ةيادبلا 0
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 :نودلخ نبا لاق نيذلا نابسإلا طوقلا لالتحا نم اهرواج امو ةجئنط ريرحتب كلذ نرتقا
 ةضرف نم اهوظح ءرحبلا نم ةيبونجلا ةودعلا هذه يف ةوظح طوقلا يأ مهل تناك»

 -رطقلا كلذ كّلِم ناكو ؛مهودبعتساو ربربلا دالب ىلإ رحبلا قاقز نمو ةجنطب زاجملا
 دق كاذ ْذِإ برعلا ريمأ ريصُت نب ىسوم ناكو «نايلب ىمسُي  ةرامغ لابج مويلا وه يذلا

 ىتح ةجنط لابج يف لغوأو هراطقأ خَّوَّدو ىصقألا برغملا دالب نيملسملا ركاسع ازغأ
 ايلاو ريصُت نب ىسوم هالوم فّلَخو «مالسإلا ةعاطل نايلب لزنتساو «قاقزلا جيلخ لصو

 نبا لاق ''"(ةيقيرفإ ناوريق ىلإ ريصُن نب ىسوم فرصناو ١ :يرذالبلا لاق 2”(ةجنطل
 نم هتدوع ةادغ ريصُن نب ىسوم عم ناكو "'”«ةرجهلل نيعست ةنس رخآ كلذو . ١. :ريثألا

 كلام نب فيرط مهنيب ةداقلا نم ةبكوك سنوت يف ناوريقلا ىلإ ىصقألا برغملاو ةجنط
 .(اينابسإ) سلدنألا دالب ىلإ ةيمالسإ ةيبرع ةلمح لوأ تقلطنا هتدايقبو «يرفاعملا
 اينابسإ ىلإ فيرط ةدايقب ىلوألا ةلمحلا

 لطب »  عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاج امكو - يرفاعملا كلام نب فيرط ناك
 يرحبلا قيضملا اهيف رّبَع يتلا ةروهشملا ةيئادفلا ةراغلا ةدايق ىلوت يذلا وهو ءمادُقُم

 ناك كلذبو «يسلدنألا ربلا ىلإ ةجنط نم «قراط لبج قيضمب دعب اميف فرُع يذلا
 ْ :ىملدت الابر اول رتل مسرملا ةاوكلا هلو هييرط

 نأ يف ةدئارلا ةوزغلا هذه نع جنرفإلاو برعلا نوخرؤملا هركذ ام لثمتيو
 نم ةنّوكُم ةيفاشكتسا ةيرحب ةلمح ٌرَهَج سلدنألا حتف ررق امدنع ريصُت نب ىسوم
 تحت ةيبرح نفس عبرأ ىلع ةلومحم لجار ةثامعبرأو سراف ةثام اهماوق ةيئادف ةعامج

 هذه ترحبأ 0 نا ع «يرفاعملا كلام نب فيرط ةرمإ

 «يسلدنألا ربلا يف . .ةريزج تلزنو ةجنط نم ةلمحلا

 كا نا لق, رق محا جلا :قيق ووكر ناقا عرفا حلا كلام نب فيرط نأ ودبيو

 :ًالئاق ىلوألا ةوزغلا ريثألا نبا ركذ دقو ء«ه١9 لاوش يف ةيناثلاو (م/١٠ ويلوي)
 يف سرف ةئام مهعمو لجر ةئامعبرأ يف فيرط هل لاقُي الجر ريصن نب ىسوم ثعبا١
 راغأ مث ءاهيف هلوزنل فيرط ةريزج تيمّسُف سلدنألاب ةريزج يف جرخف «نفس عبرأ
 "تلال نعبر يك املا جرو ريو ادهن تاع .ءارضخلا ةريزجلا ىلع

 ”ورغلا لإ اوعرست كلذ سانلا ىأر املف

 .777؟ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف 0 .4ج 7١١ص  نودلخ نبا خيرات (0)

 .؛ج 7١؟ص - ريثألا نبال  خيراتلا يف لماكلا 0

 .؟854ص - يرفاعملا كلام نب فيرط ةمجرت - فرطمابل - عماجلا (؟)

 .ةج ”1١77 ص  ريثألا نبال  لماكلا (8)



 20 و فواعلا كلوب قررنا نيتي قيتاناو العصا الخس
 دق هريسم نإف ةوزغلا كلت نم فيرط عوجر خيرات وه ناضمر رهش نأ امبو

 ةريزجلا ميلقإ ىلع راغأ ثيح (ما/١٠ وينوي  ويام) ه١ نابعش وأ بجر يف نوكي

 .(م/١٠ ويلوي) ه١ ناضمر يف أملاس ًامناغ عجرو ةريثك مئانغ باصأف ؛ءارضخلا

 نم فيرط قلطنا ءاينابسإ ىلإ فيرط ةدايقب ىلوألا ةلمحلا سفن راطإ يف مث
 نم ةئام مهعمو دهاجم ةئامسمخ سأر ىلع (م/١٠ سطسغا) ه١9 لاوش يف ةجنط

 باتك يف ءاجو ءايئابسإ لحاسب ةريزج يف فيرط لزنف «ةيبرح نفس عبرأ يف «ليخلا
 يف يرفاعملا كلام نب فيرط لوزن دعب» هنأ ةيجنرفإلاو ةيبرعلا رداصملا نع عماجلا
 ةيعالطتسالا ةيئادفلا هتاراغ تدتما  ه١9 لاوش يف  يسلدنألا ربلاب ةريزجلا كلت

 رفوأ نم يهو ءارضخلا ةريزجلاب ةفورعملا ةقطنملا تلمش تيحي اهيقرش لامش

 عجرو ًاريثك ًالامو ًايبس هتاراغ نم فيرط باصأو , انفيبط الام ةيملدتألا قطاتملا
 عضو «يرفاعملا فيرط اهب داع يتلا ةمّيقلا تامولعملا رثأ ىلعو . ةجنط ىلإ ًاملاس

 ا . دايز نب قراط ريسمل ططخلا ريصُت نب ىسوم

 نوكت نأ نكمي «ه١4 لاوش ىف ناك ةوزغلا كلت يف فيرط ريسم نأ امبو
 .(م١٠/1 ربوتكأ - ربمتبس) ه١ ةجحلا يذ وأ ةدعقلا يذ يف هتدوع
 يرفاعملا فيرط ةلمحل ةيخيراتلا ةيمهألا

 ديلا يف ءارضخلا ةريزجلا ميلقإو اينابسإ لحاس ىلإ فيرط ةلمح بستكت
 رونا ةيبح ىفاايدما لثمتتو ءاهنع تاياورلا هتركذ ام زواجتت ةيمهأ يسلدنألا

 نإف كلذبو - اينابسإ  سلدنألا ىلإ ةيمالسإ ةيبرع ةلمح لوأ اهنأ :لوألا رمألا
 وه «سلدنألا اولخدو اولزن نيذلا برعلا نيحتافلا لوأ وه يرفاعملا كلام نب فيرط
 .ةلماك ةنسب ريصن نب ىسوم لبق كلذو «مالسإلاو ةبورعلا دنج نم هعم نيذلاو

 بيسو نيب ام: اههادغ] يتورع نع تلمكلا بفيرظ ةلطخ نأ +: ىاقلا نمألا
 ةينمزلا ةدملا غلبت ثيحب ءه١9 ةجحلا يذو لاوش نيب ام :ىئرخألا و ىف ٠ ناشفوو
 ءءارضخلا ةريزجلا ميلقإ ىلع تاراغلا نش اهلالخ مت ءرهشأ ةتس ءاهز ةلمحلل
 .ةرفاولا مئانغلاو يبّسلاب ةدوعلاو

 دق «نيملاس اهدارفأ ةدوعو ةرفاولا مئانغلاب فيرط ةلمح ةدوع نأ :ثلاثلا رمألا
 ةهج نم سلدنألا وزغ نم فواخملا لازأو ؛ةهج نم نابسإلا طوقلا فعض ىلع لد

 .(وزغلا ىلإ اوعرست كلذ سانلا ىأر امل» ريثألا نبا لاق ثيحب «ىرخأ

 نأب طوقلا ىدل ًاعابطنا تطعأ مئانغلاب هتدوعو فيرط ةلمح نأ :عبارلا رمألا
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 هس 2 ا
 ءمهدالب ىلإ اوداع ةمينغلا نم مهيديأ تألتما اذإو «مئانغلا الإ نوديري ال برعلا
 تحجن دقو «حتفلا ةطخو ةلمحلل ةيسيئرلا فادهألا نم عابطنالا كلذ قلخ ناكو

 نوبحي ال نيذلا طوقلا ةداقو ءارمأ دنع عابطنالا كلذ خيسرتو قلخ يف فيرط ةلمح

 ةدايقب حتفلا تاوق ريصن نب ىسوم ثعب امدنعف - اينابسإ كلم  قيرذور مهكلم
 ةنميم ىلع ناك ه97 ناضمر يف قيرذور كلملا عم تهجاوتو دايز نب قراط

 اوقفتاف ءارمألاو كولملا ءانبأ نم امهريغو هلبق ناك يذلا كلملا ادلو هترسيمو قيرذور

 يّقَبو مهدالب ىلإ اوداع ةمينغلا نم مهيديأ تألتما اذإ برعلا نأ :اولاقو ةميزهلا ىلع
 اهل ناك فيرط ةلمح اهتقلخ يتلا مئانغلاب برعلا ةدوع ةركفف ««اومزهناف ءانل كلملا

 :ةريك ةيمغأ

 ةدوعلاو تاراغلا نشل نكت مل ه١9 ةنس فيرط ةلمح نأ :سماخلا رمألا
 هتاراغ تلمش :ثيح (ةيفاشكتسا ةلمح) ًاضيأ تناك امنإو بسحف مئانغلاب
 اهب داع يتلا ةمّيقلا تامولعملا ءوض ىلعو «ءارضخلا ةريزجلا ةقطنم ةيعالطتسالا

 . سلدنألا حتف ةطخ ريصن نب ىسوم ريمألا عضو يرفاعملا فيرط

 يرفاعملا فيرط مساب ( فيرط سأر) ةيمست
 هتلمح يف يرفاعملا كلام نب فيرط حتافلا دئاقلا هيف لزن يذلا ناكملا ناك

 ةريزج هبش (ما/١١) ه١9 لاوش يف مث ناضمر ىف اينابسإ لحاسب ىلوألا ةيرحبلا
 ركذلا فلاس صنلا ىف ريثألا نبا لاق ثيح ةجنطل لباقملا يسلدنألا ىنابسإلا لحاسلاب

 «اهيف هلوزنتل فيرط ةريزج تيمّسف سلدنألاب ةريزج يف فيرط جرخف# ةلمحلا كلت نع
 .©76هب يِمُّسَُق «فيرط ةنيدم ناكمب كلام نب فيرط لزن» :نودلخ نبا لاقو

 ينابسإلا لحاسلا سأرب ةريزج هبش فيرط هيف لزن يذلا ناكملا كلذ ناكو

 فيرط ةريزج ناكملا كلذ يمُسُف 151:42 21 1.45 241.01145) مساب فرعت
 ناكف «يرفاعملا كلام نب فيرط سلدنألا ضرأ لخدو لزن يبرع حتاف لوأ مساب
 امك (فيرط ةئيدم) تيمُس ةئيدم هيف تسسأتو ( فيرط ةريزج) ىمسُي ناكملا كلذ

 يِمَسُف فيرط ةنيدم ناكمب كلام نب فيرط لزنو»  نودلخ نبا لوق كلذ ىلإ ريشي
 ىلعو سلدنألل يمالسإلا يبرعلا حتفلا ذنم فيرط ةريزج ناكملا كلذ مسا لظو اهب

 7١١ /ه48ا/-57) سلدنألاب ىمالسإلا ىبرعلا رصعلا ىه نورق ةينامث دادتما
 (0ه28 148174) فيرط سأر ناكملا كلذ جنرفلاو نابسإلا َيَِمَس مث 0(
 .مويلا ىتح فيرط مسا لمحي ناكملا كلذ لازي امو

 هركذ اًمع عماجلا باتكب يرفاعملا كلام نب فيرط ةمجرت يف ءاج كلذ يفو

 .4ج 7١١ص  نودلخ نبا خيرات (')



 5-5 ظ يرفاعملا كلام نب فيرط / نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع نى

 ةنس لاوش رهش يفو »١.. :هصن يلي ام فيرط ةلمح نع جنرفإلاو برعلا نوخرؤملا
 05124 مساب فرعُت تناك ةريزج تلزنو ةجئط نم ةلمحلا كلت ترحبأ (م/١١) ه١
 فرع دقو .ىسلدنألا ربلا يف «.ةجنطل يذاحملا لحاسلا ىلع 46 135 5310235)

 كلذ ىركذل ًاديلخت فيرط ةريزجب اذه انموي ىتح نيحلا كلذ ذنم اذه لوزنلا عضوم
 فيرط سأر :عضوملا ىمست ةيجنرفإلا طئارخلا ضعبو .لطبلا ينميلا يئادفلا
 , 020(حومع 1ةمتكو)

 سلدنألا حتف يف يرفاعملا فيرطل يدايقلا رودلا

 داع يتلا ةيعالطتسالاو ةيركسعلاو ةيناكملاو ةيفارغجلا تامولعملا ءوض ىلع

 «سلدنألا حتف ةطخ ريصُن نب ىسوم ريمألا عضو ؛«يرفاغملا كلام نب فيرط اهب
 يف دايز نب قراط دئاقلا ريصن نب ىسوم َهََجَو :اهنم ىلوألا ةلحرملل ًاذيفنت يتلاو
 ةقطنملا يف قراط لزنف ءربربلا نم ىمظعلا مهتيبلاغ نيملسملا نم فالآ ةعبس

 (مالا١ ايربإ) هذ بجر يف كلذو «قراط لبج يهو همساب تيمس يتلا ةيرخصلا

 قيرذل كلملا هيلإ فحزف ءءارضخلا ةريزجلا ةقطنم هعم نيذلاو قراط حتفف

 ناكو  ريصن نب ىسوم ىلإ قراط بتكف» .لتاقم فلأ نيعبرأ ىف (20281©)

 لسراف ءهب هل لبق ال امب هيلإ فحاز قيرذل نأب - برغملا لحاسب هتبس يف ًاطبارم
 نييسرمتحلا قيمبلا نيلتاكملا نمهنالا ةيينخت نم ًاقلوم يركع ًاددع ريل نيييسوم
 شيج غلب مهبو «يرفاعملا كلام نب فيرط ةدايق تحت ناسرفلا نم مهبلغأو لاتقلاب
 ان فلأ رشع يتثإ قراط

 هدادمإ مث ربربلا نم ىمظعلا مهتيبلاغ فالآ ةعبس يف دايز نب قراط هيجوت نإ
 ًاءزج الإ نكي مل نييناميلا حتفلا برع نم فالآ ةسمخ يف يرفاعملا كلام نب فيرطب
 لصو نأ امف «طوقلا هابتناو كوكش برعلا شيج ددع ريثي ال ىتح حتفلا ةطخ نم

 فيرط ىلإ هتاميلعت ردصأ ىتح يمخللا ريصن نب ىسوم هريمأ ىلإ قراط باتك
 ةاييرف نم قالا نين لمحت ةيينس يبست ءاهزأ ىف: كيرط قلطلا# «قالطلالاب
 يف يرفاعملا كلام نب فيرط ةدايقب سلدنألا اولخدف نييناميلا مالسإلاو ةبورعلا

 تعقو مث «هشيجو قراط ىلإ هشيجو فيرط مضناو (م/١١ ويام) ه5 نابعش
 ةنوذش لامعأ نم (61741241817) هكل يداو رهن دنع قيرذل كلملا عم ةهجاوملا

 .(م/١١ ويلوي) ه57 ناضمر 7٠١ يف

 قيرذور ةنميم ىلع ناكو «مايأ ةينامث برحلا تلصتاو ..» : ريثألا نبا لاق
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 ةميزهلا ىلع اوقفتاو «كولملا ءانبأ نم مهريغو «هلبق ناك يذلا كلملا ادلو هترسيمو

 كلُملا يقبو «مهدالب ىلإ اوداع مئانغلا نم مهيديأ تألتما اذإ نيملسملا نأ :اولاقو

 7/8 يف كلذو 2'”«رهنلا يف قيرذور قرغو هعم نمو قيرذور هللا مزهو .اومزهناف ءانل
 .(مال١١ ويلوي 19) ه5 ناضمر

 ىلإ يرفاعملا كلام نب فيرط هعمو دايز نب قراط ةدايقب مالسإلا دنج راس مث
 دنج مهبراحف ءريثك قلخ طوقلا نيمزهنملا نم مهعمو اهلهأ هيقلف «ةجتسأ ةنيدم

 امل» :ريثآلا نبا لوقي انهو «ةلطيلط ىلإ طوقلا برهو ةجتسأ يف مهومزهو مالسإلا

 نأ نونظي اوناكو .«بعرلا مهبولق يف هللا فذق نيتميزهلا نيتاهب طوقلا تعمس

 هنأ مهمهوأ دق فيرط ناكو .ةلطيلط ىلإ اوبرهف ءففيرط لعف لعفي دايز نب قراط
 17مم نمو ره :جيلكأي

 مهمهوأ دقف ءطوقلا رقهقت يف كلام نب فيرط رثأ ىدم كلذ نم نيبتيو

 مئانغلا الإ نوديري ال نيملسملا نأب ه١9 ةنس سلدنألا ىلإ هتلمح يف فيرط

 مث «قيرذل كلملا نع مهنم ٌريثك ئلْخَتَف «مئانغلاب مهيديأ ئلتمت نأ دعب نوعجريسو
 اوناك طوقلا نأب ةاورلا ضعب عمس دقو «ةلطيلط ىلإ اهريغو ةجتسأ نم اوبره

 كلذ نيهذف .«كلام نب فيرط هايإ مهمهوأ ءيش ببسب ندملا نوكرتيو نومزهني

 فيرط ناك :مهلوقب  لاتق نود  طوقلا باحسناو بوره ريسفتب ةاورلا نم ضعتبلا
 هنأ - ىرن اميف - بوصألاو . ةلطيلط ىلإ اوبرهف ءهعم نمو وه مهلكأي هنأ مهمهوأ دق

 ىضمو «برغملا ىلإ اوداع مئانغلا نم مهيديأ تألتما اذإ نيملسملا نأب مهمهوأ امنإ

 ىلإ الوصو ةجتسأ يلي ام حتف متف كلام نب فيرط هعمو قراط ةدايقب مالسإلا دنج
 .ه57 ةنس ةلطيلط ةنيدم حتف

 روكي هللا ىلإ ل عرتنايا زب اقراط ةئال ييقنلاب ليعلن سيوف رمالاو
 نيملسملا عم اوناك نيذلا طوقلا ضعب مامأو - رهاظلا يف الإ كلذ نكي ملو - هنذأ
 ل مكحلا نأو قيرذل كلملا ىلع ءاضقلا وه فدهلا نأ نوئظيو

 هدئاق ىلع ريصن نب ىسوم بضغ - ودبي اميف - مهاضرأ دقو «مئانغلاب نوملسملا
 حتفلا ةطخ نم ًاءزج ىرن اميف بضغلا كلذ ناك امنيب «ةلطيلط حتف ىتح ىضم يذلا

 نم ةثلاثلاو ةيناثلا نيتلحرملا ذيفنتل سلدنألا ىلإ ريصن نب ىسوم قالطنال رربمكو
 سلدنألا ىلإ ريصن نب ىسوم راس» هنأ ىلإ ىّذأ ىسموم بضغ نأ ليلدب ؛حتفلا ةطخ
 ةبراضلا هتوق تناكو «ربربلا ءافرعو يلاوملاو برعلا هوجو نم أافلأ رشع ةينامث يف
 ةلطيلط ىلإ ًاقيرط كلسو ءه947 ناضمر يق اينابسإ لخدف «نميلا لئابق نم ةنوكم
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 مث ةدرام مث ةيليبشإ حتتفا مث ءاهحتتفاف هنومرق ىلإ راسف «قراط اهكلس يتلا ريغ
 لك حتف كلذب متف يرفاعملا فيرطو دايز نب قراطب ىقتلاف «ةلطيلط ىلإ ىضم
 سلدنألاب يمالسإلا يبرعلا شيجلا ماوق غلبو (اينابسإ) سلدنألا دالب طسوو بونج

 .ًافلأ نيثالث

 سلدنألا لامشو برغو قرش حتف ريصن نب ىسوم متأ ه440 - 44 ةنس يفو

 اهرصع قرشأو سلدنألا عوبر لك يف مالسإلا مالعأ تفرفرو (لاغتربلاو اينابسإ)
 ئطخت ال ًادهاش فيرط سأر ىقبيسو فيرط ةريزج ىقبتس يذلاو «يمالسإلا يبرعلا
 .أدب يرفاعملا كلام نب فيرطب رصعلا كلذ نأ ىلع هتلالد

 2 5 ع

 نيحتافلا ءامعزلا ءامظع رخآ . .رماع يبأ نب روصنملا :أثلا

 رفاعملا تالاجر نم ديدعلا يمالسإلا يبرعلا حتفلا يف سلدنألا لخد دقل

 دييشت يف ارفاو اماهسإ مهدعب نم مهدالوألو مهل ناك مث تاحوتفلا يف اوكراش نيذلا

 . سلدنألاب ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلا حورص
 نب رماع ىبأ لآ ناك سلدنألاب ةيناميلاو ةيرفاعملا ةسائرلا تويب رابك نمو

 ني عم اطم مث :نودلخ نبا لاق «يرفاعملا كليملا :كيع ةهاتنزي نجح لملولا

 راع ىبأ نينةللا دبع دمحتم همساو ةرفاعم نع ةيجيلا لاجر:نم ناكو رماغا نأ

 .يرفاعملا كلملا دبع نب ديزي نب ديلولا نب دمحم نب رماع نب هللا دبع نب دمحم
 ©”«(رثأ حتفلا يف هل ناكو ءهموق يف ًاميظع ناكو «قراط عم كلملا دبع هّذج لخد
 نب هللا دبع نب دمحم» هنأ عماجلا باتك يف رماع يبأ نب روصنملا ةمجرت يف ءاجو

 .“"”(يناطحقلا يرفاعملا كلملا دبع نب ديزي نب ديلولا نب رماع يبأ دمحم نب رماع

 يف سلدنألا لخد «يرفاعملا كلملا دبع ديزي وبأ وه سلدنألا ىلإ لخادلاف
 كلام نب عقيرط ةةايقبند ا نوب قراط ريبقت نب يلموع ريمآلا هب دنا يذلا نكستلا
 دقف ءرثأ حتفلا يف هل ناكو «نييناميلا هموق يف ًاميظع كلملا دبع ناكو «يرفاعملا
 ءارضخلا ةريزجلا ةقطنم حتفب ًاءادتبا سلدنألا حوتف رئاس يرفاعملا كلملا دبع دهش

 حوتفب ًارورمو يرفاعملا كلام نب فيرطو دايز نب قراط عم قيرذل كلملا ةميزهو
 كلام نب حمسلا حوتفو (ه96 )47  سلدنألا لامشو قرشو برغل ريصن نب ىسوم
 ةيقيلج حتفب ًاءاهتنا «لاغلا دالبو ةنوبرأل (ه7١١- )٠١7 يبلكلا هسبنعو ينالوخلا

 .سلدنألا حتف متأ يذلا يلولسلا جاجح نب هبقع ةرامإ يف

 .؟5ج 57١ص  نودلخ نبا خيرات ؟!)
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 دنع اوناك امبرو ءهترسأو هدالوأ يرفاعملا كلملا دبع عم سلدنألا لخد دقو '

 نب هّللا دبع رداعسلا كتواجو نم عملا كين ندم تاكو «ناوريقلا يف حتفلا ةيادب

 ءريصن نب ىسوم عم سلدنألا حتف دهش .ءالضفلا نم ؛ٌيعبات ) وهو «يرفاعملا ديزي

 - اهب يفوتو ءادجسمو اراد اهب ىنبو «ناوريقلا نكسي ناكو «ناوريقلا ىلإ داع مث
 هنبا هيلإ مضناو سلدنألاب رقتساف يرفاعملا كلملا ديع امأ 200 -ه١٠٠3 ةنس دعب

 ةقطتم دك نما و كلملا كيع كش تيحح :كيلولا ةديفح اضيأ اميزو::ةترساو:كنذي

 «يرفاعملا رماع يبأ نب دمحم روصنملا» نأ ريثألا نبا ركذ دقف «ءارضخلا ةريزجلا
 هوبأو :ريثألا نبا لاق .اهب روهشم تيب نم ءءارضخلا ةريزجلا نم هلصأ ناك

 لاق نيذلا نييريمحلا نييرفاعملا نم مهنأ ىلع لدي اذهو ©"""ريْمِح نم ُنِطْب «يرفاعم

 : نميلاب مهيضام نع يريمحلا يرفنخلا نابأ نب دمحم
 رارحأ لسن نم «ةلواقم ءديِص «اومزتعاف كلُملا راد رفاعملا اوّلَح

 .سلدنألاب اولح نيح اوناك كلذكو

 رماع ابأ نأ ىلع لدي ءرماع يبأ لآ مساب ٌيرفاعملا تيبلا كلذ راهتشا نإ

 ةماعزلا تاذ تايصخشلا نم ناك يرفاعملا كلملا دبع نب ديزي نب ديلولا نب دمحم
 «سلدنألاب نيينميلا هموق ءاسؤر نمو ءارضخلا ةريزجلا ةقطنم يف ةيلاعلا ةناكملاو

  نيذلا نييومألا ماكحلا لوأ يومألا لخادلا نمحرلا دبعل هترصاعم ريدقت نكميو

 يذلا لخادلا نمحرلا دبع نب ماشه هنبا مث (ه17١- ) سلدنألا مكحب اولقتسا

 .(ه18١٠-0٠5) ماشه نب مكحلا هدعب مكحو (ه٠8١  ١ا/7) ةريصق ةرتف مكح

 كلذ يف سلدنألاب نييرفاعملا مالعأ نم نيتيصخش ىلإ ةراشإلا ديفملا نمو

 ىضاقلاب فورعملا ءركب وبأ «يرفاعملا دمحم نب ريشب نب دمحم) :امهدحأ .دهعلا

 نب كلام مامإلا يقلو ٌجحو ار رولا دجال اتاك ناك ىدجلاب ناك نه ىرئاجملا
 نم هلصأ .ةبطرقب ماشه نب مكحلا هاضقتسا سلدنألا ىلإ داع املو «يحبصألا سنأ

 رارض نب ماسح دهع يف امير) رصم نم سلدنألا ىلإ نيدفاولا نيينميلا دنججلا
 خيراتب ءاملعلا هنع لاق .ماشه نب مكحلا دهع يف ةبطرقل ًايضاق حبصأف :(يبلكلا

 نمل الو سلدنألاب هلبق دحأل نكت مل قئاثوو بهاذم هاياضق يف هل تناك : سلدنألا
 اذه يف لعل) :ًالئاق كلذ ىلع فرطماب قلع دقو (ةمألا هذه رودص نم مّدقت
 كلذ هوفنمو ةددلاف ءرزبم قلفتلا اذه لكل نييلو ""(ةكلاسلا عم انيق :تقعؤلا

 ."18ص - يرفاعملا ديزي نب هللا دبع ةمجرتل  عماجلا ١(
 .الج ١7ا/و 87ص - ريثألا نبال  خيراتلا يف لماكلا (؟)
 .558ص - يرفاعملا ريشب نب دمحم ةمجرتل  عماجلا وف



 656 رماع يبأ نب روصنملا / نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع ه6

 يضاقلا ثكم دقو .ملعي مل نم ىلع ٌةجح ملِع نمو «كلذك ناك هنأ نوملعي

 .ه9١/ ةنس هتافو ىلإ ةبطرقل ًايضاق يرفاعملا دمحم ركب وبأ

 ءةجاب ناكس نم «يرفاعملا ليحارش نب ريشب نب ديعس نب دمحم :امهيناثو
 لثملا برضو ءءاضقلا يف ابلص ناكو ءماشه نب مكحلا مايأ يف هبطرقب ء ءاضقلا ىلوت
 . سلدنألا ريمأ ماشه نب , مكحلا دهع رخاوأ يف .هبطرقب يفوت «هلدعب

 تيبلا كلذ ةسائر تهتنا دقف ءءارضخلا ةريزجلا ةقطنمب رماع يبأ لآ ىلإ دوعنو
 نب ديلولا نب رماع يبأ نب دمحم نب رماع نب (رماع يبأ) ِهّللا دبع : : ىلإ يرفاعملا

 وهو «رماع يبأ هللا دبع نب دمحم : ِهَّللا دبع بجنأف «يرفاعملا كلملا دبع نب ديزي

 .رماع يبأ نب روصنملاب فرعو ءروصنملا بقل دعب اميف لمح يذلا
 ةنس سلدنألاب ءارضخلا ةريزجلا ةقطنم يف رماع يبأ نب دمحم دلوم ناك

 ءارّيْمَح نم «يرفاعم هوبأو ءةيميمت همأ تناك» :ريثألا نبا لاق ء(م98) ه5
 ًابلط ةبطرق مق هنأ ريثألا نبا نكذ تبيح ايون عولعلا يجاكلا ةيلظرو كا هوبأ هدفوأف

 بدألاو ملعلل ًابلاط ةبطرق يلا ًاباش رماع يبأ نب دمحم درو# :لاقو ''"«ملعلل
 لاجم يف لمعلاب قحتلا مث !"(زّيمتو - مولعلا يف يأ - اكل جربت تيدحلا ءاطسو
 هدهع يلوو هدلول ًاريزو ا نطحرلا دبع نب مكَححلا سلدنألا ريمأ هراتخاف ءءاضقلا
 مكحلا ناكو مالا رخام ريم مايحصل :نودلخ نبا لاق ءمكحلا نب ماشه

 (”(هترازو ىلإ ءاضقلا ةطخ نم هلقن ءرماع يبأ نب دمحم هل رزوتسا دق

 ندا لأ يتوسل. داك نقلا كنا يق فا ىلإ: جر كلا نس

 سلدنألا مكحي ناك - سلدنألا ةمصاع - ةبطرق ةنيدم يف همولع ىقلتي يرفاعملا
 نم لوأ وهو (هال٠6 -7) سلدنألل نييومألا ماكحلا نماث رصانلا نمحرلا دبع
 ناتعقاو هدهع عئاقو مهأ نم ناكو .نينمؤملا ريمأب ىمستو ةفالخلا بقلب مهنم بقلت

 يلاعأ لامشب  ةيقيلج ميلقإ يف امهادحإ ءركذلاب يدوعسملا خرؤملا امهّصخ

 نمحرلا دبع مايأ ةيقيلج ميلقإ نع تلاز دق نيملسملا ةطلس تناكو  سلدنألا
 ازغ دقو :يدوعسملا لاق «ةقلالجلا ةكلمم ةيقيلج يف تماقو يومألا لخادلا
 نقلا ةناموم دير نف ةريياج هالالاب ةنيك ىنانالا يح  ىضانلا ب وتسرلا ليغ

 اعين هيلع ةرومس اهل لاقي نيد, هر :ةقلذاعتلا ةكلئ زاد ىلع لرنق «شراف
 نيعبرأ مهنم :ه اولثقفا نيملستلا .ىلغ اوراث اهلهأ نإ مث «نيروس اهنم حتتفاف ءراوسأ
 0 ”(«نيملسملا ىلع دنكشولاو ةقلالجلل تناكو .ًافلأ نيسمخ :ليقو ءًفلأ

 ./مج 17١7و 87ص - ريثألا نبال  خيراتلا يف لماكلا 000(

 .ادج 77١ص - يدوعسملل  بهذلا جورم () .5ج 47١ص - نودلخ نبا خيرات (5)
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 ةيقرشلا سلدنألا روغثو اسنرف بونج نم اهرواج امو ةنوبرأ ةنيدم يف تناكف ةيناثلا
 نمحرلا دنع مايآ ىلإ يتالوخلا كلان قب حيسلا ةيغ ديم ةيملسملا دبي ثناكر
 امم سلدنألا روغث نم نيملسملا يديأب ناك ام رخآو» :يدوعسملا لاق ثيح «رصانلا
 امم اهريغ عم ه7”٠ ةنس نيملسملا يديأ نم تجرخ «ةنوبرأ ةنيدم ةجنرفإلا يلي

 نم ةقلالجلا رطخ اهب طيحي سلدنألا تتابف '"(نوصحلاو ندملا نم مهيديأ يف ناك

 ةيديبعلا ةلودلا وه ثلاث رطخ دوجو لامتحا عم «قرشلا نم ةجنرفلاو لامشلا

 دهع سفن يف ةيلقصو ةيلامشلا ةيقيرفإ اهناطلس لمشو برغملاب تماق يتلا ةيمطافلا
 ْ اثو+ ةنئي هتافرب هليغ ىهتار .«سلذتألاب رضاقلا نتحرلا دع

 لقن يذلا (ه55165) رصانلا نمحرلا بع ني وكشلا سلدنألا قلوتاؤف
 هنبال اريزو نوكيل ( ءاضقلا ةطخ ) نودلخ نبا هاّمس امم يرفاعملا رماع ىبأ نب دمحم

 وأ ةنس وحنب نمحرلا دبع نب مكحلا ةافو لبق ناك كلذ نأ ودبيو «ماشه لفطلا
 ؛هيبأ دهع يلو وه ماشه ناكو ؛هرمع نم ةرشاعلا يف ماشه هنباو يفوت هنأل نيتنس

 هيلإ ضّوفو «هترازو ىلإ ءاضقلا ةطخ ا ل ا و

 ا ا :ريثألا نبا لاق ه1 ةنس مكحلا تام مث '" وم
 الا + نودلخ قنا لاو "* («سبخو لخأو ءهمايأ يف دالبلا تفلتخاو : نيتس رشع هلو

 كتفلا لوانت . . مكحلا وخأ ذئتليل ليف نأ دعب «ديؤملا بِقَلو ماشه عيوب مكحلا يفوت

 ىلوم بلاغو هيبأ بجاح يفحصملا نامثع نب رفعج ةألاممب رماع يبأ نب دمحم هب

 لاقو '"”«ماشهل عيابو (مكحلا وخأ) ةريغملا رماع يبأ نب دمحم لتقف . .مكحلا
 ديؤملاب بّقْلو نينس رشع هلو ماشه هدلو مكَحلا دعب رمألاب ماق١ : ريثك نب ظفاحلا

 ديعأو جرخأ مث ةدم سبخو هيلع اياعرلا تبرطضاو همايأ يف هيلع فلّتخا دقو ءهّللاب

 .'””(يرفاعملا رماع يبأ نب روصنملا هبجاح هرمأ ءابعأب ماقو «ةفالخلا ىلإ

 دعب ىلوت امل مكحلا نب ماشه نأ ةيخيراتلا تاياورلا كلت لمجم نم نيبتيو

 رمألا برطضاو «هوسبحف رصقلاو ةلودلا لاجر ضعبو هريغملا همع هيلع بلقنا ؛هيبأ
 «نودلخ نبا هركذ ام تقبس ةوطخب رماع يبأ نب روصنملا ماق ٍدئدنعو .دالبلا يف

 ةركف اهيلع ضّرَعو اهب هليكف ىطعف مايه ةدلاو ص ةليولا رصف هايس وعر

 هدا هرصملا لفك ردي ماشه ناك» :ًالئاق رخآ عضوم يف ريثألا نبا اهركذي

 ةركفلا كلتف ' ””(هرمأ هتلوف هل كلملا رارقإو هيلع ةرئاثلا نتفلا دامخإو هرمأب مايقلا

 يف مكحلل ديدج ماظن ةباثمب يه ماشه ةدلاو ىلع رماع يبأ نب روصنملا اهضرع يتلا

 .لج 87ص - ريثألا نبال  لماكلا (5) ١2.1ج 77١ص- يدوعسملل  بهذلا جورم (1)

 . ١١ج 785 ص -ريثك نبال  ةياهنلاو ةيادبلا (5) .4ج 47١ص  نودلخ نبا خيرات 0
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 00101111 ااا ا 0:90 وا للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 هريغملا ىلع ءاضقلاب ةداقلا نم نانثاو وه ماق ؛ماشه ةدلاو ةقفاوم دعبو «سلدنألا
 . كيدج لا «سبحلا نم ماشه جارخإو

 60 يبأ نب روصنملا ةسائر دهع

 دي ىلع ديدج يسايس ماظن ةنادي د ده 1 ةننسىلدنألا تدهش دنقل

 ةسائرب (ه7947 -755) نرق عبر ةليظ رمتسا ماظن وهو رماع يبأ نب روصنملا
 ركذت ملو .ه49 ةنس ىلإ روصنملا نب رفظملا هنبا ةسائرب رمتسا مث روصنملا
 اهنكلو ءديدج يسايس ماظن هنأب نمزلا كلذ يف سلدنألا هتدهش ام ةيخيراتلا تاياورلا
 نأ :نودلخ نبا لاق «ءكلذك هنأ ىلع لدي امب دهعلا كلذ ةعيبطو رهاظم تركذ

 لوصولا نم ءارزولا عنمو ؛هّبَجَحو . .ماشهل عياب» يرفاعملا رماع يبأ نب روصنملا
 نبا بلغتف» :رخآ عضوم يف لاقو «نوفرصنيو نوملسُي مايألا نم ردانلا يف الإ هيلإ

 عوضخلاو ةفالخلا ميظعت عم . . ةلودلا ىلع ىلوتساو «هرجحو ء«ماشه ىلع رماع يبأ
 ماشه يلو امل» :ريثألا نبا لاقو «روصنملا بجاحلاب ىمستو . .اهيلإ رومألا درو اهل

 هاري دحأ نكي ملف سانلا نع هبجحو «يرفاعملا رماع يبأ نب روصنملا هل بجحت

 كلذ بجومب تاب  ماشه ةفيلخلا وأ كلملا نأ ينعي هلك اذهو . ؟هيلإ لصي الو

 ءاردولاو ةلودلا سكر دي محلا ووضح «ةلودلا ةرادإو ةسائر نع ًابوجحم ماظنلا

 هيلإ يتأيو .كلملا وأ ةفيلخلا وهف ماشه ىلع ًارجح كلذ نكي ملو هل نيدعاسملا

 ىلع عيقوتلاو لب «كولملا ةهبأ لك هلو ؛هيلع نوملسُي تابسانملا وأ ردانلا يف ءارزولا
 ةلودلا لاجرل درجت» رماع يبأ نب روصنملا نأ نودلخ نبا ركذ دقف .ةماهلا تارارقلا

 .«هعيقوتو ماشه رمأ نع كلذ لك مهبتارم نم مهطحو مهيلع لامف همحازو هدناع نمم

 .ديدجلا ماظنلا يف  كلملا  ةفيلخلل صاصتخا دوجو ىلإ ريشي كلذف
 ًاسيئر يسايسلا ماظنلا كلذ بجومب ّيرفاعملا رماع يبأ نب روصنملا حبصأ دقل

 ريثك ؛مزعلا ّيوق ءًامزاح :رماع يبأ نب روصنملا ناكو» : ريثألا نبا لاق ؛ةلودلل
 نسح «سقنلا ىوق افا -ءامهش ناك و٠.ةشاننلا نسح .«ناسحإلاو لدعلا

 0 دقو .مهرظانيو مهتسلاجم رثكي ءاملعلل ًابحُم املاع ناكو ..ءريبدتلا
 تناك «ًالداع «ةريسلاو داقتعالا نسح ناكو . .ةريثك فيناصت اهل اوفنصو هبقانم ركذ
 رصبو ةعاجشو يأرو لقع اذ ناك» ار نبا هنع لاقو را ًادايعأ همايأ
 ةنيدم هسفنل ىنتباو . . عدلا لهأ َعَمّقَو ؛ءاملعلا بتارم دراعأ .: نقع نيدؤ تورخلاب
 ريرس ىلع دعقو ةحلسألاو لاوسألا نئازخ اهيلإ لقنو 7 اهاّمسو اهلزنو

 .الج 87ص - ريثألا نبال  خيراتلا يف لماكلا )١(
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 هل ءاعللاب ناو هةمتمار نساك لاو يحتل دكااقتوب نقل رلتلا سك اهلنا ناو هفللملا
 عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاجو .2١02 . (دوقنلا) ةكسلا يف همسا بتُكو «ربانملا ىلع
 دازو ءرهنلا ىلع ةرطنق ىَنَبو «مظعألا رهنلا ىلع ةبطرق قرشب ةرهازلا ةنيدم ىَنَب١ هنأ

 .(هيلثم ةبطرق عماج يف
 نعفلا نم نناعث ىهو سلذتألا ةشاكر راع ىبأ قيووصتملا ىنلوتذقل

 ندملا ءارمأو ءارزولا نييعتو ةلودلا زاهج ميظنت ةداعإب ماقف ةيلخادلا تابارطضالاو

 سفنلا يوق روصنملا ناكو» :ريثآلا نبا لاق «ةءافكلا يوذ نم ةداقلاو ميلاقألاو
 نسحأ ىلع رومألا ترجو ركسعلا لامتساف لاومألاب ءارمألا هتدمأو ريداقملا هتدعاسو
 .«سانلا َنِمَأو ءدالبلا ْتَدكَسَو . .ماظن

 :ريثألا نبا لاق كلذب لصتي اممو «شيجلا ةيوقتو ميظنت ةداعإب روصنملا ماقو

 صخرأ» :نودلخ نبا لاقو «هرمأ يوقف مهيلإ :دسحاو ركسعلا روضتعلا لامتسا#

 بترف ربربلاو ةتانز لاجر نم ةودعلا لهأ ىعدتساو . .ءاطعلا يف دنجلل روصنملا

 ينبو نرفي ينبو ةوارغمو ةجاهنص نم ءافرع فّرَعو .«ءايلوأ عنطصاو ءادنجُج مهنم
 .1.. جولعلاو قيقرلا نم رثكتساو كيلامملاو ربربلا َدْنجو . .مهريغو ةسانكمو لازرب

 مهو سلدنألا ركسع :اهلوأ «ىوق ثالث نم نوكتي هدهع يف شيجلا حبصأف
 برغملا لهأ نم هليكشتب ماق يذلا شيجلا :اهيناثو ءاهيف يذلا يمالسإلا يبرعلا شيجلا

 ةقرف : اهثلاثو . برغملاب ربربلاو ةتانزو ةجاهنص لئابق نم مهدينجتب ماقو مهاعدتسا نيذلا
 ةجنرفلا نم مهو ( جولعلاو قيقرلا) تاياورلا مهيمست نمم اهليكشتب ماق ةيركسع
 لعجو «قيقرلا نم هدهع يف سلدنألا دالب تألتماو ١ :ريثألا نبا لاق «مهلاثمأو نابسإلاو

 . ؟نييرماعلاب نوفرعي اوناكو «نيروهشملا نم هريغو ىتفلا حضاوك « مهنم هدنج رثكأ
 اسنرفو هيقيلج ميلقإ يف رماع يبأ نب روصنملا تاحوتف

 ةيمالسإلا ةيبرعلا تاحوتفلا داجمأ يرفاعملا رماع ىبأ نب روصنملا داعأ دقو

 تعفتراو هلويخ تلاج «يمالسإلا يبرعلا خيراتلا يف نيحتافلا ءامظع رخآ وه ناكف
 . لبق نم يمالسإ ُّمُلَع اهيف قفخي مل نادلب يف هتايار

 دلب وهو ةيقيلج ميلقإ حتف ىلع مزعلا روصنملا دقع (م987) هالالا” ةنس يفف
 ضعتب اولخد دق برعلا ناكو «ةجنرفلا نم ٌموق :مهنأ يدوعسملا لاق نيذلا ةقلالجلا

 نب ةبقع ماق مث ه5 44 ةنس ريصُن نب ىسوم ةدايقب حتفلا ةيادب يف ةيقيلج قطانم

 نكسأو ةيقيلج ميلقإ حتفب ه57١ - ١١7 ةنس سلدنألا ريمأ يناميلا يلولسلا جاجح

 نمحرلا دبع مايأ ةيقيلج ميلقإ نم مالسإلا ناطلس لاز مث ةيمالسإ ةيبرع تايماح هيف
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 نا لاق يح اعنا ب1810 ىذا نييرفألا ءاكشلا لأ ىومألا لادا
 نب هليورف زهجت ءهرمأ ديهمتو لخادلا نمحرلا دبعب نوملسملا لغش امدنع» :نودلخ

 نم اًهكلّمو اهنم نيملسملا جرخأف دالبلا روغث ىلإ راسو ةقلالجلا كلم شنوفآلا
 .هينوقسو «هلاتشقو ء«هقئملسو ءهرومسو «لاعيربو «كل :نئادم ٌدرو «مهيديأ

 . ""0(ةلودلا سيئر رماع يبأ نب روصنملا اهحتتفإ ىتح ةقلالجلل تراصو

 0 ءها'ا/ا" ةنس ةيقيلج ميلقإ حتفل رماع يب 1. هري نوضتملا ريش ناكز

 نم مهاعد نيذلا ةتانزو ةجاهنص ةليبق لاجر نم اهلُكَش يتلا شيجلا ةقرف - أ

 .ةلالجو «يواز مهو : :دانم نب يريز دالوأ) مهنم ناكو .مهدينجتب ماقو .برغملا

0 2-0 
 دق تناكو ةيقيرفإ ريمأ يجاهنصلا يريز نب نيكلب نب فسوي ةوخإ «نسكامو

 دن ل اويجرت :دامح مهبلغف برغملاب بورح دامح مهيخأ نيبو مهئيب تعقو

 فئاظولا مهيلع ىرجأو مهب ٌرُسو رماع يبأ نب روصنملا مهلزنأف ءةبطرق ىلإ اهنمو
 كريغ ىلع كانرتخا امنإ :هل اولاقو هوربخأف ءمهمودق ببس نع مهلأسو ءمهمركأو

 0 ا يا 0 ب ها

 ةيقيلج ضرأ اوتأف 00 لا مههجوو «ربربلاو ةجاهنص
 ةنيدملا نم ةعامج جرخ اوحبصأ املف . .ةنيدملا نم برقلاب اونمكو ًاليل اهولخدف
 املف ؛مهرثأ يف اوبكرف ودعلا عماستو «مهضعب اولتقو مهوذخأو مهيلع اوبرضف

 يف اوبرضو مهئارو نم مهيلع اوجرخ ودعلا مهزواج املف هوبر ءارو اونمك كلذب اوسحأ

 ةجاهنص مهعبتو اومزهناف ريثك ددعلا نأ اونظ مهريبكت ودعلا عمس املف ءاورّبَكو مهتقاس

 دنع كلذ مظعف «ةبطرق ىلإ اوداعو مهحالسو مهباود اومنغو مهنم ًاريثك ًاقلخ اولتقف

 .4ج 77١؟ص  نودلخ نبا خيرات ()

 يمطافلا يديبُعلا ليعامسإ نب ٌرِعملا هالو ,يريمحلا يجاهنصلا نيكلب نب فسوي ريمألا وه (0)

 ىلوتف ه١15 ةئس اهب ٌرقتساو رصم ىلإ رعُملا راس امدنع (برغملا - سنوت) ةيقيرفإ ىلع
 نب روصنم هنبإل ةيوالاب ىصوأو هال" ةجحلا يذ يف هتافو ىتح ةيقيرفإ نيكلب نب فسوي
 نمم تسل ىننإ :لاق «ةماه ةرابع هيف لاق ًاباطخ ةيقيرفإو ناوريقلا لهأ يف بطخف ءفسوي
 ؛ريمج مهدادجأو مهئابآ نع هوثرو» يدجو يبأ كلُم وه امنإو «باتكب لزعُيو باتكب ىَلوُي
 ةيريمحلا لئابقلا نم ةجاهنص نأ ةرابعلا كلتب يجاهنصلا نيكلب نب فسوي نب روصنم ذكأ دقو
 ةجاهتصو ةماتك نأ : ىبلكلا نبا لاقا قودلح نبا لاق '«ريربلا لفابق نق: تلخد تلا ةينامبلا
 يف قيقحتلا لهأ عامجإ اذهو» :نودلخ نبا لاق .«ةيناميلا نم امه امنإو ربربلا لئابق نم اتسيل
 - نيعبسلا نميلا ةعبابتو .يوابرعلا راتخملا دمحم  ىمادق برع ربربلا - 384ص] «مهنأش
 1١545. ص - حرفلا دمحم

 .الج ١٠١١ص -ريثألا نبال  خيراتلا يف لماكلا



 لإ نسحأف سلدنألا دنج نم هري مل ام مهتعاجش نم ىأرو رماع يبأ نب روصنملا
 . '")داهجلا يف اوبغر ةجاهنص لعف سلدنألا لهأ ىأر املو . هتناطب مهلعجنو

 .داهجلا ىلإ جرخو سلدنألا راطقأ رئاس نم ةريثكلا شويجلا روصنملا عمجو

 الجر ّنأك يلايللا كلت هِماَتَم يف ىأر رماع يبأ نب روصنملا ناكو» :ريثألا نبا لاق
 جرخأ :هل لاقف ةعمج يبأ نب ىلع هرّبَعَف «هنم لكأو هدي نم هذخأف جاربسإلا هاطعأ

 لاقي جاربسإلا نأل :لاقف ؟اذه تذخأ نيأ نم :لاقف ءاهحتفتس كنإف نويل دلب ىلإ

 نويل ىلإ روصنملا جرخف .نويلاه :كل لاق ايؤرلا ُكَلَمَف «نويلهلا :قرشملا يف هل
 (ةريثك شويجب مهوذدمأف «جنرفلا اهلهأ دمتساو «مهنئادم مظعأ نم يهو ءاهلّراَتَف

 نيب لاجف ءهلثم مهل نكي مل جنرفلا نم ريبك :صموق جرخ مث «ًاراهنو اليل اولتتقاو
 امهنم دحاو لك لمحف يجاهنصلا يريز نب هلالج هيلإ زربف «زاربلا بلطو فوفصلا
 طقسف هقتاع ىلع فيسلاب هبرضو ةنعطلا نع لامف يجنرفلا هنعطف هبحاص ىلع
 - جنرفإلا كئلوأ ىلع روصنملا ةدايقب نوملسملا مجه مث .«ضرألا ىلع يجنرفلا

 ةنيدم روصنملا كّلَمو ءىصحي ال ام مهنم َلِيقَو ؛مهدالب ىلإ اومزهناف  ةقلالجلا
 ةنيدم ازغ مث ءافلأ نوثالث ّيبسلا نم عمتجاو ءاهلثم ّرّي مل ةمينغ مَنَغو «نويل
 ندم نم نويل تناك دقل (سكام تنش) اهنأ ودبيو (اهبرخو) :ريثألا نبا لاق «هنوماق

 نم ناكو «نويلو هرومس هنئادم نم تناكو «شنوفذأ نب ةجناس نب ريمذر كلملا

 نمو - عالقلاو هبلأ بحاص وهو - عالقلاو هبلأ سموق دنلدرف نب هيسرغ ًاضيأ مهكولم
 دلب يف رماع يبأ نب روصنملا نخئأف» :نودلخ نبا لاق «سنكشبلا كلم «مهكولم

 نب هيسرغ ىلإ فحز نأ دعب «نويل يف مث هرومس يف هرصاحو «ًارارم هازغو «ريمذر
 ريمذر عم اورهاظ مث .امهبلغف «سنكشبلا كلم هعم رهاظو «هبلأ بحاص دنلدرف
 .اهبّرخو مهيلع اهمحتقاو روصنملا مهمزهف ءسكام تنشب هئاقلل ًاعيمج اوفحزو
 .مهرمأ قرتفاو نوذرأ نب دنمزب همع مهيلع جرخو «ريمذرب ةقلالجلا مءاشتو

 ىلع كّلَّمو ه714 ةنس رماع يبأ نب روصنملا ةعاط يف ريمذر لخد مث
 . هَمْأ تعاطأف ءاهرثأ

 نب روصنملا هل دقعو «شنوفذأ نب نوذرأ نب ذنمزب ىلع ةقلالجلا تقفتاو
 رضخألا رحبلا ىلإ هيسيلغ لامعأ نم امهب لصتا امو نويعلاو ةرومس ىلع رماع يبأ

 لزن امل ذنمزب ضقتنا مث ءلَّبَقَف ءروصنملا هيلع طرتشاو «(ياكسب جيلخ))
 ءاهنع ٌرْفُف ءهرومس يف هرصاحو نويح حتتفاف ه1/8 ةنس روصنملا هازغف «ةقلالجلاب

 ةريسي نوصح الإ ةقلالجلا كلمل قبي ملو ءاهحابتساف روصنملا ىلإ اهلهأ اهملسأو

 .الج ١١٠١ ص - ريثألا نبال  خيراتلا يف لماكلا )١(
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 ةعاطلا يف ذنمزب لاح فلتخا مث .رضخألا رحبلا نيبو مهدلب نيب زجاحلا لبجلاب

 .نعذأ ىتح وزغلا هيلإ دري روصنملاو «ضاقتنالاو
 صوحألا ابأ اهيلع يلوو ةرومس ةنيدم نيملسملا رماع يبأ نب روصنملا نطوأو

 يبيجتلا زيزعلا دبع نب نْعَم ناكو  (ه199 ةنس) يبيجتلا زيزعلا دبع نب نْعَم
 1 :كيوملدن ل ار ةيتناهلا| ةفاقلا قا ب ينوكسلا

 ناعأ ناكو «هبلأ بحاص دئلدرف نب هيسرغ ىلإ (ه١٠7/8 ةنس) روصنملا راسو

 :ةيسلغ هدغاقا هت ةيالن روصتملا لزاكت «نوصتملا ىلع ةةلالجلا نينلاخسلا
 «ةيزجلا مهيلع روصنملا برضو «ةجناس هنبا يلوف ءاذه هيسرغ َكَّلَمَو .اهكلمف
 «نوذرأ نب ذنمزب الإ .هل لامعلاك اوناكو هتعاط ىف ًاعيمج ةيقيلج لهأ راصو

 ةنس روصنملل هتنب تعب بلش نب دسم ْنأ ىلع :بيلع نيموق تلت قب ةلفمو

 تنب روصنملا جوزت كلذكو)  اهجوزتو روصنملا اهقتعاف ءهل ةيراج اهرّيصو ه7
 .(روصنملا نب نمحرلا دبع ةدلاو يهو (58790131) ةجناش كلملا

 بقاي تنش غلبف (ه784 ةنس) روصنملا هازغو «نوذرأ نب ذنمزب ضقتنا مث
 :هيسيلغ ىصقأ نم يراوحلا برقعي نفدمو ةينارصنلا جح عضوم (542711460)

 ىلإ اهفاضأ يتلا هدايزلا تنس يف اهلعجف ةبطرق ىلإ اهباوبأ لقنو «هيلاخ اهباصأو
 نب نْعَم عم هنالي هنبا ذقنأو «ملسلا يف نوذرأ نب ذنمزب حراطت مث . مظعألا دجسملا

 برضو «ملسلا روصنملا هل دقعو «هبطرق ىلإ هب لصوف ؛ةيقيلج ريمأ زيزعلا دبع
 ةعاطلل ذنمزب هوبأ نعذأف «هيبأ ىلإ ةناليإ فرصناو (ه7865 ةنس) ذنمزب ىلع ةيزجلا
 .''”(روصنملل لماعلاك ناكو «ةيزجلا ءادأو

 هرومس نيب هيقيلج فرط يف اوناكو سماوقلا نم سموغرأ ىلع روصنملا َحْلَأو
 «ةقلالجلا دالب حتف لمتكاف .ه86 ةنس اهحتتفاف «هيرب تنش مهتدعاقو «هلاتشقو

 .نيملسملا نم ةيركسع تايماح ةلاتشت نوصح يف روصنملا نكسأو
 نويل حتفب - ريثألا نبا ركذ امك  تأدب ةقلالجلا دالبل ةميظعلا حوتفلا كلت نأ

 وهو شنوفذأ هئبا يلوو «شنوفذأ ينب كلم نوذرأ نب ذنمزب تام مث» :نودلخ نبا لاق )١(

 يضاق ةملس نب غبصأ جرخف روصنملا نب كلملا دبع ىلإ امكتحا ؛هيسرغ طيسب بحاص

 ل كال يف. نب تول فريز ملط.« يلتت نب هسا ل نيغفل :«ادهأ لصقل يراد
 ناكو)  كلملا موسرب سماوقلا بلاطو .هرمأب شنوفذأ دبتساف ؛نامث ةنس ةليغ لتق نأ

 .هسفنل مهنم كلذ زاحف - (ةقباس نامزأ يف مظعألا كلملا لبق لامعألا ةالو مه سماوقلا
 رهاظي رفظملا مهيقلف «روصنملا نب ب رفظملا كلملا دبع ءاقلل شنوفذأ مهعمج مث هل اونعذأو

 .«ةونع نصحلا حتتفاو مهمزهف ةينولف
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 مث ءأفلأ نوثالث ّيبسلا نم عمتجاو ءاهلثم ري مل مئانغ روصنملا مَع هنأو هاالا“ ةنس

 .ةبطرق ىلإ هركاسعو وه اروصنم امناغ روصنملا داعو «ةنوماق ازغ

 «ةبطرق يقرش ةرهازلا ةنيدم دييشتب رماع يبأ نب روصنملا ماق ةرتفلا كلت يفو
 بتكلا تذفنو «كولملا ةيحتب سانلا هاّيحو ءةحلسألاو «لاومألا نئازخ اهيلإ لقنو
 حبصأو «زرطلاو (دوقنلا) ةكّسلا يف همسا ةباتك متو .همساب تابطاخملاو رماوألاو

 ّيبسلا ددع ناكو .ةعمجلا ةبطخ يف ربانملا ىلع هل نوعدي سلدنألاب عماوجلا ءابطخ

 روصنملا مهدبعتسي ملف ءأفلأ نيثالث ءاهز اهريغو نويل حتف يف ةقلالجلاو ةجنرفلا نم

 نبأ ركذ يتلا ةيركسعلا ةقرفلا مهنم لكَش امنإو نيحتافلل ًامئانغو ًاقيقر مهعزوي ملو
 دلال تاوتلا ىف ضوتع رح .جولعلاو قيقرلا نم اهّلكَش هنأ نودلخ ن نباو ريثآلا

 نم قطانمو ةيقيلج ميلقإ ءاجرأو ندم لك تلمشو روصنملا حوتف اهيف تعباتت يتلا

 مهفيرعتو ةميرك ةلماعم مهتلماعمو - قيقرلا  ّيبسلا كئلوأ دينجت ىّدأو ءاسنرف
 . نيراتخم نيبغار مهمالسإ ىلإ مالسإلاب

 نيتنثا ازغف «برحلا راد ىلإ هسفنب وزغلا روصنملا دذرو» :نودلخ نبا لاق
 «شيج هل لف الو «ةيار اهيف هل رسكني مل ءهكلُم مايأ رئاس يف ةوزغ نيسمخو
 1 نك لاو تعب لدعم هلو

 هّللا ليبس يف وزغلاب رماع يبأ نب روصنملا لغتشا» :ريثألا نبا لاقو
 لعجو «قيقرلاو مئانغلا نم سلدنألا دالب تألتماو ءًأريثك ءادعألا دالب نم حتفو

 . نييرماعلاب نوفرعي اوناكو «نيروهشملا نم هريغو ىتفلا حضاوك مهنم هدنج رثكأ
 ةفئاص نيب ام ةازغ نيسمخو نيتنثا اهيف ازغ ةنس نيرشعو اتس لاحلا هل هللا مادأو

 ب يرعلا دواي عدل هل اهيعأ نيام نين 3 ةدداللا يح ناكر كيتا

 يف لغوأو «نيلبج نيب قيضم وهو اهيلإ بردلا زاجف ءايزاغ  (اسنرف يهو)
 هيلع مهو بردلا اوَُدَّس دق مهآر جورخلا دارأ املف «منغيو يبسي جنرفلا دالب

 يف هركسعو وه عرشو مهدالب يف ماقملا ديري هنأ رهظأف «نيملسملا نم هنوظفحي

 نوجاتحي امو ةريملاو نبتلاو بطحلا اورضحأو تالغلا عرزو نكاسملا ةرامع

 زاوجلاو مئانغلا كرت يف ه هولسارف ملسلا ىلإ اولام ماقملا ىلع همزع اوأر املف ٠ هيلإ

 «حلصلا ىلإ مهبجي ملف مئانغلا اوكرتف «ماقملا ىلع مزاع انأ : لاقف ءهدالب ىلإ
 اوحتفو حلصلا ىلإ مهزاجأف «مهدالب نم منغ ام هل لمحت باودو الام هل اولذبف

 ىلإ ةوزغلا كلت نم روصنملا زاجأ دقو [7 /87”ص] «هدالب ىلإ زاجف ءبردلا هل

 ندم نم اهرواج ام عم سلدنألا ةطلس ىلإ هدهع يف تداع يتلا ةنوبرأ ةنيدم
 . اهحتف متأ يتلا ةيقيلج يف لاحلا وه امك اسنرف بونج يف روغثلا عالقو
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 نب روصنملا اهحتف يتلا قطانملا (25170179) دونير يسنرفلا خرؤملا ركذ دقو
 :هصن يلي ام الئاق رماع أ

 «ةراباتو «نويلو «ةلاتشق يف روصنملا تايار تحت نيملسملا ةازغ لاج»

 يف هليخ تساجو ءاسنرف يبونجو ةينوقشاغ ىلإ اولصو نأ ىلإ «ةينولتكو «نوغارأو
 ةئيدم نيملسملا يديأ يف تطقسو .لبق نم يمالسإ ُمْلَع اهيف قّمْحِي نكي مل نكامأ

 .(اهيف ىحيسم دهعم سدقأ ىهو (641:101) ةيقيلج نم (547711460) بقايتناش

 ْ ْ . [عماجلا /577*ص]
 ىلع ًاريمأ لتاقم دئاقلا هالوم رماع يبأ نب روصنملا لمعتسا ه7895 ةنس يفو

 بونجو اينابسإ قرش نيب ام ةعقاولا) رايلبلا رزج يهو ةيقرشلا رزجلاو ةقرويم ةريزج

 دق برعلا ناكو ء«رايلبلا رزج زكرم ةقرويم ةريزج تناكو (ةينيدرسو اكيسروكو اسنرف
 اهيلإ راس «يناميلا ينالوخلا ماصع ريمألا ةدايقب ه٠19 ةنس ةقرويم ةريزج اوحتف

 ءاهحتف متأ نأ ىلإ انصح انصح اهحتفف سلدنألا نم دونجلاو نفسلاب ينالوخلا ماصع

 لاق .ءاهسالوب هل تكف هللا دتع ريمألا كاذثآ شلدنألا ريمأ ىلإ حتفلاب ماصع بتكو
 «تامامحلاو قدانفلاو دجاسملا اهيف ىَنَبَو نيس ودق ماعع اهالوتف» :نودلخ نبا

 هل بتكو ينالوخلا ماصع نب هّللا دبع هنبا مهسفنأ ىلع ةريزجلا لهأ مَدَق يفوت املو

 قرشلا ىلإ بكرو تنور امرا ةنس ىلإ اهالوتف  اهتيالوب سلدنألا ريمأ

 نميلا ىلإ لبقأ مث ٌجح هنأ امبرو ''”«ةثامثالثو نيسمخ ةنس كلذو هربخ عطقناو ًاجاح
 هدعب ةقرويم ةريزج ىلوتف «سلدنألاب هرابخأ تعطقنا كلذلو هدادجأ نطوم يف ماقأف

 ىلوت ىتح هيلاوم نم رثوك هدعب اهالوت مث ه7609 ةنس تامو يلاوملا نم قفوملا
 هازغأو ةقرويم ىلع رثوك ريمأت ٌرقأف ه5 ةنس سلدنألا ةسائر رماع يبأ نب روصنملا

 ةينادرس ةريزجو اسنرف قرش بونج لحاس ىلإ كلذو  ليطاسألاب جنرفإلا دالب
 ةئنين رتوك كامول + نودلخ نا: لاق تدهور "#0 ةكش نيبام ابلاغ اكيسروكو

 ناكو ءداهجلاو وزغلا ريثك ناكو هيلاوم نم لتاقم اهيلع روصنملا ىلوف ه8
 ةريزج ىلوت نمم ناكو ( ه5 *7” ةنس تامو «هداهج ىف ةنادمي رفظملا هنباو روصنملا

 : نودلح نتا لاق« ةلرلا يرمافلا كفاكم تنص (نارلبلا) ةيفرشلا رئارجتلاو.ةقوؤيم
 نب روصنملا ناكو نييرماعلا يلاوم لوحف نم يلع نب فسوي نب دهاجم ناك"
 «كلذ يف اديجُم ناكف ةيبرعلاو ثيدحلاو تاءارقلا هيلاوم عم هملَعو هاّبَر دق رماع يبأ

 ةجنرفلا جرخأو اهمحتقاف ليطاسألا يف ةينادرس ازغ١ - ةقرويم دهاجم ىلوت املو -
 نب روصنملا دهع يف رايلبلاو ةقرويم نم ةيرحبلا تالمحلا نأ ىلع كلذ لديو ءااهنم
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 بونج قرش يف اكيسروكو ةينيدرس ةريزج امهو ةينادرس يتريزج ىلإ تناك رماع يبأ
 ىسلطألا طيحملا نيب ام هتدايس طسبي ىبرعلا ىسلدنألا يرحبلا لوطسألا ناكو ءاسنرف

 يتلا ةيلقص ةريزجو ايلاطيإ هايم موخت ىلإ يلاتلابو ءًاقرش اهرواج امو ةينيدرسو ًابرغ
- 

 . '”ديجملا دهعلا كلذ يف ةيلقص ةريزجل نييناميلا نييبلكلا ءارمألا مكح تحت تناك

 رماع 1 ل ا لا 1 عد

 نم ريثكلا سلدنألل هتسائر دهع ةيادب ذنم رماع ىبأ نب روصنملا لامتسا دقو

 تالاجر نم ًاجاوفأ لبقتساو اعدف ف رالاو سينا بركنلا ساكو تايصخش

 ىعدتسا) ثيح ءنيربلا نم عهريغو ةتانزو ةجاهنص نم برغملا لئابق رئاشعو
 لاجر نم  (طسوألاو ىصقألا برغملا ىهو) - رحبلل ةيبونجلا ةودعلا لهأ روصنملا

 ةجاهتص نم ءافرع فّرَعو ءايلوأ عنطصاو ادنج مهنم َبَنَرَق «ربربلاو ةجاهنصو ةتانز
 نم ةريبك ةفرف مهنم لكشو ا مهويغو ةشادكمو لازرب يتيو ترغيب يتبؤ ةرارخمو
 :مهو -ةي ةيقيرفإ ريمأ يجاهنصلا يريز نب فسوي ةوخإ هيلإ لصو املو - هشيج

 :مهمركأو فئاظولا مهل ىرجأو بيحرتلاب مهلبقتسإ - نكسمو ءيوازو «ةلالج
 ليبس يف دهاجُت «كعم نوكن نأ انببحأو «كريغ ىلع كانرتخإ» : كاذنآ هل اولاقو

 نسحأو ه7 ةنس نويل حتف يف هشيج لاطبأ نم اوناكو «ةداقلا نم مهلعجف هللا
 هتريسو هتازاجنإو هتلادعو روصنملا تاحوتف ءاينأ تّدأو .هتناطب نم مهلعجو

 اومحازو اهرباتم ىلع ضعبلا هل بطخو اعد اميرو ا
 نيفدملا تاذ ةييلانلا ةرديبشلاب ةلودلا نولقنت قيللا ةعيبكلا ةؤهف هنت ةوعدلاب
 تاياورلا تمعز دقف «ةفسعتم تناك اهنأ ودبي يتلا ةسايسلا تاذو يعيشلا يليعامسإلا

 ةيقيرفإ ىلع يجاهنصلا يريز نب نيكلب فسوي فلختسا امل ليعامسإ نب ْزعَملا نأ

 اهومكح نيذلا نيينميلا نييبلكلا ءارمألا دوهعو ةيلقصب يمالسإلا يبرعلا رصعلا ركذ مَدَقت )١(

 رماع يبأ نب روصنملا رصاع دقو ءرصم يقف نييمطافلا نييديبُعلا ءافلخلاب نيطبترم اوناكو

 «رفعجو ؛رياج ءارمألا مث (هالالا )7٠١ يبلكلا مساقلا وبأ ريمألا مهنم يرفاعملا

 - 7179) يبلكلا فسوي ةلودلا ةقث ريمألا مث (هاا/94 - ”9/) يبلكلا دمحم نب هللا دبعو
 .(ه١٠5 )/78  ةيلقص ريمأ يبلكلا ةلودلا جات مث (ه184

 ريمألا تامو نامرجلاو مورلاو ةجنرفلا وزغل هالا/" ةنس يف تضرعت ةيلقص نأ ركذ فلس دقو
 ناك ثيح كلذ دعب مهوزغل ةيلقص ضرعتت ملو «هالالا ةتس وزغلا كلذ دّصّي وهو رفعج

 ريغ يباجيإ ريثأت ه؟17/7 ةنس لنم اسنرف بونجو ةيقيلجل رماع يبأ نب روصنملا حوتفو تاوزغل
 ملال" ةنس ذنم نييبلكلا اهماكح لظ يف راهدزإلاو ءاخرلاو نمألا اهداس ثيح ةيلقص يف رشابم

 . ةيرجه
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 فيسلاو «ةيدابلا لهأ نع ةيابجلا عفرت نأ كايإ . .» :ًالئاق هاصوأ ه١7 ةنس ةيلامشلا
 ىلوتو رصم ىف ه6 ةنس ةيمطافلا ةيديبعلا ةلودلا ةفيلخ ٌّرعملا تام دقو («ربربلا نع

 ةجحلا: فتون قرير نيوقسوي فلام امديب (تاف عون) ضنا نت ديدخلا ميكالح
 نع لق لل ناك فرع توكيل ءاعترأ يشعر نرخ ويلا 33 همك ناكر اناا كدب
 درطو يتانزلا نورزخ ةساملجس دالب ىلع بلغتو يتانزلا ةيطع نب يريز ساف دالب
 قطانم ضعب تناك كلذكو «لاومألا نم اهيف ام بهنو اهنم يريز نب فسوي بئان

 71754) يريز نب فسوي نب روصنم هنبا دهع يف كلذ رمتساو .ربربلا ءامعز ديب برغملا
 . برغملا دالب يف رماع يبأ نب روصنملا ةيبعش ترشتنا امنيب (هالال5

 ةيبونجلا ةودعلا ىلإ رماع يبأ نب روصنملا ركسع زاجأو» :نودلخ نبا لاق

 هكلم قثوتساف «ضعب يف مهضعب ربربلا كولم نيب برضو  (برغملا ىلإ)  رحبلل
 كولم ىلإ كلملا دبع هنبا زاجأو .همكحل اوداقناو ةتانز كولم هل تنعذأو «برغملاب

 نب يريز ىلع  (رماع يبأ نب روصنملا)  طخس امل نورزخ لآ نم سافب ةوارغم

 هب عقوأف «ماشه ةفيلخلا رجحل فنأتلاو هنم لينلاب هنالعإ نم هغلب اَّمِل مهكلم ةيطع

 ىلع ةتانز كولمل دّقعو ءايكلمو .نسافب لرنو هاك نتن رووهفملا وب ةكلملا كبف

 .[58١/5ص)] .«اهريغو اكد يت برغملا

 0 ةتانز ءامعزو ءارمأ نم هريغو ةيطع نب تباث ناكو

 قثوتسإ9  نودلخ نبا ركذ امك - ثيح «هتعاط يف اولخدو رماع يبأ نب روصنملل

 ىلو:دقو:««ةهئاطلسل اوعاطأو ةمكحل اوداقلاو ةتاثز كولمهل :تتعذأو ترغملاب هكلُم
 ب وهو 0 بقلملا يرفاعملا ورمع كاذنآ برغملا ىلع رماع يبأ نب روصنملا

 هللا دبع نب دمحم نب رماع يبأ نب ورمعا عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاج امك

 ابيهم ناك . سلدنألاب نيمَّدقُملا نم لاو .هجالكسعب بّقلملا «يناطحقلا يرفاعملا

 .برغملا دالب يلوف «هميدقت يف رماع يبأ نب روصنملا همع نبا ىَعَس .ًايساق ًارابج
 ةمدقتس اق: :لاومألا هتف نميعتو هم يقكيو .هناطلت كيش اهلتع روصتملا نتي الخلد
 /هاثاله ةنس تامف «هتينم هيف تناك أَحْدبُم ًادلج هدلجو برغملا نم روصنملا
 ةطلس يف برغملا دالب ءاوضنا نوكي ثيحب ه780 ةنس بوصألا لعلو ' 6
 ةدعس نلا اهذل قف اذه حالكم ومص يبلع نوف فكل هوجو رويغملا ةنائور
 نم روصنملا همدقتساف لاملا تيب لاومأ زجحو هركذ مدقت ام هنم عقوو ه6

 َرْثأ يذلا وه هجالكسع ورمع ناكو «تامف دلجلاب بقوعو سلدنألا ىلإ برغملا
 نأ رماع يبأ نب روصنملا غلبف - سكعلا وأ - ةتانز ريمأ يتانزلا ةيطع نب يريز ىلع
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 عقوأف برغملا ىلإ كلملا دبع هنبا ثعبف ءهنم ضغيو هنم لينلاب رهاجي ةيطع نب تباث

 ل ءاهكلَمو سافب لّرَنو ه8 ةنس يتانزلا ةيطع نباب

 :نودلخ خويا لاق «برغملا يف رومألا طبضب ماقو ءاهريغو هساملجس نم هلامعأو

  حضاو ثكمو 72١2«برغملا ىلع ًاحضاو لمعتساو ةبطرق ىلإ كلملا دبع داع مث»
 تناكف «ةجنط ةنيدم هرقم ناكو «برغملا ىلع رماع يبأ نب روصنملل أيلاو يرماعلا
 دي 1 11 م اجا يا ةسائر

 موف يل ا يا

 رصاعم سيداب ريمألا هنبأ ا سال 0 «سنوت) ةيقيرفإ ويه 0

 رماع يبأ نب روصنملا ةلود هتغلب يذلا ميظعلا ىدملا مدقت ام لمجم نم نيبتيو

 هيقيلج ملتإو (لاغتربلاو اينابسإ) سلدنألا دالب هتسائرو هتلود تلمش دقف يرفاعملا

 آرب هتاحوتفو هتاوزغ تدتماو «رايلبلا رزجو ةقرويم ةريزجو طسوألاو ىصقألا برغملاو

 قفخي مل نكامأ يف هلويخ تلاجو ءاكسروكو هيديدرس لا ارخبو اينرف نوت ىلإ

 يرفعيلا ناطحق نب , هّللا دبع كلملا نميلا يف هرصاع دقو . لبق نم يمالسإ ملع اهيف

 . (ما وا 74107 نالت ةيردللا كنق ور دعما كلملا مث (ه8ا1/ - 0”7/) يريمحلا

 م١٠٠1 /ه١84 ةنس رماع يبأ نب : روصنملا ةافو

 : ءالبتسا َليِشأَو كل ناك ام مظعأ روصنملا تامو» :نودلخ نبأ لاق
 هن

 ا «كلانه نفدو هتاوزغ ضعب نم هفرصنم مِلاَس ة ةنيذمب

 .[:/58١ص) .(هكلم

 روصنملا رماع وبأ يفوت - ه7 ةنس يهو - ةئسلا هذه يف : ريثألا نبا لاقو
 « سفنلا ي يوقف ءافاحتتك يا 00 ريق 1 و رماع 57 1

 ريمأ نيكلب فسوي نب روصنم تام ه785 ةئسلا تاذ يفو - ؛ج 48١ص  نودلخ نبا خيرات ()
 نيكلب فسوي رماع ىبأ نب روصنملا رصاع دقو (ه787٠5-5) سيداب هنبا اهالوتو ةيقيرفإ
 ةلودللاب قيظبقرم ارئاكو#. سيدا مت (ها80 ب80 تقشوي نب نوصتم نك (هاقالا# داك
 .رصم يف ةيمطافلا ةيديبعلا

 ةنيدم اهنوظفلي لوينابسإلاو «ملاس ةنيدمب تام» هنأ عماجلا باتكب روصنملا ةمجرت يف ء ءاج (0)
 .ناّيح نبال باتك اهئم «هتريس يف فيناصت ءاملعلا ضعبلو .اهيف ًافورعم هربق لازي الو يلاس

 .« عماجلا /2777 ص (روصنملا بجاحلا) باتك يعافرلا دمحأ مالسلا دبعلو
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 2 ا اورق ا وتسلا ا صدا 199999991900175 جرش

 ملف وزغلا لإ ًاهجوتم ناك ضرم املو .ةريثك فيناصت اهل اوفنصو هبقانتم ركذ ءاملعلا

 ةنيدمب يفوتف لقثُم وهو  داعو مهنم لانف (جنرفإلا) ودعلا دالب لخدو عجري

 ءًاحلاص ًائيش هتاوزغ يف هعرد ىلع عقو يذلا رابغلا نم عمج دق ناكو 0

 همايأ تناك ءالداع «ةريسلاو داقتعالا نسح ناكو ءهب اكربت هنفك يف لعجي نأ رمأف

 هدعب ِىَلَو تام املو .ديج رعش هلو هللا هنو .اهيف سانلا نّمأو ءاهتراضنل ًادايعأ

 , 1 ىرجم ىرجف كلملا دبع ناورم وبأ رفظملا هنبا

 (ه17947-19/8) سلدنألل روصنملا نب رفظملا ةسائر

 ةلودلا لاجر نم يرفاعملا رماع يبأ نب روصنملا نب كلملا دبع رفظملا ناك
 ماقو ه5 ةنس برغملا ىلإ نسل دال ا ف كلملا دبع زاجأ دقو «هيبأ دهع يف ةداقلا

 هابأ كراشُي ناكو «سلدنالا نإ داعو يرماعلا اعمار ا ملع كاكشتاو اهرومأ طبضب

 يفوت املف «ةيلاع ةءافكو ملع اذ ناكو «ةجنرفلا دالب ىلإ حوتفلاو تاوزغلا ةدايق يف

 هنبا هدعب لو ىيثالا | قبا' ركذ اهكودت م ةنس رماع يبأ نب روصنملا

 ىلع - رفظملا - ىرج» :نودلخ نبا لاقو «هيبأ ىرجم ىرجف .كلملا دبع رفظملا
 كلذو .«هنود كلملاب لالقتسالاو هيلع دادبتسالاو ماشه ةفيلخلا ربح يف هيبأ نتس

 نب روصنملا دي ىلع ماق يذلا ديدجلا يسايسلا ماظنلا رارمتسا  ىرن اميف - ىنعي
 هل ةبطخلا متتو كلملا وه امنإو هيلع روجحم سيل ةفيلخلاف ه"5 ةلسوضال ا

 دايعألاو ةعمجلا ةبطخ- يف دجاسملاب - ةلودلا سيئر ريمألا مسا بناج ىلإ - همسأبو

 دهع نودلخ نبا ركذ دقو «ةلودلا سيئر ريمألا وه مكحي يذلاف حبال هنكلو

 ةيجرت ف نيرا نييزماعلا ةلود) مساب رصانلاو رفظملا مث رماع يبأ نب روصنملا

 نم ناكو '" ”«ةيرماعلا ةرسألا نم سلدنألا ءارمأ يناث» هنأ عماجلا باتكب رفظملا
 (ه1591-888) تاونس عبس ماد يذلا رماع يبأ نب روصنملا نب رفظملا دهع ملاعم
 : يلي ام

 ءاملعلاو ءارزولا عامجإو ةدارإو رايتخاب سلدنألا ةسائر ىلوت رفظملا نأ :ًالوأ
 نم هوبأ مهفلأي ناك نمب  رفظملا  كَسَمَت١ :هنإ هتمجرت يف ءاج دقو «ةلودلا لاجرو

) 7 
 مهبتارم ىلع مهررقو «مهريغو نيخرؤمو جنرطش يبعالو ءامدنو ءارعشو ءابطخ

 ةنيدم اهنوظفلي لوينابسإلاو «مِلاس ةنيدمب تام» هنأ عماجلا باتكب روصنملا ةمجرت يف ءاج ()

 .ناّيح نبال باتك اهنم «هتريس يف فيناصت ءاملعلا ضعبلو .اهيف ًافورعم هربق لازي الو يلاس

 .« عماجلا /577ص - (روصنملا بجاحلا ) باتك يعافرلا دمحأ مالسلا دبعلو

 .الج 8١7ص - ريثألا نبال - خيراتلا يف لماكلا ()

 ." 67ص - رماع يبأ نب روصنملا نب رفظملا ةمجرتل  عماجلا ©)



 كي يي ب

 دهع يف ةلودلا لاجر نم مهريغو ةاضقلاو ةداقلاو ميلاقألا ءارمأو ءارزولا كلذكو

 : مهنم نأ ىلإ انه ةراشإلا ديفملا نمو ا

 ناك» : هنأ لماكلا شماه يف ءاج ءمزح نب ديعس نب دمحأ ورمع وبأ ريزولا - ١

 رزو .ءامظعلا دحأ ناكو «ةغالبلاو ريخلاو بدألاو ملعلا لهأ نم ورمع وبأ
 ناكو : : يبهذلا ظفاحلا لاق .هدعب رفظملا هئبال رزو مث رماع يبأ نب روصنملل
 مزح نب يلع دمحم يبأ دلاو وهو نأشلا ريبك ًامشتحم ًاليلج اريزو ورمع وبأ

 :مزح نب ىلع دمحم وبأ لاق .ر روهشملا مامإلا .هقفلا يف ىلحملا بحاص

 : يل هاياصو ضعب يف ريزولا يدلاو يندشنأ

 ()(اهنودب تيضرالإةلاح ىلع نكت الف ًاينغ ايحت نأ تعش اذإ
 ًاريزو مث روصنملا ءارزو نم ًاريزو رسولا ورمع ع لا

 يفوت ٠ : 10 ل ام رداع ا ورلاب [ضاخ ناك ءريزو» 7 ا انك

 .( م87 /هالا/# ةئس

 0 وما رف يل مرا للا سام يدلل

 . .ةيرماعلا 1 1 ل لا :نودلخ نبا لاق

 نع بجتحي الو ءزئانجلا دهشيو ىضرملا ذوعي ؛ « لضفلا لهأ ننس ىلع ناكو
 ةلودلا مايأ يف ةرازولا يَلُو١ 2 عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاجو ( سانلا

 بحاص وهو : .راقوو ملجو بدأ هلو «ةاهدلا يف دعي اما ناكو 5 . ةيرماعلا

 رمتساف اهيحاونو ةبطرق ةمصاعلل ًامكاح تقولا تاذ يفو ًاريزو ناك «ةبطرق

 دهع ةياهن دنع لزتعا مث ها 50 نس لا كلذو رصانلاو رفظملا دهع يف كلذك
 نمز يف ةبطرق ىلع هكيلمت متو - اهو٠+ ةكس ا ةيرماعلا ةلودلا كلتو رصانلا

 .ه577 ةنس قحال

 شماه يف ءاج .يسلدنألا سيطف نب دمحم نب نمحرلا دبع ريزولا يضاقلا - ؛

 يلوو . .ةيطخلاو ةعمجلا ةالص ةيالوب ًاتورقم ةيطرق ءاضفق ىلوت : هنأ لماكلا

 رابك نم ناكو - (رفظملا دهع يف كلذو ه1 - 0 ةنس) اضيأ ةرازولا

 تافلؤم هلو ,همولعل ًانقتُم ثيدحلل اظناح نيدتسملا ءاملعلا رودصو نيثدحملا

 اذ ناكو - سلدنألا ةاضق يضاق وأ  ةعامجلا يضاق وه ناكو «ةروهشم ةريثك

 .مج 70ص - لماكلا شماهو  يبهذلل  ظافحلا ةركذت ()



 000 رماع يبأ نب روصنملا / نييناميلا نيحئاقلاو ةياحصلا ءامظع ا
 در اب790 ب: 2 ا ار تااتاتتاتا ا

 .؟!”ةرجهلل 5٠7 ةنس يفوت ا را ا ا

 يرماعلا هل ليقو .رماع يبأ نب روصنملا نايتف نم ناك : يرماعلا حضاو نيفالا د

 ًادئاق تاكو ءالولاب يرماع وهو ثيدحلاو تاءارقلا هييلعر هاير روصتملا نأل

 .ه12 81 ةنس برغملا ىلإ (رفظملا) كلملا دبع هنبا عم روصنملا هثعب .اعاجش

 ىلع ًاحضاو لمعتساو ةبطرق ىلإ كلملا دبع داع مث :نودلخ نبا لاق

 ةافو ىلإ ىصقألا برغملاو ةجنط ىلع زوضنملل ًالماع ثكمف .«ترخغملا

 رفظملا دهع يف كلذك رمتسا هنأ ودبيو «ه97 ةنس رفظملا ةيلوتو روصنملا

 تحت ىصقألا برغملا رارمتسا ينعي كلذو «ه1948 ةنس سلدنألا ىلإ داعو

 .''”روصنملا هيبأ ةسائر تحت تناك امك رفظملا ةسائر

 اهيلع هالو  رايلبلا رزج يهو - ةيقرشلا رزجلاو هقرويم ةريزج ريمأ يرماعلا لتاقم - 5
  داهجلاو وزغلا ريثك لتاقم ناكو» :نودلخ نبا لاق ه789 ةنس روصنملا

 هداهج ناك دقو  «هداهج ىف ٌُهَناَدمُي رفظملا هنباو روصنملا ناكو  ليطاسألاب

 كلذو «ةجنرفلا لحاوسو (اكيسروكو ةينيدرس) ةينادرس رزج ىلإ يرحبلا وزغلاب

 دهع يف رايلبلا رزجو ةقرويمل أريمأ لتاقم رمتسا ثيح .اهيلإ هايإ رفظملا هيجوتب
 .ه7+4 ةنس لتاقم ةافو ىتحو .رفظملا

 0 ا ا ل ول او داو وع انناك

 كح تحت ةيقيلج يصاقأ نم روصنملا ابل ام ىلإ (ةيقيلج ميلقإ) ثديلو ىلعأا را
 ليس يف ادهاجم رعاة لك يف وزغي وفظعلا ناكفاد شنوفذألا نبا مهكلمو ةقلالجلا

 "”(هنوباهي جنرفإلا كولم ناك" هّْنِإ ؛تاوزغ عبس جنرفإلا ازغ» هنأ هتمجرت يف ءاج . هللا

 جنرفإلا كولم ضعبل تناكو ةيمالسإلا ةيبرعلا سلدنألا ةلود ةبيه هدهع يف ترمتساف

 و 0 1 راو ل دندن يامل

 .الج 76ص - ريثألا نبال  لماكلا (0)
 نب روصنملا ةسائر راطإ يف ه8 ةنس ذنم برغملا ىلع ًاريمأ ًالماع يرماعلا حضاو ناك (؟)

 نب سيداب ناك امنيب - يكلاملا  ينّسلا بهذملا تاذ ةيمالسإلا ةيبرعلا سلدنألا ةلودل رماع يبأ

 (اهريغو ترهات ىلإ - سنوت - سلبارط) ةيقيرفإل ًاريمأ يجاهنصلا يريز نب فسوي نب روصنم
 يعيشلا يليعامسإلا بهذملا تاذ نييمطافلا نييديبعلا ءافلخلا ةلود راطإ يف ه5 ةنس ذنم

 يجاهنصلا سيداب ىلوت دقو (ه١41 -7857) زيزعلا نب هللا رمأب مكاحلا دهع يف رصم يف

 .ه855 ةنس هتأقو ىلإ ةيقيرفإ

 .07ص - رفظملا ةمجرت  فرطمابل  عماجلا ()
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 حس يي ل هه ييبهيححححيييييييي يحلي يس سس اص

 دهع ىف ًاعساو ًايركفو ًايداصتقاو ًاينارمع ًاراهدزإ سلدنألا ترهدزا :ًاثلاث
 لهأ هبخأ» رفظملا ةمجرت ىف ءاج امك -ثيح .؛رفظملا ده يف مث روصنملا
 ىف ًاكمهنم ناكو . .ًامزاح ةيهاد ناكو .هدهع يف دالبلا ترهدزاو «سلدنألا
 ْ 20ج تناك دمابأ نإ ليف < ءانيتالاو ةيسورفلا
 روصنملا نب رفظملا ةافو

 اهلخد امدنع (اسنرف) جنرفإلا دالب ىلإ ةعباسلا ةيداهجلا هتوزغ يف رفظملا يفوت
 تامو «تاوزغ عبس جنرفإلا ازغ» هنأ مجارتلا تركذ كلذ يفو ءاهنم هتدوع دنع وأ
 . (©120ن0[6118) يهو - طالمرأ نم ةبرقمب ةيردصلا ةحبذلاب اهنم ةعباسلا يف

 عماجلا باتكب هتمجرت يف فرطماب ركذ دقف «هتافول قيقد خيرات ىلع فقن ملو
 ناك رصانلا هاخأ نأ نودلخ نبا خيرات يف ءاج امنيب ,((م8١٠1/ه5 99 ةنس) هتافو
 يف رفظملا ةافو نأ ىلع كلذ لديو .ه لوألا عيبر لبق ام ذنم سلدنألا 5
 .ىلاعت هللا ةمحر روصنملا هيبأ ىلعو هيلعف ءمها"9/ ةنس لئاوأ

 (ه١٠٠4-9/8) سلدنألا ءاسؤر رخآ . .رماع يبأ نب روصنملا نب رصانلا
 هوخأ ةلودلا ةسائر ىلوت ءرماع يبأ نب روصنملا نب كلملا دبع رفظملا يفوت امل

 َمَكَوَو درب نب صفح وبأ ملاعلا اهبتك ةقيثو هتفصو دقو ءروصنملا نب نمحرلا دبع رصانلا
 ىأر مكحلا نب ماشه نأب ه94٠ لوألا عيبر يف مكحلا نب ماشه ةفيلخلا اهمتخو اهيلع
 ىلإ ًاقباس «تاريخلا يف ًاعراسُم» رماع يبأ نب روصنملا نب نمحرلا دبع رصانلا
 هانأ رفظملاو هابأ روصنملا ناك نمو . تارثآملل ًاعماج «تاياغلا ىلع ًايلوتسم «تاّيلَجلا
 . ””«هاوح ام ريخلا لالخ نم يوحبو ؛هادم َرِبلا لبس نم غلبي نأ ورغ الف

 ناك روصنملا نب (رصانلا) نمحرلا دبع نأ ىلع ةقيثولا كلت يف ءاج ام لديو
 : هلوقي عماجلا باتكب هتمجرت يف فرطماب هلقن ام ًاحيحص سيلو «هيلاع لئاضف اذ
 أبقت ناك هنأ ةقيثولا كلت هب قطنت يذلا حيحصلاف "”بارشلاو وهللاب باعُي ناك»
 ًاعماج «تاّيّلجلا ىلإ ًاقباس «تاريخلا يف ًاعراسُم .ًامزاح ؛مولعلاب ًافراع ءًافيفع
 .اهعيمج ريخلا لاصخل ًايواح ءرثآملل

 نمحرلا دبع هوخأ هدعب نم رمألاب ماق رفظملا تام امل» :نودلخ نبا لاق
 ماشه ةفيلخلا رجح يف هيخأو هيبأ ننس ىلع ىرجو هّللا نيدل رصانلاب بقلتو
 ةفيلخ ناك مكحلا نب ماشه نأ :لوقأو (”هنود كلُملاب لالقتسالاو هيلع دادبتسالاو

 ." 07ص - رفظملا ةمجرت  فرطمابل  عماجلا 00
 .١81؟ص  فرطمابل  عماجلا () .؛ج 48١ص - نودلخ نبا خيرات "7
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 دي ىلع أدب يذلا يسايسلا ماظنلا بجومب ةلودلا سيئرو ريمأل ناك 5 نكلو اكلم

 ةمظعلاو ةوقلاو راهدزالا ةورذ سلدنألا تغلب دقو ه775ةنس رفاع نما نو نوصتتلا

 لحلا لهأو ىروشلا بابرأو ءاملعلا ماق هبجومب يذلاو يسايسلا ماظنلا كلذ لظ يف

 مث ه1 ةنس روصنملا هيبأ ةافو دنع رفظملا ةيلوتو رايتخاب ةاضقلاو ءارزولاو دقعلاو

 ةنس لئاوأ يف رفظملا ةافو دنع روصنملا نب نمحرلا دبع رصانلا ةيلوت ىلع اوعمجأ
 "7 0 4 يتفابسلا ءاظنلا كلذ بجومب ةلودلا ةسائر رضانلا_نلرخ ه4

 دلع دع

 نبا هركذي ام عقو ةلودلل نمحرلا دبع رصانلا ةسائر نم نيرهش ءاهز دعبو

 موسر نم يقب امب راثئتسالا يف يأر نمحرلا دبع رصانلل باث مث» : القاف :ودلَخ

 بابرأ نم الملا كلذل رضحأو «هباجأف ؛هدهع هيلوي نأ ماشه نم بلطف «ةفالخلا

 ءاشنإ نم ةدهع بتكو ءادوهسم ًاموي ناكف «دقعلاو لحلا لهأو ئروشلا

 هيف نكي مل ةفيلخلا بصنم موسر نم ىقبت ام نأ : لوقأو ("١ درب نب صفح يبأ

 نوكي نأ ماشه نم بلطي مل رصانلا نأ ىلع دهعلا ةقيثو لدتو «راثئتسالاب يرغُي ام

 مكحلا نب ماشه: ناك امئإو .هدعب ةفيلخ نوكي نأ دهعلا ةيالوب د دوصقملاو هدهع يلو

 .رماع يبأ نب روصنملا نب نمحرلا دبع رصانلا هدعب ةفيلخلا نوكي نأ راتخا يذلا وه

 هب لزن اذإ ةفيلخلا بصنم ىلوتي نميف ركفُي ذخأف ضرملا ضعب ماشه باصأ دقف
 صخشلا يف ريكفتلاو رظنلا نعمأف «ةنس 57” نبا كاذنآ ما ناكو ءرودقملا

 هدهع هيلويل حلصي نم مهنيب دجي ملف ةيشيرقلا ةيومألا هترسأو هبراقأ نم بسانملا

 رمماجلا وه كلل تلوم يذلا هنأ ارو ءهذلعب نم ةفالخلا هيلإ ضوفيو

 نعي زاشتسا ةنأ ذباآلو ءةاوس نود يرفاعملا رماع يبأ نب روصنملا نب نمحرلا دبع

 ةرسألا تايصخش نأب عانتقإ كانه ناكف ءدقعلاو ّلحلا لهأو ىروشلا بابرأو ءاملعلا

 نب نمحرلا دبع رصانلا نأو كلذل حلصي نم مهيف سيل ةيشيرقلا نم مهبراقأو ةيومألا

 يف اهلك ةمأآلا هلوح فتلت فوس يذلا وهو كلذل حلاصلا وه رماع يبأ نب روصنملا

 مل نمحرلا دبع رصانلا نأ ودبيو ء«ماشه ةافو دعب ةفيلخلا بصنم ىلوت اذإ سلدنألا

 اهلعلا نشغيو كلذ ماشخ ةقيلخلا هيلع ضرع نأ دعب الإ كلذ ىلع قئاويو يجتسي

 هبصنمب ةيحضتلا ىنعي ةفالخلا بصنم هلوبق نأ نايبلا نع ٌينغو «ةلودلا لاجر رابكو

 نم رايتخا متيس ةفيلخبلا بصنم وه ىلوتو ماشه تان اذإن ؛ةلودلل مكاحو سيئرك

 مئاقلا يسايسلا ماظنلا وه كلذ نأل سلدنألل يلعفلا مكحلاو ةسائرلا بصنم ىلوتي

 ماشه ةفيلخلا اعدتسا ءرصانلا باجتسا املف .سانلا هلوح فتلي ًارايخ ىحضأ يذلاو

 .4ج 8١ص - نودلخ نبا خيرات )١(
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 رئاسو ةاضقلاو ءارزولاو دقعلاو لحلا لهأو ىروشلا بابرأ - هللاب ديؤملا هبقل ناكو

 رصانلل هدهع ماشه بتك ًاعيمج مهتداهشو مهتقفاومو مهروضحبو «سانلا رابك
 نب صفح يبأ ءاشنإ نم يناطحقلا يرفاعملا رماع يبأ نب روصنملا نب نمحرلا دبع

 :دهعلا باتك صن يلي اميفو ءدرب

 ىلإ نينمؤملا ريمأ هللاب ديؤملا ماشه َدَهَع ام اذه . ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 دعب ؛ةمات ةعيب هنيِوي ةقفص هب ىطعأو «ةصاخ هسفن نم هيلع هللا دهاعو .ةماع سانلا

 خم اةيلإ ةيصتو ةمادإلا نفةيلا هللا لف ان. هكماو: : ةزاخكمألا لاطأو رظنلا عما نأ
 «فرصُي ال امب ءاضقلا لوزن فاخو ء«ْنَمْوُي ال امب ردقلا لولح ىَقَّناو «نيئمؤملا رمأ
 يوأت امّلَع ةمألا هذهل عفري ملو ؛هب هرودقم لزنو هيلع كلذ موتحم مجه نإ ىشحر

  اهيلإ فلا ءاذأ نه ايما اقرت :لاعقوب كاران فير نقلوا ةةيلإ :تظستتا اسلمو هللا
 لوعيو هيلإ رمألا اذه دنسي نأ قحتسي نم اهريغو شيرق ءايحأ نم كلذ دنع ربتعاو

 ىوهلا جارطإ دعب ءهتنايصو هْيَدَهو هتنامأو هنيدب هبجوتسي نمم هيلع هب مايقلا يف

 طخسأو يصاقألا عطق نأ دعبو هيضري امب لجو ّزع هللا ىلإ فلزتلاو قحلل يّرحتلاو

 رفظملا يبأ ريغ هذعب ةفالخلا هيلإ ضّوفيو هدهع هيلوي ًادحأ دجي ملف ؛ براقألا

 ءاقت عم هبصنم ولعو هتبترم فرشو هبسن لضفل رماع يبأ نب روصنملا نب نمحرلا دبع
 رفظملا نيا ييبحلا خيصاخلا «بيعلا نومأملا .هتواقنو همزحو هتفرعمو هفافعو

 دق نينمؤملا ريمأ ناك ْذِإ  ىلاعت هَّللا هقفو رماع يبأ نب روصنملا نب نمحرلا دبع

 تاّيلجلا ىلإ ًاقباس تاريخلا يف ًاعراسم هآرف «هربتعاو هنأش يف رظنو هربتخاو هالتبإ
 ورع هلق ماجا رئظملاو هابأ نوصيعلا كاع قوة كارئادلل هاج تاياثلا لف اتركم
 نينمؤملا ريمأ نأ عم . .هاوحت اه. ريخلا لالخ نما يوعز هادم بلا لسع نم عليا

 هدهع يلو نوكي نأ ىأر بيغلا نوزخم نم هاعوو ملعلا نونكم نم علاط امب هللا هديأ
 لك يبنلا نأ ةريره وبأو صاعلا نب ورمع نب هللا دبع هنع ثدح يذلا يناطحقلا

 املف .''"هاصعب سانلا قوسي ناطحق نم لجر جرخي ىتح ةعاسلا موقت ال١ :لاق
 «ًالدعم هريغ ىلإ الو «ًابهذم هنع دجي ملو «راثآلا هدنع تلباقتو رايتخالا هل ىوتسا

 ًايضار ًاعئاط ءهتافو دعب ةفالخلا هيلإ ضّوُفو «هتايح يف رومألا ريبدت نم هيلإ جرخ
 .ًارايخ الو ًاينث هيف طرتشي ملو هذفنأو هزاجأو اذه نينمؤملا ريمأ ىضمأو ءادهتجم

 يراخبلا لاق# : هصن يلي ام ةياهنلاو ةيادبلا باتك يف نآرقلا ريسفت بحاص ريثك نب ظفاحلا لاق )١(

 نع ديز نب روث نع لالب نب ناميلس انثدح هللا دبع نب زيزعلا ذبع انثدح :(ناطحق ركذ باب)

 ناطحق نم لجر جرخي ىتجح ةعاسلا موقت ال :لاق ِةْلَي يبنلا نع ةريره يبأ نع ثيغملا يبأ

 08١ص] «هب ديز نب روث نع يدرواردلا نع ةبيتق نع ملسم هاور اذكو .هاصعب سانلا قوسي

 .اهعيمج نميلا لئابق دج وه ناطحقو - [ةياهنلاو ةيادبلا /7ج
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 لكك هيبن ةمذو هقاثيمو هللا دهع هلعفو هلوقو هرهجو هرس يف هب ءافولا ىلع ىطعأو

 .لوزي الو لوحي الو ريغُي الو لدبي ال نأ هسفن ةمذو هئابآ نم نيدشارلا ءاقلخلا ةمذو

 اذه يف همسا عقوأ نم دهشأو «ًاديهش هّللاب ىفكو ةكئالملاو هللا كلذ ىلع دهشأو

 رفظملا يبأ نومأملا هدهع يلو نم رضحمب لعفلاو لوقلا يضام رمألا زئاج وهو
 يف ام هسفن همزلأو هدلق ام هل ديقو «ىلاعت هللا هقفو روصنملا نب نمحرلا دبع رصانلا

 ءارزولا بتكو .ةئامثالثو نيعستو نامث ةبس لوألا عيبر رهش يف كلذو .ةمذلا

 . '"'”(مهيديأ طوطخب مهتداهش سانلا رئاسو ةاضقلاو

 ىروشلا بابرأ هرضح ةبطرق رصق يف ًادوهشم موي دهعلا ةقيثو ةباتك موي ناكو
 رابك رئاسو ةاضقلاو ءارزولاو ةلودلا لاجرو ءاهقفلاو ءاملعلا نم دقعلاو لحلا لهأو

 يف مويلا كلذ ذنمو «ةقيثولا كلت يف مهيديأ طوطخب مهتداهش اوبتكو سلدنألاب سانلا

 ءدهعلا ّيلوب يرفاعملا نمحرلا دبع رصانلا ىمست ه4 ةنس لوألا عيبر رهش

 نب ماشه نينمؤملا ريمأ نأ نم ةقيثولاب ءاج ام بجومب ؛ةلودلا رومأ لك ريبدت ىلوتو
 وه نمحرلا دبع رصانلا حبصأو «هتايح يف رومألا ريبدت نم هيلإ جرخ» مكحلا
 ءاملعلا ةفاكو ماشه ةعيابمب ماشه ةافو دعب سلدنألا يف ةفالخلاب هيلإ ضوفملا

 رصانلا رمتساو «سلدنألاب دقعلاو لحلا لهأو ىروشلا بابرأو ءارزولاو ةاضقلاو

 ماظنلا بجومب رفظملا هوخأو روصنملا هوبأ ناك امك ةلودلل اسكر .قمحتولا ليغ
 .رصعلا كلذ يف داس يذلا يسايسلا

 نير: يرئاقملاب ندعيرلا دع نضانلا نايتا ء اكو ضي تيجو

 :ةقلالجلا دالب يصاقأ ىلإ سلدنألا شيجب هللا ليبس يف داهجلل دهعلا ّيلو ةلودلا
 . سلدنألا هدعب تمسقنا يذلا باللقنالا ةبطرق يف عقو كانه وه اميفو

 فئاوطو كلامم ىلإ سلدنألا ماسقناو . .رصانلا ىلع يرْضُملا يومألا بالقنالا

 كلذ مقن ءدهعلا ةيالو ىلع رصانلا نمحرلا دبع لصح امل» :نودلخ نبا لاق

 ىلإ ةينميلا نم ةلمج رمألا ليوحت ىلع اوقفتاو «هرمأب اوصغو نويشرقلاو نويومألا
 :مهرمأ اوعمجأو مهتالاجر ضعب ىلإ ضعب نم تشمتو مهنأشل اوعمتجاف «ةيرضملا
 .4(ه799 ةنس كلذو - «فئاوص نم ةازغ يف ةقلالجلا دالبب رصانلا نم ةبيغ يف

 ةفيلخلا نب رابجلا دبع نب ماشه نب دمحم نيرمآتملا سأر ىلع ناكو
 يذلا ةفالخلا ىلإ نيحماطلا نم اذه مانع دمحم ناكو ءرصانلا نب نمحرلا دبع

 ةمألا نأو مهتيحالص مدع ىروشلا بابرأو ءاملعلاو مكحلا نب ؛ ماشه ةفيلخلا ىأر
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 كشط 1 تت لل اا ملا ب اولا طفشت, وتس: هالمةطااةا1775177 رولا

 نب دمحم لثم ةفالخلا ىلإ نيحماطلا نييومألا نم دحاو يأل عمتجت نل سلدنألاب

 ناكف ءامهريغو رصانلا نمحرلا دبع نب :ناميلس نب ماشح وأ رابجلا دبع.نب ماشه

 «ةمألا هيلإ يوأت امَلَع) نوكيس هنأل يرفاعملا روصنملا نب نمحرلا دبع رصانلا رايتخا

 نييومألا نم نومقانلا نورمآتملا ىأرف ماشه ةيلقلا ءافو كنب هيلا تنظشت اكامو

 ةصرف اونيحتف ؛«ةفيلخ رصانلا حبصيو ماشه ىفوتي ىتح راظتنالا مدع نييرضملاو
 ىلع اوقفتاف ءاينابسإ لامش يصاقأب ةقلالجلا داهج يف نمحرلا دبع رصانلا بايغ

 دئاسلا يسايسلا ماظنلا ءاغلإ رخآ ريبعتبو «ةيرضملا ىلإ ةينميلا نم ةلمج رمألا ليوحت

 ىلع مكحلا يف دمتعيو ةلودلا رومأ لكب دبتسي يومأ ةفيلخ بيصنتو ه5 ماع ذنم

 نورمآتملا عمتجاف ؛ةلودلا بصانم نم ربربلاو نيينميلا داعبتساو ءطقف نييرضملا
 نب ناميلس كلذ ىلع مهقفاوي ملو ؛مهتالاجر ضعب ىلإ ضعب نم تشمتو مهنأشل
 هب اوكتفف ةطرشلا بحاصب اوبثو» بالقنالاو رمآتلا طويخ جسن اومن املف ٠ ءْمكَحلا

 - مكحلا نب ؛ ديؤملا ًاماشه اوعلخو ءها9498 ةنس ةبطرقب ةفالخلا رصق باب نم هدعقمب

 نب رابجلا دبع نب ماشه نب دمحم اوعيابو  روصنملا نب نمحرلا دبع رصانلا كلذكو

 «ةبطرق ةمصاعلا ىلع كلذب اولوتساو '''2يدهملاب هوُبَقَلو ةفالخلاب يومألا رصانلا
 .ةداقلاو ءارمألا ضعب مهل باجتساو

 هيلإ ربخلا راطف» «ةقلالجلا دالبب ًادهاجم يرفاعملا نمحرلا دبع رصانلا ناكو

 - [نونلا يذ نب ليعامسإ ةلطيلطو ىلعألا رغثلا ىلع هلماع ناكو] - ءرغفلا نم هناكمب
 ليلق الإ هعم سيل  هسفنب ًاميعز «هناكمب ًالدُم «ةبطرق ىلإ نمحرلا دبع رصانلا داعو
 دنجلا ضعب هنع للست  ةبطرق نم يأ  ةرضحلا نم برق اذإ ىتح  دنجلا نم
 نم ريسي رفن الإ هعم سيل نأب)  رصانلاب هورغأو يدهملا اوعيابو ةبطرقب اوقحلو
 زتحاو هلتقف رصانلا ىلع ضبق نم مهنيب ؛مهنم ةعامج رصانلا ضرتعا مث  (دنجلا

 ةلود تبهذ» كلذبو  نودلخ نبا لاق «ةبطرق ىف يدهملا ىلإ هلمحو هسأر

 '"«(هموق ةلودو هتلود ضارقناو هفتح كلذ يف ناك» :رصانلا نأ لاقو «نييرماعلا
 باتك يف رماع يبأ نب روصنملا نب يرفاعملا نمحرلا ديع رصانلا ةمجرت يف ءاجو

 1 ا ٠١٠١١ ةيرجه 6٠٠ ةنس ناك هلتقم نأ عماجلا

 يومألا بالقنالا كلذ يف يرفاعملا نمحرلا دبع رصانلا لتقم ىلع بترت دقو
 67) ةنس 77 تماد يتلا ةيرفاعملا ةيرماعلا ةلودلا ءاهتنا :اهلوأ ءرومأ ةثالث يرضُملا
 راهدزالاو ةوقلا جوأ هلظ يف سلدنألا تغلب يذلا يسايسلا ماظنلا ءاهتنإو (ه44
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 ا ااا ساو ا سس م م م

 برح عالدناو سلدنألا ماسقنا :يناثلا رمألاو .ديجملا رصعلا كلذ يف ضوهنلاو
 ماشه نب دمحم يدهملا ء ءذلفشاو نمضرلا قيعوضانلا لتقوم ابنا وشفنا نأ امف «ةيلهأ

 هياكل رندا مالا نم كيدعلا قلما ىنحم ه١٠4 ةنس لئاوأ يف - ةفالخلا ىلع

 هرعيابف مكحلا نب ناميلس مهيلإ مضناو ةبطرق ىلإ اوفحزو يدهملل مهتضراعم
 يدهملا نيب تعلدناف اهللان نيعتسملاب هوبقلو .ةبطرق رهاظب اوعمتجاو ةفالخلاب

 نيعسملا ناكر «ةريبك بورح هعم نيذلاو ناميلس نيعتسملا نيبو هعم نيذلاو

 «نورخآو يرماعلا حضاو ةبطرق لخاد يف ناك امنيب .نوينامي ةداقو نويرماعلاو ريربلا

 رصقلا لهأ اورغأف «مهيلع ربربلا ماحتقا نم ةبطرق لهأ يشخو» :نودلخ نبا لاق
 اولتقف «يرماعلا حضاو كلذ ربك ىلوتو هلبق نم تءاج امنإ ةنتفلا نأو يدهملاب
 ىلإ ماشه داعو . .مكحلا نب ماشهل ةعيبلا ديدجت ىلع ةفاكلا تعمتجاو «يدهملا
 لاقو ؛رماع يبأ نب روصنملا يلاوم نم وهو هتباجحل يرماعلا حضاو ماقأو هتفالخ

 ناكو ه4 ٠١ ةنس ةجحلا يذ 4 يف هتفالخ ىلإ مكحلا نب ماشه ديعأ» : ريثألا نب

 نمم ًاقيرف يرماعلا حضاو لامتساو ' '"(يرماعلا حضاو ىلإ هذه هتلود يف ٌمكُحلا

 ةدوعب فرتعي مل مكحلا نب ناميلس نيعتسملا نكلو ؛«ناميلس نيعتسملا عم اوناك
 نبا لاق ءمهريغو ربربلا نم ةفئاط نيعتسملا تدّيأو 6 ا ا

 هل اولديو هتودمتس ةقلالجلا  جنرفلا كلم اولسار ربربلاو ناميلس نأ مث را
 ىلإ جنرفإلا كلم لسرأف ءمهنم اهحتف دق رماع يبأ نب روصنملا ناك نوصح ميلست

 ركاسعلاب ناميلس دمي الثل نوصحلا هذه ميلست هنم بلطيو لاحلاب هفرعُي ماشه
 وقتساو ؛ناميلس اودجني نأ نم ًافوخ هيلإ اهميلستب اوراشأف ةبطرق لهأ راشتساق
 ناييلع عيدعسملا ةيعبت؛نودلتخ نيا:لاقوب "نسل 1 ةكس ءرعملا ىف حلصلا
 هبجاحو ديؤملا ماشه هيلإ ثعبف ؛مهترهاظمل هنومدقتسي شنوفذأ نبا ىلإ ربربلاو

 متف ٠ .«اهحتتفا روصنملا ناك يتلا ةلاتشق روغث نع هل اولزن نأب كلذ نع هنوّمكي ًاحضاو

 ه501 مرحم يف ةقلالجلا كلم شنوفذأ نبا ىلإ ةيقيلج نوصحو ندمو ةلاتشق ميلست

 نيعتسملاب تالاصتا ىرجأ دقف «كلذب ًايضار نكي مل يرماعلا ًاحضاو نأ ودبيو

 يرماعلا ًاحضاو لتق ة مكحلا نب ماشه نإ مث «ةبطرق رصاحي ناك يذلا ناميلس
 محتقاو .ةبطرقل هراصح دتشاف «ةرفاو ةدايز ناميلس نيعتسملا ةوق تدهشو . .ةبطرقب

 ةنس لاوش فصتنم يف ةونع اهلخدو ةبطرق محتقا مث ؛ةرهازلا ةنيدم قرحأو رمدو
 ًاريثك اولتقو اهنم ًاريثك اوقرحأو ةبطرق بهنب ناميلس باحصأ نم ةفئاط تماقف ه5
 ميلاقأو ندم بلغأ مكحب ٌلقتسا نأ ثبل امو ؛ةبطرقب ناميلس عيوبو «سانلا نم
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 امث وحن ىلإ سلدنألا ماسقنا وهو ثلاثلا رمألا كلذب أدبف ءاهتداقو اهماكح سلدنألا

 كولم رصع مساب رهتشا يذلا رصعلا كلذب أدبو -ه٠15 4 ةئس ذنم  كلاممو تاليود

 . سلدنألاب ةيرفاعملا ةيرماعلا ةلودلا تماق هراطإ يف يذلاو «فئاوطلا

 يريمحلا يجاهنصلا يريز نب يواز ريمألا لقتسا ه5٠4 - +07 ةنس ذنمف

 ةكلمم كلذب تماقف (81:184) ةريبلاو (4)6842141) ةطانرغ ميلقإو ةنيدم مكحب

 يلازربلا هّللا دبع نب دمحم (081013340114) ةنومرق مكحب لقتسا امنيب . . ةطانرغ

 مكحب لقتساو ..ةنومرق ةليود كلذب تماقو ه٠ 6 ةنس يريمحلا يجاهنصلا

 نب ليعامسإ بلغتو «ةنتفلا لوأ ذنم شيعي نب دمحم نب شيعي (101:58218) ةلطيلط
 ةلطيلط هناطلس لمش مث ه409 ةنس نيتنلفأ نصح ىلع نونلا يذ نب نمحرلا دبع

 ةيليبشإ ةكلمم تماق امنيب - سلدنألا لامش  ةلطيلط ةكلمم كلذب تماقف ه51ا/ ةنس
 يمخللا دابع نبا دمحم مساقلا يبأ يضاقلا ةماعزب سلدنألا برغو (587/11:1-15)

 ةماعزب ىلعألا رغثلاو ةطسقرس ةكلمم تماقو . .ه54١4 ةنس نم اكلم حبصأو يناميلا

 ةلودلا سلدنألا قرش يف تماق امك . .ه4٠4 ةنس ينوكسلا يبيجتلا ىيحي نب رذنملا

 نب روصنملا نب نمحرلا دبع نب زيزعلا دبع كلملا ةماعزب ةيناثلا ةيرفاعملا ةيرماعلا
 . يرفاعملا رماع يبأ

 نامع خام داع
 ا دي

 (ه 4517 4٠ 5) يرفاعملا زيزعلا دبع اهكلمو ةيرفاعملا ةيرماعلا ةلودلا أبت

 يف يرفاعملا رماع يبأ نب روصنملا نب نمحرلا دبع رصانلا نب زيزعلا دبع دلو
 هوبأ هحَئُم . .» هنأ عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاجو (م17١١1) ها91/ ةنس ةبطرق

 هوبأ بكت مث ؛ةلودلا فيسب تِْنو «لفط وهو (بجاحلا) بقل نمحرلا دبع رصانلا
 يف رقتساو «ةبطرقب أشنو ؟تاتملا ةمجرتلا ةيجام نع لاو» ه5 +٠ ةثس ا لتُقو

 ا يبيجتلا ىيحي نب رذنم اهبحاص فنك يف «ةطسقرس
 رصانلا هيبأ لتقمب ةلودلا فيس بجاحلا تعنو ةفص زيزعلا دبع نع تلاز دقو

 هنوربتعي اولازي مل مهيلاومو نييرماعلا نكلو ءًايمسر  ه٠٠4 ةنس  نمحرلا دبع
 ءرماع يبأ نب روصنملا دهع ةداق نم ينوكسلا يبيجتلا ىيحي نب رذنم ناكو .كلذك

 نب روصنملا ةلود رخآ يف ةدايقلا ىلإ ىقرتو (رماغم ريغ) ةيسورفلا قبل ًاسراف ناكو
 نب يدهملا عيوب املو» :نودلخ نبا لاق . ةطْسْقْرَس يف ًالماع وأ ًادئاق ناكف رماع يبأ

 نب ناميلس ا رذنم ناك نييرماعلا رمأ ضرقناو رابجلا دبع
 يلاوملا نم هيلإ عمتجا نمو دهاجم عم يناورملا ىضترملا عيابو هقراف مث . . مكحلا

 ١”7. ص - يرفاعملا زيزعلا دبع ةمجرتل  عماجلا 7



 608 يرفاعملا زيزعلا دبع / نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع <14

 نم ؛يرماعلا يلع نب فسوي نب دهاجم» وه انه روكذملا دهاجمو '١نييرماعلاو
 هملعو هيلاوم عم هابر دق رماع يبأ نب روصنملا ناكو «نييرماعلا يلاوملا لوحف

 لتقم موي ةبطرق نم دهاجم جرخو .كلذ يف اديجم ناكف «ةيبرعلاو ثيدحلاو تاءارقلا
 ىضترملل سلدنألا دنج نم ريثكو نييرماعلا يلاوملاو وه عيابو «ةئامعبرأ ةنس يدهملا
 عيابو ناميلس نيعتسملا قراف» هنأ يبيجتلا رذنم أبن نم دافتسي امنيب ''يناورملا
 ةنس كلذو «نييرماعلاو يلاوملا نم هيلإ عمتجا نمو دهاجم عم يناورملا ىضترملا

 رصانلا نب زيزعلا دبع مهعم نويرفاعملا نويرماعلا بحطصا ٍذئدنعو - ًابلاغ - ه4

 ةينامث وأ تاونس عبس نبا وهو ةبطرق نم رماع يبأ نب روصنملا نب نمحرلا دبع
 . يبيجتلا ىيحي نب رذنم اهريمأ فنك يف ةطسقرس ةنيدم يف زيزعلا دبع رقتساو

 دنجو يلاوملاو نييرماعلا نم امهعم نمو يرماعلا دهاجمو يبيجتلا رذنم ناكو
 ةطانرغ ميلقإو ةنيدم ىلإ هوعياب يذلا يومألا يناورملا ىضترملا عم اوراس سلدنألا

 «يريمحلا يجاهنصلا يريز نب يواز ريمألا اهمكحب لقتسا يتلا (0 1842 خطخر

 يرماعلا ناريخ عم هلتق نم هيلع اوعضوو ,ىضترملاب اوباترا مث» ءاومزهناف هوبراحف
 . ''”«روصنملاب بقلتو ءرغثلاو ةطسقرسب يبيجتلا رذنم لقتساو «ةيرملاب

 نس 2:55 نيفادا ىلعألا رغثلاو (54246058) ةطْسُقَرَس ةكلمم تماق كاذنآ

 ينوكسلا يبيجتلا مشاه نب نمحرلا دبع نب ىيحي نب رذنم نيتسايرلا يذ ةماعزب
 نسحأ هنأ هتمجرت يف ءاجو .روصنملاب بقلتو رغثلاو ةطسقرس مكحب لقتسا «يناميلا

 همايأ يف ةطسقرس ترمعو «ءارعشلا هيلع دفاوتف تابهلا ريثك ناكو . . ةطسقرس ميظنت

 يّلوو ه414 ةئس يبيجتلا رذنم تامو» :نودلخ نبا لاق “52. . ةبطرق تهبشأ ىتح '
 اي امو ىو ا ظسلاو هيققلزوو ند نسب عك هنا دعي

 اميقم يرفاعملا رماع يبأ نب روصنملا نب نمحرلا دبع نب زيزعلا دبع ناكو
 سفن يفو ء«ه١١4 - 404 ةنس نم يبيجتلا ىيحي نب رذنم اهكلم فنك يف ةطسقرسب
 نم نيبتي ام وهو ه٠ 4 ةنس ذنم يأ  ةيرفاعملا ةيرماعلا ةلودلا تسسأت ةرتفلا كلت

 روصنملا نب رصانلا نمحرلا دبع نب زيزعلا دبع روصنملا عيوب» :نودلخ نبا لوق

 ناريخ هئارزو نم ناكو . .اهب دبتساف ةنتفلا دنع نويرماعلا هماقأ ه١١5 ةنس ةبطاشب

 كلم مث ه4٠5 ةنس ةنوبرأ ىلع كلذ لبق ناريخ بلغتو «مهيلاوم نم يرماعلا

 .8ج ١75 - 77١ص  نودلخ نبا خيرات 0

 باوصلاو .ه١47 ةئنس ًالوتقم تام هنأ عماجلا باتكب يبيجتلا رذنم ةمجرت يف فرطماب لاق (5)
 يبيجتلا رذنم نب ىيحي هنبا ةطسقرس مكح ىلوت مث ه4١4 ةنس تام هنأ نودلخ نبا ركذ امك

 .ه١47 ةنس ًالوتقم تام يذلا وهو (ه41- )5١5
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 دووقتملل افيو اصناوو: عفو 4 ةدس ةيرهلا مث ناّيَج مث ه5 ال ةنس ةيسرم

 .«زيزعلا دبع
 بقل هوبأ هحنم ءاذه نمحرلا دبع رصانلا نب زيزعلا دبع نأ نييبت فلس دقو

 تلاز ه4 ٠8 ةنس - هوبأ لبق املف «ةلودلا فيسب تحُنو «لفط وهو (بجاحلا)

 يلاوم مهنمو «نييرفاعملا نييرماعلا دنع ترمتسا اهنكلو ءًايمسر ناتفصلا هنع

 ملو :ءالولاب نييرفاعملا نييرماعلا نم روصنملا مايأ ذنم اوحبصأ نيذلا نييرماعلا
 ناريخو يرماعلا دهاجم مهتداق نم ناكو «تاياورلا يف الإ يلاوملا نم اودوعي

 - اهب رقتساف ةطسقرس ىلإ مهعم زيزعلا دبع اوبحطصاف «يرماعلا ىلعي وبأو يرماعلا
 .اهكلم زيزعلا دبع نوكيس ىتلا ةلودلا نوسسؤي اوقلطناو - ه40 4 ةنس

 دقف «(م4١١٠١) ه4٠4 ةنس ذنم ةيرفاعملا ةيرماعلا ةلودلا هذه تسسأت دقل

 ةيبرعلا ةطلسلا ةدعاق ىهو - (21412801311713) - ةنوبرأ ةنيدم ىلإ يرماعلا ناريخس ىضم

 قرشو ةنوبرأ نيب ةعقاولاو اهل ةعباتلا عالقلاو ندملاو ةنوبرأ توضناف ءاسنرف بونج يف
 توضنا مث  زيزعلا دبع ةلودلا فيس ريزو هتفصب - ه٠4 5 ةنس هتطلس تحت سلدنألا
 .ه1٠14/ ةئس يرماعلا ناريخ ةطلس تحت ةيسرم ةقطنمو ةنيدم

 5٠4 ةنس - سلدنألا قرش ىف (21512714) ةيناد ىلإ يرماعلا دهاجم راس امنيب

 تاقع اقريعأ ناكريو البلا ودب ةيقرو ةكرويم ةريزج هفعاطار عظات فرجت يوفلاو
 توضناف ه4 ةنس يرماعلا لتاقم تامو رماع ىبأ نب روصنملا دهع ذنم يرماعلا

 تناك» :ريثألا نبا لاق .ةيناد عم ه4٠4 ةئس دهاجم ةعاط يف رايلبلاو ةقرويم رزج
 هيقفلا ةبطرق نم هيلإ راسو «يرماعلا دهاجم نسحلا لا قفوملا ديب رئازجلاو ةيناد

 هيأر نع ردصي ةفيلخ هبش دهاجم هماقأف ريثك قلخ هعمو يطيعملا هللا دبع دمحم وبأ

 مث رهشأ ةسمخ وحن دهاجم عم ةينادب يطيعملا ماقأف ه5٠4 ةنس ةرخآلا ىدامج يف

 ةقرونمو ةقرويم يهو رحبلا يف ىتلا رئازجلا ىلإ رجلا يهدماجمر وه راب

 امنيب «ةيناد يف دهاجمو رايلبلا رزج ةيقبو ةقرويمل ًاريغأ يطيعملا ثكمف ١2”6ةسبايو

 ةبطاشو ةيسنلب تأيهتو ه5 94 ةنس ةيرملاو ناّيَج يرماعلا ناريخ ةطلس تلمش

 رذنم اهكلم فنك يف ةطسقرس يف أميقم زيزعلا دبع ناكو ء«زيزعلا دبع ةعيابمل
 طاق ىلإ ةلظيبق رس نع روزعلا دنع يصب نأ ةقداضحلا لك نم يلو. ىبعلا
 ةسماخلا غلبو ه791/ ةنس هدلوم ناك دقف «تاذلاب ه١41 ةنس هتعيابم متتو ةيسنلبو

 ةلودلا مايق نالعإ متو اهب عيوبف ةبطاش ةنيدم ىلإ قلطناف ه١51 ةنس هرمع نم رشع
 ةيسنلبب قحل مث ١ :نودلخ نبا لاق (م١7١1) ه١1١4 ةنس هتماعزب ةيرفاعملا ةيرماعلا

 ./ج 797 ص - ريثألا نبال  خيراتلا يف لماكلا )١(
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 اهلهأ قفتاف .ريمأ نم ةيسنلب تلخ ..» هنأ عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاجو «اهكلَمُف

 . .ه١١5 ةنس مهرمأ ىلوتو مهيلإ لقتناف «هيلإ اوبتكو مهتساير زيزعلا دبع ديلقت ىلع
 «ةيرملاو ءرقش ةريزجو «ةبطاشو ء«ةيسرمو «ةيسنلب هل تنادف هناطلس دطوتو

 زيزعلا دبع روصنملا نأب نودلخ نبا هيلإ راشأ ام راطإ يف كلذ جردنيو 7١”7[. ص]
 ىلع كلذ لبق نم بلغتو «يرماعلا ناريخ هئارزو نم ناكو ..» نويرماعلا هماقأ

 ًاعيمج اوعيابو ه4٠4 ةنس ةيرملاو َناّيَج مث ه4017 ةنس ةيسرم مث ه٠4 4 ةنس ةنوبرأ

 . 'ة(زيزعلا دبع روصنملل
 يتلا ةيرفاعملا ةيرماعلا ةلودلا نأ ةي ةيخيراتلا صوصنلا لمجم طبر نم نيبتيو

 ةنس يرفاعملا رماع يبأ نب روصنملا نب , رصانلا نب زيزعلا دبع ةعيابمب ًايمسر تماق

 امنإو فئاوطلا كولم تاليود ضعب لثم ةريغص ةليود نكت ةمل(م١٠ :؟١)ه0

 نب نمحرلا دبع رصانلاو رماع ىبأ نب روصنملا نب رفظملا ةداق نم يرماعلا ناريخ ناك )١(
 ديؤملا عم يرماعلا حضاوو وه ناك ه١٠4 ةئس ةنتفلا تعقو املف «رماع يبأ نب روصنملا
 هر ا ع كر كا وعل ب ويك دعوا ع ير
 نييرماعلا نايتفلا نم ةعامج يف ناريخ جرخ» ه7٠4 لاوش يف ةبطرق حابأو مكحلا ني.ماشه

 نيعياشملا نم  كلائه نم لتاقو هسفن تيوقو هعمج رثكف «سلدنألا قرش ىلإ ةبطرق نم أرس
 قرش يف هنأش مظعو هرمأ ظلغف دانجألا هيلإ عمتجاو ةيرملا كلتماو  مكحلا نب ناميلسل

 مهرمأيو سانلا بتاكي يرماعلا ناريخ ناكو :ريثألا نبا لاق «ه1٠4/- 505 ةنس سلدنألا

 وهو - ماشه ديؤملا ريزو حوتفلا نب رماع مهنم ةعامج هقفاوف مكحلا نب ناميلس ىلع جورخلاب
 -هعم اوموقيل برغملا يف هتبسب وهو  يولعلا يسيردإلا  دومح نب يلع اوبتاكو - ةقلامب
 هيلإ ملسف ه5٠4 ةنس ةقلام ىلإ دومح نب يلع ربعف  ناريخ ىلإ بتك دق دومح نب يلع ناكو
 اوعمجو اوزهجتف ..ه5٠5 ةنس هيلإ هباجإ نمو يرماعلا ناريخ- راسو .ةقلام حوتفلا نب رماع

 ناكو مكحلا نب ؛ ماشه ديؤملا ةعاط ىلع دومح نب ًايلع اوغيابو ةبطرق ىلإ اوراسو مهقفاو نم

 مزهناف اولتتقاف مهيلإ ربربلاو مكحلا نب ناميلس جرخو ةبطرق ىلإ اوراسف  ؟يح هنأ نظي ناريخ

 لخدو ه0 مرحم يف ةبطرق دومح نب يلع لخدو «ريثك قلخ مهنم لتقو ربربلاو ناميلس
 ًانوفدم ًاصخش اوأرو هودجي ملف ًايح ماشه ديؤملا اودجي نأ يف ًاعمط رصقلا ىلإ هريغو ناريخ

 هتعيب ىلإ سانلا اعدو ةبطرق ىلع دومح نب يلع ىلوتساو .ديؤملا هنأ ناريخ اوربخأف . .هوشينف
 ل ع ا . عيوبف
 ا ا ا لا ا لا أ اهئمو هذجي

 لسارو ىلعألا رغثلاو ةطسقرس ريمأ يبيجتلا ىيحي نب رذنم ناريخ- لسار» هنأ ريثألا نبا ركذ مث
 دمحم نب نمحرلا دبع ىضترملا مهايإو ناريخ منال تنوبلاو جراب و يلو ةيئاس لهأ

 يواز مهريمأو ةطائرغ لهأ مهبلغف ةطانرغ ىلإ هعم راسو ه٠ 8 ةنس نايج يف يومألا
 نم اهب نم لاتقل نايج ىلإ ريسملل دومح نب يلع زهجت ه4٠4 ةدعقلا يذ يفو .يجاهنصلا

 .ةبطرق مامح يف دومح نب يلع ليتغا ٍذئدنعو 2ناريخ ركسع
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 - تيتشت نم مغرلابف ءرصعلا كلذ يف ة ةريبكو ةيجيتارتس]إ ةيمهأ تاذ ةلوذ تناك

 زيزعلا دبع روصنملا اهكلم دهع يف ةيرفاعملا ةيرماعلا ةلودلا كلت نأ نيبتي ءاهخيرات
 ايبشت ةنان ةلوو: كنا ةئاقلخ ا
 :ةيلاتلا ءاجرألاو ندملا

 اهكلِم ٌقمو ةيرفاعملا ةيرماعلا ةلودلا ةمصاع ىهو :(741:577615) ةيسنلب ةنيدم أ

 (ف# هاب -:409) ديؤعلا دبع نب كلملا دبع ةئافلخو (ه16+ ن 451) زيزغلا" دي
 )555  زيزعلا دبع نب ركب وبأو (ه556  ة6/8) زيزعلا دبع نب رفظملاو
 يضاقلا مث (ه4ا/8) زيزعلا دبع نب دمحم ركب يبأ نب نامثعو (ه4
 ندم ةدع ةيسنلبب طبترت تناكو (ه189 )548١  يرفاعملا باَجَح نب رفعج

 .اسنرف يف ةنوبرأ اهنم روغثو
 :(0808) ةقرولو ء«ةيرملا ندم مضت تناكو :(41.31151آ4) ةيرملا ةيالو - ب

 ىلإ دتمتو «ةيسرم لمشت تناكو ءاهريغو «(0841324) ةسايبو «(7365) ناّيجو
 كلت ىلع زيزعلا دبع كلملا بئان ناكو .ةلطيلط لمع رواجي ام ىلإو ةبطاش
 ريهز مساقلا وبأ ةلودلا ديمع مث (ه4١5 )05*  يرماعلا ناريخ ريمآلا ةيالولا

 .(ه477 )579  يبيجُتلا حدامص نب نْعَم مث (ه419- )5١59 يرماعلا

 قرش لحاس ىلي اميف رايلبلاو ةقرويم رزج اهب طبترتو (1051114) ةيناد ةيالو - ج
 يبا حا 20و نرعلاو هنناف ىلع الار ىرماعلا دماج ققوملا تاكو «ايناسإ
 رزج ةالو امهعبتيو (ه158- ) يرماعلا دهاجم نب ىلع ةلودلا لابقإ مث

 .رايلبلاو ةقرويم
 مام خام ماع

 :هصن يلي ام عماجلا باتكب زيزعلا دبع كلملا ةمجرت يف ءاج دقو
 «نسحلا وبأ «يرفاعملا رماع يبأ نب روصنملا دمحم نب نمحرلا دبع نب زيزعلا دبع»
 هوبأ هحنم . سلدنألا يف ةيرماعلا ةلودلا نيطالس لوأ :يرماعلا روصنملاب فورعملا

 فس تعرو .مكحلا نب ماشه يومألا ةفيلخلا مايأ يف ٠ «لفط وهو (بجاحلا) بقل

 «ةبطرقب أشنو .ناتفصلا ةمجرتلا بحاص نع تلازف «ليقو هوبأ بكن مث .ةلودلا

 ةيسنلب ةنيدم تلخو .يبيجتلا ىيحي نب رذنم اهبحاص فنك يف «ةطسقرس يف رقتساو
 مهرمأ ىلوتو «مهيلإ لقتناف «هيلإ اوبتكو «مهتساير هديلقت ىلع اهلهأ قفتاف «ريمأ نم
 ؛ةنسح ةيله عم «ةبطرقب دومح نب مساقلا ةفيلخلا ىلإ كلذب بتكو .هأ١1١4 ةئس

 هل تناكف ءهتدم تلاطو عهئاطلس دطوتو «نيتقباسلا يذ نمتؤملاب هتعنو ءهّرقأف

 /ه457 ةنس يفوت نأ ىلإ رمتساو .ةيرملاو رقش ةريزجو ةبطاشو ةيسرمو ةيسنلب
 ١ . [عماجلا 77١/ ص] .4مك٠
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 : ىلاتلا نييبت انه ديفملا نمو
 ه١ ةنس رخاوأ يف  ةطسقرس ىلإ ةبطرق نم جرخ- دق زيزعلا دبع نأ :ًالوأ

 نييرماعلا لاجرلاو ناسرفلا نم ةعامجو يرماعلا دهاجمو يرماعلا ناريخ عم
 يف زيزعلا دبع ماقأف «ىلعألا رغثلاو ةطسقرس ريمأ يبيجتلا ىيحي نب رذنمو مهيلاومو

 «ىرخأ ةهج نم يرماعلا دهاجمو ةهج نم يرماعلا ناريخ ىضم امنيب «ةطسقرس
 «ةينادو «ةيرملاو «ةنوبرأ قطانمو ندم ىلع - ه٠4 5 ةنس ذنم  امهئاطلس طسبناف

 .اهريغو «رايلبلاو ةقرويم رزجو «ةشوطْرَطو «ةيسنلبو «ةبطاشو ءَناّيَجو «ةيسرمو

 هتعيابمو ةيرماعلا ةلودلا مايق نالعإ متي مل نسلا ريغص ناك زيزعلا دبع نأ امبو
 ولخ درجم رمألا نكي ملف «ه١١4 ةنس كلذو .ةرشع ةسماخلا هرمع غلب امدنع الإ

 امنإو «مهرمأ ىلوتو مهيلإ لقتناف مهتساير هديلقت ىلع اهلهأ قفتاف ريمأ نم ةيسنلب
 هكيلمت متف ةيسنلب ىلإ لقتنا مث اهب عيوبف ةبطاش ةنيدم ىلإ ةطسقرس نم هريسم ناك
 يرماعلا ناريخ ديب تناك ىتلا قطانملاو ندملا رئاس هل تنادو ةمصاع اهذختاو اهيف

 ةيرفاعملا ةيرماعلا ةلودلا كلذب تماقف ءروصنملاب بقلتو زيزعلا دبع اوعيابو دهاجمو
 .م١7١1/ه١١14 ةنس ةيمسر ةفصب سلدنألا قرش يف

 نب مساقلا ةفيلخلا ىلإ كلذب بتك) زيزعلا دبع كلملا نأب لوقلا نأ :أيناث
 ءأطخو سابتلإ هيف لوقلا اذه «(نمتؤملاب ُهَتَعَنو هّرقأف «هنسح ةيده عم ةبطرقب دومح

 نب رصانلا نمحرلا دبع نب  روصنملا  زيزعلا دبع كلملا سيل نمتؤملاب توعنملاف
 نب كلملا دبع رفظملا نب دمحم نمتؤملا وه امنإو «رماع يبأ نب روصنملا
 . رماع نبأ نب: روصتملا

 هيخأ عم ةبطرق لخد يولعلا يسيردإلا دومح نب يلع نأ نييبت فلس دقو

 نم دحاوك  ةبطرق يف ةفيلخ حبصأف «مهريغو نييرماعلا معدب دومح نب مساقلا
 نب يلع زهجت ه48٠5 ةنس ةدعقلا يذ يف ناك املف «نيتنس وحن  فئاوطلا كولم

 امهعم نمو يرماعلا دهاجمو ناريخ لاتقل سلدنألا قرشو نايج ىلإ ريسملل دومح
 نورظتني اوفقوو ةبطرق رهاظ ىلإ ركاسعلا تزربف «سلدنألا دنجو نييرماعلا نم
 يف ًالوتقم هودجوف هنع ثحبلل اولخد مهراظتنا لاط املف ءدومح نب يلع جورخ
 ىلإ ركاسعلا داعف ه8/٠4 ةدعقلا يذ 58 يف هدونج وأ هناملغ ضعب هلتق ءماَمَحلا

 هيخأ نبا هضراعو ءاهرواج امو ةبطرق يف ةفالخلاب دومح نب مساقلا عيوبو «ةبطرق

 كولملا بلغأ هعيابي املو .اهريغو ةقلامو ةيليبشإ يف دومح نب يلع نب ىيحي
 نالعإلا متو ةيرفاعملا ةيرماعلا ةلودلا تماق املف «سلدنألاب مهتاليودو ءارمألاو
 هركذي ام ىلإ دومح نب مساقلا ىعس «ه١١4 ةنس زيزعلا دبع ةعيابمب اهنع يمسرلا
 ؛ حاير ةعلقو نايج اريهز عطقأو ؛مهلامتساو نييرماعلا بَناَك» : هنأ ًالئاق ريثألا نونا
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 نبأ لاقو .©0«ةيرملا ىلإ داعو هب عمتجاو هيلإ أجلف هفطعتساو ناريخ بتاكو . ةسايبو

 ماقأو ةيسرم ىلإ ةيرملا نم راسو زيزعلا دبع روصنملا ىلع ناريخ ضقتنا» :نودلخ

 ةبطرق نم هيلإ جرخ ءرماع يبأ نب روصنملا نب رفظملا نب دمحم رماع ابأ همع نبا اهب
 هامّسو ناريخ هالو مث ةليلج لاوناب ناريخ ىلإ صلخو «دومح نب مساقلا رجح نم

 هتعنو «هّرقأف «ةبطرق ةفيلخ مساقلا ىلإ بتك يذلا نأ كلذ نم نيبتيو "”2«نمتؤملا

 نب دمحم نمتؤملا وه امنإو روصنملا نب رصانلا نب زيزعلا دبع كلملا سيل «نمتؤملاب
 زيزعلا دبع روصنملا كلملا ىلع ناريخ ضقتنا امدنع رماع يبأ نب روصنملا نب رفظملا

 ثيح ه 417 ةنس ناك كلذ نأ ودبيو «ةيسرمو ةيرملا ةيالو يف اذه نمتؤملا ريمأتب ماقو

 لاق .رايلبلاو ةقرويم رزجو ةيناد ريمأ يرماعلا دهاجم زيزعلا دبع كلملا ىلع ًاضيأ ضقتنا

 ةنس اهب دبتساو «ةسبايو «ةقرونمو «ةقرويم كّلَمو ةينادب دهاجم لقتسا» :نودلخ نبا
 «كلذ نم ةقرويم لهأ هعنمو دهاجم ةعاط نم  ةقرويم ريمأ - يطيعملا عنتماو «ه4 ١
 ةيناد بحاص دهاجم نيب ناكو . .اهيلوف  ةقرويم ىلع أريمأ هللا دبع هيخأ نبا ثعبف

 ."'76بورح ةيسنلب بحاص زيزعلا دبعو ةيسرم بحاص ناريخ نيبو
 ًاريمأ نمتؤملا ماقأو زيزعلا دبع كلملا ىلع ضقتنا يرماعلا ناريخ نأل كلذو

 ةيناد يف دهاجم ضقتناف «ةبطرق ةفيلخ دومح نب مساقلاب طبتراو ةيسرمو ةيرملا يف
 امم دهاجم ةعاط نم ةقرويم لهأو يطيعملا هللا دبع دمحم وبأ عنتماو «رايلبلا رزجو
 ثيح ه4١14 ةنس ةلكشملا تهتنا نأ ثبل امو «زيزعلا دبع كلملا عم مهنأ ىلإ ريشي

 ناضمر يف هومزهف مهبراحف «هتعاط اوضقنو دومح نب مساقلا ىلع ةبطرق لهأ راثا»
 تاذ يف - امنيب .«سلدنألا برغ يف ةيليبشإب دومح نب مساقلا قحلف ه5١4 ةنس

 ناكو «زيزعلا دبع كلملا ةعاط ىلإ دهاجمو يرماعلا ناريخ عجر - ًابيرقت ةرتفلا
 مث» :نودلخ نبا لاق ءأريمأ ناريخ هماقأ ذنم ةيسرم يف رفظملا نب دمحم نمتؤملا

 يلاوملا هب ىرغأف «ةيرملاب نمتؤملا قحلف «ةيسرم نم هجرخأو «ناريخ هيلع ركنت
 77١ص]  .«اهيف تام نأ ىلإ سلدنألا برغب نمتؤملا قحلو «هودرطو هوذخأف
 كلذكو زيزعلا دبع كلملل ةيسرمو ةيرملا ىلع ايلاو يرماعلا ناريخ رمتساو - [ ةج
 كانه ناكو «رايلبلا رزجو ةيناد يف يرماعلا دهاجمو ؛ةسايبو نايج يف يرماعلا ريهز

 روباس اهب ماقف سويلطب امأ» :ًالئاق ريثألا نبا هركذ سويلطب ميلقإ يف عبار يرماع
 .[//157ص] .«سطفألا نبا ىلإ هدعب تلقتنا مث ؛«يرماعلا ىتفلا

 يرحب لوطسأ زيزعلا دبع كلملا ةماعزب ةيرفاعملا ةيرماعلا ةلودلل ناك :ًاثلاث

 ./مج 78ص - ريثألا نبال  خيراتلا يف لماكلا )١(
 .؛ج 7١١ص  نودلخ نبأ خيرات (1)
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 رزج ةمصاع ةقرويم ةريزج يفو ةيسرم ةنيدم ثيح سلدنألا قرش لحاس يف يوق
 ١ :ةدجم تاراضتاو ركتلا ىف هاي ةماعلا ةلؤدلل تاكو «نابلبلا

 نيب ًابكرم نيرشعو ةئام يف ةينادرس ىلإ ةقرويم نم يرماعلا يلع نب دهاجم راس»
 يبرر اا دس راح نصب رالا يرو رد يحقن ضلت سر شفر

 جنرفلا هيلإ راسف .مهلثم يبسو - نيملسملل نيبراحملا - ى فرايقتلا نم رقع اقلخ
 0« يفوت دق يطيعملاو سلدنألا ىلإ عجرو اهنم هوجرخأف ةنسلا كلت رخآ يف ذ مورلاو

 نبا وهو يرماعلا هللا دبع ريمألا - يطيعملا ةافو دعب  رايلبلاو هزازي ورش لتلك

 «ليطاسألاب ةينادرس هللا هيعارغو) :نودلخ نبا لاق «ءيرماعلا دهاجم وخأ

 دعب هاذفف ءاريسأ تذهاجم' نبا يلع اوضبقتو .اهنم ىراصنلا جرخأو ٠ ءاهمحتقاف

 (ريمألا) ةقرويم ىلع دهاجم لمعتساف - ه5748 ةنس هللا ديع تامو . 00

 ًاريمأ بلغألا ثكم دقو .«رحبلا ىف وزغو داهج بحاص بلغألا ناكو ..بلغألا

 هذة نابلبلا رزختوبةنئاوريمآ ىرماقلا ةهاحف تاهانأ ىلإ راتلبلاو: ةقزويم قوت
 هاّمس - ةلودلا لابقإ يمس «يرماعلا دهاجم نب ىلع هئبا هدعب رزجلاو ةيناد ىلوتف

 فلختتساو سلدنألا ىلإ ةدوعلاب بلغألا هنم نذأتساف - ًابلاغ زيزعلا دبع كلملا كلذب

 مث ءاهب تامو نينس سمخ اهالوتف نايكشم نب ناميلس هرهص ةقرويم ةريزج ىلع
 ملو :نودلخ نبا لاق .ةلودلا رصان يمّسو رشبُم ريمألا رايلبلاو ةقرويم رزج ىلوت
 نب يلع ةلودلا لابقإ ةيالو ةرتف ىف كلذو «ودعلا ضرأ ىلإ وزغلا ددري» رشبم لزي

 .هنا 6 هيلع ومس رابللا ررجو ةيناذل يرماعلا دهاجم

 لهأ ناكو «ةبطرق يف ثدحي امب مامتها تاذ ةيرماعلا ةلودلا تناك :ًاعبار

 ةعيابمو بيصنتب اوماق يولعلا دومح نب مساقلا اومزهو اوعلخ امل ةبطرق

 رهظتسملاب بقلتو ه4 ناضمر يف يومألا رابجلا دبع نب ماشه نب نمحرلا دبع

 سانلا نم ةعامج يف يومألا نمحرلا دبع نب دمحم نمحرلا دبع وبأ هيلع راثف هللاب

 هّللاب يفكتسملا بقلب بقلتو نمحرلا دبع وبأ عيوبف ه415 ةدعقلا يذ يف ه هولتقف

 تامو ةبطرق نم جرخو ه417 لوألا عيبر يف ريتك طرق زكا هيلع ناث) جن

 نب ىيحي ةعيابمو ةداعإ ىلإ ةبطرق لهأ ضعب ىعسف ءرخآلا عيبر يف يحاونلا ضعبب

 يف هل اوبطخو ةفالخلاب ه هوبطاخو هيلإ اوبتكف ةقلامب ناكو يولعلا ا

 ايلاو ينرفيلا فاطع نب نمحرلا دبع لإ لسرأو كلذ ىلإ مهباجأف ه5417 ناضمر
 ىلإ ةبطرقب فاطع نب نمحرلا دبع يقبف «هسفنب دومح نب ىيحي هجوتي ملو مهيلع

 أطخ كلذ نكلو (ةئامعبرأو نيعبرأو تس ةنس لوألا عيبر يف) كلذ نأ ريثألا نبا صن يف ءاج )١(

 .هأ455 ةنس تام دهاجم نأل ةعابطلا وأ خيسانلا نم
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 ةلودلاو زيزعلا دبع كلملاب اودجنتسا ةيطرق لهأ نم ًاقيرف نأ ودبيو - (ه417 مرحم

 نمحرلا دبع ىقب) هنأ ريثألا نبا ركذ دقف  دومح نباو نمحرلا دبع دض ةيرماعلا

 اجنو ةريثك ةعامج هباحصأ نم اولتقو هوجرخأف نمحرلا دبعب اهلهأ راث ةبطرق اوبراق
 (فالتخالاب ارهاظت امبرو)  افلتخا مث ءرهش وحن اهب دهاجمو ناريخ ماقأو «نوقابلا

 يقبو  ه511 ةنس رخاآلا عيبر نم نيقب عبسل ةيرملا ىلإ ةبطرق نم ناريخ داعف -
 .«ةيناد ىلإ داع مث ةدم دهاجم

 ىف ةبطرق لهأ سأر ناكو» :ريثألا نبا لاق «ةيمأ ىنب ىلإ ةفالخلا ةداعإو هعلخ ىلع
 ميدق ةيرماعلا ةلودلا ءارزو نم ناكو . .روهج نب دمحم نب روهج مزحلا ايأ كلذ

 ناك يتلا ةيرماعلا ةلودلاو  [الج 595١ ص ] («. . لقعلاو ءاهدلاب افوصوم ةسايرلا

 نب رفظملل اريزو ناك مث (ها97 - 717/5) ةنس رماع يبأ نب روصنملل اريزو روهج

 ىلع بالقنالا عقو املف (ه7949 - 745) روصنملا نب نمحرلا دبع رصانلاو روصنملا

 نب روهج لزتعا ه4 ٠٠ ةنس ةيرماعلا ةلودلا كلت ت تهتناو  زيزعلا دبع دلأو  رصانلا

 «ةنتفلا يف لخدي ملو  نييناميلل ةصاخ - ًايبعش ًاميعز ةبطرقب ثكمو يبلكلا دمحم

 ناريخ ىلإو يرفاعملا رصانلا نب زيزعلا دبع كلملا ىلإ ثعب يذلا وه ناك امبرو

 علخو فاطع نب نمحرلا دبع ىلغ ةروثلا ةبطرق لهأ ررق نيح نييرماعلا دهاجمو
 ءاهنإ مت : املو ةبطرق ىلإ فيثك شيجب دهاجمو ناريخ ىتأف ءدومح نب ىلع نب ىيحي

 عيبر يف - ةيرملا ىلإ يرماعلا ناريخ داع دومح نب ىيحي عّلَخو نمحرلا دبع ةيالو

 ددرتي يتولد ةرمحا نيادذاكو «ةبطرق يف أطبارم دهاجم ثكمو - ه4117/ يناثلا

 ؛سلدنألا برغو ةيليبشإ ىلإو ةيطرق يحاون ضعب ىلإ هعم نيذلا ربربلا ركاسعلاب

 2 ا و م عيابو ه4 17 ةنس ًيناث دومح

 نبا دنع ةدرال يف رغئلاب ناكو - يومألا ىضترملا يخأ دمحم نب ماشهل ةبطرق

 عير درع هّللاب ٌدّتعُملا ل ل مود

 نب روهج همدقتساف .«ةبطرقب ةفالخلا راد لزني نأ ىلع اوقفتا مث . .ديدش بارطضاو

 هعلخ مث ءأريسي ماقأف ه١57 ةجحلا يذ يف ةبطرق لخدف ةعامجلاو روُهَج نب دمحم

 ىماذجلا دوه نب ناميلس دنع ىقيو ةدرال ىلإ ٌرفو ه١57؟ ةجحلا يذ ؟ ىف دنجلا

 .(ه845748 ةنس اهب تام نأ ىلإ
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 ناجل يريمجلا لكلا ررهج يدعم ني روهج كليلملا عطرفا ىف هج انني
 خاراخلا نودلخ نبا ركذ امك كلذ ناكو :ىلوألا ةيرفاعملا ةيرماعلا ةلودلا ريزو

 رّوهَج ىلوتساف ,.ه١17 ةنس ةجحلا يذ يف ةيمأ ينب ءافلخ رخآ هّللاب دكعملا ليلا

 روهج ب هفحم زم نوهدع قلوتسا»# * ريثألا نرا»لاقو «رومألا ءننَوَو ةكلمملا ىلع

 . .لقعلاو ءاهدلاب ًافوصوم ةسايرلا ميدق ةيرماعلا ةلودلا ءارزو نم ناكو «ةبطرق ىلع

 ماقو اهرمأ ىلوتف - ةبطرق ةكلمم يأ - ا عاسلرورفلا يكمل جبال حامل

 هنأ رهظأو ءهيلإ قبسُي مل ًريبدت اهربد لب ًارهاظ ةرامإلا ةبت ةر ىلإ لقتني ملو ءاهتيامحب

 ىلع مشحلاو نيباوبلا َبَنَرَو «سانلا هيلع قفتيو هقحتسي نم ئجي نأ ىلإ دلبلل ماح
 كلذل مهْبَتَر لاجر يديأب ةيناطلسلا لاومألا نم عفتري ام لعجو ؛ةرامإلا روصق باوبأ
 نوكت لاومأ حبر مهقازرأ لعجو ًادنُج قاوسألا لهأ َرّيصو «مهيلع فرشملا وهو

 يف مهدهعتي ناكو «مهيلع ايقاب لاملا سأرو مهل حبرلا نوكيف مهيلع ًانيد «مهيديأب
 مهدحأ ناكف مهيلع حالسلا قّرفو ءاهل مهظفح فيك رظنيل ةقرفتملا تاقوألا

 زئانجلا دهشي روهج ناكو .هيلإ جاتحا نإ هروضح لجعي ىتح هحالس هقرافي ال

 ريبدت رمألا ربدُي كلذ عم وهو نيحلاصلا ةقيرط ىلع حارفألا رضحيو ىضرملا دوعيو
 نب روُهَج ناك» هنأ عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاجو .«همايأ يف سانلا نِمأو ءكولملا
 «ٌُبدأ هلو «ةاهدلا ىف دعي ؛ًامزاح ءةبطرق بحاص . .ىبلكلا روُهَج نب دمحم
 ةبطرق يف شيجب ًاطبارم ناك يرماعلا دهاجم نأ ركذ فلس دقو  «راقوو ءملحو
 ضرأ ىلإ دهاجم داع ءرمألا هل بتتساو يبلكلا دمحم نب روهج رمألا ىلوت املف

 ىلع أيلاو ًاريمأ ثكمو سلدنألا قرش يف زيزعلا دبع اهكلمو ةيرفاعملا ةيرماعلا ةلودلا
 ةناعوو ةيرتااعلا ةلوبلا وين تاك هيل ةقواشاما لوقلا وكمير 4 وايلتلا ووعوت ةنئاد
 ًامكاح روهج رمتسا دقو «يبلكلا روهج ةماعزب ةبطرق ةلود نيبو زيزعلا دبع كلملا
 ديلولا وبأ  ديشرلا كلملا - هنبا اهالوتف ه576 ةنس مرحم يف تام نأ ىلإ ةبطرقل

 .رومألل ريبدتلا كلذ ىلعو هيبأ نئس ىلع ىرجف «ةفاكلا نم قافتإب روُهج نب دمحم

 مه 677 ةنس ىلإ كلملا ديع هنبا هذعب اهالوت مث «ه45ا/ ةنس ىلإ هدهع مادو

 ةيالو لمشت سلدنألا قرش ىف ةيرفاعملا ةيرماعلا ةلودلا ضرأ تناك :ًاعبار
 .ةسايبو ؛ةقرولو ؛ةيسرمو ةيرملا قطانمو ندم مضت تناك اهنأ ركذ فلس يتلا ةيرملا
 تام املف ءاهيلع زيزعلا دبع كلملل أيلاو يرماعلا ناريخ ناكو ءاهريغو ؛نايجو
 نبا لاق «يرماعلا ريهز مساقلا وبأ ةلودلا ديمع ريمألا اهالوت ه19١4ةنس ناريخ
 ىلإ ةبطاش ىلإ هكلُم عستاو يرماعلا ريهز ناريه دس اهمازذ :ةيرحلا انآ ةوقألا

 روصنملا ىلإ هتكلمم تراصو -ه479 ةنس - لتُق نأ ىلإ مادو ةلطيلط رواجي ام

 نب دمحم هنبا هدعب ىّلّوُف ءرماع يبأ نب روصنملا نب نمحرلا دبع نب زيزعلا دبع
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 كلملل ًايلاو ًاريمأ ناك يرماعلا ريهز نأ دكؤي كلذو [//797”ص] «زيزعلا دبع
 نيبو ريهز ةدايقب ةيرماعلا ةلودلا تاوق نيب ةكرعم يف ريهز لتقم ناكو ءزيزعلا دبع

 تاوقلا تبحسناو ريهز لتُقَف ةطانرغ ةنيدم فراشم ىف ىجاهنصلا سيداب ةطانرغ كلم

 لو يقال ورنا رقد اهكوو لى دمعو معا ديس رشاوأ ىف فلذو: ةيرئاجلا
 زيزعلا دبع روضنملا نأ :نودلخ نبا ركذ امنيب .. ةيرملا ىلع دمحم هنا زيزعلا دبع
 ةيرملا ىلع ىلوو «ةيسنلب ىلإ ةيسرم ْمَض  زيزعلا دبع كلملا وهو  يرفاعملا
 ءرماع يبأ نب زيزعلا دبع دئاق حدامص نب نْعَم امأ» :لاقو «يبيجتلا حدامص نب نْعَم

 كلذكو «نيتارزولا اذ ّيمّسو ه474 ةنس زيزعلا دبع روصنملا هالو امل ةيرملاب ماقأف

 ىلع ايلاو يمرضحلا يبيجُتلا حدامص نب نْعَم ناك هنأ عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاج

 نْعَم اعدو» ضقتنا مث «ه 577 ةنس ىلإ يرفاعملا يرماعلا زيزعلا دبع لبق نم ةيرملا
 ناي ةسايبو هقرول هل تناذو- ةيزملا يأ - الالقتسإ اهكلمق ه #4 ةنش هسفن ىلإ
 حدامص نب نْعَم لزعب ٍذئدنع ماق زيزعلا دبع كلملا نأ كاردإ نكمي يلاتلابو .«اهريغو

 اهل ةعباتلا قطانملاو ندملاو ةيرملا ةيالو ىلع ًاريمأ زيزعلا دبع نب دمحم هنبا ىَلَوَو
 ةيسرم امأ» :ريثألا نبا لاق ءاهيحاونو ةشوطرط ةنيدمو اهيحاونو ةيسرم ةنيدم ءانثتسإب
 تمادو «سيئرلاب وعدملا مهنم نمحرلا دبع يبأل اهتساير تماقتساو «رهاط ونب اهيلوف

 نم ناك» :نودلخ نبا لاقف «ىلعألا رغثلاب اهيحاونو ةشوطرط امأو «- ةيسرمل - هتساير
 نأ ىلإ اهالوتف ه 857 ةنس يرماعلا ىلعي وبأ اهكّلَمف «:ةشوطرط ةئيدم دوه ىنب كلامم
 - يرماعلا ليبش اهالوت مث «هتدم لطت ملو يرماعلا ىلعي اهالوت مث ه446 ةنس تام
 ىتفلا بيبل اهيْلوف ةشوطرط امأ» : ريثألا نبا لاقو (- ه407 ةنس تام نأ ىلإ
 ةيرماعلا ةلودلا راطإ يف نادلبلاو تايالولا كلت رارمتسا كلذ لك نم نيبتيو .«يرماعلا

 رماع يبأ نب روصنملا نب نمحرلا دبع نب زيزعلا دبع اهكلم يفوت نأ ىلإ ةيرفاعملا
 "نخر /ه867 ةنس هتلود ةمصاع ةيسنلب ةنيدمب يرفاعملا

00 0 

 (ه148/8 ب 1455؟) يرفاعملا زيزعلا دبع كلملا ءافلخ

 ةسمخ زيزعلا دبع كلملا دعب ةيرفاعملا ةيرماعلا ةلودلا مكح ىلع بقاعت دقل

 4017) زيزعلا دبع نب كلملا دبع :ْمُهَو «زيزعلا دبع كلملا ءافلخ ْمُه نويرفاعم كولم

 نب دمحم ركب وبأ مث (ه570 )/45  زيزعلا دبع نب نيتقباسلا وذ رفظملاو (ه55ا/
 يضاقلا مث (ه41/8) زيزعلا دبع نب ركب يبأ نب نامثع مث (ه41/8- 5757) زيزعلا دبع

 .ةيرفاعملا ةلودلا كلت كولم رخآ وهو (ه48/8- )5481١ يرفاعملا فاحج نب رفعج

 : يلي اميف مهدوهع نعو مهنع ةذبن ركذن ةلودلا كلت خيراتب فيرعتلل ًالامكتساو

 كلملا هيبأ ةافو ةادغ هكيلمت مت :يرفاعملا زيزعلا دبع نب كلملا دبع :ًالوأ
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 ء(ةلودلا مظن) هبقل ناكو ءه4857 ةنس (1781151101) ةيسنلب ةنيدمب زيزعلا دبع

 ريهز قباسلا اهريمأ نأ ركذ فلس ىتلا ةيرملا ةيالو ىف ًابئان ًاريمأ دمحم هوخأ ناكو
 ريويصتملا ىلوف .: ةلظلاللا وراعكن ان ىلإ نطاق ىلإ هالو ةيضنتا» قوفاسلا
 هنبا ماقأ ةيسنلبب زيزعلا دبع يفوت املف» :ريثألا نبا لاق (دمحم هنبا هدعب زيزعلا دبع
 نونلا يذ نب ىيحي نومأملا اهيف ةصرفلا زهتناف «ةيسنلب ربدي وهو ةيرملاب دمحم
 ةيرملاو ةيسنلب نأ :رخآ عضوم يف ريثألا نبا لاقو .2٠ ةيرملاب يقبو ءهنم اهذخأو

 هب ردغ نأ ىلإ اهيف مادو دمحم هنبا هدعبو» يرفاعملا زيزعلا دبع روصنملا اهيف ناك
 ه1401 ةنس ةجحلا يذ يف ةيسنلب ةساير هنم ذخأو نونلا يذ نب نومأملا هرهص
 يذلاف سابتلإ هيف ريثألا نبا هركذ امو [/ /797ص] «. . اهب ماقأو ةيرملا ىلإ حزتناف

 ًاريمأ دمحم هوخأ ناكو «زيزعلا دبع نب كلملا دبع وه زيزعلا دبع دعب مكحلا ىلوت
 نونلا يذ نب ىيحي نومأملا ةرهاصمب زيزعلا دبع نب كلملا دبع ماقو .ةيرملا ةيالول
 ضبقف نونلا يذ نبا هب ردغ مث - سلدنألا لامشب )101640(  ةلطيلط كلم يربربلا
 يف ةيسنلب نم هعم هجرخأو - هنم هيلإ اوكش سانلا نأو ةئيس هتريس نأ ًايعدم هيلع

 .ه40/ ةنس تامو ًاريسي اهب ثكمف (ةيرب تنش) ةنيدم ىلإ ه551/ ةجحلا يذ

 نبا ردغ ةادغ - ًابلاغ  هكيلمت مت :زيزعلا دبع نب نيتقباسلا وذ رفظملا :ًايناث
 نأ نظي نونلا يذ نبا ناكو ه4هال ةجحلا يذ ىف كلملا دبع هيخأب نونلا يذ
 نامث ءاهز رفظملا دهع مادو .تباخ هنونظ نكلو «ةعاطلاب هل ُنيديس رفظملا
 َبَْلَعو نونلا يذ نب ىيحي ةيسنلب ازغ ه47560 ةنس يفو» :نودلخ نبا لاق .تاونس

 ىلع بلع مث رماع يبأ نب روصنملا دلو نم نيتقياسلا يذ رفظملا اهبحاص ىلع
 نونلا يذ نب ىيحي نأ ىلإ ةراشإلا ديفملا نمو 2 هداّبَع نبا دي نم اهكلّمو ةبطرق

 كلمو ةقلالجلا براحُي ناكو سلدنألا لامشب هكلُم لحفتسا دق ناك ةلطيلط كلم

 مهل يدؤي نأ ىلع مهعم حلاصت مث - اينابسإ لامش يف شنوفذإ نب سنوفلا ةيقيلج

 651 ةنيب ةطرق ا غو . لاملا خم اغلع

 روُهَج نب دمحم نب كلملا دبع ةبطرق ةلود مكحي ناك ه5 وست كاذتأ

 كلمنا نيلدنالا ترغو ةيليبشإ ةلود مكحي ناكو (ه4317 - 401) يناميلا ىبلكلا

 كوله ثلاث يناميلا يمخللا ليعامسإ نب دمحم نب داّبَع نب دمحم هّللا ىلع دمتعُملا
 مت ءامزاح ًاعاجش املاع ًابيدأ دابع نب دمتعملا ناكو - ةيليبشإ يف ةيّداّبَعلا ةلودلا
 كلت يف ةبطرق نونلا يذ نبا ازغ املف ء«ه١45 ةنس هيبأ ةافو دعب ةيليبشإ يف هكيلمت

 نايس ه2 داع قنا تكتعملا روك وب كليملا نبع هدمها كنت ماقفلا

 .؛ج ١5١ص - نودلخ نبا خيرات )
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 قرش يف ةيبرعلا تاليودلا تعلطتو «ةبطرق نع نونلا يذ نبا ركسع ّدَص متو

 ةديدع ءاجرأ يف هناطلس دتماف ءداّبَع نب دمتعملا ةماعزب ةدحولا ىلإ سلدنألا بونجو
 يرهملا رامع نب 00 هذي طايقرألا ةيرفاسملا ب ماعلا ةلودلا كسلعاو

 ىلع فقن ملو  رهاط نب نمحرلا دبع وبأ سيئرلا اهريمأ دي نم اهكلتماف ةيسرم ىلإ
 يذ رفظملا ىلإ ةمهم يف امبر  ةيسنلب ىلإ ةلودلا جارس هنبا ثعبو كلذ نمز

 نب كلملا دبع علخ ىلع داَبَع نب دمتعملا ركسع عم ةبطرق لهأ قفتا امنيب «نيتقباسلا
 نم هليحرتو كلملا دبع لاقتعإ متف دابع نب دمتعملا كيلمتو يبلكلا روهج نب دمحم

 نم اهَمِدَقَق ةلودلا جارس هنبا ةبطرق ىلع دابع نب دمتعملا يَلوو ه«ه477 ةنس ةبطرق
 ارزغ ةلطيلط كلم نونلا يذ نب ىيحي نومأملا نأ مث .ه457 ةنس اهالوتو ةيسنلب
 كلملا ىلع. بلغتف ه456 ةنس كلذو  ةيرفاعملا ةيرماعلا ةلودلا ةمصاع - ةيسنلب

 اذه رفظملا نأ ودبيو - ه5765 ةجحلا يذ يف زيزعلا دبع نب نيتقباسلا يذ رفظملا

 دقو ( ةيسنلب ىلع نونلا يذ نب , ىيحي َبْلَع امل ةيرملا ىلإ ةيسنلب نم حزتنا) يذلا وه

 نونلا يذ نب ىيحي هنم ذخأ» هنأو زيزعلا دبع نب دمحم هنأ ريثألا نبا ةياور ىف ءاج

 ناك زيزعلا دبع نب دمحم امنيب « عل نأ ىلإ اهب ماقأو ةيرملا ىلإ حزتناف ةيسنلب ةساير
 نب ىيحي ناكو .ه415 ةنس نيتقباسلا يذ رفظملا دعب هكيلمت متو ةيرملا يف ذ اريمأ

 هنبأ لتقو داَبَع نبا ىلع بلغتف ةبطرق ىلإ هّجّوَت ةيسنلب ىلع رطيس امل نونلا يذ
 لمحو ه4571/ ةنس ةبطرقب ًامومسم كّلَه مث «ةبطرقب ماقأو (ةلودلا جارس) رمع ابأ

 يذ نب ىيحي نب ليعامسإ نب ىيحي رداقلا هديفح كيلمت متو اهب نِفذَق ةلطيلط ىلإ
 .ةيرماعلا ةلودلاو ةيسنلب يف زيزعلا دبع نب ركب يبأ كيلمت مت دق ناك امنيب «نونلا

 يف زيزعلا دبع كلملا ءافلخ ثلاث وه «يرفاعملا زيزعلا دبع نب ركب وبأ :ًاثلاث

 نب نمحرلا دبع نب زيزعلا دبع نب دمحم ركب وبأ ةيرفاعملا ةيرماعلا ةلودلا
 كوله نم . ٠ هنأ عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاج . يرفاعملا رماع يبأ نب روصنملا

 يلي نأ لبق ىوتفلا ًاردصتُم ءالداع «ًاهيقف ناك «سلدنألا يف ةيرماعلا ةلودلا
 ٌرّبدِي وهو ةيرملاب ماقأف ةيرملل ايلاو: دمحم ناك # هنأ ربثألا نبأ كد ةلطلسلا

 نونلا يذ نب ىيحي بلغت املف - ىوتفلاو ءاضقلا نوؤش يف كلذ نوكي دقف - «ةيسنلب

 ركب يبأ كيلمتب اوماقو رفظملا سانلا علخ ةيرملا ىلإ رفظملا حزتناو ةيسنلب ىلع
 هل ًايلاو نوكيل هكيلمت نونلا يذ نب رداقلا ٌرقأف - ه557 ةنس  زيزعلا دبع نب دمحم

 - رداقلا هديفح ىلوتو نونلا يذ نب ىيحي نومأملا كّلَه امل :نودلخ نبا لاق
 ىف دوه نبا ردتقملا ُهَلْخِاَدَق ءزيزعلا دبع نب ركب ايأ ةيسنلب ىلع ىَلَو ه1

 .519ص - يرفاعملا زيزعلا دبع نب دمحم ركب يبأ ةمجرتل  عماجلا )١(



 ردتقملا بلغت نيح ه 51 ةنس ءاهطبضو ءاهب ديتساو «لعفف «رداقلا ىلع ضاقتنالا

 , 200 ةيناد ىلع

 يماذجلا دوه نب دمحم نب ناميلس نب دمحأ ردتقملا :وه دوه نبا ردتقملاو

 - نيرمأب ه478 ةنس يف دوه نب ردتقملا ماقف «ىلعألا رغثلاو ةطسقرس كلم يناميلا

 ةدناسمو ةلَخاَدُم :امهدحأ  مزالت امهنيب نأ نودلخ نبال فلاسلا صنلا نم نيبتي
 .ةلطيلط كلم نونلا يذ نب رداقلاب طابترالا ءاهنإ ىف يرفاعملا زيزعلا دبع نب ركب ىبأ

 دوه نب ردتقملا مايق : يناثلا رمألاو .هتلود مكحب لقتساو طابترالا كلذ ركب وبأ ىَهَنأف

 ةلودلا تايالو نم ةيناد ةيالو تناك دقف «رايلبلا رزجو ةيناد ةيالو ىلع ةرطيسلاب
 ةافو ذنم يرفاعملا يرماعلا دهاجم نب يلع ةلودلا لابقإ اهريمأ ناكو ةيرفاعملا ةيرماعلا
 يفوت امل :ريثألا نبا لاق  زيزعلا دبع كلملا دهع يف ه4 ةنس دهاجم ريمألا

 ةبحملاو ملعلا لهأ نم ًاعيمج اناكو «دهاجم نب ىلع هنبا هدعب يَلْو» يرماعلا دهاجم

 ءدهاجم نب يلع تام مث .اهينادأو دالبلا يصاقأ نم مهابلجو مهيلإ ناسحإلاو هلهأل
 دهاجم ىنب دالب رئاسو ةيناد نإ مث ءهدجو هيبأ لثم نكي ملو رماع وبأ هنبا هدعب يِلْوَ

 ( ةيرجه 4174 ةنس ناضمر رهش يف دوه نب ناميلس نب دمحأ هّللاب ردتقملا ىلإ تراص

 ةيناد ةيالو ردتقملا مص ثيح ه4748 ةنس ناضمر يف نودلخ نبا ركذ امك بوصألاو -

 ضارتعا نود ةطسقرس ىلإ يرماعلا دهاجم نبا اهريمأ جرخأو هتكلمم ىلإ رزجلاو

 طابترالا ءاهنإ ىف هتدعاسم لباقم ءهعم قافتالاب امبرو ءزيرعلا دبغ نب ركب يبأ
 .ه47/8 ناضمر يف طابترالا كلذ ركب وبأ ىهنأف «ةلطيلط كلم نونلا يذ نب رداقلاب

 نب دمتعملا كلملا اهداعتسا ثيح ةبطرق نم نونلا يذ نبا ةطلس تلاز كلذكو

 كلاممو تاليود بلغأ داَّبَع نب دمتعملا ةماعز تحت توضناو ه459 ةنس داّبَع

 قرش يف ةيرماعلا ةلودلل ةعباتلا ةيسرم اهنمو سلدنألا قرشو بونجو برغ يف برعلا
 نب ركب يبأ بناج نم دابع نب دمتعملاب طابترالا نم عون كانه ناكو «سلدنألا
 داَبَع نب دمتعملا ناك دقف «ةيسنلب ةيالو ىف ةيرفاعملا ةيرماعلا ةلودلا كلم زيزعلا دبع

 . فئاوطلا كولم نيب ةفيلخلا لثم ناكو ءرصعلا كلذ يف سلدنألاب برعلا كولم مظعأ
 ذنم تاوئس رشع ةيسنلب ةيالو يف يرفاعملا زيزعلا دبع نب ركب يبأ كلملا دهع ماد دقو
 ةمجرت يف ءاجو .ه41/8 ةئنس ىتحو ه5574 ةنس نونلا يذ رداقلاب هطابترا ءاهنإ

 لاق . فينو تاوئس رشع همكح ةدم . .3 : نأ عماجلا باتكب ز زيزعلا دبع نب ركب يبأ
 .21م85١1 /ه 41/8 ةنس  ةيسنلبب يفوت . هيلع باعُي ام همايأ يف نكي مل : : هوخحرؤم

 ا 5.4 ١
 ندي 1 3

 .4ج 7١ص  نودلخ نبا خيرات ()



 1١ يرفاعملا زيزعلا دبع / نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 0541

 تناك سلدنألاب نييناميلا كولملا كئلوأ دوهع ىف هنأ ىلإ ةراشإلا ديفملا نمو
 دمحم نب يلع لماكلا كلملا ةماعزب ةيحيلصلا ةلودلا يه ةميظع ةلود نميلا يف
 ةيحيلصلا ةلودلا تلناكو (م40١1 3١ راه اا ل 4159 ينادمهلا يحيلصلا

 فئاطلاو ةماميلا موخت ىلإ اقرش نامَع زوافمو ةرهملا نم نميلا ءاجرأ لك لمشت

 يفو» :ريثك نبا ظفاحلا لاق .اهيحاونو ةمركملا ةكم اهئاول تحت توضناو الامش

 ىلإ نسسحأو اهيلإ تاوقألا بلجو ةكم نميلا بحاص ىحيلصلا كلم ه555 ةنس
 تعا ىسماسلا نكن دوس ه8 ةنسلا هده تول قالا زا هلاقو ؟0اتيلعا
 عفرو «تاوقألا اهيلإ َبّلَجَو اهيف ةريسلا نسحأف ءاهل ًاكلام ةمركملا ةكم نميلا
 يحيلصلا رهظأ» :ةمرخماب لاقو ''”(«ةليمج لاعفأ هنم ترهظو ءمدَقَت نم روج

 ةلود يف ةكم ترمتساو "”(َئلحلاو بايثلاب تيبلا اسكو ةكمب ناسحإلاو لدعلا
 شف هذال“ هني نحياتعلا ديكم ىلع ةللملا يفوق نأ ىلإ ةينسيلصلا نمتلا
 ديسلا كلملا» هبقل ناكو ءيحيلصلا يلع نب دمحأ مركملا كلملا هلجن كيلمت

 ًاروهشم ًاعاجش ًاحيصف مركملا ناك» :ةرامع خرؤملا لاق «برعلا ميظع مركملا

 دمحأ تنب ىورأ ةديسلا هتجوز مكحلا يف هتكراش دقو .«مادقإلاو تابثلاب
 ةلماك ..ةماقلا ةديدم «ءارمح ءاضيب» ىورأ ةديسلا ةكلملا تناكو «ىحيلصلا

 خرؤملا لاق .6406خيراوتلاو رابخألاو راعشألا ظفحت «ةبتاك ةئراق «نساحملا
 كلغلا نموفو **”(كولملا نم ريثك ىلع ةفوعملاب لضفت تناكوب .:» « ىدتجلا

 "”«هتافو دعبو هتايح يف رمألاب تدرفناف» ىورأ ةديسلا ىلإ مكحلا نوؤش مركملا
 مث (م١9١1-١8١١1/ه4/85  :الال) مركملا دهع يف مكحت يتلا يه تناكف

 بقانملا نم اهل ناكو نرق فصن ءاهز اهدهع مادو نميلا ةكلم يه تحبصأ

 .**”خيراتلا هب قطني ام تازجنملاو
 ثيل عش

 ةلودلاب زيزعلا دبع كلملا ءافلخ عبار «يرفاعملا رماع يبأ نب روصنملا نب زيزعلا دبع
 ةنس زيزعلا دبع نب ركب وبأ تام :نودلخ نبا لاق . سلدنألاب ةيرفاعملا ةيرماعلا
 باتكب هتمجرت ىف ءاجو .«نامثع ىضاقلا هنبا ىَلَوو «هتيالو نم نينس رشعل ه4
 كولم رخآ .رمع وبأ .زيزعلا دبع نب ركب يبأ دمحم نب نامثع» يلي ام عماجلا

 .7١ج 9٠ ص - ريثك نبال - ةياهنلاو ةيادبلا 0

 .8ج 45ص - ريثألا نبال  خيراتلا يف لماكلا 0)
 .١7١ص - ةمرخمابل ندع رغث خيرات ()

 .0584  هالش ص  نودلخ نبا خيرات يف نميلا (4)



 رقم تناكو «ةيسنلبب ه578 ةنس هيبأ توم موي عيوب . سلدنألا يف ةيرماعلا ةلودلا
 . [عماجلا ت١ 1 مهتلود

 يذ نب رداقلا يّلوت ذنمف «ءميظع ٌبطخخ كاذنآ سلدنألاب نيملسملا ىَهَد دقو
 - ةيقيلج ميلقإ يف ةقلالجلا كولم ذخأ ءه145717 ةنس ةلطيلط ةكلمم يربربلا نونلا

 ةكلمم قطانمو نوصح نوذخأي شنوُفْذِإ نب سنوفلا مهكلم ةماعزب - اينابسإ لامش
 غلابم ءادأ ةبيرقلا ةيمالسإلا تاليودلا ىلع نوضرفيو ىرخألا دعب ةدحاولا ةلطيلط

 لغتشا :ريثألا نبا لاق .ًابيرم نونلا يذ نبا فقوم ناكو - انوكسأب ةيريفلا# ةلاج

 ذذلتيل مهتعناصمو جنرفإلا ةاداهم رثكأو . .نوجملاو ةعالخلاب نونلا يذ نب ىيحي

 ءيش دعب ًائيش هنوصح ذخأت جنرفلا لزت ملو «ةيعرلا لاومأ ىلإ هدي تدتماو بعللاب

 ةيغاطلا ناك» :نودلخ نبا لاقو 2)«ةئامعبرأو نيعبسو نامث ةنس ةلطيلط اوذخأ ىتح

 بلغ ىتح نونلا يذ نبا قياضو طئاسبلا مهتلاف هرمأ لحفتسا دق شنوفذأ نب سنوفلا
 ىلع هرهاظُي نأ هيلع طرّشو ه14148 ةنس اهنع نونلا يذ نبإ هل جرخف ؛ةلطيلط ىلع

 .«زيزعلا دبع نب ركب يبأ نبإ يضاقلا نامثع اهيلعو «ةيسنلب ذخأ

 هدناسي نأب نونلا يذ نبا ةبغرو طرش ىلإ شنوفذإ نب سنوفلا باجتسإ دقو
 زيزعلا دبع نب ركب يبأ نب نامثع نم ةيسنلب ذخأل  ةقلالجلا شيجب  سنوفلا
 :ةيناف ةيمكاس]) ةنيرع ةلود: نلع ءاضقلا قي فلل: دعي امي: ىرفاعملا

 دقف كلذ نم ربكأ ناك ةلطيلط ذخأ نأ دعب سنوفلل يسيئرلا مامتهإلا ناكو
 ىلإ ةوق دادزإ ةلطيلط شنوفذألا نب سنوفلا ُكْلَم امل» هنأ ةيخيراتلا رداصملا تركذ
 نثكأ كلبي تاكو :يلستعلا قم سلدنألا كولم مظعأ دابع نبا دمتعملا ناكو ء«هتوق

 داَبَع نبا دمتعملا هيلإ لسرأ ةلطيلط شنوفذألا كلم املف «ةيليبشإو ةبطرق لثم دالبلا

 ريسي هنأ هدعوتيو هددهتي هيلإ لسرأو ءاهنم اهلبقي ملو هيلع اهّدَرَف «ةيونسلا ةبيرضلا
 يف يتلا نوصحلا عيمج دمتعملا هيلإ ملسي نأ الإ اهكلتميو اهوزغيو ةبطرق ةنيدم ىلإ
 .[لماكلا - 8١١/5ص] .«نيملسملل لهسلا ىقبيو لابجلا

 ل نونلا يذ نبا رداقلا عم هشيجب شنوُفذِإ نب سنوفلا ىضمو

 . ..٠هنأ عفاجلا تانكي هتمنجرت يف ءاج دقو ءزيزعلا دبع نب ركب يبأ نب نامثع اهكلم

 يلب 1/1 ةنيف ةبنأ قوم موي عيوب ٠ .سلدنألا يف ةيرماعلا ةلودلا كولم رخآ

 ًارهق اهذخأف ءَنوُنلا يذ نبا اهمجاهو «مهيف فعضلا رهظ دقو «مهتلود رقم تناكو

 .[؟507ص] «رهشأ ةعست نامثع ةدم تناكف ءاهسفن ةنسلا كلت يف

 ذخأي ملو ةنسلا كلت يف هسفنل ًالثمم نكي مل نونلا يذ نبا رداقلا نأ باوصلاو

 ./ج 797 ص - ريثألا نبال  خيراتلا يف لماكلا ()



 نبا ركذ امك ثيح شنوُفْدِإ نب سنوفلل ًافيلح وأ ًاعبات تاب دق ناك امنإو ءًأرهق ةيسنلب
 1 ىلع راو ا ا رار يا راو وااايد اا رح ون
 رداقلا نم ًافوخ اهلهأ هعلخف ءزيزعلا دبع نب ركب يبأ نب , يضاقلا نامثع اهيلعو «ةيسنلب
 . ا ةيرجه 441١ ةنس لتقو «نيتنس اهب ماقأف ءرداقلا اهلخ دف يس رفا مش لكل ذا

 ذرب رداقلا ِمَّلَّس امل» :هصن يلي ام رخآ عضوم يف ًاضيأ نودلخ نبا لاقو

 .(ه1517/8 ةنس ةيسنلب ىلإ فحز «ةلطيلط نونلا

 لهأ ىأر دقف ه41/8 ةئس رخاوأ ىف ركب ىبأ نب نامثع دهع ىهتنا كلذبو

 نبا رداقلاو هشيجو ةقلالجلا كلم سنوفلا ةبراحم مهتقاط يف سيل نأ ةيسنلب ةيالو
 سنوفلا نأب مهدعوتيو مهددهتي نونلا يذ نبا مهيلإ لسرأو «هباحصأو نونلا يذ

 لهأو ءاملعلا ىأرف «نونلا يذ نبا ىلإ ةيسنلب اوملس اذإ الإ اهذخأيو ةيسنلب وزغيس
 نوهأ ةيسنلب نم نونلا يذ نب رداقلا نيكمتو ركب يبأ نب نامثع علخ نأ دقعلاو لحلا
 كلذل نامثع باجتساو «ىراصتنلا  جنرفإلا  ةقلالجلاو سنوفلا اهيلع يلوتسي نأ نم

 ةيسنلب نونلا يذ نب رداقلا لخدو ءرهشأ ةعست همكح ةدم تناكف «هوعلخف يأرلا
 ىلإ سنوفلا كلملا داعو (م85١1) ه41/8 ةنس رخاوأ يف كلذ ناكو ءاهمكح ىلوتو

 - ةيسنلب ةيالو نم وأ ةيسنلب ةنيدم نم قطانم يف تزكرمت هتاوق ضعب نكلو ةلطيلط
 يضاقلا هيلع راث مث «نيتنس ءاهز ةيسنلب يف رداقلا ماقأف  اهسفن ةنيدملا ريغ يف
 .ةيرفاعملا ةلودلا 0 مموسركب يرفاعملا فاحج نب رفعج

 فاّخَج نب رفعج يضاقلا ناك : يرفع فاحخحج نيا يضاقلا - ًاسماخ

 دهع ىهتنا امدنع ةيسنلب يف ءاملعلا ةاضقلا نم يرفاعملا هللا دبع نب فنحألا

 رخاوأ يف ةيسنلب مكحو لوخد نم نونلا يذ نبا رداقلا نيكمت متو ركب يبأ نب نامثع

 :نودلخ نبا لاق .ةيسنلب ىلع ةقلالجلا كلم سنوفلا ءاليتسا نم افوخ ءه
 كلو اه ىلع ةتانتسيرأو نيتامثو: ىدحإ ةنيملتكو «نيتنس اهب ماقأف ءرداقلا اهلخدف»

 نب رداقلا مّلَس امل :هصن يلي ام قحال عضوم يف لاق مث 6 ناسك للا ءانك نإ دهن

 نب نامثع ةيسنلب لهأ علخو «سنوفلا هعمو ةيسنلب ىلإ فحز ةلطيلط نونلا يذ

 راث مث ه41/8 ةنس كلذو ينارصنلا ءاليتسا نم ًافوخ رداقلا اهنم اونكمأو ركب يبأ
 ني لافو نك  ةفلكر تاهجاو , هَّللا دبع نب رفعج يضاقلا ه487 ةنس رداقلا ىلع
 ةقالزلا ةعقوب اوعمس املف . .اهورصاح نأ دعب ج جنرفلا اهكَلُم دق ةيسنلب ت تناك» :ريثألا

 نبا كالتما سفن وه ةيسنلبل يجنرفلا كالتمالا اذهو '”"نوملسملا اهكلمف ءاهوقراف

 )١( ه 4 ص -ريثألا نبال -خيراتلا يف لماكلا )00 .4ج 57١ص - نودلخ نبا خيرات 0



 004 يرفاعملا زيزعلا دبع / نييناميلا نيحئافلاو ةباحصلا ءامظع 555

 ريتك رك تاليدمل .ه414 ناضمر يف تناك ةقالزلا ةعقوم نأل «نونلا يذ

 نوصحلاو ندملا ملسُي مل ام ةبطرق وزغب داَّبَع نب , دمتعملل شنوفذأ نب سنوفلا ديعوو

 دابع ها ا «لهسلا ىف نوملسملا ىقبيو سلدنألا لابج ىف ىتلا

 هيب رو لجو ةللجمللب نإ داع كلذ, ىدوقلا لب املق ةيءانعلا ةقيرلملاب هيدي كلذ
 شكارم ريمأ نّيِفشات نب فسوي ىلإ داَّبَع نب دمتعملا ثعبو بتكف ء«راصحلا تالآ

 اولبقأف «مهمئازع ريثتسي سلدنألاب برعلا ءارمأ ىلإ بتك امك ءودعلا داهجل هرصنتسي
 ودعلا شيج ىقتلاف «برغملا نم ركاسعلاب نيفشات نب فسوي لصوو ؛دونجلاب هيلإ
 نيفشات نب فسوبو داّبَع نب دمتعملا ةدايقب نيملسملا شيجو شنوفذأ نب سنوفلا ةدايقب

 ةعقوم تناكو يك نيذلا ركابشللا نذقا رجا نأ قي ندرك مزهناف ةقالزلا ةعقوم يف

 يناثلا ماعلا ىلإ اهب ماقأف شكاوم ىلإ نيفشات نبا عجر مث ه414 ناضمو يف ةقالزلا
 يجاهنصلا هللا دبعو هركسع يف داّبَع نب , دمتعملا هعم رضحو سلدنألا ىلإ داعو

 - ةقلالجلا  جنرفلا ديب عينم نصح وهو طيل ىلع اولزن ىتح اوراسو «ةطانرغ بحاص
 ماعلا يف مهباصأ امل جنرفلا نم ّدحأ مهيلإ جرخي ملو اديكش اراضس ورمضان

 هنع لحرف «لاتقلل جنرفلا جورخ مدعل نصحلا حتف ىلع نوملسملا ردقي ملو «يضاملا

 . برغملا ىلإ نيفشات نبا داعو «ه١٠/4 ةنس رخاوأ يف كلذو «ةدم دعب نوملسملا

 قطانم ضعب يف تناك يتلا - ةقلالجلا  جنرفلا ةوق تبحسنا ءاوجألا كلت يفو

 نكميو .«اهوقراف ةقالزلا ةعقوب اوعمس امل» مهنأ ريثألا نبا ركذ يتلاو «ةيسنلب ةيالو
 عوجر نأل ه١٠518 ةنس رخاوأ يف طيل نصحل نيملسملا راصح دعب كلذ نوكي نأ

 .ناكم يأ ىلإ هجوتت نأ لمتحملا نم لعجي كانه نم نيملسملا تاوق

 اهيف تناك يتلا قطانملا نم  ةقلالجلا  جنرفلا ةوق باحسنا نوكي نأ نكميو

 فاحج نب رفعج يضاقلا اهداق يتلا ةيسنلب لهأ ةروثل مئالملا تقولا وه ةيسنلب ةيالوب

 ىف امهلوأ «كلذل نينمز نودلخ نبا ركذ دقو «نونلا يذ نب رداقلا دض يرفاعملا

 ىلع راث) :هلوق يف امهيناثو «(ه١44 ةنس لِيُقو «نيتنس ةيسنلبب رداقلا ماقأ) :هلوق
 باتكب هتمجرت يف ءاج امنيب .(هلتقو فاحج نب رفعج يضاقلا ه5” ةنس رداقلا

 فورعملا ءدمحأ وبأ ؛«يرفاعملا هللا دبع هانت اوبشن عحلا :هصن يلي ام عماجلا

 نونلا يذ نب رداقلا اهلتحا املو «ةيسنلب لهأ نم ناك ءريمأ :فاحج نب يضاقلاب
 امك نابسإلا ىلإ نونلا وذ اهملسي نأ اهلهأ فاخ ه41/8 ةئس نامثع اهريمأ علخو
 بحاص اوعيابو نونلا اذ اولتقف «فاحج نبا ميدقتو هلتق ىلع اوقفتاف «ةلطيلط ملس
 .''”0. . اكلم اهب ماقأف ه480 ةنس ةمجرتلا

 .11/ص - يرفاعملا فاحج نب يضاقلا ةمجرتل  عماجلا )١(



 307 يرفاعملا زيزعلا دبع / نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 0 0005

 ةنسلا يه ه١44 ةنس نأ لوقلاب تاياورلا كلت نيب قيفوتلا نكمملا نم ودبيو

 هتدايقب نيملسملا نأو «يرفاعملا فاحج نب ىضاقلا ةماعزو ةروث اهيف تأدب ىتلا

 ةيالو يف  ةقلالجلا  جنرفإلا تاوق اهنم تبحسنا يتلا قطانملا ىلع مهتطلس اوطسب
 يف  ةيرفاعملا ةيرماعلا ةلودلا وأ  ةيسنلب ةيالو يحاونو ندم تذخأ مث ءةيسنلب

 ديب ةيسنلب ةمصاعلا تقب امنيب ؛«هتعيابمو فاحج نب ىضاقلا ءاول تحت ءاوضنالا

 ةطرش لكيت ىذلا وهدتفاديج نب ىضاقلا نآ ايو فن6 86 ةقنف لإ نونلا ذنب قكاقلا
 فللذ قلتو دعك ١ نس لقت هدوح ةءادع نوكم ةيرقاعملا ةفزساجتلا ةلودلا ةيرزاردكباو
 ةنس نم كلذ نوكيف  (مايأ ةعبسو رهشأ ةعبرأو تاونس نامث )همكح ةدم نأب لوقلا عم

 ناك يذلا ىمخللا داّبَع نبا دمتعملاب ًأطبترم فاحج نب ىضاقلا ناكو ءه584- 0١
 نب يضاقلا ةطلس تلمتكا املف  ًابلاغ  ةفيلخلا ! انجب نيلدنال اين سرعلا لل زلم وبك

 هتعيابم ىلع اهلهأ قفتا ةمصاعلا ىوس قبت ملو ةيسنلب ةيالو يحاونو ندم يف فاحج
 يذ نب ةطلس ىلع ءاضقلا ةيلمع فاحج نب ىضاقلا داقو «نونلا يذ نب رداقلا لتقو

 .(م90١1) ه7 ةنس كلذو ةيسنلب يف ةرامإلا راد لخاد هلتقو نونلا
 نب يضاقلا هلتق نأ ىلإ ةيسنلبب نونلا يذ نب يحي رداقلا ماقأ» :ريثألا نبا لاقو

 :رهاط نب دمحم نمحرلا دبع وبأ سيئرلا لاق هيفو «فنحألا فاحج

 (؛اصيحمهيفدجتال قيريعبح هيمن ةوعاو

 ىلع ًاريمأ سيئرلاب وعدملا اذه  رهاط نب دمحم نمحرلا دبع وبأ ناكو
 نأ ىلإ ةيسرم ىلع هتساير تمادو - ةيرماعلا ةلودلا قطانم نم ىهو  ةيسرم ةقطنم

 نلت« ىويعلا نامع ندرك نأ نين زرت ىلع كان نى دمععفلا ةيماستعا
 اذه لاق كلذلو «نونلا يذ نبا دنع ةوظح لانو اهب ماقأف ةيسنلبب نمحرلا دبع وبأ
 فاحج نبا رفعج يضاقلا ةيكولم تلمتكا كلذبو ءه4/7 ةنس هلتقم دنع رعشلا

 «ةيسنلب يف أكلم ماقأف «ةيرفاعملا ةيرماعلا ةلودلل يرفاعملا هللا دبع نب فنحألا

 سلدنألاب برعلا كولملا ءامظع رخآ يناميلا يمخللا داَبَع نب دمتعملاب أطبترم ناكو
 رضتختا ىذذلا برحملا كلم نيفقاح وب قوي هنراصو هعزات دقو « نزلا كلذ ىف
 دالب يف نيفشات نب فسوي عمط مث ةقلالجلا ءادعألا داهج يف داّبَع نب دمتعملا هب

 هدالوأ عم ًاريسأ هذخأ نأ ىلإ ةيليبشإ ةنيدم يف دابع نب دمتعملا رصاحف سلدنألا
 دنيعاوتلا ع نينتعات نو ةفشسويرع ىكشواا :ريثألا نتا لاق كك 84 :ةتس ايسر ىف
 ُدحأ اهكلسي مل ًالاعفأ مهب لعفو ءاهيف اوسبُحَف شكارمب تامغأ ةنيدم ىلإ هلهأو



 656 يرفاعملا زيزعلا دبع / نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع <

 كلذو «ةليذرلا هذهب هسفنل يضر نم الإ هدعب يتأي نمم دحأ اهلعفي الو هلبق نمم
 سانلل نلزغي دمتعملا تانب تناك ىتح مهب موقي ام مهيلع رجُي ملف مهنجس هنأ

 رعب نع لعفلا اذهب  نيفشات نب فسوي  نابأف «,مهسفنأ ىلع اهنوقفني ةرجإب
 ءاملعو ءامرك ءايندلا نساحم نم دابع نب دمتعملا ناكو ..هردق مؤلو « سفن

 ىقبف . .ةنسح راعشأ هلو «ةئّودم هراثآو «ةروهشم هرابخأو «ةمات ةسايرو «ةعاجشو

 .(ه158/ ةنس تام نأ ىلإ ًانوجسم

 بونجو برغ نم اهريغو ةبطرقو ةيليبشإ تحبصأ امل نيفشات نبا ناكو
 :سلدنألا قرش ىلإ شو فثعيو ناشاهأ 44 ةنش شو ىف كح تحت ىنلدتألا
 اهلاوعاز ةيضرم ةرانما ناسا هبا ركام كنان" ( قادها فب رهانعلا ةلوننلا يقرا قوح
 ىلإ نيفشات نبا راسو ءامهوكلمف ةيناد ةئيدمو ةبطاش ةنيدم ىلإ اوراسو ءاهوكلمف
 امأو .راصحلا ءانثأ تامف «يبيجتلا حدامص نب نعم نب دمحم اهبحاص ناكو ةّيرملا

 ةيسنلب تراصو٠ :ريثآلا نبا لاقف يرفاعملا فاحج نب يضاقلا كلملا ثيح ةيسنلب

 نب فسوي ةلود مسا نوطبارملاو ه585 ةنس علظم وأ - 2584 ةنس نيطبارملل
 راطإ يف ه480 ةنس ةيسنلبل اكلم فاحج نب يضاقلا حبصأو رمتسا دقف  نيفشات

 .نيملسملا ريمأ هل لاقُي ناكو نيفشات نبأ اهكلمو نيطبارملا ةلود

 ماقأف ه4 ةنس عيوب هنأ عماجلا باتكب فاحج نب يضاقلا ةمجرت يف ءاجو

 قّيضو - (8001536©) ىلصألا همساو - (رويطبنقلا) ةيسنلب رصاح نأ ىلإ اكلم اهب
 نبا ةلود تناكف ه484 ةنس ًاحلص اهلخد مث بالكلاو نارئفلا اهلهأ لكأ ىتح اهيلع

 نبا مهتا نأ رويطبنقلا ثبلي ملو .مايأ ةعبسو رهشأ ةعبرأو تاونس ثالث فاحج
 بلغت» :نودلخ نبا لاقو .«هقرحأ مث هبيذعتب رمأف لاومألا ضعب ىفخأ هنأب فاحج
 .(هولتقو ه484 ةنس فاحج نب يضاقلا ىلع ىراصنلا

 دمتعملا ةلود ةياهن عم اهتياهن تنمازتو ةيرفاعملا ةيرماعلا ةلودلا تهتنا كلذبو

 نيميظع نيينمي نيميعزب سلدنألاب يبرعلا دوجولاو حتفلا أدب دقل «يمخللا داّبَع نبا
 «يرفاعملا كلام نب فيرط دئاقلا امهيناثو يمخللا ريصن نب ىسوم ريمألا امهدحأ

 امهدحأ نيميعزب سلدنألا يف ديجم يبرع رصع ىهتنا امهنمز نم ةنس ةثامعبرأ دعبو
 فاخجج نب يضاقلا كيهشلاَو يمخللا دابع نب دمتعملا ؛«يرفاعم يناثلاو يمخللا

 .نيثراولا ريخ وهو هيلع نمو ضرألا ثراو هّللاو «يرفاعملا
 ل 2222221



 لا 90

 ديز يناميلا ميعزلا وه مالسإلاو ةيلهاجلا يف برعلا لاطبأو ناسرف مالعأ ْنِم

 .مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر ىلإ ءيط ةليبق دئار يئاطلا لهْلَهُم نب ليخلا

 :باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا باتك يف يبطرقلا ربلا دبع نبا لاق

 .ءيط دفو يف ِِلَي هللا لوسر ىلع يئاطلا لهلهم نب ليخلا ديز مك
 يف هتيأرف ةيلهاجلا يف ٌدحأ يل فِصُو ام) :هل لاقو «ريخلا ديز ٌهاَّمسو ءملسأف

 ًاعاجش ًابيطخ ًائسحُم ًارعاش ليخلا ديز ناكو .(كريغ ةفصلا نود هتيأر الإ مالسإلا
 ا ارب

 مهيف «ءّيَط ُدفَو كي هللا لوسر ىلع ٍمِدَق» :ةيوبنلا ةريسلا يف ماشه نبا لاقو
 رف ةباصإلا باتك يف ينالقسعلا رجح نبا لاقو ©. .مهدّيَس وهو «ليخلا ديز
 ىنَكُي ءًاميرك ءًاعاجش ءًابيطخ ءًارعاش ليخلا ديز ناك ..» ةباحصلا زييمت

 ناكو «نيدودعملا مهناسرفو ةيلهاجلا ءارعش دحأ ناكو :ينابزرملا لاق . . فكم ابأ

 . ””(ةماقلا لوطو مسجلا نسحب ًافوصوم «ًاليوط ًاميسج
 ٍبيِشلا ديس :«لهلهم نب ليخلا ديز امو ٠.. :يئاطلا يبلعثلا نبا لاقو

 ةيلهاجلا يف هموق سيئر .«ناكم لكب ٌُبيهملاو نارقألا ةفآو ناسرفلا مسو «نابشلاو

 ويضم ديمو هلك هللا وسو: ىلإ افدكاريسا .رازملا طحش ىلع مهئادعأ ىلإ مهدئاقو

 ةمصع سودس نب ديز اًنِمو ..ناقرفلاب نمآو ناميإلا ىلإ عرسأ . .ْثّبِلَت الو مثعلت
 . '7(نامي لك رخفو ناريجلا

 )١( ص - ىبطرقلل - باحصألا ةفرعم ىف باعيتسإلا  577ج١.
 ) )5ص - ماشه نبال - ةيوبتلا ةريسلا ١40 .5ج

 .١ج 5ال1 ص - ىنالقسعلل - ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا ()
 بع 2000 0 يناهفصألا جرف قفل يناغألا 0(
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 اهنوطبو ءيط ةليبق

 ءيط

 يس ا ب يس بيبسي دس

 ءيط نب ثروغلا ءيط نب ةرطف

 كلام ةنانك نب كلام نابل لور. .:كللأف قامو

1 
 ا يدع 3 لهذ

 ؤ ظ | ظ
 ورمع وشب روب | نينع 0 ةعيبر ةيواعم ثريوحلا ةيلعت

 ظ
 1 مال اضر دبع رّثحب نعم ةيح

 ليخلا ديز ةليبق . . ءيطأبن
 دبع نب بهنم نب ديز نب لهلهم نب ليخلا ديز :وه ليخلا ديز نإ
 . 0 7-50 0 .*.| ثم يك 03 . ١

 نب ناهبن نب لئان نب كلام نب ةنانك نب يِدَع نب روث نب سلحم نب 2 اضر
0 )02 

 :نالوق ءيط بسن يفو

 .ناطحق نب برعي نب بجشي نب أبس

 اضر ديع) مسا ةباحصلا مجارت يف ءاج نكلو (ءيطل ناك مئص :اضر) :يناهفصألا لاق )١(

 .نالوخ كلذكو ءيطل ًادوبعم ناك (اضر) نأ ىلع لدي امم (ينالوخلا

 .ةج 4ص - يناهفصألا جرف يبأل  يناغألا ()
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 ل اقينَو 5 ل ا ا ورا ا نأ

 ونب امأو» :نودلخ نبأ لاقو 100 ءيط وهو ةمهلجو «جحذم وهو ًاكلامو «رعشألا

 مهتعبرأو عةّرم ونبو ءجحذمو «نويرعشألاو «ءيط مهنمف :نالهك نب ديز نب ٌبيِرَع

 0 ها ل حو 4 بيِرَع نب بجشي نب ديز نب ددأ ونب

 هدأ مول ل لرالا لرقلا ده ةوسو ا ا

 .ناقيقش ناوخأ

 يلي امك مهبسن يتاهفصألا ركذ دقو .جحذم نم ةليبق ًائيط نأ :يناثلا لوقلا
 نب كلام نب بيرع نب رغصألا بجشي نب ديز نب جحذم نب ددأ نب ءيطا : هصن

 دوهو يبنلا وهو رباع نب ناطحق نب برعي نب بجشي نب أبس نب نالهك نب ديز

 .“"”(ملعأ هَّللاو «نوباسنلا هبسن اذك .مالسلا هيلع

 اذه رهوجف «ءيط بسن امنإو دوه نب ناطحق بسن سيل انه انمهي يذلاو

 نب ددأ نب جحذم نب ددأ نب ء ءيط) هنأب هبسن اوركذ بسنلا ءاملع نم ًاقيرف نأ لوقلا

 وه اذه نأ ىرأو «جحذم لئابق نم ةليبق ءيطف .هوخأ سيلو جحذم ديفح وهف (ديز
 يتأيس ةيلهاجلاب هل تايبأ يف لاق لهلهم نب ليخلا ديز نأ كلذ دكؤي اممو ء«باوصلا

 :اهركذ

 بائك يموق دََجو «يججبَحُذم رتوب ُتقيس دقف 2«ينتقَي وأ

 . جحّذم نم ء ءيط ةليبق نأ دكؤي ( يجحذم رتوب ٌتقبس) :هلوقف

 ميكح نب حامرطلا يومألا رصعلا يف مالسإلا دعب ءارعشلا رابك نم ناك دقو

 بلغتي نأ ودعلا داكو ءنوحيج رهن ءارو امو ناسارخ حوتف يف برح تعقوف يئاطلا
 يللا اك نايترتو تلو تملا يوارحلا ركبوا ءامبلا ردا نيرا 0

 ا

 علا جيت اوعزعُر ٌدزألاو (ىغولا موي) جحْذَم سراوف الول
 :اهيف لوقيو
 ةهبكألااهوبأ اًهْعمَجَي «توملل ٌجحذمو قاّرِعلا ُدزأ تْمَّدَقَتو»

 .١٠1ج ١5ص ينادمهلا نسحلل - ليلكإلا ()

 .8١1ص - حرفلا دمحمل  نودلخ نبا خيرات يف نميلا 00

 . اج 1ص يناهفصألا جرفلا 5 5 يناغألا 0



 مث الذ نهر تاب بسنت جججدم لك سأر ٌبرضت ءُناطحق

 ا يل دوس ا ا

 نبا لاقو (ءيط وه ةمهلجو) ينادمهلا لاق كلذ يفو ءةمهلج ءيط مساو
 لاقو «لهانملا ىوط نم لوأ هنأل همهلج همساو ًائيط ءيط يمس امنإو» :ىيبلكلا

 (هتاوزغ يف لهانملا يوطي ناك هنأل كلذب ٌيمُس ءءيط وه ةمهلج» :يناهفصألا
 نب هرطفو ءيط نب ثوغلا :ءيط بجنأف «بقللاب رهتشاف ءيط هبقل نأ دوصقملاو
 .نميلاب مهتقطنم يف ءيط ةليبق نوطبو رئاشع امهنم تردحناف ءيط

 . 9 هر

 تي دنت حد

 .«فوجلا يداو يف ةديلتلا ةيئبسلا ةينيعملا شقارب ةنيدم يه نميلاب ءيط ةقطنمو

 يف جحذم نوطب نم اهريغو دارم عم نكست ءيط تناك ثيح «برأم نم برقلاب
 تاذلاب شقارب ةنيدم تناكو «نميلاب فوجلا ةقطنم ندم نم اهريغو نيعمو شقارب
 : يئاطلا ديزي نب ناميلس وبأ لاق كلذ يفو ؛ءيط ةليبق زكرم

 شاشُف رسك رسكلا يداو ٍدَّوأمف «شفقارب روصق يفاثنم نِطوأو ١

 شحاوفلا ةانذلاباوسيل ليلاهب ٠2«شيِار ٌبلغأ لك ءٍِنانّيق ىلإ
 (70«شئاطب ميلحلا شاط نإ ءٌملجلا الو

 نميلا ناسل اهركذ يتلاو هذه يئاطلا ديزي نب ناميلس يبأ تايبأ نم دافتسيو

 نم اهيلي امو شقارب ةنيدم نكست تناك ءيط ةليبق نأ ")7 ينادمهلا دمحأ نب نسحلا

 ةكلمم ضرأ فوجلاو شقارب تناكو تومرضح يف شاشق رسك يداو ىلإ فوجلا

 نميلا خيرات نم ةرتف لالخ برأم يف أبس براكم ةلودل ةمخاتملا ةيناميلا نيعم

 ةينيعم ةيجحّم لئابق بعك نب ثرحلا ينبو دارمو ءيط ةليبقف «ميدقلا يراضحلا
 نب ةورف لوق كلذب لصتي اممو «نيعم ةكلمم نمز ذنم فوجلا ةقطنم نكست تناك

 : ةيلهاجلاب هل رعش يف هنع هللا يضر يدارملا كيسم

 انيفبلا نرد ومكلكلا نبع . .ةفسيطع يدع رباك لح

 9” انمنأ يمر يتوخأ هعنأو» ٠ .ىتلعأ نود نككقاربت اهضتظوأو

 مث نيعم ةكلمم نمز ذنم فوجلا يف نيعمو شقارب نكست دارمو ءيط تناكف

 .8ج 7١١ص - يربطلل  كولملاو ممألا خيرات )١(

 ١75. ص - ينادمهلا نسحلل  برعلا ةريزج ةمص (؟)
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 تلوتو دجن يف ىملسو اجأ ّيلبجو ةماميلا ىلإ فوجلا نم ءيط ةليبق تلقتنا
 ؛تارغلاب ةريحلاو ةماميلاو شقارب نيب ام اهنيمأتو ةيراجتلا قرطلا ىلع ةرطيسلا
 ركذ دقو .الامش ماشلا ةيدابو ًاقرش ة ةريحلا ىلإ دجن يف ىملسو اجأ يلبج نيب امو
 : ًالئاق نميلا نم ءيط ةليبق لاقتنا نودلخ نبا

 - فوجلا يداو  يداولا ناكو .. نميلا ضرأ نم فوجلا نكست ء ءيط تناك

 ثشحوتساو مرعلا ليس مايأ تجرخ دق دزألا تناكو - (عابسلا ريثك يأ) - ًةعبسم
 ." ”«ىملسو اجأ نيلبجلاب اولزنو ء«مهرثأ ىلع اونعظف ء ءيلط

 قارعلا يف ةوامسلا ةيداب نيب - ىملسو اجأ يلبج يف ءيط ةليبق رارقتسا ناكو

 قرطلا ىلع ةرطيسلاب ًاضيأ طبتري ةريحلا موخت ىلإ ةماميلا يف كلذكو  نميلا نيبو
 ىلإ ةيريمحلا ةلودلاو نيعم رصع يف ينميلا يراجتلا طاشنلابو اهنيمأتو ةيراجتلا
 ةريحلا ىلإ ينميلا يراجتلا طاشنلا كلذل لصو ةزمه ءيط تناكف «قارعلاو ةريحلا
 يف ةيلصألا مهتقطنم ىلإو ًالامش ايروس يف نايرسلاو ماشلا ةيداب ىلإو ًاقرش قارعلاو
 : ةرييعأ دمحأ ذاتسألا لاق .مالسإلا روهظ ىتح ًابونج نميلاب فوجلاو شقارب

 لبجب نآلا نافورعملا امهو «ىملسو اجأ نيريهشلا نيلبجلا نكست ءيط ناك»
 سرفلاو نايرسلا ناك ىتح اهركذ رهتشاو «مالسإلا لبق ًائيط اهتنكس دقو رمش
 . نط ترعلا نك نوهس

 ني نو 2 إم خم نا

 كي ا ءيلع ةليبق تعرفت لقو

 د تنك نأ كي ناكر ل ىلا نول يللا هب سال يلد

 ؟اهعبارم باحصأو اهتدعو اهكولمو ءيط نع فنكم ابأ اي انربخأ :رمع هل لاقف)

 ةيح نم لجر لكلو «ةدايسو سأبو ةدجن رمع اي لك يف : :ليخلا ديز لاقف

 «ةداذلا ةامحلاو «ةداقلا سيمادقلا مهو ءانريغ كولمو انكولمنف ةيخ ودي. اهأ .عايرم

 .سراوف ادقحتاَو سلاجم انلمجأو اهي اتمظعأ :ةداسلا داجنألاو

 : ا ءيط نم ىَقَب ْنَمِل تكرت ام :رمع هل لاقف

 سراوفف ؛ مرج ونبو «ناهبت ونبو «لعث ونب امأ ءهّللاو ىَلَ : ليخلا ديز لاف

 مهل كردُت الو «ةودن مهل عارت الو ؛ةوبح مهل ّلحُن ال «ةوجن اوعالطو ةودْعلا

 فراطلاو دايجلا ليخلاو دادحلا لهسلا لهأو .داو لك ةيحو .دالبلا دومع «ةوبل

 .18١ص - حرفلا دمحمل - نودلخ نبا خيرات يف نميلا ()
 ./ ص - نيمأ دمحأ  مالسإلا رجف (')
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 انامحأو راتوألل انبلطأو ءأراطخأ انمظعأو ءأرارق انهلسأف :ةليدج ونب امأو .دالتلاو

 .رامذلل

 ىلع ريجملا ريفع مهنم ؛معن :ليخلا ديز لاقف ؟كولملا انل ٌمس :رمع هل لاقف

 :دارجلا ريجمو ءدوجلا وذ رمغلاو ءءامدلا براش ديزيو ءرخافملا ورمعو :؛كولملا

 . 206ه. يني نم مهلك ءالؤه. ءةلظنح نب محلمو .همالو مالظ لك جارسو

 ونب :ْمُه باطخلا نب رمع عم هثيدح يف ليخلا ديز مهركذ نيذلا ةّيح وئبو

 نب ورمع نب ئناه نب دعس نب كلام نب ةعيبر نب ثريوحلا نب ثرحلا نب ةّيح
 ينبل ةيلهاجلا يف ءيط ىلع ةسايرلا تناك :نودلخ نبا لاق .ءيط نب ثوغلا

 نأ كلذو '”«نويلبج مهتوخأو «نويلمر مُّهو ءيط نب ثوغلا نب ورمع نب ئناه
 نيذلل لاقيو .لبجلا ءيط :ىملسو اجأ يلبج مهنم اونكس نيذلل لاقي ءيط ةليبق

 .ىيط ةليبق ءاسؤر ئناه ونب مهنمو «لهسلا ءيط :ةيلمرلاو ةيلهسلا قطانملا اونكس

 ىلإو قارعلاب ةريحلا موخت ىلإ مهتسايرو مهنكاسم دتمتو ةماميلا نوئكسي اوناكو

 ميدقلا ينميلا دنسملا ملقب ينيعم شقن ىلع روثعلا مت 7 لقو . نميلاب فوجلا يف شقارب

 - ًاميدق ةماميلا مسا وجو - وج ءاسور رنا ين عاب ترجل ( لتي فاي

 دهع يف :قيخم ةولإ هيما ايرث اوكا ءوج ءاسؤر ئناه ينب نإ) : شقنلا لوقي

 ' ةليبق نأب هانركذ ام شقنلا اذه دكؤيو '"' ”«ماير ليأ عثي نب نيعم كلم برك عِبُت مهكلم

 «فوجلا يف اهكولمو نيعم ةكلممب ًايسايسو ًاينيد نوطبتري اوناكو نيينيعملا نم ءيط

 ئناه ينبل تناك ء ءيط ىلع ةسايرلا نأب نودلخ نبا هركذ ام شقنلا دكؤي كلذكو

 نرقلا يلاوح يف  نيعم كلم برك عبُت دهع يف ينيعملا شقنلا اذه باحصأ مهنمو
 ىلإ ًالوصو ءيط ةليبق ىلع كولملا ءاسؤرلا مهنم بقاعت مث - يداليملا يناثلا

 ينب ةلالس مث (ىناه نب دعس نب كلام نب ةعيبر نب ثريوحلا نب ثرحلا نب ةّيح)
 نب رمعل ليخلا ديز لاق ثيح - مالسإلا روهظ ىلإ يداليملا عبارلا نرقلا ذنم  ةّيح
 ةامحلاو «ةداقلا سيمادقلا مهو ءانريغ كولمو انكولمف ةّيح ونب امأ» :باطخلا

 اكل مس :رمع هل لاف . انيك انيك اين انمظعأ «ةداسلا داجنألاو «ةداذلا

 ءرخافملا ورمعو «كولملا ىلع ريجملا ريفع :مهنم ءمعن :ليخلا ديز لاقف .كولملا

 .ةمالو مالظ لك جارسو «دارجلا ريجم و ء«دوجلا وذ رمغلاو «ءامدلا براش ديزيو

 :ئناه دلو نمو» :نودلخ نبا لاقو .«ةّيح ينب نم مهلك ءالؤه «ةلظنح نب محلمو

 . ١ اج فدع ياواد 0

 . لبلاك 414 نر ييعبلا علا 8



 اعط لوئآو هلق نيح ندتملا نب نامعتلا زيوزبأ ىرسك هببلاذأ يذلا ةصيبق نب سابإ
 نب (ريفع) رفعي يبأ نب ةصيبق نب سايإ وهو ءاذه ًاسايإ برعلا ىلع ىلوو ةريحلاب
 تناكف .ئناه نب دعس نب كلام نب ةعيبر نب ثريوحلا نب ثرحلا نب ةّيح نب نامعنلا
 .©200سرفلا كلم ضرقنا ىتح - ةريحلاب  ةسايرلا مهل

 نب ثوغلا نب ورمع نب لعث ونب :ًاضيأ ءيط ةليبق نوطب ريهاشم نم ناكو
 يناطلا متاح عينر «برعلا ىمرأ ناك يئاطلا حيسملا دبع نب ورمع مهنم :ءيط

 امأو» : الئاق باطخلا نب رمع عم هثيدح رخآ يف ليخلا ديز هركذ دقو «برعلا دوجأ

 ثيللاو «رابم الب حمسلاو ءِراَجُم الب ٌداوجلا وهف - يلعغلا هللا دبع نب متاح
 لاقف . همالظ ىلع ٌءقي ال ؛ةمالع سانلا يف هذوج ةماه لك ٌعارق «ةماغرضلا

 نب يِدَع ريغو كريغ ء ءيطل نكي مل ولف ٠ سكس انآ اي كرف فلل :باطخلا نب رمع

 نب ناهبن ونب ءيط ةليبق نوطب ريهاشم نم ناك كلذكو .©20(برعلا امكب ترهُقل متاح
 .ليخلا ديز ناك مهنمو «ءيط نب ثوغلا نب ورمع

 ىلع رم داع
 او منا م

 ةيلهاجلا يف ليخلا ديز ءابنأ

 :يئاطلا لهلهم نب ليخلا ديز ءابنأ ةيلهاجلا يف عمسي يي هللا لوسر ناك دقل
 دفو يف لك هللا لوسر ىلع ليخلا ديز مدق امل) هنأ يبطرقلا ربلا دبع نبا ركذ دقف
 الإ مالسإلا يف هُثيأرف ةيلهاجلا يف دحأ يل فِصْو ام : :نلكك هّللا لوسر هل لاق . . ءيط
 ًارفظُم ًاراوغم ًاسراف ليخلا ديز ناك» :يناهفصألا لاقو .( كريغ ء«ةفصلا نود هتيأر
 يل فِصُو ام ديز اي لكي ِهَّللا لوسر هل لاق . .ةيلهاجلا يف تيصلا ديعب ءًاعاجش
 .(2070(كيف ليق ام قوف كنإف «تنأ الإ هب فِصُو ام نود ناك الإ هتيأرف طق لجر
 يف ليخلا ديز ءابنأ ةفرعم ىلإ علطتت سفنلا لعجي لعجبي ِهِك هّللا لوسر نم لوقلا اذهو
 دنع عمي 6 هللا لوسو تاك امو ةيلهاجلا

 نب ضر دبع هن نييدم ننام ليتهم نيدو :وه ليخلا ديز نإ
 فرق 5
 نب ناهبن نب لئان نب كلام نب ةنانك نب يِدَع نب روث نب سلحملا نب - " ىصقأ
 نب بيرَع نب بجشي نب ديز نب ددأ نب جحذم نب ددأ نب ءيط نب ثوغلا نب ورمع

 )١( نبا خيرات يف نميلا خلدون  ص١7١.

 .١١ج 58 - 45ص - يناهفصألا جرفلا يبأل  يناغألا (0)
 نب ديز نب لهلهم نب ليخلا ديز» هنأ ةباصإلا باتكب ليخلا ديز ةمجرت يف ينالقسعلا ركذ (؟)

 هنأ يناهفصألا ركذ امئيب .«بسنلا .خلإ . .زوث نب سلحملا نب ىضقأ نب دبع نب بهنم
 .«بسنلا .خلإ . .روث نب سلحم نب اضر دبع نب بهنم نب ديزي نب لهلهم نب ديز)
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 .ناطحق نب برعي نب بجشي نب أبس نب نالهك نب ديز نب كلام
 ءًاميرك ؛ًاعاجش «ًابيطخ ءأرعاش ليخلا ديز ناكو» :ىنالقسعلا رجح نبا لاق

 «نيدودعملا مهناسرفو ةيلهاجلا ءارعش دحأ ناكو :ينابزرملا لاق . . فنكم ابأ ىنكي

 .(ةماقلا لوطو مسجلا نسحب افوصوم ءاليوط ءاميسج ناكو

 بيِشلا ديس «لهلهم نب ليخلا ديز اًنِمو» :ىئاطلا ىلعثلا نبا هنع لاقو

 يف هموق سيئر «ناكم لكب بيهملاو «نارقألا ةفآو ناسرفلا مسو ؛نابشلاو

 . «رازملا طحش ىلع مهئادعأ ىلإ مهدئاقو «ةيلهاجلا

 برعلا نم ريثكل الو هموق نم دحأل نكي ملف ءهلويخ ةرثكل ليخلا ديز ّيمُّسو

 لويخلا اهنم «لويخلا نم ريثك ليخلا ديزل تناك امئيب «ناسرفلا وأ سرفلا الإ

 «لوودو ءدرولاو ءلاطهلا :لويخ ةتس يهو ءهرعش يف اهركذ يتلا ةاّمسُملا

 : لاطهلا ركذي هرعش يف ليخلا ديز لاق .قحالو «لماكو «تيمكو

 ٍلايحنعٌحَقْلَكسًابرح ىرأ يأ لاّطَهلا طبرم ٌبرقأ
 :درولا هسرف يف لاقو

 ءاَّنَّقلا هركي نأ ٍدْرَّولل ٌةداع ّتَبأ

 :لوود هسرف يف لاقو

 أ :لوود: تقر افي ال 4 ا

 ٍرماعو ِرْيَمُث يف يسفن ٌةجاحو

 تارا يعش اذ| هنن لو

 ءاديصلا ينب ةليبق تقرسف «دجن دالب قطانم ضعب ىلإ ليخلا ديز راس ةرم تاذو

 دجن ىلإ هتاوزغ ىدحإ يف علظ سرفلا كلذ نأ :ليق «هلويخ نم ًارهُم ًاسرف ةيدجنلا

 لقتسيل ًاعلاظ برعلا ءايحأ ضعب يف هكرت لب :ليقو .ءاديص ونب هتذخأف ليخلا عبتي ملف.

 . ّيحلا كلذ نم هوقاتسا اميف سرفلا اوذخأف ءاديصلا ونب مهيلع تراغأف

 : اهيف لاق تايبأب مهيلإ ثعب « هسرف اوذخأ مهنأب ليخلا ديز ملع املف

 يسّرُف اوُدُر ءديصلا ينباي

 نا مل ىلا هةوليدست ال

 ةهتدوع ئذننلا ئركتماودّوع

 كينج ىلع قزلا لمسأ

 ليسا دلاب اذه زهقت اهحإ

 ليذملاب يرهمل اديص ينباي
 لمعلا ءاطتاةريللا جلد

 (ليمي ًاناوشنت «نيلجرلا لئاش)

 :جلدلا ىنعمف (ليتقلا ءاطيإو ليللا جلد .هتدوع يذلا يرهم اودوع) :هلوقف

 جلدي جلّذأو «ليللا رخآ نم راس اذإ ةففخم جلدي جلد :لاقي «ليللا رخآ ىف ريسلا

 .هلك ليللا راس اذإ
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 :ريخألا تيبلا ينابيشلا ورمع وبأو يعمصألا ىورو

 ليميًاناوشن فيضلا لظيف هجسنم ىلع ْقَرلا لمحأ
 :يناغألا باتك يف يناهفصألا هاور امنيب

 ليميأبوصعم «نيلجرلا لئاش ءهتاناح نم ٌقزلا ءابتساو
 نم اهعاتبا يأ هيف رمخلا ءابتسا دارأ «قزلا ءابتساو) :هلوق :يناهفصألا لاقو

 لاق .نيلجرلا عفار :نيلجرلا لئاش ىنعمو .(ةناح عمج :تاناحلاو ءاهتاناح
 :لاق حولملا نب طبضأ ينثدح :لاق ملحملا يبأل باتك نم ُتْحَسُن» :يناهفصألا
 :لاق مث كحضف (هتدوع يذلا يرهمم اودوع) ليخلا ديز لوق يسعقفلا بيبح دِشْنُأ

 . «انبرهو اناقلي نم لوأ ىلإ ةانعفد ُهَتْدَوَع ام هاندّوَع ْنِإ هل اولوق

 يذلا يرهم اودوع) :ليخلا ديز لوق ىف نأ كردأ ىسعقفلا بيبح نأ ودبيو

 هسرف اودري مل اذإ مهنأب ءاديصلا ينبل ريذحت (ليتقلا ءاطيإو ليللا جلد .هتدوع
 دوعيو هسرف جسنم ىلع ٌقزلا لمحيس هنأو .مهالتق ءاطتو ليللا جلد هلويخ مهاشغتس
 نأ تءادبصلا تساند هل اولزق١ ١ ىسعتقلا كاقف ليم اناوشت نيلخلا ناشي

 كلذ اومِلَسُي نأب ةحيصن كلذ يفو «انبرهو اناقلي نم لوأ ىلإ هانعفد هتدوع ام هاندوع

 .اومهفي مل امبرو اولعفي مل مهنكلو ءاوبرهيو مهاقلي نم لوأ ىلإ سرفلا

 ةبيتك :رسنملاو «ءيطو ناهبن ناسرف اهيلع رسنمب ليخلا ديز مهيلإ قلطناف

 يذ ُبْعِش يهو دجنب مهتقطنم يف مهيلع راغأف «"''ةيريمحلا ةينميلا ةجهللاب ليخلا
 كلذ نودكسي ءاديضلا وتب تاكو «لبإلا هلكأت كوشلا ريثك رجش :رشيهلاو ءرشيه

 ديز لاقو ؛هناسرفو ليخلا ديز مهيف نخئأف «ةيدجنلا دسأ ينب ةليبق نم ْمُهو «بعشلا
 : كلذ يف ليخلا

 انيرح نم ءاديصلا ونب ثّجض

 مُهّسَم دقو ليولاب نوغدي

 قديصيس وذ ماها ليزي اكربف

 رَجضَي اهب للحي نم ٌبرحلاو

 0( مسلم ؛م نم باسنألا ةفورعم

 رهتيلا ىةزيتشلا "اد اتم

 رمغملاو ةضيبلا ىلع ولعي

 ريمح ةجهل قدصم وذو ًاقداص ابرض ىنعي (قدصم وذ تاو ) :هلوقو

 . عردلاو ةذوخلا :رفغملاو ةضيبلاو ؛«ءيطو

 :يريمحلا دعسأ لوق ىلع ًاقيلعت ليلكإلا باتك يف ينادمهلا لاق )١(
 ارستملامهلهؤابأآو هسنتالف يلعرملااذو»

 ؟ج 97ص - (ةراغلا لهأو ةّيرسلا :رسانلاو . شيجلا :رسنملاو «ةدايقلا يأ) :ينادمهلا لاق -

 . ليلكإلا -
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 لئاش وأ نيلجرلا عفار هعم داع يذلا قورسملا هسرف ليخلا ديز داعتساف

 نيمو اناونش « نيلجرلا

 دام دز

 - نميلاب فوجلاو دجن نيب ام  نبيئاطلا ناهبن ينب رايد ىلإ ليخلا ديز داعو

 الجر هّللا دبع نب باود ناك . يئاطلا هللا دبع نب بآوُد لتقم ربخ هاتأ نأ ثبل امو

 نم هل رهص ىلإ باود راسف ءاهيحاونو ةماميلاب ءيط نم ةّيح ىنب يف ةساير اذ ًافيرش

 رماع ينب ةليبق نم ٌموق عطقتف «فئاطلاو ةكم نيب ام نكست تناك يتلا نزاوه ةليبق
 .هولتقو هوبلسف يئاطلا هللا دبع نب باودل ةيزاجحلا ةيدجنلا

 ةليبق ناسرف نم مهريغو ناهبن ينب ناسرف يف قلطنا كلذب ليخلا ديز ملع املف

 ينبو ليفن ينبو ديحو ينب نم ةفئاط لتقو باصأف «رماع ينب ةليبق ازغو «ءيط
 ريق 5و .مهضرأ يف يئاطلا بآود لِتُق نيذلا رماع ينب رئاشع مهو «بابضلا
 ؟لوتقملا يئاطلاب ملِع َكَلُأ) :هل لوقي مهنم ريسأب هل اوتأ املك لعجو «بابضلا ينب

 ينب رثكأ نع افعف «(هيلع َنّمو هليبس يل ءال لاق نإو ءهلتق ا
 الإ هب ءوبي الف «باود رأثب ٌتبصأ ام :لاق هموق ىلإ ليخلا ديز عجر املو «بابضلا
 .هب ءوبي ال ليفطلا نبا نأ لب «ليفطلا نب رماع وأ «ةنسألا بعالم كلام نب رماع
 : كلذ يف ليخلا ديز لاقو

 هنيعم وجة لاه نأ ئراأل

 تلا ىف ةفيسالا تعال نم "ننس

 تلا معن لاغسأ فشلا نإ هاذ
 رتوب ٌثقبس دقف ينتفُي وأ

 احر (تايبفلاا كيمفتت نك

 (الاننَز ديحولا نم اَئّبَصأو

 بارد رجعي نتن ايرساع

 بارآب ًابعالم ىمسو ءعقنتل

 باحصلا نويع هب تّرقو ءرتوس
 تاقك صوت دجو ءيجحذم

 تانحفلا ءامد نع ٌتمركتو

 يبارشاوغاسأامف ءليفُثو
 ةليبق نأ دكؤي (يجحذم رتوب ُثقبس دق) رعشلا اذه يف ليخلا ديز لوقف

 نب باوُد اولتقو ًاوبلس نيذلا رماع ينب نم جحذم رأثب ذخأ دقو جحيم ما ءيط

 باوُد مد عىفاكي الف ءايفاك سيل كلذ ربتعا هنكلو «يجحذملا يئ اعلا هّللا دبع

 .ةيلهاجلا تاداع نم ءامدلا ؤفاكت ناكو «ليفطلا

 يف ةغلابمو ةالاغم كلذ ربتعا «ليخلا ديز رعش ليفطلا نب رماع غلب املف

 كولم نم وه الو «ءىط ةليبقل ًاسيئر اكلم سيل ىئاطلا بآوُد ليتقلا نأل «ةالاغملا
 كولم نم الو «نيعُر يذ نب لاَلُك دبعو بصحيو عالكلا يذ لآ نميلاب رّيْمِج لايقأو



 نا ا قلاب لاسم نورد نفصل قس الورم ديلا وار لا لكأ ندع لآ ةزبك
 ديز دخأ دقو ءيلع نم لججر وه امنإو ؛«قارعلاب ةريحلا كلم رذنملا نب ءامسلا ءام

 نب رماع ثعب كلذ نع ًاريبعتو :هيهتنم هتيضق ربتعُتو ةوزغلا كلت يف هرأثب ليخلا

 : هيف لاق رعشب ليخلا ديز ىلإ ليفطلا

 ٍلاجرلامولح ْتثَهِفُساذإ ملجلاب ُرَئوُت تنك دق ٍديزل لق
 لالُكثو بص خو عالكك يحلا فلس ْنِم ليتقلا اذه سيل
 لاريظنلا ف رتلسلا فج نحب دسم و «راومنلا لقا ىو وأ
 ٍلاغةلاقم يفريخالو سانلا مِلَع دق «ءامسلا ءام نباو

 «ملحلاب ًاروهشم ًاميلح ناك ليخلا ديز نأ ىلع ليفطلا نب , رماع رعش لديو
 . ةيهتنم يئاطلا بآوُد ةيضق رابتعا ىلع - ودبي اميف  قفاو دقو

 مهرواجت تناكو ءردب ينب رايد يف ىعرت - معُت - يشاوم ليخلا ديزل ناكو
 ليخلا ديز راسف  زاجحلاو دجن نم ٍتاهج يف - ةيناندعلا ةرازف ينب ةليبق نم رئاشع

 اودجنتساف «ةرازف ينب ة ةريشع رايذب رمق ءردب ينب رايد ًادصاق ناسرفلا نم ةبكوك يف

 مهنم ةأرما ذخأف «ةرازف ينب ىلع ليفطلا نب رماع راغأ) :ليلقب هلوصو لبق ْذِإ «هب
 ثدح امب هوربخأ ةرازف ينبب ليخلا ديز َرَم املف .مهل ًامَعُن قاتسإو دنه اهل لاقي
 رماع اي :ًالئاق هادانف ؛هكردأ ىتح ليفطلا نب رماعب ليخلا ديز قحلف .هب اودجنتساو

 .معُتلاو ةنيعظلا ليبس ّلْخ '
 انأ :ليخلا ديز لاق ؟تنأ نم :هل لاقف ءهلاَمجو همظعِل هركنأف رماع هيلإ رظنف

 ءايدع لش :لاقؤ[كيزاهل زروبق “+ .ًاهاوفأ جلفلا نم تنأ ام هللاو :رماع لاقف .يرازف
 دف تن اههللاو ال :رماع لاقف ءدسأ ينب نم انأ :لاق «تنأ نم ينربخت وأ ال :لاقف
 :لاقف «لِياق وأ معتلاو ةنيعظلا ليبس ّلخ :ديز لاقف .ليخلا رهظ ىلع نيروكنملا
 ةنيعظلا ذخف «تقدص :رماع لاقق .ليخلا ديز انأ :لاقف «ثتنأ نم يتربخُت وأ هّللاو ال
 رعش يأ - رماع ةيصان ليخلا ديز ْرَجَف . لعفأ :لاقف ءرسأتسا :ديز هل لاقف . منعنلاو
 ندا يووبإ طار مقار عياجاولا . هقلطأو :ةحيمو لخأو ت نأ

 «قارعلاب دا ار وا اب با د كنوع

 نبا لاق «ءيط ةليبق نوطب ضعب قارعلاو دجن نيب قيرطلا قطانم يف نكست تناكو
 نب تلفأ نب ةيزغ ونب ْمُهو «مهتلوص بوهرملا ةيزغ ونب ءيط نوطب ْنِمو) :نودلخ
 جاحلا قيرط يف مّهو نوريثك ةيزغ ونبو «لعث نب نامالس نب سبع نب ورمع نب دبعم
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 قارعلاب ةريحلا يفو «ةّرْيَحلاَو ةماميلا نيب ام نكست تناك كلذكو .(دجنو قارعلا نيب

 يف ةريحلا ميلقإب رقتسا نم لوأ نأ نودلخ نبا ركذ دقو .ءيط ةليبق نم رئاشع ًاضيأ

 ءيط نم سان مهب قحلو «هعاضقو ماذٌُجو مُخَل نم ٌلئابق) :برعلا نم قارعلا

 ةريحلاب اونكسف «دايإو «مهرج نم نايحلو  جحذم نم  يفغججو بعك نب ثرحلاو
 ةرذانملا كولملا رخآ رذنملا نب نامعنلا  مكح ءاهتنا وأ  لتقم دعبو ؟'7(رابنألاو

 ةصيبق نب سايإ كيلمتب زيوربأ ىرسك ماق - ه7 ةئس  ةريحلاب نييناميلا نييمخللا

 نم هعم رضحأو ةريحلا ىلإ لهلهم نب ليخلا ديز راسف .ةريحلاب برعلا ىلع يئاطلا

 يأ - مم مك يح ول و «ةروهشملا رمخلا لبإلا نم ةئام ةريحلا

 تباصأ دق ةريزجلا قرش يف ةعيبر ةليبق نم نابيش ينب نم لجر ناكو - ةريبك ةميخ
 خيشلا كلذ ةميخ ىلإ تهعنا.ىتح ةمينغ نع كحبي مايأ ةفاسم راسف ؛ةقافلا هترسأ
 هّنأك هاتوقرت تفلتخا دق ريبك خيش اذإف  ميظعلا ءابخلا  ةميخلا يف رظنف) «ريبكلا

 يذلا ينابيشلا لجرلا كلذ نع ديرد نبا نع يناهفصألا ركذف «(هدنع سلجف ءرسن
 اشراف رآ مل ءلبقأ دق راف اذإ ءٌلسمشلا ْثَبَجُو املق» :لاق' غيشلا ءابخس يف سلج
 ءاهزو «هيبنج نايشمي نالجر هعمو «فرشم سرف ىلع « ء«مسجأ الو هنم مظعأ طق

 رمأ مث ٠ («سرافلا لزنف ءهلوح لبإلا تكربو لحفلا َكرَبق « ءاهلحف عم لبإلا نم ةئام

 م جاجا افزرسر ل تليرفأو «نيتقان بلحي هعم نيذللا نيلجرلا سرافلا

 «ةاشلا نم اعبش ىتح الكأو ايوترا ىتح نيتقانلا بيلح نم ينابيشلاو خيشلا برشو

 لْلَسَت اومان املف ؛ينابيشلا لجرلا كلذكو خيشلا دنع نيلجرلاو سرافلا تابو
 ىشمف («ةئاملا لبإلا هتعبتو هب عفدناف هبكرو هلاقع ّلحف ؛ «لحفلا ىلإ راسو ينابيشلا

 انأ اذإف ءةتافتلا ّتَْمَتلا مث» :ينابيشلا لاق «راهنلا ىَلاْعَت ىتح مث حابصلا ىتح هتليل

 يبحاص وه اذإو «سرف ىلع سراف وه اذإف هثنيبت ىتح وندي لاز امف رئاط هْنأك ءيشب
 : ٌتلقف «لحفلا لاقع للحأ :لاقف .لبإلا نيبو هنيب تفقوو يتنانك تل 00
 0 ا «ترمأ نأ ريع نمدينا ىتع عجرا ال ثيلآو «يلايعو يتايس ٌثفلخ دقل ءالك
 :لاقف .كل ٌتلّقام الإ وهام :ٌتلقف . كل مأ ال هلاقع لح «ٌتيمل كنإف
 0 :لاقف « ا يل ل ا ا حل ؛رورغمل

 تالا نخر يرام الن امل تسلا تيلقوو يسر تلططخمو يلين تدل رثا» مهسأ

 اهل: :ٌتلُق ؟فيكو : لاق باقل يح ::ثلق ؟ نب , كئظ فيك : لاق مث ٠ سوقلاو

 مِدانت تب دقو كجيهُت انك انارتأ :لاقف . ب هّللا كارفطأ دقو كتليل بعت نِم تيقل

 .؟ج ؟177ص  نودلخ نبا خيرات ()
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 :لاقف ءذخآ ريخ نك :ُتلقف «معن :لاق ؟تنأ ليخلا ديزأ :ُتلُق ؟لهْلَمُم نبا

 ا

 ينابيشلا لجرلا اكشف «خيشلا ءابخ ناكم ىلإ لجرلابو لبولاب ليخلا ديز داعو
 ثحبي مايأ ةينامث ةريسم ءاجو ةريحلا قيرط دنع هلايع كرت هنأو هتلاح ليخلا ديز ىلإ
 كل اهتبهول يل لبإلا هذه تناك ول امأ :ليخلا ديز هل لاقف . .مهيلإ هب دوعي قزر نع

 امبر «ريعب ةئام هبهو ثيح ىلإ هعم ليخلا ديز هبحطصا مث . .لهلهم تنبل اهنكلو
 هلايع ثيح ىلإ هعم اوراس ءارفخ هعم ثعبو «ليخلا ديز موق ناهبن ينب رايد ىلإ
 نكسو ةريحلا يف ًارادو ًاناتسب ينابيشلا ىرتشاف ؛ةريحلا ىلإ مهعم ه هولضوأو ءهتجوزو

 ركل روحا ريح جر رىإ رتوالاوو اه

 اهدا كل وسلا: نيم رخل هن اجرمدج ا نجل يملا بولا كالو كاك

 ديز لمحتف ءامهبراقأ دحأ جوزتتل اهرهم لبإلا تناك امبرو ؛هتخأ يهو لهلهُم تنبل
 .جاوزلا كلذ متف «ةريحلا نم رمحلا لبإلا رضحأو رهملا كلذ ليخلا

 ابلاغ ىهو «ةمالس اهمسا ءىط ةليبق نم ٌةديس تناكف ليخلا ديز ةأرما امأو

 :بدألاو ةغللا يف لماكلا باتك يف دربملا سابعلا وبأ لاق .هرعش يف اهركذ يتلا
 : لهلهُم نب ليخلا ُدْيَز لاق»

 لازدنت ةيحتعذ اهمهملكك ةيَيتك يفيَس نأ ٌةمالس ُتَمِلَعدقو

 ٍلاجرلاٍ تاماهب هّمجعأو مزي لك لقصب ٌثِياحأ

 تاماهب هّمِجعَأ :هلوقو .ُهَّدَحّشو هالج اذإ هفْيَس ُنالف ٌتداح : برعلا لوقت

 .'7ُهَضَع اذإ ُهَمَجَع ٌلاقُي ُهّضِعأ يأ «لاجرلا

 رم نبأ نم يايقمالا نك نقث «يعشلا لوقت ليشتلا ةيز:ةارنا تكناكو
 :تلاق ليخلا ديز ةأرما نأ : ينابيشلا

 اهنا ردا نو قتلي ذإ  .ةييينطمع قل نق سدت[ الا

 اهُلاَجِس ىَلوَت ىتح مهيغط الو مهبْرَضب هادي تَّشاط امُف ْمُهاَمل
 مهلك نينب ةثالث ليخلا ديزل ناك» :يناهفصألا لاقف «ليخلا ديز ءانبأ امأو

 نم هل نوكي نأ ركنُي نم سانلا نمو . لهلهمو ثيرحو ةورع مهو ءرعشلا لوقي
 ١. ليخلا ديز ةمجرت يف يبطرقلا ربلا دبع نبا لاقو .(«ثيرحو ةورع الإ دلولا
 ابحصو ءاملسأ «ثراح هيف ليقو «ثيرحو فنكم نائبا هل ناكو «فئكي ابأ ىّتكُي

 .اج 77١”ص  يدزألا دربملا سابعلا يبأل  بدألاو ةغللا يف لماكلا 0
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 ثيرح همسا نا «ليخلا ديز نب ثيرُح وه لهلهُ نأ كاردإ نكمي ىلاتلابو ©” يبلا

 لاق .فتكس هتكتو وزع ةمتفا «ةورع وه ليخلا ديز نب فنكم نأو .لهلّهم هتعَن 0

 عم دهش دقو ءروهشم ُيباحص .. 0 ل ا و
 ىليل نع دامح نع يوري «لماكلا يف دربملا لاق . . ةيلهاجلا يف بورحلا ضعب هيبأ

 : كيبأ لوق دشنأ بال كلت ل ا

 رار ليم هيئات حرا ادع اذإ نوفرعت له ءرماع ينب
 :لاق ؟تنك ملك نبا تلق ءامتعن :لاق ؟كيبأ عم ةازغلا هذه تدهش لها

 او . ًامالغ

 تنب ىليل ينتدشنأ :لاق «ىليل يبأ نبا نع» :يناهفصألا جرفلا 50
 1 : هيبأ رعش ليخلا ديز نب ةورع

 رئاودلا َدَقَعٌدش دق ٍفنكم وبأ ادغ اذإ نوفرعت له ءرماع ىنب
 هّللاو يإ :لاق ؟كيبأ عم مويلا كلذ تذهشأ ٍتبأ اي : يبأل ٌتلقف : ىليل لاق

 . ١ سارفأ ةثالث :لاق كيبأ ليخ تناك مك :ٌتلُق .هتدهش دقل

 دقف «ءليخلا ديز نب ةّوْرَغ تعن وأ بقل (فنكي) نأ ىلع رعشلا اذه لديو

 َدَقَع َّدَّش دق فنكم وبأ) :هلوق يف هركذ هابأ نأل ؛مويلا كلذ تدِهّشأ :هتنبا هتلأس

 «ةورع ٌتعن وأ ٌبقل وه امنإو فنكم همسإ رخآ نبإ ليخلا ديزل نكي ملف .(رباودلا
 ْنِمو .لهلهمو ثيرحو ةورع . .نيئب ةثالث ليخلا ديزل ناك» يناهفصألا لوق ليلدب
 هل ناك :ىبطرقلا لاق امنيب «ثيرحو ةَّوْرُغ الإ دلولا نم هل نوكي نأ ركنُي ْنَم سانلا

 ديز نب ةّوْرُع وه فنكم نوكيف .«هلي يبنلا ابحَصو ءاملسأ ؛ثيرحو فنكم نانبإ
 . ليخلا ديز نب لهلهم وه ثيرحو «ليخلا

 ديز نب ةورغ تنب ىليل تلاق . . :لماكلا باتك ىف دربملا سابعلا وبأ لاقو
 كيما لزق تفارآ «اينبأل ليكلا

 رباوٌدلا دقت دش دق ٍفْئُكِم وبأ اَدَغ اذإ نوفرعت له رماع ىنب

 ؟يكليخ تناك مكف :ُتلُق .معن : :لاقف ؟ةعقولا هذه ترضحأ : يبأل ُتلّقف
 اي» :تلاق اهنإ :ىليلا بأ نبا نع يناهفصألا ةياور يفو ' "سارق ةقولكتا لاق

 تناك مك +تلاق .هتدهش دقل هّللاو يإ :لاق ؟كيبأ عم مويلا كلذ تدهشأ تبأ
 «سارفأ ةثالث :ةورع لوقو ؟كيبأ ليخ تناك مك :اهلوقب دوصقملاف ٠« . كيبأ ليخ

 .١ج 577 ص  يبطرقلل - باحصألا ةفرعم يف باعيتسإلا (1)
 .؟ج 47ص - ليخلا ديز نب ةورع ةمجرتل - ةباحصلا زبيمت يف ةباصإلا ()
 .اج 769 -58ص - يدزألا دربملا سابعلا وبأل - بدألاو ةغللا يف لماكلا ©
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 ةتسلا لويخلا اهنمو «ليخلا نم ريثك هل ناك ثيح «ةصاخ هيبأ لويخ ددع وه
 - مويلا كلذ يف كيبأ لويخ تناك مك :تلاقف .هراعشأ يف ةاّمسُملاو ةروهشملا
 هسرف ىلع هوبأ ناك دقف «سارفأ ةثالث لاقف  ةتسلا ةروهشملا لويخلا كلت نم ينعت
 هوخأ ناكو «سرف ىلع - فنكم وهو - ليخلا ديز نب ةورع ناكو «درولا) ىّمسملا
 تناكف مويلا كلذ يف ء ءيط ةليبق لويخ امأ «ثلاث سرف ىلع لهلهم وهو ثيرح

 ةدايقب ئط ةليبق نيب «نجحم موي وهو مورا كالا يفرج تالاكو فلا كس ةريتك

 بهنتو قيرطلا عطقت تناك يتلا  ةيزاجحلا ةيدجنلا رماع ينب ؛ ةليبق نيبو ليخلا ديز

 موي ةعقوم يف اهبراحو ءيط ةليبق ناسرفب ليخلا ديز اهازغف - نيرفاسملا لتقتو

 كلذب اهّركَذُي دعب اميف ليخلا ديز لاقو فاسنت مل ًاسرد اهنيقلتب ماقف ( نجحيم

 : ىهو دريملا اهركذ ىتلا تايبألا اهنم رهتشا ةديصق ءمويلا كلذ ركذيو : مويلا

 رفاوحلل ادّجَس سهنم مكألا ىرت هتارَجَح يف ُقْلَبْلا اضَن رثيجب

 ٍرِداوَبلاعيرس هيلاوتريثك ىغولا سجترم ليللا ٍلثمك عمججو
 ارماع نب ريّمُت يف يحمُر ةجاحو ىُعولا هّركَي نأ ٍدْرَولل ةداع ْتَبَأ

 سرافلا نإف «عردلا رباود َدَقَع ٌديري «رباودلا دقع ْدَش دق (هلوق» :دربُملا لاق
 . كلذ لعف ّىِمَح اذإ

 «قلبألا هيف ىرُي ال هترثكل :لوقي «هتارجحح يف قبلا ٌلِضَت شيجب :هلوقو
 : هلوق كلذ نمو .هينول فالتخال رظنملا روهشم قلبألاو

 ُنلبألاّنِفَّوْعُملتِئَرَهنِكلو انخحامر َكْئَمِطْحَتَل ٌتفقو نئلف

 ةرثكل :لوقي ميسا يدا را ا 00

 ا ور يارس .
 كلذلو ءّقفألا هذاوس دَسَي داكيف ةةرثكا 0 :ليللا لثمك عْمججو ا

 اهيف وه يتلا لك هللا لوسر ةبيتك تناكو ءءادوس يأ ءارضصخ ةييتك :لاقَي

 . ءارضخلا اهل لاقُي راصنألاو نورجاهملاو

 :لاقي مالك ُنيِبَي الو هتوص ُعَمْسُي يذلا سجترملا .«ىغولا سجترم :هلوقو

 .تاوصألا : ىغولاو .اذه نم دعرلا سجترإ

 تْوَلَتو هعّبتا اذإ هولتي هالت :لاقي «قحاوللا يلاوتلا «هيلاوت و :هلوقو

 مع هضعب تعنت ئىأ .نآرقلا

 )١( "58ص  يدزألا دربملا سابعلا وبأل  بدألاو ةغللا يف لماكلا -  709ج١.
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 ديز لويخ نم ليخ مسا :درولا نإف (. . درولل ٌةداع ْتَبَأ) :هلوق امأو

 : ظفلب تيبلا اذه يناهفصألا ىورو «ليخلا
 رماعو ريمُث يف يسفنةجاحو  انقلا هركي نأ درولل ٌةداع ْتَبَأ

 تا نا

 ردب ونبو «رماع ونبو ءميلّسو «ميمت لئابق  ةيلهاجلا يف ةرم تاذ  تفلاحتو
 (ءيط ةليبق دض «ةيناندعلا ةيرضملاو ةيسيقلا نم ةيدجن لئابق يهو «ةرازفو سبعو

 كلت يف َرَسأو ءدجن دالبب ٍقيضم يف موقلا مزهف ءيط ةليبق ناسرف ليخلا ديز داقف
 ىلإ ليخلا ديز ىَضٌمو ءريهز نب بعك وخأ ريهز نب ريججُبو ةئيطحلا رعاشلا ةعقوملا
 ءمهيف نخئأف ميمت ةليبق ىلإ ىَضَمو .مهنع افع مث مهب عقوأف ردب لآو سبع رايد

 ىلع ريغُتو قرطلا عطقت لئابقلا كلت تناكو .رماع ينب يفو ءميلس ةليبق يف كلذكو

 رثكأ نع افعو «هتدايقب ء ءيط ناسرفو ليخلا ديز مهب عقوأف «دجن دالبب لفاوقلا

 نب بعكل ناك سرفب هسفن ريجُب ىدتفاف «ةئيطحلاو ريهز نب ريجب ىقبتساو «ىرسألا
 - أريسأ لازي ام وهو  ةئيطحلا لاقف «ليخلا ديز سرف تيمكلا هنإ لاقُي «هيخأ ريهز
 :اهنم ةديصق

 لِهلَهُم نبا دبر يئانث يتايس. .يننإف تآيئلام نيكي مل ذإ

 انَتْحَبَص نكلو ًاردغ اَنَتْلِب امف . .

 هحمُر عْقَو نم موقلا 060 ىَداَفَت

 ردك عل

 ءمهيف َتْمَعْلَأ مث سبعب ّتْعَفَو

 « ىّقَتلا ىلإ ىَنْدَأ ركشلاف ءاوكرشي نإف
 ًاعقالب ميِمَت ْنِم ةايملا ٌتكرت
 مهديرش تكرت دق ميلَس ّيحو

 ٍليخأب را 0 ١ وقعا ةادَغ

 ارفاك ديز ايافلأ ال ءاورفكي نإو

 اركارك ًالولح مهنم ىرت دق امب
 ارماعُديز اي َتْلْئَق ام سئئالو

 نم ةبوت كلذ َدَعو «هيف رعشلا اذه لاق امل هيلع نمو ليخلا ديز هنع ىّضرف
 ىلإ ةئيطحلا عجر املف ءهيلع معنأف «ةقافلا ةئيطحلا هيلإ اكشو  هلعف امع  ةئيطحلا

 .هتمعنل ًاركاش ليخلا ديزل ًادماح مهيف ماق ءهموق

 ىلإ اهعم نمو ةرازف تبلطف «سيق ءانفإو ةرازف نيبو ءيط نيب ٌرش عقو مث
 نب فيرط نب مال ونب : ْمُه مال ونبو) - «ليخلا ديزو مال ينب اوجهي نأ سيق ءارعش

 ءارعش مهتماحتف  (ءيط نب ثوغلا نب ورمع نب بلعث نب ناعدج نب كلام نب ةمامث

  سانلا ءاجهب ًاروهشم ناكو  ةئيطحلا ىلإ اوراصف .مهئاجه نم تعنتماو سيق
 ءادف ريغب ينقلطأو يمد ديز نقح دقل :لاقو «عنتماف «مال ينب ءاجه هنم اوبلطو
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 ًافلأ اهوتلعج ول هّللاو :لاق ءةقان ةئام كيطعن انأ :اولاق «ًأدبأ هتمعن رفاكب ٌتسلف
 :لاق مث .كلذ ُتلعف ام

 انيتأت بيغلا رهظب مال لآ نم ًةحلاص ُكَقْنَت امو ءاضبلا كنك
 و سوالب مستو ماقأ ءَنيِمَعْمَملا

 نوع جم ءيط ةليبقو ليخلا ديز

 «(مهئادعأ ىلإ مهدئاقو ةيلهاجلا يف هموق سيئر) لهلهم نب ليخلا ديز ناك دقل
 نبأ لاق كلذ يفو ؛مالسإلا رون ىلإو َِْ هللا لوسر ىلإ ” جيم ليزر ادار رش ناك

 نم هُبيجُمو وكي هللا لوسر ىلإ اندئار . . لهلهم نب ليخلا ديز ائمو» : ىئاطلا ىلعُتلا

 : 106 ناقرفلاب.نمآو ناميإلا ىلإ عرسأ تبلت الو: مكحلت نيغ
 ءيط مالسإ ذخأ دقف «ءيط ةليبق نم ملسأ نم لوأ هنأ كلذب دوصقملا سيلو

 : يلاتلا راسملا
 نيالا يللرأ سرنا كرب رق ةلضي هناي يصد ردت رغد تدورلم

 :ةباصإلا باتكب هتمجرت يف ينالقسعلا رجح نبا لاق .«يئاطلا يشخم وبأ

 ةئمسا نإ لاقي ..اردب دهشو ءنيلوألا نيرجاهملا نم ناك : يئاطلا يشخم وبأ»

 يشخم وبأ كلذكو . .ريمح نبا لاقيو .يدع نب ديوس لاقيو «يشخم نب ديوس
 نب ديوس :باعيتسالا يف يبطرقلا لاقو "”ًاردب دهشي ملو دحأ دهش (رخآ)

 :هيف ليقو .ًاردب دهش نميف هريغو رشعم وبأ هركذ . يئاطلا - يشخم وبأ - يشخم
 ل ل ا ل سيو ا ع وحلا
 نم نيلوألا نيرجاهملا نم ناك «يئاطلا يشخم وبأ :مهلوأ ؛لوسرلا بكوم يف ءيط
 بح قير درسنا ا ضررا هييحأملا : مهيناثو .ردب ةعقوم دهشو ءيط ةليبق

 ىلإ ينالقسعلا راشأ يذلا يدع نب ديوس : مهثلاثو .ًاردب دهشي ملو كَ هللا لوسر
 ىلاقلا يلع وبأ يسم مح 0 , ديوس همسا نإ لاقي يشخم ابأ نأ
 يئاطلا ةلسلس نب ورمع نب يِدَع نب ١ :ةيلهاجلا يف رمخلا مرح نمم ناك هنأب

 :لاقف «مالسألا كردأو 0 مرح - نييئاطلا نْعَم ينب نم - ُيِنْعَملا

 اماق حُبٌّصلا يِدانُم يعاداذإ هنم ٌتلدبتساو رشا كوت
 ينقاذ ارمادا تعتز . .كايردكولا نيل هلا تانكت

 2 0 يتايفس اللد 0 000

 000 3 دو ةمجر ' باحصألا ةلرم لت فاكتر ةرفز
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 ؟1تاوح تناك نو اكيش اه ,ينارآ ققو روهشتلا ُتدنَحَُو

 نب ةثراح نب رباج نب - عفار يبأ  ةريمع نب عفار) يباحصلا : مهعبارو
 هدم دل عجيب هير كل نع ا «يسيئسلا نصحم نب ورمع
 لايف ءاهاعري نأض يف ناكو ءًاينارصن اذه عفار ناكو :ءيط نب ثوغلا نب ورمع
 مزجت ملو  «هيلإ ريسملاو ِهكي هللا لوسرب ناميإلا ىلإ ةاعدو بئذلا ةملك هنإ

 ربخأف بئذلا همسا ناسنإ هنأ ىلإ ليمنو «ناويح هملك يذلا بئذلا نأ يف تاياورلا
 دي هللا لومشرب قاف ةروثملا ةنيقملا ىلإ لاجرلا ةريمع نب عفار دشف ءأعفار رشبو

 :كلذ يف لاقو

 بيرق نمدمحأب ينرشبي  ىدان بئتذلا تعمس نأ املف
 بيكا ةةيفاك قيمت نبل ىلع ىئتوت ترجم دقةلإ تيحنن

 بوذكلا لوقلاب سيلاقودص ًالوق لوقيّيبنلاٌتيَمْلأف
 بينتمللةعيرشلاٌتنيبت 2ىتح قحلا نيدب ينرشّبعف
 "”بونج ْنِمو ٌتيعس نإ يمامأ ٠2:يلوح ءيضي ءايضلا ٌترَصْنَأو

 ينالقسعلا لاق «ةرونملا ةنيدملاب لوسرلا بكوم يف هناكم يئاطلا عفار ذخأو

 ناك :دعس نبا لاقو . .ةبحص هل ١ كاهلاو منح رار ماسلا 0

 لد ام تاداه ع حو «لِسالَّسلا تاذ ةوزغ عفار دهشوب' "ار يخلا عف :هل لاقي
 هلئاوب تلق نا يملا تان ا اقع ع ءةكم حيف

 املف اهلي ا ورعلا قلك يورك .هعم تنكف ركب ابأ ٌتْيِحَصُف ءابحاص يسفنل ٌنّراتخال

 هللا دبعأ :لاق .ًائيش ينملعو ينتحصنإ ركب ابأ اي :ُتلُق «نيلفاق ةنيدملا نم اَنْوَنَد
 نيلجر ىلع رمأتت الو «لام كل ناك نإ قدَّصتو اقل ار ا ياا رشن الو

 . ةادبأ نيملسملا نم

 ب تاخل نور يا ل هل ل ضر جا ورع ةاوعفا ىلا

 يئاطلا متاح برعلا مركأو دوجأ لجن . يئاطلا يلعقلا جرشحلا نب دعس نب هللا دبع
 الب داوجلا وهف : يلعُتلا هللا دبع نب متاح امأ» : الئاق لهلهم نب ليخلا ديز هفصو يذلا

 سائلا يف هدوج ءةماه لك عاَرَق ءةماغرضلا ثيللا «رابم الب حمسلاو «راجم

 مهو ءيط ةليبق نوطب نم روهشم نطبل ًاسيئر متاح نب يدع هلجن ناكو .(ةمالع

 .اج ١7ص - يلاقلا ىلع يبأل  يلامألا )
 ؛ اج :917/ص يئاطلا عفار ةمجرتل - ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا مف

 .ةج ١١:١ص ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا قول



 اجأ يَلَبج ةقطنم يف (ءيط نب ثوغلا نب ورمع نب لعُت نب لورج نب ةعيبر ونب)
 متاح نب يدع ركذ دقو «(ةوامسلا ةيدابو ماشلا ةيدابو نيلبجلا نيب امو) ىملسو
 .عابرملاب يموق يف ريسأ ٌتنكو ءًايئارصن ٌتنكو ءافيرش !ءرما(ثنكا : الئاق هتلاح
 ءيط رايد نم هتقطنمب وهو متاح نب يدع عمس دقو ."7«يموق يف اكلم ٌتنكو
 «هورصنو هورزآ برثي يف نييناميلا جرزخلاو سوألا نأو ِهْكُو دمحم يبنلا ةوعدب
 يف - ةيبيدحلا حلص دعب اهيلإ دقو «ةر رونملا ةئيدملا يف دتشت مالسإلا ةكوش تذخأو
 اوذخأف نميلا نم نادمهو هليجيو سودو زرغاشألا لئابق نم نوئمؤملا هال مرح

 نيدلا اذه ةقيقح ةفرعمل متاح نب يدع سفن تعلطتف «لوسرلا بكوم يف مهنكامأ
 نإو ينرُضَي مل بذاك ناك نإف لجرلا اذه ُتيتأ ول هللاو» : : هسفن يف لاقف «٠ «ىدلا اذهو
 تلقف» :يِدَع لاق . يئاطلا ماس ب ادب هتك نانكتساو 4 تفل ًاقداص ناك
 قحلت نأ ِهّللاو ىرأ :تلاق ؟لجرلا اذه رمأ يف َنْيرَ اذام «ةمزاح ةأرما تناكو ءاهل

 دع يف َلَّذَت نلف ًاكلم نكي نإو «هلضف هيلإ قباسللف ًايبن لجرلا نكي نإف ارب
 ئلإ هتاخد يدع قلطناف ,''08يأرلل اذه نأ هللاو : ثلقف ءثنأ تنآو.ةَنَمَبلا
 ةنس نابعش ىف كي 6 يبنلا ىلع متاح نب يدع ٍمِدَق يوكل ع ا روتخلا يدنا
 يف هناكم ذخأو ءقَّدصو هب نمآف «لسرُم يبن هنأ يدع فرعف ' "”«ةرجهلل عبس
 94 ةنس ناك متاح نب يدع مودق نأ تاياورلا ضعب تركذ دقو . .لوسرلا بكوم

 ينب نأ رثألا نويع يف ءاج دقف ؛«ءيط ةليبق ىلإ داع هنأل - ىرن اميف - كلذو «ةرجهلل
 ىلإ اوداعو ةرتف اوثكمف ة ةرجهلل 8 ةنس ٍةكَو يبنلا ىلإ مهنم :م دفو مِدَق نييئاطلا ةبلعت
 نيقدصملا ِةََِك يبنلا ثعب ه9 ةنس مرحم يف 00 نويع يف ءاجو .مهموق
 كيتو +22 (ةاكزلا يأ تاقدصلا ةوحمسي نيدلا مهر برعلا لئابق نوقدصي
 "”«نيرحبلا ىلع يمرضحلا نب ءالعلاو ٠. دسأ ينبو ء ءيط ةقدص ىلع متاح نب يدع
 بكوم يف هثوكمو ها/ ةنس نابعش يف متاح نب يدع مالسإو مودق دكؤي كلذف
 يذ يف) ةكم نم داع املف - (ه+4 ناضمر يف) ةكم حتف دعب ام ىلإ لوسرلا
 ه9 مرحم يف برعلا لئابق نم مَّلْسَأ نم نوقدصُي نيقدصُملا ثعب - (مهمةجحلا
 دقو يناثلا مودقلا وه ه4 ةنس متاح نب يدع مودقف «يئاطلا متاح نب يدع مهنمو
 .مالسلاو ة ةالصلا هيلع هّللا لوسر ىلإ ليخلا ديز ةسائرب ءيط دفو مودق عم نمازت
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 هموق سيئر ناك لهلهم نب ليخلا ديز نأب يئاطلا يلعُتلا نبا لوق فلس دقل

 نأ ةيخيراتلا عئاقولاو نم ردتلا ني اهم «مهئادعأ ىلإ مهدئاقو ةيلهاجلا يف

 نطب لكل سيئر كانه ناك امنا ؛كلم ةباثمب ءدحاو سيئر اهل نكي مل ءيط ةليبق

 نيب ام رشتنت رشتنت ةديدع قطانم يف نونكسي اوناك مهنأل كلذو ؛«ءيط ةليبق نوطب نم

 ًالامش ماشلا ةيداب ىلإ دجنب ىملسو اجأ يلبجو ةماميلاو ًابونج نميلاب فوجلاو شقارب

 ونب :ءيط نمو» :نودلخ نبا لاق .ًابونج برثي ىلإو ًاقرش ةوامسلا ةيدابو ةريحلا ىلإو
 ةنيدم مهتاقوأ رثكأ يف نولزنيو ىملسو اجأ يلبج ىلإ ةئيدملا نم مهلزانم ةبلعث نب مل

 . مهتلوص بوهرملا ةيزغ ءيط نوطب نمو «رخص ونب ماشلاو نيماينب ةهجبو . . برغي

 نوريثك مهو لدلك د انفاس نب صح نا ورح نب نسبا لثأ نب ةرضاونو حو
 ةقطنم نكست ءيط نم نوطب ةدع تناك كلذكو "2١ دجنو قارعلا نيب جاحلا قيرط يف

 ىلإ ةماميلا نكست ءيط نوطب ضعب تناكو ؛ءيط يلبج امهو ؛ىملسو اجأ يلبج

 لكل سيئر دوجو ءيط ةليبقل راشتنالا كلذ ىلع بترت دقو «نميلاب فوجلا ىف شقارب
 نيرشع ءاهز نم ًادحاو ليخلا ديز ناكف ءاهيف ْمّه يتلا ةقطنملا يف ءيط نوطب نم نطب
 ءيط ةليبق رئاشعو نوطب ةفاكل ناك تقولا تاذ يفو - نكلو «ءيط ةليبق يف ًاسيئر

 لهلهم نب ليخلا ديز ناكف ٍ.برح تعقو اذإ ًاعيمج مهدوقيو مهسأري ماع ىبرح دئاق

 ةيلهاجلا يف هموق سيئر) هنأب دوصقملا وه كلذو «ماعلا يبرحلا دئاقلا سيئرلا كلذ وه

 ةليبق نوطي لاجرو ناسرفو ءاسؤر ةفاك رفنتسي برح تعقو اذإف (مهئادعأ ىلإ مهدئاقو

 .رصنلا ىلإ مهسأريو مهدوقي مث ءيط
 نوطب ءاهجوو ءاسؤر ةفاك عمتجا  ًابلاغ ليخلا ديز نم ةوعدبو ه9 ةنس يفو

 ضعب هقنتعا دق ناك يذلا مالسإلا نيد رمأ وه ةيمهألا غلاب رمأ يف رواشتلل ءيط ةليبق

 ةينيد دئاقع عبرأب نيدت ءيط ةليبق نم ىمظعلا ةبلاغلا تناكو ؛ةيدرف ةفصب ءيط تالاجر

 . (ىزغلا)و (اًضُر )و (سْلُعلا) ةدابع يه ةينثو دئاقع ثالثو ةيحيسملا ةنايدلا يه

 تركذ دقو .ةيلهاجلا ىف ءىط ةليبقل رهشألا دوبعملا وه (سْلُفلا) ناك

 طسو رمحأ ٌفنأ وه ؛ءيط هدبعت تناك يذلا منصلا :سْأُقلا نأ) ةيخيراتلا رداصملا
 هدنع نورتعيو ؛هيلإ نودهيو «هنودبعي اوناكف «ناسنإ لاثمت هنأكو ودبي مهلبج

 ناكو نك ينب يف هتنادس تناكو «هدنع َنِمأ الإ فئاع هيتأي الو ءمهرئاتع

 انآ يلع افلم ىف د دال لاجيلا نم ا وجاناك دا رسال لتجسنهل كاني دلل

 نويحيسملا كلذ يف امب ءسْلَفلا َنومِظَعُي ءيط ةليبق نوطب رئاس تناكو «ىملّسو

 .١١1ص  نودلخ نبا خيرات يف نميلا 000

 .7/81/ ص - ءيط ةمجرت  فرطمابل  عماجلا 2,
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 يحيسم وهو ماشلاب ناروحو ىَّرْضُي كلم يناسغلا رمش يبأ نب ثرحلا نأ لب ءمهنم

 «سلفلا ءيلع منص تيب يف ناك ثيح - سلفلا - ءيط دوبعمل همارتحإ راهظإب ماق

 امهرُذَت دق رْعَّش يبأ نب ثرحلا ناك مذخملا رخآلاو بوسرلا امهدحأل لاقُي نافيس
 يق سْنُقْلا مهدوبعم ركذي يئاطلا فراع يلهاجلا رعاشلا لاقو «©3”(منصلا كلذل
 : هل تايبأ

 اعلا موصتتالا كيت مرعب للف كح ساكشلاب ييقأف)
 نال ركام نمو ةكالذكو نوط رئاشع نفع ةةيعت تداكتا «(اًضُو) اعأَو

 دئزءابسلا ىف انركذ دقو "”> يطل ناك نص: هز: يئايفضألا لاق خنيميلاب

 يلع وبأ ركذو «. . اًضُْر دبع نب بهنم نب ديز نب لهلهم نب ليخلا ديز» هنأ ليخلا
 ىضُر دبع نب َةّرَم١ ةيلهاجلا يف ع ءيط ءاسؤر نم يلامألا باتك يف ىيلاقلا

 مالسألا روهظ دنعو ةيلهاجلا يف نالوخ ةليبق ءاسؤر نم ناك كلذكو 50( ىئاطلا

 ةليبق يف ًاضيأ ةدوجوم تناك اَضُر ةدابع نأ ىلع لدي امم «يتالوفتلا نهر كيف

 شقارب يف ءيط رايد نم ةبيرقلا برأم ىلإ دتمت اهقطانم تناك يتلا نالوخ
 نأو يتولا ا ةباحصلا مجارت توكذ لقو «فوجلاو

 كلذ دم" نيشيو '”«لبج نب ذاعم ىلإ ًاباتك ينالوخلا اضُر دبعل بتك كو هللا لوسر

 طقف ءيطل سيلو نالوخ ضعبو ءيط ضعبل ًادوبعم ناك اضُر نأ

 ىزْعلاو سْلُقلا ءءىط ىف ةدوبعملا ةينثولا ةهلآلا ثلاث ناكف ؛(ىْزُعلا) امأو
 ثيدح يف كلذ ركذ يتأيسو «ءيط يف ىزُعلا ةدابع يناهفصألا ركذ دقو ءاضُرو
 .ءيط دفو عم ِةْقَ يبنلا

 ناكو «ءىط رئاشعو تالاجر نم ديدعلا نيب ةرشتنم تناكف «( ةيحيسملا ) امأو

 فلس دقو «(هنمز يف برعلا ىمرأ ناك :يئاطلا حيسملا دبع نب ورمع) مهلئاوأ نم
 يف ءاجو ««يموق يف اكلم ٌتنكو . .ًاينارصن ٌتنك ..» يئاطلا متاح نب يدع لوق
 ةيحيسملا تناك كلذكو «(ًاينارصن ناك يئاطلا يسبنسلا ةريمع نب عفار) نأ مجارتلا

 :مّرَج نب نيوج وئب مهو (ءيط نب ثوغلا نب ورمع نب مزج ينب) يف ةعئاش
 يمرجلا نيوج نب رماع نب دوسألا نب ةصيبق مهسيئر ناكو نيلبجلا قرش مهتقطنمو

 .ةهج "8ص - ريثك نبال - ةياهنلاو ةيادبلا )
 .؟ج ؟89١ص - ىيلاقلا يلع يبأل  يلامألا )

 .١"ج ؛5ص يناهفصألا جرفلا يبأل - يناغألا 00

 ةمجرت - ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ نع 717 ص - هللا نيب ديعمل تةيساينلا قئاقولا (5)
 .ينالوخلا اضر دبع
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 «مالسإلا نيد رمأ يف رواشتلل اوعمتجا نيذلا ءيط ءاسؤر دحأ وهو ءًاينارصن يئاطلا
 نيد نأشب ءيط ةليبقل دحوم فقوم ذاختال - ه1 ةئس  مهايإ لهلهم نب ليخلا ديز ةوعدب

 . ةيحيسملا نعو اضُرو ىزُعلاو سْلُفلا ةدابع نع يلختلا نم كلذ هينعي امب ءمالسإلا

 نوطب ءاسؤر مضي دفو ريسم ىلع عامتجالا كلذ يف ءيط ةليبق يأر قفتا دقو

 رمآ ضيوفتو هةروتملا ةنيدملا نلإ ًاسيئر رشع ةسمخ مهددعو :ءيط ةليبق رئاشعو
 ىلع اومِدقو اوراس امدنع ءيط ءاسؤر دفو نأ ليلدب «دفولا ىلإ مالسإلا قانتعا

 ءيط ةليبق نأ ىلع لدي كلذف ءاوملسأ دق اونوكي مل ليخلا ديز ةدايقب يلي هللا لوسر

 ديدحت متو «(اوملسأ ًايبن لجرلا نكي نإف) دفولا ىلإ مالسإلا قانتعا رمأ تضوف

 نولثمُي مهنأ ةيخيراتلا رداصملا يف دفولا ءامسأ ءاصقتسا نم نيبتي نيذلا دفولا ةيمستو
 دقف «ءيط ةليبق ءاهجوو ءاسؤر نم رشع ةسمخ مهو ءيط ةليبق رئاشعو نوطب رئاس
 ديز مهديس مهمدقتي را ”يطادقو ملكا هلأ نودلخ نبا ركذ

 ؛ليخلا ديز مهنم» :يليهسلا لاقو .' 2. .رماع نب دوسألا نب ةصيبقو «ليخلا
 وهو يمرجلا نيوج نب رماع نب 0 .يناهبنلا سودس نب ٌرزو
 ركذو ."”(يفيرطلا فيلخ نب نيعقو «يريبج نب هَّللا دبع نب كلامو «ينارصنلا
 ليلخ نب نيعُّقو  ينغَملا - ريبُج نب كلام . . مهنم نأ يبلكلا نبا نع يناهفصألا

 نب ةشرح نب نصح نب رماع نب ستبر . . ًاضيأ مهنم نأ يربطلا ركذو «يفيرطلا
 ملاظ نب رباج نب 2 ليلولا) تاقبطلا يف ءاجو (ةثراح نب ملاظ نب رباجو «ةيح

 ناكو ««نيوج نب رماع نب دوسألا نب رماع) كلذكو (ورمع نب بيبحو يرحل
 - همسا ركذي مل  (لعُت ينب نم لجر)  يناهفصألا ركذ اميف - ًاضيأ دفولا يف
 كلذكو .(لورج نب ةيواعم ينب سيئر) مهنم ناك امك (ةليدج ينب ديس) كلذكو

 .اجأ ينب سيئر ورمع نب بيبحو (مال ينب سيئر)
 ؛ءيط ةليبق نوطب ةفاك يلثممو ءاسؤر مضي ناك دفولا نأ كلذ نم نيبتيو

 : يلي امك مهنم نيروكذملا فينصت نكميو

 .دفولا دئارو سيئر وهو «لهلهم نب ليخلا ديز ١-

 ينب سيئر وهو «ينارصنلا وهو يمرجلا نيوج نب رماع نب دوسألا نب ةصيبق - ١
 .رماع نب دوسألا نب رماع هوخأ هعم ناكو «مرج

 هنأب فوصوملا ناهبن ينب سيئر سودس نب ديز هيخأ عم يناهبنلا سودس نب ٌرز -
 :( ناهي لك ركتو ..«ناريجلا ةجضع)

 .555ص - يليهسلل  راونألا عطاوسو فنألا قا يوتا دهعلل ةيسايسلا 7 00

 0 يي يي ييبيببي1ُاياجُاِجُْتتييييبيلااتتتت



 سيئر « يرتحبلا 17700 اولا موو قرحملا هلرايم ملاك ني راجعا

 . لعُت نب نامالس نب نينع نب دوتع نب رتحُب ينب
 نب لعُت نب نامالس نب سبع نب ورمع نب نْعَم ينب سيئر «يّنْعَملا ريبج نب كلام -

 .ءيط نب ثرغلا نب ورمع

 نب كلام نب ةمامث نب ورمع نب فيرط ينب نم «يفيرطلا فيلخ نب نيعُق - ١
 .ءيط نب ثوغلا نب ورمع نب بلعث نب ناعدج

 ديز مهفصو نيذلا ةّيح ينب نم «ةّيح نب ةشرح نب نصح نب رماع نب ستبر -/
 . ءيط كولمب ليخلا

 نب لورج نب ةيواعم نب سبنس نطب مّهو .لعُت نب لورج نب ةيواعم ينب ريبك -

 .ءيط نب ةرطف نب دعس نب ةليدج نطب مهو «ةليدج ينب ديس 4

 نب فيرط نب ورمع نب مال ونب)  يناهفصألا ركذ اميف مهو «مال ينب سيئر - ٠١
 نب ةجراخ نب بيبح نب نامور نب لهذ نب ناعدج نب كلام نب ةمامث نب ورمع

 . (ءيط نب ةرطف نب دعس
 .ءيط نم اجأ لبج يف نيذلا سيئر وهو ءاجأ ينب سيئر :ورمع نب بيبح - ١

 تال ل 1 ٍ +

 كيو ةدايقب ةروكملا ةنيدملا ىلإ ءيط ةليبق يلثممو ءاسؤر دفو قلطناف
 ىلإ اندئار» : هنأ ًالئاق يئاطلا يلعُتلا نبا هفصو يذلا لهلهم نب ليخلا
 نمآو «ناميإلا ىلإ عرسأ . . ْتْبَلَت الو مثعلت ريغ نم هبيجُمو هيك هللا لوس
 . «ناقرفلاب

 دفو نأ ينابيشلا ورمع يبأو يبلكلا رذنملا يبأ قيرط نم يناهفصألا ركذ دقو
 0 ءيط

 بطخي كك هّللا لوسرو اولخدو (يوبنلا) دجسملا بابب مهّباكِر اوخانأ ..
 نم عافي تزاح اممو ئزغلا نم متل ريح يلا :(لاق اميف) لاق مهآر ها
 ماقف . . لجو رع هللا نود نم هنودبعت يذلا دوسألا لبجلا نمو «عاَنَم ريغ راض لك
 كنأو هَّللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :لاقف ٠ مهَمّنأو لاجرلا لمجأ نم ناكو ؛ليخلا ديز
 للا لوبنو محم

 لاقف .لهلهُم نب ليخلا ديز انأ :لاق ؟تنأ ْنَمو :ك هَّللا لوسر هل لاقف
 :كاليعو كتيس نمل دج ىلا هلل دمعحتلا هنيشلا لكز كثأ ل : هك هللا لوسر
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 10 000000 يئاطلا ْلوْلَهُم نب ليلا دير / نييناميلا نيحتافلاو ةياحصلا ءامظع 222202020202077 ١

 نود ناك الإ هّثيأرف طق لجر يل فِصّو ام ؛ديز اي مالسإلا ىلع كبلق ّقّفَرَو

 .70)21(كيف ليق ام قوف كنإف تنأ الإ هب فِصُْو ام

 ا وع ع ا ا

 يئاطلا لهلهم نب ليخلا ديز مودق» ناونعي سائلا ديس نبال رثألا نويع يف كلذكو

 در تهين ءءّيط ُدْفَو لَو هللا لوسر ىلع ِمِدَق :قاحسإ نبا لاق» :هصن يليام

 ؛مالسإلا ِيكَي هللا لوسر مهيلع ضرعو مهملك هيلإ اوُهَتْا املف ءمهديس وهو ِلْيَحْلا

 لاجر نم مهتأ ال نم ينثدح امك - نكي هللا لوسر لاقو . مهمالسإ نسحف ءاوملسأف

 الإ هيف َلاَقُي ام َنوُد ُهئْر الإ يِنءاَج مث ٍلْضَقِب ٍبَرَعْلا ّنِم ُلُجَر يل ركُد ام١  ءيط

 هل عطقو ءريخلا َدْيَز لك هللا لوسر هاّمس مث ءكهيف ام لك ْعَلْبي ْمَلُهّنإَف ٍلْخْلا َدْيَر

 . ضرأ مسا  نوكسف حتفب - دْيَقو - .200كيلذب هل بتكو :ةقم نيضرأو ادي

 ىلع يئاطلا لهلهم نب ليخلا ديز مِدَق» :باعيتسإلا يف يبطرقلا لاقو

 لاقو ءريخلا ديز هّللا لوسر هاّمسو ملسأف «عست ةنس ءيط دفو يف كي هللا لوسر

 «كريغ ةفصلا نود هتيأر الإ مالسإلا يف هتيأرف ةيلهاجلا يف دحأ "يل فصُو ام) :هل

 ا ول فنكم ابأ ىنكي ءهتيحان يف نيضرأ هل عطقأو

 ا لا ا . هلو يبنلا

 7( هتيصان ٌّرجو ليفطلا نب رماع ّرّسأ دق همالسإ لبق

 تنب هشوق ليخلا ديز مأ مسا 00 : ينالقسعلا رجح نبا لاق
 اليوط ًاميسج ناكو «نيدودعملا مهناسرفو ةيلهاجلا ءارعش دحأ ناكو «ةيبلك , مرثألا

 نيرا هلك هللا لويسو لاق + قاعمسا منبأ لاقز هب ةماقلا لوطو مسجلا نسحب ًافوصوم

 «كريغ ةفصلا نود ُهتيأر الإ مالسإلا يف هتيأرف ةيلهاجلا يف ٌدحأ يل فصُو ام :ليخلا

 تعمس ام ظفلب ةصقلا هذه يبلكلا نب ماشه ركذو ..كلذب هل بتك وأ دْيَق هعطقأو

 ةنس يئاطلا برح نب ىلع َيلإ بتك :ةروثنملا رابخألا يف ديرد نبا لاقو .. سرافب

 نع هيلع هتأرقو رذنملا وبأ انثدح :لاق نامعب انأو يل زاجأو نيتسو نيتنثا

 لمجأ نم ناكو :هيف لاقو للم ركن ركن «ليخلا ديز َدَقَو : لاق «فنحم يبأ

 . 296. . سانلا

 .(ءيط يلبج عافيب ينعي) :رذنملا وبأ لاق - 6١ج 47ص - يناهفصألا جرفلا يبأل - يناغألا )١(

 تبع الا سل دب ل دورا روما ا ماشه نبال  ةيوبنلا ةريسلا (0)

 ,)ج ١١:7ص
 .ا١ج 577”ص - ىبطرقلل  باحصألا ةفرعم ىف باعيتسالا ()

 .١ج 0177 ص - ينالقسعلل - ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا (4)



 نييبت يف ًاضعب اهضعب ززَعُيو لِمَكُي ةيخيراتلا صوصنلاو تاياورلا كلت نإ
 : يلاتلا ماعلا بيترتلا

 مِدَك هتسائربو هيلي هللا لوسر ىلإ ءيط دئار ناك لهلهم نب ليخلا ديز نأ - *
 مهعم نم ريغ 1 ا ل كولا يبوس ياكم

 0 لا ل ريالا لويسلا
 ىلإ همالكب هجوت «هةبطخ > ْمَنَأ املف ٠ «كاذنآ دجسملا يف نيرضاحلا سانلا يف بطخي

 نم مكل ٌريخ (مالسإلا نأ ا ينإ» :لاقو «مالسإلا مهيلع ضّرَعو «ءيط دفو

 نم هنودبعت يذلا دوسألا لبجلا نمو : تم ريع رام لح نو د راح ذوو ءىزغلا

 نأ ةباصإلا باتكب متاح نب يدع أبن يف ءاج كلذكو ؛لَجَو رع ِهّللا نود

 ةريتملا يف ءاجو « ىراصنلا نيلاضلا نإو دوهيلا مهيلع بوضغملا نإ 7 : : لاق ِيِككي هللا لوسر

 .(مالسإلا مهيلع ضّرَعو .ءيط دفو ملك كلي هللا لوسر نأ ةيوبتلا

 مثعلت ريغ نم ُبيِجُملا وه هنع هللا يضر لهلهم نب ليخلا ديز ناكو - *

 عرسأف هللا: لوشر. كم كانو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ : الئاق ضهن ّْذِإ ةقيلت الو

 ديز انأ :لاقف ؟تنأ ْنَمو :قلكو هللا لوسر هل لاقف .ناقرفلاب نمآو ناميإلا ىلإ كلذب

 كلبَجو كلهس نم كب ءاج يذلا هلل دمحلا يي 2 هللا ل رتسرلا قت اياهم نع للا
 هركذ يذلا ثيدحلا ِةكو هللا لوسر لاق مث .كليز اي مالسإلا ىلع كبلق ّقَقَرو

 يف ّدحأ يل ٌفِصُْو ام» :ظفلب باعيتسالا يف يبطرقلاو ةباصإلا يف ينالقسعلا

 ماشه نباو قاحسإ نبا ركذو . 1 ةلصلا نرخ حا إل نر حاجا

 د ديف ام لك لِي مل هلإف ليخلا د الإ هيف لاب ام قو ةيأر ال ! ينءاج مث لْضَقب

 يوبنلا ثيدحلا كلذ ينابيشلا ورمع يبأو يبلكلا رذنملا يبأ قيرط نم يناهفصألا

 كنإف تنأ الإ هب َفِصُْو ام نود ناك الإ ُهتيأرف طق لجر يل فِصُْو ام «ديز اي ..» : ظفلب

 لوطو مسجلا نْسُْحب ًافوصوم ًاليوط ًاميسج ليخلا ديز ناكو .4كيف ليق ام قوف

 .سانلا لمجأ نم ناكو «ةماقلا

 هدعب ماق ءٌّوكَم هللا لوسر يدي نيب ملسأو نيتداهشلاب ليخلا ديز قطن املو # 

 دفولا يف ناكو يناهبنلا سودس نب ٌرز الإ ءرخآلا ولت دحاولا «مالسلاو ةالصلا هيلع

 سودس نب ديز هوخأ هملك مث «سودس نب ٌرز جرخ دقف «سودس نب ديز هيخأ عم

 نب رز لاف ءلَجَو ْرَع هللا نم ًالوسرو اًيبن ًادمحم نأب ء ءيط دفو ةيقبو ليخلا ديزو



 ءادبا تبتر: كلمي أل هللاوو 6ترعلا تار نكلمتل ًالجراالا ىرأ ذل ينإ) سودس
 ءيط دفو نأ :ينابيشلا ورمع يبأ نع يناهفصألا ركذ كلذ يفو (رّضَئَتو «ماشلاب قحلف

 ًالجر ىرأل ين” :لاق ِِلَو دمحم يبنلا يأر امل هنإف سودس نب رز الإ ًاعيمج اوملسأ
 . «كلذ ىلع تامف رَضََتُف ماشلاب قحلف ءًادبأ يتبقر كلمي ال هّللاوو «برعلا باقر ّنَكْلْمَيل

 نكي هللا لوسر بتكو» :لاق مث مدقت امك دفولا ءامسأو ءيط دفو أبن يليهسلا ركذو

 .ارّضَنَنو .ماشلاب قحل «ءسودس نب ٌرز الإ هموق ىلع مهنم دحاو لكل

 هللا لوسر بكوم يف ءيط ناسرفو ءاسؤر نم هعم نيذلاو ليخلا ديز ثكم دقو
 مهمالسإبو ؛ةرجهلل ةعساتلا ةنسلا كلت لئاوأ يف مهمودق ذنم هتبحص فرش اولانو كي

 ةدابع اهمهأ ناك يتلاو ةيلهاجلا يف اهب نيدت ءيط تناك يتلا ةينيدلا دئاقعلا تهتنا
 ةئام ه9 ةنس يناثلا عيبر يف كي هللا لوسر ثعبف ءمظعألا ءيط دوبعمو منص سأفلا

 ناسرفو ةداق ضعبو هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع مهنيب ةباحصلا نم نيسمخو

 نب يلع كي هللا لوسر ثععبا هنأ رثألا نويع يف ءاج كلذ يفو «سقلا اومدهيل ءيط
 سلفلا ىلإ ًاسرف نيسمخو ريعب ةئام ىلع راصنألا نم لجر ةئامو نيسمخ يف بلاط يبأ
 ..هوق رععوا نسلعلا اوكف ماللا نوكسو ءافلا مضب :سلفلاو  هومدهيل ءيط منص
 فيسو - ميملا رسكب مذخملاو ماوس: : يه فايسأ ةثالث سلفلا ةنازخ يف اودجوو

 هللا لوسر نأ» :يدقاولا نع ريثك نبا ظفاحلا ركذو .2”«عاردأ ةثالثو «يناميلا هل لاقي
 هعم ءاجو . .ءيط دالب ىلإ عست ةنس رخآلا عيبر يف بلاط يبأ نب يلع ثعب

 يبأ نب ثراحلا ناك مذخملا رخآلاو بوسرلا امهدحأل لاقُي منصلا تيب يف اناك نيفيسب

 - لمعتسا لكي هللا لوسر نأ : سانلا ديس نبا ركذو ''”«منصلا كلذل امهرذن دق رمش

 اولزن املف يراصنألا كيتع نب هللا دبع : ةقرلاو ةيشاملا «مئانغلا ىلع - ةيرسلا كلت يف

 دعب هل راص مث :مذخملاو ًابوسر يي يبنلل كيتع نبا َلَرَع - ىملس يقرش  ًاككر
 ةمينغلا كلتب لصتيو ''”ةنيدملا ىلإ اوداعو ءةمينغلا نم سمُخلا لزعو «كلاثلا فيسلا
 ديز ةمجرت يف ينالقسعلا هركذ ام سلفلا منصلا تيب ةنازخ يف تناك يتلا تاينتقملاو

 يع قيراط زم كتير ىراتسلا ىووو) ”دائان ةباكضلا دريت ىف امرا هياتك لبخلا

 يف ةيبهذب هي يبنلا ىلإ ثعب اًيلع نأ : يردخلا ديعس يبأ نع معنأ يبأ نب ؛ نمحرلا

 نب عرقألا «ةعبرأ نيب كي هللا لوسر اهّمَّسَقَف ءاهتبرت نم لصحت مل ظورقم ميدأ

 1١. /5ا1/7ص]  «ثيدحلا .ةثالع نب ةمقلعو «ليخلا ديزو ءردب نب ةنييعو « سباح
 2 . يده عمم

 .5ج 75ص - سانلا ديس نبال  رثألا نويع )١(

 .هج ”8ص - ريثك نبال - ةياهنلاو ةيادبلا ()
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 كي هللا لوسرل ليخلا ديز ةبحص ءابنأ
 ذنم ِةَي هَّللا لوسر باحصأ نيب ُهَئاَكَم يئاطلا لهلهم نب ليخلا ديز ذخأ دقل

 يف مهدرمي ناك نيدلا» ءيط ةليبق زئاشتو قولفي ءامعوو ءاس ودل دارو ىلع ةيرق

 هللا :لوسرب ناميألا لإ ب ه4 ةنس لئاوأ يف - مهداق مث رصنلا ىلإ ةيلهاجلا بورح

 .دلاخلا ركذلا هعم اولاثف هتبحص فرش ىلإو هِي

 ىلجتي ام وهو همودق ذنم يك هللا لوسر ريدقتو ميركت عضوم ليخلا ديز ناكو

 كبلق ٌّقَقَرو «كلبجو كلهس نم ك كب ءاج يذلا هلل دمحلا) كلي هللا لوسر لوق يف

 الإ مالسإلا يف ُهُثيأرف ةيلهاجلا يف ٌدحأ يل فِصُو ام) :ةْكَي هلوقو .(ديز اي مالسإلا ىلع
 ناك الإ هتيأرف طق لجر يل فِصُْو ام) :ةيناث ةياور يفو .4كريغ .ةفصلا نود ُهُتيَأ
 ةيوينلا ةريسلا ةياور يف ءاجو .(كيف ليق ام قوف كنإف تنأ الإ هب فِصْو ام نود

 الإ ينءاج مث ٍلْضَقِب برعلا نم ُلُجَر يل ركذ ام : :لاق ِدَْك هللا لوسر نأ رثألا نويعو
 . «هيف ام ّلك ْعَلْبي مل هْنإف ليخلا ديز الإ هيف لاقُي ام نود ُّثبأر

 سلجم ىلإ هجوت «ةرونملا ةنيدملا يف ليخلا ديز ءاقب ةرتف ءانثأ ءةرم تاذو

 ديز لائف « نيئكتم ريغ اوناكو «ةباحصلا نم ةعامج عم كي هللا لوسر هيف سلجي ناك

 ورمع يبأ نع يناهفصألا ركذ دقف «هتناكم ولع ىلع لدي ًازييمتو ًاميركت ليخلا
 ءأكتم هل حرط ءهيلإ لخدف لَك هللا لوسر ىلع ليخلا ديز دفو امل» : لاق ينابيشلا
 ُهَمْلَعَو .ًاثالث هيلع هداعأف ءأكتملا ّدَرَق دلي ِهَّللا لوسر يدي نيب ئكتي نأ مظعأف

 . (ىَقْسُيَف يقستسيو «ةباجإلا فرعيف اهب اوعدي ناك تاوعد

 ربلا دبع نباو رثألا نويع يف سانلا ديس نباو ةيوبنلا ةريسلا يف ماشه نبا ركذو

 . (ريخلا ديز لي هللا لوسر هامس٠ هنأ باعيتسالا باتكب ليخلا ديز ةمجرت يف يبطرقلا

 ديعس نب نكسلا ينثدح لاق ديرد نب نسحلا نب دمحم ينربخأ) :لاق يناهفصألا ركذو
 : هل لاقف كي يبنلا ىتأ ىتح لل لا لل ول  ناع اج نيدس

 ّنِإ «كريغ هنع ُتريخخأ ام نود هثدجو الإ | ًاربخ لجر نع ربخأ مل يّنإ امأ ءريخلا ديز تنأ)
 ةانألا :لاق ؟هّللا لوسر اي اَمُه امو : :لاق ؛هلوسرو لجو رع هّللا امهبحي نيتاصخل كيف
 . «هلوسرو هللا ٌبحُي ام ىلع ينلّبَج يذلا هلل دمحلا :ديز لاقف .ملجلاو

 نم نيسمخو ةئام مضت ةيّرَس كَ هللا لوسر ثعب ه9 ةنس يناثلا عيبر يفو
 يراصنألا كيتع نب هّللا دبعو يراصنألا داق وبأو بلاط يبأ نب يلع مهنيب ةباحصلا
 ةئاملا نأ تاياورلا تركذ دقو «ةيلهاجلا يف ربكألا اهدوبعمو ولع: عكس .ننبلفلا مدهل

 حلطصم نكلو «نوينميلا جرزخلاو سوألا مهو ءراصنألا نم اوناك نيسمخلاو
 نيينميلا نم جرزخلاو سوألا ريغ عئاقولاو تاياورلا نم ديدعلا يف لمشي راصنألا
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 مل نييئاطلا ناسرفلا ةباحصلا نم ةبكوك اهيف ناك تاذلاب ةيّرسلا كلت لعلو .ًاضيأ
 كلت هيجوت يف ُّيأر هل ناك ليخلا ديز نأ لوقلا نكميو «مهئامسأ تاياورلا ركذت
 ءايشألاو روذنلا نم سلفلا تيب ةنازخ يف ناك ام ذأ «سلُْفلا مْدَه متف 4 «ةيرسلا

 يراخبلا حيحص ىف َتَبُت يتلا ةيبهذلاو «ةثالثلا عاردألاو ةثالثلا فويسلا اهنمو ةنيمثلا

 . ليخلا ديز مهنم ةعبرأ نيب اهّمَسَ كي هللا لوسر نأ ملسم حيحصو

 ىلع لدي نأ نكمي يذلا ءاقللا ِكي هللا لوسرب ليخلا ديز ىقتلا ةيلات ةرم تاذو

 ينالقسعلا رجح نبا ركذ دقف ِلب هَّللا لوسر ىلإ ةيناث ةرم مدق مث هتقطنم ىلإ داع هنأ

 نم نيهاش نبا ورا ا ا ا

 كّلأسأ عي رسم نم كطبأ نإ هلا لوسر ب لاقت ليخلا دين - 5 ذي يبل

 . [ةباصإلا - ١/0/7 ص] ا لب

 اودفو نيذلا ءيط ءاسؤر أيهت امدنع لي هللا لوسر دنع ليخلا ديز ناك دقل
 «هتبحصب اوفرشتو لوسرلا بكوم يف ةرتف اوثكم نأ دعب مهقطانم ىلإ ةدوعلل هعم

 مهل بتك هروضحب مث ؛مهتناكمبو مهب فيرعتلا ىلوت يذلا وه ليخلا ديز ناكو

 لكي هللا لوسر بتك» هنأ ءيط دفو أبن يف يليهسلا ركذ يذلا بتكلا كي هَّللا لوسر

 - ءيط :ةليبق.نوطب نم هسيئر وه يذلا نطبللو هل يأ  «هموق ىلع مهنم دحاو لكل

 ىلإ ًادئاع مهنم دحاو لك ليحر دنع امنإو ءدحاو تقو يف بتكلا كلت نكت ملو

 : ةيلاتلا ةيوبنلا بتكلا انيصقتسا دقو «هتقطنم

 وهو لكل نب نامل زا نلعب نب وتعين دل يب سئلرل لوألا هجانكألا

 ارا ري داس نا هال سس لتارأ يف اكل سر نأ رع لوب اين يرحل

 00 0 ا ا

 ؛ةالصلا اوماقأ ام ةتيبم اهءارو نم منغلا ةودغو تيجاو ضحاب نودع رداع

 :مهمالسإ ىلع اودهشأو «نيكرشملا اوقرافو ؛هلوسرو هللا اوغاطأو «ةاكزلا اوتأو

 (17داعلا بتكو . ليبسلا اونّمأو

 ةباحصلا تاقبط نع -70١- 798ص - هللا ديمح دمحم .د  يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا ١0(
 1 لهن نامدلاو باج اة ول

 رح -يبسسح 272227227222272 ج22 22ج يس ل يي يس يبس

 22ج ج27 222- جي ج22 222 ج2 ج2 222-2 ج2 ج2 22272222272777 277227222222222 ج2 جس يب يسيب دج َ َ ميج ملل



 اك يئاطلا ُلِهْلَهُم نب لِيَخلا دْنَر / نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 725

 يحتل نبا وهو «لعُت نب لورج نب ةيواعم ينب سيئرل : يناثلا باتكلا
 نمحرلا هللا مسبا :هصن يلي اميفو ءًاضيأ ءالعلا وه هبتك يذلا نأ ودبيو «يئاطلا
 ملسأ ْنَمِل :نييئاطلا لورج نب ةيواعم ينبل ءّيبنلا دمحم نم باتك اذه .ميحرلا
 نسمح مئاغملا نم ىطعأو ؛هلوسرو هللا عاطأو ءةاكزلا ىنآو «ةالصلا ماقأو ءمهنم
 هللا نامأب ٌنِمآ هنإف «همالسإ ىلع دهشأو «نيكرشملا قّراَفو « يبنلا مهسو هللا

 ءارو نم مّنْعلا ةودغو ءمههايمو مهدالب نم هيلع اوملسأ ام مهل نو .هلوسرو

 . ''«ةتبثُم اهيلع اوملسأ يتلا مهدالب ْنِإَو ءمهدالب

 مرج ينب سيئر نيوُج نب رماع نب دوسألا نب رماع يباحصلل :ثلاثلا باتكلا

 اذه .ميحرلا نمحرلا هللا مسب# : :هصن يلي اميفو «ءيط نب ثوغلا نب ورمع نب
 هل نإ :يئاطلا نيوُج نب رماع نب دوسألا نب رماعل ءهّللا لوسر دمحم نم ُباتك
 «ةاكزلا اوتآو ةالصلا اوماقأ ام .مههايمو ل اوهلفأ اه ءيط نم هموقلو

 و وهنا دق. هيك رشتلا ارترافو
 نب رماع نب دوسألا نب ةصيبق) تكل و عسر قرى ىايوسلا هلا

 ًاباتك هل بتك هلي هللا لوسر نإو - ايناردقت ناك ىلا ىأ د (ينارصنلا وهو «نيوج

 هنأل رماع هيخأل باتكلا اذه سفن هنأ ودبيو «تاتكلا نصت نكذي ملو «هموق ىلع

 .ءيط نم مرج ينب نطب مهو هموق ىلع سيئرلا
 نم اجأ لبج ناكس سيئر يئاطلا ورمع نب بيبح يباحصلل :عيارلا باتكلا
 باتك اذه . ميحرلا نمحرلا هللا مسبا 000 ا

 ماقأو ءهموق نم ملسأ ْنَمِلَو ءاجأ ينب يخأ ورمع نب بيبحل هللا لوسر دمحم نم
 هللا دهع كلذ ىلع .هيدابو هرضاح هيلع ام «ةهءامو هلام هل ْنِإ «ةاكزلا 595 «ةالصلا

 0 ىهتنا  («هلوسر ةمذو

 عيبر يف ىملسو اجأ يلبج ةقطنمب سلُفلا منصلا مده دنع باتكلا نمز ناكو
 .ه9 بجرو يناثلا عيبر نيب ام وأ ء«ه4 يناثلا

 رتحب ينب سيئر يرتحبلا ملاظ نب رباج نب ديلولا يباحصلل : سماخلا باتكلا

 اجأ َيلَبج ةقطنمب ءيط نب ثوغلا نب ورمع نب لعُت نب نامالس نب نينع نب دوتع نب
 دسأو يبطرقلل باعيتسالاو دعس نبال ةباحصلا تاقبطب هتمجرت يف ءاج .ىملسو
 1 : ريثألا نبال ةباغلا

 ةباحصلا تاقبط نع 7١١ -758ص هللا ديمح دمحم .د  يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا )١(
 11 نم يلدا زإ؟ من1217 دوب ال

 م اء ين هللا ديما دمحمل بىوبلا دهعلل ةيضاسلا قئاثولا (8)



 ضن يئاطلا ُلِهْلَهُم نب ليَخلا در / نيبتاميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع أ

 .«نيلبجلاب هلهأ دنع وه ًاباتك ِةلكك يبنلا هل بتك . يرتحبلا ملاظ نب رباج نب ديلولا»

 هللا لوزن نأ ةثراح نب ؛ ملاظ نب رباج يباحصلا هيبأ ةمجرت يف ءاج كلذكو

 ) . مهدنع وه ًاباتك هل بتك١ ِهِك

 رتحب ينب ىلع سيئرلا وهو رباج نب , ديلولا هنبالو رباجل دحاو باتك هنأ ودبيو

 كلذ دعب وأ ه4 يناثلا عيبر يف سلُقلا منصلا مده ةرتف يف باتكلا نمزو . . نيلبجلاب

 تش نمأب

 مهنع لاق نيذلا ةيح ينب سيئر وهو ءرماع نب ستبر يباحصلل : سداسلا باتكلا

 ءةداقلا نييفادعلا حف ءانريغ كولمو انكولمف ةيح ونب امأ» لهلهم نب ليخلا ديز

 سلاجم انلمجأو كانك ايمركأو ا انمظعأ «ةداسلا داجنألاو .ةداذلا ةامحلاو

 ةسايسلا.ق قئاثولا ىف ذ ءاج «نماع نب ستبر مهنم دفولا يف يذلا تاكو ٠ ؟سراوف اندجنأو

 نييرشوا“ : يلي ام يبطرقلاو نيروعلا عال ىف ىرعع يبأو يربطلا نع يوبنلا دهعلل
 . ؟ًاباتك ديك 4 يبنلا هل بتكو َّدُفَو . يباحص . يئاطلا ةّيح نب ةشرخ نب نصح نب رماع

 مونع لاق نيذلا ءيلع نب ةرطف نب دعس نب ةليدج ينب سيئرل : ٠ مجاجلا تانعلا

 اناتحلاو ءراتوألل انيلطأو ًاراطخأ انمظعأو ءًارارق انلهسأف ةليدج ونئب امأ» ليخلا ديز

 0 0 اي ا را ا 0 0

 ءيط دفو يف يليهسلا هركذ «يفيرطلا فيلخ نب نيعق يباحصلل يا نا

 نيعق) : :لاقف يناهفصألا هركذو .(هموق ىلع ًاباتك ِةلَك يبنلا هل بتك) هنأو ليخلا ديز عم

 . (يفيرطلا فيلخ نب نيعق) يليهسلا ركذ امك بوصألاو . (يفيرطلا ليلخ نب

 نب ورمع نب مال ينب) يناهفصألا ركذ دقف «ءيط نم نينطب نيب هباشت عقو دقو

 نب بيبح نب نامور نب لهذ نب ناعدج نب كلام نب ةمامث نب ورمع نب فيرط
 يذلا مه ءالؤه فيرط ينب مث مال ينب نأ ودبيو .(ءيط نب ةرطف نب دعس نب ةجراخ

 نمو لا 0 نب لوق كلذب لصتي اممو .يفيرطلا فيلخ نب نيعق مهسيئر ناك

 ا 550 ناو ني سلا ينل

 : ةيلهاجلاب هل ةديصق 3 يف 0 ديز لاقو ٠ 'نيلجلا ىلإ ةنيدملا

 )١( نبا خيرات يف نميلا -خلدون  ص١70.



 نب كلام نب ةمامث نب ورمع نب فيرط نب مال وئب :مُهَف ءرخآلا نطبلا امأو

 ةتادرلاب نيرويسملا تارشعب ينل ب توخلا نب ورشا نب بحت نبعدج

 سّرْضَم نب ةّوْرَغا» يباحصلا مهسيتر هك هني هللا لوسر ىلإ دفو نمم ناكو «ءيط يف
 يف ينالقسعلا لاق ىااطلا ل ردع وز ير وب بربع نك نونا عت يدل نب

 نب ورمع نب مال نب ةثراح نب سوأ نب سّرْضَم نب ةورع» :ةباصإلا باتكب هتمجرت
 اذكو مهديس ناك هدجو . .هموق يف ةسايرلا تيب نم ناك . . يئاطلا ورمع نب فيرط

 ننسلا يف هثيدح عقوو .ةسايرلا ىف : متاح نين يدع يراك ناك تةررعاد اذهر#ب رونا

 هللا لوسر اي :تلقف «ةفلدزملاب لي يبنلا ٌتيتأ :لاق «ينطقرادلا ننسو ةعبرألا
 نويع يف ءاجو ١2”ثيدحلا . جح نم يل لهف يسفن ُثبعتأو يتلحار تللكأ يننإ
 كردأ نم نإ :هل لاقف ؟جح هلأ : هي يبنلا يئاطلا سرضم نب ةورع لأس :رثألا
 . """هكردي ملف الإو ءجحلا كردأ دقف سانلا عم مويلا كلذ يف ةفلدزمب ةالصلا

 355 لوسرلا ىلإ هتدوعو ه1 ةنس ليخلا ديز ةأفو مدع نييبت

 ليخلا ديز عم اودفو نيذلا ءيط ءاسؤرل ركذلا ةفلاس بتكلا كلل لوسر بتك امل
 ينب نم هموق ىلع ديزل - عساتلا باتكلا انبيترت يف وهو تامهدحأ نيباتك ًايغرأ تنك

 لكل هللا لوسر بتكا : هلوق يف يليهسلا هركذ دقو «ناهبن ينب ىلإ ديز عم وأ «ناهبن
 ديز عم ٍةِكَي هللا لوسر بتكا : : يناهفصألا لاقو ٠( .ديز) مهنمو !هموق ىلع مهنم دحاو
 دقو ؛ ليهم ئب ليخلا ديرل د يشاعلا انامكلا وهو كمهيناتو "نايت يتبل اةرقنم اباتك
 ةيادبلا يف ريثك نباو رثألا نويع يف سانلا ديس نباو ةيوبنلا| ةريسلا يف ماشه نبا هركذ
 . «كلذب هل بتكو هعم نيَضرأو ًادْيَف ليخلا ديزل ِككَيِهّللا لوسر عطق» هنأب ةياهنلاو

 ٍدحاو ٍديزل ركذلا يفلاس نيباتكلا نأب  نظلا وأ - لوقلا تاياورلا عيمج يف عاش دقو
 سودس نب ديز وهو رخآ ديز دوجو ىلإ تاياورلا كلت باحصأ هبنتي ملو «ليخلا ديز وه
 نكسلا نع ديرد ني نسحلا نب دمحم قيرط نع ءيط دفو أبن يف هركذ ءاج دقو ؛يتاهبلا
 يئاطلا يلعُتلا نبا وه  لعُت ينب نم لجر نع يبلكلا نبا نع دابع نب دمحم نع ديعس نب

 الو مثعلت ريغ ْنِم هييِجُمو هللا لوسر ىلإ اندئار . . لهلهم نب ليخلا ديز ايو" : لاق
 «ناريجلا ةمصع «يناهبنلا سودس نب ديز انِمو» صنلا سفن ةن يف لاق نأ ىلإ ٠ :ةكييلت

 را رول ا
 ببس كاردإ حيتي ب «ليخلا ديزو سودس نب ديز ؛نْيَدْيَز دوجو ةفرعم نأ

 كلذ ناكو - 5 ج 595٠ ص رثألا نويعو ؟ج 57/8 ص د سرْضَم نب ةورغ ةمجرتل - ةباصإلا 60

 نا ل ل
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 باتكب ليخلا ديز ةمجرت ةياهن يف يبطرقلا ربلا دبع نبا هيلإ راشأ يذلا ريبكلا فالتخالا
 ءًامومحم هلي ىبنلا دنع نم ًافرصنم ليخلا ديز تام :ليق ...» :ًالئاق باعيتسالا
 :[1 63101 ءفرمع ةفالخت رخآ يف تام: لب. ؟ليقو «تام:ةذلب ىلإ ليعو املف

 ليخلا ديز توم نع قاحسإ نبا ةياور ىنالقسعلا رجح نبا ركذ دقف كلذكو

 ةميثو هل دشنأو) يل ا ا
 ىتح هتافو ترخأت هنأ ىلع لدي َتَبَت نإ اذهو ءركب يبأ ىلإ هب ثعب ةدرلا يف ىف ارعش

 .[١/ها/7ص] . طق ينتلا تام

 ديز ةايح ةقيقحو ءاهليصافتب ةتباث ه4 ةنس طساوأ يف ديز توم ةياور نإ

 هداهج مث ه١٠ ةنس هداهجو ٍهِلَك هللا لوسر ىلإ هتدوعو ه9 ةنس طساوأ دعب ليخلا

 تارشع اهدكؤت ةتباث رمع ةفالخ ىلإ هتايحو ركب يبأ ةفالخ يف نيدترملا دض

 4 ةنس فصتنم يف تام يذلا ديز - ًاذإ وه ْنَمَُف ؛«ةيخيراتلا عئاقولاو دهاوشلا

 يصرع هنا تويموخلا سودس نب ديز هنأ ةقثلا نم ريبك ردقب لوقلا نكمي ؟ةيرجه

 .(نامي لك رخفو «نامدنلا ٌمعطُمو «نارينلا ُمرضُمو «ناوأ لكب ُثيغلاو «ناريجلا

 لوسرو بتكال : هنأ ه4 ةنس ليخلا ديز توم نع يناهفصألا ةياور يف ءاج دقل

 ةبلكلا مأ نكلو ديز اي تنأ لججر ّيأ :هل لاقو . .ناهبن ينبل ًادرفنم ًاباتك ديز عم كي للا

 ءاجو .«تامو ء«مح ىتح ءاليلق الإ هفارصنا دعب ديز ثبلي ملف «ىّمُحلا ينعي كلتقت

 ماطآ نم مَّلَس نإ وه لجر يأ :ِِك ئبنلا لاق» هنأ يناهفصألا اهركذ ةيناث ةياور يف
 تدتشاو هدرف هل لاقي ا

 رثألا نويعو ةريسلا ةياور يف ءاجو ا . تام مث مايأ ةعبس ةدرفلاب ثكمف ىمحلا هب
 دعوت راس را للا ارشد تجرم اذيزا هصن يلي ام قاحسإ نبأ نع

 للا: لوضتر هايتس كن :لاق (ُهّنإف ةئيِدمْلا ىّمُح ْنِم ُدِئَر ُجْنَي ْنِإ' : كي هّللا لوسر لاقف

 نم ءام ىلإ ٍدجن ٍدلب نم ىهتنا املف - هنتي ملف '”امدْلَم ْمأ ريغو ىمحلا ريغ ء مساب هي
 :لاق توملاب ديز سحأ املو «تامف اهب ىمحلا هتباصأ ةَدرَق هل لاَقُي ههايم

 ريب را عت يققولاو ٌةَوُذَع ٌقِراَشملا يِمْوَق لِحَتْرُمُأ

 دَهْجَي َنُهْنِم َرْبَي ْمَلْنَمُدِئاوَع ينَداَعَل ُتْضِرَمْوَل ٍمْوَي ٌبْرالأ
 .١"ج 48ص - يناهفصألا جرفلا يبأل  يناغألا 0
 . ىمحلا ءامسأ نم مسإ :مدلم مأ 0

 : يلهاجلا رعاشلا ديود لاق .ربقلا انه تيبلاب دارملا (دجنم ةدرفب ٍِتْيب يف كْرتأو) :هلوق ()

 1ع : ينعي (هتبب ديودلا ىتبُي مويلا)

 .؛ج 755 ص - ماشه نبال  ةيوبنلا ةريسلا (؟)
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 ءامب لزنف «ًاعبس ثكمف ؛ىّمُحلا هتذخأ ..» :هنأ يناهفصألا ةياور يف ءاجو
 «تامف مايأ ةعبس ةدرفلاب ثكمف ؛ «ىمحلا هب تدتشاو ةّدْوْف هل لاقي ءيط نم يحل

 ةقطنمب يفوت هنأ كلذ نم دافتسُيو .«ًاعبس ةحانملا دوسألا نب ةصيبق هيلع ماقأف

 نإو ءًاينارصن ناك يذلا يباحصلا وهو يئاطلا نيوج نب رماع نب دوسألا نب ةصييق

 :لاق كلذل ءابلاغ ةريحلاو ةماميلاو دجن نيب ام قيرطلا يف ًاقرش تناك ديز ةقطنم
 ةصييق ماقو ةَدْرَقلا يف هنع هَّللا يضر ديز تامف (ةودغ قراشملا يموق لحترُمأ)

 ه4 بجر رهشو ىدامج رهش نيب ام كلذ ناكو .هيلع دادحلاو نزحلا بجاوب

 هللا لوسر باتك هيفو هلْحَرَو ديز ةلحار ثعب) ةصيبق نأ :يناهفصألا لاقو «ًابيرقت
 اهتبرض ديز اهيلع سيل ةلحارلا ىلإ كرشلا ىلع تناكو هتأرما ترظن املف « دك

 لوس. بتك» ةئأب .نضنلا فلس دقو . ن6 هللا لوسر باتك قرتحاف «رانلاب اهتقرحأو

 «يناهبنلا سودس نب ديز وه ناهبن ينب سيئرو . «ناهبن ينبل ًاباتك ديز عم ِيكك هلل

 م ل ليخلا ديز سيلو - ىرأ اميفا وهو

 ءيلع ءاسؤر عوجر دنع هتقطتم ىلإ يئاطلا لهلهم نب ليخلا ديز عجر دقل |

 ةعيرش اهلالخ تداسو ترشتنا ةرتف ثكمف للي هللا لوسر ىلإ هعم اودفو نيذلا

 ليخلا ديز داع مث .ًاجاوفأ هللا نيد يف ء ءيط ةليبق نوطب تلخدو هتقطنم يف مالسإلا

 نم ةيناثلا ة ةرتفلا عئاقوو هتدوع لئالد نمو ؛ةرونملا ةنيدملاب ْهْكَي هللا لوسر ىلإ

 : هنأ ةباصإلا باتكب هتمجرت يف ءاج ام ِهِكي هللا لوسرل هتبحص

 لئاو يبأ نع شمعألا نع مشاه ينب ىلوم ريشب قيرط نم نيهاش نبا ىورا
 كتيتأ ينإ هللا لوسر اي لاقف ليخلا ديز لبقأف يلو يبنلا دنع انك : لاق هَّللا دبع نع
 نميف هّللا ةمالع نع كلأسأ :لاق ءْلَّس :لاق «نيتلصخ نع كلأسأ ءعست ةريسم نم
 .[517/7/١ص] «.ثيدحلا .ديري ال نميف هتمالعو ديري

 لوألا همودق ريغ وه ليخلا ديزل مودقلا اذه نأ ىلع لدي ةياورلا هذه قايسف
 .ًاملع دادزيو نيدلا يف هقفتيل ةرملا هذه ىتأ دقف «ءيط ةليبق ءاسؤر دفو سأر ىلع

 يف هعم انوكي مل نيتيصخش اذه يناثلا همودق يف ليخلا ديز بحطصا دقو

 ديز نب ثيرحلاو «فنكم وهو ليخلا ديز نب ةورع نينثالا هئانبأ امهو لوألا همودق
 لاق كلذ يفو «ةباحصلا نم احبصأو ِهَِك#ي لوسرلا بكوم يف امهناكم اذخأف «ليخلا
 .ليخلا ديز ةمجرت يف يبطرقلا ربلا دبع نبا

 . لَك ىبنلا ابحصو املسأ «ثيرحو فنكم نانبا هل ناكو «فنكي ابأ ىنكُيا
 ْ :فنكم وهو ليخلا ديز نب ةوُْرَع ةمجرت يف ينالقسعلا لاقو ١[ /577”ص]
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 .17 /176ص] «روهشم يباحص وهو هيبأ ركذ مدقت . . يئاطلا ليخلا ديز نب ةورع»

 هركذ ام عقو هدي هللا لوسرل ليخلا ديز ةبحص نم ةيناثلا ةرتفلا هذه يفو
 كردأ ءرارجلا هل لاقي سيئر بلغتل ناكا :لاق ينابيشلا ورمع يبأ نع يناهفصألا

 نليخلا ديز هنلإ هلك هللا لوسر فعف ءهنع عنتماو مالسإلا ىبأو هلع هللا لوسر

 : كلذ يف ليخلا ديز لاقو «مالسإلا ىبأ امل هلتقف هلتاقف ديز ىضمف «هلاتقب هرمأو

 رارجمويلادعب بلغتل نإام ةيهاد رارََجلا ينب يح ٌتحبص

 (رانيدّدَحْلايفاهتبقن نأك ةيراج لك يوخئو «باهنلا يوخَت
 نيكرشملل تددحت ىتلا ةلهملا ةرتف ءاهتنا دعب كلت ليخلا ديز ةيرّس تناكو

 ١ةنئنس يناثلا غيتر ١ نلإ ه8 ةجحبلا يذ ٠١ يف ربكألا عسلا موي نم رهشأ ةغيرأب
 يف لوخدلا الإ ةلهملا كلت دعب نيدهاعملا ريغو نيدهاعملا ني نيينثولا نيكرشملل نكي ملف

 هرمأو ليخلا ديز يبلغتلا راَرَج ىلإ هي هللا لوسر ثعب كلذلو «لاعقلا وأ مالسإلا

 يف بلغت ينب دالب نم يبلغتلا رارج ةقطنم ىلإ ليخلا ديز قلطناف ءملسُي مل اذإ هلاتقب
 ينب ّيح) هعابتأو وه لاتقلا راتخاو مالسإلا يبلغتلا راّرَج ىبأف «ةيبرعلا ةريزجلا قرش
 رمأ ىهتناو ءأعيرص رارج هيف طقس موجهب هناسرفو ليخلا ديز مُهَحَِبَصُن (رارجلا
 ديز داعو «ةرجهلل رشع ةنس ىدامج رهش يلاوح يف كلذو «رارجلا ينب نم نيكرشملا

 .َِنكَ هللا لوسر ىلإ رفظلاو رصنلاب  بجر رهش ىلاوح يف - ليخلا
 ديزو باطخلا نب رمع نيب ثيدح ىرج ةيِرَسلا كلت نم ليخلا ديز ةدوع دعبو

 نب يدع نأ يدقاولا ركذ دقو '«يئاطلا متاح نب يِدَع نيرضاحلا نم ناكو .ليخلا

 متاح نب يدع ناكو «ةرجهلل رشع ةنس نابعش يف هك هللا لوسر ىلع ِمِدَق متاح

 هدوجوب ىرجف ه١٠ نابعش يف مِدَق مث ه9 ةنس ذنم ءيط تاقدص ىلع ًالماع

 ديرد نب نسحلا نب دمحم ينربخأ» :يناهفصألا لاق .ليخلا ديزو رمع نيب ثيدحلا
 ليخلا ديز لخد : لاق يبلكلا نبا نع داّبَع نب دمحم نع ديعس نب نكسلا ينثدح لاق

 تدك انآ اي انزيخأ :ديزل رمع لاقف [باطخلا ني رمتع ديمو هلق هللا لوس ىلع

 سأبو ةدجن رمع اي َّلُك يف :ديز لاقف .اهعبارم باحصأو اهتذعو اهكولمو ءيط نع
 امك رمعو ليخلا ديز نيب ثيدحلا راسو - .عابرم هّيح نم لجر لكلو «ةدايسو

 ءيطل نكي مل ولف فنك ابأ اي َكَرَد هلل : ليخلا ديزل رمع لاق» نأ ىلإ  هركذ مدقت
 .«برعلا امكب ُترِهَقَل متاح نب يِدَع ريغو كريغ

 ديدحت ه١٠ ةنس نابعش يف متاح نب يدع مودق نع يدقاولا هركذ ام حيتُيو

 هنأب ليخلا ديزو باطخلا نب رمع نيب لي هللا لوسر سلجم يف ثيدحلا كلذ نمز

 .ةرجهلل رشع ةنس ناضمر وأ نابعش يف ناك
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 هيلإ ىذؤت ءيط ةليبق تاقدص ىلع لماعك هلمع ىلإ متاح نب يِدَع داع دقو
 ءاقل دعب دْيَف ضرأ ىلإ وأ - هتقطنم ىلإ ليخلا ديز داعو «ةاكزلا يهو تاقدصلا
 لوسر اي ليخلا ديز لاق» : هنأ ينابيشلا ورمع وبأ ركذ دقف كي هللا لوسر عم ريخأ
 بسانتت تاذلاب ةرابعلا هذهف . !مورلا روصق ىلع مهب ريغأ سراف ةئامثالث ينطعأ هللا
 نكلو «ةرشاعلا ةنسلا رخاوأ يف ماشلاب مورلا عم ًامئاق ناك يذلا كاكتحالا ةعيبط عم
 1 يهد دقي نشل ورق يك نكرح ةيج ىلخ معلا دق دق داك اللا لوس
 ناضمر نيب ام ِهْكي هللا لوسر دنع نم ليخلا ديز هجوتف - عادولا ةجح جحلا ةضيرف
 يدا نإ كال يل را ا
 نم رهشأ ةعبرأ ءاهز الإ يه امو «ةريحلاو ةماميلا نيب ام يف عقتو اهايإ هعطقأ هك
 ىلإ هللا لوسر لقتنا ىتح ةرونملا ةثيدملا ليخلا ديزو متاح نب يدع ةرداغم
 . قيدصلا ركب وبأ ةفالخلا م ه١١ عيبر رهش يف ىلعألا قيفرلا

 نيدترملا داهجو ركب يبأ ةفالخ يف ليخخلا ديز

 ىلوت امنيح ةيئاطلا دْيَف ةقطنمو ضرأ يف يئاطلا لهلهم نب ليخلا ديز ناك دقل
 ديز لاقف ءرايهنالا نم فواخملاو ةدرلا تايادب ترهظو قيدصلا ركب وبأ ةفالخلا
 انل تظفح دقو ركب يبأ ىلإ هب ثعب هنأ ةدرلا باتك يف ةميثو ركذ ًارعش ليخلا
 : ليخلا ديز لوق امهو «ةميثو امهركذ رعشلا كلذ نم نيتيب ةباحصلا مجارت

 ركبوبأ ٌيلجلا رمألاب ماق دقف رصن يبأ تنب نيشْخَت ام (ةمامأ)
 ©” مألا مظعُم يف قيِدّصلا هبحاصو هّدحو راغلا يف هللا ٌلوسر يجن
 رئاسو ءيط تبث دقف ءاهعيمج ءيط ةليبق مساب نايب ةباثمب ليخلا ديز رعش ناكو

 ركذُت يتلا ايازملا نم» نأ عماجلا باتكب ءيط ةمجرت يف ءاجو «مالسإلا ىلع ةينميلا لئابقلا
 .؟"”«برعلا ءامعز ضعب هيف دترا يذلا تقولا يف مالسإلاب نيكسمتملا نم مهنأ ءيط

 ركذي ملو ءركب يبأ ىلإ هلاق يذلا رعشلا ثعب ليخلا ديز نأ ةميثو ركذ دقو
 ركب يبأ ىلإ ءيط نم دفو راس دقف «ليخلا ديز نب ةوْرَع هنأ ودبيو .ثوعبملا مسا
 «فنكم وهو ليخلا ديز نب ةورغ مهنم ناكو :ءيط ةليبق فقوم نع ريبعتلل قيدصلا

 نب ةثراح نب سوأ نب سّرْضَم نب ةوْرُعو «ةريمع نب عفارو «ليخلا ديز نب ثيرحلاو

 (نيشخت ام ةمالس) بوصألا نأ ىرنو (نيشخت ام م امأ) ةباصإلا يف لوألا تيبلا ةيادب ءاج
 ةمالسو - دربملل لماكلا  77١”ص ؛يفيس نأ ٌةمالس تملع دقو# اهلوأ يتلا هتايبأ ىلع اسايق
 .ليخلا ديز نب ةوُرُغ يباحصلا مأ هتجوز يه

 .7/817ص - ءيط ةمجرتل - عماجلا (؟)
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 يف نيدترملا داهجل ليخلا ديز ةدايقب اوقلطنا نيذلا ءيط ناسرف نم اوناك مث «مال

 .ةماميلاو دجن

 داهجل ديلولا نب دلاخ ةدايقب ةوق قيدصلا ركب وبأ ثعب ه١١ ةنس طساوأ يفف

 نم ءيط ةليبق ناسرف قلطناف ؛هيلإ مامضنالاب لئابقلا نم نينمؤملا ىلإ بتكو نيدترملا

 شيج فوفص لئاوأ يف مهنكامأ اوذخأو ءامهريغو ىملسو اجأ يلبجو دْيَق ةقطنم

 يف ناكو .دجنو ةماميلا يف نيدترملاو باذكلا ةمليسم لفاحج نودهاجي نينمؤملا

 ةوْرَعو ليخلا ديز نب ثيرحلاو فنككم وهو ليخلا ديز نب ةوُرُع هانباو ليخلا ديز مهتمدقم

 : ةدشارلا ةفالخلاو يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا باتك يف ءاج كلذ يفو «سّرْضَم نب

 0 يف نيدترعلا لتاقُي ةدرلا باتك يف ليخلا ديز ركذ يدقاولا مامإلا نأ»

 .«قيدصلا ركب يبأ

 :رثألا نويع يف سانلا ديس نبا لاقو

 يبنلا ابحصو املسأ «؛ثيرحو  ىّنكُي هبو  فنكم «نانبا ليخلا ديزل ناكو»

 .''”«ديلولا نب دلاخ عم ةدرلا لهأ لاتق ادهشو هي

 : هنأ ةباصإلا باتكب يئاطلا سّرْضَم نب ةوُرُع ةمجرت يف ءاجو

 :دعس نبا لاق . .ةدرلا ىلع ركب وبأ هثعب نيح ديلولا نب دلاخ عم ةَوْرع ناك»

 ."”(حاطنلا موي هّرَسأ امل ركب يبأ ىلإ نصح نب ةنيبع هعم دلاخ ثعب يذلا وه ةورعو

 . ةريزجلا عوبر يف مالسإلا مئاعد تخسرتو ه١ ١ةنس رخاوأ يف نيدترملا داهج ىهتناو

 يباحصلا ىلإ ءيط ةليبقل ةماعلا ةيبرحلا ةدايقلا ةبترم تلقتنا ه7١؟ ةنس ذنمو

 دالب حتافو ,نيارالو' ءاثلاو قارعلا تونك يف ءيط بئاتك دئاق ليخلا ديز نب ةورغ

 ةيقب ىَضَقَف ءايتع ربكلا نم غلب دق لهلهم نب ليخلا ديز يباحصلا هوبأ ناكو .مليدلا

 مل دق هللا لوتمر ناكر اهيلإ امو ديف ضرأ يف - يي ل

 - ديف 85 - ليخلا ديز ةافو تناكو (؛ ةيضرم د اهب ىلإ ةنئمطملا هسفن تعجر

 ليخلا ديز تام لب :ليقو) يبطرقلا ربلا دبع نبا لاقو «باطخلا نب رمع ةفالخ يف

 اهيف حتتفا يتلا ةنسلا يهو ةيرجه 7١ ةنس يفوت هنأ ودبيو . (رمع ةفالخ رخآ يف

 ديز تامف هنع يلاتلا ثحبملا يف يتأيس امك - مليدلا دالب ليخلا ديز نب ةورع

 . فَلَس ريخل فلخ ريخ ةورع هنبا نأ فرعي وهو هنع هَّللا يضر ليخلا

 .؟ج "7٠ص - سانلا ديس نبال  رثألا نويع )١(

 .؟5ج 48ص - ينالقسعلل  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا 0)



 يئاطلا لبخلا لْيَر نب ةَورع
  مليدلا دالب حتافو تاحوتفلا يف ءيط دئاق -

 لهْلَهُم نب ليخلا دْيَز نب ةَوْرَع يباحصلا وه نيحتافلا نييئاميلا ةداقلا مالعأ نم :

 نب كلام نب ةناثِك نب يِدَع نب روث نب سلحملا نب اًضْر دبع نب ديز نب بِهْنَم نب
 ءاج .يناطحقلا يبرعيلا جحّْذَم نب ددأ نب ءيط نب ثوغلا نب ورمع نب َناَهْبَن نب لئان
 :هصن يلي ام عماجلا باتكب هتمجرت يف

 ردص يف حوتفلا لاجر نم ءرعاش دئاق : يئاطلا لهْلُهملا نب ليخلا ديز نب ةّوْرْع»
 يبلا حا ملسأو ءاهيورح ضعب هيبأ عم دهشو ؛ةيلهاجلا يف ةدم شاع .مالسإلا

 يف يف ٌةونع مليدلا دالب حتتفاو «سدقملا تيب اوحتف نيذلا نيينميلا ةداقلا دحأ وهو . قطع

 .'"”(ريشبلا :هاّمس رصنلا اذهب ًارمُع ربخأ املو «باطخلا نب رمع مايأ

 : ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا باتكب هتمجرت يف ينالقسعلا رجح نبا لاقو

 دقو .روهشم يباحص وهو .هيبأ ركذ مَدَقَت . .يئاطلا ليخلا ديز نب ةوزع»

 يف ةيسداقلا هدوهش يف ينابزرملا دشن . ةيلهاجلا يف بورحلا ضعب هيبأ عم ٌدَهَش

 :هيف لوقي ًارعش رمع ةفالخ

 7(ُهِلْعُي ةهيركلا ىَّشْعَي ْنَم لكامو ًامِلْعُم ةيسداقلا لهأل ُْتَْرَب

 تاحوتفلا لبق . .ةوُرع

 هنأ يناهفصألا ٌركذ ؛ةيلهاجلا يف باش ًاسراف ليخلا ديز نب ةورع ناك دقل

 ديز فنكم يبأ ةدايقب ء ءيط ةليبق نيب نجحم موي ناكو ' "”(نجحم موي هيبأ عم دهشا

 لاق هنع يذلا مويلا وهو «ةيزاجحلا ةيدجنلا رماع ينب ةليبق نيبو لهلهم نب ليخلا
 : ليخلا ديز

 .؟ 77 ص فرطماب دمحمل نمبلا ل نيبستنملا نيرجاهملا مالعأل عماجلا 220

 .؟ج 47ص  ينالقسغلا رجح نبال  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا (5)

 .١"ج 45ص - يناهفصألا جرفلا يبأل - يناغألا ()
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 مساهم ساس ب

 رباودلا دفع دش دق فدكم وبأ ادغ اذإ نوفرعت له رماع ىنب

 كنزا نب هوه كتب نيلثل قلاق#: *لماكلا هبات ىف هريملا ناعلا نبأ لات
 "فلسا لوف تيأرأ :اهيبأل ريخلا

 رئازدلا دفع دش ادق ىدكموبأ اَدُغ اذإ نوفرعت له ٍرماع ينب

 رفاوحلل ًادجبس هْنِم ّمكألا ىرت نرجس يف راح لينتج
 رداوبلاعيرس هيلاوتريثك  ىعَّولا سجترُم ليللا لثمك عْمَجو

 رماع نبا ريمُت يف يحمُر ٌةجاحو ىغّولا هركي نأ ِدْرَّولل ٌةداع ْتَْبَأ ..
 ..ونعل :لاقف ؟ةعقولا هذه تْرَّضَحأ :يبأل ٌتلقف «ةورغ تنب ىليل تلاق

 يبأ نبا نع يناهفصألا ىورو ١2)سارفأ ةثالث :لاق ؟مكليخ تناك مكف :ٌتلُق
 ؟كيبأ عم مويلا كلذ تدهشأ ِتبأ اي :يبأل تلّقَف «ةورُع تنب ىليل تلاق٠ هنأ ىليل

 .©0.«سارفأ ةثالث :لاق ؟كيبأ ليخ تناك مك :ثلق .هتدهش دقل هّللاو يأ :لاق

 موي ةعقوم دّهَش ليخلا ديز نب ةوْرغ نأ :اهلوأ «ةثالث رومأ ىلع كلذ لديو
 هيبأ ليخ نأ :اهيناثو .ليخلا ديز نب ثيرُح هوخأ ًاضيأ اهدهش دقو ؛هيبأ عم نجحم

 يتلا ءيط ليخ دوصقملا نأ ضعبلا نظ دقو «سارفأ 097 تناك نجحع يي
 هيف ىرُي ال هترثكل يأ (هتارجسَح يف قبلا ٌلِضَت شيج) اهنأب ليخلا ديز اهفصو
 :هلوقو .هيحاون : هتارجحو ءهيئول فالتخال رظنملا روهشم قلبألاو ءُقَلِيَألا ٌناصحلا

 اهنظَت ىتح ماكآلا ُنحطت شيجلا ةرثكل : ينعي (رفاوحلل ًادجُس هنم مكألا ىرت)

 ُدْسَي هترثكل داكيف ءيط شيج ةرثك ينعي «ليللا لثمك :هلوقو «ضرألاب ةقصتلم
 اهابأ ىليل تلأس امنإو «ءفصولا اذه لغمب لويخ ةثالث فصوت الو . قالا اوس

 ةثالث :لاقف ؟كيبأ ليخ تناك مك :تلاقف «ةعقوملا كلت يف  ةصاخ - هيبأ ليخ نع
 َةاَمَسُم ةروهشم لويخ ةتس اهنم ةريثك لويخ اذ ناك ليخلا ديز نأل كلذو .سارفأ

 اهنم ءهيبأب ةصاخلا ةروهشملا لويخلا كلت نم ينعي «سارفأ ةثالث :ةورع لاقف
 ءرعشلا كلذ يف هركذ دقو ةكرعملا كلت يف هيبأ سرف وهو (درولا) ىَمَسُملا سرفلا

 رمألاو .ثيرحلا هوخأ هيطتمي ناك رخآ ٌسرفو «ةورُع هيطتمي ناك سرف اهنمو
 كلذ تدهشأ :اهابأ ىليل تلأس دقف ءفنكم ناك ةورع تعن وأ بقل نأ :ثلاثلا
 .(رباودلا َدْقَع ّدَش دق فنكم وبأ) هلوق يف هركذ هابأ نأل «مويلا

 ةوْرَغ مهو ءرعشلا لوقي مهلك نينب ةثالث ليخلا ديزل ناك) :يناهفصألا لاق

 )١( 78ص - يدزألا دربملا سابعلا ىبأل  بدألاو ةغللا يف لماكلا ج١.
 45ص - يناهفصألا جرفلا يبأل  يناغألا (؟) ج"١.
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 .(ثيرحو ةورع الإ دلولا نم هل نوكي ناركني نم سانلا نمو .لهلهمو «ثيرحو
 ةفرعم يف باعيتسالا باتكب ليخلا ديز ةمجرت يف يبطرقلا ربلا دبع نبا لاقو
 ابححصو ءاملسا .ثيرحو فنكم :نانبا هل ناكو «فنكم ابأ ىّنكُيا هنأ باحصألا

 «ليخلا ديز نب ةّوْرع تعن وأ بقل وه فنكم نأ ىلع هلك كلذ لديو نكي يبنلا
 . لِهْلَهُم هتْعَت ناك ثيرح ةاخنأ نأو
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 ىلإ ليخلا ديز ةسائرب اوراس نيذلا ءيط ءاسؤر دفو يف هوخأو ةوْرَغ نكي ملو

 ءيط دفو ٍمِدَق» :نودلخ نبا لاق ثيح ؛ةرجهلل عست ةنس لئاوأ يف هك هللا لوسر

 ةسمخلا كئلوأ ركذ فلس دقو ؟'”(ليخلا ديز مهدي مهمدقي ءًارفن رشع ةسمخ يف

 : ْمُهَو رشع

 ينْعَمْلا ريبج نب كلام ١ يئاطلا لهلهم ليخلا ديز ١

 نيوج نب رماع نب , دوسألا نب ةصييق - ١ ةّيح نبا رماع نب ستير
 يفيرطلا فيلخ نب نيعُق - 1 رماع نب دوسألا نب رماع 6
 يرتحبلا رباج نب ديلولا يرتحُبلا ملاظ نب رباج -
 (هللا دبع نب كلام) ةليدج ينب ليس_-٠ يئاجألا ورمع نب بيبح - 4

 (سرْضَم نب ةوْرع) مال ينب ديس ١ ّلَعُت نب لورج نب ةيواعم نبا- ١
 يناهبتلا سودس نب رز 5 يناهبنلا سودس نب ديز - ١

 لعُت نب لورج نب ةعيبر ينب نم لجر -

 قجحل «ءسودس نب رز الإ ب ِهَّللا لوسر يدي نيب نيتداهشلاب اوقطنو اوملسأف
 ؛لوسرلا بكوم يف مهناكم هعم نيذلاو ليخلا ديز ذخأ امنيب ءرضَنَتو ءماشلاب
 يناثلا عيبر نيب ام مهقطانم ىلإ اوداع نأ ىلإ .هتبحصب أوفرشتو ةنيدملاب اوثكمف
 ؛ءيط نم هموقلو هل ًاباتك مهنم دحاو لكل يك هللا لوسر بتكو ه9 ةنس بجرو

 قرش يف يضارألا نم اهيلإ ناك امو دْيَف ضرأ هيف هعطقأ ًاباتك ليخلا ديزل بتكو
 .قارعلا موختو ة ةرّيحلا نيبو دجنو ةماميلا نيب «ةيبرعلا ةريزجلا

 هوخأو ليخلا ديز نب ةورُم ٍمِدَق ه4 ةنس لاوش وأ ناضمر رهش يلاوح يفو
 لوسرلا بكوم يف امهناكم اذخأف ٠ «ليخلا ديز امهيبأ عم ٌهْوكَي هللا لوسر ىلع ثيرحلا
 نويع يف سانلا ديس نباو باعيتسالا يف يبطرقلا ركذ كلذ يفو «هتبحصب افرشتو

 .ا١ج ه 57ص ب يبطرقلل - باحصألا ةفرعم يف باعيتسإلا 000(

 .1517ص - حرفلل  نودلخ نبا خيرات يف نميلا (')
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 ١ ا 9

 هنأ عماجلا باتكب ةورع ةمجرت يف ءاجو 7١ه يبنلا ابحصو ءاملسأ» امهنأ رثألا

 . ادلع يبنلاب عمتجا ١)

 ثيدحلا ىرج امدنع ِيِكَي هللا لوسر سلجم يف ليخلا ديز هيبأ عم ةورع ناكو

 رشع ةنس ناضمر يف - يئاطلا متاح نب يدع دوجوب ليخلا ديزو باطخلا نب رمع نيب

 هاب لا ل ا ا ا

 قالا بسلا لهارأ يف هدجل شرا ىلإ اهويلا دق تيرعملا «رخأو ورع
 ا

 .ه١١ ةئس عيبر رهش يف كلذ دعب يي هللا لوسر يفوتو  عادولا ةجح

0 

 نو 0 9

 ركب يبأ ىلإ ءيط دفو يف هيبأ لثممو ثوعبم وه ليخلا ديز نب ةورع ناكو

 نب عفار مهنم نييئاطلا ةباحصلا نم ددع دفولا يف ناكو «ِكي هَّللا لوسر ةفيلخ قيدصلا

 هللا لوسر دهع يف لِسالّسلا تاذ ةوزغ دهش دق عفار ناكو «يئاطلا يسبنسلا ةريمع

 ركل تلو نس ارداع امنت «قيدصلا ركب ابأ ةوزغلا كلت يف عفار ٍبِحَصَف «6

 دبعأ :ركب وبأ لاقف ءائيش ينملعو ينحصنا ركب ابأ اي : عقار كات) ةنيدطلا ىلع اؤنرشأو

 نيلجر ىلع رْمأَتَت الو «لام كل ناك نإ قّدَصَتو «ةالصلا ْمِقَأَو «ائيش هب كرشت الو هّللا

 دفو يف - ةريمع نب عفار هيلإ مِدَقَو «ةفالخلا ركب وبأ ىلوت هلق كابا هريملدسلا قد

 د ا ا يع : عفار لاقا - ءيط

 ؟سانلا رمأ يَلَت نأ ىلع َكّلَمَح اَمَق : عفار لاقف «كلذ نع كاهنأ نآلا انأو عغىَلَب :لاق

 . 112 للا (ةلك) تلحس انآ ىلع قيرفقت .هاذت كلؤا نش دعاة 5 : ركب وبأ لاق

 هيبأ ةديصق ىقلأف ؛هعم نيذلاو ركب يبأ يدي نيب ليخلا ديز نب ةَوْرغ فقوو

 : اهيف لاق يتلا ليخلا ديز

 ركبوبأ ٌيلَجبلارمألابماق دقف رصن يبأ تنب نيشْحَت ام ةمامأ

 رمألا مظعُم يف قيدصلا هبحاصو ُهَدَُحَو راغلا يف هَّللا لوسر ُنِحَن

 مهنم «نميلا لئابق رئاس نم ٌدوفو كاذنآ قيدصلا ركب يبأ ىلإ تلصو دقو

 ا ا

 نب َناَرَم لاقف «ينادمهلا يليكبلا يبحرألا ةمالس نب هللا دبعو ينادمهلا يدشاحلا

 :اهنم ةديصق ركب يبأل ريمع

 .؟ج ١؟ص - سائلا ديس نبال  رثألا نويع )١(
 .؛ج ١٠ص - ماشه نبال - ةيوبنلا ةريسلا )
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 سو هتف ان نافل تنم برحلا يف كّدضع مامإلا اذهل لق .

 لوي از يملا اذالليبف مويلا كل ٌنحنف ٌةلوج ْنُكَت نإ
 ")0ليِمَتلامنيأءقحلاعم  ٌنادمهو .ءسمأ لثم مويلا امنإ

 نب ليقع ناك» :ينالقسعلا لاق «يريمحلا كلام نب ليقع دوفولا نم ناك امك

 ًارعش ةدرلا يف لاق «نايبو ناسل ٌبحاص ناكو . .كولملا ءانبأ نم يريمحلا كلام
 . هنم

 يردق مُكُدعأ مل ٌتفصنأ ولو «ُليقع «مهرْدَق ٌموقلا اَدَع دق :ٌلاجر لاقو

 دك وأ ىنينستلا نا عرضا ىلتع» تملا ةهللاو :ىيشيعلا اسياكذلت
 ير تديص لو ؛ دلاخب قحل مث

 ف اوقلطنا نيدلا ةييتافبلا نا ا ناكو
 دي ناكو ءدجنو ةماميلا يف باذكلا ةمليسم عابتأو نيدترملا ةبراحمل نينمؤملا شيج

 يباحصلا نيينميلا ةداقلاو ةباحصلا رابك نم هعمو ديلولا نب دلاخ نينمؤملا شيج

 ورمع نب ليفطلا ميعزلا يباحصلاو يجحذملا ل

 «يرعشألا مْنَع نب ضايعو «يئاطلا لهلهُم نب ليخلا ديز ةداقلا ةباحصلاو ء«يسودلا

 ؛«يريمحلا كلام نب ليقعو «يريمحلا لفون نب ريرجو «يقرابلا ةمثره نب ةجفرعو
 يماللا سرضُم نب ةوُْرَعو «ليخلا ديز نب ثيرحلاو «يئاطلا ةريمع نب عفارو
 يف امهماهسإ ليخلا ديز نب ثيرحلاو ليخلا ديز نب ةورُعل ناكو .مهلاثمأو «يئاطلا
 رثألا نويع يف سانلا ديس نباو باعيتسالا يف يبطرقلا ركذ دقف «نيدترملا داهج
 املو .«ديلولا نب دلاخ عم ةدرلا لهأ لاتق ادهشو هلك هللا لوفر 'انفيض> 9 ءامينأ

 عم ركب يبأ ىلإ دلاخ هثعب «نصح نب ةنييغ وهو ًاريسأ نيدترملا ءاسؤر دحأ عقو
 ةرينفو .يئاطلا سّرْضُم نب ةورُغ هنأ تاقبطلا يف دعس نبا لاق يذلا يئاطلا ةوْرع

 ًامهُم ًاريسأ ناك نصح نب ةئيبع نأل ًاعم امهنأ وأ «ءليخلا ديز نب ةوُرُغ هنأ لمتحملا

 ركب يبأ ىلإ ليخلا ديز نب ةورعو سرضُم نب ةورع هقاسف «نيدترملا ءاسؤر نمو
 .ه١١ ةنس رخاوأ يف نيدترملا رمأ ىهتناو «قيدصلا

 قارعلا حوتف يف . .ةورع
 متاح نب يدع عم اوقلطنا نيذلا ءيط ناسرف نم ليخلا ديز نب ةورع ناكو

 .١٠١ج - ينادمهلا نسحلل - ليلكإلا 2000

 .أج 5١٠١ص كلام نب ليقع ةمجرتل  ةباصإلا مره
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 نب ةدايقب قارعلا يف ري م ىلإ ا يمالسإلا يبرعلا شيجلا يف "يناطلا

 ىو را «ةحلاضملا ىلإ اولامف ٌبرع اهتاكس ناكو
 سرفلا نيبو ةريحلا ميلقإ يف برعلا نيب ًالصاف تارفلا رهن ناكو مهتاماسقناب نيلغشنم

 برقلاب  ةريحلا ةنيدم امه نايسيئر نازكرم ةريحلا ميلقإب ناكو «تارفلا رهن قرش يف
 2 رمال لاباس هير م

 ا ل يا 0 يرسل

 يتلا ةوقلا نأ ىلإ كلذ ريشُيو ؛يئاطلا ليخلا ديز نب ةوْرع هعمو ينابيشلا ةثراح نب

 نب ىنثملا ةدايقب) ةعيبر ْنِم مهريغو نابيش ينب ْنِم تناك ةريحلا يحاون يف تيقب

 ناسرف لك ةورع عم قبي ملو «ليخلا ديز نب ةوْرَع ةدايقب ءيط ناسرف نمو (ةثراح

 مهنم ٌقيرف راسو مهنم قيرف هعم ىَقَب امنإو «شيجلا كلذ يف اوناك نيذلا ءيط لاجرو
 راس يذلا دلاخ شيج ةيار تناكو ه١ ةنس عيبر رهش يف ماشلا ىلإ ديلولا نب دلاخ عم

 شيجلا كلذ دئارو ليلد وه عفار ناكو «يئاطلا ريمع نب عفار يباحصلا ديب ماشلا ىلإ

 كلاسملاب ًاريبخ عفار ناكو ءماشلا ىلإ ةوامسلا ةيدابو ةريحلا ةيحان نم مهريسم يف

 ءام عضوم مسا وهو) - رِقارق نم يوارحص كلسم ربع مهب راسف «زوافملاو ةيوارحصلا

 مهب جرخ ىتح (ةوامسلا ةيداب يف عضوم مسا وهو) - ىّوس ىلإ - (ءانهّدلا ءارحصب

 ريمع نب عفار لبق دحأ قيرطلا كلذ كلسي ملو «مايأ ةسمخ لالخ ماشلاب ءاقلبلا ىلإ
 نب دلاخ َلَد يذلا وهو» يئاطلا ريمع نب عفار ةمجرت يف ينالقسعلا لاق . شيجلا كلذب
 ا رك د و ب كا ع لا ع لا

 1 رجالا لاقو : (هّللا ءاش ام

 ئَوس ىلإرِقارق نمزْوُف ىدعتما ئيلأ غفار رد ةلل

 (0ىديسْنإنم كلبقاهزاجام ىَئَمْنِإ شيجلا ُهَمار ام اذإ كام

 قدتاسلا لبق نياهراس اع نكي نتحلا اهراسام اذإ اييحلا

 ىف ءاقلبلا ىلإ شيجلا كلذ لصوف .'””«ةكرحلا ليقث نابجلا :سْيِجلا ىنعمو

 )١( يرذالبلل  نادلبلا حوتف - ص١1١8.

  7الجامع  يئاطلا عفار ةمجرتل - ص5١8.

 22-2 - -.- ب و -بجيسصحي 2 2 ل ير ببي

 1 - دج 2-_- - جح ع ٍِ - 22ج ري يي ير يري بسمو
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 ىَرْصَب ىلإ شيجلاب دلاخ ىضم مث «ريمع نب عفار هتمدقم ىلعو دلاخ ةدايقب ماشلا
 براحي ناك يذلا يناميلا يدنكلا ةنْسَح نب ليبحرش دئاقلا يباحصلل ًاددم ماشلا

 تفرشأ» يدقاولا ركذ امكو «مورلا شيج براحي ليبحرش امنيبو ىَرْصُب يف مورلا
 لاق ''”«يئاطلا ريمُع نب عفار عم باقٌعلا ةيار تفرشأو بناج لك نم ركاسعلا
 يمسُت برعلاو قي هللا لوسرل تناك ءادوس ةيار يهل باقعلا ةيار نأ : يرذالبلا

 يارد ايباع هلت كاباك ريلخلا جرم تناقش ترو اين ةوارتي موتر .باقعلا ةيارلا

 حوتف ءيط هعم نيذلاو عفار دهشو '" ”«حصأ لوألا ربخلاو  (ةيارلا ىلع ةموسرم
 نب رمع ةفالخ ةيادب يف ه١ يناثلا ىدامج يف كومريلا ة ةعقومو نيدانجأو ىرصُي

 يحاونب ءيط ناسرف نم ةقرف عم ًاطبارم ليخلا ديز نب ةورع ناك امنيب باطخلا
 .ةعيبر نم هعم نيذلاو ينابيشلا ةثراح نب ىنثملا عم ةريحلا

 قارعلاب يباوزلا ةقطنمل ةوْرغ َْحْنَف

 يف يفقثلا ورمع نب ةديبع ابأ باخطلا نب رمع ةفيلخلا ثعب ه١ بجر يفو

 ىلوتف «يراصنألا ورمع نب طيلس هعمو «ةريحلا يحاون ىلع ًاريمأ نيملسملا نم ةوق
 يباوزلا ةقطنم حتفل ليخلا ديز نب ةوْرغ ثعبو «ةريحلا يف رمألا ديلاقم ةديبع وبأ

 اهيلع فرشأ املف ءيط ناسرفب ةوْرَع اهيلإ قلطناف «يسراف ناقهد اهمكحي ناكو
 ءادأ ىلع ةحلاصملا وأ لاتقلا وأ مالسإلا نيب هريخُي اهناقهد ىلإ ثعب ءاهب طاحأو
 «ةحلاصملل نعذأو ةوْرُع لاتق ناقهدلا فاخف :مالسإلا ةعاط يف لوخدلاو ةيزجلا

 يفو .امسوراب لهأو ناقهد هيلع حلوص ام لثم ىلع ًاحلص ةورع هل َدَّقَعو بتكف

 رفظف درودنز ىلإ ةئراح نب ىنثملا ورمع نب ديبع وبأ هجو» :يرذالبلا لاق كلذ

 حلص لثم ىلع اهناقهد حلاصف يباوزلا ىلإ ليخلا ديز نب ةوُرَع هججوَو «ىَبَسو
 «امسوراب

 نيرحبلا ةيالو ريمأ يمرضحلا نب ءالعلا حتتفا - ه١ بجر  ةرتفلا تاذ يفو

 سرفلا تاوق ديب تناك يتلا نيراد ةريزجو نوباسلاو ةرازلا قطانم يبرعلا جيلخلاو
 امو كلذ ناكف «جيلخلا ةقطنمب يسرافلا دوجولا ةيفصت متف يبرعلا جيلخلا ةقطنمب
 ةيبرعلا تاراصتنالا نم ةيسرافلا يباوزلا ةقطنم حْنْمو قارعلاب ةريحلا ميلقإ يف ثدح

 سرُفلا زواَجَت امنيب .ةيسرافلا ةيروطاربمألا عم ةهجاوملا تاهبج يف ىلوألا ةيمالسإلا
 .درجدزي ىرسك مهكلمل ءالولا ىلع اوعمجأو ماسقنالا ةلاح

 .١ج 5١ص - يدقاولل  ماشلا حوتف (1)
 .5١١ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف ()
 .757”ص - يرذالبلل - نادلبلا حوتف هيف
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 رسجلا ةعقوم ىف ةورعل لسابلا داهجلا

 ةعقومب سرملا شيج داهج يف ديجم فقوم ليخلا ديز نب ةورعل ناكو
 يرذالبلا لاق كلذ ىفو ءرسجلا

 23عام لاقتبت لد اديدتع الاق ةكوي ليخلا ديز نب ةورغ لتاق»

 - ةريحلا ةقطنم ىلإ لصو ثيح «ه1١ نابعش لئاوأ يف رسجلا ةعقوم تناكو

 ؛ةريحلا ميلقإ نم نيملسملا جارخإو لاتقل درجدزي ىرسك هثعب شيج ء«ايقناب
 ةريجلاب انقلاب نسحب ارو ةيوذا نب نسيت ةذاوفي سرفلا ناوح رم ةورن ترحرمتا
 ةدايقب سرفلا شيج ةيبلاغ تهجوت امنيب «لايفإ ةدع مهعمو ٍجِجَدُم فالآ ةعبرأ» اوناكو
 . ةريحلا ىلإ ناذاب نب نارهم

 ةاب او اكو نيت دبا تنال يلقن وئام عد يبست ا عيسلسملا بدأ ركشماد
 رسج  رسجلا كلذ سرفلا نيبو مهنيبو ةحورملا ةقطنمب هتدايقب اودشتحاف «فالآ
 نب طيلس يباحصلا هيلع راشأف «ودعلا ىلإ نيملسملاب ربعي نأ ديبع وبأ ررقف - ايقناب

 ىلإ هيدكيو :يحاوتلاب نعي ىلإ نسلسلا راح نأيو روبعلا مدعب يراصنألا ورمع
 :نسرعلا نلإ وتسحلا روبع الإ نققتلا ةيبهوبأ تاق مدعو: رهع قيتمؤملا نيمأ

 ةدماسكلاب ديبع وأ نقف «رشألا هنأل ةنزاك ىذ ىتفلاوبلو قروب اطلس دنا لا لحواف
 ديز نب ةَوْرع لَئاَقو . .ًاديدش ًالاتق اولتتقاو ءسرُْفلا اوُقَلَف ءرسجلا ىلع ةحورملا نم
 ةيمحح رعاشلا يئاطلا ديبز وبأ لتاقو ةفامج لاش لدغ اذيدق ًالاتق ذئموي ليخلا

 .©"0«اينارصن ناكو هرومأ ضعب يف ةريحلا ىَنَأ ناكو «ةيبرغلاب - برعلا  نيملسملل

 عيو هم نيذلا نيملسملاو يققثلا ذييغ يبآ ىلع اولَمَحو نسرُلا شبج 55-5
 لاقف :نيملسملا ىف ُتَّشْفَو تاحارجلا ترثكو . .» : يرذالبلا لاق «يراصنألا طيلُس

 رايتتالار كله ترو موب سيحل اذه سن شيكا ننس دف نبع | اي طل
 الإ ةوق الو لوح الو تيَبأَف دادمتسالاب نينمؤملا ريمأ ىلإ ةباتكلاو يحاونلا ضعب ىلإ

 لئاَّقو . .يفقثلا ديبع ابأ اولتقف نوكرشملا َلَمَحو . .دهشتسا ىتح طيلس لئاقو - هّللاب
 تغلب نيملسملا ةراسخ نأ يربطلا لاقو «. .اديدنش ًالاتت ليموي ليخلا ديز نب ةَوُوَع

 ."'”«(مههوجو ىلع ريثك رشب مهنم برهو ؛قيرغو ليتق نيب نيملسملا نم فالآ ةعبرأل
 «نيملاس نيملسملا نم نيفلأ ءاهزب باحسنالا يف ليخلا ديز نب ةورع حجنو

 بيصأ ىنثملا ناكو «نيملسملا نم فلأ ءاهز يف ةثراح نب ىنثملا بحسنا امك
 مهو اوبحسنا نيذلا نوملسملا عمتج ةجاو ءمهعم نوملسملا هلمحف ةعقوملا يف حارجب

 ىنثملا فرصنا» : يرذالبلا لاق 2 ةقطنم يف ةورشو ىنثملا عم فالآ ثالث ءاهز

 .؛ج 58ص - يربطلل  كولملاو ممألا خيرات (5) ١ .757ص - يرذالبلل - نادلبلا حوتف )١(
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 رمع ىلإ بتكو اهلزنف سيلأ ىتأو «ضعب ةيماح ىلع مهضعبو نيملسملاب ةثراح نب
 ."”«ليخلا ديز نب ةوْرُع عم ربخلاب باطخلا نب

 يتلا هتاحارج نوملسملا ٌجلاعُي سيلأ ةقطنم يف ةثراح نب ىنثملا ةوُرُع كَرَتُق

 ديز نب هّللا دبع هعمو ناسرفلا نم ةبيتكب ةوُرغ قلطناو ءرسجلا ةعقوم يف اهب بيصأ

 :ةرؤتملا ةنيدملاب نع نيتموملا نيمآ ىلإ ىراضنألا

 - قارعلاب رسجلا ةعقومو - ماشلاب كومريلا ةعقوم نيب ناكو» : يربطلا لاق

 تناكو . . يلجبلا هللا دبع نب ريرج كومريلا نع ربخلاب ءاج يذلا ناكو «ةليل نوعبرأ

 نأ ىلع كلذ لديو "”«نابعش يف رسجلاو «ىرخآلا ىدامج نم نيقب مايأل كومريلا
 .ه1١" يناثلا ىدامج 77 يف تناك كومريلا نأل ه١ نابعش يف تناك رسجلا ةعقوم

 ةيسداقلا مث ةليخنلا راصتنا ىلإ رسجلا ةسكن نم روبعلا

 ىلإ قارعلاب ةريحلا ميلقإ يف سيلأ ةقطنم نم ليخلا ديز نب ةوُْرَغ قلطنا

 ها نابعش طساوأ يف هيلإ لصوف ةرونملا ةنيدملاب باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ

 ردابملا وه نوكي نأ يف بغري مل ةوُرْغ نأ را . يراصنألا ديز نب هّللا دبع هعمو

 ناك» :يربطلا لاق .كلذب ةردابملا ديز نب هللا دبعل حاتأو ءرسجلا أبني رمع غالبإب

 رسجلا نع ربخلاب ءاج يذلاو هللا دبع نب ريرج كومريلا نع ربخلاب ءاج يذلا

 ربخللا :رمع هاداتف «ربتملا ىلع وهو رمع ىلإ ىهتناف يراصنألا ديز نب هللا دبع
 ل كلذ ّرّسْأف ربنملا ىلإ دعص مث «ربخلا كاتأ :لاقف هللا دبع اي
 فالآ ةعبرأ ءاهزو يراصنألا ورمع نب طيلسو يفقثلا ديبع يبأ لتقمب ديز نب هللا دبع

 يمارسان
 ءرسجلا أبنب رمع ىلإ مداقلاو ثوعبملا وهو ليخلا ديز نب ةورعب رمع ىقتلا مث

 عم ربخلاب باطخلا نب رمع ىلإ ةئراح نب , ىنثملا ثعب»  يرذالبلا ركذ امك هنأ دِإ

 وه ليخلا ديز نب ةورُم ناك :رخآ عفرم كايد لاقو .«ليخلا ديز نب ةورع
 ىلإ ةوْزُم نم عمس باطخلا نب رمع نأ دب الو ””(رسجلا ربخب رمع ىلع مداقلا

 مهئارمأ رئاس ةعاطو مهعامتجاو سرفلا رمأ مائتلا نم ًءادتبا ؛«ثدح ام ليصافت

 ريمألا رارصإب ًارورمو «ةريحلا ميلقإ ىلإ اهثعب يتلا ةفيثكلا تاوقلاو درجدزي ىرسكل
 ةيماسحلاب زالالا ةنوشي هلوق علغو ندا ىلإ نيبلتملاب رويعلا ىلع دع ىلا
 .؟57 ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف ()
 .؛ج 78ص - يربطلل  كولملاو ممألا خيرات ()
 .7١7ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف (")
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 عم هلتقم ىلإ ىدأ امم شيجب مهدادمإل نينمؤملا ريمأ ىلإ ةباتكلاو ةبسانم ةيحان ىلإ
 عمو هعم باحسنالا نم فالآ ةثالث حاجنب ًءاهتناو ءرسجلا يف نيملسملا نم ريثك

 ةدوعو رسجلا ةعقوم ةسكنو ةميزه نم مغرلابف «سيلأ ةقطنم ىلإ ةثراح نب ىنثملا

 ؛ةريحلا ميلقإ نم ةقطنم نيملسملا ديب لازي ام ةريحلا ميلقإ يف سرفلا مكحو ذوفن

 ةسكنلا نم روبعلاو ةريحلا ميلقإ حتف ةداعإب ةليفك رمع نم ةدوشنملا تادادمإلا نِإو

 .رصنلا ىلإ
 قحل امئيب «فالآ ةثالثلا نيجانلا نم فلأ ءاهز ةئيدملا ىلإ لصو نأ ثبل امو

 ىلع ريثك رشب نيملسملا نم بره» يربطلا لاق ءدْيَملاو دجن ةقطنمب فلأ ءاهز

 دابع :رمع لاقف ؛رارفلا نم سانلا عزجو .. ةنيدملا ىلإ مهلف برهو .. .مههوجو
 ول ديبع ابأ هّللا محري ءملسم لك ةئف انأ . .يلإ متزحنا امنإ مكتنف انأ اوعزجت ال هللا

 .«ةئف هل اَنُكَل لتقتسي ملو ءانيلإ زّيحت وأ «فيحلاب مصتعاف رّبع ناك

 لئاوأ يف - رمع ىلإ كومريلا راصتنا أبنب ىتأ امل يلجبلا هللا دبع نب ريرج ناكو
 يف قرابو معثخو ةليجّب ةقطنم يهو نميلاب هتقطنم ىلإ كلذ دعب راس ه11١ بجر
 ىلإ هتدايق تحت اوراسف «ماشلا ىلإ ريسملل ريرج مهرفنتساو مُهَعَمَجُف «نميلا تاورس

 ةعبرأ ريرج عم ناكو رسجلا ةعقوم أبنب ةورع مودق نم مايأ دعب نابعش طساوأ يف ةنيدملا

 مِدَق ءرسجلا لهأ ةبيصم رمع ىلإ تهتن :نا امل» :يربطلا لاق .ةليجب ناسرف نم فالآ

 0 . يقرابلا ةمثره نب ةجفرعو «ةليجّب يف نميلا نم هللا دبع نب ريرج هيلع
 (. .مهيلإ اوريسف قارعلاب مكناوخإ يف ةبيصملا نم ناك ام متملع دق 5 مكنإ :لاقف رمع

 مِدقو ٠. .هنع نولقاثتيو هنوماحتي اولعجف قارعلا ىلإ سانلا رمع بدنا :ي ىرذالبلا لاقو

 رايتخالا اودرف «هيف مُهّبعَدو قارعلا ىلإ مهاعدف ماشلا وزغ نوديري دزألا نم ُقلخ هيلع

 :رمع هل لاقف ماشلا وزغ نوديري - ةليجب يف ةاّرّسلا نم هَّللا دبع نب ريرج مدقو ءهيلإ

 لعجا :يربطلا لاقو .«معن :لاق . سمخلا دعب ثلثلا مكلفلاو «قارعلا يف كل له

 هللا دبع نب ريرجل هذه مهتازغ يف مئانغلا نم مهيلع هللا ءافأ ام سمخ عبُر مهل رمع
 . «لئابقلا نم هيلإ جرخا ْنَمِلو ؛هيلإ عمتجا ْنَمِلَو

 رمع لسرأ) :ريثك نبا لاق «ةليجب ناسرف يف هللا دبع نب ريرج قلطناف

 يف ريرج جرخفا : :يربطلا لاقو ' '”«قارعلا ىلإ فالآ ةعبرأ يف هللا دبع نب ريرج

 + رهاب ةجلركو ءهموق يف يبلكلا هللا دبع نب بلاغ جرخو «قارعلا ىلإ هموق

 ١ ةقطنم قيرط نع مهريسم ناكو .«قارعلا اومدق ىتح - قراب نم ةئامعبس يف - يقرابلا

 ىرنو .«بيذعلا ىلإ ةبلعثو دْيَق ىلع قيرطلا ريرج َكَلَس» :يرذالبلا لاق «ةيئاطلا دْيَ

 .الج 75ص - ريثك نبال - ةياهنلاو ةيادبلا )١(

 ت22 2 22222



 «ليخلا ديز نب ةوْرُعَو ليخلا ديز ضرأ يهف ًادوصقم ناك دْيَف قيرط نع ريسملا نأ
 ءيط لئابق رفنتساف ءدْيَف ةقطنم ىلإ ةنيدملاب رمع دنع نم ىضم دق ةوُرع ناكو

 نم هعم يذلا شيجلاو يلجبلا هللا دبع نب ريرج ريمألا لصو مث ءدْيَف ىلإ اوعمجتف

 «ليخلا ديز نب ةورع ةدايقب ءىط بئاتك هيلإ ٌثمضناف دْيَف ىلإ بلّكو قرابو ةليجب

 يف قارعلا ريرج لخدف «ةبلعثو دْيَف يف ريرج ىلإ لوصولاب تادادمإلا تعباتتو
 يذلا وه شيجلا كلذ ناكف - ئيط بئاتك يف ليخلا ديز نب ةورع هعمو ه١ ناضمر

 : ليخلا ديز لوقب فصوي نأ قحتسي

 اه يحل لام 0

 قارعلا نم ةقطنم لوأ يهو راقسلا قلل رج ةدايقب اب شيجلا كلذ 5

 ؛ةداقلا ةباحصلا نم هريغو ليخلا ديز نب ةورع هعمو هللا دبع نب ريرج اهيلإ مدقت

 ىلإ همولق ىممنو «راذملا ةيحأن ىلإ نيرج َدَعاَص)» :يدوعسملا نسحلا وبأ لاق

 0 رحل ةليج تلاد 0 ا

 اوتبثف هي ا ل 0

 هد 00 ع 0 قرغو «فيسلا ا :فايززكلا لتقف «ةعاس

 00 و «ةليخنلا

 ا ل م

 هيلعو ةريحلا رهن اهنيبو ةليخنلا ةقطنم هجاوي بيوبلا هل لاقي عضوم ىلإ ايقنابو ةريحلا
 هيلإ مضناو ةليخنلا يف هشيجب لزن دق ريرج ناكو «ةليخنلاو بيوبلا نيب ريبك رسج

 امك ءايقناب رسج ةعقوم يف نيمزهنملا لولف نم سيلأ يف ناك ْنَمو ةثراح نب ىنثملا
 :يربطلا لاق .ىراصنلا ةريحلا لهأ برع نم ةعباتتم تاعامج ريرج ىلإ مضنا

 برعلا عم مجعلا لتاقُت :اولاقف قارعلاب برعلا بلغت ينب ىراصن نم ٌةيتف ىتأو)

 نارهم ةدايقب سرفلا شيجو ريرج ةدايقب نيملسملا شيج نيب ةكرعملا تعلدناو

 ءاهز نوملسملاو أفلأ نيرشعو ةئام ءاهز سرفلا ناكو ء«ه١ ناضمر رخاوأ ىف
 ديز نب ةورُع :مهنم ةداقلا ةباحصلا نم تارشعلا ريرج عم ناكو ءًافلأ نيرشع

 )١( ج 9١١ص - يدوعسملل  بهذلا جورم ١ .



 مهعيمجو «يمعثخلا نيمهسلا يذ نباو ؛«يدنكلا طْمّسلا نب ليبحرشو ؛يبلكلا

 سرفلاو ,ةليخنلا يف نوملسملا ناكو «ةعيبر نم ينابيشلا ةثراح نب د .ةتملاو «كوينامي

 عنتمافا :يدوعسملا لاق سيك رسخت ةيلعو ةريحلا رهن امهنيبو «بيوبلا ىف يف

 ناقيرفلا ربصو ءاوقتلاف  ةليخنلا ىلإ  نارهم ربعف «مهيلإ روبعلا نم نوملسملا
00000000 

 مهرخآ نع اورطفأف ءرطفلا يف نيملسملا ىلع ريرج َّمّزَع» ةكرعملا لبقو
 اذإف ءاوأيهتف تاريبكت ثالث ُرّبكُم ينإ :لاقو «شيجلا ىَبَعو «مهل ىوقأ نوكيل
 اولمحف  موجهلاب - سرفلا مهتلجاع ةريبكت لوأ ّربك املف .اوُلِمخاف ةعبارلا ُترّبك
 ري ا م 00

 0 ل هديل ا حا

 :ةعستلا تاحضصأ قف نييبلكلا ةتادك نئب ىف بلاغو «ةحسعلا تاحصضأ نم ليخلا
 .كلذب دوصقملا رهظي ملو [؛ج /86ص] «ةعستلا باحصأ نم دزألا يف ةجفرعو
 نارهم ىلع لمحو ء«هرهظ نومحي لاطبألا نم ةعامج ُريرج َلَعَجَو» : ي ىربطلا لاق

 لّتق ىتح نيرباص نيققحم دحاو لجر ةلمح نوملسملا لّمَحو . .هعضوم نم هلازأف

 نمو ةليللا كلتو مويلا كلذ ةيقب مهنولتقي نوملسملا مهعبتاف «ةرفكلا َمّرَهَو نارهم هلل

 نيققحم دحاو لجر ةلمح نوملسملا لَمَح» :يرذالبلا لاقو . ؛ليللا ىلإ دعبأ

 هللا دبع نب ريرج نارهم لتق يذلا ناكو «ةرفكلا مزهو نارهم هّللا لتقف « نيرباص

 نارهم ىلع ريرج محتقا» هنأ يربطلا خيرات يف ءاجو .«ناسح نب رذنملاو يلجبلا

 هداهج ركذي ليخلا ديز نب ةورع لاقو .«هنعطف ناسح نب رذنملا ٌدّشو .«هسأر زتحاف

 :دعب اميف اهلاق هل ةديصق يف ةليخنلا ةعقوم يف ميظعلا

 ْمْلْسَي سراوفلا ىَقِلَي ْنَم لك امو سراف دعب اسراف مهنم ٌثصعقأو

 اير دعو ال يوم سام اا

 وأ فلأ ةثام اهيف ليو ٠ ا يال  نيردحنمو نيدعصُم سرفلا

 ؛ةرشع مهنم دحاو لك لّتَق نيملسملا نم لجر ةئام يصحأو - نمرفلا نه - نوديزي

 هللا دبع نب ُريرج َعَقاَو» :ريثك نبا ظفاحلا لاقو ) . ليللا ىتح نوملسملا مهعبنو

 5 يس 22 2222-222 2-2 س22 يسجل 2 ل يس يي سي سل يس 2 ل ج2 222222222222222 222222222222222 222222222 2222222 22-2222 بسسس



 َقَرَغَو ٍدئموي سرُفلا نم ليُق دقو .ةليخنلا دنع مهَمَّرَمَو «مهدئاق َلَمَقو ءَسرْفلا
 اهل تْلَّذو ؛ مايل كاوكربلا وظلت ىررعلاب ةعيولا هذه تناكو ءفلأ ةئام نم ٌبيرق

 .©20«هنع هللا يضر رمع ىلإ سامخألاو ةراشبلاب ريرج ثعبو . .سراف ٌباقر

 .ةيرجه ١ ةنس ناضمر رهش رخآ تبسلا موي يف ةليخنلا ةعقوم راصتنا ناكو

 نأ لوقأو .«ًارهش رشع ةينامث ةيسداقلاو ةليخنلا موي نيب ام نأ لاقُي : يرذالبلا لاقو
 ةعقومو ه١ ناضمر يف ةليخنلا ةعقوم نأل «باوصلا نم بيرق ديدحتلا اذه

 . هّللا قيفوتب حيحصلا نمزلا وه كلذو ةيرجه ١5 ةنس مرحم يف ةيسداقلا

 ةريحلا لهأ ةحلاصم نأل ةريحلا ةنيدمل يقيقحلا حتفلا وه ةليخُنلا راصتنا ناكو

 ةدوعب اهرثأ ىهتنا دق - ه1 رفص يف - ركب يبأ ةفالخ يف دلاخ ةدايقب لوألا شيجلل

 نبا ةليشخنلا ةعقوم لبق اهمكحي ناك دقف ةريحلل رشابملا مهمكحو سرفلا ةرطيسو
 مت املف ؛ةليخُتلا موي ةعقوم يف سرفلا ةداق نم وهو ةريحلا نابزرم يسرافلا بذازألا

 ةدايقب ةريحلا ةنيدم مالسإلا دنج لخدو ء«سرفلا لولف بره ةليخنلا .ةعقوم يف رصنلا

 نم امهريغو متاح نب يدعو ليخلا ديز نب ةورع هعمو يلجبلا هللا دبع نب ريرج

 رشب امك نيملسملل ضيبلا روصقلا تحبصأو ه1 ناضمر رخاوأ يف ةباحصلا

 حتف ةداعإ ليخلا ديز نب ةوزع دهش مث . . يئاطلا متاح نب يِدَع كي ةللا لوس

 ليخ تزاجأ ىتح ىلجبلا هّللا دبع نب ريرج ةدايقب ةريحلا ميلقإ ندّمو يحاون
 ًابونج ةرصبلاو ىضُْع نيب ام نوملسملا كلتماو طاباس ىلإ تارفلا رهن نيملسملا
 يتلاو يلجبلا هللا دبع نب ريرج ةّرْمِإو ةدايق ةرتف يف ًاقرش تارفلاو ًالامش رابنألاو

 .ه54١ ةنس طساوأ ىلإ تناك

 اهميلاقأو ةيسرافلا ةيروطاربمألا ءاجرأ نم مهلفاحجو مهتاوق سرفلا رفنتسا مث
 يف متسر مهدئاقو درجدزي ىرسك مهكلم ىلإ اودشتحاو ىطسولاو ةيسآو ناريإ يف

 عساو رافنتساب باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ ماقف «قارعلاب نئادملا مهتمصاع
 قارعلا ىلإ مهثعبف ةيبرعلا ةريزجلا ةيقبو نميلا نم هيلإ اوقفدتف نيملسملا برعلل
 كو ا لا مس لا نر يصمم

 ىلإ تادادمإ ثعبي نأ ماشلاب نيملسملا شيج ريمأ حارجلا نب ةديبع يبأ ىلإ رمع
 يدارملا حوشكم نب سيق مهنيب ةداقلا ةباحصلا نم ةبكوك ةديبع وبأ ثعبف قارعلا

 يف قشمد حتف دعب كلذو «مهريغو ورمع نب عاقعقلاو يرعشألا ِمْنَغ نب ضايعو
 تعباتتو «ةداقلا ةباحصلا كئلوأ ةيعمب فالآ ةعست ءاهز ماشلا نم لصوف ه5١ بجر

 ىقتلا نأ ىلإ ىرخأ ةهج نم نيملسملا برعلا ىلإو ةهج نم سرفلا ىلإ تادادمإلا

 .الج 79ص - ريثك نبال - ةياهنلاو ةيادبلا )١(
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 «ةيرجه ١8 ةنس مرحم يف ةيسداقلاب ىربكلا ةعقوملا تعلدناو «ةيسداقلا يف ناقيرفلا
 ةاكينعلا ني دع ارور سانا درو يب ءيط ناسرف دئاق ليخلا ديز نب ةورع ناكو
 : ةيسداقلاب ريكلا يخيراتلا راصتنالا قيقحت 7 يف رفاو ماهسإ مهل ناك نيذلا لاطبألا ةداقلا

 زييمت يف ةباصإلا باتك يف ليخلا ديز نب ةوْرَغ ةمجرت يف ينالقسعلا رجح نبا لاق

 : هيف لوقي ًارعش رمع ةفالخ يف ةيسداقلا هدوهش يف ينابزرملا دّشْنأو . .» ةباحصلا

 1 ُمِلْعُي ةهيركلا ىَّشْعَي ْنَم لكامو ًامِلْعُم ةيسداقلا لهأل ُتْرَوَب

 نب ِداَمَح انثَدَح :لاق ىيحي نب نسحلا ينربخأ» :يناهفصألا جرفلا وبأ لاقو

 ارعابت اسراخ ناكز قرع دل لاقت ذر نيكل يقل نق لاق هيبآ نه ناعجتإ

 : هئالب نسح ركذي كلذ يف لاقو ؛هؤالب اهيف نسحف «ةيسداقلا دهشف

 ٌمِلْعُي ةهيركلا ىَّسشْعَي ْنَم لك امو ًامِلْعُم ةيسداقلا لهأل ُتْرَوَب

 0 حا حربا كك كليجا اهلُْبَق ةليخُتلا فانكأب مويو

 4 122 ضراوفلا ىقلي نم لك اهو سراف دعب ًاسراف مهنم ٌتصعقأو

 1 نواره نال كايتو «يتريجو «لجألا ُهَّللا يناججَنو

 نيذلا نيينميلا ةداقلا ةباحصلا نم ناك ليخلا ديز نب ةوُرَع نأ ىلع كلذ لديو

 تايار تعفتراو « ريفظلاو ريصتلا يت د١ ىلإ يعش ءاهج داع ىف يانا

 تارفلا رهن ىلإ ةيسداقلا نم ةقفاخ مالسإلا

 باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ باتك ىتأ ةيسداقلا حتف نم نيرهش دعبو
 نوملسملا فقوتي نأب قارعلاب نيملسملا شيج ريمأ صاقو يبأ نب دعس ىلإ
 ىلإ نيملسملا بدني نأو - تارفلا قرش ىلإ مدقتلا مدعو  قارعلاب مه ُثيح
 هنإف صمح وأ ماشلاب نيملسملا شيجو حارجلا نب ةديبع يبأ ةدجنل ماشلا

 ىلإ مهنم ريثك قلطناف رمع باتكب ةباحصلا ةداقلا دعس غلبأف «مورلا نم رصاحم

 .مورلا داهجل مهناسرف عنم ماشلا

 .اأذج عا/ ص - ينالقسعلل - ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا 000

 .١"ج ه١ص - يناهفصألا جرفلا يبأل يناغألا (؟)

 0 ةقباسلا ثحابملا يف ةيسداقلاب ةميظعلا ٍمهراودأو نيينميلا ةداقلا ةباحصلا ركذ مدَقَت 0

 نب سيقو ؛يمالسإلا شيجلا ةنميم دئاق يلجبلا هللا دبع نب ريرج مهمهأو «سباتكلا اذه يف

 «ًةيسدأقلا لاطبأ عجشأ يديبزلا برك يدعم نب ورمعو «ةريسملا لئاق يدارملا حوشكم

 طمّسلا نب ليبحرشو «يرعشألا ِمْنَع نب ضايعو «ةدنك ناسرف دئاق يدنكلا سيق نب ثعشألاو

 . يثراحلا باهش نب ريثكو ١ ليخلا ديز نب ةورعو يرذعلا ةطفرع نب دلاخ كلذكو ؛يدنكلا



 سدقلا حتف يف ليخلا ديز نب ةورعل يدايقلا رودلا

 ىلإ ميناتتبرتب الصور يذلا ةياحضلا ةداقلا رربأ نتي لجاتلا ديز نب ةززع ةاك
 نب ةديبع يبأ ةدايقب ماشلاب نيملسملا شيج - ىلإ اومضناو ه6١ ةنس طساوأ يف ماشلا

 ءاردلألا راع نيم ناك نا ضمطو نيطسلا لامشي مورلا سجوو ةلجاؤم يل حرعللا

 :نأ عماجلا باتك يف ءاج كلذ يفو «سدقلل يمالسإلا يبرعلا حتفلا يف ةباحصلا

 يف حوتفلا لاجر نم .رعاش دئاق :يئاطلا لِهْلهملا نب ليخلا ديز نب ةوُرع»

 001 املا يار نيذلا نيينميلا ةداقلا دحأ وهو . .مالسإلا ردص

 ماشلاب نيملسملا شويج ريمأ حارجلا نب ةديبع وبأ عمتجا ه١ ةنس رخاوأ يفف

 نم ناكو ءاهحتفل هجوتلا متي يتلا ةقطنملا لوح رواشتلل ةداقلاو ةباحصلا رابك عم
 نب ليبحرشو «يراصنألا لبج نب ذاعُم قشمد يف عامتجالا كلذ اورضح نيذلا ةباحصلا
 «يسودلا ةريره وبأو «نايفس يبأ نب د ليزيو «كديلولا نب , دلاخو «يدنكلا ةنّسَحخ

 ديز نب ةورُو ءصاعلا نب ورمعو ؛يدارملا حوشكم نب سيقو ؛ورمع نب دادقملاو

 : يدقاولا هللا دبع وبأ مامإلا لاق «ةداقلاو ةباحصلا تارشعو مْنَع نب ضايعو «ليخلا

 ةيبنلإ انإو ةيواضتك ىلإ امإ نيسعلا نلغا عيملدبملا ءازمأ قار: قفتافا
 نب ذاعُم لاقف ؟. .امهنم نورت يذلا امف :حارجلا نب ةديبع وبأ لاقف «سدقملا
 ٌتْبَصَأ :لاقف ةهللاب رعتساو زدت كذمأ كيحف هع قينمؤملا نيمأ ىلإ بّتكأ : لّبعج

  يعخنلا حصان نب ةجفرع عم باتكلا ثعبو ءرمع ىلإ بتكف ءذاعم اي يأرلا

 «سدقملا تيب ىلإ ريسملاب رمع باوجب داع مث ءرمع ىلإ ةجفرع راسف - يجحذملا

 309 سدقملا تيب ىلإ مهريسمب اوحرفف « يملسعلا ىلع رمع باتك ةديبع ونبأ ارق

 ةقطنم يف ماشلاب ةيمالسإلا ةيبرعلا تاوقلا نم افلأ نيعبرأ ءاهز عمتجاف
 نيثالثو ةسمخ ميسقت متف - ه5١ ماع علطم يف - هيروسب نالوجلا ةيباج «هيبياجلا

 ةقرف لك دوقي نأ ىلع «فالآ ةسمخ نم ةقرف لك نوكتت «قرف عبس ىلإ مهنم أفلأ

 نب ةديبع وبأ 200 يذلا ةعبسلا ىلإ راظنألا تعلطتف «ةياحصلا نم دئاق ريمأ

 يتلا عبسلا قرفلا وأ شويجلا كلتل ءارمأك ةداقلاو ةباحصلا تائم نيب نم حارجلا
 مهنإ لب «نيعباتلاو ةباحصلا تائم اهنم ةقرف لك يف ناكو سدقملا تيب حتفل هجوتتس

 لك ىف هجوتي نأ رّرَُق دق حارجلا نب ةديبع وبأ ناكو «نيعباتلاو ةباحصلا نم ًاعيمج

 ىلعو .هشيجب ريمأ مهيلع لزني موي لك يفف هللا ءادعأ بهرُي يكل هتقرفب ريمأ موي

 : ماشلا حوتف باتك يف ءاج امكو بيترتلا كلذ ءوض

 11 ليخلا ديز نب ةورع ةمجرت - هير ىفاتلا 10

 .١ج ١5 4ص - يدقاولا هللا دبع وبأ - ماشلا حوتف (5)



 فالآ ةسمخ هيلإ ْمَضو «ةيار هل َدَّقَعَو «ديلولا نب ب دلاخب حارجلا نب ةديبع وبأ اعد ١

 . سدقملا تيب ىلإ هحّرَسو .فحزلا ليخ نم
 «فالآ ةسمخ ىلع ةيار هل َدَّقَعو نايفس يبأ نب ديزيب اعد يناثلا مويلا يف - مث - ؟

 . سدقملا تيب ىلإ دلاخب قحلي نأ هرمأو
 هيلإ ْمَضو ةيار هل َدَقَعو يدنكلا ةَئْسَح نب ليبحرش اعد  ثلاثلا مويلا يف  مث»

 تيب مدقت ىتح كعم ْنَمِب رِس :هل لاقو نميلا لهأ نم سراف فالآ ةسمخ

 .«كّلْبَق مَدَقَت ْنَم ركسعب طلتخت الو ءاهيلع كركسعب لزنأو «سدقملا
 .فالآ ةسمخ هيلإ مضو «ةبتع نب مشاه نب لاقرملاب  عبارلا مويلا يف اعد مث  ؛

 .سالقملا فيم لإ هرتسو

 فالآ ةسمخ هيلإ ْمَضو «يرازفلا ةبجن نب بيسملل اَهَمْلَسو ةسماخ ةيار َدَقَع مث 5

 .«هباحصأب قحلف «لئابقلا نم مهريغو م

 حوشكم نب سيقل اهمّلَسو ةسداس ةيار ةديبع وبأ دقع . سداسلا مويلا يف مث 5

 .مهءارو هريَسو سراف فالا ةسمخ هيلإ مضو يدارملا

 «يئاطلا لهْلْهُم نب ليخلا ديز نب ةورعل اهمّلَسو ةعباسلا ةيارلا ةديبع وبأ َدَقَع مث - ١

 مدقت ىتح ْرِس : : ًالئاق ب سدقملا تلبي ىلإ مهءارو رو «فالآ ةسمخ هيلإ ٌمضو

 . ''(كّلبَق مَدَقَت ْنَم ركسعب طلتخت الو ءاهيلع كركسعب لزنأو سدقملا تيب

 تيل لي ل ند اعل يدقاولا هّللا دبع وبأ مامإلا لاق

 «ريمأ موي لك يف ؛مايأ ةعبس يف ةعبسلا ءارمألا تراسو «أفلأ نيثالثو ةسمخ سدقملا

 . "”(نيربكم نيللهُم هشيجب ريمأ مهيلع لزني موي لك يفف هللا ءادعأ هب بهرُيل هلك كلذو

 يف مهتناكم ولع ىلع لدي ةعبسلا ةباحصلا كئلوأ ريمأت نأ نايبلا نع ينغو

 ةعبرأ ماشلا شيج ناك دقف «ىرخأ ةلالد ةمثو «تاحوتفلا ةدايقو ةعاجشلاو ةماعزلا

 ناكو ءماشلا تاهبج نم ةهبج دوقي ريمأ عبر لكل ناكو ماشلا حوتف ةيادب ذنم عابرأ

 ناجح تاون قفل ةيرحاب شيجلا عبر ريمأ نايفس يبأ نب : ديزي عابرألا ءارمأ نم

 عبر ريمأ صاعلا نب ورمعو «نيطسلفو ندرألاب شيجلا عبر ريمأ يدنكلا ةنْسَح
 ةيادب يف ةعبرألا ءارمألا عبار ةديبع وبأ ناكو «نيطسلف برغو ةزغ ةهبجب شيجلا

 ريمألا حارجلا نب ةديبع وبأ حبصأ مث ماعلا دئاقلا ريمألا ديلولا نب دلاخو ماشلا حوتف
 ريمأتف ءماشلا شيج يف عابرألا ءارمأ نم دتاق ةباثمب ديلولا نب , دلاخو ماعلا دئاقلا

 نكي مل امنيب «ماشلا شيج ةدايق يف مهزكارم ىلإ دوعي «ليبحرشو «ديزيو ءدلاخ

 .ادج 44١ص - يدقاولا هللا دبع وبأ  ماشلا حوتف )١(



 نم اسيل امهف يدارملا حوشكم نب سيقو ليخلا ديز نب ةورعل ةبسنلاب كلذك رمألا
 ىلإ راسو ماشلا حوتف ةداق نم ناك حوشكم نب سيق نأ الإ ؛ ماشلا نتبع هد ةداق

 ؛ليخلا ديز نب ةورعل لوألا مودقلا وه اذه ناك امنيب ٠ «نيملسملل ًاددم ةيسداقلا

 هنوكو ؛«قارعلاب حوتفلا ةدايق يف هتعاجش «نيرمأ ىلإ دوعي ةعباسلا ةقرفلا ىلع هريمأتف

 لاجرو ناسرف نم تناك ةعباسلا ةقرفلا نأ ىلإ ريشي امم ء ءيط ةليبقل يبرحلا دئاقلا

 ةيبلاغف ماشلا شيج عابرأ ءارمأ ىلع كلذ قبطني الو .لقألا ىلع اهتيبلاغ يف ءيط
 لئابقل يبرحلا دئاقلا عالكلا وذ اهيفو نييريمحلا نيينميلا نم نايفس يبأ نب , ليزي ةقرف

 ةدايقب ةثلاثلا ةقرفلا امأ .ةينامي'ىمظعلا اهتيبلاغ دلاخ ةقرف نإف كلذكو ءرّيْمَح

 فالآ ةسمخ)» اهنأب ماشلا حوتف باتك يف صنلا ءاج دقف يدنكلا ةنّسَح نب ليبحرش
 :نأ عماجلا باتك يف ءاجو «نميلا لهأ نم سراف

 ةَنَّسَح نب ليبخرش سدقملا تيب حتف يف اوكراش نيذلا نيينميلا ةداقلا نم»

 [؟"ا/؟ص] «لتاقم 50٠٠٠١ اهماوقو نيينميلا ةاشملا قرف ربكأ دئاق يمرضحلا يدنكلا
 ماشلا حوتف يف ءاج دقو «فالآ ةسمخ باوصلاف يعبطم أطخ عماجلا يف عقو دقو

 .ناسرفلا نم اوناك مهنأ

 ىتش نمو قارعلاب شيجلا ددم نم اتناكف ةسماخلا ةقرفلاو ةعبارلا ةقرفلا امأو

 حوشكم نب سيق ةدايقب ةسداسلا ةقرفلا تناك امنيب «جحذم نم عخنلا مهنمو لئابقلا
 : ْنَأ عماجلا باتك يف ءاج كلذ يفو «نيينميلا ةامرلاو ناسرفلا نم يدارملا

 حوشكم نب سيق سدقملا تيب حتف يف اوكراش نيذلا نيينميلا ةداقلا نم»

 فراشم ىلإ تسلا قرفلا تفاوت دقو [7"١7؟ص] .«نيينميلا ةامرلا دئاق يدارملا
 نم ةيحان يف اهريمأ ةدايقب ةقرف لك تطبارو «ةقرف موي لك «مايأ ةتس يف سدقلا

 «ليخلا ديز نب ةوُرُع ةدايقب ةعباسلا ةقرفلا عباسلا مويلا يف ْثَلَبْقأو . سدقلا فراشم

 :هنأ عماجلا باتك يف ءاج دقو

 ليخلا دُّيز نب ةوُرْغ سدقملا تيب حتف يف اوكراش نيذلا نيينميلا ةداقلا نم
 .[77؟ص] .؟«نيينميلا ةاشملا قرف ىدحإ دئاقو ةديبع يبأ شيج ةيار لماح

 : ماشلا حوتف يف يدقاولا م لاق

 ١ ةلمرلا قيرط يلي امم ِلَرَتَق هشيجب ليخلا ديز نب ةَوْرُع عباسلا مويلا يف : َلَبْقأو .
 نراك ذل[ ىملعملا فينا ىلع قيملسملا ءارنأ نم دحلا لزَن اهب : ضاع ويهللا لبغ لآق

 نضل ا ا اعدو يلع رق اه ضو 1/6 [:

 فراشم لوح ةعبسلا ةباحصلا 50 ةدايقب ب عبسلا ةيمالسإلا قرفلا تطبار دقو



 - برعلا نم مهتيبلاغو - ىراصنلا اهلهأ سدقلاب ناكو «تاهاجتالا رئاس نم سدقلا

 موقلا بيجتسي نأ ىسع لاتق نود مايأ ةعبرأ نوملسملا ثكمو .«مورلا نم شيجو
 قراوطلاو قيناجملاب سدقملا تيب راوسأ اونّصَح دق» مورلا شيجب اذإف «ةحلاصملل
 ءاتشلا مايأ يف سدقملا تيب ىلع نيملسملا لوزن ناكو . .نشاوجلاو قردلاو لابنلاو

 .«تقولا كلذ يف مهيلع نوردقي ال نيملسملا نأ مورلا تنظو «دربلاو

 ماشلا حوتف يف ءاج كلذ يفو .سماخلا مويلا ذنم لاتقلل نوملسملا زرب مث

 لبنلاب مهوقشرو نميلا لهأ نم ةّلابنلا تزربو «مهيلإ نوملسملا فحز» :هنأ

 ىلع مهسكني لبنلا اوأر ىتح «لبنلا نم نيزرتحم ريغ مورلا ناكو ؛«(ماهسلا)
 نوُتفاَهَيُف مورلا لبتلاب نومري مهُتيأر دقلف «نميلا برع رد هلل :لهْلَهُم لاق .مهسوؤر
 روسلا اورتسو مهنم اوزرتحا لبنلا مهب عنص ام مورلا ىأر املف ء«منغلاك مهروس نم
 .[55١/١ص] .؟لبتلا ُدْرَي امبو دولجلاو فجحلاب

 : يناهفصألا لاق دقف ليخلا ديز نبا وه صنلا اذه يف روكذملا لهْلَهُمو

 0 ا ؛لهلهمو ثيرحو ةوْرَع مهو نينب ةثالث ليخلا ديزل
 ثيرح ٌتعن ناكو فنكم ِهَّتْعن ناك ةورٌع نأ نييبت فلس دقو . (ثيرخو ةورغ الإ دلولا

 هنأ ٌرزعُي كلذف مع اةقداجب ىف نالاب ندا تيرس ذأ يتايفسالا ةكددتتو ؛لهلهم

 ةامرلا هلعف ام دهاشف «سدقملا تيب فراشمب ةورع هيخأ شيج ىلإ مضن ذنأو . لهلهُم

 .ينارعلا وشتم تب نسي ةامرلا كئاق ناكر سدقلا رارسأ ترن مورلاب ياحب

 ناكو «سدقملا تيب ىلإ نيملسملا نم ةقرفب حاّرَجلا نب ةديبع وبأ لَبْمأ مث
 ةماعلا ةدايقلا ةديبع وبأ ىَلوَتَق ءًاضيأ هعم تناك ةقرفب اهيلإ لبقأ دق صاعلا نب ورمع

 «سدقملا تيب راوسأب نصحتملا ودعلا راصحو ةلزانم يف ةيمالسإلا ةيبرعلا قرفلل
 شيجلا ةيار ىه «ةدحاو ةيار هل دحاو شيج ةباثمب اهعيمج ةيركسعلا قرفلا تحبصأو
 اميف  يهو (ةديبع يبأ شيج ةيار) تاياورلا ضعب يف يهو ماشلاب يمالسإلا يبرعلا
 ماشلا شيجل ديلولا نب دلأاخ ةدايق ةرتف يف تاياورلا اهتركذ يتلا ةيارلا نقلا قدي

 ةلاذإ اهلماتو اهنح اود ناكر ( كافكا ةلرز نهرب (ديقولا حب , للاخ ةيار) اهنأب

 - قرفلا ةفاك تعمتجا اذإ ةدحاو ةيار شيجلل نوكتف ؛ ؛يئاطلا ريمع نب عفار يباحصلا

 يف حارجلا نب ةديبع يبأ مودقب ثدح ام وهو ء«ماعلا دئاقلا ريمألا ةدايقب - شويجلا وأ

 «ةريبك ةيمهأ اهلمحيس نملو ةيارلل ناكو «شيجلل ةماعلا هتدايقو سدقملا تيب راصح
 ةوْرَغ دعي ملف «ليخلا ديز نب ةورعل ةيارلا ةديبع وبأ ىطعأف «ةماعلا ةدايقلا ةيار اهنأل

 ةماعلا ةدايقلا ةيار لماحو بحاص ًاضيأ حبصأ امنإو طقف شيجلا قرف ءارمأ نم ًادحاو
 نأ ىلإ نيرهش نم رثكأ رمتسا يذلا سدقملا تيب راصحو ةلزانم يف نيملسملا شيجل
 نأ ىلع . .حلصلاو نامألا ةديبع يبأ نم سدقلا لهأ بلط» هنأ ْدِإ ءسدقلا حتف مت
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 رمع ىلإ ةديبع وبأ بتكف «باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ مهل دقعلل يلوتملا نوكي
 (. . سدقملا تيب ىلإ رمع مدقف ءكلذب

 دقو «ةلزانملاو راصحلا نم نيرهش نم رثكأ دعب ًاحلص سدقملا تيب حتف متف
 :الئاق حتفلا يف يدايق رود مهل ناك نيينمي ةداق ةعبس عماجلا باتك يف فرطماب ركذ

 : سدقملا تيب حتف يف اوكراش نيذلا نيينميلا ةداقلا ْنِم»

 .نيينميلا ةاشملا قرف ربكأ دئاق ىمرضحلا يدنكلا ةَئَّسَح نب ليبَحْرش
 . يتلا ةامرلا دتاق يكارثلا حوشكم نب نسبت
 .ناسرفلا دئاق ىعْحَّنلا رماع نب ةداّبع

 قرف ىدحإ دئاقو ةديبع يبأ شيج ةيار لماح يئاطلا ليخلا ديز نب ةّرْرع
 ْ ١ :تينمملا ةافلا

 ماشلا همودق ىدل باطخلا نب رمع قفارم يراصنألا تفاضلا نب ةذاَبع
 | 60 سدقملا تيب حتف ةبسانمب

 :تاملسملا ا ةقرف ةدئاق ة.راصنألا دب: كت ءامشأ
 .«هتداق دحأو ةديبع يبأ شيج رج يف ديربلا بحاص يِعَحَّنلا حصان نب ةجفْرَع

 .[١737ص)

 يراصنألا لبج نب ذاعمو ةداقلاو ةباحصلا كئلوأو ليخلا ديز نب ةورع ناكو ش
 باطخلا نب رمع نيتمؤملا ريمأ عم سدقلا اولخد نيذلا نيينميلا مالعأ نم
 رهش يلاوح يف - يمالسإلا يبرعلا اهرصع قورشو سدقلا حاتتقا موي هنع هللا يضر

 .اهأأ ةنس - عيبر

 دنواهن حْبَقو سدقلا حْنُف نيب ام ءيط تاراسم

 يف وه  نيطسلف بلق - سدقلا حتف يف ليخلا ديز نب ةورعل يدايقلا رودلا نإ
 ةيباج نم ةورع اهداق يتلا ةقرفلاف حتفلا كلذ يف ءيط لاجرو ناسرف رود تقولا تاذ
 مضت تناك سدقلا حتفو راصح يف اهريمأ ناكو سدقلا ىلإ ةيروس يف نالوجلا
 حوتفلا يف امهل نادئاق مهنيب ناكو - ًابلاغ ءيط ةليبق نم مه لتاقُم فالآ ةسمخ
 أبن مدقت دقو يئاطلا ريمع نب عفار يباحصلا :امهدحأ ءرفاو ماهسإ ماشلاب ةقباسلا
 بحاصو دلاخ شيج دئار ناكو ه١ عيبر رهش يف ديلولا نب دلاخ عم ماشلا هلوخد
 حْنُق ىتح اهريغو قشمدو كومريلاو نيدانجأ حوتف ءيط نم هعم نيذلاو وه دهشف هتيار

 ه8 ةنس سدقلاب يفوتو «نيطسلفب ءاضقلا ىلوت نم لوأ يراصنألا تماصلا نب ةدابغ ناك 000
 . سدقملا اسسببت فورعم هربقو
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 رابك نم ناك «يئاطلا ةثراح نب فيطغ نب دايز نب ناَحْلِم :امهيناثو . سدقملا تيب
 شويجلا ثعبو ماشلا حتفل سانلا قيدصلا ركب وبأ رفنتسا املو 217 ءيط تايصخش

 ىلإ ءيلط لاجرو ناسرف نم ةئامتس يف دايز نب ناَحْلِم دقو - ه1 رفص يف ىلوألا

 راسف حارجلا نب ةديبع يبأ شيج ىلإ ركب وبأ ههجوف هللا ليبس يف داهجلل ركب يبأ
 عيبرو رفص يف  اهتايادب ذنم حوتفلا هعم دهشو ةديبع يبأ ىلإ هناسرفب مضناو ناحلم
 يلاوح يف ليخلا ديز نب ةورع ةدايقب ةعباسلا ةقرفلا يف سدقملا تيب حتف ىلإ ه٠

 .هاأ5 عيبر رهش

 ميسقت مت يتلا ةعبرألا ميلاقألا نم ةثالث حتف يف هلك كلذب ءيط تمهاس دقل
 ءيط رود دتما مث ءنيطسلفو «ندرألاو .قشمد يهو ًايركسعو ًايرادإ اهيلإ ماشلا دالب
 لمكي يذلا صيخ رمز مارلا عيلكإلا تقف ىف ءاهسالا لإ د يزسعلا كن دعم

 حارجلا نب ةديبع وبأ راس ه١ ةنس طاسوأ يفف «ةيكاطنإو ُبَلَحَو نيرسنقو صمح

 ناك نكلو «ليخلا ديز نب ةورع هعم نكي ملو «صمح ميلقإ ىلإ شيجلا نم مسقب
 ناسرف نم نيفلأ ءاهز امهعمو يئاطلا ريمع نب عفارو يئاطلا دايز نب ناحلم هعم

 ركذ امكو - صمح ىلإ راس امل ةديبع ابأ نأ ءىط نرد مامن نم ناكن :ءيط

 دق ناكو ''”«يئاطلا دايز نب ناحلمو ديلولا نب دلاخ همامأ ةديبع وبأ مّدَق ١  يرذالبلا

 نكي مل امنيب ءطمسسلا نب ليبحرشو يدنكلا دريسألا نب طمسلا اهالوتو صمح حتتفا
 عفارو ناحلم مهاسف «ةيكاطنإ مث بلح ىلإ مث نيرسنق ىلإ صمح دعب ام حتف مت دق
 صمح نم شيجلاو ةداقلا ةيقبو ةديبع يبأ عم اوراس دقف «كلذ حتف يف نويئاطلاو

 ذنم ءيط نم رئاشع نيرسنق رضاح نكست تناكو «نيرسنق دالب حتف متف نيرسنق ىلإ
 نيرسنق ةنيدم انطبار : منغ نب نمحرلا دبع لاق .. :يرذالبلا لاق «مالسإلا لبق ام

 برح دعب هولزن اميدق ءيط رضاح ناكو  طمسلا نب ليبحرش لاق وأ - طمسلا عم

 يف مهوقاب قرفتو مهنم َلَّرَن نم  ىملسو اجأ - نيلبجلا اولزن نيح مهنيب تناك داسف
 فال لا ال لل ةالتلا

 "”«مهتعامج نم ْدَش ْنَم الإ ريسيب كلذ دعب اوملسأ

 نق ارق رق ينل ىلا! لقرعللا نوع ادن قمت ةملعب ل ديا لاهو
 الجر نوثالث نيملسملا نم لّقَق» :يدقاولا لاق ءاديدش ًالاتق اولتاقف «مورلل نيمك

 كردأ ؛ءيط رابك نم :يئاطلا دايز نب  ميجلاب  ناجلم» عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاج )١(

 يف مهتبغر هيلع ضرعو .هموق نم ةئامتس وأ ةئامسمخ يف ركب يبأ ىلع دفو هديك يبنلا
 يرذالبلل نادلبلا حوتف يف ءاج امنيب [584ص] «. . حارجلا ةديبع يبأب قاحللاب هرمأف «داهجلا

 . ءاحلاب (. . ناحلم) همسا نأ

 151 7١ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف ()
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 مهيفو نوقابلا زاحنأو ٠٠ ي يئاطلا كاحضلا نب شوانم مهنم ناك ؛ءيط نم مهلك
 ءامد لوأ ةيئاطلا ةيناميلا ءامدلا تناك كلذبو [١١”ص)] .«يئاطلا سوانم نب فوع

 باتك يف فرطماب لاق :مورلا نم ْبَّلَح ريرحت ليبس يفو هللا ليبس يف قارت

 ل ةحتاف ةينميلا قرفلا ىدحإ دئاق يعخنلا مراع نب دابع ناك » : عماجلا

 نب طمسلاو . .بلح ةحتاف ةينميلا قرفلا ىدحإ دئاق يناَّسّعلا ةرمض نب بعكو
 .[١1غص] .«ُْبْلَح حتاف وه يدنكلا دوسألا

 امل» :يدقاولا لاق «ةيكاطنإ ىلإ ْبّلَح نم نيملسملا شيجب ةديبع وبأ راسو
 م .ديز نب ديعس شيجلا ةمدقم ىلع ةديبع وبأ لعج . .ةيكاطنإ ىلإ نوملسملا راس

 يف قورسم نب ةرسيم هءارو راسو .سراف فلأ هعمو يئاطلا ريمع نب عفار هءارو رّيَس
 ةديبع وبأ مهءارو راسو «فحزلا ركسع يف ديلولا نب دلاخ هءارو راسو «فالآ ةثالث

 ؛يريمحلا عالكلا وذو ؛يديبزلا برك يدعم نب ورمع هعمو شيجلا ةيقب يف

 .[ماشلا حوتف - ١/١5١ ص] . « مهلاثمأو . .ركب يبأ نب نمحرلا دبعو

 هنأ ىلع لدي ءةيكاطنإ حتف يف (ةبيتك) لتاقم فلأل يئاطلا ريمع نب عفار ةدايقف
 ةيكاطنإ تناكو «ىئاطلا دايز نب ناحلم كلذكو «.صمح نم ريسملا لم كلذك ناك

 ماشلا دالب رخآ ىلإ تاحوتفلا يف دتما ءيط ماهسإ نإف كلذبو ءماشلا حوتف ىهتنم
 .ايلاح ايكرت يف - ا ل اي

 5000000055 ىلع ناسرفل ناك قارعلا يف امنيب
 ءيطل ناك مث ه5 ةنس رفص يف نئادملا حتف مت دقو «ةرساكألا ةمصاع نئادملا
 : ةفيلخ نب , هللا دبع لاق ه1 هني ةدمتلا ىذا يف ءالولج مينو ةيقونا ف اهناهسإ
 ءدنواهن مويو «ةعيقولا ءالولج مويو نئادملا موي ءيط سأر متاح نب يدع ناك»

 . ارْثَسُت مويو

 اهب نكسو طتخاف قارعلاب ةفوكلا ةئيدم سيسأتو طاطتخا مت ه117 ةنس يفو
 دنع ليخلا ديز نب ةورع كلذكو متاح نب يدع اهب رقتساو ؛ءيط تالاجر نم ريثك
 ةفوكلا يف ةورع ناكو «ةرصبلا يف ءيط نم ديدعلا رقتسا كلذكو . ماشلا نم هتدوع

 ةفوكلا كو اريكأ يسنعلا رساي نب رامع باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ يلو امنيح

 ءيط ناسرف سيئر ناكو دنواهن ةعقوم ليخلا ديز نب ةورع دهش مث . هانم

 نوملسملا اهيف رصتناو ه'» ةنس رخاوأ يف دنواهن ةعقوم تثناكو متاح نب يدع
 يتلاو ةفوكلا ىلإ ةورع داع مث - ناريإب  دنواهن يف سرفلا شيج ىلع ًاريبك ًاراصتنا
 . مليدلا دالب حتفل دنواهن ةعقوم نم نيرهش دعب اهنم قلطنا
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 مليدلا دالبل ليخلا ديز نب ةَوْرَع حتف

 ميلقإو مليدلا دالبل لوألا حتافلا هنأ ليخلا ديز نب ةورعل خيراتلا لجس دقل

 : هنأ عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاج كلذ يفو «ناريإ لامش يف ىَبَتْسُدو ٌّيرلا

 رمع ربخأ املو «باطخلا نب رمع مايأ يف ةونع ملْيَدلا دالب  ةّوُرع  حتتفا»

 0 يلا ادم ضنا اذه

 : هنأ يرذالبلل نادلبلا حوتف باتك يف كلذ أبن ءاجو

 يئاطلا ليخلا كي نب ةَّوْرع ثعبي نأ هرمأي «دنواهن ةعقو نم نيرهش لعب

 كات ام. ىلإ ةَوْرَع راسو . لعفف «فالآ ةينامث يف ىّبتْسَدو يّرلا :ئنلإ

 ءمهلتقف .مهيلع هّللا هرهظأف ءهولتاقف يّرلا لهأ مهذمأو مليدلا هل تعمجف

 قرد" اعنا
 .  !مهحاتجاو

 رساي نب رامع ةفوكلا ريمأ دنع نم يئاطلا ليخلا ديز نب ةوُْرَغ قلطنا دقل

 اومزه نيذلا مالسإلاو ةبورعلا ناسرف نم فالآ ةينامث يف هنع هللا يضر يسدعلا

 هلاك ىَبتسَدو يّرلا مي ةإ ىلإ ٌةَوُرَع راسف «ةيرجه ٠١ ةنس دنواهن ةعقوم يف سرُملا

 باهش نب ريثك يباحّصلاو يراصنألا بزاع ع نب ءاربلا يباحصلا مهيفو فال ةينامثلا

 كلذو ليلا دير ىااطعوا يوزع ليخلا ديز نب ةلظنحو .يجحذملا يثراحلا

 . ةيرجه 7١ ةنس رخاوأ يف

 ءيّرلا دالب يف ًاديدش ًالاتق هولتاقف يول لهأ مهدماو ملينلا#ل تعفن

 كلذ نع لاقو نييمليدلا موي ةعقوم يف ًالساب ًاداهج ليخلا ديز نب ةوُرُع مهدهاجف
 لاق ثيح «يناغألا باتك يف يناهفصألاو ءارعشلا مجعم يف ينابزرملا اهركذ ًاتايبأ

 : نييمليدلا موي ةعقوم يف هداهج ركذي هل ةديصق يف ليخلا ديز نب ةورع
 در موقلا ( ىلإ) يهجو فرصني ىتم ندا نيب مونلا موي تتنقتاو

 07 ًارخأتشُمدجأملاذإ ةظيفح وذ ؤرما ينأ ؛ًةظفاحم

 .7ا١/7؟ص - ليخلا ديز نب ةورع ةمجرتل - عماجلا 000(

 .7 17ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف 0
 يناغألا يفو (اومزهُي موقلا نع يهجو فرصني ىتم) نادلبلا حوتف يف تيبلا اذه زجع ءاج (9)

 .(اومزهي موقلا ىلإ يهجو فرصني ىتم)
 .5١ج ١5ص - يناهفصألا جرفلا يبأل  يناغألا )



 0000000 .نيبملا رصنلاب نييمليدلا موي ةعقوم تللكتو

 , 270( مهحاتجإو 0 «يرلا لهأو مليدلا ىلع هللا هرهظأ)

 دير ني فتكم# د نانا مناع ءاج تاع قا برت نواح

 كيلولا تب ب دلاخ عم ةّدّرلا لهأ لاتق دهش . .رعش هل . يباحص : يئاطلا لِهْلهُم نب لْيَخلا

 ؛ هْييَس نم ةيواّرلا ذامح دلاو ناكف «يرلا .جتف'يف كرابثو ءركب يبأ دهع لئاوأ يف

 .2076ثيرحو « ةلظنحو (ةّورغ :مهو هتوخأ ربكأ فنكم ناكو .هيلاوم نم داّمحو

 0 ا را يش ا

 الإ دلولا نم ليخلا ديزل نكي مل هن أ يناغألا يف يناهفصألاو رثألا نويع يف سانلا
 ناك يذلا نإف يلاتلابو «ةورع تعن وه فنكم نأ ىلع ليلدتلا متو «ثيرحو فنكم

 دامَحح ناك يذلا وهو «ليخلا ديز نب ةورع وه ّيَّرلا حتف يف هيبس نم ةيوارلا دامح

 سيلو ليخلا ديز ديفح نوكي نأ امإف ؛ليخلا ديز نب ةلظنح امأو «هيلاوم نم ةيوارلا
 ليخلا ديز نبا هنأب لوقلا نأل «ليخلا ديز نب ثيرحلا ةلظنح وبأ نوكي نأ امإو ء«هنبا

 حتف ةلظنح دهش دقو «سانلا ديس نباو يناهفصألاو يبطرقلا هركذ ام عم ضراعتي
 . ليخلا ديز نب ةورع ةدايقب مليدلا دالبو يرلا

 يراصنألا بزاع نب ءاربلا هَجّوَت ءْيّرلا لهأو مليدلا ىلع ةّوْرَع رصتنا املف
 نصحلا كلذ ناكو .يدبنيزلا نب ناخرفلا رقم ,يدبئنيزلا نصح ىلإ ناسرفلا نم ةوقب

 : يرذالبلا لاق مليدلا دالبو ٌيرلا ميلقإ ةمصاع

 ظظظ5ئ ارك يا رة ا

 فا ةاعتست يفرترب رتل لهأ نع + ءاطعأو . جارخلاو ةيزجلا نودؤي ةمذ اونوكي نأ

 ةوسأ اونوكي نأو :يران تيب مهل مدهي الو هيبسي الو ًأدحأ مهنم لتقي ال نأ ىلع

 تسد ةناكو .يزارلا ىَبَتْسَد لهأ نع ًاضيأ هحلاصو . مهجارخ يف دنواهن لهأ
 عبتي اهنم ًامسق ناك ىَبَتْسَد ةقطنم نأ ينعي 1 ممل ابزاز امينت 4 يمت
 نيطبترملا ىبتْسَ لهأ ةحلاصمو حتف مف يلا للاب لع ترب اسفر نادك للا

 لامُع ناكو «مليدلا دالبو يرلا ميلقإل ةيرادإلا ةمصاعلا يدبنيزلا نصح ناكو
 مهلوأ ناكو «نصحلا كلذ يف نوميقي ةورغع ةدايقب حتفلا ذنم مليدلا دالبو يرلا ميلقإ

 .084ص - يئاطلا فكم ةمجرت - فرطماب  عماجلا )000
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 نصح نولزني - يرلا دالب يأ - اهلامع ناك» :يرذالبلا لاق «ليخلا ديز نب ةورع

 .«هترضحب ْلْخنَأ دجسم يف - عيل نولست فاو نوغعمَجيو « يدينيزلا

 «جارخلاو ةيزجلا ىلع ىَبَتْسَدو يرلا لهأ ةحلاصمو مليدلا دالب حتف مت املف

 ىضَمو «يراصنألا بزاع نب ءاربلا هعمو ءهاخأ مهيلع ليخلا ديز نب ةّوْرُغ فلختسا

 «حتفلاو رصنلاب هرشبُيو هربخُيل ةفوكلا ةيالو ريمأ يسنعلا رساي نب رامع ىلإ ةوْرَع

 .ةعينملا مليدلا دالب حتفب هرشبُيل باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ ىلإ ههجوي نأ هلأْسّيِلو
 تك

 ديز نب ةلظنح  يّرلاو مليدلا دالب ىلع  ةّوْرَع فلختسا» :يرذالبلا لاق

 نب رمع ىلإ ههجوي نأ هلأسف «ةفوكلا ريمأ رساي نب رامع ىلع مِدَقو ؛هاخأ ليخلا
 امب هيتأي نأ ٌبحأف ءرسجلا ةعقوم ربخب رمع ىلع مداقلا ناك هنأ كلذو «باطخلا

 . باطخلا نب رمع ىلإ رامع ُهَهجّوُف .هرّسَي

 "نوت هيلإ انإو.هلل ان[ لاق رمغ ةار اعلن
 ةكذخو هللا اندهظأو اًنْرِصُت نقف بنيمؤملا نيمأ ايدهللا مخ لب ةةوذع لاقف

 . مهدالب حتفو مليدلا ىلع رصنلاب
 ؟ٌتَلْسرأو تْمقأ اله :رمُع لاقف
 . يسفنب كيتآ نأ ٌتببحأو يخأ ٌُتفلختسا دق :ةورع لاق

 7 ييقنلا ةرهغ دءانشف

 لازي ام يالا لملم نو ليلا يق يبصملا هناك هال ب 7*: ةنيس يف تكاذنآ
 للا نيز ناك ب هّللا لوسر اهايإ هعطقأ يتلا دْيَق ضرأب هتقطنم يف ةايحلا ديق ىلع

 «ةفوكلاو دجن نيب قيرطلا ىلع دْيَف ضرأ تناكو ءأيتع ربكلا نم غلب دق اريبك ًاخيش
 ةنيدملاب رمع نينمؤملا ريمأ ًأدصاق دْيَف ضرأب ٌرَم امل ليخلا ديز نب ةوْرُع نأ دب الو
 هَجَوَت مث امايأ هعم ثكمو هيبأ ةرايزب ماق ةفوكلا ًادصاق رمع دنع نم داع املو ةرونملا

 ةفوكلا ىلإ اهنم داع مث ءاهريمأ وه يتلا ىَبَتْسَدَو يّرلا ميلقإ ىلإ اهنمو ةفوكلا ىلإ
 .هنع هللا يضر ليخلا ديز هوبأ يفوت امدنع كلذ نأ ودبيو «ةيتاطلا دْيَف ضرأو

 نب ةريغملا ىَلَوَو رساي نب رامع باطخلا نب رمع لزع امل مث» :يرذالبلا لاق
 نب:ريرج يلوو ....ىتسدو يّرلا يئراحلا باهش نب ريثك ةريغملا ىَلَو «ةفوكلا هبعش
 نإف اهيلإ ريسي نأ هّرَّمأو «نيوزق يراصنألا بزاع نب ءاربلاو ءناَدَمَه يلجَبلا هللا دبع

 هعمو ءاريلا راسف .اهتم  نيوزق تاهجب نيذلا مليدلا ازغ هدي ىلع هللا اهحتف

 )١( 5ص - يرذالبلل - نادلبلا حوتف ١".
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 0 و ولا علا نبأ ىثأ قع :ح ليخلا ديز نب ةلظنح

 مث ءهولتاقف - (اهيلع نصحلا أشنأ مث : ةكد اهيلع لختتاو فوصلاو رقبلا دولجب اهْذَس

 ءءارهب ضرأ ىلع َبْلُعَو هذال ا لنا ىلع محلا كر مهتْمأف «نامألا اوبلط

 .70نيوزق نصح حّتفو ازغ مث

 رصم حوتف يف ةورع ةكراشم
 اسنهبلا ميلقإ حتف اودهش نيذلا ةداقلا ةباحصلا نم ليخلا ديز نب ةورع ناكو

 را السلا عع نيتؤملا ريا تتكاقا ١ ني ندا عير «رصم ديعصو

 قطانم نم اهيلإ ناك امو اسنهبلا حتفل شويجلا ثعبي نأب رصم لماع صاعلا نب ورمع

 ماشلا نم مهناسرفب اوهجوت ةداقلا ةباحصلا نم ريثكلا ناكو ءرصم ديعصو رصم برغ

 نم فالآ ةرشع زيهجتب صاعلا نب ورمع ماقف «رصم ىلإ ةيبرعلا ةريزجلاو قارعلاو
 سراف ةئامسمخ ىلع مهنم لكل ةيارلا دقعو ءارمألا ةباحصلا نم نيرشع ةدايقب ناسرفلا
 عيبر يف شيجلا كلذ قلطناف ٠ ءيط ناسرف نم ةئامسمخ يف متاح نب يدع مهنم ناكو
 اسنهبلا حتفل اوأيهت مث رصم تاهج نم اهريغو روشهد قطانم حتتفاو ه7 ١ يناثلا
 مهنم ناكو كلذ يف ةكراشملل رصم ىلإ ةداقلا ةباحصلا نم ديدعلا لصوو «ديعصلاو
 يتلا ةباحصلا بئاتك ىلإ ةورع مضناو ءيط ناسرف نم ةقرف يف ليخلا ديز نب ةورع
 . ها ةنس لئاوأ يف يرعشألا منغ نب ضايع ريمألا ةيعمب اسنهبلا ىلإ تهجوت

 نم يرعشألا منغ نب ضايع ريمألا برق امل) : يدقاولا هللا اديع نبأ مامإلا لاق

 مشاه نب ؛ ةملسو يسودلا ةريره يبأو يرافغلا رذ يبأ لثم هباحصأ راشتسا اسنهبلا

 نم نافلأ مهعمو مهنع هللا يضر يريمحلا عالكلا يذو يعخنلا رتشألا كلامو
 ةيرحبلا ةهجلا نم ضايع ريمألا ربعو : ةيقرمسلا ةهجلا يف لوزتلاب مهرمأو مهباحصأ
 نب مشاه نب ميعنو .. . سابعلا نب لضفلا مهنمو ءارمألا تايارلا باحصأ هعمو
 رضنلا نب ناسحو يسودلا ورمع نب هللا دبعو «نايفس يبأ نب رابهو ؛صاعلا
 نوع نب دلخمو «يراصنألا سوأ نب نانسو .. .يريمحلا ميعن نب ريرجو ؛يئاطلا
 نب سيق لاق . .مهنع هللا يضر تاداسلا ءالؤه لثمو «ليخلا ديز نباو «يدنكلا

 ءاسنهبلا ةنيدم ىلع انفرشأ امل :لاق ليخلا ديز نبا نع لاله نب رماع انثدح لاهنم
 ريمألا لاق 0 ا ا ا و

 مهنم قبت الو ًأددب مهلتقاو ًاددع مهصحأ ْمهَّللا مهيلع انرصناو مهلذخأ مهلا : لماوع

 ديز نبا لاق .هئاعد ىلع نوملسملا نّمأو ؛ريدق ءيش لك ىلع كنإ مهزخأو ًادحأ
 مهيديأبو مايخلا رهاظ ىلإ اوجرخف ءانللهو انربك اسنهبلا ةنيدم ىلع انلبقأ املف : ليخلا
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 نم ةعامج دارأو «جاربألا ىلع ًاريثك أقلخ انيأرو لابنلاو يسقلاو قوردلاو فويسلا

 الإ ةلمح ال :اولاقو كلذ نم ءارمألا ةيقبو ضايع ريمألا مهعنمف مهيلع ةلمحلا برعلا

 .0'2(مهنويع يف انولقتساو «لاتقب انوشوان الو انيلإ اوتأي مل مهنإ مث .راذنإ دعب
 نيب ىلوألا ةكرعملا يف ًالساب ًاداهج ةيئيطلا هتقرفو ليخلا ديز نب ةورع دهاجو

 ناكو سوأ نب ؛ دادش نع ينادمهلا ثرحلا نب نانس لاق» سويلطبلا شيجو نيملسملا

 حانج يف نيملسملا ىلع سويلطبلا لمح :اهرخآ ىلإ اهلوأ نم حوتفلا رضح نمم
 رد هللف مهعيمج ءارمألا لمحو ةعامج اوحرجو ةعامج نيملسملا نم اولتقف ةرسيملا

 ةلامقأ ولتاق نقل ليخلا هير ناو نحت ني سملا زن حقات نب ءاربلاو ورمع نب عاقعقلا

 . 200لبإلا دابكأ عطقك مهعورد ىلع مدلا يقب ىتح ًاديدش

 محتقا اهكيسلا ةنيدمل يمالسإلا راصحلاو تاهجاوملا نم رهشأ ةعست دعبو

 سويلطبلا اوبراحو اسنهبلا ةنيدم - ليخلا ديز نب ةورع مهنمو - ءارمألا ةباحصلا
 عم نيذلا ىراصنلاو مورلا نم ليتق فلأ نوثالث طقسف ةنيدملا لخاد هشيجو

 «مالسإلا تايار اهعوبر يف تفرفرو اسنهبلا حتف متو افلأ نورشع ملستساو سويلطبلا

 اهب رقتساو ديعصلا يحاونو ندم حتف متاخ نب , يدعو ليخلا ديز نب ةورع دهش مث

 عجرو نوال! اه زيه ةيسوتر يييبلا+ ىف رميها رو نق تال اصر نع علا

 .ه5١ ةنس لاوح يف ةفوكلا ىلإ ءيط ناسرف نم ةعامج يف متاح نب يدعو ةورع

 ةريخألا . .ةورع تاوئس
 نب يلع مامإلا اورصان نيذلا ةداقلا ةباحصلا نم ليخلا ديز نب ةورع ناكو

 لاقو «نيّفِص هعم دهشو «ّيلع ةفالخ ىلإ شاع» هنأ هتمجرت يف ءاجو «بلاط يبأ

 ؛نيفِص هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع عم ليخلا ديز نب ةورع دهشا : يناهفصألا

 كلذ يف لاقو هيلع ٌةورَع عنتماف ّيلع نم ةءاربلا ىلع هدارأف «ةيواعم ةرامإ ىلإ شاعو
 :(دعب اميف)

 ليبس ىَوُهَي يذلا ىلإ سيلو بح نب ٌةيواعم ينئواحُي
 'ليلج ِنَّسَح يبأ ْنِم يظحو اًيلَع نسح ابأ يدحج ىلع

 ةيضار اهبر .ىلإ ةنئمطملا هسفن تعجر نأ ىلإ ةفوكلاب هتايح ةيقب ةورع شاعو
 .(م115) ه7 ةئس دعب هتافو تناكو ؛ ةيضرم

 تاحوتفلا ىف ذ ءيط ةليبق راشتنا نع ةمتاخ

 نيب نم هوقو وخلا ةكيتط ةزكدتم كاك يط هلق ان نوي ليف ككل

 .؟5ج 175 -59١ص - يدقاولا هللا دبع وبأ - ماشلا حوتف )١(
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 ةليبق دهم يه - ًايلاح فوجلا ةظفاحم  فوجلا داليف «نميلاب فوجلا ءاول يحاونو

 اوجرخو «نميلاب اوناكف ءيط امأو» :نودلخ نبا لاق .نميلاب يلصألا اهنطومو ءيط
 نم نالبج امهو «ىملسو اجأ ىلع اوبلغ مث دْيَثو ًاريمس اولزنو درألا رثأ ىلغأ هم
 :ديعتس. نا لاق .تاحوتفلا يف مالسإلا لوأل اوقرتفاو ءامهب اورقتساف دجن دالب

 ًاماشو ًازاجح لبجلاو لهسلاو ةريثك :مصأ نآلا د مهنكاسمو - مهدالب يف مهنمو

 برعلا يف ةلودلا باحصأ ْمُهَو «ءالؤه ءيط لئابق ينعي :نودلخ نبا لاق .ًاقارعو

 . يرجهلا نماثلاو عباسلا نينرقلا يف ينعي . . ؟”(ماشلاو قارعلا يف دهعلا اذهل
 نيلبجلا نكست ءيط تناك) :مالسإلا رجف باتك يف نيمأ دمحأ لاقو

 لبق ءيط امهتنكس دقو «رمش لبجب نآلا نافورعملا امهو «ىملسو اجآ نيريهشلا
 ضعب لثم اهلثم ؛ءيط تراتخا»  عماجلا باتك يف ءاج امك - هنأ ْذِإ "9. . مالسإلا
 يلصألا مهنطو يف تاعفترملا هباشي دجن يف ًالزنم تراتخا :ةرخ يحلل لئابقلا
 نم «تماصلا نب كلام ينبل ةدوقعم ةدايسلا تحبصأ ىملسو اجأ يلبج يفو «نميلا
 ورع ليج سبا ةيلجتلا تافترملا هله :ىلخ نلطأ ةقاؤب ءرص نمت داوجلا يد
 ليخنلاو ل لوقبلاو بوبحلا اهيف رثكت دجن يف قطانملا بصخأ نم ةقطنم يهو

 نم ةمسن فلأ نيعست وحن ًايلاح اهناكس ددعو ءرّمش لبج ةقطنم يهو "7 هكاوفلاو
 مهدنعو «ةيشاملا ةيبرتو ةعارزلا مهتشيعمو (دجن رمش ) ْمُهَو «ةيئاطلا رمش ةليبق
 .ءيط نب بانع نب ةمذه نب رّمش وه هيلإ نوبسنُي يذلا رّمشو ةيلصألا ةيدجنلا ليخلا

 .يرجهلا رشع عبارلا نرقلا طساوأ ىلإ دجنب ديشرلا لآ ءارمألا مهنمو

 «قارعلاو ماشلاب مهتلوص بوهرملا هيزغ ؛«ءيط نوطب نمو» :نودلخ نبا لاق

 نوريثك ةيزغ ونبو ءلعُت نب نامالس نب ورمع نب نْعم نب تلفأ نب ةيزغ ونب مهو
 نم مهلزانم ةبلعث نب مالونب ءيط ْنِمو .دجنو قارعلا نيب جاحلا قيرط يف مهو
 . سارتر ةئيدم مهتاقوأ رثكأ يف نولزنيو نيلبجلا ىلإ ةنيدملا

 ديز نب ةَوْرُع يباحصلا ةدايقب تاحوتفلا يف مالسإلا لوأل ءيط ةليبق ترشتناو
 يف ءيط نم فالآ ةسمخ هتدايق تحت ناكو ماشلاو قارعلا يف هنع هللا يضر ليخلا

 دالب نم اهريغو نيطسلفب مهنم قيرف رشتناو ٌرقتساف نيطسلفب سدقملا تيب حتف
 يمالسإلا حتفلا دعب نيطسلف يبونج تنكس» دقف ءرصم ىلإ مهضعب زاجأو ءماشلا
 ركب يف (ةلدابعلا)و «ةرغ راوج يف (نيهابّتلا) مويلا مه دافحأ ْنِمو :«ءيط نم لئابق

 ١7١ -١71. ص  حرفلا دمحمل - نودلخ نبا خيرات يف نميلا 3
 .7 ص - نيم دمحأل  مالسإلا رجف ()

 .5717ص - فرطماب دمحمل  عماجلا 3
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 (نويحيبصلا)و .رصمو ةزغ يف ثعش لآ مهنمو (ثوعشلا)و «سنوي ناخو عبسلا

 يف (ةدوسملا)و «سلبان دالب يف ةلجح يبأ لآ مهنمو .ةرصانلاو عبسلا رئب يف

 بستني ةيئاطلا رّمش ىلإو .افاي لامعأ نم ةعرزملا ةيرق يف (يحمرلا لآ)و «ليلجلا
 «عبسلا رئب وتاب نع ةجيارصلاو :هويض نزلا ميدو (نْيِنَج لامعأ نم (ديعي) ناكس

 نم اهنكس نم ءامسأ لمحت لازت ام يتلا نكامالا نمو .ةزغ يف نابعش يبأ ةلماعو
 «مركلوط ءاضق يف ثراوحلا يداوو «نينج ءاضق يف هثراح دالب نيطسلف يف ءيط

 ىلا بسنيو . .ةزغ ةنيدم يف ريهاشملا ّيحو .سنوي ناخ يقرش ةلهس ينب ةيرقو
 نرقلا ىف 0 ل م يل

 - اوحزن مث نيطسلف بونج يف اوناك سبنس ونب ؛ءيط نمو «ةرجهلل رشع يداحلا
 . '"”(رصم ىلإ  اولقتنا

 نم ناروهشم نائطب «بلاعثلاو سيئِس :ءيط نم رصمبو» :نودلخ نبا لاق

 بلاعثلاو . .ءيط نب ثوغلا نب ورمع نب (لورج) لبش نب هيواعم نب سِيئِسف . ءيط

 ونب :ءيط نمو . .ءيط نب ثوغلا نب ورمع نب بلعث ينب نم ءرصم ديعصب نيذلا
 ةيربو) - راجنس ةيرب يف مهو «لعُت نب نامالس نب سبع نب ورمع نب ُسَبَع نب ديبز
 .رخص ونب : ماشلاو نيماينب ةهجب مهنمو  (ةيتارفلا ةريزجلاو لصوملا ةيالوب راجنس
 لدا نر نب تقتل نب ورهس د نع ولا حرجا نر قرط ا تناكو
 نب يلع مهنم ؛هعيب رونب اذه سايإ بقع نمو - ةريحلا كلم  ةصيبق نب سايإ هدلو
 .دارم لآ بعش :هعيبر ْنِمو .عيمس نب ردب نب ةضف نب ملاس نب ردب نب حرفم
 لضفو «لضف انبا انهمو يلعف ءانهم لآو يلع لآ : لضف لآ نمو «لضف لآ بعشو

 نويمطافلا ءافلخلا مهو  نييديبغلا مايأ ءيط ىلع ةسايرلا تناكو .ةعيبر انبا دارمو

 مث ؛ةدم اهومستقا ةعيبر نب لضف ينبا انهم ينبل ةسايرلا تراص مث «حرفملا ينبل

 ماشلا فراشمب دهعلا اذه ىلإ برعلا ىلع كولملا انهم ونب دهعلا اذهل اهب درفنإ
 ."'”«نيثراولا ريخ وهو اهيلع ْنَمو ضرألا ثراو هللاو . .دْجَن ةّيِرَّبو قارعلاو

 عام ناع داع
 ان مق 3

 .7 17ص فرطماب دمحمل عماجلا ()

 هال ال 3 ةنس يفوت :ًاداوج ًاعاجش ًاريمأ ناك ءانِهُم نب رايج نب سراف نب نامثع ريمألا مهنم (1)

 .ه/م51١ ةنئس ىفوت ءرايج نب ريعُت نب فسوي ريمألاو راّجج نب ريعُن ريمألاو
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 بكل حبل ل ااا يي م ااا

 يدنكلا سلا ورا
 - هَّللا لوسر ىلإ دفاولا يلهاجلا رعاشلا

 «يدنكلا سيقلا ٌوُرْما امهنم لك مسا ةيلهاجلا يف ءارعشلا مالعأ نم نانثا
 للك هّللا لوسر هركذ دقو «يدنكلا رجح نب سيقلا ؤرما ءارعشلا ريمأ : : امهدحأ
 ناسل يف رجح نب ظفاحلا لاق «رانلا ىلإ ءارعشلا دئاق سيقلا ؤرما» :لاق هلأ ىئوريق

 رعاشلا يدنكلا سباع نب سيقلا ؤرما :امهيناثو ."'لطاب ٌربخ وهو» نازيملا
 يف باعيتسالا يف يبطرقلا ربلا دبع نبا لاق . لي هَّللا لوسر ىلع دفاولا يلهاجلا
 ١ : باحصألا ةفرعم

 ىلإ ّمَص ًداخ يذلا وهو . ةبحص هل .رعاشلا يدنكلا سباع نب سيقلا ؤرمأ»
 0 «كنتنيب :ْيي هّللا لوسر هل لاقف «ضرأ يف ناديع نب ةعيبر ٍةْكي هللا لوسر
 1م لاق ورك ل نبل

 .ءارعشلا ريمأ . .رحح نب سيقلا ئرما ربخ

 وه ءارعشلا ريمأ يدنكلا سيقلا ئرما نأ ىلإ ةراشإلاب ثحبملا اذه لهتسنو
 هذج ناك .يدنكلا ٍراَرُملا لكآ رجُح نب ورمع نب ثرحلا نب ربُح نب سيقلا ؤرما
 يف ة ةريحلا دالبو دجن ىلع نميلا كلم يناثلا عَبُت دعسأ كلملل ًابئان ورمع نب ثرحلا
 لئابق ىلع ًاكولم هدالوأ ورمع نب ثرحلا ئلوف «ةيريمحلا ةينميلا ةلودلا رصع رخاوأ
 «دجنب ةيرازنلا دسأ ينب ةليبق كلم ثرحلا نب رجح مهنم ناكو «ةريزجلا قرشو دجن
 هبابشو هايص يف فرصناأو ءدجن يف يدنكلا رجح نب سيقلا ئرما دلوم ناك كلذلو

 يف برك يدعم همعب قحل مث .هنع هوبأ هجرخأف «مارغلاو فرتلاو وهللا ىلإ
 تومرضح قطانمو ندم داتري ناكو تومرضحب ةرتف ثكمف «نميلاب تومرضح

 .كلذ ةيمهأل ليصفتلاب كلذ ركذ يتأيسو - 7” 1١/ 54ص - رجح نب ظفاحلل نازيملا ناسل )١(
 سباع نب سيقلا ئرمإ ةمجرت يبطرقلا ربلا دبع نبال - باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا 03

 .ل/٠ اللص - يدنكلا
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 :هلوقو اهنم ءراعشأ كلذ يف هلو «نميلا طسوو بونجب ريْمِح وُرَّس قطانم كلذكو

 ركتسلاو ةلييضسلا الإ انهلابقاو ٍريْمِح طسو ينرس نأ ام كرمغُل

 : اع دانك ءاولب كم غقثو - ةيريبحلا ركه ةئيذم ليئامت ركذي هلوقو

 زكه يمد ضعبك نيرذؤج ىلع ةلابث ءابظ نم ناتيبظ امُه

 :سيقلا قرما لوقي لدنعو نومد يفو» :ىينادمهلا نسحلا لاق

 (07(لدنعب ًاموي تاراغلا دهشأ ملو هرم نومدبرجزأمل يئأك

 كلذكو ؛«ةدنك ىرقو ندم نم تومرضح يف ميرت لفسأب ةنيدم نومدو
 . تومرضح ىف ناكسلاب ةلها ةدلب ::كلدتع

 لاق .يدنكلا ثرحلا نب رجُح هابأ تلتق دجن يف ةيرازنلا دسأ ينب ةليبق نأ مث

 :لاقف ءنوُمّدب وهو هيبأ لتقم هْعَلَبْف) : ةبيتق نبأ

 نواف وسخ اعنا نوبمو: ١ .نوثذاتتلع لبللا لواَكت
 1 : هع اافح :ألاَعكّنإو

 ريمحو هدنك ناسرف يف مهازغف «دسأ ينب ةبراحمل سيقلا قرما راسو

 ئرما نيب برح تعقوف «ةريحلا دالب ىلإ اوبرهو مهنم ةفئاط لتقف «لئاو نب ركبو
 ؤرما دجنتساو «ناورشونأ ىرسك لبق نم ةريحلا كلم ةامسلا ءام نب رذنملاو سيقلا

 ماشلا ىلإ راس مث «ليوط ربخ هل ىرجو «لئابقلا نم اهريغو ءيط ةليبقب سيقلا

 كلم رذنملا ةبراحمل ماشلا يف برعلا كلم يناميلا يناسغلا ثراحلا كلملا رصنتسي

 هدفوأف «ةريزجلا قرشو دجن يف هيبأ كلّم ةداعتسالو ىرسك نم د دوئسملا ةريحلا

 لاق ماشلا برد سيقلا ؤرما زاجأ املف «مورلا كلم رصيق ىلإ يناسغلا ثراحلا

 : هلوق اهنم يتلا ةروهشملا ةديصقلا

 اَرصِيئَقِب ناقخالالأ َنُمِنَأو هّنوُذ َبْرَّدلا ىأَر امل يبحاص ّيكب

 اردشتف توجت را اكلت لداحتن امْنِإ كتنع كّيتال هن كْلُقَف

 ىلاوح كلذو - ًايلاح ايكرت  مورلا دالبب ةرقنأ يف رحجم نب سيقلا ؤرما تامو
 اهنم ةعومجم ترهظو ءدولخلا تلان هراعشأو هدئاصق نكلو «"7ةيداليم 044 ةنس

 ءارعشلا رعشأ سيقلا ئرما دئاصق يف ءابدألا ةفحتو سيكلا يوذ ةهزن» باتك يف

 .1ج ؟١ ص - ىنادمهلا دمحأ نب نسحلل  ليلكإلا(١)

 ١١. ص - ةبيتق نبال  ءارعشلاو رعشلا (0)

 هنأ ناويدلا يف ءاجو - /ص - يبودنسلا نسح قيقحت  يدنكلارجحخ نب سيقلا ئرما ناويد ()

 .م6 ةتس ىلاوح عماجلا يفو م06 ةئس ىلاوح ىفوت

 010ر7 7ر1 ًًًّّّّ؟ُُُّّّّهُهّبلل777ُْْْللال77ُّ؟ٍّ؟7ٌٌٌُِْ اة 7ُ777ٌُ777ٌٌٌٌُُرر7ٌٌٌُّر7ٌُ777ٌرَُُُِِّر7777ُِِّّّْاظُُُُِِِِْْْْبْا7ِّّْْْأن![ّإلّإؤّْاقلسلسُسلُلُُُّّّْْْهلٌَُُُُِْْْْْلْسٍَُُُُُُُُُّّْْْْْْْْْْْْة7”2ُ7ُ7ٍُّإ737ُْ”737ََُُ7ْر7ْيلالسا7اُا7َُُْ يُْظ657ُْي57ْْت7ْْ7ْب7ْبْلْكححححلحطأ

 را ا
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 ااا بيبي ل حيي يي يب مايععاا

 نم اهريغو ةيسورلاو ةيناملألا ىلإ هتقلعم ةمجرت متو «سيقلا ئرما ناويد» كلذكو
 :اهلوأو «ةدلاخلا سيقلا ئرما ةَقلَعُم يهو .تاغللا

 لمؤححف لوخّلا َنيِب ىوُللا طقسب ٍلزنمو ٍبيبح ىركذ نم ِكبناَمِق
 نيتيبب لو هللا لوسر ىلإ نيرجاهملا نيينميلا نينمؤملا نم ةعامج ُهَللا ذقنأو

 ّىبنلا نوديري نميلا نم موق لبقأ» :ةبيتق نبا لاق كلذ يفو «سيقلا ئرما رعش نم
 مهنم ّلجرلا لعجف ءىاملا ىلع نوردقي ال ًاثالث اوئكمو قيرطلا اوُلَضَف هلك
  دشنأف ءريعب ىلع بكار لبقأ كلذك مه امنيبف «”عّلطلاو ِرمّْسلا ءيّقب يرذَتْسَي
 :امه سيقلا ةئرما رعش نم نيتيب - نميلا نم نيذلا - موقلا ضعب

 يماد اًهِصِئاَرَف نم ُضاَيَبا نو نفع ةعيوشلا نأ تاوانقل
 © اط اَهضَمْرَ ء َلّطلا اهيلع ءيِفَي 9 '*”جِراَض دنع يتلا َنْيَعلا ِتَمْمَيَت
 (نيانللاو :لاق .سيقلا ؤرما لاق علا اذه هلي نم :نكاولا لاقف

 هيلغ اذإو (ٌقَدَغ ُءام اذإف هوتأف عةيلا مهل راشأو ءمكدنع جراض اذه بَّذَك
 اوُعَْلَب ىتح هب اوفتكا ام اولَمَحو ءاَوَتْزاو هنم اوبرشف هيلع ٌءيِفَي لِظلاو ٌضَمْرَعلا
 ةياور يف ءاجو .'9(سيقلا ئرما رعش نم ناتيب ًانايحأ :اولاقو «هورّبخأف ملك ّيبنلا
 كو يبنلا اوتأ ٠ .» مهنأ بلاط يبأ نب رفعج نب هللا دبع قيرط نم يناهفصألا

 سيقلا ئرما رعش نم - نيتيبب ّلجو رع هللا انايحأ هللا لوسر اي :اولاقو هوربخأف
 يبت - "عنا ردخلاو

 هريغو طئاحلاب (ىرذت) لاقُي «رجشو طئاح نم ةدرابلا حيرلا نم كنك ام :ىَرَّذلا :ىرْذَتْسا )١(
 .نتكأ :امهالك (ىرذتسا)و ءحيرلاو دربلا نم

 لاق .نوقتسيو اهنم نوبرشيف سانلا اهعرشب يتلا ةبراشلا دروم يهو ةةاملا ةعرشم :ةعيرشلا (5)
 تدارأ امل رمُحلا نأ ديري ءرمُحلل تأر يف ريمضلاو .اهبلط :اهُمَه) :برعلا ناسل بحاص
 جراض ىلإ تلّدَعَف ,مهماهس نم اهصئارف ىمدت نأو ةامرلا نم اهسفن ىلع تقاخ ءاملا ةعيرش
 .؟ هيف ةامرلا مدعل

 «بلقلا ضبنم دنع بنجلا طسو يف فتكلا ضغن دنع ةمحل يهو ةصيرف عمج : صئارفلا 0
 . عزفلا دنع نادعترت ناتصيرف امهو

 ءاجو . سبع دالبي عضوم :ناسللا بحاص لاقو .برعلا ةريزج ةفص يف لبج مسا : جراض ()
 .برعلا هايم نم ءام : جراض .دئاوزلا عمجم يف

 . عفترم : يماطو . بلحطلا  ميملاو نيعلا حتفب - ضمرعلا (0)
 .75١/١ص  ةبيتق نبا  ءارعشلاو رعشلا (0
 .ج ”١١7 ص - يناهفصألا جرفلا يبأل  يناغألا 0
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 ك0 ا ل ل 1 الاس لالا سابا فوك سريعا مسك قررا

 يبنلا لاق ٠ .سيقلا ئرما رعش نم نيتيبب لجو زع هللا انايحأ هللا لوسر اي :اولاق)

 ؛يجي «اهيف لماخ) ةرخآلا يف ّيِسْنَم ءاهيف ٌفيرش ايندلا يف روكذم لج كذا : ديل

 يبلكلا نبا ةياورو» : ةبيتق نبا باتك ققحم ندجتم ناك زاد ىلإ ءاربعلا ةاوز دعما مالا موي

 يبأو يناربطلاو يوغبلا نع ًالقن ةرصتخم ةباصإلا يف رجح نبا ظفاحلا اهيلإ داشأ

 نب فيفع ثيدح نم يبلكلا نب ماشه نبا قيرط نم يزارلا نيسحلا نب دمحأ ةعرز

 اذه) لاق مث هج ؟”١ص نادلبلا يف يومحلا توقاي اهلقنو «يدنكلا برك يدعم

 دنع ةفورعم ريغ اهنكلو ءابدألاو نييرابخإلا دنع ةروهشم يهو «(رابخألا رهشأ نم

 ًادحأ دجأ ملف «رابخألا نم هل هللا لوسر ىلإ بسنُي اميف ةجحلا مهو نيئدحملا

 ءارعشلا ءاول بحاص سيقلا ؤرما» ثيدح الإ «هيلإ راشأ وأ ثيدحلا اذه ىور مهنم

 يبنلا ىلإ ًاعوفرم ةريره يبأ ثيدح نم ” /57 دنسملا يف دمحأ هاور دقف «رانلا ىلإ

 مهجلا وبأ انث «ميشه انثدح» :دمحأ دنع هدانسإف . .ًادج فيعض ثيدح وهو كي

 ضعب يف ركذي اذه مهجلا وبأو .«ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع يرهزلا نع يطساولا
 ؛«يزارلا ةعرز وبأ هْفَعَضو ؛لوهجم وهو (يدايألا مهجلا وبأ) مساب لاجرلا بتك

 :ربلا دبع نبا لاقو (ركنم هربخو ءمسا هل فرعي ال لوهجم خيش) يدع نبا لاقو

 يف يراخبلا هاور دقف ؛«ةريره يبأ ىلع فوقوم هنأ ىرخأ ةلع هيفو .(هثيدح حصي ال)

 خيش انثدح :لاق «ميشه انثدح :ددسم لاق «يدايألا مهجلا وبأ» :هلاق ىتكلا تانك

 رعشلا ءاول بحاص :لاق ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع يرهزلا نع مهجلا ابأ ىنكي

 يبأ نع هدانسإب بيطخلا هاورو .«رعشلا مكحأ نم لوأ هنأل ؛ «سيقلا ٌورما رانلا ىلإ

 يبنلا نع ةريره يبأ نع نيريس نبا نع نوع نبا نع يعمصألا نع يمزهملا نافه
 رجح نبأ ظفاحلا لاق امك «لطاب ربخ» وهو «رانلا ىلإ ءارعشلا دئاق سيقلا ؤرما» كي

 "ناديا ناني ىف
 اذإ ةريره أ ثيدح نأو (رانلا ىلإ) ةرابع فاضأ يدايألا مُهَج ابأ نأ رهاظلاو

 لوأ هنأل سيقلا ؤرما رعشلا ءاول بحاص» وأ «ءارعشلا ءاول بحاص سيقلا قرمأ» ناك

 تدأ (راتلا ىلإ) ةرابع ةفاضإ نكلو ؛خيراتلا يف حيحص كلذ نإف .(رعشلا مكحأ نم

 هللا مهذقنأ نيذلا نميلا لهأ نم موقلا ربخ نإف كلذكو ءربخلا نالطيو فعض ىلإ

 رجح نبا ظفاحلا هيلإ راشأ دقو ءروهشم حيحص ربخ سيقلا ئرما رعش نم نيتيبب

 نع ةورف نب دعس قيرط نم ريبكلا يف يناربطلا هاورو «ةباصإلا باتك يف ينالقسعلا

 برك يدعم نب فيفع نع» دئاوزلا عمجم يف ءاجو ءهدج نع هيبأ نع فيفع
 نب سيقلا ؤرما اوركذف نميلا نم دفو لبقأ ذإ هِي يبنلا دنع نحن انيب :لاق يدنكلا

 )١( ةييتق نبا  ءارعشلاو رعشلا - ص١75 -١177.



 لاقف  برعلا هايم نم ءام  جراض ركذ امهيف هرعش نم نيتيب اوركذو «يدنكلا رجح
 هعم ةمايقلا موي ءيجي ةرخآلا يف ُيسنم ايندلا يف روكذم لجر كاذ :ِيي هللا لوسر
 ةرابعو ةياورلا كلت يف (رانلا ىلإ مهدوقي) ةرابعف 2”«رانلا ىلإ مهدوقي .ءارعشلا ءاول
 لوق عم اهضراعت ليلدب ثيدحلا لصأ يف نكت مل ىلوألا تاياورلا يف (رانلا ىلإ)
 لوق عمو .[771 :ءارعشلا] ةيآلا تحصل اوليعو وثم نيا اَلِإ  :ءارعشلا ةروس يف ىلاعت هلوق عمو ١6[ :ءارسإلا] 4لوُسَو كب يح نيرا اول : لجو زع هّللا
 نب ناسح ناك دقو “”(اًمكجل رعشلا نم نإو ءارحسل نايبلا ْنِم نإ) :ِك هللا لرتو
 لوقي ناك ِِكَي هّللا لوسر نأ نيحيحصلا يفو هَكَي هللا لوسر رعاش يراصنألا تباث
 دواد وبأ لاق» :رجح نبا ظفاحلا لاق «سدقلا حورب هذيأ مهللا «ينع بجأ» :ناسحل
 موقي دجسملا يف ربنملا ناسحل عضي ناك ِهَْي يبنلا نأ ةشئاع نع  روكذم دنسب -
 .ناسح عم سدقلا حور نإ :لاقو ِةِْكَي يبنلا نوجهي اوتاك نيذلا وجهي أمئاق هيلع
 ليربجو مهجاه وأ مهجها :ناسحل لاق كي يبنلا نأ ءاربلا نع نيحيحصلا يفو
 ءارعشلا ىلع تباث نب ناسح لضُف :ةديبع وبأ لاق» :رجح نبا ظفاحلا لاق .«كعم
 نميلا رعاشو ةوبنلا مايأ كي يبنلا رعاشو ةيلهاجلا يف راصنألا رعاش ناك «ثالثب

-_ 

 يف ّيسنم» رجح نب سيقلا ئرما نأ كي هللا لوسر لوق امأو "”«مالسإلا يف اهلك
 ئرما نأ ةبيتق نبا لاقو : ادعو رعَللا ىلإ هرمأ نأ يأ «ليجأتلا :ءيسنلاف (ةرخآلا
 ءارعشلا ٌقباس :لاقف هنع هللا يضر باطخلا نب رمع هركذ» يدنكلا رجُح نب سيقلا
 نب رمع لأس بلطملا دبع نب سابعلا نأ رمع ثيدح يفو .«رعشلا َنْيَع مهل فَسْخ
 . .رعشلا نيع مهل فسح «مهقباس سيقلا ؤرما :رمع لاقف «ءارعشلا نع باطخلا
 ديري .ريثك ءامب تعبتف ةراجح يف اهرفح اذإ رئبلا فّسْخ لاقي .رفتحا فسخ ىنعمو
 ءارعشلا ىذتحاف ءهدصقو هعاونأ ْنّئْقو «هيناعمب مهّرَصّبو ؛هيلإ قيرطلا مهل للذ هنأ
 .©0كلذ نيعلا راعتساف «هلاثم ىلع

 ىلإ ىضمو ءامسلا ءام نب رذنملاو دسأ ينب ةبراحمل راس امل رجبح نب سيقلا ؤرما ناكو
 يف تنكسف يدنكلا ثراحلا نب ليبحرش نب ديزي همع نبا عم دنه هتنبا كرت دق ماشلا
 .ةلك ِهَّللا لوسر ىلإ تدفوو تملسأف «مالسإلا تكردأو «نميلاب تومرضح

 )١( ةبيتق نبا  ءارعشلاو رعشلا - ص١7 -1717.

 قيقحت  ينادمهلا نسحلل ليلكإلاو  ؟"ج 5:98ص - يمرضحلا نب ءالعلا ةمجرت - ةباصإلا 000
 ."ج 777ص  برألا غولب نع ١7ج ١ص  عوكألا

 .اج 77ص  تباث نب ناسح ةمجرت  ةباصإلا )0
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 مممشسملب _ كا ص اكل م ني ل ل ا لااا

شلا نب سيقلا اما نب رتملا نب سباع نب سيقلا فرم
 واع نب ورمع نب طق

 رعاشلا رجح نب سسيقلا وماهر هركذ دقو« ا يكد - ةاقوف ةانثمب - كلمت نبا هل لاقي

 : رجح نب سيقلا

 "”اَرَقْيَب َكِلْمَت َنْبا سِئَقلا اَرْماَنأب ٌةَمَج ٌتِداوحلاو اهاتأ ْنَمالأ

 ئرما نب رذنملا نب سباع نب سيقلا ؤرما» :عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاجو

 كلو .مرضخم عراش 00 ولا ار ع لا

 انوش

 فلولا بي 0 ل اللا

 نيمركألا ةيواعُم نب ةعيبر نب يِدَع نب ةلّبج نب ةيواَعُم نب برك يدعم نب سيق

.تومرضح ميعزو ةدنك كلم يدنكلا سيق نب ثعشألا دلاو يدنكلا
 

 يف ءاجو .ةيلهاجلا يف نيقومرملا نميلا ءارعش نم سباع نب سيقلا ؤرما ناكو

 نميلا ءارعش نم روهشم رعاش : هنأ (روصعلا ربع نميلا ىف ةفاقثلاو بدألا) باتك

 م طم ل ل اول ما .نيمرضخملا

 ا هثليصق مالسإلا لبق هلاق يذلا 0 نمو .٠ ,ةيرصخ عطاقم يزمكلا

ريو قربيو دعويو ٌددهتي سراف رعاش ةديصقلا هذه يف وهف (دمثألاب كليل
 حورو «دع

 اهنم ٌراتخن يتلاو . .اهلك ة ةديصقلا تايبأ لالخ نم ُلِطُت يلَبَقلا عمتجملا لُكُمو رأثلا

 :تايآلا هذه

 ردكرت ور يلنختا ماسر. مقالا ب فستنبت لواط

 .ادج ١5ص - يدنكلا سباع نب سيقلا ئرما ةمجرت  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا )١(

 .غ 5ص - يدنكلا رجح نب سيقلا ئرما ناويد (0)

 .35 56ص - يدنكلا سباع نب سيقلا ئىرمأ ةمجرت  فرطماب دمحمل  عماجلا 0
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 ينءاج هريغ (ابن) نعولو
 نوبغرتانتقالعيأب
 ل «فاشكل ال ءادجلا اوكتندت:نإف

 ةباكو يردعهلل توديفأو 6

 اهراضحإو :اهاونممت كوب

 يلترم نسعو ورمع مد نسعأ

 دعقنال برحلااوشعبت نإو

 ٍدصَقن مدلاودصقت نإو

 ةزريصتاك ةنفوسحتملا ةاوج

 لقوملا فعسلاةعمعمك

 بكا

 «ةيلهاجلا يف هرعش نم يدنكلا سباع نب سيقلا ؤرما هلاق ام عورأ نأ ىلع
 رعشلا رداصم رثكأ يف تدرو يتلا (لزعلا بناجب لومحلا يح) ةيماللا هتديصق
 ةيلهاجلا ءارعش دوعت يتلا كلتك ةيفطاعلا اهتمدقم يف عباطلا ةيئانغ يهف «ميدقلا
 هقافر قالخأو ةيصخشلا هقالخأل ليمج ٌفصو ةديصقلا يفو ءاهب مهدئاصق ميدقت
 سباع نب سيقلا ؤرما لوقي «''”ماركإب اماركاو تسب اح يلدا نويذلا ةكامكلو
 : ةديصقلا كلت يف يدنكلا

 ٍلرَعلا بناجب لومخلا ّيح
 نْعَظ ْنِمكيلع ُقْشُي اذام
 1 ل ل ع
 اهب ٌتوهلٍةيناغ براي
 ةكلهمّمءابذحخ ةفونتو
 هاهم ايس روسو

 هل سيل يهو ًاليقس ىعدي
 يلهأ اهب امف ٌرايدلا ْتَفَع *

 اهتلقّمواهدلقماهلف

 ينعجارو ًادصتُقُم ٌتْلَبقأ *

 هب ٌتبلط ام حجنأ ةلملاو

 ىدهورئاج ةقيرطلا نِمو

 ناك تايباكلت ىف ءالُيال ْذِإ

 ٍلْفَعلاَةَلِقَو كابصالإ

 ٍلْخُبلا ءاوسأكٍتْلخَب ىتح

 دب بتاعشم اهنرراخ يلسر ىلع ًادمتُم ٌتيشمو

 "”لمنلاٍةَّبامكهْيشَم يف

 ٍلُفَصالوهيومتبُدهع
 ٍلْذَّبلا ةشاشب ٌسومش ثولو
 لفط ىلع ٌةيناح اروح
 ٍلضفلا ةوارس هيلع اهلو

 لعق ىدتلل ةذسويملخ

 ٍلْخَرلاةبيقح ٌريخ ٌرجلاو

 ٍلخدوذهنمو ليبسلا دْضُف

 يلصو ىَمَعْبا ْنَم م َلْضَو دج
 .49 - 45ص - ةدارج ديعس دمحمل - روصعلا ربع نميلا يف ةفاقثلاو بدألا (0)

 . لبولا : بئاجنلاو .امهلئامي امو برأمو تومرضح نيب ةيلمرلا قيرطلا ديري : مايد ةقرك
 هي

 . فيسلا ينعي : ةبراضم ًابضع ًادسوتم رف
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 لضالا رحاب هتياعلا ن2 ةقفاق ئذءاحخا ىنشلاو

 لهنسلا نرسيو نأ بردا ىل الأ :لاق ٌتِيج ام اذإ ءولح

 ٍلججرلا ةرثع ةدجم لهجأ ْملو حوبصلا سا هقفزإف

 يلْبَت شئاركِلْبَت شيربو يلبح لصاو كلبحب يَنإ

 يلثياقراط كبالكْشحبن اَنَوتملَعدقاميلئامشو

 نب سيقلا ٌؤرما ناك يتلا قالخألا مراكم ةديصقلا كلت يف تلجت دقو

 دمحم ذاتسألا لوقيو «ءامركلا ةظفاحملا يوذ نم هقافر عم اهب ٌقلختي سباع

 ءرظنلاب نيريدج نيتيب سباع نب سيقلا ئرما ةديصق يف نإ» :ةدارج ديعس

 ْ :امهو

 لخرلاةبيقح ريخٌرِبلاو هبُتبلطام حجنأ ُهَّللاو

 لخدوذهنموليبسلادصق ىدهو رئاج ةقيرطلاْئنِمو

 : لئاقلا لوألا تيبلاف «ميلاعت نم نآرقلا يف ءاج ام ناهبشي نيتيبلا نيذه نإ

 دازلا ريخ نإف اودوزتو» :لوقت يتلا ةميركلا ةيآلا هبشي «لحّرلا ةبيقح ريخ ربلاو»

 (لخد وذ هنمو ٍليبسلا دصق ىدهو رئاج ةقيرطلا نمو! :لئاقلا تيبلاو (ىوقتلا

 [4 : لحنلا] 4 ٌدّبحب اَهْنِمَو ليتل ُدْست هنأ لَعَوم : لوقت ىتلا ةميركلا ةيآلا هبشي

 امم امهنأ وأ ؛همالسإ دعب هتديصق ىلإ رعاشلا امهفاضأ امب نيتيبلا نيذه نأ رهظيو
 , "ة«ةاورلا هبلإ ةفاضأ

 برعلا دئاقع يف راكفألا كلت لثم دوجو ىلع لدي ىلهاجلا رعشلا نكلو

 ظ ١ : ىملس يبأ نب ريهز لوق كلذ نمو «ةيلهاجلاب
 مجْمَجَتَي الٌرِبلا نئكمطُم ىلإ  ٌهَبْلَق َدهُي نمو ْمَمْذُي ال ٍفوُي ْنَمو

 :يلاعتاهللا لاق دب ينأ ديعلاب ثيكزف :ةنيبلا عرقا ىف روزا هناك

 . قيرطلا ىلإ هتيدهو قيرطلا هتيده :لاقيو 14٠ :ةرقبلا] © ْكِدَبَعي ٍفْوأ عيب امزاو»

 بلقلا نئمطي رب ىلإ هبلق ىده نمو «مذ هقحلي مل هدهعب ىفوأ نم :لوقي

 7 لالي وي هتادنإ يف ميس ل ةكيرش قوق و ل لكس ردسي لا
سإلا لبق امهلاق سباع نب سيقلا ئرما رعش يف نيتيبلا منإف كلذكو

 ؛مال

 امإ + نيرمأ دحأ ىلإ ةوعي نآرقلا يف امل امهتهباشمو نيتيبلا يف يتلا راكفألاف

 تومرضحو ةدنكو ريمح قطانم يف ةعئاش تناك يتلا ةيحيسملا ةنايدلا ىلإ

 .57/ص - ةدارج ديعس دمحمل  نميلا ىف ةفاقثلاو بدألا 000

 .1١؟١ص - ينزوزلل - عبسلا تاقلعملا حرش رف
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 سيقلا ؤرما نكي مل ام .قالخألا مراكم ىلإ امإو «مالسإلا لبق نميلاب

 . همالسإ دعب هتديصق ىلإ نيتيبلا فاضأ

 لَو هللا لوسر ىلإ هتدافوو . . سيقلا ئرما مالسإ

 تومرضح يداو يف ميرت هتقطنم يف يدنكلا سباع نب سيقلا ؤرما ملسأ دقل

 ءاج دقو .ةيوبتلا ةرجهلل ىلوألا تاونسلاب اهعوبر يف مالسإلا راشتنا ةيادب ذنم نميلاب
 مالسإلا روهظ دنع ملسأو «ميرت ةنيدم يف تومرضحب دلو ..» هنأ هتمجرت ىف
 . جم يبنلا لأ دَفَوَو .هدالب ىلإ ةوعدلا لوصوو

 برك يدعم نب سيق نب ثعشألا مع يدنكلا برك يدعم نب فيفع ناك دقو

 يبنلا دهاشف ءريسي دمأب ةيوبنلا ةثعبلا دعب يراجت طاشن يف ةكم ىلإ راس يدنكلا
 ةيواعم ينب هموق ىلإ هتوغد أبنب داعو ؛ةقعبلا تايآدب ىف' هتوعدب' عمسو للك دمتم

 يتلا هجمت ىلإ ير هرب تاق راب عل وم راعتم ودار ميتناتب يف نفرح

 ملسأف «مالسإلا ةوعدو هللا ةملك ًالماح هتقطنم ىلإ داعو «هب نمآف هيك هللا لوسرب
 نم ناكو «نيمركألا ةيواعم ينب تالاجر ملسأو (ةدنك سيئر وهو «سيق نب ثعشألا

 ةددك رئاب هش ىف راقعنالا ىف مالتبإلا لفلؤ“ 4 نسباع خب سيقلا زرقا: عهلكاوأ
000 

 2 ع
 نل

 اسم ا دافور ذل وسر: نياص نو ورشا ودا ل08

 نم ًالجر نينامث مضي ًادحاو أدفو ناك ةدنك دفو نأ ْذإ «ةريسلا بتكو ةباحصلا مجارت

 ةريسلا يف ماشه نبأ لاق سوق ةيككسشألا ةسائرب ةدئنك تالاجرو ءاهجوو ءارمأ

 نبا ُيِرْهّزلا لاق .ةدنك دفو يف سيق نب ثعشألا كب هللا لوسر ىلع ممَِق» :ةياودلا

 لكي هللا لوسر ىلع اولخدف «ةدنك نم ًابكار نينامث يف ثعشألا مدق :باهش

 عمج :ٌبّبجلاو 7 5 رتل ست 2 تي ا فمع + اوُلجَ 3 6 هلجحسم

 الابسإ كيدرُب ْنِم مويلا لبشأو

 .55ص - سباع نب سيقلا ئرما ةمجرت  عماجلا 000

 سيق نب ثعشألا يباحصلاب صاخلا ثحبملا يف دفولا ءامسأو كلذ صوصنو ليصفت مدقت (0)
 . باتكلا اذه يف يدنكلا

 .ةج ؟517/ص - ماشه نبال - ةيوبنلا ةريسلا 0



 هدم | يدئكلا سيلا ٌؤُرْما / نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع با

 يثراحلا نايدلا نب نادملا دبع ينب لايقألا يف يلهاجلا سيق ىشعأ لاقو

 : نميلاب
 اهباذدٌُم لفانسأ اورججبوو مهب تولت ٌتاربحلا اذإ

 مهسوؤر رعش اوطشم يأ ءمُهَمَمَج اولجَر دق نينامثلا ةدنك تالاجر ناكو

 دجسم باب ىلع انك» :ةنيدملا لهأ نم لجر لاق «ةئيه نسحأ يف اوناكو ءاهوحّرسو

 دقو .(مهنم نسحأ ثيأر امو «سانلا هل فرشتساف ءةدنك ُدفو َلَبْقأ ْذإ هي هللا لوسر

 اوثكمو لوسرلا بكوم يف مهنكامأ اوذخأو هوعيابو يي هللا لوسرب ةذتك دفو ىقتلا

 200 يهل ةرشاعلا ةنيبلا ىلإ ةفساتلا ةنسلا رجعاوأ كنف ةروتعلا ةنيدملا يف

 كو هللا لوسرل سيقلا ئرما ةبحص
 لوسر ىلإ مِدق ةنيدملا يف وه امنيبو كي هللا لوسر سيقلا ؤرما بحص دقلو

 «ةنيدملاب ةرتف اوماقأف « يمرضحلا ناديع نب ةعيبر مهنيب تومرضح نم رفن هللا

 يف ضرأ ىلع ةموصخ ناديع نب ةعيبرو سباع نب سيقلا ئرما نيب تناكو

 ىلع قوطي يعول مكاعم نو هفمصت دل ارظطن ةموصتتلا كلت نت وبلا ةعسلا بنو
 ؤرمأ) :باعيتسالا باتكب هتمجرت يف يبطرقلا ربلا دبع نبا لاق «ةريثك تالاح

 هللا لوسر ىلإ مصاخ يذلا وهو . . هبحص هل «رعاشلا ءيدنكلا سباع نب سيقلا

 «ةنيب ىل سيل :لاق « كتنيب : هلك هللا لوسر هل لاقف «ضرأ يف ناديع نب ةعيبر ٌهْكي

 ١ او
 "2. .رجح نب لئاو هثيدح ىور .ةينمي :لاق

 :هصن ىلي ام ةباحصلا

 يف يراخبلا باتك يف :هصن ام يوغيلا لاق . يدنكلا . سباع نب سيقلا ؤرما»

 :لاق ةريمع نب يِدَع نع ةويح نب ءاجر قيرط نم يوغبلاو دمحأو

 255 يبنلا ىلإ اهقتراف 0 ع لا م

 اشف ع مولا فل غلآ حاب تب ةنك نيم ىلع لس 0

 ل
 .باتكلا اذه يف يدنكلا

 .7١١/١ص  يبطرقلا ربلا دبع نبال - باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا 7

 001 رريريسس7لي و اً م رو 7ٌٌُُُلُُّْْالاْْلسلُلاللاللُّْْْْلاقسُّيُ 7ََُُُُّّّّْْؤ ق7 رو ؤ 7 77لللب77ْ7ْْ7ُُُُّّّّّّّْْْْْْْه7474يهي ري جه 7ٌٌُُُُُُُّّّّا 7 717171777771 1 1ر1 7 2 1 أ

 ل 22ج 7 ج2 سس لس يي يي ب يس
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 ةمجرت يف ثيدحلا يتأيسو .حيحص هدانسإ . .اهتكرت دق ينأ كدهشأ ينِإف :لاق
 .'7(مصاخُملا وه هنأو ءرخآ هجو نم ناديع نب ةعيبر

 ىور» :يدنكلا سباع نب سيقلا ئرما ةمجرت يف يبطرقلا ربلا دبع نبا لاقو
 0 ا ا ا

 ٌؤرما مصتخا :لاق هثدح هنأ يدع نب يِدَع نع ة ةريمع نب سرعلاو ةويح نب ءاجر

 "1 لوسر لأسف ضرأ يف يلي هللا لوسر ىلإ تومرضح نم لجرو سباع نب سيقلا
 .'"0(ثيدحلا ركذو .ةنيبلا يمرضحلا هك

 (ءايلا نوكسو نيعلا حتفب)  َنادْيَع نب ةعيبر ةمجرت يف رجح نبا ظفاحلا لاقو
 :هصن يلي ام يمرضحلا

 - هيبأ نع لئاو نب ةمقلع نع ريمع نبا كلملا دبع قيرط نم يناربطلا ىورا
 لوسر اي :امهادحإ لاقف «نامصخ هانأف ِةلَي يبنلا دنع ُتنك :لاق رجح نب لئاو
 ةمصختو نيياع نب يلا ؤرما ىعو :ةيلهاجلا يف يضرأ َىِلَع عزتنا اذه نإ هللا
 نود ةمقلع ثيدح نم ملسم (حيحص) يف هلصأو . .ثيدحلا .ناديع نب ةعيبر
0000 

 : باعيتسالا يف ربلا دبع نبا ظفاحلا لاقو
 نع ريمع نبا كلملا دبع نع ةناوع وبأ انثدح : :لاق يسلايطلا ديلولا وبأ ىور»

 لاقف 4 قامصخ كنأد هلك هللا لسور طخ تك :لاق هيبأ نع رجح نب لئاو نب ةمقلع
 نب سيقلا ٌؤرما وهو :لاق . ةيلهاجلا يف يضرأ ىلع ىتأ اذه هّللا لوسر اي : امهدحأ
 :لاقف .اهعرزا يضرأ يه 0 «ناديع نب ةعيبر همصخو يدنكلا سباع
 :لاق هيلع فلح ام يلابي سيل هنأ امأ :لاق «هنيمي كلف :لاق ءال :لاق ؟ةنيب كلأ
 فلح نإ هنأ امأ 6 هّللا لوسر لاق «فلحيل بهذ املف .كلذ الإ هنم كل سيل
 20م داع وهو هللا ىيقليل كل ًاملاظ

 ا ا
 ل يي ا :سيقلا ٌقرما لاقف . .وهو

 ١
 ؟ حيحص هداتسإ . اهتكرت لق ينإ كدهشأ ينإف : لاق «ةنجلا

 نب ةرارز نب ةورف نب ةريمع نب يدع) وه ثيدحلا يوار ةريمع نب يِدَعو
 .١ج 54ص - يدنكلا سباع نب سيقلا ئرما ةمجرت  ةباصإلا 0
 .7١١/١ص - يبطرقلا ربلا دبع نبال - باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا ()
 نب ةعيبر دهش : :سنوي نبا لاقو) . ١1ج ه٠ ص - يمرضحلا ناديع نب ةعيبر ةمجرت  ةباصإلا (؟)

 .(ةياور هل تسيلو « ةبحص هلو ءرصم حتف ناديع



 112 يدنكلا سيّقلا ُؤُرْما / نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع فه
 0 بيير ل يي ا ا ا ا ل1 ا ل ا ا

 لاق (يدنكلا نيمركألا ةيواعم نبةعيبر نب بهو نب ورمع نب نامعنلا نب مقرألا

 ملسم حيحص يف ثيداحأ هل «فورعم يباحص وه) هتمجرت يف ربح نبا ظفاحلا

 خرؤملل ىلعألا دجلا وهو يمرضحلا رجح نب لئاو يباحصلا كلذكو .27(هريغو

 .نودلخ نيا ريبكلا

 ا تاتكب ( سباع نب سيفلا يوفا) ةمجرت يف فرطماب لاقو

 هب اولدحَو لطلاب مب محلا اوم أوت ا : ىلاعت هَّللا لوق نأ نيرسفملا نم ريثك ركذوا)

 ىف تلزن [188 : ةرقبلا] © نكي نو رثولاب نيالا لت أ نينو اوُلُكأَتِل اكل َلِإ

 ناديع نب ةيعبر نيبو هنيب ترج ضرأ يف هموصخ ةبسانمب كلذو «هل مجرتملا

 «كلذ نم ققحت هلعلو «لوقلا كلذ دنسو ردصم فرطماب ركذي ملو .''”«"يمرضحلا

 .مدقت ام وه هتركذ امف ةيوبنلا ننسلا بتكو ةباحصلا مجارت امأ

 نك يزاختبلا هركذو ولك هللا لوسز تحتم ةيذللا»لييقلا: ف نأ قع نكو

 يداو يف هتقطنم ىلإ سيقلا ؤرمأ داعو «ةباحصلا نم لَك يبنلا نع ىور نم ةيمست
 .تومرضحو ةدنك دوفو ةيقب اهيلإ داع امك نميلاب تومرضح

 يوتا فيلاخم ةسمخ سماخ تناك تومرضح نأ ىلإ انه هيونتلا ديفملا نمو

 أ ثيدح كلذ ليلدو لك ِهّللا لوسر دهع يف نميلا لامعأل يرادإلا ميسقتلا اهيلإ

 :لاق هنع هللا يضر يرعشألا ىسوم

 ماحبو ءانأ «نميلا فيلاخم ىلع ةسمخ سماخ هد ههللا لوز ينثعبال

 وتسيت نإو : ةيدتاستم انكعف «روث نب ةشاكعو : دعس نب ضلاخو ةلاه بأ نب نخاطلاو

 . ”7«هانعواط ذاعم مِدَق اذإ نإو «رفنُت الو وشم «رسعُت الو

 هتمصاع تناكو ندع ىلإ لحاوسلاو ةماهت فالخم )١( يه ةسمخلا فيلاخملاو

 .علاضلا ء.جحل «بإ ءزعت) رّيْمَِح قطانم لمشيو ْدَنَجلا فالخم (7) ءديبز ةيرادإلا

 جحذم دالب) ء ءاعنص فالخم () دّئجلا ةتيدم ةيرادإلا هتمصاع ناكو (اهريغو ءعادر

 هتمصاعو نميلا يلاعأ تاورس لمشيو نارجن فالخم (5) (برأمو ةدعص ىلإ نادمهو

 . ميرت ةنيدم ةيرادإلا هتمصاعو تومرضح فالخم (0) نارجن ةنيدم ةيرادإلا

 لقتناو ةينُم نب ىَلَعَي دنيا ىلع فلختسا مث دّتَبلا يف لبج نب ذاعم ناك دقو

 ىسوم ابأ دلي يبنلا ىَلَو) : ًالئاق فيلاخملا لامع يرذالبلا ركذ دقو ءءاعنص ىلإ ذاعم

 نب ورمعو ؛تومرضح يضايبلا ديبل نب دايزو «لحاسلاو ندعو عمرو ديبز يرعشألا

 ."ج ١596 ص  يدنكلا ةريمع نب يدع ةمجرت  ةباصإلا ()

 .5 16ص سباع نب سيقلا ئرما ةمجرت - فرطماب دمحم - عماجلا 03

 .؟ /؟5؟7 ةباصإلاو 75ص ب ةرمس نبال  نميلا ءاهقف تاقبط (0)

 ا يا د

 د2 لى



 اهفت 0 يدنكلا سيلا ُؤُرْما / نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 7

 امأو ««ةينُم نب ىلعي دّئَجلا ىلعو» :ةرمس نبا لاق . .«نارجن يراصنألا مزح

 ىسوم يبأ ثيدح يف ءاج كلذ يفو «نميلا لامع عيمج ريمأ ناكف لبج نب ذاعم

 ٍءءاضقلا ذاعم ىلإ ِهَْي يبنلا رّيَص» :يرذالبلا لاقو «هانعواط ذاعم مِدق اذإ نأو ..»

 ًامكاحو ءأيضاق ذاعُم ناك» :ريثك نبا ظفاحلا لاقو .«نميلاب تاقدصلا عيمج ضْنَقو

 .''”تاقدصلا عفدُت هيلإ ًاقدصُمو «بورحلا يف

 لامع نم ددع هعمو ريمأ لماع ةسمخللا فيلاخملا نم فالخم لكل ناك دقو
 ديبل نب دايز تومرضح ىلع ناك» :هنأ يربطلا ةياور يف ءاج كلذلو ء«ةقدصلا

 ةدنك نب ةيواعم ينب ىلعو «روث نب ةشاكع كساكسلاو نوكسلا ىلعو «ىضايبلا

 يضايبلا ديبل نب دايز وهو تومرضح ىلع ريمألا لماعلا يرذالبلا ركذ امنيب . «رجاهملا
 نبا لاق ءيراصنألا لبج نب ذاعمل ةماعلا ةيالولا راطإ يف دايز ةيالو ناكو «يراصنألا

 لو هللا لوسر هّرَمأ ,تومرضحو نميلا لهأل ًالماع لبج نب ذاعم ناكو» :ةرمس
 .'"”«تومرضحو نميلا يف لماع ىلإ لماع نم هلامُع يف لقنتي ذاعم ناكف

 ةيرادإلا ةمصاعلا يه تناك سباع نب , سيقلا ورمأ اهتكشي. ناك ىقلا ميرت ةنيدمو

 رم وه (ميرك يفرش) ريعملا نصح .نإك امتير: ذبل نب دايز ترفرضصخ لماع زقمو
 لكي هللا لوسر ىلإ اهدفو سيئرو تومرضحو ةدنك ميعز يدنكلا سيق نب ثعشألا

 امك ءريجنلا نصح يف رقتسا عادولا ةجح دعب هّللا لوسر دنع نم ثعشألا عجر املف

 . ةباحصلا نم ديدعلاو تومرضح لماع ديبل نب دايز اهيفو «ميرت يف سيقلا ؤرما ناك
 اع ريلمم خا
 0 ا خ0

 ةَدّرْلا مايأ ناميإلا ىلع سيقلا ئرما تابث

 ركب يبأ ةفالخلاب عيوبو ل هللا لوسر يفوت ايها ١ ةنس عبو رهش يمر
 ىلإ لْلَجلا أبنلاب يريمحلا يعاضقلا يبلكلا فيس نب ُلَيْهَج يباحصلا ىتأف .قيدصلا
 هللا اودهاغ ام اوَقَدَص نيذلا نينمؤملا نم نييناميلا نم سيقلا ؤرما ناكف ؛تومرضح
 .اليدبت اولّدَب امو هيلع

 يذلا وهو . .فيس نب ليهج» :ةباصإلا يف ىنالقسعلا رجح نبا ظفاحلا لاق

 : سباع نب سيقلا ٌقُرما لوقي هلو «تومرضح ىلإ هو يبنلا يعنب بهذ

 ىدتهُملا يبنلا دمحأ ّيعنب ليهج نلعأ موي اياعنلا تعمس

 00000 نوئكسي بلك نم هتيب لهأو ليهجو

 .هج ١٠٠ص -ريثك نبال - ةياهنلاو ةيادبلا 0
 .18ص - يدعجلا ةرمس نبال  نميلا ءاهقف تاقبط ()



 714 يدنككلا سيلا ٌقُرْما / نييناميلا نيحتافلاو ةياحصلا ءامظع ابابا ع

 امك بوصألا نأو ,فورحلا ضعبل فيحصت هيف اذه رعشلا تيب نأ رهاظلاو

 ىدعيملا خبنلا هرمعا نحتم . .« لييج نلعأ مويا اياكقلا انكم

 اياعنلا تعس هنإو ٍةيكَي يبنلا ءاثر يف سيقلا ؤرما اهلاق تايبأ نم تيبلا اذهو
 له امك نامنالا كم تاقلاو ةفحلا نددملا اهدا قلاو توم رد دس ءانيرأ ىف ةيعنب

 . نميلا ءاجرأو لئابق ةيقب يف لاحلا
 ةافو دعب تدترا تومرضحو ةدنك نأب معزلا تاياورلا ضعب يف عاش دقو

 نب سيقلا ئرما ةمجرت يف فرطماب لاق معزلا كلذ عم ًايشمتو ِدكي هللا لوسر

 لاقو ؟'”(همالسإ ىلع - سيقلا ؤرما تبن تومرضح تذّترا امل مث . 0# نسا

 :لاق مث ؟ةدنك نم ذترا نم عم دتري ملو همالسإ ىلع سيقلا ؤرما َتْبْنو ..» : ةدارج

 نب ثعشألا ينميلا سيئرلا عم فلتخا دق - تاقبطلا يف دعس نبا ىور اميف - ناكو»

 ناك ةنكسلا نيادلاك) مالا ىلااجو اقرب لومار بر نيب ربت

 نبا هل دشنأو «هدادترا ثعشألا ىلع ركنأو مالسإلا ىلع تبث نَمِم - سيقلا ؤُرم
 لا ا ملا

 مالسإلا ىلع تايثلا ىلع هموق هضيرحتو مالسإلا ىلع سيقلا ئرما تابث نإ
 ةيؤرلا ىلإ رقتفي (هذر) هنأب تومرضح يف ثدح ام ةيمست نكلو ءدومحم فقوم وه
 نع يقللا اكلافا سبق نب سعال لترا لو ةدتكو فوفرصحم تدقرا انف ةححسلا
 :وه ِكَك ِهَّللا لوسر ةافو دعب تومرضح يف ثدح ام

 نب سيقلا ئرمال ناكو مالسإلا ىلع تومرضح لئابق رئاسو ةدنك تابث :ًالوأ
 ىلع تابثلا ىلع سانلا تح يف مهماهسإ ةباحصلا رئاسو سيق نب ثعشألاو سباع
 ٌرقأو» :ةرمس نبا لاق .نميلا فيلاخمو لئابق ةيقب يف ًاضيأ ثدح ام وهو مالسإلا
 .[تاقبطلا - 75 ص] الك يبنلا لامع رئاسو لبج نب ذاعم ءاقب قيدصلا ركب وبأ

 ,ةنيدملا ىلإ داع نأ ىلإ ركب يبأ ةفالخ لئاوأ يف نميلل ًايلاو ذاعم رمتساف
 ركب يبأل ًالماع دايز رمتساف يراصنألا يضايبلا ديبل نب دايز تومرضح لماع ناكو
 سيق نب ثعشألا يباحصلا ميعزلا ناك امنيب «ميرت ةنيدم هرقم ناكو تومرضح ىلع
 مأ ثعشألا جوزت «قيدصلا ركب يبأ رهص ثعشألا ناكو «ريجنلا نصح هرقم يف
 ىلإ انيعن اعرب هو ةنيم ةنيدملاب هللا :لوسر ىلع نو امل ركب ىبأ تخا ةورف

 ةنس لك يبنلا ةايح يف هدلوم ناكو ثعشألا نب دمحم هنبا هل تبجنأف تومرضح

 ."5ص  ةدارج دمحمل - نميلا يف ةفاقثلاو بدألاو - 418ص  فرطمابل  عماجلا )
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 .ه١١ ةنس بجر رهش يلاوح ىلإ تومرضح يف ًابتتسم عضولا رمتسا دقو ءهه٠

 تسيل امنيب (هّدر) اهتيمست ةاورلا ضعب عاشأ يتلا ةعفلا كلذ دعب كعقو-:ايئان

 ذخأ ثيح تومرضح لماع ديبل نب دايز نم أطخ اهتيادب تناكو «ءىش ىف ةَدّرلا نم

 اوعزتناف ميرت ىلإ ورمع ينب نم رفن راسف ءأطلغ ةقدصلا مسيم اهيلع عقوأف ةقدصلا
 ءورمع ينب ةيرق يف اهبحاص ىلإ اهوداعأو ةقدصلا قون نيب نم  ةوقلاب  ةقانلا كلت

 يداو يف مهتيرق يف مهيلع راغأو ناسرفلا نم ةوقب راسف ديبل نب دايز بضغف

 مهنيب عقو . .ةدنك نإ) :هصن يلي ام الئاق ثدح ام نودلخ نبا ركذ دقو . تومرضح

 ينب ضعب اهقلطأ ةقدصلا ضئارف نم ةضيرف رمأ يف يضايبلا ديبل نب دايز نيبو

 ينبو سيق نب ثعشألاب ْرَمو «مئانغلاو يبسلاب دايز عجرو «نوقابلا برهو «مهمزهو
 .20(«يهذقنتساو ثعشألا راغأف «ثعشألاب يبسلا ءاسن ثاغتساو ؛ةيواعم نب ثرحلا

 لاؤمألاو قرف قب نم نهاَبَس تاللا تاتموعلا ءاستلاب ديبل نب دايز راس.دقل
 ةدنك ةماعز رقم ريجنلا نصحب ٌرَّمف «ميرت ةنيدم ًادصاق ىرسألاو مئانغ اهربتعا يتلا
 «ثعشألاب نثغتسي تانمؤملا ءاسنلا تخرصف «سيق نب ثعشألا يباحصلا اهسيئرو

 دقف كلذ دلعو «هب ءاسنلا ةثاغتسابو نصحلا روس نم هودهاش امب هناسرف هربخأو

 لاقو .«مهذقنتساو ثعشألا راغأف» :نودلخ نيا ركذ امك ثيح ثعشألا لخدت
 نم ًابيرق موقلا ىقتلاف ءديبل نب دايز هلعف ام سيق نب ثعشألا غلب» يدقاولا مامإلا

 هعاطأ نم ثعشألا ْعَّمَجو» :نودلخ نبا لاق ؟0يدملا كلت اولخعو نيس اومزهناو

 مهددع ناكو رواشتلل هيلإ اوعمتجا مهنأ ودبيو و محو ةليباكشلاو ةلتكا نم
 قلع هللا لوسر اوبحص نيذلا تومرضحو ةدنك تالاجر نم تارشعلا مهئيبو ءاريبك

 هباحصأو ثعشألا َلَبْقْأو» :ًالئاق ثدح امع حيحصلا أبنلا يدقاولا مامإلا ركذ دقو
 . "”(هعم نمو ديبل نب دايز رصاحف ميرت ةنيدم ىلع لزن ىتح

 هين ماق ام يبسم هنن ناك ترمرضتس مقو امانإ مدقت ام لمجتم ند نير

 متو «باوصلا نم ديعب ريغ ُداهتجا وأ ٌرابتعا وهو «مالسإلا رهوجل ًافلاخمو ًاتطاخ

 ناسرف ضعب راصحلاب ماق دقو «ميرت ةنيدم يف هترصاحمب ديبل نب دايز ةيالو ليطعت

 ١. 18ص - حرفلا دمحمل  نودلخ نبا خيرات يف نميلا )00
 .م"ه”ص - هللا ديمح دمحمل  ةدشارلا ةفالخلاو يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا ()
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 ىلعألا ميعزلا هتفصب رومألا ديلاقم ىلوتو ريجنلا نصح ىلإ ثعشألا داعو «ةدنك

 . مالسإلا دعبو لبق تومرضحو ةدئكل

 ام ةاورلا ضعب ضعب معز دقو + مير ةديدج يل: ساق نب سيكلا ؤرما ناك كاذنآ

 ىلع همالو هعم فلتخاو «هدادترا ثعشألا ىلع ركنأ» هنأب لوقلا نم هركذ فلس

 هترصاحم ثعشألا ىلع ركنأ هنأ كلذل حيحصلا لصألا نوكي نأ نكميو ««هفقوم

 ينب ضعب نأ ودبيو «ةئيدملاب ركب يبأ ىلإ فارصنالا نم هنيكمت مدعو ديبل نب دايزل

 نم هنأب سباع نب سيقلا ئرما بسن ركذ فلس دقو «دايز ةبقاعم نوديري اوناك ورمع
 .هتريشع مهو «نيمركألا ةيواعم نب ورمع ينب

 : اهنم ًاتايبأ قيدصلا ركب يبأ ىلإ سيقلا قرما بتك دقو
 انيملسملا عيمج اهب ٌصخو ًالوسرركبابأغلبأ الأ

 ” يلا هت) تانأ دقات ىلإا١ ..يتنؤقل اياوسبتا سود ثكقت
 هترصاحم دعب دايز باتك عم ركب يبأ ىلإ سيقلا ئرما تايبأ تنمازت امبرو

 . ؛ًاباتك قيدصلا ركب يبأ نل دقيت ني دانر يكل "هيأ يدقاولا ركذ دقف ءميرت يف

 . ةنتفلا ءاهتناو مالسلا دعب سيقلا ئرما تايبأ تناك امبرو

 بأ نب ةمكعو ةيمأ بأ نب رخاهملا تومرغخ ىلإ قيدسلا نك بأ كعب ءاعلا
 نامعنلا تنب ءامسأ ةمركع جوزت ثيح ةمركع رهص سيق نب ثعشألا ناكو ء لهج

 ءه١٠١ ةنس ةنيدملاب كي هللا لوسر ىلإ ةيناثلا هتدافو يف ثعشألا اهايإ هجّوَر يدنكلا

 ءامسأ اهنإ بوصألاو :«ثعشألا تخأ سيق تنب ةليتق جوزت ةمركع نإ نودلخ نبا لاقو

 نع مصاع نب يرسلا قيرط نم يربطلا اهركذ ةياور ىلإ انه ريشنو .نامعنلا تنب
 كلت معازم صخلتتو رداصملا نم ديدعلا يف تعاش ةياور يهو يميمتلا رمع نب فيس

 يف ةدنكو ثعشألا ابراحف شويجلاب ةمركعو رجاهملا ثعب ركب ابأ نأ يف ةياورلا

 ةحص الو «ثعشألا مهنم ىرسأ ةعبس الإ مهنم جني مل ةدنك ةدابإو لتق متو تومرضح
 : ريثك نبا ظفاحلا لاق ؛«مصاع نب يرسلاو يميمتلا فيس تاقيفلت نم يهو ةياورلا كلتل

 لحي ال :نابج نبا لاقو «شارخ نبا ثيدحلا يف هبْذَك ءاذه مصاع نب يرسلاو»
 ةمنالا نم دحاو نوع هكرت لق يولوالا دايز نين نيضسلا وكو:يرسلا خب خيشو .هب جاجتحالا

 ""أباذك ناك نيعم نبا هنع لاق دقف مارهب نب نسحلا كلذكو ل

 .تايبألا هذه ىوس حصت الو «ةحيحص ريغ ىرخأ تايبأ ةسمخ يميمتلا فيس ةياور يف تءاج )١(

 قيرط نم حيحص ريغ ثيدح ةبسانمب ريثك نبا ركذ دقو - 70ص - ريثك نبال - ةياهنلاو ةيادبلا ()
 . مصاع نب يرسلا

 2 جم 2222 22 2 2 يري جي ل



 قيرط نم يه ةمركعو رجاهملا هب ماق امو ةدنك ةدر نع ةعئاشلا تاياورلا نأ انه دوصقملاو

 . يسابعلا رصعلا يف نييبوعشلا نم برعلاو نيينميلا ىلع نيمقانلاو نيباذكلا كئلوأ

 ركب يبأ ىلإ ديبل نب دايز بتك» هنأ وه يدقاولا مامإلا ركذ امكو حيحصلاف

 قب كعشألا ىلإ زكب:وبآ ةيك ه .ركب يبأ ىلإ دايز باتك درو املف ءًاباتك قيدصلا

 ةرقفلا لثمتتو «ةدنكو ثعشألا لا نكي :ىعأ باتك صن يدقاولا ركذ دقو «ةدنكو سيق

 :هصن يلي ام ةدنكو سيق نب ثعشألل ركب يبأ لوق يف باتكلاب ةماهلا ةيرهوجلا

 مكيلع يلوأو هلزعأ ينإف ديب نب دايز يلماع مكب هلعف ام ,مكلمج امنإ ناك دإوا

 ًادايز رمؤي نأ قحلا ِمُثْلَبَُق متنأ نإ ءاذه يباتك بحاص ترمأ دقو :نوبخُت نم

 وبأ ثعب دقو .“'”«مالسلاو . يضر هيف ام لكل مكايإو هللا انقّقو . .مكتع فارصنالاب

 دوصقملا وه رجاهملاو «لهج يبأ نب ةمركعو ةيمأ يبأ نبإ رجاهملا عم باتكلا ركب
 ىلإ ةمركعو رجاهملا لصوف «. .اذه يباتك بحاص ترمأ دقو» :ركب يبأ لوقب
 «ريجنلا نصح يف ثعشألا ىلإ سباع نب سيئقلا ٌقرما هعمو ةمركع راسو «ميرت

 ىلإ تعشألا ئتأو ءركب يبأ باتك يف ءاج امب ةدنك هعمو ثعشألا لبقو باجتساف

 نابعش يف كلذو «ةنتفلا تهتناو «فارصنالاب اذا رجاهملا رمأف ؛ميرت يف رجاهملا

 .ه١١ ةنس ناضمر وأ

 تاحوتفلا يف سيقلا ئرما 0 قالطنا

 ثكمو ديبل نب دايز فارصنا دعب تومرضح ءاجرأ يف رومألا تبتتس تشتتسا دقت

 ةيمأ يبأ نب رجاهملا تومرضح ىلوت ثيح ل ل

 ةرهملاو رحشلا يف ةمركع ناك امنيب ميرت يف رجاهملا ناكو لهج يبأ ن نب ةمركعو

 نَمْيْلا لهأ قيدنصلا ركب بأ زقفئتسا نأ ىلإ كلذو « تومرضح قرش ىلع ًالماع

 لاجرو ناسرف .: بئاتكو بكاوم تقفلطناف ه١ ةنس رخاوأ يف ماشلا حتفو داهجلل

 ةدنك بئاتكو بكاوم اهلئاوأ نم ناكو ؛ركب يبأ ىلإ نميلا فيلاخمو لئابق

 نم ناك) :يربطلا لاق «لهج يبأ نب ةمركع كلذكو ؛مهريغو جيد نب ةيواعمو

 نم هعم نم هعمو لهج يبأ نب ةمركعو ءريمح هعمو عالكلا وذ نيرفنتسملا لئاوأ
 كلذكو ةدنك نم ةبيتك سأر ىلع سيقلا ؤرما ناك امنيب «نامغو ةرهمو رحشلا

 ماق دقو . .نوكسلا سأر ىلع جيد نب ةيواعم ناك امنيب يدنكلا دوسألا نب طمشسلا

 نب ةديبع قنا مهنم ءارمأ ةعبرأ ةدايقب ماشلا نا شريجلا هيجوتب قيدصلا ركب وبأ

 ائنيصقتسا دقو 04ص هللا ديمح دمحم  ةدشارلا ةفالخلاو يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا 2١

 .سيق نب ثعشألاب صاخلا ثحبملا يف ثدح ام ليصافت
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 ةدتك لاجرو ناسرفو سيفلا قؤرفا ناكف يدنكلا ةئسَح نب ليبحرشو حارجلا

 .ه١ رفص يف ماشلا ىلإ اوزاجأو «يدنكلا ليبحرش شيج يف تومرضحو

 رجح نب سيقلا قرما  يدنكلا سيقلا ؤرما راس ةنس نينامث وحنب كلذ لبق

 ٌقرما  يدنكلا سيقلا ٌؤرما اذ وه اهو «مورلا كلم رصيقلا دجنتسي ماشلا ل

 هذه سيقلا ؤرما راس دقف ؛نيريسملا نيب ناتشو «ماشلا ىلإ ريسي - سباع نب سيقلا
 «مورلا كلم رصيقلا شويج هّللا ليبس يف دهاجُي ةيرحلاو مالسإلا ةيار ًالماح ة ةدخلا
 : لئاقلا وهف «ناعجشلا لاطبألا ناسرفلا نم سيقلا ؤرما ناكو

 هواتتلابك ةةنيضحولا اب . _ةن انتو ترهجلتل تةدَحعأو

 ا يا  اهراضحاإو ءأحوُمجب احوُبَس

 نيل رمل ون لاعبون بقل قا :رجح نبا ظفاحلا لاق

 نيملسملا شيج ناك دقف «سيقلا ئرمال ةيلاعلا ةناكملا كلذ يف ىلجتتو ''"سودرك
 ةتس ىلإ شيجلا ميسقت متو «ةباحصلا فالآ مهنيب أفلأ نيثالثو ةتس كومريلا يف
 ريمأ سودرك لك دوقيو ؛لتاقم فلأ سودرك لك مضي - ةبيتك يأ - ًاسودرك نيثالثو
 ةباحصلا سيداركلا ءارمأل ةيولألا ديلولا نب دلاخ ماعلا دئاقلا َدَمَعَو «ةباحصلا نم دئاق

 نب ليبحرش ناك كلذكو «يدنكلا داع نب تللا ورق تعم ناكل .ةيقحافلار ةعسلا

 نب ةيواعمو ءسودرك ىلع يدنكلا دوسألا نب طمسلاو «سودرك ىلع يدنكلا ةنسح

 ةدنك نم اوناك سيداركلا ءارمأ نم ةعبرأ نإف كلذبو «سودرك ىلع ينوكسلا جيد
 .تلومرصحتو

 ةداقلا ةباحصلا نم ناكف .بلقو ةرسيمو ةنميم ىلإ مسقنت سيداركلا تناكو

 يريمحلا عالكلا وذ «سودرك ىلع ةنسح نب ليبحرش» ةنميملا سيداركل نيينميلا

 ىلع جيدخ نب ةيواعم «سودرك ىلع يسودلا ورمع بدنج «سودرك ىلع
 «سودرك ىلع برك يدعم نب ورمع «سودرك ىلع دوسألا نب طمسلا «سودرك
 ىلع يبلكلا ةفيلخ نب ةيحد» ةرسيملاو بلقلا سيداركلا نيينميلا ةداقلا نم ناك امنيب

 يلع يرعشألا مْنَغ نب ضايع «سودرك ىلع يريمحلا ميلظ وذ بشوح «سودرك
 «سودرك ىلع سباع نب سيقلا ؤرما ءسودرك ىلع يكَعلا قورسم «سودرك
 ىلع يراصنألا تماصلا نب ةدابعو ءهبيتك ىلع يريمحلا بعك نب ريشب ناك) كلذكو

 نب ريرجو ؛ةبيتك ىلع مكحلا نب ةمقلع «ةبيتك ىلع يراصنألا ديز نب دلاخ «ةبيتك

 ١7 74ص رجح نبا  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا ج١.
  02.4ج 74ص - يربطلل  كولملاو ممألا خيرات

 22 برب خخ ب شر



 كج -  يدنكلا سيقلا ُوُرْما / نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 77

 ىلإ ليخلا  ديلولا نب دلاخ  قرق» امك '7«نييئادفلا ةعومجم دئاق يلجبلا هّللا دبع

 :ةنميملا:ءارو نيليخلا دخلا لو ودلاك ناك .ةرسيملاو ةنميملا ءارو اهلعجو «نيتقرف

 .")«ةرسيملا ءارو ىرخألا ليخلا يف يدارملا حوشكم نب سيقو

 ةباحصلا كئلوأ ةدايقب ىمالسإلا ىبرعلا شيجلا بئاتكو سيدارك تقلطناو

 يف ءاج دقو «ًالساب ًاداهج مورلا شيج دهاجُي ناكف سيقلا ؤرما مهنمو ءارمألا
 قرفلا ىدحإل ًادئاق كومريلا موي ناكو «لاطبألا ةداقلا نم» هنأ عماجلا باتكب هتمجرت
 كومريلا ةعقوم يف يخيراتلا راصتنالا قيقحت يف هماهسإ هل ناكف  «ةدهاجملا ةيبرعلا

 تغلب مث ه١ ةنس سدقلا حتف اهنيب نم ناك يتلاو ماشلا حوتف نم اهالت ام يف مث

 .مورلا دالب روغثو ماشلا بورد حوتفلا

 هتافوو سيقلا ئرما رعش رخآ
 نبا اهركذ ًاتايبأ لاقو يدنكلا سباع نب سيقلا ؤرما فقو هرمع رخاوأ يفو

 عورأو رخآ يهو «ةباصإلا يف رجح نبا ظفاحلاو باعيتسالا يف يبطرقلا ربلا دبع
 :اهيف لاق ءهدئاصق

 نيتارعحيبخ بلا ناتو. .سشياعافوفز نايتلاب افك
 سم اورتلا نيف تايحتازرلا“ ”تافكضاسسلا ننس ةييعل

 سلاجملا يف يلُدِشْنُمو َيلعةيكاب َبْراي
 :ضراونسشتا جيه تت واذا انياب اديك ؟ ييئانقانأ

 سياعنياسيقلاٌؤورما تام :اوعمست نأ اوبجعتال

 يف اهيلإ لقتنا يتلا ةفوكلاب هتافو تناكو ء«تام هنأ سانلا عمس لعفلابو

 ةفوكلاب ءامعزلا ةباحصلا هيلع ىَّلصو ةيرجه 70 ةنس وحن اهيف يفوتف هرمع رخاوأ

 .دولخلا تانج ىلإ ةرهاطلا هحور تعفترا امنيب يدنكلا سيق نب ثعشألا مهنمو

 ./مج ١٠ص - ريثك نبال  ةياهنلاو ةيادبلا 0
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 ىدتكلا ةَوْيَح نب ءاجر

  ةرخصلا ةبقو ىصقألا دجسملا يناب -

 نب ءاجر ريزولا وه خيراتلا يف ليلجلا رودلا تاذ ةينميلا تايصخشلا مالعأ نم

 .سدقلا يف ةرخصلا ةبقو ىصقألا دجسملا يناب يدنكلا ةويح

 :يدنكلا سباع نب سيقلا ئرما يباحصلل هتمجرت يف رجسَح نبا ظفاحلا لاق

 .''”«زيزعلا دبع نب رمع بحاص «ريهشلا يعباتلا ؛ةويح نب ءاجر هطهر ْنِمولا
 «ليلج ُيعبات : مادقملا وبأ «يدنكلا ةويح نب ءاجر» :ريثك نبا ظفاحلا هنع لاقو

 اذإ يماشلا لوحكم ناكو . ةيمأ ينب ءافلخل ٍقدِص ُريزو «لداع لضاف ٌةقث «ردقلا ُريبك
 زان ناوره وب هكلجلا نتعاو ار اهلو: جهة ريكك نيداحو اني اهتم واق: ل وقر لكش
 . .ةويح نب ءاجر لمعلاب لُكو ىصقألا دجسملا ةرامعو سدقملا تيب ةرخص ىلع ةبقلا
 . "”«ةيرجه 5 ةنس ىصقألا عماجلاو ةرخصلا ةبق ءانب ءادتبا ناكو

 ينب ءافلخل قدص ريزوو «ليلج يعبات :ةويح نب ءاجر» :ريثألا نبا لاقو

 هنأ عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاجو ”. .ةمئألا نم دحاو ريغ هيلع ىثأ دقو «ةيمأ

 وهو . .ناورم نب كلملا دبع دهع يف يسدقلا مرحلا ءانب ىلع فرشأ يذلا وه ..

 001 لا كرب ومص تن ؤا جلاب كلملا دبع نب ناميلس ىلع راشأ 0

 ماشلا ىلإ ةريسّمو ِي هللا لوسرل ةويَح ةبحُص
 نب ورمع نب طمّسلا نب فنحألا نب لوُرَج نب ةويح لجن وه ةويح نب ءاجر نإ

 نب سيقلا ئرما ةمجرت يف رجح نبا ظفاحلا هركذ دقو «يدنكلا نيمركألا ةيواعُم
 نب سباع نبا وه سيقلا ءارمأ نأل (ةويح نب ءاج هطهر نمو) :هلوقب سباع
 .يدنكلا نيمركألا ةيواعم نب ورمع نب طمّسلا نب سيقلا ئرمأ نب رذنملا

 1/1 نه ينالقسعلا رجح نبال ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا ()

 .6ثج 58١ صو ةج 7٠١ 4ص ويكك نبالاد ةياهنلاو ةيادبلا (1)

 .4ج 7١5 ص - ريثألا نبال  خيراتلا يف لماكلا 7
 اان فرطمابل - عماجلا (4)
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 .هتبحّصب اوحرصُي ملو «كاردإ  ةويح  هيبأل ناكو» :رجح نبا ظفاحلا لاق

 «ةدكؤم تسيلو ةلمتحُم هتبحص نأ كلذ ىدؤمو .200هن يبنلا دهع يف دِفَي مل هنأكف

 تحّرص نيذلا نم هنأ ينعي ام ردقب هتدافو مدع ينعي ال هتبحصب حيرصتلا مدَعُف

 ةيوبتلا ةريسلا يف ماشه نبا لاق « مهئامسأب حرصُت ملو مهتبحصو مهتدافوب رداصملا

 لوسر ىلع مدق :باهش نب ُيِرْهُزلا لاق . .ةدنك دفو يف سيق نب ثعشألا مودقا
 نويع يف سانلا ديس نبا ركذ كلذكو 20«ةدنك نم ًابكار نينامث يف ثعشألا ٍيِي هّللا
 رداصملا كلت يف حيرصتلا عقوف "”«ةدنك نم ًابكار نينامث يف ثعشألا مِدق» هنأ رثألا

 مسابو سيق نب ثعشألا مساب الإ رداصملا حرصت ملو ةدنك نم نينامث ةدافوب اهريغو
 سابع نبا ثيدح يف امك»  مهتدافو دنع هلوقل يدنكلا دوسألا نب نادعم شيشفجلا
 :- ةدلنك دفو نع

 ٍداَجْنادعب ْنِماَئِب اروُعٌروغت ِنَمَي يذ بارعأ ْنِم ٠ سيعلا انب َتَداَج

 *”«يداهلا قداصلا نيمألا لوسرلا ىلإ للم ْنِب بضهلا بتجيب ٌنْخَنَأ ىتح

 ٌسيِعلا مهب تداع مث هتبحٌصي ًاعيمج اوفرشتو لوسرلا بكوم يف ةرتف اوثكمف
 نب سيقلا ؤرماو لورج نب ةويح ناكو «تومرضح يداو يف نمي يذ بارعأ ىلإ
 ماشلا ىلإ ةويح لقتنا مث «تاحوتفلا مايأ ىلإ اهب اثكمف «ميرت ةنيدم لهأ نم سباع
 عم راس هنأ نظلا بلاغو ءماّشلا ىلإ هريسم نمز تاياورلا ركذت ملو ءاهب رقتساو
 ءارمألا نِم الو سيقلا ئرما لثم ةداقلا نم نكي مل هنكلو سباع نب سيقلا ئرما
 همسا لخد دقو نيروهشملا ريغ دارفألا نم ًادحاو ناك امنإو ةنسح نب ليبحرش لثم
 . دولخلا هيبأ مسا ُنبالا ىطعأف «ةويح نب ءاجر دلاو هنآل خيراتلا

 سدْقَملا تيبو . . ةوهح نب ءاجر يدي نيب

 ةباحصلا ءاملعلا نم ةبكوك دي ىلع نيطسلف يف ملعتو ةويح نب ءاجر أشن
 .اهعوبر يف فراعملا أورشنو هقفلاو ملعلا ءاول اولمحو ماشلاب اوًرقتسا نيدلا ةيفتميلا

 يسسؤم لوأ ءادردلا وبأو ةدابعو ذاعُم ناك» : مالسإلا رجف باتك يف نيمأ دمحأ لاق

 هتأيح ن1 يرانا ولدح ىبداق ىقمااتو ب ماشلاب  ةيملعلا  ةينيدلا ةسردملا

 «نآرقلا عَمَج + نمم ناك يراصنأ كلذك وهف تماصلا نب ةدابُع امأو ؛ًاملعُم م ماشلا يف

 مّللا در و سال قنا سناك « نيطسلف ءاضق لوو صْمِح ةرمإ ةديبع وبأ هالوو

 ءااج 715 نفد ينالقسعلا رجح نبال - ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا ١(

 .ةج ؟5 4ص - ماشه نبال - ةيوبنلا ةريسلا )١(
 تع ”٠ هر نص ت"سانلا دينس نبال ترثألا قويع (77)

 .1ج 75١ ص - ينالقسعلا رجح نبال  ةباصإلا (؟)



 لضفأ نم ناكو كلذك يراصنأف ءادردلا وبأ امأو . .قحلا ىف ًاديدش ناك امك

 ماشلا دالب يف ةثالثلا ءالؤه قرفت . .قشمدب ءاضقلا يلو دقو ؛مهئاهقفو ةباحصلا
 مث «ينالوخلا سيردإ يبأك نيعباتلا نم ريثك مهيديأ ىلع جرختف . 0

 :لوقي لكس اذإ ناك لوحكم نأل مهنيب لوألا هنأ باوصلاو ةثلاثلا هتبترم لعجي (ةويح

 نب ءاَجَر نم رغصأ زيزعلا دبع نب رمع نألو «ةويح نب ءاجر انديسو انخيش اولَس
 ةنس نيثالث وحنب ةويح

 داع د

 اورقتساو نيطسلف اولخد نيذلا نميلا تالاجر نم  ءاجر دلاو  ةويح ناك دقل

 يبرعلا يراضحلا اهرصع سيسأت يف مهدالوأ عم اومهاسو ؛تاحوتفلا يف اهب

 فارشإب ةرخصلا ةبقو ىصقألا دجسملا ةرامع هملاعم زربأ نم ناك يذلا يمالسإلا
 و ل يا ا ريم ندعو

 50 خم طساف ريفا ويغو عابر ها رمأ اقحا ليخوت ناكل : ريثك نب ظفاحلا

 لاقو '”«ةيرّمُعلا ةلودلا يف ناك كلذكو «ماشلا شيج عبر ىلع ًاريمأ ماشلا ىلإ قيدصلا
 الخ ام ةونع ندرآلا يدنكلا ةنّسَح نب ليبحرش حتتفا» :نادلبلا حوتف يف يرذالبلا

 مهسئانكو مهدالوأو مهلاومأو مهسفنأ ىلع اهلهأ َنّمَأ نأ ىلع هوحلاص اهلهأ نإف ةيربط

 ندرألا ندم عيمج ليبحرش حتف دقو : اهيقوم نيملسملا نعسمل نتلتماو .مهلزانمو

 . ””«اهضرأ عيمجو ندرألا داوسو . .حلصلا اذه ىلع اهنوصحو

 مورلا شيج ليبحرش مزه دقو نيطسلفب ندرألا رهن يتفض ندرألاب دوصقملاو

 َْرُف املو» :يريطلا لاق (ه5١ ةنس ةدعقلا يذ يف) نيطسلفب لحف ةعقوم يف

 نبا لاقو ''”«ًامايأ اهرصاحف ناسيب ىلإ سانلا يف َدَهَن «لخف ةعقو نم ليبحرش
 - مورلا مهو - اهتلتاقم لتقف اهرصاحو ناسيب ىلإ سانلاب ليبحرش راس :نودلخ

 اوحلاص ناسيب نأش ةيربط لهأ غلب املف . . مهنم لبَقُف - اهلهأ م مهو - 0

 حتفلاب اوبتكو ءاهارقو اهنئادم يف داوّقلا لزنو ل درا ىف لدك ةليح

 ةغضلاو ناسيبو ةيربلطع يدنكلا ليبخرش هيف حتف يللا تقولا تاذ:يفو ' هام

 .7ج ١47 ص - ريثك نبال  ةياهنلاو ةيادبلا 27 2.184 ص - نيمأ دمحأل  مالسإلا رجف )١(
 .7ج 54ص - يربطلل  كولملاو ممألا خيرات (4) .177ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف ()
 .5884ص - نودلخ نبا خيرات ىف نميلا )6(
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 يف حاّرجلا نب ةديبع وبأ ناكو ءاهرواج امو دّللاو ةوزغ صاعلا نب ورمع حتف ةيبرغلا

 ىلإ ةديبع وبأ بتك لّبَج نب ذاعم ةروشمبو «ماشلل ماعلا دئاقلا ريمألا وهو قشمد
 ؛ةيراسيق مأ سدقملا تيب حتفل شويجلا ريست له باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ

 - ه١ ةنس ةيادب يف - ةديبع وبأ ماقف :نيدقملا تي عما ريسلا تيتا نال

 ةقرفلا ريمأ ليبحرش ناكف سدقملا تيب ىلإ اههيجوتو قرف ةدع ىلإ شويجلا ميسقتب
 هل َدَّمَعو يدنكلا ةنسح نب ليبحرش ةديبُع وبأ اعد» :يدقاولا مامإلا لاق ا
 ىتح كعم ْنَمِب ْرِس :هل لاقو .نميلا لهأ نم سراف فالآ ةسمخ هيلإ ٌمَضو ؛ةيار

 .©0(كلْبَق نم ركسعب طلتخت الو ءاهيلع كركسعب لزنأو سدقملا تيب ِمِدُقَت

 ةثالثلا يف ثعبف - نالوجلا ةيباج ةيباجلا ىلإ تاوقلا عمج دق ةديبع وبأ ناكو

 وأ «ةبتع نب مشاهو نايفس يبأ نب : ديزيو ديلولا نب , دلاخ ةدايقب قرف ثالث ةقباسلا مايأ

 ةهج يف لزنو سدقملا تيب ىلإ هتقرفب يدنكلا ليبحرش قلطناف «صاعلا نب ورمع
 تومرضحو ةدنك نم ليلق ريغ ددع ليبحرش ةقرف يف ناكو سدقلا فراشم نم ةعبار
 .هعم ناك يدنكلا ةويح نأ لمتحملا نم يذلا سباع نب سيقلا قرما مهزربأ ناك امبر
 يرازفلا هبجن نب بيسملل اهملسو ةسماخ ةيار ةديبع وبأ دقع مث» :يدقاولا لاق
 ناسرفلا دئاق ناكو ''”(لئابقلا نم مهريغو عخنلا نم سراف فالآ ةسمخ هيلإ مضو
 مث «سدقلا ىلإ ناسرفلاب قلطناف يجحذملا يعخنلا رماع نب ةدابع ةقرفلا كلت يف
 ديز نب ةورغ ةدايقب ةاشملا ةقرف مث يدارملا حوشكم نب سيق ةدايقب ةامّرلا ةقرف اهتلت
 نب سيقل اهملسو ةسداس ةيار ةديبع وبأ َدَقَع مث :يدقاولا لاق كلذ يفو «ليخلا
 ىلإ اهملسو هعباس ةيار َدَقَع مث ٠ «سراف فالآ ةسمخ هيلإ ٌمّضو يدارملا حوشكم
 نم ةلمج ناكف . مهئارو هرّيسو .فالآ ةسمخ هيلإ مضو «يئاطلا ليخلا ديز نب ةورع
 يف ءارمأ ةعبسلا تراسو ٍ,ءأفلأ نيثالثو ةسمخ سدقملا تيب ىلإ ةديبع وبأ ُهَحِرَس
 مهيلع لزني موي لك يفف هّللا ءادعأ هب ٍبهرُيِل هلك كلذو ءريمأ موي لك يف ,مايأ ةعبس

 مايأ يف سدقملا تيب ىلع نيملسملا لوزن ناكو .. :نسردكم ةسللوم ؛«هشيجب ريفأ

 . .تقولا كلذ يف مهيلع نوردقي ال نيملسملا نأ مورلا تنظو .دربلاو ءاتشلا

 فحزف . .نشاوجلاو قردلاو لابنلاو قراوطلاو قيناجملاب مهراوسأ اونصحو
 ريغ مورلا ناكو «لبنلاب مهوقشرو نميلا لهأ نم ةلاّبنلا تزربو مهيلإ نوملسملا

 برع رد هَّلل :لهلهم لاق .مهسوؤر ىلع مهسكني لبنلا اوأر ىتح لبنلا نم نيزرتحم
 مورلا ىأر املف . منغلاك مهروس نم َنوُتَئاهيَف مورلا لبنلاب نومري مهتيأر دقلف نميلا
 ." ”6لبنلا دري امبو دولجلاو فجحلاب روسلا اورتسو مهنم اوزرتحا لبنلا مهب عنص ام

 .ااج ١ 4 ؛صص  يدقاولل  ماشلا حوتف )١(

 .لابنلاب ةامرلا ةقرف دئاق يدارملا حوشكم نب سيق ناك (')
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 لبج نب ذاعم هعم ناكو ةماعلا ةدايقلا ىَلوتو حارجلا نب ةديبع وبأ لصوو
 راصحلا نم ةرتف دعبو «ةحلاصملا اوضفر دق سدقلا لهأو مورلا ناكو ؛يراصنألا

 ناك طورش ىلع حلصلاو نامألا ةديبع يبأ نم سدقلا لهأ بلط ءمهيلع دتشا يذلا

 ءهسفنب حلصلا باتك مهل دقعيو باطخلا نب رمع نيملسملا ةفيلخ يتأي نأ اهمهأ
 يتأيف موقلا ةيقادصم مدع نيروكذملا ةداقلا ءارمألا نم هعم نيذلاو ةديبع وبأ ىشخف

 لاقي ىتحو «هيلع ٌءانع رمع مودق يف نوكيف «ةحلاصملاب حتفلا متيالو نوردغيف رمع
 فلحي نأ ىأر لبج نب ذاعم نكلو ءاهلوخد نع َرسَعو سدقلا فراشم نم هوَدَر مهنأ
 «لبج نب ذاعم يأرل ةداقلاو ةديبع وبأ لثتماف ردغلا مدعب ىراصنلا سدقلا لهأ رابك

 نب ذاعم ةروشم ىلع ةَظْلَغُملا ناميإلا مهيلع ةديبع وبأ ذخأف» :يدزألا لاق كلذ يفو
 ىلع نامألا مهاطعأف مهيلع ِمِدَق نينمؤملا ريمأ رمع نئل : مهناميأب اوفْلَحَف . لبج

 لخد اميف َنْلْحْدَيَلو «كلذ َنْلبْقَيل ؛ حلّصلا باتك كلذ ىلع مهل بتكو مهلاومأو مهسفنأ

 ايليإ لهأ نأ :هيف لاق ًاباتك باطخلا نب رمع ىلإ ةديبع وبأ بتك مث . (”١ ماشلا لهأ هيف
 ره ركل نيس نأ يلع جذب نإ ىلع نعل برر دملو سنن رج د

 موقلا ردغي مث نينمؤملا ريمأ اي مِدْقَت نأ انيشخ انأو . اباتك مهل بتاكلاو مهل َنّمْوُملا
 َةَظْلْعُملا قيثاوملا مهيلع انذخأف ءالصفو ًءانع كريسم نوكيف ( ؟َكَنوُعِجِرُيْف) نوعجريف
 ةيزجلا ْنُدؤيلو كلذ َنْلبقيَل مهلاومأو مهسفنأ ىلع مهتنّمأف مهيلع تمدق نعل مهناميأب
 ءاهيلع مِدقت نأ نينمؤملا ريمأ اي ٌتيأر نإف .اولعفف .ةّمذلا لهأ هيف لخد اميف َنلْخديِلو
 . '"نيملسملل ةيفاعو ءاحالصو ًارجأ كريسم يف نإف «ٌلعفاف

  ةيباجلا ىلإ ةرونملا ةنيدملا نم باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ ىتأ ٍدئدنعو
 اولزنأ) نأ ايليإ لهأ ىلإ ةديبع وبأ ثعبف» :يدزألا لاق ءاهيف لزنف  نالوجلا ةيباج

 يف (ديعجلا نبا :وأ) دعجلا نبا هيلإ لزنف (مكسفنأل اوقثوتساف «نينمؤملا ريمأ ىلإ

 0 : يربطلا لاقو 2. . حلصلا باتك رمع مهل بتكف ؟ميتاملكع نم مان

 ىلإ ىتأو '"(حلصلا باتك اهيف مهل بتكو «ةيباجلاب - سدقملا تيب ينعي - ايليإ لهأ
 نبا لاق ءدلاخو «نايفس يبأ نب ديزيو «ةديبع وبأ مهنمو دانجألا ءارمأ ةيباجلاب رمع

 وهو  ؟نوبطرألا ناقفاوم امهنإف يدنكلا ليبحرُشو صاعلا نب ورمع ىوسا 0
 لبق مث 5  كاذنآ برهف نيطسلف نوصح دحأ يف ًانصحتم ناكو مورلا ةداق نم

 د ا وا ل

 اعم رمع امهفنتعاو اهاّلّبَقف هيتبكر ىلع اّبكأ هنم ابرتقا املف ءابكار باطخلا نب رمع

 :رومتك با لاقو .«سدقملا تيب ىلإ ةيباجلا نم رمع راس مث :مهنع هللا يضر

 .487؟ص - هّللا ديمح دمحم  ةدشارلا ةفالخلاو يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا ()
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 مث «ثالث ىلإ مورلا ءالجإ مهيلع طرتشاو سدقملا تيب ىراصن رمع حْئاَص»
 , ؟2(اهلخد

 نيذلا نأ - سدقملا تيب -ايليإ لهأل رمع هبتك يذلا حلصلا باتك نم دافتسيو
 يف ءاج دقف «ضرألا لهأو «توصُألاو «مورلاو ءايليإ لهأ :ماوقأ ةعبرأ اوناك اهيف

 نأ مهيلعو . .دوهيلا نم دحأ مهعم ءايليإب نكسي ال » ْنأ ايليإ لهأل نأ حلصلا باتك

 اوغلبي ىتح هلامو هسفن ىلع ُنمآ هنإف مهنم جرخ نمف «توصللاو مورلا اهنم اوجرخُي
 ىلع نونمآ مهّنإف مورلا عم هلامو هسفنب ريسي نأ ايليإ لهأ نِم ٍبحأ ْنَمو . . مهنمأم
 لثم هيلعو ُدَعَف مهنم ءاش نَمَف ضرألا لهأ نم اهب ناك ْنَمو . مهنمأم اوغلبي مهسفنأ

 (”«هلهأ ىلإ عجر ءاش نمو ؛مورلا عم راس ءاش نمو «ةيزجلا نم ايليإ لهأ ىلع ام
 مورلا نأل لالتحالا ةوق مٌّهو ءتوصُلاو مورلا سدقلا نم الجو جرخ دقف يلاتلابو
 برعلا ىراصنلا مهف ضرألا لهأو ايليإ لهأ امأ «دالبلل نيلَثْحُم اوناك ماشلاب

 نم ةبكوك هعمو سدقلا ةنيدم باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ لخد دقو نوينيطسلفلا

 «يراصنألا ليج نب ذاعمو «حارجلا نب ةديبع وبأ لاثمأ «ءارمألا ةداقلاو ةباحصلا
 ثيح يراصنألا تماصلا نب ةدابُمو «صاعلا نب ورمعو «يدنكلا ةنسح نب ليبحرشو
 تيب حتف ةبسانمب ماشلا همودق يدل باطخلا نب رمع قفارُم تماصلا نب ةدابغ ناك)
 «ةلبزم ةرخصلا اولعج مورلا تناك دقو «ةرخصلا ناكم ىلإ رمع راس مث "”(سدقملا
 حسو «كلذ نم هعم نوملسملا لقنو «هئادر فرط ىف ةرخصلا نع بارتلا رمع لقنف
 ناهيلع راشأت ةدحسملا لمعي نبا افك رمع رافدلاو : اهقيتب لقت ئف ةةرآلا لهأ
 يف دجسملا ءانبب رمأو «دوهيلا ٌتعَراَض بعك مأ نبا اي :لاقف  كنعلا ةارو هلدحب
 يذلا دجسملا كلذ نأ نايبلا نع ينغو ''”يرمُعلا دجسملا وهو «سدقملا تيب يلبق

 بيلا تناجب ًامئاقةلازيدامو ًاريغتم ادهسم ناك تاطخلا نيبرمع رمأب ةكيبشت مث
 ناك يرمُعلا دجسملا ءانبف «ةرخصلا ةبق عم يدنكلا ةويح نب ءاجر ُهانب يذلا ىصقألا
 .ه"15 ةئس أدب ةرخصلا ةبقو ىصقألا دجسملا ءانب امنيب ءه7١ ةنس

 ماشلا ةيالو ميسقت مت يمالسإلا يبرعلا حتفلا ذنم هنأ انه ركذلاب ريدج وه اممو
 ندرألاو نيطسلفو  صمحو قشمد يهو (دانجأ) ىمسُت ةريبك ةيرادإ ماسقأ ةعبرأ ىلإ

 «نيطسلف ىف ندرألا رهنل ةيبرغلاو ةيقرشلا نيتفضلا ميلقإ ينعي ندرألا حلاطصم ناكو

 .الج هالو 56ص - ريثك نبال - ةياهنلاو ةيادبلا (0)

 .487ص هللا ديمح دمحم - ةدشارلا ةفالخلاو يوبنلا دهعلل ةيسايسلا قئاثولا 0
 .؟ا/7؟ص - فرطمابل 5 عماجلا رف
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 نوملسملا ىَمَس :مهضعب لاقف «دانجألا ةيمست يف اوفلتخا دقو :يرذالبلا لاق

 .صمح كلذكو «ندرألا كلذكو .ىشمد كلذكو ءًاروك عّمَج هنأل ًادنُج نيطسلف

 يلاتلابو ."”(ًادنج اهب مهعامطأ نوضبقي ٌدنج اهل ةيحان لك تيمُس : مهضعب لاقو

 وهف دحاو نآ يف ًايركسعو ًايرادإ ًاميسقت ينعي ناك (دنج) حلطصم نأ كاردإ نكمي

 ًايركسع  امأو «ًايلاح ةظفاحملا ةباثمب روكلا ناكو (روك) قطانم ةدع مضي - ًايرادإ -

 نيذلا ةعبرألا ماسقألا نم مسق لك لهأ دنجج مهو ؛هيف مهتابترم نوضبقي دنجج هلف

 .“"70ةيناميلا نم ماشلا لهأ دنج مظِع ناك» :يربطلا لاق .تاحوتفلا يف هب اورقتسا

 | نيمسق ىلإ ًايركسعو ًايرادإ مسقنت تناك نيطسلف نإف كلذ ءوض ىلعو
 مضيو ندرألا يناثلا مسقلا مساو (دللا) ةئيدم هتمصاع تناكو نيطسلف امهدحأ

 تيب روك نم (ساومع) اهمسا ةنيدم ىلوألا هتمصاع تناكو ةيبرغلاو ةيقرشلا نيتفضلا
 نب ليبحرش ناكف «دئاقلا هريمأ مسق لكل ناكو  (ةيربط ةنيدم دعب اميفو ) - «سدقملا
 :هنأ يرذالبلا ركذ كلذ يفو .نيطسلفب ندرألا ميلقإل ريمأ لوأ وه يدنكلا ةنسح

 ةنسح نب ليبحرش ندرألا ىلعو «صاعلا نب ورمع نيطسلف ىلع ةديبع وبأ فلختسا
 ىلع يراصنألا تماصلا نب ةدابع فلختسا مث . . صمح ىلإ ةديبع وبأ راسو «يدنكلا
 دقتف «ندرألا زيمأ ناك يدتكلا لييحوم نأ يربطلاو يرذالبلا ركذ امئيبو ن0

 هيتفضب ندرألا ميلقإ نأل كلذو *”6نيطسلف ريمأ وه ليبحرُش نأ ريثك نب ظفاحلا ركذ
 ساومع يف تام ه١ ةنس ىفو :ةيطسلف بلغأ نمشي ناك ةيبرغلاو ةيقرشلا

 لاق . مهنع هّللا يضر يدنكلا ليبحرش مث لبج نب ذاعم مث حارجلا نب ةديبع وبأ

 نايفس يبأ نب ديزي ىلإ بتك ةديبع يبأ ةافو باطخلا نب رمع تنأ املو :يرذالبلا

 ىو هنأو «نيطسلفو ندرألا ديزي ىلو امنإ رمع نإ : موق لاقو . . 0

 رمع ىَلو :يدقاولا ريغ لاقو . . تماصلا نب ةدابع صمخح ىّلوو ءءادردلا ابأ قشم

 اهيلإ ضهنف ةيراسيق وزغب هرمأو ماشلا دانجأ نم هالو ام عم نيطسلف نايفس يبأ نب دي
 0 وال ا و
 لاق ةيراسيق ةيواعم حتفو ءاهب تامف قشمد ىلإ ديزي ىضمو اهترصاحمب ةيواعم

 نم نيلجر هعم ىَّلوو «ديزي دعب ماشلا نايفس يبأ نب ةيواعم رمع ىّلوو :يرذالبلا
 ندرألاو قشمد ءاضق ءادردلا ابأ ىلوف : ءايفعلار ةنايفللا هلك هللا :لوجسو نانا

 ىلوت مث "”امهتالصو نيرسنقو صمح ءاضق تماصلا نب ةدابع يلوو ءامهتالصو

 .1717ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف 09
 .ةج ”ص - يربطلل  كولملاو ممألا خيرات

 .178ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف (0
 .9ج 7١ 4ص - ريثك نبال  ةياهئلاو ةيادبلا (5)

 222 2222222222 22ج يم يي يي ل ل يي حس
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 ناكو رصم ىلإ تماصلا نب ةدابع راسو «يدنكلا دوسألا نب طمّسلا نب ليبحرش صمح

 ىقلتو «نيطسلف ءاضق ىلوتف نامثع ةفالخ لئاوأ يف ماشلا ىلإ داع مث ءرصم حتف ةداق نم
 .«اهيف فورعم هربقو سدقملا تيبب ها ةنس يفوت نأ ىلإ نيعباتلا نم ريثك هنم ملعلا

 ناكو» :يدوعسملا لاق «يريْمحلا يبلكلا كلام نب ناسح نيطسلف ىلوت مث
 - اهعيمج  نيطسلفل ًاريمأ ناسح رمتساو '١”(ماشلاب اهدّيسو ناطحق سيئر ناسح
 «رامل نيطصلل نام اريحا ىبلكلا كااغ ناهس كاكا يرطلا لاذ :ةليوط ةرتف
 ًاريمأ ناسح ثكم دقف دقف "”0نيطسلف لهأ دّيس ناكو ءهدعب ةيواعم نب ديزيل مث
 (ها55 5٠ ) ديزي ةفالخ يف مث (ةيرجه 4٠ - 1٠١ ) ةيواعم ةفالخ ةليط نيطسلفل

 .ناورم نب كلملا دبع ةفالخ لئاوأ ىلإو

 ىف قلأتي يدنكلا ةويح نب ءاجر مسا أدب نيطسلفل ناسح ةيالو دهع يفو

 باتك شماه يف ءاج دقو ءاهيف ميِقُم وه يتلا نيطسلف عوبرو سدقملا تيب فانكأ
 الضاف ةقث ناك هل لا ل ل

 . . ملعلا ريثك
 ناورم ىلإ ةفالخلا ةلوليأ ىف 000000

 نب كلملا دبع ةقفاوم يف رشابم ريغ رثأ هل ناك رود وهو ناورم نب كلملا دبعو
 ءامعز ةروشمو يأرل ةباجتسا ة ةرخصلا ةبقو ىصقألا دجسملا ةرامع ىلع ناورم
 امل هنأ يف نيطسلفل ريبكلا رودلا كلذ لثمتيو «ةويح نب ءاجرو ناسح مهنم ءاملعو
 ثيح ةفالخلا ىلع سانلا مسقنا ه4 ةنس طساوأ يف ةيواعم نب ديزي نب ةيواعم تام

 نبا لاق ؛ماشلاب سانلا نم قيرف هيلإ اعدو هديأو زاجحلا يف ريبزلا نب روللا خابر

 ندرألا ىلإ راسف ءاهريمأ وهو نيطسلفب يبلكلا كلام نب ناسح ناكو» ةوتتألا
 ىلإ وعدي ندرألا يف ناسح ناكف «يماذجلا عابنز نب حور نيطسلف ىلع فلختساو
 نبأ عاطأو كفلاخ نم لِتاَثُث نأ ىلع كعيابن نحن : :ندرألا لهأ هل لاقف ةيمأ ينب
 نأ ٌةركن انإف  (ةيواعم نب ديزي ينبا نونعي) - نيمالغلا نيذه انبَُِت نأ ىلع «ريبزلا
 نيطسلف لهأو دنُج ةملك تحبصأ كلذبو بصب مهيتأنو خيشب لسانلا ا
 ناسحو ةيمأ ونب عمتجا) مث «ةيمأ ينب نم ةفيلخ رايتخا يف ناسح عم اهيميلقإب
 (*”(نورواشتي مٌّهو ءأموي نيعبرأ مهب يلصُي ناسح ناكف ؛ةيباجلاب ماشلا هوجوو

 ."ج 45ص  يدوعسملل  بهذلا جورم 000

 .8ج 714٠١ ص - يربطلا خيرات 00
 .!ج 7917ص - ظحاجلل - نييبتلاو نايبلا شماه (؟)
 ."”ج "75ص - ريثألا نبال  خيراتلا يف لماكلا ()
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 نا اا و ا ا كول عسل صا :٠ هج مدس 159:909999919050198999

 كاسح ناكو» :ىيدوعسملا لاق «ةفالخلاب مكحلا نب ناورم ةعيابم ىلع ٌقافتا عّفَوف

 00 مهل ناك ام ناورم ىلغ ناسح طرتش أو .ماشلاب اهديسو ناطحق سيئر

 نأ :اهنم «ديزي نب ةيواعم هنباو «ديزي هنباو «ةيواعم ىلع طورش نم  (نيينميلل

 همع نبا وأ هنبا ماق تام نإو  (ءاطعلا يف)  نيفلأ نيفلأ لجر ّيفلأل مهل ضرفي

 - (ةفيلخلا سلجم)  سلجملا ردصو «يهنلاو رمألا مهل نوكي نأ ىلعو .هناكم

 تمتف .'7(كلذب ناورم يضرف .ةروشمو مهنم يأر نعف دقعو لح نم ناك ام لكو

 .ه"4 ةدعقلا يذ يف ةفالخلاب ناورم ةعيابم

 رودلا يبلكلا كلام نب ناسح ةماعزب ندرألاو نيطسلف لهأو دنجل ناك مث

 ملك ١5 دعب ىلع  طهار جرم ةعقوم يف ريبزلا نبا عابتاو شيج ةهجاوم يف ربكألا

 نم ناورم شيجو ةيرضملا ةيسيقلا نم ريبزلا نبا شيج ناك ثيح - قشمد نم
 طهار جرم ةعقوم يف رصنلا متف نيطسلف ريمأ ناسح ةدايقب نييناطحقلا نيينميلا

 يف هملكف ةيربط يف ناسح ىلإ ناورم ىتأ مث «ناورم ةفالخ يف رصمو ماشلا تلخدو

 لاق «كلملا دبع دعب ناورم نب زيزعلا دبع ةعيابمو ناورم نب كلملا دبع ةعيابم

 ناورم نب كلملا دبع ةعيب ىلإ مهاعدو ًابيطخ سانلا يف ناسح ماقف» :يدوعسملا

 تام نأ ثبل امو ''"(دحأ كلذ يف هفلاخي ملف «كلملا دبع دعب زيزعلا دبع ةعيبو

 .ه59 ناضمر يف ةفالخلا كلملا دبع ىلوتو ناورم

 لماوعلاو بابسألا نم ناك ثادحألا كلت يف نيطسلفل ماهلا رودلا كلذ نأ

 ةبقو ىصقألا دجسملا ةرامع ةركف ىلع ناورم نب كلملا دبع ةقفاومل ةيسيئرلا
 ةبق ءانبل ناك ثيح ه757 ةنس يدنكلا ةويح نب ءاجر ىلإ ذيفنتلا دانسإو «ةرخصلا

 : ةثالث بابسأ ىصقألا دجسملا ةرامعو ةرخصلا

 ضقنب ريبزلا نب , هللا دبع ماق ثيح ه0 4 ماع ةكم يف ثدح ام :اهلوأ

 لَ هللا لوسر دهع ذنم هيلع تناك امل فلاخم لكشب ةبعكلا ءانب داعأو مقا
 ةصقان تناك ةبعكلا نأب ريبزلا نب هللا دبعل اودهش شيرق خياشم نأب كلذ ريربت متو
 ةداعإب ماقو ةبعكلا ريبزلا نب ؛ هللا دبع ضقنف ؛ ؛«ليلخلا مي ميهاربإ ساسأ نم عرذأ ةعبس

 اهانب تناك يتلا ءاسفْيَسُملا ءاعنص نم ريبزلا نبا ىلإ 0 :دوعسملا لاق .اهئانب

 يشخ دق شوقنم ُيِْشَو اهيف ماخر نم نيطاسأ ثالث اهعمو ءءاعنص سيلق يف ةهربأ

 ءانب ريبزلا نبا داعأف .ًابهذ هّئظ هآر نمف غابصألا نم ناولألا عاونأو سوردنسلا شقنلا
 هل لعجو «نيطاسألاو ”اسفيسفلا هيف لعجاوا «ةروكذملا عرذألا قىيلا يف دازو ةبعكلا

 امم ىهبأو مخفأ ةبعكلا تحبصأ كلذبو "نم جرخي ًابايو ءهنم لخدي ًاباب «نيباب

 دج 47ص  يدوعسملل  بهذلا جورم 000 ١ لج 40 ص - يدوعسملل  بهذلا جورم )١(

 ك2 222 ج22 2س 2س 2س 2 م سبيس

 225ئت2ظص7اب_ ب ل
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 فلاخي عورشم ريغ ًالمع كلذ اوربتعا رصمو ماشلا ع ءاملع نأ ودبيو . هيلع تناك

 .نيدشارلا ءافلخلاو ِةِئَي هللا لوسر دهع يف ةبعكلا هيلع تناك ام

 ناك :نامزلا ةآرم بحاص لاق» :ًالئاق ريثك نب ظفاحلا هركذ ام : يناثلا ببسلاو
 نب هّللا دبع نأ ىصقألا عماجلا ةرامعو سدقملا تيب ةرخص ىلع ةبقلا ءاتيب نق متبسلا

 ةكمب سانلا ماقمو ةفرعو ىنم مايأ يف بطخي ناكو ءةكم ىلع ىلوتسا دق ناك ريبزلا
 لامو ءهسفن ىلإ وعديو . .ناورم ينب ئواسم ركذيو ناورم نب كلملا دبع نم لانيو
 جحلا نم سانلا عنمف كلملا دبع كلذ غلبو «هيلإ ماشلا لهأ (جاجح) مظعُم
 اوناكو ءجحلا نع كلذب مهلغشيل ىصقألا عماجلاو ةرخصلا ىلع ةبقلا ىَتَبْف ءاوجضف

 .'070. . ةبعكلا لوح نوفوطي امك اهلوح نوفوطيو ةرخصلا دنع نوفقي

 ةياعدلل جحلا مسومو ةبعكلا مدختسا ريبزلا نب هللا دبع نأ ببسلا اذه ىذؤمو

 علا نع نصر ءاضلا نم كلملا ذيع عمق مفرج نب تللجلا ةيعادص ةيناقلا

 ةبعكلا نأب لوقلاب ودبي اميف كلذ نرتقاو «ىصقألا دجسملاو ةرخصلا ةبق ءانبب رمأو
 زوجي الو ةباحصلاو لوسرلا اهيلإ جَح يتلا ةبعكلا تسيل ريبزلا نب ِهّللا دبع اهانب يتلا
 ديسملا لذاخ ىضقألا ةحشنلا ىلإ ويسعلا نأ ماشلا ء اندلع ئار اهيوو ءاقلا جحلا

 ءانب ةداعإ متيو ةفالخلا ةلود ةطلس ىلإ ةكم دوعت نأ ىلإ ةكمب مارحلا تيبلا ىلإ

 اوضقو ةكم اولخد امل ماشلا لهأ دنج نأ كلذ ىلع لدي اممو «تناك امك ةبعكلا

 ةبعكلا ءانب داعي نأو ريبزلا نبا هانب يذلا تيبلا مدهب كلملا دبع رمأ) «ريبزلا نبا ىلع
 .«تناك امك ةبعكلا ءانب ةداعإ متف لي هللا لوسر دهع يف تناك امك

 تيب يف باطخلا نب رمع رمأب هترامع مت يذلا دجسملا نأ :ثلاثلا ببسلاو
 برعلا ددع ناكو ءاعضاوتم اريغص ادجسم ناك ه١ ةنس اهحاتتفا دنع سدقملا

 حتف نولصاوي اوراس نيملسملا نأل «ًاليلق كاذنآ سدقلا يف اورقتسا نيذلا نيملسملا

 دعب سدقلاو نيطسلف اهنمو ماشلاب رارقتسالا عقو مث ءاهريغو رصمو ماشلا ءاجرأ ةيقب
 .نميلا لئابق نم مهتيبلاغ ناكو «ءأريبك نيملسملا برعلا ددع حبصأف «تاحوتفلا كلت

 لبق ام ذنم نيطسلفو سدقلا نكست تناك ىتلا ةيبرعلا لئابقلا ةيبلاغ تملسأ كلذكو

 تناكف «نميلا نم ةميدق تارجه لصألا يف اهتيبلاغ تناكو ةينارصنلا قنتعتو مالسإلا
 نب ناسح ةيالو دهع ىف ةريبك ةيمالسإ ةيبرع ةيناكس ةفاثك تاذ سدقلاو نيطسلف

 :ةدوجوم ةرخصلا ةبقو ىصقألا دجسملا ةرامع ةركف تناكو «نيطسلفل يبلكلا كلام
 : يوبنلا ثيدحلا كلذ ززعي اممو «كلذل نوعدي نيطسلفو ماشلا ءاملع ناك امبرو

 يدجسمو «ىصتألا دجسملاو مارحلا دجسملا ءدجاسم ةئالث ىلإ الإ ٌلاحرلا ُدَشُت ال
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 يف «ةرخصلا ةبقو ىصقألا دجسملا ةرامع ذيفنتل ةجاحلاو فورظلا ترفوت مث .« اذه
 نب كلملا دبعو ناورمل ةفالخلا ةلوليأ يف نيطسلفلو نيينميلل ريبكلا رودلا لظ
 قفاوف ءةكمو ةبعكلا يف ريبزلا نب , هّللا دبع هب ماق ام لظ يف كلذكو «ناورم

 نم كلذ همزلتسي امب ةرخصلا ةبقو ىصقألا دجسملا ةرامع ةركف ىلع كلملا دبع

 . يدنكلا ةويح نب هاجر ىلإ ذيفتتلا دتسأو «ةريبك ةيلام فيلاكت

 د

 فعلا در ملال سلا حو ءاجر ةرامع

 +5 ةنس ىصقألا دجسملا ةرامعو ةرخصلا ةبق ءانب ىف ةويح نب ءاجر أدتبا
 هنأ نامزلا ةآرم بحاص نع ريثك نبا ركذ دقف «تاونس عبس لمعلا قرغتساو ؛ةيرجه
 ةنس هترامع تلمكو ه7 ةنس ىصقألا عماجلا ةرامعو ةرخصلا ةبق ءانب أدتبا ناك»
 .2نيعبسو ثالث

 يدنكلا ةويح نب ءاجر ىصقألا دجسملا ةرامعو ةرخصلا ةبق ءانبل يلوتملا ناكو

 يف ريثألا نبا لاقو «ريثك نبا ركذ امك (ةويح نب ءاجر ىلوم ) وهو مالس نب ديزي هعمو
 ٌيدنك وهف .(يدنكلا ينوكسلا ريمن نب نيصحلا ىلوم مالس نب ديزي) نأ لماكلا باتك

 ةويحل ىلوم ناكو «لئاوألا نييناميلا ماشلا برع نم لصألا يف وهو ءالولاب ُينامي
 يف هل ًادعاسم ةويح نب ءاجر هراتخاف ةويح نب ءاجرل مث ريمن نب نيصحلا وأ يدنكلا
 . يمالسإلا يبرعلا يراضحلا ينارمعلا زاجنإلا ةورذ غلب يذلا ميظعلا لمعلا كلذ زاجنإ

 ةرخص ىلع ةبقلا ءانب ناورم نب كلملا دبع دارأ امل» :ريثك نب ظفاحلا لاق
 هالومو يدنكلا ةويح نب ءاجر لمعلاب لُكو «ىصقألا دجسملا ةرامعو سدقملا تيب

 لاومألاب لسرُي يذلا ناكو ."'"«ةريثكلا ةليزجلا لاومألاب هيلإ لسرأو «مالس نب ديزي

 وه . ناورم نب كلملا دبعل ةماعلا تاهيجوتلا بجومب - ةويح نب ءاجر ىلإ ةليزجلا
 دهع يف متاخلاو ةكّسلاو لاملا تيب ناويد بحاص ينميلا يعازُحلا بيؤذ نب ةَّضئيُ
 ناك» ةباصإلا باتكب ةصْيَبُق ةمجرت يف رجح نب ظفاحلا لاق .ناورم نب كلملا دبع
 هيلإ ديربلا رمأ ناكو «نارررم ني كلاما دبع تاج اج يعارحلا ردح نس ادمنت

 نع قوز + . هدنع سانلا ٌربأ ناكو :اهيف امي ةريخيو كلملا دبع لبق سسكلا ارتي تاكو
 ةويح نب ءاجر لاقو مهريغو هللا دبع نب ليعامسإو ةويح نب ءاجرو لوحكم : ةصيبق

 بحاص ةصييق ناك) هنأ يربطلا ركذ دقو ''”(ةصْيَبُق نم ملعأ تيأر ام : :لوحكم نع

 نب ءاجر عم ًالعافتم ةصيبق ناك دقو .(ناورم نب كلملا دبعل ةكّسلاو لاملا تيب
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 تاونس عبس قرغتسا يذلا ميظعلا لمعلا زاجنإل ةليزجلا لاومألا لاسرإو ريفوتب ةويح

 ايندلا يف ليثم هل نكي مل وحن ىلع ىصقألا دجسملا ةرامعو ةرخصلا ةبق ءانب وهو
 .اورثكأو تاقفنلا ديزيو ةويح نب ءاجر ٌثَي» هنأ ريثك نب ظفاحلا ركذ دقف ءاهرسأب
 نيلالج ةبقلل المعو ء«نولُملا ماخرلاب اهاشرفو ءانبلا نسحأ نم تءاجف ةبقلا اونبف
 . .روتسلا عاونأب ةبقلا اًقَحو «فيصلل مدأ نم رخآو «ءاتشلل رمحألا دويلا نم امهدحأ
 ءاريثك ائيش ةضفلاو بهذلا لسالسلاو ةضفلاو بهذلا ليدانق نم ةبقلا يف العجو

 طسُبلا عاونأب دجسملاو ةبقلا اشرفو .«كسملاب فلغملا يرامقلا دوعلا اهيف العجو

 ربنعلاو كسملاو بيطلا عاونأب أ انادحو ةنديس دج ملاو ةيقلل اناقاوب ...ةنولعلا
 اوناكو . .ليللا نم دجتسملاو ةبقلا نورخبُيو ةيلاغ هنم نولمعيو «نارفعزلاو درواملاو

 ىلإ سدقملا تيب نم لجرلا عج بر اذإ ناكو «ةديعب ةفاسم نم ْمُش روخبلا اوقلطأ اذإ

 تيب نم لبقأ دق هنأ فرعُيو ا

 نسحأ ءانب ضرألا هجو ىلع ٍذئموي نكي ملو . .ةرخصلا لخد هنأو سدقملا
 .(«سدقملا تيب ةرخص ةبق نم ىهبأ الو

 لبق ىصقألا دجسملا ةرامعو ةرخصلا ةبق ءانب زجنأ دق ةويح نب ءاجر ناكو
 تح ةيسعلاو ةنعلا يحمت ناك كلذ دعي تح امواد تاوئس ةدعب هال" ةنس
 ناك» دقو ءةرخصلا ةبق نم ىهبأ الو نسحأ ءانب ضرألا هجو ىلع سيل حبصأ

 لامشلا ىلإ ةلبقلا نم دجسملا لوط ناكو ءآليوط  ءاجر هانب يذلا - دجسملا
 .«ًاعارذ نوتسو ةئامعيرأ هضرعو ًاعارذ نوتسو ةسمخو ةئامعبس

 نب ءاجر ىلإ اهلسري يتلا لاومألا نم يعازخلا بيؤذ نب ةصيبق فعاض دقو
 يف ءاجر لعجف ؛ناورم نب كلملا دبع ةفالخ يف اهقراشمو قارعلا ءاوضنا ذنم ةويح
 ةبقلا ميخفت يف رمتساو ءأريثك ًائيش ةضفلاو بهذلا لسالسو ليدانق نم ةبقلا
 وو
 نأ ةلمجلابو١ :ريثك نبا لاق «مالسإلا رج يورش كنه ةييداسإلا ةيرعلا ةراضخلا

 و ضرالا نر ىلع رطل اهل نكد عل اهنا نم جر احل ملط تيب خب
 :ةرخآلا يف امم ًاريثك ائيش تامالعلاو تاراشإلا نم هيف اولمع دقو . .ًارظنمو
 ءمنهج يداوو دلو هللا لوسر مدقو ءةنجلا بابو طارصلا ةروص هيف اوروصف

 ةبقلا يف ناك دقو  اهُوُرَوص ةريثك تامالعو تاراشإ  هعضاومو هباوبأ يف كلذكو
 .ةرهاب عاونأو «ريثك ءيش كلذ ريغو ءاسفيسفلاو رهاوجلاو صوصفلا ْنِم

 لمكأ ىلع ةبقلاو دجسملا ةرامع نم مالس نب ديزيو ةويح نب ءاجر ْعَرْف املو
 ةئامثالث : ليقو .لاقثم فلأ ةئامتس كلذ ىلع هاقفنأ يذلا لاملا نم لضف ءهوجولا

 بيؤذ نب ةصيبق ىلإ امهباتك ىتأف  «كلذب هناربخي كلملا دبع ىلإ ابتكف .لاقثم فلأ
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 كلملا دبع لبق بتكلا أرقي ةصيبق ناكو «متاخلا ناويد بحاص يناميلا يعازُخلا

 كلذ يف هيأرو هريثأت هل ناكو ةفيلخلا متخب همتخيو باوجلا بتكيو «اهيف امب هربخيو

 لاومألا نم ىقبت امب كلملا دبع ىلإ مالس نب ديزيو ةويح نب ءاجر باتك ىتأ املف
 انعطتسا ول اَنِإ :هيلإ ابتكف .امكل هتبهو دق :امهيلإ كلملا دبع بتك»  ركذلا ةفلاس

 هالبقت نأ امتيبأ اذإ :امهيلإ بتكف .انئاسن ئلح نم دجسملا اذه ةرامع ىف اندزل

 نناومألا و ةقلا ىلع ينغدلا سن كيوم اطاعس ةاهتزات اوبألاو ةرقلا"نلع_ةاغوفأف
 ميول ا بل ناك انيناد

 نيطسنلفل قاميلس ةيالو نا ةونع ند داحس اننا و ةلاكتم

 ةرخصلا ةبقل هترامع ةرتف يف سدقلا يف ًاميقم ةويح نب ءاجر ناك دقل
 ناهيك و سلفا د يمالا نا نرألا نووتسلا 1 ايو ناكت «ىيمتألا ىضجستلاو
 عابتز نب جور ةيألو ناطإ ىف كلذو. فا ةنسذنم د نيدقلا ىف ةينيدلا نومألا
 يبلكلا كلام نب ناسح هفلختسا يذلا وه عابنز نب حورو .: نيطسلفل يناميلا يماذجلا

 ةنس ةيمأ ىنبل ًايعاد نيطسلفب ندرألا رهن ميلقإ ىلإ راس امل نيطسلف ىلع يريمحلا
 ه6 ةنس - ةفالخلاب كلملا دبع عيوب مث ناورمل ةفالخلا رمأ بتتسا املف ه4

 ةمصاع دللا يف عابنز نب حور ناكو ندرألا رهن ميلقإ ةمصاع ةيربط يف ناسح ناك
 نيطسلفل ًاريمأ عابنز نب حور ثكمف نيطسلف ىلع كلملا دبع هالوف نيطسلف ميلقإ
 ىصقألاو ةرخصلا ةبقل ةويح نب ءاجر ةرامع نإف يلاتلابو ,«ه/44 ةنس يفوت نأ ىلإ

 ريمألا ةباثمب ةويح نب ءاجر ناكو ؛نيطسلفل عابنز نب حور ةيالو دهع يف ناك
 زاجنإلا كلذ ذيفنت ىلع فارشإلا ىلوت ثيح سدقلاب ةيئيدلا رومألا ىلع فرشملاو
 نمازت دقو «ىصقألا دجسملاو ةرخصلا ةبق ةرامع وهو ريبكلا يراضحلا ىنارمعلا

 ينميلا يعازخلا بيؤذ نب ةصيبق دي ىلع مت ةيمهألا غلاب زاجنإو لمع عم كلذ زاجنإ
 دبع نأ تاياورلا ركذت يتلاو خيراتلا يف ىلوألا ةيمالسإلا ةيبرعلا دوقنلا َكَس وهو
 مقي مل هنأ كش الو  (م5937) هال4 ةنس وأ هال” ةنس اهكسب ماق ناورم نب كلملا

 ٍبيؤذ نب ةصيبق وهو ةكسلاو لاملا تيب بحاص كلذب ماق امنإو هسفنب اهكسب
 نيزاجنإ مهأ بيؤذ نب ةصيبقو ةويح نب ءاجر دي ىلع مت دقف كلذبو «يعازخلا

 تماق املو «ةنس نيعبس ءاهز باوبألاو ةبقلاب ةفرخزملا ةيبهذلا حئافصلاو بهذلا لظ دقو ()
 بهذلا كلذ علقب ه٠4١ ةنس  يسابعلا ةفيلخلا  روصنملا رفعج وبأ رمأ» ةيسابعلا ةفالخلا

 اولعفف «ىصقألا دجسملا نم ثعشت ام هب اورمعي نأو «باوبألاو ةبقلا ىلع يتلا حئافصلاو

 اهلثم ضرألا هجو ىلع سيل ةرّحصلا ةبق تلظ دقو - [ةياهنلاو ةيادبلا - مج ؟١58ص] ؛كلذ

 .يرجهلا نماثلا نرقلا يف ريثك نبا نمز ىلإ
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 ةرخصلا ةبقو ىصقألا دجسملا ةرامع امهو دهعلا كلذ ىف ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلل

 تناك نأ دعب «خيراتلا يف ىلوألا ةيمالسإلا ةيبرعلا مهاردلاو ريئاندلا كسو سدقلا يف
 . ةيبرعلا ةغللاب ةباتك اهيلع ةيمالسإ ةيبرع تحبصأف ةيمور ةيطنزيب ةلمعتسملا دوقنلا

 زاجنإ ثلاث مت نيح قشمد ىلإ سدقلا نم لقتنا دق ةويح نب ءاجر ناكو

 يعاضقلا ينشُحلا دعس نب ناميلس وه ةثلاث ةّذَك ةينمي ةيصخش دي ىلع ميظع يراضح

 ليوحتب مايقلا ناورم نب كلملا دبع ةفيلخلا هيلإ َدهَع يذلا لجرلا وهو» «يريئمجلا
 ةغللا ىلإ  (ماشلاب ةينانويلا ةيمورلا)  ةيبنجألا تاغللا نم ةموكحلا نيواود يف ةباتكلا

 قشمد نيواود يف لوحتلا م ٌمتأو ه١8 ةنس ذنم كلذب دعس نب ناميلس ماقف . ةيبرعلا

 «لمعلا كلذب همايق لباقم يف ندرألا جارخ هل لعج دق كلملا دبع ناكو .ةئسس لعب

 بيرعتلا ناميلس ْمَنَأ املو «يموُرلا نوجرس وه قشمدب جارخلا ناويد سيئر ناكو
 فارشإلاو ناويدلا ةسائر ناميلس ىلوتو «يمورلا نوجرس ناورم نب كلملا دبع لزع

 بيرعتلا ْمَنَأ دقو .رصمو قارعلاب ىرخألا ةيبرعلا راصمألا يف نيواودلا بيرعت ىلع

 هذه يف نميألا هدعاس ناكو (كلملا دبع نب ديلولا ةفالخ يف) ه5 ةنس رصم ىف

 ماقو (ديلولا ةفالخ يف) رصم ريمأ يناميلا يسّبَعلا فارق يلاولا ةمهملا

 زاجنإ يف رودب ينشخلا ناميلس نم هيجوتب قارعلا ريمأ يفقثلا فسوي نب جاجحلا

 نينجا ايي ماك ىحل] ةدرسلا هع برطناي كودو (قارعلا نيواود يف بيرعتلا

 وأ .بيرعتلا ةكرح) خيراتلا بتك يف ىمسُت ريظنلا ةعطقنم ةروصب ينشُخلا دعس

 ام يف تناك دقو .ىدملا ةديعب ةيمهألا ةميظع جئاتن اهل تناكو (نيواودلا بيرعت
 :(ةيمورلا) ةينانويلا ماشلا يفو «ةيسرافلا قارعلا يف ةيموكحلا نيواودلا ةغل ىضم
 فئاوطب ظافتحالا ةيبرعلا ةلودلا مزلأ يذلا رمألا «ةيطبقلاو ةينانويلا رصم يفو

 ناميلس بيرعت ىدأ دقو «نيملسملا برعلا ريغ نم بناجأ نوربتعُي نيذلا نيفظوملا
 ةييرحلا'ناصمألا نف ةبجألا تايلاجلا ءاقبإ لابقإ ىلإ قيزاودلل نتقخلا دعس نب
 دعب ةيبرعلا ةغللا راشتنا لماوع ربكأ كلذ ناكو «ةيبرعلا ةغللا ملعت ىلإ ةيمالسإلا
 ىلإ يدؤت يتلا ةديحولا ةغللا ةيبرعلا ةغللا تراص كلذل ةجيتنو .ميركلا نآرقلا لماع
 لب مظعأ نم انرظن يف ربتعت هذه بيرعتلا ةكرح ْنِإ . .ايلعلا بصانملاو فئاظولا

 ثلاث اهنأ بوصألاو .2"'"اهدوهع ةفاك يف مدقت نم ةيومألا ةلودلا هتققح ام مظعأ
 ةرامع ىهو دهعلا كلذ ىف ةيمالسإلا ةيبرعلا ةراضحلاو ةلودلل ةميظع تازاجنإ ةثالث

 ةيفداسالا وعلا ةزرقتلا كنور 6 ريتك درب ءاعتوز لي. قلعت :ركتصلا ةيقون ىصقألا دحتملا

 كنلوأ ءدعس نب ناميلس دي ىلع نيواودلا بيرعتو بيؤذ نب ةصيبق دي ىلع

 .7 48ص - يعاضقلا ينشُحلا دعس نب ناميلس ةمجرت  فرطمابل  عماجلا ()
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 .كلملا دبع نب ديلولا مث : ناورم نب كلملا دبع ةفالخ يف َةَّذَقلا ةينميلا تايصخشلا

 كلملا دبع ةفالخ يف قشمد ىلإ سدقلا نم ةويح نب ءاجر لاقتناب لصتي اممو
 ناكر : هنأ ىفاوخلا بيزذ نب ةصيئن ةنحرت ىف ردع نبأ ظناحلا ةركذ اذ ناورهوت
 أرقي ناكو - (ةفيلخلا متخ ناويد بحاص يأ)  ناورم نب كلملا دبع متتاخ ىلع
 نب ءاجرو لوحكم :ةصيبق نع ىورو .. اهيف امب هربخيو كلملا دبع لبق بتكلا

 ُتيأر ام :لوحكم نع ةويح نب ءاجر لاقو .مهريغو هللا دبع نب ليعامسإو ةويح
 .[7 /775156ص)] .«ةصيبق نم ملعأ

 يف ةباحصلا نم ددع نم ةيوبن ثيداحأ ىور مث ةويح نب ءاجر عمس دقو
 يدع نب يدعو يدنكلا ةريمع نب سرّعلاو يدنكلا ةريمع نب يِدَع مهنم قشمد
 ظفاحلا لاق . يدنكلا ةريمع نب يدع نب يدع ةويح نب ءاجر نع ىورو ,يدنكلا

 ملسم حيحص يف ثيداحأ هل «فورعم يباحص :يدنكلا ةريمَع نب يِدَع» :رجح نبا

 ثيدح يف يئاسّنلا جرخأ دقو . .هبحص هلو ةريمع نب سْرَعلا هوخأ هنع ىور .هريغو

 ةريمع نب سرعلاو ةويح نب ءاجر نع يدع نب يدع نع مزاح نب ريرج قيرط نم
 ئرما ةمجرت يف ربلا دبع نبا ظفاحلا لاقو ."' ”ةريمع ني'ىدغ هيبآ نع هاثدحع امين

 :لاق يبأ ىتتدح لاق نيرخ نب نغو هيد ىئورا#ل :يدنكلا نسباغ نب. نسيقلا

 نع ةريمع نب سرعلاو ةويح نب ءاجر نع ْتْدَحُي (ةريمع نب) يدع نب يدع ٌتعمس
 . يدع نب يدع

 ئرما ةمجرت يف ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا باتك يف رجح نبا ظفاحلا لاقو
 ؛ يلب ام نساعد نسقلا

 ةريمع نب يدع نع ةويح نب ءاجر نيرط نم يرغبلاو دمحأو يئاسنلا ىور»

 هلو يبنلا ىلإ اعفتراف .ةموصخ تومرضح نم لجرو سيقلا ئرما نيب ناك :لاق
 . يضرأب بهذ فلح نإ هللا لوسر اي :لاقف «هنيميف الإو كتنيب :يمرضحلل لاقف

 م ل يلا ا د ست :لاّقف

 لاق فق هيرو رتل لا لوسر ان :ننيعلا ورفأ لاقت
 (حيحص هدانسإ .اهتكرت دق يْنأ كدهشأ يّنإف :لاق

 نا دولا نع معالق راظنو تارهلاو وات نا نراح ةنس نيبال
 مث قارعلا لماع يفقثلا فسوي نب جاجحلا براحو علخو يدنكلا سيق نب ثعشألا

 .5ج ١4ص - ةريمع نب يدع ةمجرت رجح نبال - ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا )١(
 .اج ١٠ص  يدنكلا سيقلا ئرما ةمجرت - ربلا دبع نبال . باحصألا ةفرعم يف باعيتسإلا (0)

 .١ج 54ص - سيقلا ئرما ةمجرت رجح نبال  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا ()



 نمحرلا دبع مزهنا املو «نينمؤملا رصانب بقلتو ناورم نب كلملا دبع علخ

 وو 1 را ب هوو 85 ةنس هدهعو هتروث رخآ يف ثعشألا

 لاق كلذ يفو غيلب مالكب ةبيط ةروشم ناورم نب كلملا دبع ىلع راشأو هيف حصن

 ىراسأ يف ناورم نب كلملا دبعل ةَوتَح نب ءاجر ل لاق» : نييبتلاو نايبلا باتك يف ظحاجلا

 429« وفعلا: نه كي اه هللا طغأف :ندطلا نم نحت ام كاطعأ دق هللا نإ :ثعشألا. نبا

 دبعل نيراشتسملاو ءارزولا نم ناك ةويح نب ءاجر نأ ىلع ًاضيأ كلذ لديو

 نب ءاجر» :الئاق ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نبا ظفاحلا هركذ دقو .ناورم نب كلملا

 ينب ءافلخل قدص ريزو «لداع ٌلضاف ةقث ءردقلا ريبك «ليلج ٌيعبات :يدنكلا ةويح
 :«ليلج ٌيعبات :ةّوْيََح نب ءاجر» :لماكلا باتك يف ريثألا نبا لاق فال كوب انما

 رمع ةفالخ ىلإ كلذك ةويح نب ءاجر لزي كو . ةيمأ ينب ءافلخل قدص ريزوو
 .زيزعلا دبع نب

 دبع نب ديلولا ةفالخلا ىلوتو ه87 ةنس ناورم نب كلملا دبع يفوت امدنعف
 نيطسلف ريمأ دهعلا يلول ًاريزوو ًابتاك ةويح نب ءاجر ناك (ه95 - 85) كلملا
 ةويح نب ءاجر» : يلي ام عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاج دقو . .كلملا دبع نب ناميلس
 هبتكتساو . .ءاملعلا ءاحصفلا ظاعولا نمو .هرصع يف ماشلا لهأ خيش : يدنكلا
 [اريماو ديعللاايلو كاليملا دبع قف ناعيلس ناك دقو . 1 ةللامللا ةنيخ هين اهيل
 ناميلسل ًاريزوو ًابتاك ةويح نب ءاجر ناكف (ه95 - 85) ديلولا ةفالخ يف نيطسلفل
 ةيرادإ ةمصاع اهذاختاو ةلمرلا ةنيدم ءانبب ناميلس مايق يف رود هل ناكو « «نيطسلف يف

 ةلمرلا ةنيدم ءانب ىلع فرشأ يذلا وه ةويح نب ءاجر نكي مل ام دللا ةنيدم نع الدب
 ركذ دقو .ىصقألا دجسملا ةرامعو ة ةرخصلا ةبق ءانب يف هتربخل ًارظن اهريصمتو

 لزتف نيطسلف دنج كلملا دبع نب ناميلس كلملا دبع نب ديلولا ىَلو» :هنأ يرذالبلا
 ناكو «ناميلس لبق ةلمرلا ةنيدم نكت ملو ءاهّرَصَمو ةلمرلا ةنيدم ثدحأ مث ءذل
 رادب فرعت يتلا رادلاو هرصق ةلمرلا نم ناميلس ىنب ام لوأ ناكو ءةلمر اهعضوم

 ءةطخ دجسملل طتخا مث ءاهل اطشروخم اهيزيض رادلا يف لعجو نيعايصلا

 يرغب نم ىنارشن ناميلسل ايقاك رصقلا ءادر ىلع ةفارتشإلا'نلوتادقو © :ةانيز
 امأ «ةويح نب ءاجرل ماعلا فارشإلا تحت امبر ءراكنلا نب نيرطبلا هل لاقي نيطسلف

 .7ج ١٠/ص  ظحاجلل - نييبتلاو نايبلا ()
 .ةج 7١ 5ص - ريثألا نبال  خيراتلا يف لماكلا (؟)
 .١١5ص - ةويح نب ءاجر ةمجرت  فرطمابل  عماجلا 0
 .55١ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف (4)
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 ةحاسم .دجتملل ناميلس طتخحا نقود ابلاغ ةويح هن. ءاجر فارتغإب نآاكف دجتسلا
 تاهو“ «تاوتس ةدنع ءانبلا :قرغتساف -ىضقألا دحسنملا ةحاسم ىهانفت امير« ةعتساش

 ةليرلا دعس مامثإ لبق تق ةفس ةقالشلا ناهيلتس نلوتوب كلبلا ةبع نيباكيلولا
 دبع نب رمع ةلمرلا دجسم ّمتأ مث" ءىصقألا دجسملل ةيهاضملا ةعساولا هتطخب

 يذلا رادقملا اذهب نوفتكي ةلمرلا لهأ :لاقو ءدجسملا ةطخ نم صقنو «زيزعلا
 . "”مهيلع هب ٌترصتتقا

 لاق ءدهعلا كلذ ذنم نيطسلف ميلقإل ةيرادإ ةمصاع ةلمرلا تحبصأ دقو

 رفتحاو «اونبف «ءانبلا يف سانلل نذأ «ةلمرلاب هسفنل ناميلس ىَتَب املو» : يرذالبلا

 يف رود ةويح نب ءاجرل ناكو 2'"ًارابآ رفتحاو «ةدرب ىعدُت يتلا مهتانق ةلمرلا لهأل
 أجل يذلا نيطسلف ميلقإل ةمصاع اهتروريصو ةلمرلا ريصمت يفو «كلذ ىلع فارشإلا

 كلملا دبع نب ناميلسب ًاريجتسم يدزآلا بلهملا نب ديزي ريبكلا ينميلا ميعزلا هيلإ

 .دهعلا كلذ يف نيطسلف هتدهش يخيرات ثدح مهأ كلذ ناكو ه٠4 ةنس

 دبع ةفالخ يف ناكو «نيحتافلاو ءارمألا ءامظع نم بلهملا نب ديزي ناك دقل
 - ىطسولا ةيسآ ميلاقأ لمشت ناسارخ تناكو - ناسارخ ةيالول ًاريمأ ناورم نب كلملا

 بولق لامتسا :الداع ءانيرك ناكو «ىطسولا ةيسآ يف ةميظع تاحوتف ديزيل ناكف

 ريمأ يفقثلا فسوي نب جاجحلا ذخأف «هلدعو «هاياطع ةرثكو هناسحإو همركب سانلا
 بجتسي ملف «هب ليكنتلاو هلزعل ىعسيو بلهملا نب ديزي ىلع رمآتي اهقراشمو قارعلا
 مث بلهملا نب ديزي لزعب ماقف ه457 ةنس هدهع رخآ يف الإ ناورم نب كلملا دبع هل

 هيلام ةمهت قيفلتب جاجحلا ماقف «ةفالخلا ديلولا ىلوتو كلملا دبع تام نإ ثيل ام
 بلهملا نب ديزي نم بلطف «لاملا تيبل ةريثك لاومأ هيلع ٌّنأب بلهملا نب ديزي ىلع

 لاق «لاملا ريغ وأ لاملا نم ءيش ديزي ىلع نكي ملو ءمهرد فلأ فالآ ةتس هتوخأو

 نم ًاخيش ريدلا اذه يف نأ هل ليقف «هلزنف ريدب ْرَم جاجحلا نإ» :ريثألا نباو يربطلا
 قارعلا يِلَي ْنّمَف :هل لاق مث ءايشأ نع هلأسو جاجحلا هاعدف ءاملاع بتكلا لهأ
 . .يردأ ال :لاق ؟يتوم دعب وأ يتايح يف :لاق .ديزي هل لاقُي لجر :لاق ؟يدعب

 ءارعشل امي ننلح دما نإ .بلهملا خت , ديزي هنأ جاجحلا سفن يف عقوف

 ام نأ نوركذي بتكلا لهأ نأ ديبع اي كحُيو :هل لاقو بهوم نب ديبع ىعدتساو

 نيصح نب ديزيو ةشبك يبأ نب , ديزي تركذت دقو «ديزي هل لاقي لجر هيلي يدي تحت

 لاقف .بلهملا نب ديزي الإ ناك نإ وه امو , كانه اوسيلل راديد, وي ديزوو ريحت نب

 نأ هب ٌىَلَخأَف ءاظحو ةعاطو ًادْلَجو ًارْدَق هل نإو هتيالو تمظعو فرش دقل :ديبُع

 ١ يرذالبلل  نادلبلا حوتف - ص١55.



 لك لذأ دق جاجحلا نإف كلذكو .«ديزي لزع ىلع جاجحلا يأر عمجأف .نوكي
 ذخأف «بلهملا لآو بلهملا نب ديزي الإ قبي ملو قارعلا لهأ ءاسؤرو ءارمأو ءاملع

 ةيلاملا ةمهتلا قيفلتب ماقو «كلملا دبع نب ديلولا دنع مث كلملا دبع دنع مهل ديكلا يف

 نم بورهلاو ةاجنلا نم نكمت بلهملا نب ديزي نكلو «هتوخإو بلهملا نب ديزي سبحو
 هذه يفو» نودلخ نباو ريثألا نباو يربطلا لاق . نيطسلف ىلإ قارعلاب جاجحلا نجس

 . . نجسلا يف هعم اوناك نيذلا هتوخإو بلهملا نب

 روغشل ءارمأ ىلإ ديربلا ثعبو ؛ناسارخ ىلإ اوبهذ مهنأ ُهَمْهَو ٌبّهذو جاجحلا عزفف
 هنإو مهبورهب هربخي ديلولا ىلإ بتكو «مهل اوّدعتسيو مهودصري نأ مهرمأيو مهرذحي
 ةيداب قيرط ىلع اوراس هعم نيذلاو ديزي ناك امنيب .«ناسارخ اودارأ الإ مهاري ال

 ريسملا كلذ يف ديزي ليلد ناكو «نيطسلف ىلإ اهنمو ءاقلبلا ىلإ جلاع ةلمرو ةوامسلا
 : كلذ يف رابجلا دبع لاقو «يريمجلا يبلكلا ديزي نب رابجلا دبع

 يري رغم ه.45 ةنس يهو - ةنسلا

 بيدك ءالخإلا ُهَّللا َلَعَج الأ

 ُتُفَعْسَأ ٍدزألا رشعم اي ىتفلا َمُعنَ

 جلاع لمَر مهنع ًانيمَي َنْلَدَ

 مُهنيَدَه كولملا اوناك اوُمُه موقب ..

 هاك ليشمل[ رست الز

 انباكر سمخ دعب ْحَبَصُت الإف ..

 ِبْلَهُملا نبال ناكام ىلع ءادِ

 ِبَقْنَم يقْرَش بهولاب ٌمكباكر
 ِبّرُغ ُمالعأ موقلا نيمي تاذو

 بكوك ُءوُض اهب ْرَصْبُي مل ٍءامْلظِب
 بهدم روسلا ٌعئاص ةانح ُراَوِس

 بوأتت ىوللا لهأ نم ناميلس

 ِبَّهْيُغ ليللا َنِم ء جاد يف ُبَهذَتو انئاروامم سمشلا َرارَق رقت 1

 لآ نم نوسمخ ْمُهو هعم نيذلاو بلهملا نب كرر الدب طلاب اوواص املف
 نب نايفس دنع مهضعب لزنو يدزألا نمحرلا دبع نب بيهُو دنع بلهملا ةرسأو
 كلملا دبع نب ناميلس ىلإ يدزألا نمحرلا دبع نب بيهُو راس مث .يدزألا ناميلس
 دنع ةنسح ةئيهت أيه دق يدنكلا ةويح نب ءاجر نأ ودبيو «نيطسلفب ةلمرلا ةنيدم يف

 اذه) :هل لاقو ناميلسب بيهو ىقتلاف «هايإ نمحرلا دبع نب بيهو ةلباقمل ناميلس
 لاقف «كب نيذئال جاجحلا نم ًابارُه كوتأ دقو يلزنم يف هتوخإو بلهملا نب ديزي
 «هيلإ مهب ءاجف ءّيح انأو ًادبأ مهيلإ لصوُي ال نونمآ ٍمُهَف مهب ينتئا : ناميلس
 نأ معزي ديلولا ىلإ بتك كلذب جاجحلا ملع املف . هدنع مهلزنأو ناميلس مهمركآف

 ىلإ ناميلس بتك امنيب «ناميلسب اوقحلو ينم اوبرهو هللا لام مهدنع بلهملا لآ

 هللاو أل: ناعيلت ىلإ ةيلولا بكف د . هّنْنَمَأ دقو يدنع بلهملا نب ديزي نإ : ديلولا

 : لإ هي ثعبت ىتح هننوأ ال

 نب ناميلس نب بويأ هنبا عم دحاو ديقب ًاديقُم بلهملا نب ديزيب ناميلس ثعبف
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 «ةاميلس بئاك هنأل ةويححس نب ءاجو هّْبَتُك «ديلولا ىلإ ًاباتك هعم ثعبو «كلملا دبع
 ريمأ ايادعياامأ) : يلي ام كلملا دبع نب ديلولا ىلإ ناميلس باتك يف ءاج دقو
 هنْرَجأو هتلَرنأَف َكَدَماَجو َكَذَباَن دق ٌردع يب راجتسا ول ُنْظأل ُتنُك نإ هللاوف نينمؤملا

 وه مالسإلا يف رثألاو ءالّبلا نَسَح ًاعيطم ًاعماس الإ ّرجأ مل لب .يراوج ُرفخت ال كنأ

 زواجتف يتماركو يتلصو يترسم ٌديرت نينمؤملا ريمأ اي تنك نإف . .هتيب لهأو هوبأو
 وهو بلهملا نب ديزي لخد املف .«ّيلع وهف هب هبلطت املكو بلهملا نب , ديزي نع يل

 نبا ديلولا ىأرو قشمد يف ديلولا ةفيلخلا ىلإ ناميلس نب بويأ عم دحاو ديق يف ديقم
 ناميلس باتك بويأ هل أرق مث «ناميلس نم اَنْعَلَب دقل هّللاو» :لاق ديقلا يف هيخأ

 مكءالب ْنِإ نينمؤملا ريمأ اي) :لاقف بلهملا نب , ديزي ملكت مث «نسح مالكب ملكتو

 يف مكتعاط يف انئالب نم ناك دقو . .هيسان انسلف كلذ ىسني ْنَمُف ءالبلا نسحأ اندنع

 «سلجف «ٌسلجا :ديلولا هل لاقف . .ناك ام براغملاو قراشملا يف ةميظعلا نطاوملا
 لصأ مل ينأ : جاجحلا ىلإ ديلولا بتكو .ناميلس ىلإ عجرف ءهنع ٌفكو ديلولا هنّمأف

 رطضاف ” هيف را ةناتكما نع دنا مهتم تقناق دال عض دقجب نحاول
 يف بلهملا نب بيبحو بلهملا نب ةنييع وبأ هدنع ناكو «مهنع فكلا ىلإ جاجحلا

 .امهكرتو امهنع جاجحلا فكف «ةرصبلا سبح

 .«بلهملا لآو بلهملا نب ديزي عم ناميلس فقومب ءاملعلاو ءارعشلا داشأو

 :نيطسلفب كلملا دبع نب ناميلس حدمي ضيب نب ةزمح رعاشلا لاقف
 عئاط وأ طخاس ةطخس نيب نم امهالك كادلاو ةفالخلا ساس

 عبارلا كلم رون كتيبج ىلعو ًاثلاث حيصأ كوخأ مث كاوبأ

 عقان تومٌمسِب كيلإاورظن امدعب بلهملا ينب فوخ تيّرَس
 مئايهلابهفدعمعو هلالادعع يعمم انتكزاهالو قالا نعول

 ناميلس ميركتو ريدقت لحم ناكو نيطسلفب ةلمرلا يف بلهملا نب ديزي ماقأو

 دنع ديزي ماقأ» :يربطلا لاق ؛نيطسلف تالاجرو ةويح نب ءاجرو كلملا دبع نبإ

 نسحأ نم ناكو ءماظعلا ايادهلا هل يدهيو ةئيهلا هملعي كلملا دبع نب ناميلس

 ناميلس ىلإ اهب ثعب الإ ةيده بلهملا نب ديزي يتأت ال تناكو «ًةلزنم هدنع سانلا
 .«بلهملا نب ديزي ىلإ اهفصنب ثعب الإ ةدئاف الو ٌةيده ناميلس يتأت الو

 ءاملعلاو ءاسؤرلاو تايصخشلاب ةقالع اذ يدنكلا ةويح نب ءاجر ناك دقو

 ريمأ يرسقلا هللا دبع نب دلاخ مهنمو دهعلا كلذ يف نييئميلا ةالولا ءارمألابو «ماشلاب
 ةينامي ءاسؤر نم دلاخ ناكو ه945 - 86 ةنس نم ديلولا ةفالخ ىف زاجحلاو ةكم

 ريمأ يناميلا يسّبَعلا كيرش نب ةّرق كلذكو .ةربثك رئآمو تازجنم ةكمب هلو ماشلا



 دالب ريمأ يناميلا يمخللا ريصُت نب ىسوُمو (ه45 )40  ديلولا ةفالخ يف رصم
 ناكر ه4 55) نسلدتألا ذاب ريمآومتاف وهو 343-845 يترعلا بوكحلا
 تازجنملاب ةلفاحلا دوهعلا لضفأ ةفالخلا ةلود نم ءاجرألاو نادلبلا كلت رئاس دوسي

 نيطسلف ىلإ - ًابرغ  ىصقألا برغملا دالبو سلدنألا نم ةيمالسإلا ةيبرعلا ةيراضحلا
 دوسي ناك امنيب - ًابونج  نميلاو ةمركملا ةكمو - ًاقرش - ةيتارفلا ةريزجلاو ماشلاو

 يكل ىعسيو لمعي جاجحلا ذخأو «بيهر نايغطو فسع جاجحلا مكح تحت قارعلا
 فواخم تناكو ؛هتعيشو جاجحلا تيب لآل هدعب اهقراشمو قارعلا مكح نوكي
 تلاز دق ءديزي هل لاقي لجر هدعب اهالوتيس قارعلا نأب خيشلا كلذ ةؤبن نم جاجحلا
 ناكو «نيطسلفب كلملا دبع نب ناميلس ىلإ هئتوجلو بلهملا نب ديزيب ليكنتلا دعب

 دبع هنبا فالختساو دهعلا ةيالو نم ناميلس علخل ديلولا يعاسم يف رود جاجحلل
 نأو ناميلس علخ ىلع هتوم لبق مزع دق ديلولا ناك" :ريثك نبا لاق .ديلولا نب زيزعلا
 +11 رمال يلا ةعواظ عادعلا كاكدتو ءزيزعلا دبع هدلول دهعلا ةيالو لعجي

 «ناميلس ىَبأف «ناميلس علخيو زيزعلا دبع هنبال عيابي نأ ديلولا دارأ» :يربطلا لاقو
 بتكف .ىَيَأف ةريثك ًالاومأ هيلع ضرعف «ىَّبأف «هدعب نم رمألا هل لعجي نأ ىلع هدارأف
 جاجحلا الإ هبجي ملف كلذ ىلإ سانلا اعدو زيزعلا دبعل اوعيابي نأ هلامع ىلإ ديلولا
 مساقلا نب دمحم عم دنسلاب انك :يبلكلا ثولهلا لاقو . .سانلا نم ٌصاوخو ةبيتقو
 .7نانيلتم لكلا نإ : جاجحلا باتك انءاجف يفقثلا

 تايصخشلا ةيبلاغ هعمو كلملا دبع نب ناميلس كسمت كلذ ةهجاوم ىفو

 كلملا دبع نب ناميلسل تمت يتلا ةعيبلاب «ةويح نب ءاجر مهنمو ها رمال و ءاهلعلاو
 امنيبو «ءناورم نب كلملا دبع امهيبأ ةيصوب ةفالخلاب ديلولل عيوب امدنع دهعلل يلوك
 ةسايس يف رمتسا ديلولا نب زيزعلا دبعل ةعيبلاو ناميلس علخ يف ىعسي جاجحلا ناك

 جاجحلا لكت :وبكك نبا ظفاحلا لاق «قارعلاب هدهع اهدهش يتلا نايغطلاو شطبلا

 مهمحر ريبج نب ديعس مهرخآ ناك ىتح راربألا ءاملعلاو زايخألا تاداسلا نم ةعامج

 دمأب ريبج نب ديعس ةمالعلا لتقب همايق دعب جاجحلا ضرم مث . ؟مهنع يضرو هللا
 نبا نع رمعم نع قازرلا دبع ىورو» :ريثك نبأ لاق .هتومب سانلا تحراف ريس

 رباد عطَقف) :لاق هتافو ققحت املف «ًارارم جاجحلا تومب ربخأ هنأ هيبأ نع سوواط

 لاوش يف جاجحلا توم ناكو .4 (نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءاوملظ نيذلا موقلا
 نبا مهنيبو مهّرقأ ديلولا نإ لاقي «قارعلا ىلع ًاباون جاجحلا فلختساو ه4
 زيزعلا دبع هنبا ةيلوتو دهعلا ةيالو نم ناميلس لزعل ديلولا يعاسم نكلو ءجاجحلا

 .8ج 54ص -يربطلل_كولملاو ممألا خيرات (1) .ةج 5١ص -ريثك نبال - ةياهنلاو ةيادبلا )١(



 2300 يدثكلا ةّْوْيَح نب ءاَجَر / نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع م.
 م ا ا ا

 فصتنم يف ديلولا تام ىتح كلذ مظتني مل» هنإ ْذِإ تعطقنا نأ ثبل ام ديلولا نب
 .«كلملا دبع نب ناميلسل ةعيبلا تدقعناو ه4” ةرخآلا ىدامج

 كلملا دبع نب ناميلس ةفالخ يف ءاجر ةرازو
 ناميلس عيوب ذنم كلملا دبع نب ناميلس ريزو يدنكلا ةويح نب ءاجر ناكو

 ه5 يناثلا ىدامج فصتنم يف ديلولا توم ةادغ نيطسلفب ةلمرلا ةنيدم يف ةفالخلاب

 ءاجر ةمجرت يف فرطماب مهوت دقو «ه49 ةنس رفص يف قباد جرمب هتافو ىتحو
 : 78 كلملا دع زب نافيا هيتكتسا» *لاقق «ناهلسل اتاك ناك هنأ عماجلا باتكب

 ميعن نب ناميلس) هبتاك ناك دقف «ناميلس ةفالخ يف سيل كلذ نأ باوصلاو

 دقو» :ريثك نبا ظفاحلا لاق «كلملا دبع نب ناميلس ريزو ناكف ءاجر امأ (يريمحلا

 هريزو هفرصف هدالوأ ضعبل دهعي نأ دارأ هنأ كلملا دبع نب ناميلس ةمجرت ىف انركذ

 ءاجر نإ :ريثألا نبا كلذكو ريثك نبا ركذ دقو .276كلذ نع ةويح نب ءاجر حلاصلا

 دبع نب ناميلسل ةيساسأ ةفصب كلذ ناكو ««ةيمأ ينب ءافلخل قدص ريزو» ةويح نب
 ةويح نب ءاجر حلاصلا قداصلا ريزولاب ةقالعلا تاذ ناميلس ءابنأ نم ناك دقو «كلملا

 : يلي ام يدنكلا

 لاق «تام موي ديلولا هيخأ توم دعب ةفالخلاب عيوب كلملا دبع نب ناميلس نإ
 ناكو «نيعستو تس ةنس ةرخآلا ىدامج نم فصنلل تبسلا موي ناكواا : صمت نبأ

 ىلإ ةويح نب ءاجر ريزولا مهنمو سانلا رابك عم ناميلس راسف .«ةلمرلاب ناميلس
 هوعيابف سدقملا تيب ىلإ هيلإ اوراسو سانلا هوجوو ءارمألا هيلإ لبقأ دقو «سدقلا

 يف سلجي ناكو ؛هنوعيابي سدقملا تيب ىلإ دوفولا هتتأو ..» :ريثك نبا لاق .كانه

 ىلع سانلا رباكأ سلجتو «لامشلا ةهج نم ةرخصلا يلي امم دجسملا نحص يف ةبق
 ْ ]5/1١17[. (يساركلا

 ركذ هيف ءاج دقو «قارعلا دفو ربخ نييبتلاو نايبلا باتك ىف ظحاجللا ركذو

 يف ظحاجلا معازم مغربو «كلملا دبع نب ناميلس بناج ىلإ ةويح نب ءاجر دوجو
 يذلا وه ةويح نب ءاجر ركذ نإف «جاجحلا نعلو متشب مهرمأ ناميلس نأب ةياورلا
 دبع نب ناميلس ىلع قارعلا ٌدوفو ْتَمِدَقت» :ظحاجلا لاق .انه ةيمهألا بستكي

 ْنِ : مهضعب لاف . هنومتشي اوماقف «جاجتحلا مْنّشِب مهرمأف «فلختسا ام دعب ؛كلملا

 لاقف .' برعلا يف هل ِبَسَن ال هرْوْنِق نبا رونق «ًابابُر ادبع ناك «جاجحلا هللا ودع

 .١١١ص - ةويح نب ءاجر ةمجرت - فرطمابل  عماجلا 000

 .ةج 97١/ص - ريثك نبال - ةياهنلاو ةيادبلا (0)

 .دبعلا :رونقلاو . لهاجلا - حيتفلاب - بابزلا هيف
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 اسلم يسال )0 و

 . لاخلا نم هتيدح ىف تاذعأ ا ا
 . '0(ةلفّسلا هذه هب يتأت ام ال ٌمتّشلا كيبأو اذه :ةويح نب ءاجرل ناميلس لاقف

 يف هل بسن ال «أرونِق «ابابز ادبع ناك جاجحلا نأ اولاق نيذلا ةلفّسلاب ينعيو

 . برعلا

 :ريثك نبا ظفاحلا لاق «جاجحلا نايغطو روج ىلع ةمألا ءاملع عمجأ دقو
 د د سلا سول ٠ تبع هعمل

 تبجلاب نمؤم 0 :لاق هنأ رس رع رد ىورو ٠ حاجحلا اهبكترا الإ

 ًارفاك جاجحلا نكي ملو . 71هلعأ هّللاو «لاق اذك . ميظعلا هّللاب ٌدفاك توغاطلاو
 مهمدعأو مهلتق نم غلبو «ءامدلا كفسو نايغطلا يف فرسأ امئإو 0 نيدب

 :ريثك نبا لاق «انايغطو ًاملظ دالبلا المو ءًافلأ نيرشعو ةئام قارعلا لهأ نم جاجحلا
 دحأ ىلع بجي مل ءأفلأ نيثالثو ةثالث اهيف اودجوف جاجحلا دعب نوجسلا تضرعولا

 .«ةدحاو ةادغ يف كلملا دبع نب ناميلس مهقلطأف .بلص الو ٌعطق مهنم

 قارعلا :نلغ نافيلطو يىلورتهلا ذإ ؛بلهملا نب ديزي دي ىلع مهقالطإ ناكر
 ناميلس هاشم نم انينأ ريثك عربا ركذ رؤمأب هاصوأو ء«بلهملا نب , ليزي اهقراشمو

 ءئوسألا قالطإو «ءاهنم نوجسلا لهأ جارخإو ءجاجحلا باون لزع كلذ نموا))

 رخآ ىلإ اهنورخؤي اوناك نأ دعب لوألا اهتاقيم ىلإ ةالصلا درو «قارعلاب ةيطعألا لذبو
 ناميلس ناك دقو ,””(زيزعلا دبع نب رمع نم اهعمسي ناك ةنسح رومأ عم ءاهتقو

 نب ءاجر نمو زيزعلا دبع نب رمع نم عمسيو ريشتسي ناكو ةنسحلا رومألا فرعي

 هركذ ام ةنيرقب ةالولا نم ريثكلا ةيلوت يف ةروشمو يأر تاذلاب ءاجرل ناكو : ةويح

 هل لاقف «غلبي مل مالغ وهو هينب ضعبل هبتك باتك يف ناميلس دّهَع» هنأ نم يربطلا
 فلختتسي نأ هربق يف ةفيلخلا ظفحي امم هنأ نينمؤملا ريمأ اي عنصت ام «ةويح نب ءاجر

 :رعاشلا لوقي هلو ؛هلنع هللا يضر يرعشألا ىس وم يبأ نب ةدرب يبأ نب لالب يضاقلا وه )١(

 يضاف قيرطلا ىدعٌمركعم .يضاق نييضاقلا نب اي اتنأو
 .١ج 797ص  ظحاجلل - نييبتلاو نايبلا 0

 .ةج 75١ص - ريثك نبال - ةياهنلاو ةيادبلا )
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 اي كيأر :ءاجر لاق ؟ىرت ْنَمُف :ناميلس هل لاق مث . .حلاصلا لجرلا نيملسملا ىلع

 هل ءاجر ريزولا نأ ىلع كلذ لديو .؟'ركذت نم رظنأ نأ ديرأ انأو نينمؤملا ريمأ

 هل بتك ةويح نب ءاجر ةاكزو «نالف :ناميلس لاق اذإف «ءارمألا ةالولا ةيلوت يف يأر

 «يدزألا بلهملا نب , ديزي اهقراشمو قارعلا ىلع ناميلس ىّلو دقو .ةيالولاب ناميلس

 «ةريثك ةنسح رومأب ماقو «قارعلاب ةيطعألا لذبو «ىرسألاو ءانجسلا حارس ديزي قلطأ
 رعاشلا لاق كلذ يفو .اهقراشمو قارعلا عوبر يف ءاخرلاو رارقتسالاو لدعلا داعأو

 :هبلهملاا نب , ديزي ىلع ينثي يرقشألا نادعم نب بعك

 ٌحداوصلا ٌثاحئانلا اهيف بواجت 2 امدعب نيقارعلاب ًارودص َتْيَمَش
 "+ شاكو نيد ةَبف عرش مُهَف مهلك سانلل دوِجلاو ىذدتلا تددم

 راس ىلع دارا ةالولا  سدقلا يف وهو  ناميلس ىَّلوو ثعب دقو
 نب ناميلس ىلو ثيحب «كلذ يف يأر ةويح نب ءاجرل ناكو ؛ميلاقألاو تايالولا

 ا «حالصو ملعو ةءافك تاذ تايصخش كلملا دبع

 -” يدعسلا دمحم نب ةورع نميلا ةيالو لغو 111 يقلل هينا نوي قلعت دع
 يمنا نلمو ”يراصنألا مزح نب ورمع نب دمحم ةرونملا ةنيدملا ىلعو
 ناسارخو اهقراشمو قارعلا ىلعو « ''”يدنكلا ةريمع نب يِدَع نب يِدَع َناجْئَبرّدَأو

 .8ج 8١١ص - يربطلل  كولملاو ممألا خيرات )١(

 ىلع بلهملا نب ديزي باون ناكو 1٠ 5ص - حرفلا دمحمل نويلسي نبا كرات ين يملا 0

 مث يكسكسلا ةشبك يبأ نب ديزيو ؛نامع ىلع بلهملا نب دايز :قرشملا ميلاقأو تايالو

 قفالينلا نيقيو. «ةرضنلا ىلع ىدتكلا#هللا ليه نبا ةاينتيو ..دنسلا ةيالو نلغيلهملا قب. اسيبع

 حتتفاو ه517 ةنس اهالوتف - ىطسولا ةيسآ  ناسارخ ىلإ بلهملا نب ديزي راسو «ةفوكلا ىلع
 نبا لاق «نوحيج رهن ءارو ام ىلإ ه4 ةنس ىضمو نيوزق ةريحيو ناتسهدو ناجرج ميلاقأ

 .[ةج 75١ص] ؟«. . نيصلا ضرأ نم ناتسهت بلهملا نب ديزي ازغو» :ريثك
 «ه49 95 ةئس نم ناميلس ةفالخل ىف رصم ىلوت «ىناميلا ىمخللا ةعافر نب كلملا دبع (5)

 ةرم ةنامالا فجر تاثلا نع ةدهلا كلك ون اقإ هالك هع« ذاتماق سفنلا تينع ًالداع.ناكو)
 .ةيدهلا لوبق نع نيفظوملا كلذب ىهني (ةقاطلا

 يف مث (ه99 )45  كلملا دبع نب ناميلس ةفالخ يف نميلا ريمأ يدعسلا دمحم نب ةورع (4)

 شماه يف عركألا لاق «نميلا ةالو ةريخ نم ناك (ه١١٠ - 49) زيزعلا دبع نب رمع ةفالخ
 .؛هّلل مهاقتاو لاملا يف مهدهزأو ةالولا حلصأ نم يدعسلا ةورع ناك» نويعلا ةرق

 لماع مث ناميلس لماع وهو «ءاملعلا رابك نم ؛يراصنألا مزح نب ورمع نب دمحم ركب وبأ (©)
 .ةرونملا ةئيدملا ىلع زيزعلا دبع نب رمع

 دقو «زيزعلا دبع نب رمع بحاص وهو «نيعباتلا ءاملع نم يدنكلا ةريمع نب يدع نب يدع (1)
 .باتكلا اذهب صاخ ثحبم يف هانركذ
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 ناتسهق ىلإ ًابرغ نيوزق رحب نم تدتما ةعساو تاحوتفب ماق يذلا بلهملا نب ديزي
 .ه4/8 9 ا/ ةنس ًاقرش نيصلا ىف

 كلملا ديع نب ناميلس ةفيلخلا نيب ةيرواشت تاعامتجا ةويح نب ءاجر رضحو

 - 95 ةنس سدقلاب تدقعنا كلملا دبع نب ةملُْسَمو يمخللا ريصُن نب ىسوم ريمألاو
 ةيتارفلا ةريزجلاو ماشلا يف ةيرحبلاو ةيربلا تاوقلا ةداق نم ديدعلا اهيف كرتشاو ها/

 ةمساع (طيلعتللا كيو رزمل هيك ةطخ كحل كندر «ةيلامشلا ةيقيرفإو رصمو

 حتافو برغملا ريمأ وهو - ريصُن نب ىسوم ةروشمب متو ٠ .ةيمورلا ةيطنزيبلا ةكلمملا

 ءاهز اهماوق ةيرحبو ةيرب تاوقب ةينيطنطسقلا وزغل ةريبك ةطخ دامتعاو عضو - سلدنألا

 كلملا دبع نب ناميلس ىلو امل» :يدقاولا مامإلا لاق كلذ يفو ؛لداقم نويلم عير

 نب ىسوم هيلع راشأف . ةينيطنطسقلا ىلإ ركاسعلا لسري مث «سدقملا تيبب ةماقإلا دارأ
 اهيتأي الف «ةنيدملا غلبي ىتح نوصحلاو قيتاسرلاو ندملا نم اهنود ام حتفي نأب ريصت
 «يبام اهقيبو ا فلكي ىو عنا ركلات ملح اذإل ءاهتوق تنهوو اهنوصح تمده دقو الإ

 ها و ل لل ل
 زيهجت يف ذخأ مث ٠ . يأرلا وه اذه :ناميلس لاقف . .ةونع اهحتفيو دالبلا نم اهنود

 ةئام رحبلا يفو ءافلأ نيرشعو ةئام ربلا يف زهجف ؛ ةرداسلاو اكل نم اريحا

 . .ةريثكلا لاومألا مهيف قفنأو :ةيطعألا مهل جرخأو .ةلتاقملا نم أفلأ نيرشعو

 0 . .ركاسعلا هل تعمتجا دقو «قشمد لخدف سدقملا تيب نم ناميلس راس

 ركاسع تعمجت امنيب قشمد ىلإ ةيتارفلا ةريزجلاو ماشلا ركاسع عامتجا ناكو

 ريمأ اهزيهجتب ماق «ةيردنكسإلاو سنوت يف بكارملاو نفسلاب ةيلامشلا ةيقيرفإو رصم

 5 ريبصت نب يتمم نب هللا دبع ةيلاهشلا ةيئيرتأ ريماو ةحالر نب العلا دبع رسم

 .ةداقلاو ءارمألاو .ةويح نب ءاجرو ءريصن نب ىسوم هعمو  ه51/ ةئس  قشمد

 ناميلس رمأ» : ريثك نبا ظفاحلا لاق .قشمد ىلإ تعمتجا دق ةيربلا ركاسعلا تناكو
 نيرشعو ةئام نم ًاوحن ربلا يف ةريزجلاو ماشلا لهأ نم اهيلإ ثعبف ةينيطنطسقلا وزغب

 نب رمع مهيلع رحبلا يف بكرم فلأ ةيقيرفإو رصم لهأ نم ثعبو «لتاقم فلأ

 نب دواد هنبا هعمو كلملا دبع نب ةملسم هوخأ مهلك سانلا ةعامج ىلعو ( ةرييه

 يبقا هنن نوم ةروشم نع هلك كلذو «كلملا دبع نب ناميلس

 نب ناميلس هجوت ةينيطنطسقلا هاجتا ف ارحبو ارب شويجلا تقلطنا امنيبو

 صن نب ىسوم هعم ناكو جحلا ةضيرف ءادأل ةمركملا ةكم ىلإ قشمد نم كلملا دبع

 .هج 17/5١ص -ريثك نبال - ةياهنلاو ةيادبلا ١7
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 جحلا دعبو :ءانضيأ ةويحم درب: ءاجو اهيرو ؛هتيب لهأ نم ةعامجو ءزيزعلا دبع نب رمعو

 ؛ماشلاو ةنيدملا نيب ىرقلا يداو يف ريصُن نب ىسوم يفوت - لل ا

 هعم ناكو ,يرمألا عماجلا ة ةروصقم ءانبب ه5/ ةنس ماقف ©« ىسم ل ناميلس داعو

 تضاخو ةينيطنطسقلا ىلإ شويجلا تمدقت ه4 ةنسلا كلت يف امنيب «ةويح نب ءاجر

 راو ع و ار كرما دبع ورب اح نكلااقر «مورلا عم هبورخلا

 مه رجلا ل سل را اسم ا

 . ةينيطنطسقلا تاهبج يف ةلماك ةنس ءاهز كراعملا تلصاوتو «تاهاجتا ةدع

 فيثك ركسعو ريبك بكومب كلملا دبع نب ناميلس راس ه94 ةنس لئاوأ يفو

 يهو نيرسنق ضرأ نم قباد جرمب طباري نأو داهجلا ىلع مزعلا دقع دقو قشمد نم

 نب ناميلس ةفيلخلا عم ناكو .ةينيطنطسقلا حتفت ىتح عجري الو - بلح نم ةبيرق
 ةطرشلا دئاقو يدنكلا ةويح نب ءاجر ريزولا قباد جرم ىلإ ريسملا كلذ يف كلملا دبع

 اهتيحو «ةلودلا تالاجرو ناورم نب زيزعلا دبع نب رمعو ناورم نب كلملا ديع

 .توملا ىضرم  ه949 رفص يف - ضرم قباد جرم يف ناميلس

 زيزعلا دبع نب رمع فالختسا يف ةويَح نب ءاجر رود

 نب رمع فالختسا يف هرود يدنكلا ةوُيَح نب ءاجر خيراتلا هدلخ ام مهأ نم نإ

 موي يف : : هنأ يربطلا ريرج نبال كولملاو ممألا خيرات يف ءاج كلذ يفو .زيزعلا دبع

 «ةالصلا ىلإ كلملا دبع نب ناميلس جرخ ه9 ةنس رفص نم نيقب رشعل ةعمجلا

 يف دّهَع - ضرملا  لقث املف .«كعو ىتح عجري ملف «ةعمجلا ةالص سانلاب ىلصف

 ريمأ اي ٌعنَضَت ام :ةويح نب ءاجر هل لاقف ٠ .غلبي مل ٌمالغ وهو هينب ضعبل هبّتُك باتك
 لجرلا نيملسملا ىلع فلختسي نأ هربق يف ةفيلخلا ظفحي امم هنإ « نيتمؤملا

 وأ ًاموي ثكمف .هيلع مزعأ ملو هيف رظناو 0 :ناميلس لاقف . حلاصلا

 دهجلا تاك اع رب نيمو

 « وآثا »

 ل ل م ل قراطعتأ : لاق « ةيمأ ينبل قدص

 نيملسملا ىلع ىّلوي نأ هربق يف ةفيلخلا ظفحي امم نإ :ٌتلقف ءملحلا غلبي مل ًاريغص

 ”ةحلاصلا لجرلا

 .8ج ١؟9ص - يربطلا ريرج 5 كولملاو ممألا خيرات 000
 .ةج 187 - ١8١ص - ريثك نبال  ةياهنلاو ةيادبلا ')
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 يف ىرت ام :لاقف ةويح نب ءاجر ناميلس اعد» مث : ىلوألا ةياورلا يف يربطلا لاق
 ."'74تيم مأ وه ٌيحأ يردت ال تنأو ةينيطنطسقب كنع ب بئاغ وه :لاقف ؟ناميلس نب دواد

 هنإ :تلقف .دواد هنبا ةيالو يف ينَرَواَش مث» ءاجر نع ةيناثلا ةياورلا ىف ءاجو

 ا عا نر رس ال

 اي كيأر :ءاجر لاق ؟ىرت ْنَمْف :ناميلس لاقف» :ىلوألا ةياورلا يف يربطلا لاق

 ؟زيزعلا دبع نب رمع يف ىرت فيك :لاقف .ركذت نم رظنأ نأ ديرأ انأو نينمؤملا ريمأ
 :كلذ ىلع هّللاو وه :ناميلس لاقف .ًاحلاص ًالضاف ًارّيخ  هللاو  هّملعأ :ءاجر لاق
 يولي هير الو نا نارك ةريب اذ وأ او تور هللا : لاق مث
 ءدعب هلعجأ كلملا دبع نب ديزيف «هدعب مهدحأ لعجي نأ الإ - (كلملا دبع ينب ينعي)

 كلير ءاجر لاقف ؟مهيضريو مهنكسُي امم كلذ نإف

 ريمأ اي كيأر :ٌتلق ؟ىرت نم :لاقف» ءاجر نع ةيناثلا ةياورلا ىف ءاجو

 ةليفاف اريخ هللاو هملغأ : ثلقف.5 زيزعلا قيع خرب رمص قرت بفيكف:: لاق  نيكمؤمللا
 :لاقف .كلذب اوضري ال نأ كتوخإ هيلع فوختأ ينكلو هلهأو ريخلا بحي ًاملسم

 دعب نم دهعلا ىلو كلملا دبع نب ديزي لعجي نأ لجر راشأو «كلذ ىلع هّللاو وه

 «ناورم ونب كلذب ىضريل زيزعلا دبع نب رمع
 نب ناميلس ةمجرت ىف انركذ دقو» :رخآ عضوم يف ريثك نبا ظفاحلا لاقو

 هريزو هفرصف «هدالوأ ضعب ىلإ دهعي نأ دارأ ةافولا هترضح امل هنأ كلملا دبع
 نم زيزعلا دبع نب رمع ىلإ دّهع ىتح هب لاز امو هلل نع ويجب ني داو ملاصا

 ”(كلذ ءاجر ٌبّوصو «هدعب

 ىلع ةويح نب ءاجر ريزولاو كلملا دبع نب ناميلس ةفيلخلا ىأر قافتا دعبو

 ىنب ْنأل كلذ ذيفنتل ةطخ نع ءاجرو ناميلس رواشت «زيزعلا دبع نب رمع فالختسا
 نع رواشتلا رفسأو ءاوعيابي نل زيزعلا دبع نب رمعل دهعلا نأ اوملع ول كلملا دبع
 هنأ مدقت امدعب ريثك نباو يربطلا ركذ دقف ءرومألا ريس اهيلع لدي يتلا ذيفنتلا ةطخ

 : دهعلا باتك كلملا دبع نب ناميلس بتك

 .8ج ١؟9ص - يربطلا ريرج نبال - كولملاو ممألا خيرات 7
 .ة ج ”١87 - ١18١ص - ريثك نبال  ةياهنلاو ةيادبلا ')
 يف نأ شماهلا يف ءاجو «كلملا دبع نب ديزي لعجي نأ لاجر راشأو» عوبطملا لصألا يف ناب

 .(ءاجر نب ناميلس راشأو) طوطخملا نم ةخسن

 .ةهج 917١1ص - ريثك نبال - ةياهنلاو ةيادبلا (؟)
 . يريمحلا ميعن نب ةمالس :لاقيو . يريمحلا ميعن نب ناميلس وه كلملا دبع نب ناميلس بتاك ناك(
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 ا ا ا م هيخرلا عفحرلا هللا عينيا

 نب ديزي كدعب نمو ؛يدعب نم ةفالخلا كتيلو دق يّنإ :زيزعلا دبع نب رمعل
 . مكيف عمطيف اوفلتخت الو هللا اوقتاو ءاوعيطأو هل اوعمساف .كلملا دبع

 يف دهغلا ناميلس بتك» :ريثك نبا لاق  دهعلا تاعك أد «باتكلا مّتخو

 ناميلس ىوس ناورم ينب نم دحأ الو رمَع كلذب رعشي ملو ءاهَمَتْحَو ةفيحص
 1و ١

 بحاص يسّبَعلا دماح نب بعك ىلإ (ناميلس) لسرأوا :يربطلا لاق

 ءاوعمتجي نأ مهيلإ بعك لسرأف .اوعمتجَيْلَف يتيب لهأ ْرُم :لاقف . "”ةطرشلا
 مهربخأف «مهيلإ اذه يباتكب بهذا :مهعامتجا دعب ءاجرل ناميلس لاق مث .اوعمتجاف

 ءاجر كلذ لاق املف .ءاجر لعفف .هيف ُتيلو ْنَم اوعيابّيلف مهرمأو «يباتك اذه نأ

 .معن :ءاجر لاق «نينمؤملا ريمأ ىلع ملسُتف لخدن :اولاق ءمهل

 هيلإ نورظني مهو هيلإ ريشي وهو - باتكلا اذه يف ناميلس مهل لاقف ءاولخدف

 «باتكلا اذه يف تيّمس نمل اوعيابو اوعيطأو اوعمساف يدهع - ةويح نب ءاجر دي يف
 . 6/1 (ًالجر ًالجر هوعيابف

 سانلا سوؤرو ءارمألا راضحإب ةطرشلا بحاص (ناميلس) رمأ) :ريثك نبا لاقو

 ةعيابملاف [9 ]/١191/ .«ةموتخملا ةفيحصلا يف ام ىلع اوعيابف «مهريغو ناورم ينب نم
 تصن امنإو ناورم ينب بناج ىلإ سانلا سوؤرو ةلودلا لاجر رئاس نم تناك

 رصعلا كلذ يف ةفالخلا رمأ يف يساسألا فرطلا مهنأل ناورم ينب ىلع تاياورلا

 لا ا ا

 نيقا نان نونا اناح وواقعا يتزاج ترس امال :ءاجر لاق» : يربطلا لاق

 ينتملغأ الأ يتْدَّوَمو يتمرحو هَّللا كُدشنأف ءرمألا اذه نم ًائيش ّيلإ دنسأ اذه نوكي نأ

 هيلع ردقأ ام ىلع اهيف ٌردقأ ال لاح يتأت نأ لبق نآلا هيفعتسأ ىتح كلذ ناك نإ

 لاق .نابضغ رمع بهذف :لاق ان ع كنشمب نإ اقدهللاو أل ؟ ءاحيوإولاق .ةعاسلا

 ةميدق ٌةدومو ةمرح كب يل نإ ءاجر اي :لاقف .كلملا دبع نب ماشه ينيقلو :ءاجر

 .ةج 97١ص -ريثك نبال  ةياهنلاو ةيادبلا 0
 ونب مه :سبعا عماجلا باتك يف فرطماب لاق .ةيناميلا سّبَع نم ءىَسّبَعلا دماح نب ,ابعك (0)

 . جحْذَم نم نطب يدارملا فوز نب سبع
 رصم حتف اودهش .سيق سبع ريغ مهو «دارم سبع مه ءالؤه .رصمو ةفوكلا يف مهلزانم
 .908"5ص - ؛دارم يف اوطتخاو
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 ٌتملكت كريغ ىلإ ناك نإو ُتملع َيلإ ناك نإف رمألا اذه ينْمِلْعَأ هرحش يدنو

 لاق . ادبأ ًائيش كلذ نم ركذأ ال نأ يلع هللا كلف ٠ ,ينملعاف هب رّصُق يلثم سيلف

 0 .ّيلإ َرِسأ امم ًادحاو افرح كربخأ ال هّللاو ُتلقو ثيبأف : ءاجر

 ؟ينع ت ْتيَِحُن أذإ ْنَم ىلإف :لوقي وهو ىرخألا ىلع هيدي ىدحإب ٌبرضي وهو سئي
 .[١8/1؟9] «؟كلملا دبع ينب نم جرختأ

 نب رمع ينءاج اوقرفت املف : ءاجر لاق)» :ريثك نبا لاق ةيناثلا ةياورلا يفو

 كلذ يل بتك ناك نإ ينتملعأ الأ يتدومو يتمرحو هّللا كُدشنأ :لاقف زيزعلا دبع

 :تلقف . ةعاسلا هيلع ردقأ ام ىلع اهيف ردقأ ال لاح يتأت نأ لبق نآلا هيفعتسأ ىتح

 يل نإ ءاجر اي :لاقف كلملا دبع نب ماشه هيقلو :لاق . اذهتاو افرع هل نا هل هللاو
 امف يريغل ناك نإو «تملع ىلإ ناك نإ رمألا اذه ينربخأف «ةميدق ةدومو ةمرح كب

 ريمأ نلإ هزسأ امن ًادعاو افرح كربخأ ال هللاو»: تلقت اذه نع هيرصف يلبم
 .[9/187] «نينمؤملا

 : ءاجر لاق . تومي وه اذإف كلملا دبع نب ناميلس ةفيلخلا ىلإ ءاجر لخدو
 نيح لوقي لعجف ةلبقلا ىلإ هتفرح توملا تاركس نم ةركس هتذخأ ْذِإ ٌتلعجف)
 نم :لاق ةثلاثلا تناك املف «نيترم كلذ تلعفف .ءاجر ايدعب كلذ نأي مل :قيفي
 :فنه ا ديم نأ زرذللا أل دنا لمآ نوشاف م عينك دورس عينك نإ واح اان قآلا

 .(تامو .هلوسرو

 ه986 ةنس رفص نم نيقب رشعل ةعمجلا موي هللا همحر - ناميلس ةافو تناكو
 ©17ةنس نيثالثو عست نبا وهو تامو «لايل ةسمخو رهشأ ةينامثو نيتنس هتفالخ تناكف

 ىلإ هتجوز تلسرأو «بابلا قلغأو «ءارضخ ةفيطقب ةويح نب ءاجر هاجس تام املف
 ةفيطقلاب ىطغم وهو ناميلس ىلإ اهلوسر رظنف .مئان :لاقف ؟حبصأ فيك :لوقت ءاجر
 نم هب قثي نم بابلا ىلع ءاجر لعجو .كلذ تلَبَقَف ءاهربخأو عجرف «مئان هنأ ْنظف
 .دحأ ةفيلخلا ىلع لخدي الو هيتأي ىتح حربي ال نأ هرمأو سرحلا

 زيزعلا دبع نب رمع لعجي نأ يهو ربكألا ةمهملاب مايقلل ةويح نب ءاجر جرخو

 عست نبا وهو ناميلس تام) : :يدوعسملا لاق -؟ج يلا يدودسملا دابعتلا نيالا

 نبا ناك هنأ معز نم مهنمو «نيعبرأو سمخ نبا وهو ضب هنأ مهضعب , ركذو . .ةنس نيثالثو

 نوبهذي اهريغو قشمدب هريغ دلوو هدلو نم ناورم .ينب خويش رثكأ ٌتثدجوو .نيسمخو ثالث
 زواج نأ روهمجلا دنعو) : ريثك نبا لاقو (ملعأ هّللاو) ..نيتداتو عت نبا ىهو تام هنأ ىلإ

 . ( ملعأ هللا( نيب ليقو ثالثب نيعبرألا
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 بحاص دماح نب نب بعك ىلإ تلسرأف 0 يسم بلل

 اع تال تا وسل رو واسم وسلا

 اوعمتجاف سانلا سوؤرو ءارمألاو ناورم ينب غالبإب هدونجو دماح نب بعك ماقف

 . قباد دجسمب

 زيزعلا دبع نب رمعل ةويح نب ءاجر ةرازو
 ةبطخ تقو لبقو  (ما10١) ه99 ةئس رفص ٠١ ةعمجلا موي يف

 سؤرو ةداقلاو ءارمألاو يومألا يناورملا تيبلا تالاجر عمتجا  ةعمجلا

 ةويح نب ءاجر ريبكلا ملاعلا ريزولا لبقأ نأ ثبل امو «قباد دجسم يف سانلا

 يرهزلا باهش نب دمحم مهنم ءاملعلا رابك نم ةبكوك هب طيحت يدنكلا

 هراسيو هنيمي ىلعو دجسملا ردص يف ءاجر فقوف «يقشمدلا لوحكمو

 دئاق كلام نب بعك دئاقلا ءاجر نم برقلاب فقو امنيب ءلوحكمو يرهزلا

 «ةبسانملا نكامألا يف سرحلاو ةطرشلا دونج رشتناو «ةفيلخلا سرحو ةطرش
 دخان ها يفرق ناك را فعلا هقحلطل ةويحم هو اعز ىلإ ناظنأل ا فياطمل
 رهظأ يت + نيمآلا قداصلا هلؤتسر ىلع ىلصو ئلاعت هللا دمحف ءاماع نيعبسلا

 ىَمَس ْنَمو هب رمأ نم ىلع اوعيابف نينمؤملا ريمأ دهع اذه :لاقو دهعلا باتك
 دوك كو ل1 لم م م نا عما و

 ْنَم متيضرأ سانلا اهيأ :يرهزلا باهش نبا مامإلا لاق مث 2')ةيناث ةرم اوعَياَبَف

 لاق .©"”هعن :اولاق ؟ ا لا و

 ثمكحأ ينإ ُثيأرو «ناميلس توم دعب اوعياب املف :ءاجر لاق» :يربطلا

 4 نوعجلار ةيلادانإو هللاانأ :اولاق . تام دق مكبحاص ..:تلق ءرمألا

 هللا دبع نم باتك اذه .ميحرلا نمحرلا هللا مسب» :دهعلا باتك ءاجر أرق مث
 ا لا : ديزعلا يع. بومعل ةيقمؤملا ريمأ لاييلتت

 ١ :أرق مث - ناورم نب اثللعلا دبع يني هوجو «تاريت زيزعلا ذيع نب نم ركذ املذ

 ل :أرق مث  ءيشلا ضعب ب اوعجارتف ا

 نب ماشه حاص باتكلا ةءارق متأ املف ؛؛مكيف ٌعمطُيف اوفلتخت الو هللا اوقتا

 .ة3ج 87١؟ص - ريثك نبال - ةياهنلاو ةيادبلاو - هج ١١ص - يربطلل  كولملاو ممألا خيرات )١1(
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 ٠ هيابف مق .هّللاو كقنع ٌُبرضأ :ءاجر لاقف .ًادبأ هعيابن ال :كلملا دبع

 يف رمع ناكو) :يدوعسملا لاق ؟زيزعلا دبع نب رمع نيأ :لوحكم لاقو
 هذيب هوذخأف ُموق هاتأف ءاثالث وأ نيترم همساب ّيِعُذ نيح عجرتساف .سانلا رخاوأ

 ضهنو :ءاجر لاق» :ريثك نبا لاقو .(ربنملا ىلإ هب اوبهذو .هوماقأف ءهيَّدَضَعو
 هلل انإ :لاق كلذ ققحت املف ءدجسملا رخؤم يف وهو زيزعلا دبع نب رمع ىلإ سانلا
 مامأ ىلإ هب اوتأف - «. .هْيَعْبَضِب اوذخأ ىتح هالجر هلمحت ملو .نوعجار هيلإ انإو
 لاق «ربنملا ىلع هتسلجأف رمع ْيَعْبَضب ُتذخأو :ءاجر لاق» :يربطلا لاق  ربنملا
 نبأ لاق . «يقارم سمخ ربنملل ناكو «ةيناثلا ةاقرملا ىلع رمع سلجا : يدوعسملا

 ىلإ اوموقت الأ :ةويح- نب ءاجر لاقف «ًائيح تكسف ريسلا را بع رسال ل

 دعصف كلملا دبع نب ماشه ىتأ مث . .هوعيابف موقلا ضهنف «هوعيابتف نينمؤملا ريمأ
 هيلإ انإو هلل اَنِإ معن ::رمع اعف. نوعجاز هيلا انإوهلل انإ :لوقي وهو عيابيل ربنملا
 امل :ءاجر لاق» :يربطلا لاقو «رمألا اذه عزانتن تنأو انأ ثرص يذلا نوعجار
 ؛هتهاركل هيلإ تراص نيح نوعجار هيلإ انإو هلل اّنِإ :رمع لاق رمع ىلإ ماشه ىهتنا
 7 ل تت فيس اوكا و :ةيلإءانإو هلل اَنإ :لوقي ماشهو

 .ةياور يف ءاجو . نيتعاس ءاهز ماشه ةعيابم نيبو رمعل سانلا ةعيابم ةيادب نيب ناكو
 ديعس عياب مث ءاعيمج سانلا عيابو ءاعيابي ملو ماشهو ديعس فرصنا) : : هنأ ىدوعتتملا
 لالخ فقوملا سفن يف عياب كلملا دبع نب ماشه نإ بوصألاو . .(نيموي دعب ماشهو

 ل لق كلذو' ”مويلا كلذ يف عياب نم رهشأ ماشه ناكو نيموي سيلو «نيتعاس

 هوعياب نيذلا نوكيف .«هوعيابو ةغيلب ةبطخ سانلا رمع بطخ مث» :ريثك نبا لاق «ةعمجلا
 مث .ةالصلا دعب هوعيابف ؛ةعمجلا ةالصو هبطخ اورضح نيذلا سانلا رئاس مه ةبطخلا دعب

 تقو لخد ىتح هنم اوغرفي ملف :يعزوألا مامإلا لاق ءناميلس زيهجت يف اوذخأ
 . برغملا دعب نفُدو ناميلس ىلع ىلص مث «برغملا ةالص سانلاب رمع ىلصف ؛برغملا

 نب رمع ركذ ىلإ تيهتنا املف :مهيلع باتكلا تأرقو :ءاجر لاق» :ريثك نبا ةياور يف )١(
 مير ا ا ل :تأرق املف «ناورم ىنب هوجو تريغت زيزعلا دبع
 «عيابف مق ءهّللاو كقنع برضأ :تلقف .ًادبأ هعيابت ال :ماشه ىدانو .ءيشلا
 كلملا دبع نب ماشه ىدان زيزعلا دبع نب رمع ركذ ىلإ تيهتنا املف١ :يربطلا ةياور يفو

 ( عيأبق مق ؛ كفتع هللاو ةيزفأ : تلق «ًادبأ هعيابن ال

 املف ؛باتكلا مهيلع أرقف هتيب لهأ ةويح نب ءاجر عمج ناميلس تام امل# : :نودلخ نبا لاقو
 رجب ًافسآ ماقف ءكقنع برضن هّللاو :ءاجر هل لاقف :هعيابن ال هّللاو :ماشه لاق ءرمع ركذ
 .[١١2ص)] .؛هعيابف ربثملا ىلع ءاَجَر ُهَسْلْجَأ دقو رمع ىلإ ءاج ىتح هيلجر
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 موي يف كلملا دبع نب ناميلس نفدو ةفالخلاب زيزعلا دبع نب رمع ةعيابم ذنمو
 زيزعلا دبع نب رمعل ًاراشتسمو ًاريزو يدنكلا ةويح نب ءاجر ناك ه944 رفص ٠١ ةعمجلا
 ماع نيعبسلا زهاني ءاجر ناك امنيب ةنس نيثالثو نامث نبا ةفالخلا ىلوت موي رمع ناكو

 رمع ىفوت نأ ىلإ ينعأ  ىفوت نأ ىلإ زيزعلا دبع نب رمعل ًاراشتسم ًاريزو لزي ملف «ًابيرقت
 ؛مايأ ةسمخو رهشأ ةسمخو نيتنس تناك هتفالخ نإ ْذِإ ءه١١٠ بجر يف زيزعلا دبع نب

 .اهبورغ موي تايصخشلا مهأ نمو ءاهقورش موي يف ةيصخش مهأ ةويح نب ءاجر ناكو
 نب رمع بحاص ءريهشلا ىعباتلا «ةويح نب ءاجر» :الئاق رجح نبا ظفاحلا هركذ دقو

 يف زيزعلا دبع نب رمعل ًامزالم ناك» :هنأ عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاجو «زيزعلا دبع
 ينب ءافلخل قدص ريزو» :ناك هنإ ريثك نبا ظفاحلا لاقو .«ةفالخلاو ةرامإلا يدهع

 ْ . ةيمأ ينب ءافلخ نم زيزعلا دبع نب رمع نأ نايبلا نع ينغو .«. . ةيمأ
 ركذلا ةفلاس ةدلاخلا هفقاوم دعب «رمع ةفالخ ىف ةؤيح نب ءاجر ءابنأ نم ناكو

 00 :يلي ام هتعيابمو هفالختسا يف

 وهو «كلملا دبع نب ناميلس نفد يف زيزعلا دبع نب رمع عم ءاجر ناك * 
 : الئاق يعازوألا اهيلإ راشأ يتلا ةفالخلا بكارم  فارصنا وأ  راضحإب رمأ يذلا

 املف «برغملا دعب نفدو ناميلس ىلع ىلص مث «برغملا ةالص سانلاب رمع ىّلص»
 نبا ركذ دقف ©. .هتباد بكرو ءاهبكري نأ ىَبَأف «ةفالخلا بكارمب ّيِتُأ رمع فرصنا

 تعمس لاق ليهس يبأ نب ليهس نع رانيد نب دلاخ نب دواد قيرط نم يربطلا ريرج

 نيذاربلا :ةفالخلا بكارمب َيِتأ .ناميلس نفد نم رمع غرف امل» :لوقي ةويح نب ءاجر

 :لاق «ةفالخلا بكرم :اولاق ؟اذه ام :لاقف . سئاس ةباد لكلو «لاغبلاو ليخلاو
 .«باودلا كلت ٌتفرَصَف :ءاجر لاق .هتباد بكرو «يل ُقفوأ يتباد

 راس امل ةفالخللا بكرم نم فقوملا سفن زيزعلا دبع نب رمع ذختا دقو * 

 عم قباد جرم يف اوناك نيذلا ةطرشلاو سانلاو ءارمألاب قشمد ىلإ ًادئاع قباد جرم نم

 ىتح سانلا عم فرصناو هتباد رمع بكروا :ريثك نبا لاق «كلملا دبع نب ناميلس

 راد غرفت ىتح يلزنم يف الإ لزنأ ال :لاقف ةفالخلا راد وحن هب اولامف «قشمد اوتأ

 «فقوملا كلذ يف رمع عم ةويح نب ءاجر ناكو .«هنم كلذ اونسحتساف «بويأ يبأ

 ليق» :ءاجر لاقو «ةفالخلا راد وحن هب اولام قشمد اولخد امدنعف «هاور يذلا وهو

 رادلا) ىمسي ناك يذلا وهو ةفالخلا رصق ىلإ هجوتي نأ دوصقملاو .«ةفالخلا راد :هل

 نيح رصقلا يف ناكو ''يومألا عماجلا نم يلبقلا رادجلا ءارو عقي ناكو (ءارضخلا
 لاق هربا نسا نمو كلدق دنع و ناعما ساو ةلئاس همم نيالا نقش دقن

 .(ءارضخلا ةغبصملا) ًايلاح  ءارضخلا رادلا وهو  ةفالخلا رصق عضوم ىمسي )١(
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 يف ماقأف ءاولوحتي ىتح ةيافك يلزنم يفو «بويأ يبأ لايع هيف :رمع لاقف» :ءاجر
 .2) يومألا عماجلل يلامشلا بابلا يلي امم رمع لزنم ناكو .؛دعب هوغّرف ىتح هلزنم
 .هنم كلذ سانلا نسحتساو .هلزنم ىلإ رمع هجوتف

 يف هلزنم نم نيملسملل ةفيلخك هتيلوؤسم سرامي زيزعلا دبع نب رمع أدبو -
 هجوت لدقف .يدنكلا ةويح نب ءاجر هراشتسمو هريزو هعمو مويلا كلذ ءاسم قشمد
 يلامشلا بابلا يلي اميف نئاكلا هلزنم ىلإ زيزعلا دبع نب رمع عم ةويح نب ءاجر
 نب رمعب نيتصاخ نيتفرغل ًافصو ةويح نب ءاجر انل ظفح دقو ,يومألا عماجلل
 () مدأ نم يسرك هيف - نيتفرغلا يأ - نيتيبلا دحأ نإ)» : الئاق «هلزنم يف زيزعلا دبع
 شورفم دجسم هيف يناثلاو .مقمقو «يسركلا دنع تاطوسبم تارّجآ عبرأو
 ناسنإلا لخدي ام ردقب قوطلا ةئيهك اهيف «تيبلا فقسب ةقلعم ةلسلسو «ىصحلاب
 ناك امبرو هتبقر يف اهعضو ةدابعلا نع رّتق اذإ ناك «قنعلا غلبت نأ ىلإ اهيف هسأر

 .©"20(ظيلغ حوسم نم نابتو ةعارد هيف قودنصو . ماني الثل سعن اذإ اهعضي

 قشمدب هلزنم ىلإ زيزعلا دبع نب رمع هيف لصو يذلا مويلا كلذ ءاسم يفو
 يذلا و1 ا ا ا لا نيتك بأ ضد امكو
 .[3/187] .«هنم حصفأ تيأر امف :ءاجر لاق ءراصمألا هيلع عيابي

 نب رمع ةفيلخلا بتاك حبصأ يذلا بتاكلا رضحأو راتخا يذلا وه ءاجر ناكو
 اي :رمع لاق مويلا كلذ نم ءاسملا ناك املف : :ءاجر لاق كلذ ىيفو يزيزعلا دبع
 ةفالخلا بكارم يف عنص (ينّرَس ام لك هنم تيأر دقو .هتوعدف .ابتاك يل عدا ءاجر
 «باتكلا يف نآلا ٌعنصي فيك : :ٌتلقف «- ةفالخلا راد  ناميلس لزنم يفو 0
 (همفا) ِهْيِف نم ًادحاو ًاباتك رمع هيلع ىلمأ ٌبتاكلا سلج املف ءاذام مأ ًاخسُن ٌعنصيأ
 باتكلا كلذب رمأ مث .هزجوأو هغلبأو ءالمإ نسحأ ىلمأف «ةخسن ريغب بتاكلا دي ىلإ
 ,10 ناب لك ىلإ نست نأ

 0 ل ا يل فارشإلا ةويح نب ءاجر ىلوتو
 نب ديزي مهنم ناكو .مهيلإ لسُر عم بتكلا هيجوتو «ةفالخلا ةلود نادلب نم دلب
 ةديونيولا باتكلا صن ةيخيراتلا رداصملا تركذ دقو «ناسارخو قارعلا ريمأ بلهملا

 عم

 .هج 7١5 ص - ريثك نبال . ةياهنلاو ةيادبلا - ا

 .امج ١:0 ص - يربطلا ريرج نبال  كولملاو ممألا خيرات ()
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 قيرطلا نم يربطلا ركذ دقق فلذل ةلئاتم ةارمألا ةةلولا ةيقي ىلإ بكملا تاكو

 زيزعلا دبع نب رمع نأ !ةالاأ طم ل ادم د يلح قرع لدكفملا و ظنت نإ سنرد

 هللا معنأ هللا ديبع نم ًادبع ناك ناميلس نإف ؛دعب امأ :بلهملا نب ديزي ىلإ بتك

 ّيلع سيل يل رّدقو كلذ نم هللا ينالو يذلا ْنأو . . ينفلختساو 0

 كلذ نم يناطعأ يذلا يف ناك لاومأ داقتعاو جاوزأ ذاختا يف يتبغر تناك ولو :ةيهن

 ادي ا اسسادو «ةيناطلا اطيق فاح نأ . هقلخ نم ٍدحأب غلب ام لضفأ يب ْعّلَب دق ام

 . كّلَبِو نم عيابف ءاَتَّلِبِق نم عّياب دقو .محرو هللا ىفاع ام الإ ةظيلغ ةلأسمو

 ىلإ هاقلأو هأرق - (ناسارخ يف وهو) بلهملا نب ديزي ىلع باتكلا مِدَّق املف

 سيل :لاق ؟مِلَو :ديزي لاق «هلامع نم تسل :لاق هأرق املف (بلهملا نب) ةنييع يبأ

 ند كيزع اقذف : .مهكلسم كلسي نأ ديري سيلو هتيب لهأ نم ىضم نم مالك اذه

 . ''#اوعيابف «نينمؤملا ريمأ زيزعلا دبع نب رمعل ةعيبلا ىلإ سائلا بلهملا

 باون ذدخأو ءدئسلا يف رمعل ةعيبلا بلهملا نب بيبح دنسلا ريمأ ذخأ كلذكو

 ذخأو ءاهقراشمو قارعلا يف رمعل ةعيبلا ة ةرصبلاو ةفوكلا يتيالو ىلع بلهملا نب ديزي

 نميلا ةيالو ريمأ ىلإ رمع باتك ىتأو :نامع يف ومحل ةعيبلا بلهملا نب دايز ةامغ نبأ

 .اوعيابف ةعيبلا ىلإ نميلا لهأ اعدف  ءاعنصب هرقم ناكو  يدعسلا دمحم نب ةورُع
 «يراصنألا مزح نب ورمع نب دمحم (نب) ركب وبأ ةرونملا ةئيدملا ريمأ لعف كلذكو

 رصم ريمأو «يدنكلا ةريمع نب يِدَع نب يِدَع ناجيبرذأو ةيئيمرأ ةيالو ريمأو

 ةيبرعلا ةفالخلا ةلود ميلاقأو تايالو ءارمأو ةالو ةيقبو «يمخللا ةعافر نب كلملا دبع

 ىلع هللا دمحف زيزعلا دبع نب رمع ربخأف ةويح نب ءاجر ىلإ كلذ أبن ىتأو «ةيمالسإلا

 نب زيزعلا دبع رمأ نم ناك ام الإ دحأ ةفلاخم مدعو هتعيابم ىلع ةمألا ةملك عامتجا

 ناك» :ءاجر لاق «ةويح نب ءاجر هربخ ركذ دقو «ناورم نب كلملا دبع نب ديلولا

 سانلا ةغيبن ملعي ملو كلملا دبع نب ناميلس توم نع ًايئاغ ديلولا نب زيزعلا دبع
 ةعيب هتغلبف «هسفن ىلإ اعدو ءاول دقعف «رمع ىلإ ناميلس دهعبو زيزعلا دبع نب رمع
 دق :رمع هل لاقف «زيزعلا دبع نب رمع ىلع لخد ىتح لبقأف «ناميلس دهعب رمع سانلا

 هنأ كلذو «كلذ ناك دق :لاقف «قشمد لوخد ٌتدرأو كْلَبِق نم ٌتعياب تنك كنإ ينغلب

 هل لاقف . بهنُت نأ لاومألا ىلع تفخف ؛دحأل دقع نكي مل ناميلس ةفيلخلا نأ ينغلب

 :زيزعلا دبع لاقف «يتيب يف ثدعقلو كلذ كّتعزان ام رمألاب ٌتمقو ٌتعياب ول :رمع
 07 ريرغلا دبع قبر وهغ عيابو. 8 كريغ رخألا اذهب كلو هلا كولا اه

 .الجن 8١١ص - يربطلا ريرج نبال  كولملاو ممألا خيرات 000

 ,ال_جن ١١١ ص - يربطلا ريرجح نبال  كولملاو ممألا خيرات مه



 ةثالث اعد «قشمدب ةفالخلا رصق ىلإ هلزنم نم زيزعلا دبع نب رمع لقتنا املو
 : ًالئاق ريثك نب ظفاحلا كلذ أبن ركذ دقو «ةويح نب ءاجر مهنيب ماشلا ءاملع رابك نم
 بعك نب دمحم ىلإ ثعب زيزعلا دبع نب رمع يّلُو امل «ةنييع نب نايفس لاق
 لزن دق امو هب ٌتيلتبأ ام نورت دق :مهل لاقف هّللا دبع نب ملاسو ةويح نب ءاجرو

 ”مكدنعا امن اي
 ريو ءادلو ريغصلاو ءاخأ بانغلاو ءًابأ خيشلا لعجإ :بعك نب دمحم لاقف

 .كدلو ىلع فطعتو ,كاخأ لصو ,كابأ

 َتْوُي نأ تهرك امو ءكسفنل هاضرت ام سانلل ضرإ :ةويح نب ءاجر لاقو
 .تومت ةفيلخ كنأ ملعاو ءمهيلإ هتأت الف كيلإ

 رخآ لعجاو ءايندلا تاوهش نع هيف مصو ءأدحاو رمألا لعجا :ملاس لاقو
 .دق نأكف ءتوملا هيف كرطف

 ا ا ةووارعلا :زيزعلا دبع نب رمع لاقف

 ةنلرل اكل ازا قريع نيس... تيرروردل يف ويوم اكو
 نب ءاجر روضحب مهيلإ بتك نأ ذنم ميلاقألاو تايالولا ىلع لامعلاو ءارمألا ةالولا

 _ دعب اميف رمح مانا مدنا هارد راشما ينور نيملابارألا باتكلا ةرخ

 «لامعلاو ءارمألا ةريخح ريمأتو رايتخاو «مهضعب رييغتو لزعو ةالولا ضعب , رارقإب

 ةروشمو يأرب رمع لخأيف .ةقداصلا ةروشملاب كلذ يف رمع ىلع ريشي ءاجر ناكو

 ةفالخلا راد يف رمع عم ىقبي ءاجر ناكو . .رومألا نم كلذ ريغ يفو كلذ يف ءاجر

 نوؤشلاو تابتاكملاو .ةماهلا رومألا هعم رمع ضرعتسيف ليللا نم ةرخأتم تاقوأ ىلإ

 ةليل تاذ ءاجر امنيبو «ةبسانملا تاءارقلاو تاءارجإلا هتروشمب ذدختيو «ةيمهألا تاذ

 نب رمع عضاوت ىدم ىلع لدي ام عقوف - هئوض فعض يأ - جارسلا يشع رمع دنع
 اسنرف بونجو سلدتألا ىلإ ًاقرش نيصلا موخت نم دتمت ةلودل ةفيلخ وهو زيزعلا دبع
 نب ءاجر لاق :ًالئاق ةويح نب ءاجر نع ثدح ام ريثك نب ظفاحلا ركذ دقو ؛ًابرغ
 ”تيلقف «جارسلا يشع «ةليل تاذ زيزعلا دبع نب رمع دنع َتْرَمَس :ةويح

 نأ بحأ ال ماني هعد ءال :لاقف ؟هحلصُي عداخلا اذه هبنأ الأ «نيئمؤملا قيما ان

 ردت ير ورح ءال :لاقف ؟هحلصأ موقأ الفأ :ٌتلقف . نيلمع هيلع عمجأ

 نب رمع انأو ٌتمق :لاقو ءاج مث أتيز هيف بصو هحلصأف هسفنب ماق مث .فيضلا

 . "'ا[زيزعلا دبع نب رمع انأو ٌتسلجو زيزعلا دبع

 .ة4ج ١7ص - ريثك نبال - ةياهنلاو ةيادبلا (5) .ةج 98١ص - ريثك نبال - ةياهنلاو ةيادبلا 0
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 لك لزعب ماق زيزعلا دبع نب رمع نأب معزلا تاباتكلا ضعب يف عاش دقو

 لامع ىلوو « نيحلاته ريح اوتاكو «لايعألاو تايالولا نم. ويقباسلا لامعلا هاما

 لبق لامعألاو تايالولا ىلع لامعلاو ءارمألا نأ حيحصلا امنيب .اهيلع نيحلاص
 دقأ دقو ءحالصلاو ناميإلاو ةءافكلا يوذ نم مهتيبلاغ ناك زيزعلا دبع نب رمع

 .مهضعب رييغتو لزعب ماقو «لامعلاو ءارمألا كئلوأ نم ديدعلا زيزعلا دبع نب رمع
 نإف «هيأرب ذخأيو هريشتسي رمع ناك ةويح نب ءاجر نأ امبو «لضفألاو ءافكألا ةيلوتو .

 ىلع زيزعلا دبع نب رمع لامعو ءارمأ رايخ نم نأ ىلإ انه ةراشإلا ديفملا نم
 :ْمُْهَو «ةقيثو ةفرعم مهفرعي ءاجر ناك لاجر ةرشع لامعألاو تايالولا

 يف مث (ه99 - 45) ناميلس ةفالخ يف نميلا ةيالو ريمأ يدعسلا ةيطع نب ةوْرْغ - ١

 يلع نب دمحم يضاقلا هنع لاق .(ه١١٠ - 59) زيزعلا دبع نب رمع ةفالخ

 اولوت نيذلا ةالولا حلصأ نم يدعسلا ةورع ناك» :نويعلا ةرق شماه يف عوكألا

 ةبقنملا هذه خيراتلا هل ظفح دقو هلل مهاقتأو لاملا يف مهدهزأو نميلا

 . 7« سحلا ركذلاو _ تامحرلا: هدلخف «ةميظعلا

 «ةرونملا ةئيدملا ةيالو ريمأ يراصنألا مزح نب ورمع نب دمحم (نب) ركب وبأ - ١

 زيزعلا دبع نب رمع هّرقأو ,«ه95 ناضمر يف كلملا دبع نب ناميلس اهيلع ُهالو
 يف مث ناميلس ةفالخ يف ةنيدملل ًايلاو مزح نب ورمع نب دمحم ركب وبأ ثكمف
 تيدا نيودتو عمج هبقانم نمو .ءالضفلا ءاملعلا نم ناكو لمع ةفالخ

 .كي هللا لوسر
 مث ناورم نب كلملا دبع ةفالخ يف ناسارخ ريمأ يناميلا يدزألا بلهملا نب ديزي - “٠

 ؛(ه49- 45) كلملا دبع نب ناميلس ةفالخ ىف ناسارخو اهقراشمو قارعلا ريمأ

 ىأر هنأ حيحصلاو «ةفالخلا ىلوت امل هلزع زيزعلا دبع نب رمع نأ ضعبلا معزي

 ةفوكلا ىلع ءارمأ ةيلوتب ماقف ؛دحاو ريمأ نادلبلا كلت لكل نوكي نأ باوص مدع

 ديزي فكمف ( ىطسولا ابسآ) ناسارخخ ةيالو ىلع بلهملا نب ديزي ٌرقأو «ةرضبلاو
 يف رمع بتك» :نودلخ نبا لاق ءه ةئس لئاوأ ىلإ فقة ةيس معل ايلاو

 هفلختساف ؛مِقّيو هلامعأ ىلع فلختسي نأ بلهملا نب ديزي ىلإ ه١٠٠ ةنس

 يمكحلا هللا دبع نب حارجلا ٌرمع ثعب مث . د «هنبا ًادلخم
 اك ناسارخ ىلع ايلاو

 نبال نوميملا نميلا رابخأ يف نويعلا ةرق باتك نع ١ ١ص نودلخ نبا مث خيرات يف نميلا 0

 . عوكألا دمحم يضاقلا قيقحت عبيدلا

 .7 - 86١4ص - حرفلا دمحمل  نودلخ نبأ خيرات يف نميلا فرق
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 ىلوتو «ماشلا ةداق نم ناك «يناميلا يجحذملا يِمّكَحلا هللا دبع نب حاّرجلا - 4
 ة0دمت بليملا خف , ديزيل ًابئان ناك مث «ناورم نب كلملا دبع ةفالخ يف ة ةرصبلا

 فلختسا) ةسكألا نبا لاق «ناميلس ةفالخ يف قارعلا ةيالو ةمصاع 00

 نب رمع هالو مث ©27(يمكحلا هّللا دبع نب حارجلا طساو ىلع بلهملا نب

 راسف“ب ه١٠٠ ةنس لئاوأ يف - تليقلا هرب ها

 ةيسآ ميلاقأ لك لمشت ناسارخ ةيالو تناكو ءاهالوتو ناسارُخ ىلإ حاّرَجلا

 لاق «(رهشأ ةسمخو ةنس) :ريثك نبا لاق اميف كلذو اهيلع ًاريمأ ثكمف ىطسولا

 مث 2”«زيزعلا دبع نب رمع لامع ْنِم ءًالضاف ًارّيَخ حاّرَجلا ناكو» :ريثألا نبا

 هلو كلملا دبع نب ماشهو ديزي ةفالخ يف ناجيبرذأو ةينيمرأ حاّرججلا ىلوت
 م0

 ةفالخ 1 اج ايفا ل ل ريجسم راس دا يلت د فقتل

 نم ًاقلخ كردأ دقو .نونف اذ :ًاظفاح ًامامإ يِبعَّشلا ناكو . .زيزعلا دبع نب رمع
 مادا رمل وو 1 رك

 0 ير سل دلل يجب يدك طف ىلا

 .ًاعايضو ةبوقع هرفس ٌتيأرل دجسملا اذه جراخ ىلإ تاوهشلا وأ ايندلا بلط يف
 . ©”( هنسحأ ءيش لك نم ْذْحَف ءرعّشلا ددع نم رثكأ ملعلا :لاقو

 0 00 : كانا ديخ ربصم ةرمإ. نع زيزعلا اديع نر ومع لزع#

 نب كلملا دبع وه ةعادو 5 كلملا دبعو ]4/1١814[ «ليبحرش نب بويأ
 - 43 ضب كاسل يقرب نامي ةفدلع ىف صم ريدأ ينادملا :يمحللا ةعانر

 نإ داعف رصم ةيالو نع هلزع زيزعلا دبع نب رمع ةفالخلا ىلوت املف ه6
 ءالبنلا نم عديم ) وهو يريمحلا يحبصألا ليبحرش نب بويأ رمع ىلوو ءماشلا

 لاوحأ تدكسحو ىف 9 ةنس لوأ ذقم ةيزعلا دنع نب رمعل رصف ىلوت ءعاحلصلا

 هتيالو ةدم ,«ه١١٠١ ةنس اهيف يفوت نأ ىلإ رصمل أيلاو رمتساو «همايأ يف رصم
 نإ نييكهتلا ةرجه تغلب هترامإ لالخ هنأ «ركذلاب ريدج وه اممو ( فصنو ناتنس

 ."' ”«ةيرجه ةئام ةنس يف فالآ ةسمخ رصم

 .ةدج ”٠ م8صو نم ١ 6 ص ريث ملأ نبال - خيراتلا يف لماكلا 200

 اهل نا ا و 0 ا
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 (لاغتربلاو اينابسإ) سلدنألا ةيالو ريمأ «يناميلا ينالوخلا كلام نب حْمَّسلا

 نب حمسلا زيزعلا دبع نب رمع لمعتسا» :ريثألا نبا لاق .اسنرف بونج حتافو

 «كلملا دبع نب ديلولا دنع ةنايدو ةنامأ هنم ىأر دق ناكو «ينالوخلا كلام

 ةفالخلا نيواود يف ًايرادإ ًالمع ىلوتي ينالوخلا حْمَسلا ناك دقو يح

 سلكت دال اننا ًاريمأ 3 زيزعلا دبع نب رمع هالوف «ناميلسو ديلولا ةفالخ- يف قشم

 مرؤملا لاق .(م5١0) ه١١٠ ةنس علطم ةبطرقب ةرامإلا رصق لخدو اهيلإ 0

 ًادئاقو ًاميكح ًارَِدُم ينالوخلا كلام نب حْمَسلا ناك» :وئير فيزوج يسنرفلا
 ؛«جرخلاو لحدا هس نزاون .::قومألا'ىنيست ةياَوقاَد اه اع اهيا ساب

 0 ةلماعم مِهلَماَعو نييحيسملا نابسإلا لامتساو «تابترملا يف دنجلا فصنأو

 : نإ :زيزعلا دبع نب رمع ةفيلخلا ىلإ حمسلا بتك مث . .مهئاضرإ ىلإ تّدأ

 يذلا مويلا ديعبب سيلو «ةعرسب هخيرامش دتمتو دالبلا هذه يف رشتني مالسإلا

 نم حمسلا زاجأ )هل 0 : . ةيمالسإ دالبلا هذه لك هيف حبصتس

 بونج نم ةعساش قطانم حتتفاف '' . اهراطقأ هشويجب ضيفت اسنرف ىلإ اينابسإ

 | 1 حلا عي ا ةنيدم اهمهأ اسنرف

 . (3316 لع 2ة583) حمسلا عراش وه اسنرفب ةنوبرأ ةنيدم يف ريبك عراش

 نب ديزي لامع نم ناك .ناسارخ ريمأ «يدزألا يدماخلا ميعن نب نمحرلا دبع
 :0 طولا الا ) نا رت با يدك هللا عنو ارجل لاتعد مث اوملا
 ىلإ همدقتساو ناسارخ ةرمإ نع هللا دبع نب حاَرجلا زيزعلا دبع نب رمع افعأ مث

 هرمأو ميعن نب نمحرلا دبع ناسارخ ىلع هناكم ىلوو «نامرك ىلع هالوو قشمد

 - ناتسكيجاتو ناتسكيزوأ نم  نوحيج رهن ءارو ام دالب نم نيملسملا بحسب

 نم رهنلا ءارو نم لافقإب ميعن نب نمحرلا دبع ىلإ رمع بتك» :يربطلا لاق
 رمع ىلإ بتكف «ناسارخورم انعسي ال :اولاقو ءاوبأف مِهيِراَرَذِب نيملسملا

 نيماسوملاب رغت واف ولع يللا تيضق دف تا يللا :رمع هيلإ بتكف «كلذب

 هلامع ىلإ رمع بتكو» :ريثك نبا لاق . «مهيلع هللا حَتَق دق يذلا مهبسحف

 اميف مهظعيو مهل هحضويو قحلا مهل نيبيو ءريشلا نع مهاهنيو ريخلاب مهرمأي

 نب نمحرلا دبع ىلإ بتك اميف ناكو .هماقتناو هللا سأب مهفوخيو ؛« مهنيبو هنيب

 ةمول ِهَّللا يف كذخأت الو «هدابع يف هلل ًاحصان هلل ًادبع نكف ءدعب امأ : :ميعن

 نم ًائيش نيلوت الو .مظعأ كيلع هقحو ؛سانلا نم كب ىلوأ هللا نإف «مئال

 .؛ج ١١٠١ ص - ريثألا نبال  خيراتلا يف لماكلا ؟)

 .نالسرإ بيكشل - ةبوروأ يف .برعلا تاوزغ 0
 .8ج 7١ص - يربطلل  كولملاو ممألا خيرات ف
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 اميف ةئامألا يذأو. .«مهيلع ريفوتلاو مهل ةحيصنلاب فورعملا الإ نيملسملا رومأ

 هيلع ىفخت ال هللا نإف «قحلا ريغ ىلإ ًاليم كليم نوكي نأ كايإو . ىعرتسا

 رمع تكا يلا الز للا دف اهلل هنإن :اهذم هللا ةغ نيهذت الو «ةيفاخ

 ةيالول ًاريمأ نمحرلا دبع ثكم دقو ''”0«لامعلا ىلإ ةريثك ظعاوم كلذ لثم
 ةيالو تناكو ه١١٠ بجر ىف رمع ةافو ىلإ ه١٠٠ ناضمر نم ناسارخ

 :تازنإ ناتسارخوب نافاعلا و ناككجتتر ناديك نزار: ناهيسسكوت دعت نانارك
 نب ظفاحلا هنع لاق .ناجيبرذأو ةينيمرأ ريمأ «يدثكلا ةريمَع نب يِدَع نب يِدَع 4

 نب رمع بحاص يدنكلا هيقفلا يدع نب يدع» :ىبطرقلا ربلا دبع

 ديس يدنكلا ةريمع نب يِدع نب يِدع) ل ل

 اهعمس ةيوبن ثيداحأ ىورو ء«ةاقتلا ءاهقفلا ءاملععلا مم ناكو "' . ةريزجلا لهأ

 ةينيمرأو ةيتارفلا ةريزجلا ءاضق يِدَع ىلوتو م وسو

 ا ل د ا ني الا

 ا د يل ل نب ظفاحلا لاق . كلملا دبع نب ديلولاو

 ها (ةريمع نب يِدلَع نب يِدَع مهنم ثيغلا مهب هّللا لزنُي ةثالثل ةدنك يف

 يف مث (ه94 45) كلملا دبع نب ناميلس ةفالخ يف ةينيمرأ دالبل ايلاو يِدَع

 نب ناميلس ىَلَو» : يرذالبلا لاق (ه1ا١١٠ )849  زيزعلا دبع نب رمع ةفالخ

 وهو زيزعلا دبع نب رمع اهايإ هالو مث ةينيمرأ يدنكلا يِدَع نب يِدَع كلملا دبع

 د رمع «هلمعسما »ا وسع نو اظفاعلا لاق ور. 783اةليبلاب :ىدع ريق يعلو
 نب رمع بتكو :هحيحضص نم ناميإلا يف يراخبلا لوقب دارملا وهو زيزعلا دبع
 نافل اقف: ريقك نب ظفاحتلا كلذ ركذت ةقو "2 يدع وب يدع ىلإ ةيزعلا دبع
 ناميإلل نأ :يدع نب يدع ىلإ زيزعلا دبع نب رمع بتك ؛هحيحص يف يراخبلا
 شع نإف «ناميإلا لمكتسا اهلمكتسا نم ءًانئُسو ًادودحو عئارشو ضئارف
 «صيرحب مكتبحص ىلع انأ امف تّمأ نإو ءاهب اولمعت ىتح مكل اهنيبأسف

 دعب رمع ةافو ىتح ناجيبرذأو ةينيمرأ ىلع رمعل ًايلاو يدع نب يدع ثكم دقو

 ويسب .كهانا باثكلا: كلذ

 هلمعتسا «ءاحلصلا ءالضفلا نم ناك .قشمد لماع «يدزألا برزع نب كاحضلا ٠١

 .ةج 88١ص - ريثك نبال - ةياهنلاو ةيادبلا )١(
 .”جا ١47 ص -ربلا دبع نبال - باحصألا ةفرعم يف باعيتسإلا
 ."ج ١59 ص - رجح نبال  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا ()
 ١ منضاح ىرذالبلل < نادلبلا حوتف (4)
 .هج 7517و ١85 ص - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا (0)



 518 يدئكلا ةَوْيَح نب ءاَجَر / نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 6414

 نب ريمع تايصخشلا مالعأ نم ناك كلذكو .قشمد ىلع زيزعلا دبع نب رمع
 نب رمع ةفالخ يف قشمد جارخو لاملا تيب بحاص يجحذملا يسنعلا ئناه

 .زيزعلا دبع
 رايخ نم اوناك ةويح نب ءاجر ريزولا مهسأر ىلعو «نييئميلا كئلوأ عيمج نأ

 لدعلا مئاعد خيسرتو ءاسرإ يف زيزعلا دبع نب رمع نيئمؤملا ريمأ دنسو باحصأ
 قراشم يف ةدتمملا ةفالخلا ةلود ءاجرأ يف هدهع يف داس يذلا ريخلاو ناميإلاو

 .اهبراغمو ضرألا
 ينو ثا

 مهب ٌرمف» :مكحلا نب ةناوع لاق «مهيلإ ٌتفتلُي الو مهل ندي ال ًامايأ ةفالخلا
 :ريرج هل لاقف ءةويح نب ءاجر

 ارَمعانل نذأتساف كلنامزاذه هتمامع يخرُملا لجرلا اهّيأ اي

 . "'”«ًائيش مهرمأ نم رمعل ركذي ملو ءاجر لخدف
 كعلوأ نأبو زيزعلا دبع نب رمعب ةقيمع ةفرعم اذ ةويح نب ءاجر ناك دقف

 مهراعشأ يفف «نينمؤملا ريمأ يدي نيب لوثملاب نيريدج اوسيل بابلاب نيذلا ءارعشلا
 ركذي مل كلذلو ءاهيف ام ركنملا ةعاشإو مالسإلا بادآ ىلع جورخلا نم ةروهشملا

 لخد دقف «ةويح نب ءاجر تاعقوت تققحت نأ ثبل امو .ًائيش مهرمأ نم رمعل ءاجر

 كبابب ءارعشلا نينمؤملا ريمأ اي :هل لاقف زيزعلا دبع نب رمع ىلإ يرازفلا يدع
 نب رمع :لاقف ؟مهنم بابلاب ْنَم :رمع لاقف . .ةذفان مهلاوقأو ةمومسم مهماهسو

 :لوقي يذلا وه سيلأ :لاقف «ةعيبر يبأ

 مالكلاٌَعجرُنيبت امهلفط ًاباعك تبهَفاهتهبن مث
 .هنسفن' ىلع نيسوب مك َنَجيَق ذإ هللا دع ناك ولف ت(رعشلا كلذ: نحآ ىلإ) -

2 

 .ًادبأ هّللاو لخدي ال

 يف لئاقلا وه سيلوأ :رمع لاقف «قدزرفلا :لاق ؟هاوس بابلاب نمف :لاق مث

 : هرعش
 ""”ةرساك شيرلا ُمتقأ زاب ضقنأامك ةماق نينامث نم يناتلداَمُه

 . . يطاسب هللاو ٌءاطي ال (رعشلا كلذ رخآ ىلإ )

 .1ج 77و 84١ص - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا 0

 نما م ىابج مبا 2 نريرجدب :(9؟ةيناق همنامت هم نادت تيلذت): +اهلوأ تاننأن قوزرفلا تانأ دارت سانأ ق0
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 يذلا وه سيلوأ :رمع لاقف «لطخألا :لاق ؟هاوس بابلاب نمف :لاق مث

 :لوقي

 حالفلا ىلع يح حبصلا ليبق وعدأ ريعلاك مئاقب ٌثسلو

 معن :لاق ؟تركذ ْنَم ىوس بابلاب لهف «ًادبأ رفاك وهو ّيلع لخدي ال هّللاو
 :لوقي يذلا وه سيلأ :رمع لاقف «صوحألا

 :رمع لاف ءرمعم نب ليمج :لاق ؟هريغ انهم نمف ءتركذ ْنَم نود وه امف

 :لوقي يذلا

 اهجيرخ يجيرخ ىتوملا يف قفاوي كفن ناو اهيمح (يت انهيلاالا

 اهُحيِفَص اهيَّلَع يّوُسدق ٌليق اذإ بغارب ٍةايحلا ٍلوط يف انأامف

 يذلا هنإ امأ :رمع لاقف «ريرج معن :لاق ؟كلذ ىوس دحأ بابلاب لهف .ًادبأ ّيلع
 : لوقي

 مالسب يعجرأف ةرايزلا ّنيح اذ سيلو بولقلا ةدئاص ِكتقرط

 :لوقي وهو رمع ىلع ريرج لخدف .ريرجل اونذأف دب ال ناك نإف

 لئاملا ليم ماقأو ىوعرا ىتح هؤافوو ةهلدع ٌقئالخلا ٌعسو

 لجاعلا بحب ٌةعلوم ٌسفنلاو اًالجاع ًاريخ كتم وجرأل ينإ

 اميف كل ىرأ ال ريرج اي كحيو :هل لاقف ءاهب هحدمي ةليوط ةديصق هدشنأف
 نحنو رمألا اذه انيلو انِإ :رمع لاقف «ليبس نباو نيكسم ىنإ :لاقف ءاقح انهه
 دعب ريرج لاقو .اهب هل رمأف .مهرد ةئام اهنم تيقب دقو مهرد ةئامثالث الإ كلمن ال

 : هيثري لاق زيزعلا دبع نب رمع ةافوب ريرج عمس امل مث «ضارل
 (ارمتعاو) ِهَللا َتيِب ٌجح نم ريخ اي انل َنينمؤملا ٌريمأ ٌةاعنلا ىعني
 همام هللا رحاب ةنيف ثرسز هن تعلظفاف اميظع ارمأ تلح

 ٌرمقلاو ليللا ٌموجن َكيلع يكبت ةعلاطب ثيمبل :ةفساك لعكلا
 ني تي نك جاع نمنع خف
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 موي ةافولا هترضح امدنع زيزعلا دبع نب رمعل ًامزالُم ةويح نب ءاجر ناكو
 ٍرْيد يف ه١١٠ ةنس بجر رهش نم نيقب سمخل ؛«ةعمجلا موي ليقو «سيمخلا
 لعج رمع رضتحا امل :ءاجر لاق» :ريثك نب ظفاحلا لاق . صْمِج ضرأ نم ناَعْمِس
 كلجعاامل كح ذل نقم ءكرذف يف. ىل كزابرت؛ كئاتغتب قصرا مهللا «لوقي
 , (1)تام ىتح كلذ لوقي لاز الف .ًاليجعت ترخأ امل الو ؛ًاريخأت

 َتللح اذإ :هل لاقو ءهسفنب هنفكُيو هلسغي نأ ءاجر ىلإ ٍذئموي رمع ىصوأ دقو

 نع لحي ناك ءافلخلا نم يلبق نِفذ نم ضعب نإف ءيهجو يف ُرظناف نفكلا ةدقع
 املف . ُهّنَفكو ؛ُهَلْسَغ ةويح نب ءاجر ىلوت رمع تام املف . .ةدوسم يحالذإف ويغوتتو
 لاق كلذ يفو .ًاضايبو ًارون عشي ههجو اذإف ههجو ىلإ رظن نفكلا ةدقع لح

 نأ ىلإ ىصوأ دق زيزعلا دبع نب رمع ناك :ةويح نب ءاجر لاق» :ريثك نب ظفاحلا

 ههجو اذإف تلعفف «ىلدأف «ههجو يف رظنأ نأ نفكلا ةدقع ٌثللح اذإف .هنفكأو هلسغأ
 لحي ناكو ءافلخلا نم هلبق هنفد نم لك هنأ ينربخأ دق ناكو .ًاضايب سيطارقلا لثم
 .هاضرأو زيزعلا دبع نب رمع نع هللا يضرف (17ةدوسُم يه اذإف مههجو نع

 دنع

 ةريخألا . . ءاجر تاونس

 عم قشمد ىلإ ةويح نب ءاجر داع صمح يف زيزعلا دبع نب رمع ةافو دعب
 يلو ناكو .كلملا دبع نب ةملَسُم مهنمو صمحب ناعمس ريد يف رمع .عم اوناك نيذلا

 يتلا رمع ضرم ةرتف يف رمألا ديلاقم ىلع رطيس دق كلملا دبع نب ديزي دهعلا
 ْ ناقل كالسلا يع زوو ربل ةقيللا 6كم نوع كام القا ناد وبنت تورعشتبا

 دهعلل يلوك كلملا دبع نب ديزيل ةعيبلا ذخأ يذلا وه ةويح نب ءاجر ناك دقل

 رفص يف زيزعلا دبع نب رمعل ةعيبلا تمت امنيح زيزعلا دبع نب رمع دعب ةفيلخو
 كلملا دبع نب ناميلس ةفيلخلا قفتا نيح ديزي ةيمست فورظ ركذ فلس دقو «ه89
 ملو ِهُنّيلو نئل هّللاو) ءاجرل ناميلس لاقف ءرمع فالختسا ىلع ةويح نب ءاجر عم
 لعجأ نأ الإ مهيلع يلي - كلملا دبع ونب  هنوكرتي الو ةنتف ننوكتل هاوس ًادحأ لوأ
 :ءاجر لاقف . مهّئكسُي امم كلذ نإف هدعب هلعجأ كلملا دبع نب ديزيف «هدعب مهدحأ

 دهعلا ةيالول حلصي نم رخآ وهف هتيحالصب ةعانق نع ديزي ةيمست 7 نكت ملف . ( كيأر

 بارشلاو وهللاو فرتلا ىلإ ًافرصنم ناك دقف كلذل حلصي نكي مل لب ؛ةفالخلاو

 اهنيب نم رومأ ةدعل ناميلس هراتخإ امبرو «كلملا دبع ينب فعضأ ناكو ءوسلا ءاقفرو

 نب رمع رييست ىلع  دهعلل يلوك - ريثأت يأ هل نوكي نلو كلملا دبع ينب فعضأ هنأ

 .ةدج "١١و ١5” ص - ريثك نبال  ةياهنلاو ةياديلا 010(
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 00مم ااا ذا ذ ذزذز ز ذز زذ ذز2زذزةز><+<+<+<+[7-7-7-7-7-21

 نب ماشه لثم ةيوق ةيصخش دهعلا يلو ناك ول امئيب ,ةفالخلا نوؤشل زيزعلا دبع

 يلو لخدت نود لداعلا هجهنب ةفالخلا ةلود ةدايق نم رمع نكمتي ال امبر كلملا دبع

 نب رمع دهع نأ  نالمؤيو  نانظي اناك ةويح نب ءاجرو ناميلس نإ مث «دهعلا

 لبق داسفلاو بارشلاو وهللا ىف : تاتا درر فوه لاجل داسرر نادم كت نع

 نينو نأ ءاحو الوتانا هيك نا يبط ىف وكر ملل ايو اكرر مع كوم

 نم ةفالخلا كتيلو دق ينأ :زيزعلا دبع نب رمعل نينمؤملا ريمأ ناميلس نم ..» دهعلا

 ناميلس تام ااملف «. .اوعيطأو اوعمساف . كلملا دبع نب ديزي كدعب نمو (2يدذعب

 هّللاو : ماشه لاق ؛دهعلا باتك ةويح نب ءاجر أرقو قباد دجسم ىلإ سانلا عمتجاو

 نب رمع عيابو ماشه ماقف . عيابف ْمُق «كقنع هللاو ٌبرضأ : ءاجر لاف . ادب عال

 ةفاكو ماشلا يف عيمجلا عياب كلذكو «كلملا دبع نب ديزي هدعب نمو ةفالخلاب زيزعلا دبع
 زع هللا نكلو «كلملا دبع نب ديزي هدعب نمو زيزعلا دبع نب رمعل ةدحاو ةعيب تايالولا

 رهشأ ةسمخو نيتنس هتفالخ تناكف ركبم تقو يف هافوتو زيزعلا دبع نب رمع راتخا لجو

 ىلإ كلملا دبع نب ةمَّلْسَم عم ةويح نب ءاجر داعو ءرمع تام املف ؟١'طقف مايأ ةسمخو

 كلملا دبغ نب ةَملَسَم هلْذَعَف» : يدوعسملا لاق . . ةفيلخلا حبصأ دق ديزي ناك ءقشمد

 هلدع نم ناك دقو «سمأ رمع تام امنإ :هل لاقو ءوهللاو برشلا ىلع هلابقإو هباجتحال

 . ")(وهللا اذه ضفرتو «لدعلا سانلل رهظُت نأ يغبنيف «تملع دق ام

 ىلإ ةويح نب ءاجر رداب دقو «كلملا 0 ديلولا نب رمع عم ؤطاوتلاب زيزعلا دبع

 زيزعلا دبع نب رمع نينمؤملا ريمأ تامامل :ةويح نب ءاجر لاق » : ريثك نب ظفاحلا

 لاقف كلملا دبع نب ديلولا نب رمع هاتأ «ةفالخلا يف هدعب كلملا دبع نب ديزي ماقو

 ردق ام لك نيملسملا نم ناخ دق - زيزعلا دبع نب رمع ينعي  يئارملا اذه نإ :ديزيل

 ُهَمَس هل ىلوم نأ هتوم ببس ليقو١ :ريثك نبا لاق . ًامومسم تام زيزعلا دبع نب رمع نأ ليق دقو )١(
 هنأ ربخأف «ضرم كلذ ببسي هل لصخف «رائيد فلأ كلذ ىلع يطعأو «بارش وأ ماعط يف

 :هل لاقف ؛هاقس يذلا هالوم ىعدتسا مث .مسلا تيقُس موي ٌتملع دقل :رمع لاقف .مومسم
 اهرضحأف ءاهتاه :رمع لاقف .اهّثيطعأ رانيد فلأ :لاق ؟تعنص ام ىلع كلمح ام كحيو

 فاخ هنأ يربطلا ركذو .«كلهتف ٌدحأ كاري ال ثيح بهذإ :هل لاق مث ؛لاملا تيب يف اهعضوف
 .(28ج 7١ص) «ًامس هاقس نم هيلإ اوُسدف كلملا دبع نب ديزي رمع علخي نأ ناورم ونب
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 كلذ ىلع نالوفقم امهو «نيؤلمم هراد يف نيتيب يف نيمث ردو سيفن رهوج نم هيلع
 رمع نأ ينغلب :رمع ةأرما كلملا دبع تنب ةمطاف ىلإ ديزي لسرأف .رهوجلاو ٌردلا
 دبس نم رمع كرت ام يخأ اي :هيلإ تلسرأف .نيلوفقم نيتيب يف ًاردو ًارهوج فلخ
 ًالظيلخ اضيبتق هيف ةعبون «ةلخف: هيدعيلإ كلسرأو .ليعملا ذه نفاع الإ دبل الو
 اهل لق :لوسرلل ديزي لاقف .ةناطبلا ةيهاو ةظيلغ ةوشحم ةّبُجو «أبشق ءادرو ءًاعوقرم
 هل لوقت تليسرأف . ةتعببلا ىف امغ لاسأ امتاز «ديرأ اذه لود لاسأ اذه: نغ.سيل
 ىملعل «ةفالخلا نو نه نيفيا نيذه ٌتلخد ام نيئمؤملا ريمأب ىنعجف يذلاو

 ْ 4006 قلل ام كمل :اييك اذ :لوحف لاكتف ميك انعم هدو كللذل ةعها زك
 امل ناكو «هلزنم ىف رمعب ناتصاخلا ناتفرغلا امه نيتيبلا نأ نايبلا نع ىنغو

 نب ديزي موقي نأ نكمملا نم ناك دقو «نيتفرغلا قلغأ ةفالخلا راد ىلإ لقتنا
 يف ءايشأ عضوب «نيتفرغلا حيتافمب رمع ةأرما ةمطاف هيلإ تلسرأ امدنع كلملا دبع

 ًاليلد كلذ يتأيف «نيملسملا لام تيب نم رمع اهناتخإ لاومأ اهنأب معزلاو نيتفرغلا
 نم هيلع ردق ام نيملسملا نم ناخ دق هنأب كلملا دبع نب ديلولا نب رمع معازم ىلع
 لإ ةنيتفرخلا حيتافمب تثعب امنيح رمع ةأرما 0 داو .نيمث ٌردو رهوج

 ةويح نب ءاجر ىلإ لوسرب  رسلا قيرط نع  ًاضيأ تثعب ؛«كلملا دبع نب ديزي
 ديلولا نب رمع هعمو ديزي راس املف ءرمألاب مهربخت ةقثلا يرن فايمحشلا ضعبو

 لزنملا باب دنع امهراظتناب ناك نيتفرغلا شيتفتل رمع لزنم ىلإ سرحلا نم ةعامجو
 نكمملا نم نكي ملف «ءاملعلا ضعب هعم ناك امبرو «ةويح نب ءاجر ماشلا ءاملع ريبك

 رضحيو رمع لزنم ىلإ ديلولا نب رمعو كلملا دبع نب ديزي عم ءاجر لخدي نأ الإ
 : ةياورلا قايس ىلإ جاتنتسإلا اذه دعب دوعنو «نيتفرغلا شيتفت ةيلمع

 دحأ حتفف ءرادلا لخد ىتح ديلولا نب , رمع هعمو ديزي بكرف :ءاجر لاق»

 لاقف . .مكمتو .يسركلا دنع تاطوسبم تاَرجَأ عبرأو مدأ نم يسرك هيف اذإف نيتيبلا

 ًاشورفم ًادجسم هيف ادجوف يناثلا تيبلا احتف مث .ُهَلْلا رفغتسا :ديلولا نب رمع

 ناسنإلا لخدي ام ردقب قوطلا ةئيهك اهيف «تيبلا فقسب ةقلعم ةلسلسو «ىصحلاب

 ناك امبرو «هتبقر يف اهعضو ةدابعلا نع رتف اذإ ناك «قنعلا غلبت نأ ىلإ اهيف هسأر
 اذإف هحتفف ًاطفس هيف اودجوف حِتفُف ًالفقم ًاقودنص اودجوو «ماني الثل سعن اذإ اهعضي
 هللا كمحري :لاقو هعم نمو ديزي ىكبف . ظيلغ حوسم نم كلذ لك «نابتو ةعارد هيف

 لوذخم وهو ديلولا نب رمع جرخو .ةينالعلا يقن «ةريرسلا ّيقنل َتْنُك ْنِإ «يخأ اي
 . "06يل ليق ام ُتلُق امنإ هللا نفسا" لوقا وهو
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 يف سانلاو ءاملعلا هيلإ عمتجي ناكو «ثدح امب سانلا ةفرعم ةيمهأ كردي ةويخ

 نع ينغي ام اهيف يتلاو ركذلا ةفلاس هتياورب كلذو ثدح امب مهربخأف يومألا عماجلا

 ةدسافلا هتناطبو ديزيل ىنستي ملو تلشف اهنأ مهملاف «ةلواحملا كلت فادهأب حيرصتلا

 «ءاملعلاو ملعلا ىلإ ةويح نب ءاجر فرصنأ لقو .زيزعلا دبع نب رمع ةعمسب ساسملا

 ىف كله نأ ىلإ داسفلاو وهللا لهأ نم هلاجرو هتناطب هل ناكف كلملا دبع نب ديزي امأ

 ءامظعو ءافكأ نم وهو كلملا دبع نب ماشه ةفالخلا ىلوتف ه0١٠ ةنس نابعش رخاوأ
 . ةيمأ ىنب ءافلخ

1 1 1 

 ني ني حد

 نم هتايح رخاوأ يف لقتناو ءماشلا ءاملع ديس يدنكلا ةويح نب ءاجر لزي ملو

 ىلإ ةنئئمطملا هسفن تعجر نأ ىلإ سدقملا تيب فانكأ يف شاعف «نيطسلف ىلإ قشمد
 ةريثك رثامو بقانم هلو (ما/"١) ه١١؟ ةنس نيطسلفب يفوتف .ةيضرم ةيضار اهبر

 نكلو ةيمالسإلا ةيبرعلا ةمألا مالعأو ءاملع ءامظع مجارت اهتظفحو ءاملعلا اهركذ
 نب رمع فالختسا يف هرودو «ةرخصلا ةبقو ىصقألا دجسملا ةرامع وه اهمهأ

 ًاعيمج مهيلعف زيزعلا دبع نب رمعو كلمل دبع نب ناميلسل هترازوو هبريرعلا لع
 .ىلاعت هللا ةمحر
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 يئاطلا مناخ نب يلع
 ىرسك زونك حتتافو برعلا 5 لجن -

 0 05 نسا دولا واعتقال ل

 : مامت يبأ لوق كلذ نمر ءروصعلاو ةنمزألا ربع مركلاو ةحامسلا يف لثملا

 سايإ ءاكذ يف ,فنحأ مْلِح يف ؛مِتاَح ٍةَحاَمَس يف ورْمَع ُمادْقإ

 يبنلا أابنب عمس امّلف ءاهكولمو ءيط ةليبق ءاسؤر نم متاح نب , يدع هلجَت ناكو

 ةنامس هتخأل يِدَع لاق هورصنو هورزآ نييناميلا جرزخنلاو سوألا نأو ِيلو دمحم

 نإف ءاعيرسمب كلت نأ هللاو قرأ :لاق ؟لجرلا اذه رمأ يف َنْيَرَت اذام» : متاح تنب

 . "00ْنَمَيلا ٌرِع يف ٌلِذَت نلف اكلم نكي نإو هلضف هيلإ قباسللف ًايبن لجرلا نكي
 ٌثيدح امهنيب ىرجو ةرونملا ةنيدملاب هلو دمحم ىيبنلا ىلإ متاح نب يدع راسف

 «لوسرلا بكوم ىف هناكم ذخأو «قّدَصو هب نمآف ؛هتؤبنب يِدَع نقيأ نأ ىلإ راوحو

 ىلع متاح نب يِدَع مِدَق مث 5 :ربلا دبع نب ظفاحلا لاق .ةيلاع ةناكم هدنع هل تناكو

 هلا نم هعم ةفئاط يف هموق عَتَمو ةَّدّرلا نيح يف هموق تاقدصب قيدصلا ركب يبأ

 رضاح ًابيطخ :هموق يف ًافيرش اديس ناكو . .هيارب سخر .ماليمإلا ىلع هتودن

 ؟اميرك الفان لوا

 سلجم يف ناكو ؛ءيط نم دفو يف متاح نب يدع هيلإ مِدَق ثيح «ةليلج بقانمو
 نأ يِدَع سفن يف عقوف «مهتاجاح ءاضق يف رمع كمهنا نورخآ لاجرو دوفو رمع
 هجرخأو ةباحصلا مجارت هتركذ ٌثيدح امهنيب رادف ؛هفرعي مل باطخلا نب رمع

 ماع نب دع با :ربلا دبع نب ظفاحلا لاقف ؛مهريغو دعس نباو دمحأو يراخبلا

 لوار «كفرعأ ال فيك :رمع لاقف ؟ينفرعت كُتَظَأ ام «هيلع مِدَق ْذِإ باطخلا نب رمعل
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 ْذِإ تلَّبْقأو ءاورفك ْذِإ تنمآ كفّرعأ .ءيط ةقدص وهني هللا لوسر هجو تضّيب ةقدص

 يف متاح نب يدع ةمجرت يف رجح نب ظفاحلا لاقو 20" اوردغ ْذِإ ٌتيفوو ءاوربدأ
 يف ّرمُع ُتيتأ : متاح نب يدع نع يِبْعَّشلا لاق» :ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا باتك

 : لاق ؟ ينك رعتأ : ٌتلقف هتلبقتساف «ينع ٌضرعُيو لجرلل ضرفي لعجف يموق نم سانأ

 نأ «اوربدأ ْذِإ َتَلْبَقاو ءاورَدُغ ْذِإ ٌتْيَقوو ءاوركنأ ْذِإ ٌتْفرعو ءاورفك ْذِإ َتْنَمَآ ؛معت
 نباو دمحأ هجرخأ .ءىط ةقدص لي هللا لوسر باحصأ هوجو تَضَيَب ةقدص لوأ
 انثدح تصدم ىق:ىراشللا لاق» :ريثك نب ظفاحلا لاقو .؟'9امهريغو دعس

 نك نيمعت ني كلملا دع ةرعبم نافع ةنارع وبا ادع لاقت ا عاحتإ ني يسر
 لعجف «دفو يف باطخلا نب رمع انيتأ :لاق متاح نب يدع نع ثيرح نب ورمع
 نا رمل لافتا يعمل ريغأ ير ىتلرعت ادا :ةاكلتلا هيعمل الكر لجو يعفي
 لاقف .اوركنأ ْذِإ ٌتْفرَعَو ءاوردغ ْذِإ ٌتْيَموو ءاوريدأ ْذِإ ٌتلَبْقْأو ءاورفك ْذِإ ٌتْمَْلْسُأ
 ةناكملا كاردإ حيتت رمع اهركذ يتلا ةميظعلا ٌبقانملا كلتف . ”«اذإ يلابأ ال :يِدَع
 متاح نبا» هنأ ةرابعب ةباحصلا مجارت يف نرتقت ةناكم اهنكلو «متاح نب يدعل ةيلاعلا

 ركذلاب متاحل تظفتحا ةيبرعلا ةيخيراتلا ةركاذلا نأل كلذو ")(روهشملا داوجلا يئاطلا
 .دحأ هيف هيهاضي الو هعزاني ال يذلا دلاخلا

 يدع دلاو . . متاح يدي نيب

 ئرما نب جرشحلا نب دعس نب هّللا دبع نب متاح :وهو) :ريثك نب ظفاحلا لاق

 نب لورج نب ةعيبر نب  ةموره همساو  مزخأ يبأ نب مزخأ نب يدع نب سيقلا
 (©«يباحصلا متاح نب يدع دلاو .ةناّفس وبأ .ءيط نب ثوغلا نب ورمع نب لَعُت
 ءيط َيمُس امنإو» :لاقو يئاطلا متاح رابخأ يف يناهفصألا جرفلا وبأ ركذ كلذكو

 نب ديز نب ددأ نباوهو ؛«لهانملا ىوط نم لوأ هلال ناي اع ديننا و ناعيظ

 ناك هنأل كلذب ءيط َيمُس» :رخآ عضوم يف لاقو .(«ناطحق نب برعي نب بجشي

 بجشي نب ديز نب جحذم نب ددأ نب ءيط وهو .هتاوزغ يف لهانملا يوطي

 نب برعي نب بجشي نب أبس نب نالهك نب ديز نب كلام نب بيرَع نب رغصألا
 مهلوق ينعي '”«ملعأ هللاو نوباسنلا هبَسن اذك .ِدِكَي يبنلا ٌدوُه وهو رباع نب ناطحق

 .”"ج 87١ص - ربلا دبع نبال - باحصألا ةفرعم ىف باعيتسإلا )١(
 د 1” نص ره وبال ب ةباضيملا نهمت' ىف ةبايغإلا (6)
 .هانج 07”صض - ريثك نبال - ةياهنلاو ةيادبلا (*)
 .؟ج 7١7؟ص - ريثك نبال - ةياهنلاو ةيادبلا (؟)
 .7١ج 47و 45ص  يناهفصألا جرفلا يبأل  يناغألا (5)



 56 يئاطلا متاح نب ٌيِدَع / نييتاميلا نيحتافلاو ةياحصلا ءامظع 5

 نميلا خيرات يف رتاوتملا حيحصلا وهو «مالسلا هيلع دوه ّيبنلا نب ناطحق نأ

 : يراصنألا تباث نب ناسح لاق . .ةميدقلا روصعلا ذنم نييئميلا فراعمو

 ِكئابحلا قوفهّللا ّيبندوهِل يمَتْنَي ناطَخَمِل هيِمْئَي ُبْرْعَيو
 كعلواز:ىلوأ نم ثباش بِساكم .٠ :اكياطلخشت مل «َنوُيداَع :توثامي

 :ليلكإلا بحاص ينادمهلا دمحأ نب نسحلا لاقو

 انيتباميملعنبلقتلا وع. :قلخ ءارببتغلا نكشف ملاذإ
 انوؤساتف قف ةافيتتل انتل دوم نبا ناطحق لا اًناوس

 : نييئاطلا لعث ينب نم ًاريمأ ٌحدمي يِبنّتُملا بيطلا وبأ لاقو

 لأ اهل دوه نب ناطحقو «ٌعورف هَل ٌءيط يذلا وّلحلا ٍرِمّدلا ىلإ
 لسُرلا هب اًَنَتَرْشَي ءيبنريغب ةثفا هللا وشف وتل كييف: نيلا

 ىلإ نميلاب فوحلا ةقطنم ةم اولقتنا نيذلا ءيط ةليبق نوطب نم لعُت ونب ناكو
 اهتيامحب اوماقو ةيراجتلا قرطلا ىلع اورطيسو دجنب ىَمْلَسو اَجَأ يلبج ةقطنم
 لبق قارعلاب ة ةريحلا موخت ىلإ ةماميلاو ىَمْلَسو اجأ يلبجو فوجلا نيب ام اهنيمأتو
 نم متاح دج يدع نب سيقلا ئرما نب ٍجّرْشَحلا نب دعس ناكو . مالسإلا

 نب هللا دبع ناك كلذكو ءيط ةليبقو لمث ينب يف ةماعؤلاو ةسائرلا تاذ تايصخشلا

 نينا هع ةوسللا نع ناكر متاح دلاو سيبملا عرمان نضحلا ويدعم

 يف يناميلا يسودلا براق نب داوس ملاعلا نهاكلا ىلإ اومِدَق ءيط نم لاجر ةسمخ
 يتلا ةيضقلا يف هلوقيس امب اوذخأيو هيلإ اومكتحيل ةيلهاجلا يف نميلاب ةاَرّسلا ةقطنم

 اججلا يِوَذ نم ء ءّيط نِم ِرَّمَن ةسمخ جرخ» : يلاقلا يلع وبأ لاق ءاهنأشب هيلإ اومِدَق

 نت سسا نيسنلا ديطو :مأل نب ةثراح نب ُفِينَأو ءرهشُم نب جرب مهنم «يأرلاو

 املف ءهّملع اونحتميل يسوّدلا براق نب َداَوَّس نوديري . . يئاطلا متاح وبأ جّرْشَحلا
 هّملع انفرع باصأ نإف «هنع هلأسيل ًائيبَح انم ّلجر ُلُك ْاَبْخَيل : :اولاق ةاَرّسلا نم اوبْرَق

 البإ هيلإ اًوَّدْهَأَف ؛هيلإ اوراص مث ءائيبخ مهنم لجر لك أبَخُن .هنع انلحترا أطخأ نإو
 َعَرْمْأو ءباحّسلا َكَداَج :لاقف مِهّنَسَأ ناكو ٌجْرُب ملكتف . .ةريجعلا تقذلح ىم اقوطو

 نتادغلا ري ةناك ل وقرأ نه ؟ تاغولا معُتلا كيلع ْتَفَضو ؛بائَجلا كل
 - لئاو نب ركب نم مهنأ مهنع يَرَوُي  كاَرِعلا ٌناسَرْفَو «ةكذلمألا ةابضأ «لاّيغألاو

 باضهلا لهأل مكنإ ؟ .ضربلاو ٍرْمْغلاو ءضرألا ءامسلاو :براق نب ُداوس لاقف
 :اولاق م "72 ءاغطتلا ةنقلا تاذ ئكلسو ةاطنقلا اجأ ع . معلا ليخنلاو ءّمشلا

 )١( .رادلا لوح ام :ُباَئَجلاو .بّصخأ :عرمأ (بانجلا كل عرمأ) :هلوق «يلاقلا يلع وبأ لاق 2
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 0 ا

 تا دل ؛باَكُكلا معدل «بادخألاو 'بناحالاو د تانضشلاو :ةيراق
 ا ١" طيطم واللا نم هزدم أ طاير ذل ؛ طيف َةَماطُق

 , 200: اع هي كب « لاوط ُكدَّمَعَو «.لاضع

 ناك جو :مال نب ةثراح نب فينأو - متاح دلاو دعس نب هللا دبع مودق نإ
 رمملا يف يسردلا يراك نب رك ىلا راو اهلا برا هورس او حل رح انيدم

 هر تا كلل ول دال كرت مشل كك يو هنأ يح ىلإ دجلا

 ليلق مهو - عابسلا ريثك - ةعبسم يداولا ناكو ؛ «نميلا ضرأ نم فوجلا نكست

 ىلع اونعظف ءيط تشحوتساو «مرعلا ليس م ايأ تجرخ دق دزألا تناكو ع

 نم فوجلا لزنت ءيط تناك» :ريثألا نبا لاقو . "”(نيلبجلاب ءيط تماقأو . .مهرثأ
 ميظع فيرخلا نامزأ ريعب ءيط ىلإ عيتاب ناكو «نادمهو دارمل نآلا وهو ملا

 يتسرب نوروو هوعلا ملا مث «يتأي نيأ نم اوملعي ملو ؟ مهتع درعيو نيلا

 ىعارملاو لخنلا هيف اوأرف ٠ درج كر جرا ل دج سدو اجل نص ترب

 دعس ني هللا دبع مي املف '”'«نآلا ىلإ كانه مهن ٠ «نيلبجلاب ءيط تماقأو . .ةريثكلا
 نم مهنأب فرع ' «ةسارف اذ املاع انهاك ناكو «يسودلا براق نب دوسأ ىلإ هعم نيذلاو
 ملسو ماعلا اخ نو ؛ معلا ليخنلاو ءمّشلا باضهلا لهأل مكنإ» :مهل لاقو ءيط
 ثنقأال د يئاطلا متاح دلاو - جرشحلا نب دعس نب هللا دبعل لاقو «ءاعطسلا ةبقرلا تاذ

 وذ نالف لاقي (لاكآلا اولوأ وحن :هلوقو) ةريثكلا ةعساولا :باغّرلاو .ريثكلا غباسلا :يفاضلاو
 يراجلا ءاملا : ليغلاو «ليغ عمج : :لايغألاو .لاكآ عمجلاو ءايندلا يف ٍقزرو ظح وذ يأ لكأ
 ضرألا هجو ىلع

 , لوطلا : مّشلاو 5 0 عاملا 07 :نيثكلا ءاملا ركل 0 : هلوقو

 . اغيأ ةليوطلا : ءاعطسلاو . قيقلا ةليوط تناك

 :ًطيسفلاو . كمفب هتمطق ام :ةماطقلاو .الع ام : ُبدحلاو . ضرألا نم ضفخنا ام : :تيضلا 0
 :يِدملاو . فين يأ هشير طّرمت دق يذلا : ماهسلا نم ًطيرملاو . :نميولا ةلقلاوتو رفظلا ةمالث

 . ىلاقلا ىلع يبأل يلامألا  ؟ج 784ص ٠" . ضوحلا نم قرُه امم لأس ام هنم يرجي لويدج
 .18١ص  نودلخ نبا خيرات يف نميلا ')

 .١ج 7١5 ص - ريثألا نبال - خيراتلا يف لماكلا 7
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 .«لانُي ال َكتْيَبو ءلاوط كُدَّمَعو ءلاضُع كّرشو ؛لاَجبِس كؤاطع ءلاوّثلا دعس نبا

 .نميلا يف نيفورعملا ءيط تويب رابك نم ناك هنأل كلذو

 م «سيقلا ئرما نب ورمع نب فيِفَع تنب ةّئْنغ تناكو» : ريثك نبا ظفاحلا لاق

 ةأرما 0 ءاهيوعتسي اهتوخأ ناك ءادوجو اداكس اعنف ليحل ال :ءيط متاح

 اهوجرخأ مث «عنصت امع ُفكت اهلعل اهتوق اهنومعطي ةنس تيب يف اهوسبحف «ةرسوم
 ا ا ل

 هذه كنود :تلاقف ءاهتلأسف ءاهاشغت تناكو نزاوه نم ةأرما اهتتأف ءاهب يعتمتسا

 :لوقت تأشنأ مث ءآلئاس عنمأ ال نأ ٌتيلآ ام عوجلا نم ينسم هّللاو دقف ةمرصلا

 اهئاجروهدلا مممأ الآ ثيلاف ٌهَضَع ٌعوجلا يِنْضَع ًامْدِقَل يِرْمَعَل

 اعباصألا ضعف لعفت مل َتنأ نإف ينِفغُأ ٌمويلا يمئاللا اذهل الوقف

 را ا مكتخأل اولوقت 7 نأ مكاسع اذامف

 هم يمأ نبا اي . 0 ل

 0 ضم دوجأو ل هللا دبع

 يف اعد ًاداوج ناك . ريالا ا ىلع دلاو ةناّثس وبأ «يئاطلا . . سيقلا

 يف رابخأو ةبيجعع رثآمو رومأ داع تدادو 0 ناك كندر .ةيلهاجلا

 لقو متاح نب يدع 585 5 يضهو ةناّمس هتئباب 0 ل ابأو

 يف ىَلْبُح يهو ْثَيِ ْتَيِيَأ متاح مآ نأ :اوركذو . ءافلساف مالسولا يِدَعو ةنافس تكردأ

 ةعاس ثويللاك ٍةَمْلِغ ةرشع مأ ِكيلإ ٌبَحأ متاح هل لاقي ٌحْمَس مالغأ :اهل ليقف مانملا

 لعج عرعرت املف ءأمتاح تدلوف .متاح :تلاقف ؟ساكنأ الو ٍلاغوأب اوسيل سأبلا
 .«حرط دج مل نأو و

 الو يلامألا باتك يف ريخألا تيبلا ردص ءاجو 7 ج 7١5 - ريثك نبال  ةياهنلاو ةيادبلا 7

 .أ دج 7١ ص (ةعيبط الإ قلُخلا َنْوَرَت ام

 .؟”ج ١57 ص - ىلاقلا يلع يبأل - يلامألاو 5١ج 44ص يناهفصألا جرفلا يبأل  يناغألا ("')
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 ءهرعش هبشي هذوجو درج يشي هركش ناكر .ًارعاش ًاداوج ناكو «برعلا ءارعش

 لثس اذإو ءْبَهْنَأ مِيَع اذإو ءْبْلَغ َلَئاق اذإ ًارْمَظُم ناكو «هّلزنم فرُع لزن امثيح ناكو

 ّدحاو لْثَْي ال نأ هللاب مِسُقُي ناكو :ةلطأ وسا اذإو , قيس مادقلاب كرض اذإو ءّبَهو

 ةيلهاجلا يف همظعُت برعلا تناك يذلا بجر وهو ٌمصألا ٌرهشلا ٌلَعَأ اذإ ناكو 5
 .'”«هيلإ اوعمتجاو ّسانلا معطأف لبإلا نم ةرشع موي لك رحن

 ءريغص ٌمتاحو ُكْلَه أَم متاح ابأ نأ :تنكسلا نب بوقعي لاق» : يناهفصألا لاقو

 قيض هلام بهنأو ءاطعلاب هدي حتف املف «جرشحلا نب دعس هدج رجح يف ناكف

 اوم ينايبذلا ةغبانلاو مزاخ يبأ نب رشبو صرباإلا نب ديبع نأ كلذ أبن ناكو «. . هيلع
 نول :لاقف ؟ىّرِق نم له ىتف اي :هل اولاقف ءدعس هدج لبإ ىعري ىتف وهو متاحب

 عرقلاب اندر انت :ديبع لاف . لبإلا نم ثالث مهل رحب «لبإلا نورت دقو ىرقلا نع

 تدرع دكا ضاكتولابب ًائيش انل اقلكتم َدُب ال تنك اذإ ةركب ائيفكت تناكو نبللا

 هوربخأف .؛ةدحاو ريغ نادلبلا نأ ٌتننظف ةقرفتم ًاناولأو ةفلتخم ًاهوجو ٌتيأر ينكلو
 هيف اولاقو «ءارعش مهنأو ة ةريحلا كلم رذنملا نب نامعنلا نودصقي مهنأو كلذك مهنأ

 ناكف مكيلإ نسحأ نأ تدرأ :متاح لاقف»  همركو هلضف اوركذو اهب هوحدتما ًاراعشأ
 اهيلإ اومدقت وأ اهرخآ نع يلبإ بيقارع برضأ نأ هللا دهاعأ انأو ءّيلع لضفلا مكل

 مهرس ىلع اوضمو «ًاريعب نيعستو ةعست مهنم دحاو لك ذخأف ءاولعفف ءاهومستقتف
 ديأ ةاهل افق دانآ لف اغيب ع جرشحلا نب دعس - متاح ُدَج عمس املف . ةويجلا نإ
 تيب لمحي لجرلا لازي ال ًامركو رهدلا دجم ةمامحلا قوط اهب كُتقوط ناجع ؟لبإلا
 ديا كنكاسأ ال ِهّللاو «كلذ تلعف يلبابأ :لاقف . كلبإ نم ًاضوع انيلع هب ىنثا رعش

 كلذ يف متاح لاقف فولفو ةيسرقز هةراح ةنمو ايتاج كرتو .هلهأب دعس جرخف

 ”اينف انام

 يلتكش هتقفاوبي ال لكس كراشو ىنغلا كرتشم رقفلا فعل ينإو

 نلت نساك اب سس و نسقلا ٌةَنجج يضرع نود يلام لعجاو
 يلهأ يعم سيل رادلا يف يندرفأو هلهأب دعس راس نأ ينّروضامو
 يلفن نم عاض ام لك مكنع لمحأو جرشح نب دعس دجملا ءانتبا يفكيس

 ©« لصعلا اهذجاون نم تدْنَأ ٌُبرحلااذإ 9 ٌةلوص دجملا يف لاملا لذب عم يلو
 :هموق هل لاقف «لبإلا نم يتئام نع ديزي ام متاحل حبصأ نأ ثبل امو

 نيويلع فيك ام ىلإ نوومعاألو آلام تقِزُر دقف كسفن ىلع قبأ متاح اي

 .”ج 0١؟ص  ىلاقلا يلع يبأل  يلامألاو ١ "ج 44ص  يناهفصألا جرفلا يبأل  يناغألا )١(
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 :لاقو  مهنيب اهّمَسَق يأ - تبهثناف ءمكنيب يبهن اهْنِإ :لاقف . فارسإلا

 امنغينأةمونوذنسأييالف علاتم حفسب يدجم ينكرادت
 نم ةجاحلا يوذل هلام ْبَموو ماعطلا ماعطإ يف هلاح ىلع متاح لزي ملو

 لاقو «ىملسو اجأ يلبجب ء ءيط نم لعُت ينب هموق يف ةسائرلا ةبترم غلبو «سانلا

 :هل ةديصق يف مهنع

 دك ان اع موق ىلإ مهاوس َعَدَّص انأ امف يموق ٍلعُت ينبا١

 ايا للا مررت تلا صخرص

 ىلع ينال توبوا لالا مالازب نزاع وو سبا هلذزلا را نال
 ةثمزألا طبضو ةفرعم يف ةيمهأ دئه نب ورمع ىلإ هتدافو بستكتو ؟١ !(دنه نب ورمع

 كلملا وه دنه نب ورمعف ةيلهاجلا يف قارعلاب ةريحلا ميلقإو كولمب ء ءيط ةقالع يفو

 - نميلا نم ةأرما ءامسلا ءام همأو :نودلخ نبا لاق ءءامسلا ءام نب رذنملا نب ورمع

 ديه ناو واتملا نيىومع اةكا رتنملا عي كالكت بةقاجعتلا ةيرادملا للعلا رهن
 وهو - رذنملا نب ورمع كلَمَف  يدنكلا رارملا لكأ رجح نب ورمع نب ثرحلا تنب

 هيف دلو يذلا ليفلا ماع ناك هكلم نم نينس ينامثلو « ةنسا ةرشع ةتس - دته نب ورمع

 يف شقارب نم دتمت ءيط ةليبق رئاشعو نوطب نكاسم تناك دقو (")ههع هللا لوسر

 ةريحلا ميلقإ موخت ىلإ نيلبجلا نمو ءىَمْلَّسَو اجأ ّيلبجو ةماميلا ىلإ نميلاب فوجلا
 نيمأتب كلذو قرطلا ةرافخب نوموقيو .ءعساو يراجت طاشن ءيط ةليبقل ناكو .قارعلاب
 ةريحلا ميلقإ ناكو ءاهيلإ ةرئاسلا وأ ةريحلا نم ةمداقلا ةيراجتلا لفاوقلا ةيامحو قرطلا

 مالاولا ناطإ ىف" ةونناغبلا نوينتكللا ةرذاتلا كولملا همكحيو: «ناكسلا ةيرغ قارعلات
 ناكو ؛قارعلا ىلع مهتدايس نوطسبي نيذلا ةرساكألا اهكولمو يلم راقلا ةيووظا بمألل
 ركذ رهتشا :نيمأ دمحأ لاق «ةريبك ةيمهأ ماشلاو قارعلا ىلإ يراجتلا ءيط طاشنل
 طاشتلا كلذ ببسبو .“””«ًائيط برعلا لك نومسُي سرُفلاو «نايرسلا ناك ىتح ءيط
 ةقالع ةرذانملا ةريحلا كولم نيبو مهنيب ناك ءيط ةليبقل راشتنالا كلذو يراجتلا

 ىلإ يئاطلا متاحو ةثراح نب سوأ ةدافو تناك ةقالعلا كلت راطإ يفو «ةلصاوتم
 (ةيداليم 0/١ ةنسو اس سل د يا

 الئاق اق ريثألا نب خرؤملا كلذ أبن ركذ دقو -

 .١ج 87ص -ريثألا نبال  خيراتلا يف لماكلا )
 كلملا دهع نأ ىلع نئارقلا لدتو  77١”ص  حرفلا دمحمل نودلخ نبا خيرات يف نميلا ()

 . (ةيداليم )5804  21/١ ةرتفلا ىف ناك دنه نب ورمع

 ١ ١. صو المص ب نيمأ دمحأ  مالسإلا رجف باتك (؟)



 :ًامادقم ًاداوجو هموق ىف ًاعاطم اديس ناك يئاطلا مال نب ةثراح نب سوأ نإ»
 لضفأ تنأ : هل لاقف ءاسوأ ورمع اَعَّذُق دخل نيو ري ىلع يتاقلا احر وعدو

 م ينكْلُم ولو اف لجأ انأو اهدا اه نإ «نعللا ٌتْيَبَأ :لاّف متاح م

 لضفأ تنأ :هل لاقف ءامتاح ورمع اعد مث .ةدحاو ةادغ يف انّبْهَّوَل يتمحُلو يدلوو

 نسحتساف .ينم لضفأ هدلو دحألو ءًاسوأ تركذ امنإ «نعللا َتْيَبَأ : لاف ؟سوأ مأ

 .؟7(امهمركأو امُهاَبَحَو ءامهنم كلذ  دنه نب ورمع -

 بقلب روهشملا كلملا نيبو يئاطلا متاح نيب ءاقل ربخ يناهفصألا ركذ دقو
 كلم دنه نب ورمع امهدحأ ء؛كولملا نم نانثا قّرَحُم بقلب رهتشا دقو ء«قّرَخَم
 :نودلخ نوم لاق . ماشلا كلم يناسغلا ةلبج نب ثراحلا نب رذنملا امهيناثو ةريحلا

 قّرَح هنأل قّرحمب ٌفرعُيو ةريحلا كولم مظاعأ نم دنه نب ورمع ناك :يليهسلا لاق»
 دهع ناكو 2””(«ناورشونأ ىرسك لبق نم ًاكلَمُم ناكو ؛«ةماميلا دنع مهلملا ةنيدم
 ينفجلا َةلّبج نب ثراحلا كلملا هرصاع دقو (م011 )504  ةرتفلا يف دنه نب ورمع

 ينامورلا رصيقلا كلملل ًارصاعم تاكو (م019- 0780 ماشلا يف برعلا كلم يناسغلا

 كيلمتب م5019 ةنس يف ًاموسرم ناينتسوج ردصأ دقو (م551 - ه؟19) نايئتسوج

 (مطرناقمعط كيرطبو كراليف بقل هحنم عم ماشلا يف برعلا ىلع ةلبج نب ثراحلا

 ةلَبج نب ثراحلا براح دقو 7 وظاربعألا دعب بقل ىلعأ وهو 320 م31101105)

 نع امهنيب برحلا ترتمإوا مارا ءامسلا ا

 رانا ليج نيوحتراعتلا حكما انين م3101 ب 10 ةريحلا

 روطاربمألا ضوافيل ةينيطئطسقلا ىلإ م ه5 ةنس اذه ثراحلا رفاس )» دقو ؛ماشلل ًاكلم

 .هيسرك ىلع هفلخي نم ىفو لإ تر نيب يبا فوض ا0 رزنت نت نايتتموج

 ةريحلا برع ارغف رذنملا هيأ هلبج نب راحل مفلخو 0 وأ م0314 ةنس تامو

 ىلاوت مث : ةبيتق نبا لاق» :نودلخ نبا لاقو "7(غابأ نيع ةعقو يف مهيلع رصتناف

 قرحُم وهو ثراحلا نب رذنملا نب ةنفج مهنم كلم نأ ىلإ ثراحلا دلو يف كلملا

 كّْلُمَو «قافآلا يف ًالاوج ناكو  ةرذانملا  نامعنلا لآ كلم راد ةريحلا قّرَح هنأل

 و مكح دقو يناسغلا ةلبج نب ثراحلا نب رذنملا هنأ كلذ نم نيبتيو . . ا( ةنس نيثالث

 .؟١ صو ص ب نيمأ دمحأ  مالسإلا رجف باتك 0

 نبا لاق «ةنس 48 همكح ةدمو (ةيداليم له )2  ةرتفلا يف ناورشونأ ىرسك دهع ناك 37
 ماع يف كلذو - «ناورشونأ ىرسك كلم نم ةنس نيعبرأو يتنثال هيك يبنلا دلوم ناك» :نودلخ
 .زمره هنبا ىلوتو م0515 ةنس ناورش ونأ ىرسك كله مث م١٠01 ماع قفاويو ليفلا

 .١ج 87ص - ريثألا نبا  خيراتلا يف لماكلا 0
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 ل

 نب دوسألا هوخأ دنه نب ورمع دعب ةريحلا ةكلمم ىلوت دق ناكو (00484 - 517) ةنس

 نينس عبرأ ءءامسلا ءام رذنملا نب رذنملا مث (م516 )51/١  نينس عبرأ ءرذنملا

  زمره ىرسك هنبا مايأ ثالثو «ناورشونأ ىرسك مايأ يف ةنس اهنم  (م01/4  ها/5)

 قطانم ىلع ةنساسغلا ءارمألا كولملا معمو يناسغلا ةلّبْج نب ثراحلا نب رذنملا هازغف

 بحاص وهو» :نودلخ نبا لاق يفض رقع لاكو «نامعنلا نب ةلّبَج مهنمو .ماشلا

 يف رذنملا لتقو «ءامسلا ءام نب رذنملا نب رذنملا ىلع ةميزهلا هل تناك موي غابأ نيع

 همايقو ةريحلا برعل يناسغلا ثراحلا نب رذنملا وزغ راطإ يف كلذو .20«مويلا كلذ

 ةريزجلا قرش يف قطانم ىلإ هذوفن دتماو «قرحُم هل ليقف 2م01/4 ةنس اهقارحإب
 : يناهفصألا لاق .ةيئاطلا ىملسو اجأ ئلبج ةقطنم اهنمو ةيبرعلا

 نيوخأ يل نأ : متاح لاقف «ينعياب :قرحم هل لاقف «ًاقرحُم يئاطلا متاح ىتأ»
 ينتأف كاعاطأ نإف امهيلإ بهذاف :قرحُم لاق . اق الإو كعيابأ يل انذأي نإف يئارو

 :لاق متاح جرخ املف «برحب ٌنِذَأَف ايبأ نإو امهب

 '”ٌلساوم لوقي ام (ييَحُُي اودغو) لاسر: سمأ نايدلا نم ىتانأ

 لئاسانأاثدحأامع كلذك يننإو ٌتلعف ام ينالأس امه
 لياس كضرأ لكريخب :الاقف امكيلع نامزلا فيك الأ :ٌُتلَّقَف

 اانفاوه نللج الاقد دمر لاق اعلا اهرظش ولا ؟نا وخلا اه درو مع ناك
 ."”(كلذ ىلع ِمِدْقُي ملو فرصنا هنأ مث . .رانلاب هنلعشأل مث تيزلاب تاغوبصم طيرلا

 )21/١  ةرتفلا ىف ىناسغلا ىنفجلا ةلبج نب ثراحلا نب رذنملا دهع ناكو

 ءانبأو هتوخأ نم ددع ماشلاب برعلا لئابقو قطانم مكح يف هعم كرتشي ناكو (85
 نبا لاق .مهنيب ىلعألا لوألا كلملا وهو ءهدهع سفن يف ًاكولم اوناك هتمومع
 هنبا مث «ثراحلا نب رذنملا هنبا ثراحلا دعب كلم :يناجرجلا لاق» :نودلخ

 نب ةلّبج كلم مث . .ةلبج نب ثراحلا نب رمش وبأ مث «ثرحلا نب رذنملا نب نامعنلا

 لاقو ..رذنملاو رمش هيوخأ دعب ُكْلَم يذلا وه هّدَج ةلّبَجو «ةلّبَج نب مهيألا
 نب ثراحلا ونب مهلكو «رمش يبأو ةلّبج ةوخأ رذنملاو نامعنلا نأ :يدوعسملا

 مهنم دحاو لك نأل كلذو .«مهلك اوكلم دقو «ةديج ا زب بليت نجح كيراجلا نياةلخ

 يذلا  ينفجلا ثراحلا نب رذنملا دهع سفن يف ماشلا نم ةقطنم ىلع اكلم ناك

 نب نامعنلا كيلمت ةريحلا يف متف «ماشلا ىلإ داعو  م0ا/4 ةنس ةريحلا قرحأ

 ,7١7؟ ١١7ص - حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا )١(

 (خلإ . .ىيحي اودغو) لوألا تيبلا زجع ءاج دقو - 5١ج ٠١5 ص  يناهفصألل  يناغألا (؟)
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 نم لاجرو ةئراح نب سوأو يئاطلا متاح راسف (م507 8 589) ءامسلا ءام نب رذنملا
 يف نامعنلا دنع متاح امنيبو «ةريحلا يف رذنملا نب نامعنلا نوئنهي مهريغو ءيط

 ةقطنم يف ءيط ةليبق ىلع يناسغلا ينفجلا ثراحلا نب نامعنلا راغأ «قارعلاب ةريحلا

 هيخأ دهع يف ماشلا قطانم كولم نم ثراحلا نب نامعنلا ناكو ؛ىملسو اجأ َيلبج

 ىلع ءيط تراغأ» :هنأ يناهفصألا ركذ اميف كلذ ببس ناكو «ثراحلا نب رذنملا
 نبأ وه لاقيو هل ًائبا اولتقف «ينفجلا ثراحلا نب نامعنلل ةلفاق يأ - لبإ

 ءائيط ديري (ثراحلا نب نامعنلا) جرخف - ةنفج ينب نم لجر ورمع نب ثرحلا
 «متاح طهر نم ورمع نب ْمْعَو مهسأر ءًالجر نيعبس مزحأ نب يدع ينب نم باصأف
 هيتأت ةأرملا تلعج نيلبجلا ىلإ متاح مدق املف «نامعنلا دنع ةريخللاب لكموي تاعبو

 ىلإ راس ىتح ةليل الإ ثبلي ملف .اذه وبأ رسأ متاح اي لوقتف اهدلو نم يبصلاب
 .هعم وهو الإ ٌرفاسي ال ناكو ةئراح نب ناحلم هعمو «ىنفجلا ثراحلا نب نامعنلا

  :اهنم ةديصق متاح لاقف

 رشألا الو ءاسنلا بح نم كاذامو ٌركذلا ةليللا ينجاه دق يننأ الأ

 هايف مهيلاوح ٍنارقأب يموقو يتريشع باصأامم هنكلو
 ركب ٌخراص اذإ هزغم ةأرججو | ٌةدالج ورمع نبا مُهَو ْنِم ٌتركذت .

 رصح الوأميعض ال ًاميرك يبحأ يننإف كنم نيعلاٌرقوُرِشْبَأَف
 1 لا فلام نها تكلا تومج ةعنؤو احنا نيادلا توتشللا نقع

 ردكلا معطي الو «يفاصلا برشملاهل هتيبمذلا فرعي ال ئرمادالب
 متاح لخدف» :يناهفصألا لاق  (يناسغلا ينفجلا ثراحلا نب نامعنلا ينعي) -

 ئرما ينب هل بهوف :ىرسألا هتم بهوتساو هب :بجعأف ءهذشنأف نامعتلا ىلغ

 هل لاقف « ءرمخلاو ماعطلاب ىتأف - ةرصلا يفد هلزنأ مث ءمزحأ نب يدع ني سينلا

 نب سمش دبع ينب ينعي  مهايإ هلَسَف هيلإ مُك «لالغألا يف كموقو ُبرشتأ :ناحلم
 اد ل رب ع حم

 اوعفن نإواورض نإكؤادف يلهأ مهبحص رمأ سمش دبع ينب عبأ

 [وعدجوأ ناذالا اوملض رشعجك .ةكحاض- نغْللا َتِيَبأ -اًنلعجَت ال
 ٌعِبَتَي شيرلا لضفل ُحانَجلا َراَص هُمِداَوَق تّلُس اذإ حانجلاك وأ

 دج وهو ءردحج نب سيق يقبو «يدع نب سمش دبع ينب هل قلطأف

 .هربص اهدحاو رئاظحلا :ربّصلاو .لابحلا :نارقألا ()

 ةارسلا بونج ) يناغألا يف تيبلا زجع ءاجو . ماشلاب ةارشلا لابج بونج ينعي 0
 .ديكأ فيحصت اذه يفو (رعذ ىلإ تن ام نم



 نب كلام نب ىَضُْر دبع نب ةيلعث نب ردحج نب سيق نب رفن نب ميكح نب حامرطلا
 ىَقَبْفَأ :نامعتلا هل لاقف «يدع ىنب نم همأو . .لورج نب ةعيبر نب ورمع نب نايبذ

 ْ ءمعن :متاح لاقف ؟كباحصأ نم دحأ

 ردحج نب سيقب ينعفشو لضفاف اهراسأ نم اهلك ًايدع تككنف

 يرشعمو يسفن مويلا كتَّدُف ْمِعْنَأَف ءانتاهمأ ٌتاهمألاو «يبأ هوبأ

 .[يناغألا - ١5/991 .«متاح اي كل وه :نامعنلا لاقف

 . .نامعتلا»  نودلخ نبا ركذ امك وه يناسغلا ينفجلا نامعنلاو

 رعش يف روكذم وهو «ءاديص دنع براح رصقو ءاديوسلا رصق ىنب يذلا
 نب نامعنلا كلملا» هنأ ةبيتق نبا نع نودلخ نبا لقن دقو .(«ةغبانلا

 «نيفصب هلزنم ناكو «نامعنلا نب ةلَّبُج هدعب َكَلَم مث .رذنملا نب ورمع
 ءام نب رذنملا نب رذنملا ىلع ةميزهلا هل تناك موي غابأ نيع بحاص وهو
 برك وبأ رشاعلا ناكو .هدعب مهنم ةعست يف كلملا لصتا مث .ءامسلا

 ةهج نم نالوجلاب هلزنم ناكو ةغبانلا هاثر يذلا ثراحلا نب نامعنلا
 نامعنلا نأ يدوعسملاو يناجرجلا نع نودلخ نبا لقن امنيب .«قشمد
 اوكلم دقو «ةلّبّج نب ثراحلا ونب مهلكو ءرمش يبأو ةلّبج ةوخأ رذنملاو
 وه ءاديص يف براح رصقو ءاديوسلا رصق ىنب يذلا نامعنلاف .مهلك

 ناكو متاح نب يدع هيلإ دقو يذلا  ةليج نب ثراحلا ني نامعنتلا

 د61 ةلّبج نب ثراحلا ني وذتملا :كلملا ةيحأ لهغ نسفت :ئق ةدهع
 قفار رعخو كراخلا نيوست وبار: ثرايعلا نوال كاك 3
 يف مكح دقو .ثراحلا نب رّمش وبأ وه ورمع نكي ملام :«ثراحلا
 : يئاطلا متاح لاق هيفو ءورمع نب ثرحلا ماشلا قطانم ىدحإ

 باوشفلئلدصرمدولاظ فاح ىينأب ورمع نب ثرحلا غلبأ

 يباح صأاذك .ًادحاوًالجع يناعدامإًةةعد ٌبيجمو

 باتنملا لجاعلل عست ريس ملغاف كميفو اهثين انمتإ
 :ةديصقلا كلت يف لاقو

 ىلوح ةءارجل ابهرأ ال ثيح 1

 بارحلا ثرحلل عالق ت

 باسحألاب نيدي كلم (قوف)
 تايهحلا ثيبنات اد" ةوكتلنعتل

 نبا لاق .يناسغلا رّمش يبأ
 رمش يبأ نب ثرحلا دهع ىلع  ةريحلا كلم  رذنملا نب نامعنلا ناكو» :نودلخ
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 امهيلع ُدِفَت برغلا ءارعش تناكو .«حدملا بهاذمو ةسايرلا يف ناعزانتي اناكو ءاذه

 رمش يبأ نب ثرحلا نأ كلذ نم دافتسيو .«امهريغو تباث نب ناسحو ىشعألا لثم

 ءامسلا ءام نب رذنملا نب نامعنلا مكح ةرتف يف ةنساسغلا ماشلا كولم نم ناك
 روهظ ىلإ ماشلاب اكلم ثرحلا رمتساو (م507 )528٠0  قارعلاب ةريحلا ةكلممل

 نب) نامعنلا برك وبأ ماشلا قطانم ىلع ةئساسغلا كولملا نم هعم ناكو «مالسإلا
 هرقم ناكو ةغبانلا هائرو 2” ىئايبذلا ةغباتلا رعش ىف روكذملا وهو (رذنملا نب ورمع

 بره امل ةغبانلا هيلإ أجل يذلا ثراحلا نب ورمعو  نالوجلا ةيباج  نالوجلا يف
 ؛ةيف لاقت 4 ةزيحنلا كلش نذسملا ني ةامفتلا نم

 براقع تاذيتسيلةدلاول ةمعندعبًةمعنورمعل ٌّىَلَع

 بأشأٌريغناَسَغْنِمٌبئاتك تّرَّغدق ليق ُدإ رصنلاب هل ٌتَقَنو
 براح دنع يتلاءاديصب ٌربقو يقلب ٌربق نيربقلل ناك نعل ..
 براحُملا ضرأ عمجلاب نسمتليل 2هموق ٌديَس ينفجلا ثراحللو

 رّمدت هرقم ناكو ثراحلا نب ةلّبَج نب مهيألاو ءقشمد يهو قّلِج هرقم ناكو
 : يراصنألا تباث نب ناسح لاق هلو «مهيألا نب ةلّبَج مث

 ""يناميلُكٌرْخَف مورلا ىلإ ماشلاب ككْلُم نإف اهنرهشأ
 ّ رذنملا نب نامعنلا عم يئاطلا متاح ءابنأ

 نيذلا برعلا نم مهريغو ءيط ةليبق لاجرو ءاسؤر نم يئاطلا متاح ناكو

  قارعلاب ةريحلا ميلقإ ىلع هكيلمت دنع ءامسلا ءام نب رذنملا نب نامعنلا ىلع اودْفَو

 نب نامعنلا ءامسلا ءام نب رذنملا نب رذنملا دعب يلو» :نودلخ نبا لاق مم ةئس

 عبرأو «ناورشونأ نب زمره ىرسك مايأ نينس ينامث اهنم ةنس نيرشعو نيتنثا رذنملا
 نم ةنس 7١ رذنملا نب نامعنلا دهع ناكف .«زمره نب زيوربأ ىرسك مايأ ةنس ةرشع

 دنع تعمتجا ّيح لك نم برعلا دوفو نأ :ريثألا نبا لاق .ًابيرقت (م607-580)
 نامعنلا اعدف متاح كلذكو مال نب ةثراح نب سوأ مهيفو ءرذنملا نب نامعنلا

 ةلحلا هذه سبلُم ينإف دغ يف اورضحا :دوفولل لاقو ؛كولملا للح نم ةلحب
 :لاقف ؟فلختت مِل :هل ليقف ءأسوأ الإ ًاعيمج موقلا رضح دغلا ناك املف «مكمركأ

 : ةغبانلا لوق كلذ نمو (0)

 (رداصةقربب نحن ينب ديري هتيقلموينامعنلل ٌتلمدقل)
 هرقم ناكو رَّمَش يبأ نب ثرحلاو «قشمد قلج هرقم ناكو ,مهيألا نب ةلّبج مالسإلا كردأ دقو 0

 بتكو «ةثعبلا تناك رمش يبأ نب ثرحلا يأ  هدهع ىلعو» :نودلخ نبا لاق .ماشلا ىرصُي

 .158١ص  «كولملا نم هيلإ بتك نميف هي يبنلا هيلإ



 هارملا تنك نإو ًارضاح نوكأ ال نأ يب ءابشألا لمجأف يريغ ٌارملا ناك ذإ

 رضحا :هل اولوقف سوأ ىلإ اوبهذا : لاق اسوأ ري ملو نامعنلا سلج املف . . بلطأسف

 رذنملا نب نامعنلا هابحف يئاطلا متاح امأو .١2)؛ةلحلا سبلأف رضحف «تفخ امم أنمآ

 هاطعأ ام ريغ ًاقزوو بهذ نيِلَمج هفارصنا دنع هدوز مث هاندأو همركأف رذنملا نب نامعنلا

 «ءيط بيراعأ هتقلت - نيلبجلاب هلهأ ىلع فرشأ املف « لحرف «هدالب فئارط نم

 6 اح لاقف ءرقفلاب انيلاهأ دنع نم انيتأو كلملا دنع نم تيتأ متاح اي :اولاقف

 ا ل «هوعزوتف يدي نيب ام اوذخف

 قبأو هللا قتا :هل تلاقف  أبحلا نومستقي مهو  ةفيرط هتيراج متاح ىلإ تجرخف

 : لوقي أشنأف ءاريعب الو ةاش الو امهرد الو ارانيد ءالؤه عدي امف .كسفن ىلع

 قرح الوايت ترساتب انفو. "اهمهازذ نتيتاف ةقيرط تلات

 ىرترت نكس ايت راناوس هع داع صلت ءاتودعاا نقيا

 يزرع جدلا أظ انُمهارد ًاموي تعمتجلا اذإ انإ ٠

 را ا د ل نأ » : يناهفصألا جرفلا وبأ ركذو

 مال نب ةثراح نب دعس تنب نأل كلذو .؛مهل ةمعط قيرطلا عير - .نييئاطلا  فيرط

 سمش دبع نب ةيمأ نب صاعلا يبأ نب ْمُكَحلا جرخف .هراهصأ اوناكو نامعنلا دنع تناك

 «ةنس لك سانلا هيلإ عمتجي قوس ة ةريحلاب ناكو «ةريحلا ديري رطع هعمو  ةكم نم

 ىلإ ريصي ىتح ءيط ضرأ يف راوجلا هلأسف يئاطلا متاحب صاعلا يبأ نب مكحلا ٌرَمَف

 نب ناحلم متاح عمو اولكأف ترِحُتَن روزجب متاح رمأ مث «متاح هراجأف «ةريحلا

 ب ل يول و دكا

 مكايح اومعطأ لاو ريش مباح ممول كلون هان .داقّث هسرفو تلح رولع حتاحو

 ُديجت تنأف :دعس هل لاق «يناريج ءالؤه :لاق ؟متاح اي كعم ءالؤه نم :اولاقف ءهّللا

 كانه تسل :اولاقف .هتمذ اورفخت مل ْنَم ٌقحأو مكمع نبا انأ :هل لاقف ءاندالب يف انيلع

 ٌمتاح هل ىوهأف ءًامتاح مال نب ةثراح نب دعس لوانتف «هيلإ اوبثوف .هوحضفي نأ اودارأو

 دعب اميف - كلذ يف متاح لاقف ءاوزجاحت رشلا عقوو «هفنأ ةينرأ راطأف فيسلاب

 مظعلا نع طاخملا تم امفءاوهه هفنأ نأ ول هللا تيبو  ُثددو

 )١( 787ص - ريثألا نبال  خيراتلا يف لماكلا ج١.
 )( .7ج ١7"ص - ريثك نبال - ةياهنلاو ةيادبلا



 ملا“ يئاطلا متاح نب ُيِدَع / نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 837
 0 11 0 ا يو فق و ا سما . هه تس 1: هينتسسس 10ه خا

 مطخلا ىلع هنم فيسلا ٌرمو «بآف همر يي ابو

 ("”(اولعفف «نهرلا ٌعضنو كُدِجاَمُتَف ةريحلا قوس كنيبو انئيب :متاحل اولاقف

 يربو ةرحلا ل م حطب ناو سنن 0 ا

 . مهتراجتب نيملاس

 ما و ل ب درا ل ركل ووصل

 ةي ل .ةسرق متاح عضوا ؛ يبلكلا رباج نب سوأ نب يب نب سبق

 ا هل لاق لالا بك داك اريج رع نيا وقر داج , كلام ىلإ متاح راس

 :اضيأ كلامل متاح لاقو .ةرخافملا : ةلباخملاو . يتلباخم ىلع ينعأ

 حازحزباهنعمئنأاملاماي تقرط دق رهدلا بوطخ ىدحإ لام اي

 حاضحضو هانضخف ٍرْمْع نيب نم ةدراو توملا ضايح تءاج لاماي

 يلايع الو يسفن برخ ال تنك ام :كلام لاقف كلام راصتخا لامو

 لاقي هل مع نبا ىلإ ةريحلا نم متاح ىضم مث . متاح هنع فرصناف «يلام كيطعأو

 7-0 ”يتاييخلا ورمه وبا لان د ىملسو اجأ يلبج - سا

 نحب لاح نام اهنخف ا بلا انه عسسل بح لإ ىف :لاق ©« ىبسحو

 :كلذ يف متاح لاقف . 0

 ٌردجأريخلاب ءرملا تنأكنإف ةلاسرورمع نبا مُهَواَعِلْبأ الأ

 رصتارويحأ تنفق سيتمةلروغو  ”ةبارقاتم ساسلا ىبدأ كحبأز

 رخاكي وذ مئواينكف توف انين قّرفي ءوبي ىتاأ اعاذإ
 شوقنلاو ةجهللا يف كلذكو ''"(يذلا ءيط ةغل يف وذ) :ورمع وبأ لاق

 ةيناميلا لئابقلا رئاس ةجهل يه ءيط ةجهلف يذلا ىنعمب وذ ىتأت ةيريمجلا ةينميلا
 رئاسو رافظو برأمو شقارب يف ةروبزملا ةديلتلا ةينميلا دنسملا شوقن قطنت كلذبو
 . نميلا ءاجرأ

 نب نامعنلا ىلإ مالونب ريسو «نيلبجلا ةقطنمب ورمع نب مهو ىلإ متاح ريس ءانثأو

 )١( الأغاني  91ص - يناهفصألا جرفلا يبأل ج"١.
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 -موقلا ءالؤه نإ ةيح يتب اي :لاقو هك ىو نسفظمو شانإ عمجلا ٠ ىئاطلا ةصييق

 لاقف هتدجامم يأ ةداجم يف متاح مكمع نبا اوحضفي نأ اودارأ دق - مال ينب ينعي

 يلع : :لاقف رخآ ماقو . ءامدأ ءارمح ةقان ةئامو ءادوس ةقان ةئام ىلع : ةّيح ينب نم لجر

 لك يْلَع : ريخلا ةلّبَج نب ناسح لاقو ءحْجَدُم سراف اهنم ناصح لك ىلع نصح ةرشع

 متيطعأ ام لثم يلع :سايإ لاق مث .ةريحلا قوس يف اوماقأ ام ماعط وأ محل وأ رمخ
 ورمع نب مْهَو دنع نم عجر امدنع الإ اولعف امم ءيشب ملعي ال متاح ناكو «مكلك

 .«ةريحلا يف هباحصأو ةصيبق نب سايإب ىقتلاف «ةئامعستلا لبإلاب
 لاقف» .ةيح ينب نم ةعامج يف رذنملا نب نامعنلا ىلإ ةصيبق نب سايإ راس مث

 . كهلإ كاّيحو :نامعنلا لاق . نعللا َتْيَبَأ ءًاحابص ٍمِعْنَأ - نامعنلا ىلع لخد امل -

 ٌنظيأ ؟ةنانكلا رعق يف لعُت ينب تلعجو ٠ «ليخلاو لاملاب كناتخأ ُدُمَتَ :سايإ لاقف

 ا ل ل د ا معك اهم لا

 نارتو يدق اعلا ركل ل ا

 00 مو راسا :هيديسأ الار اثراح

 را . ةّيح ينب قيطأ امو ٌةَوَْْبَ يلام مكيطعأ

 00 .مهتازأو مهيحاص ف شر اوكف .مكداجم ُبلُْيو مكسارفأ

 ا دلو سال وجل مهلويخ نإف مال ينسب غلبأ

 "ويسأل بارتي يسار تيضرو ا ملال

 : متاح نب يدع ةدلاو . . .هيوام

 «لامجو ءارث تاذ ةريمأ تناك زرفع تنب ةيوام نأ يئاطلا متاح ءابنأ نمو
 ًالجرو ينايبذلا ةغبانلا اهدنع دجوف اهبطخي متاح اهاتأف «تادارأ نم جوزتت تناكو

 دحاو لك لقيلو ؛مكلاحر ىلإ اوبلقنا :ةيوام مهل تلاقف ' «تيبّتلا نم راصنألا نم
 رحنو ءاوفرصناف . مكرعشأو مكمركأ جوزتأ ينإف هيصنمو هلاعف هيف ركذي ًارعش مكنم

 نم هتمعطتساف يتيبنلا تتأف ءايل ةيزاحل اناث ةيؤام تعلو ءاروزج مهنم دحاو لك

 ةرووج ُبْنَد اهمعطأف هتمعطتساف ةغباتلا ثتأ ىف :هثدجأفو ليج لذ اهنيطان ةروزج

 .١ةج 91/ص - يناهفصألل - يناغألا 00(
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 ِكيطعأ ىتح ىفق :اهل لاف هتمعطتساف هّردُق ٍبَصَن دقو ًامتاح تأ مث .ةثلخلأف

 . تفرصلا مث ,«شدخملاو مانّسلاو رْجَعْلا نم ًاعطق اهاطعأف «ترظتناف «هب نيعفتنت ام

 : ٌيتيبنلا لاقف «مهتدشنتساف ءاهوحبص مث . .هروزج رهظ اهيلإ مهنم دحاو لك لسرأو

 دس ان لقا كا دنع كلاش أم
 ةيفرعمسم افرح مهززاج درو

 اهترصأ ىقلم ْتَدَغ حاقللا اذإ

 ا 0

 0 ا

 حيرلا ٍتّبَه اماذإءاتشلا دنع

 خيملت ءالصإلا يفو اهنم سأرلا يف

 حيرستو ىعري نمل لثم «نالثم
 حوبصم نادلولا نم ميرك لو

 :لوقي اهدشتأف ةقبانلا تدشتتسا مث 3

 اسوسلا طيقشألا يكن ناخنتا اذإ

 «يندشنأ ءيط اخأ اي :تلاق مث .اومدتئا ام ريخب سانلا كفني ام :تلاقف

 : متاح لاقف

 ٌرجهلاو ٌبنَجَتلا لاط دق ٌيوامأ

 حئارو ٍداغ لاملا ّنِإ يوامأ

 ًامتاح نأ ول ٌماوقألا ملع دقو ..

 رذّعلا مكبالط يف ينترذع دقو

 ٌركذلاو ٌثيداحألا لاملا نم ىقبيو

 ٌيقوهل سمأ لاملا ءارث دارأ

 0 هرشاوٌداَزنهلوأف

 0 ٌرمخ الو يدل ءام ال ضرألا نم ةرفقب يادص حبصُي نأ ّيوامأ ..

 21000 ,ٌتلخبامم يدينأو يتوص كيرول تقفيا ام.نأ يك

 نأ اهءامإ ترمأ دق تناكو «ءادغلاب ةيوام تعد «هتديصق نم متاح غرف املف

 هنمدقي نأ نهترمأ تناك ام مهيلإ نْمَدَت ءاهمعطأ ناك ام مهنم لجر لك ىلإ نْم
 مق يذلاب ىمر كلذ ىلإ متاح رظن املف « ءامهيسأر ةغبانلاو يتيَِّنلا سكتف ٠

 . مكرعشأو مكُمركأ ًامتاح نأ :تلاقو نال لست ههيلإ مق ام اههمعطأو اهي

 - هتذرو هتدوزف «ىَبَأف «كتأرما ليبس لخ :متاح تلاق ةغبانلاو يتيبنلا جرخ املف

 :اهلوأ ةديصق رزفع تنب ةيوام ركذي لاق متاح فرصنا املف)

 ةيلهاجلا لهأ ناك :انهه ىدصلاو .ىنغلا :رفولاو .لاملا ةرثك :ءارثلا) يناهفصألا لاق ()

 .هرأثب كردي ىتح هربق ىلع ٌتَّوصي لتُق اذإف «هسأر وأ ناسنإلا مسج نم جرخي ًارئاط نوركذي
 .(يلاخلا :رفصلاو

 .يناغألا - ١؟ج ١١٠ص  ىيئاطلا متاحل ةديصقلا هذه نم تيب ١18 يناهفصألا ركذ (0)



 ارمحأ طوس تأر نأ يصولق تئححو 2 ٍءيط لابجأ لابجألا ىلإ ُثننح

 ادسيت نأ[ انتحنيو ويش ت1انأو ”اكهامأ قيرطتلا نا انهل' كنلئقف

 (ارزفعةنبا كنالخ نمانأامو اجولا ىلع يطملل ٌجَرُمل ينإو ..

 لاق ءهتجوزتف ةّيوام متاح بطخف «ةناّفس مأ راون يهو متاح ةأرما تتام مث
 متاح نب يدع هل تدلوف .نميلا كولم تانب نم ةيوام ةناكو :يعمصألا
 ناحلم نع هثدح نم نع يدع نب مئثيهلا ٌتّدَحَو» : يناهفصألا لاق . يباحصلا
 لك :تلاقف «متاح بئاجع ضعبب ينثيدح ةمع اي :متاح ةأرما ةيوامل ٌثلُق «لاق

 اضيا ريخلا |ذهركذو .(تدنش اه ىنيتدح::لاق ؟لأست هيأ نعف بنجع هزمأ
 زغ ركب نين رمع نيتديح# ايلذلا»ىبا ني ركب وبا لاقل لاقت ريفك ني ظفاحلا
 سيلح نب يكرع نع نامثع نع يدع نب مساقلا وهو  يئاطلا نمحرلا دبع يبأ
 متاح ةأرمال ليق :لاق ؛همال متاح نب يدع اخنأ ناكو ءهدج نع هيبأ نع يئاطلا

 ءيش لك تصح ةنس انتباصأ «ًابجع ناك هرمأ لك :تلاق «متاح نع انيثدح
 تحارو ءاهدالوأ ىلع عضارملا تئضو ءامسلا اهل تربغأو ضرألا اهل ترعشقاف

 عوجلا نم ةيبصلا ىغاضت ْذِإ ةليل يفل اّنأو ةرطقب ضبت ام ريبادح ًابدح لبإلا

 نايبصلا دحأ ىلإ ماقف ؛هب مهللعن ًائيش اندجو نإ هّللاوف ءةنامسو يدعو هللا دبع

 اندع مث ليللا نم ةاده دعب الإ اًبكس نإ هّللاوف اهُتللعف ةيبّصلا ىلإ ٌتمقو هلمحف

 ؛ يدع ني متيهلا ةياوزو يلوح ؟داك او تكس ينتاب انللعف رخآلا يبصلا ىلإ

 ثذخحأو ءًايذَع متاح ذخأف «عوجلا اهيف انرهسأ ةليل يفل اّنإو . .) :ةيوام تلاق
 ٌتفرعو ؛مانأ يك ثيدحلاب ينللعي يلع َلَبْقُأ مث ءامان ىتح امهللعن انلعجو ةنافس
 اذإف ءابخبلا .قدف“ يف رظنفا ْتَكَسَف «بجأ ملف ؟تمنأ : يل لاقف «ٌتموانتف ديري ام

 دنع نم كئيتأ ةناقس ابأ اي :تلاقف ؟اذه نم :لاقف ,ةأرما اذإف «لبقأ دق ءيش

 ةياور يفو . (مهنعبشأل هّللاوف كنايبص ينيرضحأ : :لاقف 0 ال م

 :تلاق ؟اذه ْنَم لاقف «عفُر دق تيبلا بناج ْذِإ ليللا مهلدأ املف . . 3 :ويثك قرني

 ةيبص دنع نم كتيتأ «كريغ ًالوعم دحأ ىلع ٌتدجو ام يِدَع ابأ اي ةنالف كتراج

 : يدع نب مثيهلا لاق (ّيلع مهيلجعأ :لاقف . عوجلا نم بائذلا ءاوع نوواعتي
 نم كنايبص مان ام هّللاوف متاح اياذامب : :ُتلقف ءًاعيرس ُتمّقف : ةيوام تلاق»

 ىلا 0 كراج امان داونابم ىفاناوع ٌنَعبْشأل هّللاو :لاقف «ًاليلعت الإ عوجلا
 مث « مهثظقيأف «كنايبص يظقيأ : لاق مث ءاهاوشف ًاران حدق مث اهحبذف هسرف

 ا ءمكلاح لثم مهلاح مرصلا لهأو نولكأت

 قاذ ام «انيلإ رظني ةيحان سلجف ءرانلا كلت لوح اوعمتجاف «رانلاب مكيلع اوضهنا



 م١4 يئاطلا متاح نب ٌيِدَع / نييناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع 541

 . "2)(رفاحو ٌمظع الإ ريثك الو ليلق سرفلا نم ضرألا ىلع امو انحبصأف .ةعزم

 ليخلاو يشاوملاو لبإلا نم متاحل راصو ءدالبلا كلذ دعب تبصخأ دقو

 لاق .سانلا نم هدصقي ال نمو ءهدصقي نم ىلع دوجي ناكف ءريثك ءيش لاملاو
 اولاقف .ًامتاح اوقلف نامعنلا نوديري سيق نمو دسأ ينب نم ٌبكر لَبْقأ» : يناهفصألا

 :اولاق ؟يه امو ؛ لاق < ةعاجل اكل نو: ارش كابلع نود انسوق انك رفات :هل

 جا ايتام اراوجل هده يسرد اودم# : متاح لاقف «لجرأ دق انل ٌبحاص

 لاقف «ةيراجلا هتعبتأف «تلفأف ءاهبوثب اهولف تطبر متاحل ةيراج تناكو ءاهوذخأف

 لاقو .#«ةيراجلاو ولفلاو سرفلاب اوبهذف «ءمكل وهف ءيش نم مكعبت ام :متاح
 انثّدح :يريرجلا ايركز نب ىفاعملا جرفلا وبأ يضاقلا لاق :ريثك نب ظفاحلا

 يروثلا ينربخأ :لاق دربملا نب سابعلا وبأ انثدح :لاق يبكوكلا مساقلا نب نيسحلا
 :سملتملا لوق يئاطلا متاح غلب امل :لاق ةديبع يبأ نع

 ا ا ل ئفيست ةشلنمت لالا ميلف

 يب دالجلا يتوفر ٍهانّق نم ٌريخ لاملا ظِفحو

 :لاق الهف لخبلا ىلع سانلا لمح هئاسل هللا عطق هلام : متاح لاق
 ديزي حيحشلا لام يف لخبلا الو هئانف لبق لاملا ينفُي دوجلا الف

 لبيد ةوصطس نزور نجم نيكش ركام ندكعب الا ويش

 ديم همغ ةيطعي يذلا نأو حئارو ٍداغ َلاملا َنأ رت ملأ

 .«ديعب ريغ كيطعي يذلا نأو :هلوق يف نسحأ دقلو :جرفلا وبأ يضاقلا لاق

 : متاح ةأرما ةيوامل لاق ؛كلام هل لاقي متاحل مع نبا نأ) : يناهفصألا ىورو
 ىلع ًالايع هدلو نكرتيل تام نإو ؛هتفلتيل ًائيش دجو نئل هللاوف متاحب نيعنصت ام
 انأو كحكتنأ انأو ًامتاح يقلط :كلام اهل لاقف سانلا ءاسن نسحأ ةيوام تناكو .هموق
 تقلط ىتح اهب لزي ملف «كدلو ىلعو كيلع كسمأ انأو الام رثكأو هنم كل ريخ

 لاجترلا نقلطي نهضعي أ ءانسلا تاكو ::ءابحلا باب, ةلوؤح نتف بوصألاو ء(امئاخ
 نإ ءابخلا نّلوح  ةميخلا :ءابخلاو  ءابخ يف ّنك نإ نهنأ نهقالط ناكو ةيلهاجلا يف

 اهنأب متاح ةأرما مسا ريثك نبا ةياور يف ءاج دقو - اج 7١ 4ص - ريثك نبال  ةياهنلاو ةيادبلا ()
 .اهلبق تتام راون نأل ةيوام اهنأ يلامألاو يناغألا يف امك بوصألاو «راون

 : يلي امك ةبيتق نبال ءارعشلاو رعشلا باتك يف سملتملل رعشلا اذه ءاج (')

 هاَررِبَكبوالبلايف برضو 2 ٌةاَفبْئِمُرسِي لاملا ظفجلا»
 «داّسفلا ىلع ٌريشكلا ىقبي الو هيف ٌديزي ٍلِيلقلا ٌحالصاو
 . [ ةبيتق قنأل كءارعشلاو رعشلا 184 نض]
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 ءماشلا لبق هنلوح نميلا لّبِق هباب ناك نإو «برغملا لبق هتلوح قرشملا لَّبِق هباب ناك
 باب ةيوام تلوح دقو متاح ىتأف .اهتأي ملف هتقلط دق اهنأ ملع كلذ لجرلا ىأر اذإف

 ريغ يردأ ال :متاح نب يدع لاقف ؟اهيلع ىَدَع كمأ ىرت ام يِدَع اي :لاقف «ءابخلا

 ىلع اولزنف موق ءاجو .ٍداو نطب هب طبهف ًايدع متاح ذخأف «ءابخلا باب َترَيَغ دق اهنأ
 تلاقو ءاعرذ ةيوام مهب تقاضف الجر نيسمخ اوفاوتف نولزني اوناك امك ءابخلا باب
 ؛الجر نيسمخ انب اولزن دق متاحل ًافايضأ نإ هل يلوقف كلام ىلإ يبهذإ :اهتيراجل

 ةيزام هن ايعاسرا اه هقفلناف كلام ةيزاجلا كقافأ . مهقبغن نبلو مهرقن بانب لسرأف

 نأ كترمأ يذلا اذه اهل يلوق :لاقف .هناكم سانلا ملعي ىتح ةليللا يه امنإ :تلاقو

 يفكي نبل يدنع امو ءاهالك محشب ةزيزع ةيفص رحنأل ثنك امو «هيف ًامتاح يقلطت

 نأ هل يلوقف ًامتاح ِتئا :ةيوام اهل تلاقف .اهتربخأف ةيراجلا تعجرف .متاح فايضأ
 نبلبو اهرحنن بانب انيلإ لسرأف «كناكمب اوملعي ملو انب ةليللا اولزن دق كفايضأ

 :لاقف هك يعاخ تاع ةرواعتلا ككأن ناب اراك تح هينا يف انتو وصح

 ءابخلا ىتأ ىتح امهقاس مث ءامهيلاقع نم نيتنث قلطأف لبإلا ىلإ ماق مث كيبل
 : متاحل ةيوام تلاقف  اولحرو اوبرشو فويضلا لكآف «نبللاب يدع ىتأو ءامهرحنف
 سيل كدالوأ كرتت ءهلجأل ءابخلا باب ٌثريغ يذلا اذه :وأ «هيلع كتقلط يذلا اذه

 : متاح لاقف «ءيش مهل

 ٌددرتياننيبنامزلاكاذك  ؟دغ وأ سمأ وأ ٌمويلا الإ رهدلا له

 ٌدفنيٌرهدلا الو ىقبن امُنحن الف اهمويدعبةليلانيلعُّدري
 ُةوسسأةيندلاب ينرمأي الف يتلاخو يمأ مويلا كادف ًالهمف ..
 دبعم يلام_هّللادمحب_ينإف هلهأل ًابر لاملا ضعب ناك اذإ . .

 ةرصحلا ليختلا نماذإ[ ى طحتو: .ةابيط لكؤتيو":يناعلا هيف
 ٌدروتم العلا عرف ىلإ ماسو ب فار ماعلا قوما كلاذق وع

 ذوقأ فربطلا مفاد يكل ويده لوح تينت دف ةازج ميدمت

 نم تناك مركلاو دوجلا ةعيبط نكلو .ةيوام هتأرماو متاح نيب ماثولا داع مث

 :ينطقرادلا لاق” :ريثك نبا ظفاحلا لاق «ريغتت نأ نكمي ال يتلا متاح اياجس
 انثدح لاق دعس يبأ نب : هللا ةيغاعتدخ :لاق يلماحملا هّللا دبع وبأ ضاقلا ينثدح

 نأ يهتشا ةناّقس ابأ اي :متاحل متاح ةأرما تلاق :لاق يئاطلا متاح نب ةباوث نب ميثع
 ةعامجلا نم اهتميخ تلوحف اهرمأف «دحأ هيلع سيل اندحو ًاماعط تنأو انأ لكآ

 جضن برق املف ءاهيلعو هيلع اهروتس ةاخرم يهو «عئيهف ماعطلاب رمأو خسرف ىلع
 :لاق مث هسأر نع فشك ماعطلا



 مارضب ال تدقوأ اذإٍلزجب يدقوأف عافيلا ٌكاذهب نكلو
 ةيمفتا اه : تلاقف . اولكأو لكأف سانلا يعدو ماعطلا مدقو روتسلا فشك مث

 ىلع ينثي نأ نم يلع مركأ يسفنو «يسفن ينعواطت ال ينإ :اهباجأف ؟تلق ام يل
 : لوقي أشنأ مث .ءاخسلا يل قبس دقو اذه

 اهّرعأ ىتح لخبلا يسفن سرامأ

 اهنأ ريغ يتراج ينيكتشت الو

 اهلعب عجريو يريخ اهغلبيس

 انهيت نكرعلا سقت كرو

 اهروزأ الاهلعباهنع باغاذإ

 اهروتساهيلع رّصقت ملو اهيلإ
 :متاح رعش نمو

 ترف رسمل توا ةحح اسم اذإ
 راسم نيردع لفحلا تيباساذإ

 :اضيأ لاقو

 هَّلْوُس كنطب تيطعأ نإ كنإو

 *ةيفن الف ؛مالظلا ينيفغ 5

 تيينح انه لعشأ هللاو الق

 7 «اعمجأ ًمذلا ىهّتنم الان ءكّجرفو

 نبا لاق «ةيلهاجلاب ميماحيلا موي ةعقوم هيبأ عم متاح نب يدع دهش دقو
 يف اهضعب ءيط لئابق نيب وهو «قوح تاراقب ًاضيأ فرعيو ميماحيلا موي» :ريثألا
 املف ءيط نيب حلصأ دق ناك يناسغلا ةلّبج نب ثرحلا نأ كلذ ببس ناكو « ضعب
 ناك» :ًالئاق ىناهفصألا هركذ رخآ ببس ًاضيأ كلذل ناكو ''”«اهبرح ىلإ تداع كله
 ىتح ءيط يلبج نيب كلخدأ انأ :رذنملا نب نامعنلل لاق (مال نب ةثراح نب) سوأ
 نيب حلصأ دق ناك يذلا يناسغلا ثرحلا نأ كلذ نم دافتسيو ."””«اهلهأ كل نيدي
 يذلا ورمع نب ثرحلا وه امنإو ءه059 ةنس تام يذلا ةلبج نب ثرحلا سيل ءيط
 : متاح هيف لاق يذلا وهو (م507 - 080) رذنملا نب نامعنلا رضاع

 باوشثلل دصرم دولا ظفاح ينأب ورع نبا ثرخلا غبلبأ
 يباحصأاذك ءًادحاو ًالجع يناعد ام نإ هاعد ٌبيجمو

 .7ج 7١5 ص -ريثك نبال - ةياهنلاو ةيادبلا )١(
 .ا١ج 788-789 ص - ريثألا نبال  خيراتلا يف لماكلا

 .ةديصقلا هذه نم تايبأ نامث ىناهفصألا ركذ دقو ١١ج ٠١ ؛ص - يناهفصألل - يناغألا 0
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 ريغ وهو اذه يناسغلا ورمع نب ثرحلا تام املف «تايبألا كلت رخآ ىلإ

 دهعت مال نب ةثراح نب سوأ نأل ءاهبرح ىلإ ءيط تداع رمش يبأ نب ثرحلا
 اهلهأ هل ٌنيدي ءهل ةعبات ءيط َىلبج لعجي نأب ةريحلا كلم رذنملا نب نامعنلل

 نوطب ةيقب امنيب «ةليدجج ونب ْمَهو ءيط ةليبق نم نطب ميعز سوأ ناكو . ةعاطلاب

 ثوغلاو ةليدج تقتلاف» :ريثألا نبا لاق .ءيط نب ثوغلا ونب مُّه ءيط ةليبق

 مع ا ل ل ا
 هينذأ بعصم هل لاقُي سبنس نم لجر ذخأو مال نب ةثراح نب ب, دلاخ نب سوأ

 :يسبنسلا ةورس وبأ لوقي كلذ يفو «هيلعن امهب فصخن

 مجامجلا يف مكنم ًاهرك برشنو انلاعن مكنم ناذألاب فصخن

 نب سوأ ىلع ثوغلا تعنص ام مظعو .ةريثك ًاراعشأ كلذ يف نايحلا لقانتو

 برحلا دهشي مل ناكو . .هسفنب برحلا ءاقل ىلع مزعو ءمأل نب ةثراح نب دلاخ

 نم مهريغو ليخلا ديزو هللا دبع نب متاحك ءيط ءاسؤر نم دحأ الو وه ةمدقتملا

 :رباج وبأ لاق اهّقلو ةليدجج عمج يف ذخأو برحلل سوأ زهجت املف ؛ءاسؤرلا

 بساحتلادنعملعلانإفالإو ءيط لآايدصقلا انيلع اوميقأ

 بساجت منان[ ابويانلتم نمو. ترث برجلااذإ اسوي اكلغم نك

 يبئاكر فوخملا ٌفوخلا عطق دقف يتءاسم يديرت وأ ينيعطقت نإف

 اجأ لبج ةورذ يهو عانم ىلع رانلا تدقوأو ءاهل سوأ عمج ثروغلا غلبو

 ءاهسيئر اهيلعو ةليبق لك ثوغلا لئابق تلبقأف «رانلا هيلع ٌدقوُت موي لوأ كلذو

 ءمألا نب ةثراح نب سوأ ىلع ةعمتجم ةليدج تلقأو . .متاحو ليخلا ديز مهنم

 هل يبجتو ىَمْلَسو اجأ اهيلبج لزني ىتح ءيط نع عجري ال نأ سوأ فلحو

 يلبج كلخدأ انأ :رطنملا نب نامعنلل لاق سوأ ناكو» :يناهفصألا لاق ؟'”اهلهأ

 ةمدقتملا ةعقوملا دعب ) :لاقف «ًامتاح كلذ غلبف ءامهلهأ كل نيدي ىتح ءيط

 : ( ىلوألا

 ماس كال دية هوو لو. ةييرعت سرا السي تاس وقو

 اوييشدنيالا ميسا رامتاوصشن يوتا نادم نيوربم باوإط

 سبحتلزيزعلاهللاب ٌشتفلحو «ةودغةَيرقلادرواودعاوتو

 أ": ٌسكشم موي ّلظل ضيرجلا فرط ركام د وحع

 . ةديصقلا هذه نم تايبأ تامث يناهفصألا ركذ دق دقو 35 ١ "حج "0 را 00 هه
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 «يئاطلا متاحو ليخلا ديز مهنمو ءاهئاسؤر ةسائرب ثوغلا لئابق تعمجت املف

 ءاوفحازت . ١ :ريثألا نبا لاق «ةثراح نب سوأ ةدايقب اهعم نمو ةليدجج تلبقأو
 نب يِدَع لاق ءاوريبأف بدنج نب دابك ينب ىلع برحلا ترادو ءًاديدش ًالاتق اولتتقاف
 ليخلا ديز ىلإ ٌثرظن ذإ «نولتتقي سانلاو ؛ميماحيلا موي ٌفقاول ين : يئاطلا متاح

 ىلع ايقبأ ينب يأ :امهل لوقي وهو ءهل ذفنم ال بْعِش يف ًاثيرحو ًافنكم هينبا رضح دق

 نب يدع لاق - لاوخأ ءالؤهف ًامامعأ ءالؤه نوكي نإف ينافتلا موي مويلا نإف امكموق

 ل راع تول يرش الاف اتللارحأ نال تم كا دن كرات ٠0 كلما ب كح

 ءهنع ٌثيحنتو يسرف ٌتبرضف هتفخف ءهجرس نم هتحت ام ىلإ ترظن ىتح َيلإ لواطتو
 نب ريحب ىلع بزاع نب سيق لمحو «نيرقصلاك اجرخف ؛هينبا نع ّيلإ هرظنب لغتشاو
 تمزهناف ىَلوو هسرف ريحب اهل َقْنَع ةبرض هسأر ىلع هبرضف «مال نب ةثراح نب ديز
 : ليخلا ديز لاقف . .كلذ دنع ةليدج

 بصاحو لط مويريط ٌبئاصع اهنأكدايج مأل يِنَب ىَّجن
 بئارتلاواجشلانيبايح ءانأ ةماش كب لزي الاهنم جلت نإف

 بزاع نب سيق حمرلابهعدري هرهظب اناقتاو مال نباّرفو
 بيآب سيلف فقس نم حيباصم مهفويس ْنأك ِنْعَم ونب ثءاجو

 . "76. . ميماحيلا موي دعب برحلل ةيقب ةليدجل قبت
 نب نامعنلا دهع يف هنأ ىوس كلذ نمز ةفرعم حيتي ام تاياورلا يف سيلو

 ه7 ةنس هايإ زمره نب زيوربأ ىرسك لزعب هدهع ىهتنا دقو «ةريحلا كلم رذنملا
 نبا لاقو «طاباسب تام نأ ىلإ هسبحف زيوربأ ىرسك ىلإ راس مث ةرتف نامعنلا برهف
 ىلع ةيالولا ىف هنم لدبأو «زيوربأ ىرسك هلتق رذنملا نب نامعنلا نأ) :نودلخ
 ىلع ىرسك بضغ» :نيمأ دمحأ لاقو (يئاطلا ةصيبق نب سايإ برعلاو ةريحلا
 يلاوح كلذ ناكو تام ىتح هسبحف هيلإ أجل مث برهف سماخلا رذنملا نب نامعنلا

 اهلبق نم تلوو «نييمخللا ةرامإ م ل ةموكحلا تغلأ هوو وك * 7 ةتيش

 مرعب نور نورا فرس نا ةينوبصألا لغلو "" ”(«برعلا ءارمأ هل عضخي ًايسراف ًامكاح

 ءاجتلالاو بورهلا نم ةرتف دعبو م57 ةنس هتيالو تهتناو برهف نامعنلا ىلع بضغ
 ةريحلا ىلإ نامعنلا عجر «ةريزجلا قرشو ةريحلا "0007 لئابق ضعب ىلإ
 لاق ءهيلإ نامعنلا راس مث ةدوملا ىرسك رهظأف ايادهب هيلإ ثعبو ىرسك ىلإ بتكو
 د نوط علا ريدا كل نأ ىلإ نسيم هلدواو هلت ىرسك ىلإ دل املق#) نرد قا

 .١ج 7894 - 788ص - ريثألا نبال خيراتلا يف لماكلا 010

 ١. 7ص 5 نيمأ ديما مالسولا رجشف 2«



 نبا لاقو ابلاغ هبورهو هلزع نم تاوئس دعب نجسلا يف نامعنلا ةافو نوكتف

 ةريحلا ىلع يئاطلا ةصيبق نب سايإ لمعتسا نامعنلا لتق امل ىرسك نأ» :نودلخ

 ىرسك ىلع مورلا ةعقو موي ىرسك دنع ءيط اهفلسأ يتلا هديل «نامعنلا ناكم

 نب ةلظنح نب ناسح هضرتعاو «ىّبأف اهيلع وجني هسرف نامعنلا نم بلطو «زيوربأ

 يف ىرسك ّرمو «هيلع اجنو هسرف هبكرأف ةصيبق نب سايإ مع نبا وهو يئاطلا ةّيح
 ناكم ًاسايإ مذقو «لئاسولا هذه هل ىعرف ًاروزجو اسرف هل ىدهأف سايإب هقيرط

 سايإ ماقأو 2١7 . . يئاطلا ةّيح نب نامعنلا نب رفعي يبأ نب ةصيبق نب سايإ وهو نامعنلا
 تناك اهنم ةنماثلا يفو «نيئس عست سراف ةبزارم نم ناجرمهلا هعمو ةريحلا ةيالو يف

 عبس ناهام نب هيوذاز همسا ةبزارملا نم رخآ ةريحلا ىلع هدعب ىرسك يلوو .ةثعبلا
 5776 ةنيب ةريشع

 نينس عست ةريحلا ميلقإ مكح ىلوت يئاطلا ةصيبق نب سايإ نأ كلذ نم نيبتيو

 دقو هدهع نم ةنماثلا ةنسلا يف ةيوبنلا ةثعبلا نأل (م١61- 507) نم كلذ نوكيف

 ةثعبلا تناك زيوربأ ىرسك مايأ يفو» :نودلخ نبا لاقو «م١١٠5 ةنس ةثعبلا تناك

 - 091١ نم) ةئس 8 اذه زيوربأ ىرسك كلم ةدم تناك دقو (هكلُم نم ةنس نيرشعل

 ةيبرعلا ةكراشملا زمره زيوربأ ىرسك يغلأ )011١( ةصيبق نب سايإ تام املو م69
 نم كلذو ةنس ١1 اهالوتف ناهام نب هيوذاز نايزرملا اهيلع يلوو «ةريحلا مكح يف

 مايأ ىلإ كلذك لاحلا رمتساو «ةريحلاب برعلا ءارمأ هل عضخي ناكو (م5754-1)
 .ما17 ةنس - حتمفلا

 كلذ يف تمزهنا امل ةليدج نأ ميماحيلا موي ةعقوم دعب متاح ءابنأ نم تناكو

 ناسرف يف يئاطلا متاح راسف ءدجن يف نييرازفلا ردب ينب ةقطنم ىلإ تبحسنا مويلا

 لاق كلذ يفو «فالخلا ىهتنا ىتح ردب ينب ةقطنم يف مهايإو طبارو لعُت ينب
 نمز كلذ ناكو لعُتو ةليدج نم برتحا نم ردب ينب يف رواجو»2 :يناهفصألا

 متاح وبأ اندشنأ لاق يرابنألا ركب يبأ ىلع تأرق» :يلاقلا يلع وبأ لاقو ؛داسفلا

 :لاق  ردب ينب يف رواج امل - يئاطلا متاحل لضفملا نع ديز وبأ اندشنأ لاق

 زل نسب نت ناشت ناجع يتيفيايسلا هاك تيكا
 رسيلاو ءاضوّعلا يف ُيَحلاو- غيف داسفلا َنَمَز مهتزّواج

 خل ا
 نو

 راق يذ ةعقوم نأ ليقو ؛ةقباس ثحابم يف اهانركذ دقو راق يذ موي ةعقوم كلذ تلت دقو )١(
 , ةثعبلا نم ثالث ةنس تناك

 .158- 57١ص - حرفلا دمحمل  نودلخ نبا خيرات يف نميلا )
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 رسما تاسع متتالا را عز وكلا مالا كايعشف
 ءاملاو .ةدشلا :ءاصْؤَعلاو . مهل تناك برح :داسفلا نمز :يلاقلا يلع وبأ لاق

 عم فالخلا ىهتنا دقو 20ةّيوطَمِب تسيل رئبلا :ٌفججلاو .نادبألا يف عجانلا :ريمنلا

 ةنواعتملا ل ل يك ا نمز يفو

 ركذ دقو هير لاك ربا هيلع دل نأ تيلي ؛ةرفاو ةميشخب نيليجتلا ىف ةنقلت

 نب دمحم نب ماشه نب سابعلا نع ديعس نب نكسلا نع كلذ أبن يلاقلا يلع وبأ

 ءامد يف يئاطلا متاح ىتأ يمُجْرُبلا فاَمْح نب سيق دبع لْيَبُج وبأ ناك» : :لاق بئاسلا

 ىلع مق املف «ًارعاش ًافيرش ناكو ءاهدع ةجرايبب هوهلساف موق نع اهَّلَمَح

 تْمَّدَقَف يلَمأو يلام يف اهتلمح ينإو ءاهوُلَكاَوَتَف ءامد يموق نيب تعقو هنإ :لاق متاح

 لاح نإو هّتيَفك دق مهو :هّتيضق دق نَبح ٌبْرَق اهْلِمَحَت نإف «"”يلمأ َتْنُكو يلام

 :لوقي أشنأ مث ءكِدَخ ْنِم سأيأ ملو كموي ْمُمْدَأ مل لئاح كلذ نود

 ةجارتلا يتكلم اهل كدعحت ًةّمَج مجاربلل َءامد ٌتْلَمَح

 انءامد تلمح ْمِلًأِهاَمَساولاقو

 ينداز تعش نإو ينعاهلمحيف
 هي متاح نفاس ام قدكلا يح

 ىَرَت الف كْعَم ٌدوججلا تام نيِدانُي

 فلام ٌماعلا َبَهْنَأ :لاجر لاقو
 ٍءيطط لاومأ َنِم ءيطغيهئكلو

 تاكو ىّنِغلا اهيف يتلا يِطْعيِف

 ٌجَرْشَحو ٌٍيِدَعهاصوأ كلذب

 متاح ٌةلامَحلا يفُكَي مهل ُتلقف
 ٌمِقاَشألا كتاطخأ ًالهسو الهأو

 مراكملا ينل ةينانخ تع فاضل

 ٌمتام ءاَخَّسلل تماق تام نإف

 مئاح ٌوِجلا يف ماح اهردنل اييحبلم

 ٌملاع كلذب يْنإ : :مهل ٌتلقف

 ””ةزاوللا ٌقوقُحلا ّلاملا َفْلَج اذإ

 0011 هريغصتل
 + ةاَمَّقلا كلت هّللا ٌدبعو ٌدْعَسو

 . يلامألا يف تايبأ ةثالث تايبألا هذه دعبو  ؟ج 5١ص - ىلاقلا يلع يبأل - يلامألا ()
 يلام ٌتمدقف :يلهأو يلام يف اهتلمح ينإو) : يناغألا ةرابعو : يلي ام انه يلامألا شماه يف ءاج (؟)

 مس ا ل ٌترخأو

 كنا

 ىنعي (4)

 رانا هبهذأ 0 فلج

 0 ا . يئاطلا
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 ىَفَو نإف ءأرفاو هذخف «ميمت ينب ىلع ةراغلا نم يِعابْرِم اذه :متاح هل لاقف

 هدازو هيلإ اهعفدف . .اهِلاَضِفو اهبين ىّوِس ريعب اتئام وهو «كل اهتلمكأ الإو ةلامحلاب
 .هموق ىلإ اعجار فرصناو اهذخأف «ريعب ةئام

 ليِتف نمةلامحخلا ءابعأ نم ابو رك لال

 ال و ني ماتتذب شئني لبذل وجب

 مالسإلا روهظا ىتحو . .متاح ةايح يف ةناَفَسو يِدَع
 نب نكسلا انربخأو» :يلاقلا يلع وبأ لاق «هدالوأ ربكأ متاح تنب ةناَعَس تناك

 نم متاح تنب ةناَمَس تناك :لاق يماردلا نيكسم يبأ نع ماشه نب سابعلا نع ديعس

 لاف «سانلا اهيطعتو اهّبهتف لبإلا نم ةمْرّصلا اهيطعي اهوبأ ناكو «برعلا ءاسن دوجأ

 يف اعمتجا اذإ  (نينيرقلا نأ :يناهفصألا ةياور يفو) - نّيّيوُغلا نأ ةّيتُب اي :اهوبأ اهل

 اذه ىلع ىقبي ال هنإف ( يطغتو كم نأ امإو ( يكِسْمّتو ,ٍيِطغَأ نأ امإف «هافلتأ لاملا

 :فيلاق غادي كالا ا هللاو انا: :لاقق +اذيأ كنينأ ال هللازإ :تلاقت ؛ءيش
 مرص ريغ مرص يف متاح تنب ةنافس تنكسف "!انّياَبَتو .هلام اهمساقف .رّواَجَتَت الف

 ىتح برعلا ءاسن دوجأ نم لزت ملو ءاهجوز عم امبر «نيلبجلاب مهتقطنم سفنب اهيبأ
 .مالسإلا روهظ

 لاق نوفق ردح ةيراهب متاح جاوز اين كم دهن كاش ني رك اناو

 يف ءاع دقو 0 ويلا كرلم كاب نم ةرواق تناك انوع هل تدلوفا : ندحصألا
 . .ةريحلاب . .ةكلم تناك رّرْفَع تنب ةيوام نأ» :يناغألا باتكب يناهغصألا ةياور
 متاح ميرا يل هاج اعبي "ارك ل كوارد جور اهيطخف مناخ ةأرما تتامو

 اذهو (4!( يناسغلا رجح كنك ةّيوام جوزتف ماشلا متاح راز» هنأ عماجلا باتكب ىئاطلا

 لعلو «ةريحلا نم تسيلو نيينميلا نييناسغلا ماشلا كولم تانب نم اهنأ ىلع لدي
 ةنساسغلا نع هرعش يف يراصنألا تباث نب ناسح هركذ دقو يناسغلا رجح بقل رِزْفَع
 ْ :ناسح لاق «مالسإلا لبق

 رجخوورمعدعب ليتفْنِم هتفمأيوأارهدلاّرْعغيُنَم

 اهركذ تايبأ ةعبس نم ناريخألا ناتيبلاو - ”ج ؟؟ - ١7ص - ىلاقلا يلع يبأل  يلامألا ()
 . ةبسانملا كلت يف متاحل ىلاقلا

 .؟"ج 77ص - ىلاقلا يلع وبأل  يلامألا (0)

 ١. 76ج ٠١ ١ص - يناهفصألل  يناغألاو 7 ج ١55 ص  يلامألا (9)

 .48١ص - فرطمابل  عماجلا (4)
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 رمودتع نيةلسانيناح .ىبلإولشلا ليج ياكل
 ريثو طابستتات ياكل ايهبتت  ..:فدكلا لاش نين ويش اتاك وف

 ريشبيللا قام طاع نديشتلاة كر: تنكس انهاذإ[ لتبح ميضراف

 رسقب راصعإدعيباوهانتف سس د: يبت راغب ايا
 0 ب تيبس يمس مبان .كروجنما نايفدا [يارواح وت

 يذلا غابأ نيع موي وهو مويلا كلذ يف الت نييناسغلا ًارْمَعو ًارجُح نأ ودبيو
 كلذ ركذ فلس دقو «م01/4 ةنس ثرحلا نب رذنملا اهكلمو ناسغ هيف ترصتنا
 ماشلاب يناسغلا ثرحلا نب نامعنلا ىلإ يئاطلا متاح ريسم ركذ فلس كلذكو «مويلا
 نب رذنملا نب نامعنلا دهع لئاوأ يف كلذ ناكو «يناسغلا ورمع نب ثرحلا ىلإ مث
 نمز ريدقت نكمي ىلاتلابو ,م١58- 08٠١ ةنس نيب ام يأ  ةريحلا كلم ءامسلا ءام

 .م087 587 ةنس يلاوحب متاح نب يدع دلومو ةيوامب متاح جاوز

 ديزو متاح هيبأ عم ركذلا ةفلاس ميماحيلا موي ةعقوم متاح نب يدع دهش دقو
 هعم ناكو  ه٠٠5 ةنس ىلاوح  رذنملا نب نامعنلا دهع رخاوأ ىف لهلهم نب ليخلا
 ءيط ةلمح يف لعُت ينب داق نيح مث «داسفلا مايأ دجنب ردب ينب ةقطنم يف طبار نيح

 نم متاح منغو «ةريحلا ميلقإ موخت يف ةيسرافلا ةطلسلا عم ةفلاحتملا ميمت ةليبق ىلع

 دعب كلذ ناكو «يمجربلل اهبهو مث هعابرم يهو لبإلا نم يتئام ءاهز ةلمحلا كلت
 .ةريخألا همايأ ىتح هيبأل ًامزالم متاح نب يدع لزي ملو «م١11 ةنس

 : يني يأ : هنبأ ٌيدعل ع ءيط متاح لاق» : نييحلاو نايبلا تاعك يف ظحاجلا لاق

 بابلاب مق :هل نبال متاح نب يدع لاقو . هكرتاف هّمكرت اذإ ككرتي ٌرشلا نأ تيأر نإ
 نم هتيِلَو ءيش َلَوَأ ْنوكي ال ءهّللاو ال :لاقف . فرعت نمل ذأ «فرعت ال نم مما
 . "'”«ماعط نم موق ٌعنم ايندلا رمأ

 نبا نع يلكعلا ينثدح لاق ديرد نب ركب وبأ انئَدََح - » :ىلاقلا يلع وبأ لاقو
 نب يِدَع انئَّدَح ؛لاق هيبأ نع يكْرَع نب ناحْلم اتثدح لاق يِدَع نب مثيهلا نع دلاخ
 يسفن نم كدهغأ يب اي : يل لاقف هسفنب دوجي وهو أمتاح تَدِهَش :لاق متاح

 ىَنأ الو ءاهّْيَدَأ الإ ْطَق ةنامأ ىلع ُتنِمّتوُأ الو ءطق ٍءوُسِل ةراج ىلإ ُتْفّلاح ام :اثالث
 2 وس يلَبِق ْنِم ًادحأ

 .5ج 0١ص - يناهفصألل  يناغألا )١(
 .ادجح ١50 ص لطظحاحلل نييبتلاو نايبلا (؟)

 ."ج 7,/ص - ىلاقلا يلع وبأل  يلامألا 0
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 همسا ناكمب هنفد متو ىَمْلَسَو اجأ ّيلبج ةقطنمب يئاطلا متاح تام دقو

 يف ضراوع لبج ىلع ينعي  («هيلع متاح ربقو» :يومحلا توقاي لاق (ضراوع)
 ٌُباصنأ متاح ربق لوح ناكو» :ةريره يبأ نب ررَحُم لاق  ىَمْلَسَو اجأ ّيلبج ةقطنم
 .(حئاون ءاسن نهنأك تالباقتم

 لقن ةدحاو ةياور ىوس «متاح ةافو نمز رداصملاو تاياورلا بلغأ ركذت ملو

 باتك يف ةقرفتم ةريثك هرابخأو» : عماجلا باتكب متاح ةمجرت يف هلوق فرطماب اهنع
 ساسأ ىلعو .4 ِِكي يبنلا دلوم دعب ةنماثلا ةنسلا يف هتافو اوخرأو .خيراتلاو بدألا

 نأ :لوقأو .م01/8 قفاوملا ةرجهلا لبق 45 ةنس يفوت هنأ فرطماب لاق ةياورلا كلت

 نب نامعنلا يئاطلا متاح رصاع دقف ءديكأ أطخ اهيف متاح ةافو نمز نع ةياورلا كلت

 كلذو م5607 ةنس هدهع ءاهتنا ىتحو م١٠58 ةنس هدهع ةيادب ذنم ةريحلا كلم رذنملا
 «تاونس رشع نع لقي ال ام كلذ دعب متاح شاعو  تاونس نامثب ةثعبلا لبق

 كلذو «ةيوبنلا ةثعبلا دعب ةنماثلا ةنسلا ىف تام هنأ باوصلا ىلإ برقألا نوكي ىلاتلابو

 : م1 يل ز قناوملا ةرجتبلا لقا هس كارج
 «لاق برح نب ىلع انثدح :يطئارخلا ركب وبأ لاق» :ريثك نب ظفاحلا لاق

 نب ررحملا نب رفعج نيكسم يبأ نع يبلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه انئثدح
 نب زرحملا نب رفعج نيكسم يبأ نع :يناهفصألا ةياور يفو]  ررحملا نع «ديلولا

 نب ررَحُم تعمس :لاق ةريره يبأل ىلوم وهو ديلولا هدج نع هيبأ نع ديلولا
 «هنم بيرق اولزنف يئاطلا متاح ربقب سيقلا دبع نم رفن ْرَّم :لاق  [ثدحتي ةريره يبأ
 دعج ابأ اي :لوقيو هلجرب هربق ضكرُي لعجف يربيخلا وبأ هل لاقُي مهضعب هيلإ ماقف
 : هباحصأ ضعب هل لاقف رام ير دل اح اينما ارو ينراح اًنرقأ

 لوقي ًاعزف يربيخلا وبأ ماقف ءاومانف ليللا مهْنَجأو .تيِلَب دقو ةمر نم بطاخت ام
 ماق :يناهفصألا ةياور يفو] - هود يف ين اهتاخ نإد مكدطمب كياش زوق

 - [يتقان رقع متاح تيأر :لاق ؟كلام كليو :هباحصأ هل لاقف حيصي يربيخلا وبأ

 دقل هّللاو :اولاقو :ةراكأبو ةنواوعشب ارتباذو اهنورعتت ريف سوك اهنئان اذإف اويرظنت

 اذإف ءاوراسو  يربيخلا ابأ  مهبحاص اوفدرأف موقلا حبصأو .ًاتيمو اّيح متاح انفاضأ
 مكيأ :لاقف - متاح نب يدع وهو - ا

 كباحبما :ىرقادلا يتزبخأد مودلا يف يانا انتاجاوإ :لاق «ءانأ :لاق «يربيخلا وبأ

 وللا فدو 4 هلق ضبا اذه كللطحا ذأ ينرمأو «كتقان

 مهبحاص اوفدرأ امل ..ةريره يبأ نب ررحُم لاق » : يناهفصألا ةياور يفو

 .١"ج ة/ص - ىناهفصألل  ىناغألاو  <ج 7١7ص - ريثك نبال - ةياهنلاو ةيادبلا ()
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 ءمهقحلف ءالمج ًانراقو ًابكار متاح نب يدع وه اذإف بكار ىلإ اورظن ءاوراسو
 يل ركذف مونلا يف يبأ ينءاج : :لاقف ءاذه وه :اولاقف يربيخلا وبأ مكيأ :لاقف

 ىتح اهَدَدّرو ًاتايبأ كلذ يف لاق دقو كباحصأل كتلحار ىرقأ هنأو ةايإ كمتش

 :يهو اهتظفح

 اهماتشةريشعلامولظ قرصا تساوي انننأ

 اهماّه تددصدقةرفح ىدل  ىرقلاىغبت دث كبهسعب تنيتأ

 اهماعنأو ءيط كلوحو انف ايار انعانا صل

 انيماععسشت ئطيعلا يتاقإو انقايضأو,وعطتلالتإو

 .؟7(اوبهذو ءهبكرو هذخأف .هكنودف لمج ىلع كلمحأ نأ ي ىنرمأ لقو

 ًاتيمو اًّيح سانلا دوجأ» :ليق هباحصأو يربيخ يبأل ىرج ام ربخ رشتنا املو
 امل يربيخلا يبأ مالكو هيبأ ربق دنع موقلا لوزن هغلب ؛ متاح نب يدع نأ ودبيو .«متاح

 هلعجو يربيخلا يبأ ةقان رقع نم يدع ثعب «ربقلا دنع اومان املف «متاح ربق ضكر

 ءاهولكأو اهورحن تومت ةقانلا هباحصأو وه ىأر املف  ةرهاظ ريغ ةليسوب - ضهني

 رعشلاو لوقلا يربيخلا يبأل لاقو متاح نب يدع مهب قحل حابصلا يف اوراس املف

 0 5 .هتقان نع ًالدب ةقان هاطعأو ركذلا فلاس

 هوبأ يفوت امدنع - ًابيرقت - ا
 . متاح نب يِدَع ىلإ ةسايرلا يف هتبترمو متاح ةناكم تلقتناف (م114 ةنس يلاوح)
 سيئر ناكو «ءالقعلا داوجألا نم  عماجلا باتكب هتمجرت يف ءاج امك  يِدَع ناكو
 لبق ًاينارصن ناك» هنأ نييبتلاو نايبلا باتكب هتمجرت يف ءاجو ؛؛ةيلهاجلا يف ءيط
 تنك : الئاق همالسإ لبق ام ةرتف يف هيلع ناك ام متاح نب يدع فصو دقو (همالسإ

 ىلع يسفن يف ُتنكف مسار يرتاوت كانط ارش فير امرها

 «يموق يف أكلم تنكو «نيد
 سيئر سيلو ءيط ةليبق نم هموق يف - اكلم وأ - ًاسيئر متاح نب يِدَع ناك دقل

 نب ىدع ناكو « ءاهسيئر ءيط ةليبق نوطب نم نطب لكل ناك دقف ءاهلك ء ءيط ةليبق

 : متاح لاق .هموق مهو ءيط نب ثوغلا نب ورمع نب لع ينب سيئر متاح
 دنسُمانأ امو موق ىلإ مهاوس َعَدُمانأامف يموق لعثونب

 ,ا١ اج ةا/ ص يناهفصألل - يناغألاو - "جل 51١٠١ ص ب نيك و ةياهنلاو ةيادبلا ()

 .؟اج 73١ 5ص سانلا ديس نبال  رثألا نويعو - ةج 7 58ص - ماشه نبال - ةيوبنلا ةزيسلا 0
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 وه متاح نب يدع ناكف « ءًاضيأ اهسيئر لعُت ينب نم ةريبك ةريشع لكل ناكو

 سيئر تقولا تاذ يف هنكلو «لعُت نب لورج نب ةعيبر ينب سيئر  ةصاخ ةفصب
 يف - لعُت ينب  هموقب ريسي يذلا وهف عابرملا هل ناكو .مهعيمج لعُت ينب ريبكو
 ديز وه ماع يبرح دئاق ءيطل ناك اهريغو ءيط ةليبق نيب برح تعقو اذإف برحلا

 يتلا ةمينغلا عبر هل نوكي مث «لعث ينب دوقي متاح نب يدع ناكو لهلهم نب ليخلا

 فلس دقو «ةيلهاجلا يف عابرملا وه كلذف برحلا يف مهودع نم لعث ونب اهمدغي
 ءاهز ناك ةلمحلا كلت نم يئاطلا متاح عابرم نأو ميمت ينب ىلع ءيط ةلمح ركذ

 ةراغلا نم يعابْزم اذه :متاح هل لاق يمُجْرُبلا ليَبُج وبأ هيلع دفو املف ريعب يتئام
 : كلذ يف متاح لاقو ءأرفاو هذخف ميمت ينب ىلع

 اك 29 5 د
 ليلقلاب ىضرأّ تسل ينإف ًاَوُهَرَعابرِملاذخ هل ٌتلقف

 ةيوام هتدلاو اهقنتعت تناك يتلا ةينارصنلا ةنايدلا قنتعي متاح نب يدع ناكو

 نييكاطلا نمشي كلل زك ءءاشلاو ةدباييللا نع لاخر ياعسل نوم سحب كت
 :نمبلا ىف قطابفلاولئابقلا نفع

 0 ا ا لا ل ل ا
 (راصنألا) نييناميلا جرزخلاو سوألا نأو ( ةرونملا ةنيدملا) برثي ىلإ ِةِكَي دمحم

 0 ا و م ا ا

 ناك هنأل ًايبلس ديدجلا نيدلا اذه نم متاح نب يدع فقوم ناكو (ها" لاوش) دح

 اهل < لاق ةئآ تاياورلا ىدحإ معزتو « ةحيحصلا ةنايدلا يه ةينارصنلا هتنايد 0

 يسفن يف تنكو «ينم هب عمس نيح ِّكَ هللا لوسرل ةيهارك ّدشأ ناك برعلا نم لجر

 نأو حيحص نيد ىلع هنأ متاح سفن يف نظلاف «. . يموق يف ًاسيئر تنكو «نيد ىلع
 يف مالسإلا نيد ىلإ هليم مدع ىلإ ىذأ .برعلا كّلميو سأري نأ ديري كو ًادمحم

 دجن نم تاهج ىلإ ايارسلا ضعب ثعبي ذخأ ِي هللا لوسر نأب عمس املف - ةيادبلا

 :يل مالغل تلق» : متاح نب , يدع لاق (ةرجهلل ةعبارلا وأ ةثلاثلا ةنسلا يف كلذو)

 شيجب تعمس اذإف :ينم ًابيرق هسا ًانامِس 25 ًالامجأ يلبإ نم يل لوعأ
 م ينربخأ :يأ  يّنذآف دالبلا هذه ئطو دق دمحمل

 نيب ٍِفرْشُم ناكم ىلإ راس ءاهلزعب يدع هرمأ يتلا لبإلا ُمالغلا لزع املف

 .ضاترا دق يذلا لهسلا لمجلا وهو «لولذ عمج :ًاللذ )١(
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 تايار موي تاذ دهاش نأ ىلإ ةرتف اهب ثكمف ةنئيدملا قيرطو دجن يف نيلبجلا ةقطنم

 مالغلا داعف ءدمحم لويخ هذه :هل ليقف ءاهنع لأسف «دجن ىلإ ةمداق ةيبرح ةيّرَس

 :لاقف ٍةادغ ٌتاذ يناتأ  مالغلا يأ  هنإ مث» :يِدَع لاق «متاح نب يدع ىلإ
 «تايار تيأر دق ينإف «نآلا هعنصأف دمحم ليخ َكْنْيِشَغ اذإ ًاعناص تنك ام «يدع اي

 : يدع لاق» دمحم لويخ هذه وأ - ؟دمحم شويج هذه :اولاقف ءاهنع ٌتلأسف

 :ٌتلق مث «يدالوأو يلهأب ُتلمتحاف ءاهبّرقف «يلامجأ ىلإ ْبَرَثُك :مالغلل تلقف
 :لاقُيو «ماشه نبا لاق) ةّيِشْوجلا تكلسف ؛ماشلاب ىراصنلا نم ينيد لهأب ٌقحلأ
 1 ٌتْمَقَأ ماشلا ٌتمِلَق املف . .(ةيشوحلا

 يلاوح يف ماشلا نم متاح نب يدع ةدوع نكلو ؛«كلذ نمز ةياورلا ركذت ملو

 يف) ربلا دبع نب ظفاحلا ركذ امك كلذو ِلي هللا لوسر ىلع هتداقو مث ةسماخلا ةنسلا
 نب يِدَع مالغ اهآر يتلا تايارلاو لويخلا نأ كاردإ حيتي ء(ةرجهلل ةعباسلا ةئسلا

 121 فرانس ني دير ناقتي هللا لويسر افهم نرحل نينل لا قداح يحب نا

 شيرق لفاوق تناكو «ماشلا ىلإ لفاوقلا قيرط اهنم رمي دجن نم ةقطنم ىلإ يريمجلا
 عضومب ُرُمَت قيرط يهو ردب ةعقوم دعب ام ذنم قيرطلا كلت كلست تذخأ دق ةيراجتلا

 تناك :نساعلا نيس نبا لاق 0 تاجلف نإ يضفيو دجن يف (ةَدَّرَقلا) ىمَسُي ءام

 نم أرهش نيرشعو ةينامث سأر ىلع ةرخآلا ىدامج يف دجن ضرأ نم ةّدّرقلا ةوزغ
 ب ةدّرقلا ىلإ - ةءاحسشفلا نم بعار ةلاجب ينال سان ل 6 لل كرس تب هرم

 ريثك لام هعمو «يّزعلا دبع نب بطيوحو ةيمأ نب ناوفص اهيفو شيرق ريع ضرتعي
 جرخف «نايح نب تارف شيرق ريع ليلد ناكو ءمهرد فلأ نيثالث نزو «ةضف ةينآو

 تلفأو ءريعلا باصأف ديز مهضرتعاف - قيرطلا يف عضوم قرع تاذ ىلع عيب

 هلك هللا لوسر ىلع ريعلاب ةثراح نب ديز مِدَثو ءنايح نب تارف ٌرِسَأو «موقلا نايعأ
 ءةيرسلا لهأ ىلع ىقب ام ِمَسْقو ءمهرد فلأ نيرشع ةميق سمُخلا غلبف اهَسّمْخَف

 لبق «ةرجهلل ثالث ةنس يناثلا ىدامج يف كلذ ناكو .""”2نايح خ نب تارف ملسأو
 دعب للا راحو ؛ ديز ةّيِرَس تناك مث ها ةنس لاوش يف دحأ ةعقو نآل دحأ ةعقوم

 ةثراح نب , ديز ةُيِرَس» : ماشه نبا لاق ًابيرقت ةعبارلا ةنسلا طساوأ يف - دحأ ةعقوم

 اهيفو شيرق ريع ٌباصأ نيح اهيف ل هللا لوسر ثعب يتلا دجن هايم نم ةدّرقلا ىلإ

 نوكلسي اوناك يتلا قيرطلا اوفاخ ًاشْيَرُق نأ اهثيدح نم ناكو «برح نب نايفس وبأ

 ةريثك ةّضِف هعمو نايفس وبأ مهيف ٌراَجُت مهنم جرخف «قارعلا قيرط اوكلسف ماشلا ىلإ
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 ءاملا كلذ ىلع مهيقلف ؛ةثراح نب ديز ِْل هللا لوسر ثعبو .. مهتراجت ٌمظُع يهو
 . ليك هللا لوسر ىلع اهب مِدّقف «لاجرلا هزجعأو ءاهيف امو َّريعلا كلت باصأف ءدجنب

 ةنسلا نابعش يف تناكو) ةرخآلا ردب ةوزع ىف ةخأ دعب تباثا ني ناسخ لاقف لاقف

 :(اهكولس نم مهرذحُيو)  قيرطلا كلت مهذخأل ًاشيرق ُبْنَّؤي (ةرجهلل ةعبارلا

 '"0ِِراَوَألا ٍضاَخْملا ءاَوْنأك ُداَلِج اهنوُذ لاح دق مالا ٍتاَجّلَق اوَُ

 فقالا يدنا رات اًمَح ٍهراَصنَأو ْمْبَر َوْخُن اوُرججاه ٍلاجر يدي

 نب يدع مالغ اهآر يتلا ةّيِرَسلا نأ نونظي ةاورلا ضعب , نأل انه كلذ انركذ دقو

 ضارتعال تناك امنإو «كلذك رمألا سيلو ؛ءيط وزغل تناك اهمودقب هربخأو متاح
 0 نع هللا يضر يناميلا يبلكلا ةئراح نب , ديز ةدايقب تناكو شيرق لفاوق

 ُرُمَت يتلا لفاوقلا ةيامحو ةرافخ ىلوتت ءيط تناك ماشلا تاجلفو ةيداب ىلإ دجن قيرط

 مدعب ًارارق هرابتعا نكمي هدلوو هلهأب ماشلا ىلإ ريسي نأب متاح نب يدع رارق نإف ءاهب
 لهأب ٌقحلأ) :لاقو اهلك ةقطنملا رداغ ءيط سيئر نأ املاط ثدحي اميف ءيط لخدت

 . ؛ماشلاب ىراصنلا نم ينيد

 نيب عضوم : ةّيِشْوُج١ :يمزاحلا لاق «ةيشوجلا قيرط متاح نب يدع كلس دقو

 :يومحلا توقاي لاقو . .ماشلا دصق نيح متاح نب يدع اهيلع كلس ماشلاو دجن

 كلذ نم ودبيو 2«قشمد ةهج نم اهنم خسارف ةتس ىلع صمح ىرق نم ةيرق : ةّيِشْوَج
 . ماشلاب مهدنع ماقأ هنأو ؛ةنساسغلا متاح نب يدع لاوخأ ىرقو دالب نم اهنأ

 شيرق ةلفاق ىلع يبلكلا ةثراح نب , ديز ةدايقب كو هللا لوسر ليخ تراغأ املو
 ناسرف راجتو ءاربك نم هريغو برح نب نايفس وبأ اهيفو شيرق ةراجت ْمظع اهيف يتلا

 شيرق لاجرو نايعأ ةاجنو بوره ىوس اهنع تاياورلا ركذت مل ةكرعم تعقو «شيرق
 ءًاريسأ مهليلد عوقوو «ةعيبر يبأ نب رمعو «بطيوحو «برح نب نايفس وبأ مهيفو
 دقو .ىلوألا ةرملا يف ناك نايح نب تارف نأ رهاظلاو «ناّيح نب تارف هنأ ليقو

 ةلفاقلا اوقاسف «هعم نيذلاو ةثراح نب ديز ديب كلت شيرق ةراجتو ةلفاق تععقو

 ببس نع حيحص ربخ دجوي ال ةأرما ىرسألا نيب ناكو ةرونملا ةنيدملا ىلإ ىرسألاو

 رع نسم «متاح تنب ةنافس يهو اهرسأ ةيفيكو

 دلك هللا :لؤسرادنع م, مآاح كدي ةناذش

 ةناّقس «ةثالثلا متاح دالوأ ربكأ تناك ةناّفس نأب ةيخيراتلا صوصنلا تفلس دقل

 .كارألا رجش ىعرت يتلا :كراوألا «لماوحلا لبإلا :ضاخملا «برحلا يف ةدلاجملا :دالجلا 000
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 اهوبأ ناكو «برعلا ءاسن دوجأ نم متاح ُتنب ةناهَّس تناك» هنأو ءهّللا دبعو يِدَعو
 يِطعَأ نأ امإ . .اهوبأ اهل لاقف «سانلا اهيطعتو اهّبُهَتَف لبإلا نم ةمرّصلا اهيطعُي

 هّللاو :تلاقف ؛ءيش اذه ىلع ىقْبَي ال هنإف ءيِطْعُتو كسمأ نأ امإو ( يكِسمَُو
 هلام يجتاز ر اهل ذاق: تتلاق « ادرأ فليم ال هللا و انا وج: لاقل« اذنأ كليا آل
 مهارقأو ءاسنلا ىخسأ نم تناك دقو ءرخآ ناكم يف ةناّقَس تنكسف ؟"لاانَياَبَتو

 هلهأ عم متاح نب يدع راس ىتح كلذك لزت ملو «ةمزاح ةلقاع ةأرما تناكو «فيضلل

 نكست تناك امنإو هعم نكست نكت مل اهنأل هعم ةناّفس هتخأ ذخأي ملو ماشلا ىلإ هدلوو

 ةنس يف يأ)  كاذنآ متاح نب يِدَع ناكو «(رضاح) اهل لاقُي ىرخأ ةقطنم وأ ةيرق يف

 دقو... اهرمع مع سمشلا وحن ىف ةنافس تناك امقيب فيتو ةحن نتعرأ نبا دا(حا
 نم نينس نامث دعب تام يئاطلا متاح نأ تمعز ىتلا ةياورلا باوص مدع نييبت فلس
 يف اهيبأ ةافو دنع ةنافس تناك اذإف «ةنس نيعبرأو تسب ةرجهلا لبق يأ هي يبنلا دلوم

 ةنسلا يف نيعستلا تزهان دق اهنأ ةياورلا كلت ىضتقم نإف اهرمع نم نيعبرألا وحن

 . "”نيسمخلا وحن يف تناك اهنأ ىلع عئاقولا لدت امنيب «ةرجهلل ةعبارلا

 قاحسإ نبا ةياور معزت ىرسأ نيب (برغي) ةنيدملا ىلإ ةريسأ ةناّمس تقيس دقو
 نكت ملف ءاهاوس ءيط نم نكي مل هنأ ىلع عئاقولا لدت امنيب (ءيط نم ايابس) مهنأ

 ضعب نأ اهرسأ ببس نوكي دقو ءاهريغ يف الو ةنسلا كلت يف ءيط عم برح يأ كانه
 تناك دقف «بورهلا مهل تْلَهَس وأ مهتيامحب تماقف اهيلإ اوبره شيرق ةلفاق يف نيذلا
 اهنأ رهاظلاف 00 براهلا ةيامحو ريسألا كفو عئاجلا ماعطإ يف اهيبأب يدتقت

 . قمار قلو هللا :لوسر ئربل اهرسأ تيس ناك «كلذ نم ءيشب تماق

 ريثك نباو رثألا نويع يف اسنلا ديس نباو ةيوبنلا ةريسلا يف ماشه نبا ركذ دقو

 بايب ةريظح يف مت اس ثنو تاعك : لاق" :قاحسإ نبا ةياور نع ةياهنلاو ةيادبلا يف

 تناكو ؛هيلإ تناقف ل هللا لوسر اهب ٌرمف ءاهيف ٌسْيحُ 7 ايايسلا تناك :بونتسلا

 هللا ّنَم ىلع نّيماف «دفاولا باغو لارا كلم هدللا لوسرتاب تلاع "لاعاد

 ."ج ؟7* ص - ىلاقلا يلع وبأل - يلامألا ١١(
 ءاسعل ءارمح» تناك ايابسلا يف اهب يتأ امل يئاطلا متاح تنب نأ ريثك نبا اهركذ ةياور يف ءاج 000

 . نيذخفلا ءافل 7 ةجلدخ نيبعكلا ءامرد ؛«ةماهلاو ةماقلا ةلدتعم فنألا ءامش ءاطيع ءافلز

 اهب بجعأ بلاط ىب نب يلع اهأر املف نينتملا ةلوقصم نيحشكلا ةرماض «نيرصخلا ةصيمخ

 هر ا ل مس و لا 8
 ا ل ا ا ا ا ال ال

 :ةل 0 ف
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 لب هللا لوسر ىضم مث ..©”هتاح نب ُيِدَع :تلاق ؟كُدِقاو نمو :لاق «كيلع
 اذإ ىتح .اهملكي ملف .كلذ لثم هل تلاقف ءاهب رم دغلا نم ناك اذإ ىتح .اهكرتو
 يموق نأ :اهفلخ نم لجر اهيلإ راشأفا ءهنم تسكئي دقو .اهب َّرَم دغلا دعب ناك

 يلع نما ؛دفاولا باغوكلاولا كله هللا لوسر اي. تلاقف :ةيلإ تناقق ءةيملكت
 نوُكي ْنَم كوت ْنم يِدجُت ىْنَح ٍجوُرُخِب يلَجْمَت الف ُتْلَعف ذَق ١ :ِْكَي لاقفا . كيلع ُهّللا َّنَم

 نأ اهيلع راشأ يذلا لجرلا نع تلأسف .«يِييِنِذآ مث كدالب ىلإ ِكَمْلبُي ىتح ٌةَِث ِكَل
 . "0(بلاط يبأ نب يلع : ليقف .هملكت

 لاق :لاقف «قاحسإ نبا ةياور نم حصأ ةيناث ةياور ريثك نب ظفاحلا ركذ دقو

 نب دمحم ركب وبأ ينثدح : ظفاحلا هللا دبع وبأ انأبنأ :يقهيبلا ركب وبأ ظفاحلا
 دحاولا ديع نب ريثك نب ديبع ديعس وبأ انثدح لاق  ينامُعلا فسوي نب هللا دبع

 ةزمح يبأ نع ديمح نب مصاع انثدح لاق  درص نب رارض انثدح لاق  ينوكسلا
 نب ىلع لاق لاق يعخنلا دايز نب ليمك نع بدنج نب نمحرلا دبع نع يلامثلا

 هوخأ هئيجي لجرل ًابجع ءريخ يف سانلا نم ًاريثك دهزأ ام هللا ناحبس اي بلاط يبأ

 ًاباقع ىشخي الو ًاباوث وجري ال ناك ولف ءالهأ ريخلل هسفن ىري الف ةجاح يف ملسملا

 هيلإ ماقف .حاجنلا ليبس ىلع لدت اهنإف قالخألا مراكم يف عراسي نأ هل يغبني ناكل
 ءمعن :لاق ؟وكك هللا لوسر نم هتعمسأ نينمؤملا ريمأ اي يمأو يبأ كادف :لاقو لجر
 ٌتلقو اهب ٌتبجعأ متاح ةنبا تيار انملق““ . ءيط ايابسب ىتأ امل «هنم ريخ وه امو

 تيار اهل الان كيسا تملك ولذا «ىىتف ىف اهليجييفا هللا لوطر ىلإ نياطلا

 برعلا ءايحأ يب تمشت هت الو ينع يلخُت نأ َتيأر نإ دمحم اي :تلاقف .اهتحاصف نم

 وسكيو عئاجلا عبشيو يناعلا كفيو رامذلا يمحي ناك يبأ ّنأو «يموق ديس ةنبا ينإف
 ةنبا انأف طق ةجاح بلاط دري ملو مالسلا يشفيو ماعطلا معطيو فيضلا يرقُيو يراعلا

 انمحرتل ًاتمؤم كوبأ ناك ول ءاقح نينمؤملا ةفص هذه» :لَك يبنلا لاقف .يئاطلا متاح
 مراكم بحي ىلاعت هللاو «قالخألا مراكم بحي ناك اهابأ نإف ءاهنع اًولْ هيلع

 ؟قالخألا مراكم ُبحي هللا هللا لوس اين + لاقق نانا نم ةدزم وبا ماقف ««قالخألا

 0اس ا ع ةنبلا حسب ل هديب يحق ىللاو لَك ِهَّللا لوسر لاقف

 ةّيِرَسلا اهترَسْأ يئاطلا متاح تنب ةناّفَّس نأب نيقيلا أبنلا مدقت ام لمجُم نم نيبتيو

 ءزجلا اذهو (فيدرلا) نم اهلصأ ناك ذإ (دفارلا) اهنأ بوصألا لعلو (دفاولا) ةملكل ىنعم ال )١(

 .ًابلاغ عوضوم ةياورلا نم
 ”ج ”7١”ص - سائلا ديس نبال  رثألا نويعو 4 ج 747ص - ماشه نبال  ةيوبنلا ةريسلا (5)

 .هج ”4ص - ريثك نبال - ةياهنلاو ةيادبلاو
 .3ج ١7ص - ريثك نبال  ةياهنلاو ةيادبلا )
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 يف شيرق لفاوقل ضرعتلل يبلكلا ةثراح نب ديز ةدايقب وك هلكت هّللا لوسر اهثعب يتلا
 اهمايق اهرسأ ببس نوكي دقو - 0 م يالا الا

 ْتَلِعُجا ةريسأ اهب يتأ املف «شيرق ةلفاق يف ناك نم ضعب ماعطإو ةراجإو ةيامحب
 كو هللا لوسر اهب َرَمَ ءاهيف سبت ايابسلا تناك «ٌيوبنلا دجسملا بابب ةريظح يف

 هللا لوسر اي :تلاقو هيلإ تماقف ءهيملكف يموُق ْنأ :بلاط يبأ نب يلع اهيلإ راشأف
 ديس ةنبا ينإف ؛برعلا ءايحأ يب تِمْشُت و ينع يلخت نأ تيأر نإ - دمحم اي
 «عئاجلا عبشيو ؛يناعلا كفيو «رامّذلا محي ناك يبأ ْنأ  هّللا لوسر اي - «يموق
 بلاط دري ملو مالسلا يشفيو ءماعطلا معطيو «لفيضلا ىرقيو «يراعلا وسكيو

 هللا ْنَم يلع ْنُئْماَف) يئاطلا متاح ةئبا انأ :تلاق ؟ِكّدِلاو ْنَمو :لاق ؟'"طق ةجاح
 : للي هّللا لوسر لاقف 2( كيلع

 اهابأ ٌنِإَف ءاهنع اوُلَخ .هيلع انمحرتل ًانمؤم وبأ ناك ول .اقح نيئمؤملا ةفص هذه
 . ( قالخألا مراكم ُبحي ُهللاو «قالخألا مراكم ُبحُي ناك

 ةللاو هّللا لوسر اي) :لاقف يناميلا يولبلا راين نب ةدرب وبأ يباحصلا ماقف

 ٌدحأ ةنجلا ّلخدي ال هديب يسفن يذلاو ) : لع هّللا لوسر لاقف ؟( قالخألا مراكم بحي

 .( قلشلا نسحب الإ
 ْنِم يِدَجَن ىّنَح جوُرُخب يلفت ال١ : متاح تنب ةناّمسل 8ك هللا لوسر لاق مث

 . « ينينذآ مث ءِكِدالب ىلإ كملي ىّنَح َةَنِب ِكَل ُنوُكي ْنَم كِمؤَق

 نم ةرتف ةرونملا ةنيدملاب راصنألا ضعب لزنمب يئاطلا متاح تنب ةناّقس تماقأف
 تماقأف '"”«تملسأ متاح تنب ةناّمس نأ» يناهفصألا جرفلا وبأ ركذ دقو «نمزلا
 ءماشلا نيدصاق ةينميلا ةيريمحلا ةيعاضُقلا َيِلَب ةليبق نم ٌُبكر ميك ىتح ةنيدملاب
 ةئبا تلاق «ةيوبنلا ةريسلا يف ماشه نبا لاق .ماشلاب يدع اهيخأ يتأت نأ ةنامس تدارأف
 : يئاطلا متاح

 نأ درا اهنإو :كلاق ءةعاَضق وأ ْيِلَب نم ٌّبكَر مِدَق ىتح - ةنيدملاب - ٌتْمَقأ ١
 َطْهَو مِيَق دق هللا لوسر اي : :ٌتلقف هِي هللا لوسر ٌتئجف :تلاق «ماشلاب يأ يتآ
 :ةقفن يناطعأو لَك هللا لوسر يناسكف :تلاق .غالبو ةقث مهيف يل يموق نم
 ."'”«ماشلا ُتِمِدَت ىتح مهعم ٌتجرخف

 ماعطإو ريسألا كفو ريجتسملا ةيامح نم هب موقي اهوبأ ناك امب تماق اهنأ متاح ةئبا مالك ريشي (1)
 .قالخألا مواكم نم كلذ ريغو عئاجلا

 .7١ج 94  يناهفصألا جرفلا وبأل - يناغألا (؟)
 .5ج 7 57ص - ماشه نبال - ةيوبتلا ةريسلا ()
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 ك0 1 ادا اللا دا ااا لا دولا سسسكس

 دنع ًاميقُم يئاطلا متاح نب ُيِدَع ناك  ةرجهلل ةسماخلا ةنسلا يف  كاذنآ

 0 .ثولمب يقتلي ناكو «قشمدو صمح نيب ةيِشْوَج 0 لا كارخا

 هد ليبق يراصنألا

 ينامي لكرخف مورلاىلإ ماشلاب ككلُم نإفاًهْنَّرِهْشَأ
 تباث نب ناسح لاقو
 لوألا ةايرنلا نك لشي اوم تويت جر نب م مو

 ٍلَضْفَملا ميركلا ةيرام نبا ربق مهيبأربق لوح ةَئْفَج دالوأ

 لسلسلا قيحرلاب قفصي ىَدَرَب .مهيلع صيربلا ٍدْرَو نم نوقَسُي
 لوألا زارتطتللا نيس كرخأالا غش ء«مهباسحأ ةميرك «هوجولا ٌضيب

 - ةمؤت هيلإ ٌبوُضَت ةئيعظ ىلإ رظَن ذإ ةيشوجلا يف ُدِعاق متاح نب يِدَع امنيبو

 لاق  هدصقت :هّمؤتو . هوحن َلِبَقُت :هيلإ توصتو ءاهجدوه يف ٌةأرملا : ةنيعظلاو

 ْتَلَحَسْلا يلع ثفقو املف «يه يه اذإف 0 : يسفن يف ٌتلقف ءّيِدَع

 تكرتو كدلوو كلهأب تلمتحا ءملاظلا ؛مطاقلا ا ها عر ا نا

 دقل هِرْذُع نم يلام هّللاوف 0 :لاقف ؟َكتَرْوَع كدلاو ةيقب

 هللا لوسر عم اهربخب هتربخأو «ماشلاب هدنع تماقأف «تلزن مث ٠ تك نب مم

 رمأ يف َنْيَرَت اذام :ةمزاح ةأرما تناكو اهل ُتلقفا 0 .دْلِيَو دمحم

 قباسللاف ًايبن لجرلا نكي نإف .ًاعيرس هب ََحْلَت نأ هّللاو ىرأ : تلاق ؟لجرلا اذه

 هَّللاو :ٌتلُق :لاق سلا تنأو٠+ةزمبلا ع يف َلِذَت نلف اكلم ْنُكي ْنِإو «هلضف هيلإ

 .2يأّرلل اذه نإ

 نم هتدوع دنع نوكي دقو ماشلاب امهو نوكي دق هتخأ عم اذه يدع مالكو

 «ةرجهلل ةسداسلا ةنسلا يف اهيلإ داع دقو «ىملسو اجأ يلبجب هتقطنم ىلإ ماشلا

 يف نيبئاخ اوعجرف ةرونملا ةنيدملا اوزغ لئابقلا نم اهفالحأو ًأشيرق نأب عمسو

 رمتعي نأ ديري ةكم ىلإ هباحصأب هجوت ِك# هللا لوسر نأب عّمَس مث «قدنخلا ةوزغ

 1 ةنس ةدعقلا يذ يف ةيبيدحلا حلَّص مهعم دّمَعو ةكم لوخد نم شيرق هتعنمف

 قاحللاو ريسملا ديري نمل ةيبيدحلا حلص حاتأ دقو «ةنيدملا ىلإ داعو ةيرجه

 هيما قرطلا يف اهئافلحو شيرق ضرعتت الو هب قحلي نأ هلي دمحم يبنلاب

 وهو هباحصأل يك هللا لوسر لاق دقو +قرطلا تناك كلذبو::هيلإ نيبسملا ديري

 ؟ةتيلجلاب
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 . )00( ضرألا لهأ ٌريخ مه «باحسلا مهّنأك نميلا لهأ مكيلع ٌعلطي)
 نب ليفطلا بكوم اهنم ناك «ةئيدملا ىلإ دفاوتت نميلا لهأ نم بكاوم تذخأف

 يسودلا ةريره وبأ مهنيب سود نم تيب لهأ نينامث يف هنع هللا يضر يسودلا ورمع

 مث ها/ ةنس مرحم رهش يف نميلا نم ْكلَي هللا لوسر ىلإ اولصوو هنع هللا يضر
 نيسمخو ةعضب اوناكو هنع هللا يضر يرعشألا ىسوم يبأ ةدايقب نييرعشألا بكوم
 نم مهريغو «هموق نم نيسمخو فين يف ةممح نب ورمع نب بدنج بكومو ءالجر
 ةئامعبس نميلا نم َدَكَو ١ هنأ ءابنألا باتك يف ءاج كلذ يفو «نميلا لهأ نم ةثامعبس اوغلب دقو ةرجهلل ةعباسلا ةنسلا كلت يف هلو هللا لوسر ىلإ اومِدَق نيذلا نييناميلا
 نم مهناوخإ بناج ىلإ مهنكامأ اوذخأف ©”«ةرجهلل عبس ةنس يف نينمؤم ناسنإ
 متاح نب يِدَع عمس املف :لويسرلا بكوم يف راصنألا نييناميلا جرزخلاو سوألا
 . لَو دمحم ىلإ ريسملا ىلع مزعلا َدَقَع كلذب

 لِلَك لوسرلا بكوم يف . . متاح نب يدع
 :هسفن يف لاق  اهراشتسا نأ دعب وأ - هتخأ متاح نب يدع ريشتسي نأ لبق

 . «ٌتملع ًاقداص ناك نإو «ينرضي مل ًابذاك ناك ْنِإف ءلجرلا اذه تيتأ ول هّللاو»
 .كلم مأ يبن وه له ينعي  ؟لجرلا اذه رمأ يف نيرت اذام» هتخأ َيِدَع راشتسا املو
 ًايبن لجرلا نكي نإف ءاعيرس هب ٌّقَحْلَت نأ هّللاو ىرأ :نحأ ةنلاقد ؟ةيلإ نيشي لهو
 هَّللاو :لاقف .تنأ تنأو «نّميلا ٌّرِع يف َّلِذَت نلف ًاكلم نكي نإو ءهلضُم هيلإ قباسللف
 ْ .«ئأرلل اذه نإ

 نم ىمظعلا ةيبلاغلا نأل (نميلا رع يف لذت نلف) هل تلاق اهنأ نايبلا نع ينغو
 ناكسلا ةيئاهب ةرودملا ةنيدملا تناكو :نيينميلا نم اوناك ِةِيو دمحم باحصأ
 : يراصنألا تباث نب ناسح لاق «نوينامي جرزخلاو سوألا اهلهأ نأل .لهألاو

 رْخاَفَملا لهأو ٍنالهك نب ديز نبا كلام نب ثوغ نبا تْبَنلا ونب ٌنحنو
 ًهاوجلا ٌيخ نونكملا رهوجلا ىلإ اهُبيِجُنَت ًأبس انوُعدت نوُنامَي

 1 :ًاضيأ تباث نب ناسح لاقو
 ِكعلوأو ىَلوُأ نم ثباش بسانم اًئبطلتخت مل نويداع نوثامي

 .«نميلا ٌّرِع يف َلِذَن نلف ..» يِدَع اهيخأل متاح تنب ةنامس تلاق كلذل
 .ينرضي مل ًابذاك ناك نإف لجرلا اذه ُتيتأ ول هللاو» :هسفن يف لاق دق يِدَع ناكو

 يناربطلاو دمحأو ىلعي وبأو رازبلا هج رخحأ :ثيدحلا .
)١( 

 )( ص  ةرابز دمحمل - ءابنألا ١6.
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 م ل ا ا ا وام ل ااا الا

 هسفن يف نظي وهو «ةينارصنلا ةنايدلاب نيدي يدع ناكو .(ٌتملَع ًاقداص ناك نإو

 . اعيش قحلا نع ينغي ال نظلا نكلو :«حيحص نيد اهنأ

 ديشلا ىف يف ةرونملا ةئيدملاب هيك هللا لوسر دمحم ىلإ متاح نب , ئِدَع قلطتاف

 ءاجو ءاها/ ةنس نابعش يف ةنيدملا لخدف بجر رهش وهو هّيظعُت هئظعت بزعلا تناك يللا

 ةرشع ةنس تاياورلا ضعب يفو ه4 ةنس يف ناك همودق نأ تاياورلا ضعب ىف

 يف ةثلاث ةرم ميلق مث ه5 ةنس ءيط دفو عم ةيناث ةرم مِدَق هنأ كلذ عمجيو .ةرجهلل

 :ربلا دبع نب ظفاحلا لاق كلذ يفو «هال ةنس ناكف لوألا همودق امأ «ةرشاعلا ةئسلا

 لهأ هآر ر املف '''«ةرجهلل عبس ةنس نابعش يف لف يبنلا ىلع متاح نب نب ِيِدَع مِن

 نع هدنسُم يف دمحأ مامإلا نع ريثك نبا ظفاحلا ركذ دقف .همودقل اوفرشتسا ةئيدملا

 ل
 ىلع تلخدف !متاح نب يِدَع :سانلا لاق ءتمِدّق املف: :لاق متاح

 . خ45 هللا لوسر

 ةَجوُت «همدقمل ٌسانلا فرشتس أو ةرونملا ةنيدملا متاح نب ؛ ٍيِدَع لخد نأ دعيف

 نويع يف سانلا ديس نباو «ةيوبنلا ة ةريسلا يف ماشه نبا لاق «يوبنلا دجسملا ىلإ

 ُتْمَلَسُف ؛هدجسم يف وهو هللا لوسر ىلع ُتلخدف : متاح نب يِدَع لاق ةرثألا

 ىلإ يب قلطناو كي هللا لوسر ماقف .متاح نب يدع :ُتلُق ؟ْلُجّرلا ِنَم :لاقف ءهيلع

 اليوط اهل فقوف « هتفقوتساف «ةريبك ٌةفيعض ةأرما ُهَيِقل ْذِإ هيلإ يب ٌدِماعَل هنأ هللاوف « هتيب

 كلم اذه افكهللاو : يسفن يف ٌتلَقف :يدع لاق .اهتجاح يف هملكت

 افي ٌةوُشَحَم مَدأ نم ٌةَداَسو لواتت ؛هتيب يب لخد اذإ ىتح يب ىْضَم مث

 ءَتْنَأ لب :لاقف .ًاهيلع سلجاف تنأ لب : : تلق «هذه ىلع سيجا :لاقو ىلإ اهعفَدَف

 هّللاو : يسفن يف تلق :يدع لاق «ضرألاب كي هّللا لوسر سّلَجو ءاهيلع تثسلجف

 قلع فأي ذهام
 مامولا دنسم نع ريثك نب ظفاحلا اهركذ يتلا ىلوألا ةياورلا قايس يف انه كانو

 مِلْسَأ متاح نب | يدع اي :هلَك هللا لوسر يل لاقف : متاح نب يدع لاق» هنإ «دمحأ

 ملعأ تنأ :ٌُتلْقَ ف ؛كنم كنيدب ملعأ انأ :لاق «ينيد ىلع ينرإ كلف : اظاث لع

 م 57 ؟ةّيسوكرلا نم َتْسَلَأ ءمعن :لاق !؟ينم ينيدب

 "كل

 .1ج ١4 ١ص - يبطرقلا ربلا دبع نبال - باحصألا ةفرعم ىف باعيتسالا )١(

 ْ .ةج 71ص - ريثك نبال  ةياهنلاو ةيادبلا (؟)
 . لخدلا فيل وهو فيللا تابنب ةوشحم يأ : 'اننل ةديكحمو .دلج نم ةداسو يأ : : مدأ نم ةداسو ()

 .؟ج ١7ص - سانلا ديس نبال رثألا نويعو - ؛ج ؟44ص ماشه نبال - ةيوينلا ةريسلا 0
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 | :لكي هَّللا لوسر لاق مث» : يلاتلا ظفللاب رثألا نويعو ةيوبنلا ة ةريسلاب ةيئاثلا
 ا ا ©20ىّلب ثق ؟اًيْوُكَر كت ملأ : متاح نب ّيِدَع اي
 رسلا يف ناك امنيب ًايئارصن ناك هنأ فورعملا ناك دقف :سانلا نع ًايفخم ناك أرمأ
 هل لاق املف .(ةيئباصلاو ةينارصنلا نيب نيد) وهو ةّيسوُكرلا نيدو بهذمب ُنيِدي

 نأ ٌدْعَي ملف» : يدع لاق ( ؟ةيسوكرلا نم َتْسَلأ مِتاَح نب ّيِدَع اي هيإ ١ :هلكك هللا لوسر

 .«ىَلَب :ٌُتلُقو ءاهل ٌتعضاوتف اهلاق
 . ىَلَب :ُتلُق ؟عابزملاب ٌكِْوَق يف ٌرِسَت نكت ْمَلوأ) :لكي هللا لوسر لاق مث

 يبن هنأ ٌتفرعو .هّللاو لجأ : : ٌتلُق "”0َكِنِيِد يف كل ْلِحَي نكي ْمَل َكِلَذ َنف) :لاق
 1 يلام ا ل

 هنأ هل فقع تادعبف «ًالويحم ناك رخآ ًارمآ ىدعل فشك هنأ انه دوضقملاو
 عبر وهو عابرملا ذخأ هيلع مرحت ةنايدلا كلت نأ هل فشك ؛ةيسوكرلا ةنايدلاب نيدي
 كل لحي ال اذه» :هل لاقو «برحلا يف هموقب ريسي امدنع اهذخأي ناك يتلا ةمينغلا

 :هللاو لجأ» :يِدَع لاقف (َكِنيِد يف كل لحي نكي مل َكِلُذ نإف» وأ (كنيد يف
 ءًاكلم سيل هنأ كلذ لبق فرع امك ؛««سانلا هلهجي ام ُمَلْعَي لسرُم يبن هنأ فرعو
 هل فشك نأ ثبل امو ءمالسإلا نم هعنمي ءيش هسفن يف ناك دقف تمصلاب ذال هنكلو

 : هنأ دمحأ مامإلا دنسُم نع ريثك نبا ةياور يف ءاجف «ءيشلا كلذ ِةْكَي هللا لوسر

 2 0 ا :تلكي هَّللا لوسر هل لاق
 (. . برعلا مهتمر دقو ءمهل ةوق ال نمو سانلا ةفعض هعّبتا

 : يلي ام دمحأو يوغبلا نع رجح نب ظفاحلا ركذ كلذكو

 كعنمي امنإ هنأ ٌنظأ دق ءملْسَت مِلَسْأ ١ متاح نب يدعل لَك هللا لوسر لاق مث
 .220(ادحاو ًابلإ انيلع سانلا ىرت كنإو «يلوح نْمِم اهارت ةضاضغ

 لاق نأ دعي ملف ٠ «متاح نب يدع سفن يف رودي ام لعفلاب وه كلذ ناكو

 .(هللا لوسر كنإو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ) يدع لاق ىتح كلذ ِةَي هللا لوسر
 : متاح نب يدع لاق هنأ ريثك نبا ةياور يف ءاجو

 ."ج ١7ص - سانلا ديس نبال - رثألا نويعو - ؛ج ؟ 44ص - ماشه نبال - ةيوبنلا ةريسلا )١(
 .كموق عابرم لكأت تنأو ةيسوكرلا نم تسلأ» انه دمحأ دنسم نع ريثك نبا ةياور يف ءاج (")

 .«كنيد يف لحي ال اذه :لاق .ىلب :تلق

 .؛ج ؟55ص - ماشه نبال - ةيوبنلا ةريسلا
 نبال  باعيتسالاو 75ج 48ص - ينالقسعلا رجح نبال  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا ()

 د 15 نص تلا دبع
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 نإو دوهيلا مهيلع بوضغملا نإ :لاقو «رشبتسا ههجو ٌتيأرف «ٌتملسأف»

 . «ىراصنلا نيلاضلا

 ليي يبنلا ىلع متاح نب يدع مودق نأ مجارتلاو تاياورلا ضعب يف عاش دقو

 ةنسلا يف ناك امنإ كلذ نأ باوصلاو «ةرجهلل ةرشع ةنس وأ ةعست ةنس ناك همالسإو

 ْ ؟يليزام كلل : ىلع ةلدآلا نيو: ةرجتيلل ةعباسلا

 كعنمي يذلا ملعأ ينأ امأ» :متاح نب يدعل لاق كي يبنلا نأ :لوألا ليلدلا

 .«برعلا مهتمر دقو «مهل ةوق ال نمو سانلا ةفعض هعّبتا امنإ لوقت مالسإلا نم
 انيلع سانلا ىرت كنإو يلوح نمم اهارت ةضاضغ كعنمي امنإ هنأ ٌنظأ دق» :هل لاقو

 0/0 سل ل ا .«ًادحاو أبلإ

 هلك هللا لوسر نلف ايرعبو ابلإ برعلا لئابغ لغأو :نقيرق تتناك عين دهم نانعمر
 مناست نب يدع مرق نأ ىلع لتر كلذت «تملسأ دق ءيط ةليبق نكت ملو نيملسملاو

 .ةكم حتف نم ةنس لبق ةعباسلا ةنسلا يف ناك همالسإو

 ةقداخت يف تاخ نب يدع هيلإ ديو امل باطخلا نيب رمع فيدح : يناثلا ليلدلا

 ءاورفك ذإ تقلشأ :نيلت ريغ: لاقت ؟نينمؤملا ريمأ اي ينفرعت امأ) :لاقو رمع

 نب ىسوم نع هحيحص يف يراخبلا هجرخأ (اوركنأ ْذِإ ٌتْفَّرَعَو ءاوريدأ ْذِإ تلّبقأو

 هركذ كلذكو تيرخ زب نكمل نع ريع زب قللملا درع رع ةنارع با وع عانبا

 ذِإ تْنَمآ . .كفرعأ معن مع لاقل كقلب لاربع و طاقامتلا و رييحح نب ةيواحللا

 لق نمار ملم هنا نعي كن ”«اوربدأ ْذِإ ٌتلَبْقأَو ءاوركنأ ْذِإ َتْقَرَعَو ءاورفك

 .ركذلا فلاس يوبنلا ثيدحلا ةلالد ززعيو «ةكم حتف

 ةفرعم ىف باعيتسالا باتك ىف ربلا دبع نب ظفاحلا ركذ :ثلاثلا ليلدلا

 .''”«ةرجهلل عبس ةنس نابعش يف ل يبنلا ىلع متاح نب يدع ممِدَق» هنأ باحصألا
 نب يدع مِدق) هنأب لوقلا ةحص عم كلذ ضراعتي الو .ةكم حتف نم ةنس لبق كلذو

 .ةرجهلل ةرشع ةنس ِمِدق هنأب لوقلا كلذكو (ةرجهلل عست 7 ةنس لَو يبنلا ىلع متاح

 هر لها ل يور روش ل اة رع لول ل دعا كاملا ىف وألا مودك لك دع

 نم لوسرلا بكوم يف متاح نب يدع ءابنأ تلصاوتف ءه١٠١ ةنس نابعش يف ةثلاث

 . ةرجهلل ةرشاعلا ةئسلا ىلإ ةعباسلا ةنسلا

 نبال  باعيتسالاو  ؟ج 458ص - ينالقسعلا رجح نبال  ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا )١(
 اح ١5١ ص - ربلا دبع
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 كك هللا لوسرل متاح نب يدع ةبحُص ثيداحأو ءابنأ
 نيب ىلوألا فوفصلا يف هناكم هنع هللا يضر يئاطلا متاح نب يِدَع ذخأ دقل

 0 ءهال ةنس نابعش ىف همالسإو همودق ذنم هِي هللا لوسر تاحضأ
 وسرل ةعيجحض ةيذاخأو ءابنأ كلذ دعب تلصاوت دقو «كلذ ثيداحأو عئاقو

 :اهنمو هلي هللا

 ضيفيس لاملا نإو ىرسك زونك حتفو ةريحلا حتفب ةب هريشبت ثيداحأ :الوأ

 ةمتاخ يف - ركذلا فلاس هدنسب - دمحأ مامؤلا دكا نع رت نبا ظفاحلا ركذ
 يل لاق «لاق متاح نب يدع نع تلي هللا لوسر عم متاح نب يدع ثيدحو أبن
 يسفن يذلاوف :لاق ءاهب ٌتعمس دقو اهرأ مل :ٌتلق ؟ةريحلا فرعتأ» :ِةِكك هللا لوسر
 راوج ريغ يف تيبلاب فوطت ىتح ة ةريحلا نم ةنيعظلا جرخت ىتح رمألا اذه ُّللا َنَمِيل هديب

 ,زمره نب ىرسك معن لاق ؟زمره نبا ز زونك ُتلُق ره نب يرسك نوكأ لستل مار خا
 فوطت ةريحلا نم يتأت ةنيعظلا هذهف : : متاح نب يدع لاق . .دحأ هلبقي ال ىتح لاملا َنّلذْبِيلو
 ننوكتل هديب يسفن يذلاو «ىرسك زونك حتف نميف تنك دقلو ءدحأ راوج ريغ يف تيبلاب
 نب سنوي انثدح :دمحأ لاق مث» : سنك نا لاق . «اهلاق دق للك هللا لوسر نأل ةئلاثلا
 ةفيذح نب ةديبع يبأ نع نيريس نب دمحم نع بويأ نع ديز نب دامح انثدح «كمحم
 نع سانلا لأسأ تنك :لاق ةديبع يبأ نب دمحم نع ماشهو دامح : :لاقو .لجر نع
 ."7«ثيدحلا ركذف ءمعن :لاقف هتلأسف هتيتأف :لاق ا او ل نوع يع

 مودق أبن ةمتاخ يف قاحسإ نبا ةياور نع ماشه نبال ةيوبنلا ة ةريسلا ىف ءاجو
 نإ ٌحِدَع يكُن :ك هللا لوسر لاق" هنأ ركذلا فلاس هثيدحو متاح نب يدع
 نهيق نأ هلاجلا كشري ةلئاون «مهتجاح نم ىرت ام نيدلا اذه يف ٍلوْحُد ْنِم كْعَتْمَي
 ةرثك نم ىرت ام هيف لوخد نم كعنمي امنإ كلعلو .هذخأي نم ٌدجوي ال ىتح مهيف
 ىلع ةيسداقلا نم جرخت ةأرملاب عمست نأ نكشوُيل هللاوف .مهددع ةلقو مهودع
 نأ ىرت كنأ هيف ٍلوخد نم كعنمي امنإ كلعلو «ٌفاخت ال تيبلا اذه ٌروزت اهريعب
 ضرأ نم ضيبلا روصقلاب عمست نأ ّنكشوُيل هللا ميأو .مهريغ يف ناطلسلاو كلملا
 تيقبو «ناتنثا تضم دف :لوقي يدع ناكو ::تنفلسأف .مهيلع تحت دق لباب
 دقو «تحتُم دق لباب ضرأ نم ضيبلا روصقلا ٌتيأر دق : :ننوكتل هللاوو ؛ةعلاعلا
 كلل ؛تيبلا اذه جحت يتح فاخت ال اهريعب ىلع ةيسداقلا نم جرخت ةأرملا تير
 1 «هذخأي نم دجوي ال ىتح لاملا ّنْضيِفَيل : ةثلاثلا ٌندوكتل

 مود اين ةمئاخس يف ةباحصلا نييمت يف ةياصالا باتك يف رجح نبا ظفاحلا ركذو

 .:ج ١45 ص - ماشه نبال - ةيوبنلا ةريسلا (5) 2.هج 55ص - ريثك نبال - ةياهنلاو ةيادبلا (0
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 44141480 دس انس سحسسلاةلةةظظظتظةاظتظفظطفي

 مل تلق ؟ةريحلا كدت تيتأ له» : هلع ِهَّللا لوسر لاق :لاق هنأ متاح نب , يدع مالسإو

 فوطت ىتح راوج ريغب اهنم ةنيعظلا جرخت نأ كشوي :لاقف ءاهناكم ٌتملع دقو اهتآ

 معن :لاق !؟زمره نب ىرسك :ٌتلقف .زمره نب ىرسك زونك انيلع َنَحَتْفُتلو «تيبلاب
 :ةيعتا كبار متاح نب يدع لاق . . هتقدص لبقي نم لجرلا مهي ىتح لاملا نضيفيلو

 . "0«ةثلاثلا نئيجتل للاب فلحأو «ىرسك زونك ىلع تراغأ ليخ لوأ يف ٌثنكو «ةئيعظلا

 - بيدألا ورمع وبأ انأبنأ :يقهيبلا ركب وبأ ظفاحلا لاق» :ريثك نبا ظفاحلا لاقو

 انثدح لاق  نايفس نب نسحلا ينربخأ لاق  يليعامسإلا ركب وبأ انأبنأ لاق

 - لاق - يئاطلا دعس انأبنأ - لاق - ليمش نب رظنلا انأبنأ - لاق  ميهاربإ نب قاحسإ

 لجر ُهاتأ ذإ كي يبنلا دنع انأ امكْيَب :لاق متاح نب يدع نع ةفيلخ نب لحم انأبنأ

 ا هلك هللا كوسرت ل اقف ليبسلا عطق هيلإ ىكشف رخآ هاتأو ؛ةقافلا هيلإ ىكشف

 نإف :لاق ءاهنع ثبت تئبنأ دقو اهرأ مل :ُتلق ؟ةريحلا تيأر له متاح نب يِدَع

 فاخت ال ةبعكلاب فوطت ىتح ةريحلا نم لحترت ةنيعظلا نيرّثل ةايح كب تلاط

 ءزمره نب ىرسك زونك نحتفتل ةايح كب تلاط نئلو . .ّلجو زع هللا الإ ًادحأ

 نيرتل ةايح كب تلاط نئلو «زمره نب ىرسك :لاق ؟زمره نب ىرسك :ُتلُق
 ًأدحأ دجي الف هْنِم ُهلِبْقَي ْنَم بلطي ةضف وأ بهذ نم هفك ءلمب جرخي لجرلا

 ىتح ةفوكلا نم لحترت ةنيعظلا ٌتيأر دقف : متاح نب ؛ يدع لاق . .هنم هلبقي

 نبا فرس و ردك مقا يبن كيوب سو اول هلال ناقل قيل وقوم

 نبا ظفاحلا لاق . . اك مساقلا وبأ لاق ام نورتس ةايح مكب تلاط نئلو «زمره

 هأاورو ..ليمش نب رظنلا نع مكحلا نب دمحم نع يراخبلا هاور دقو» : ريثك

 نع يئاطلا دهاجم يبأ دعس نع رشب نب نادعس نع رخآ هجو نم يراخبلا

 ثيدح نم يئاّسّتلاو دمحأ مامإلا هاورو . متاح نب يدع نع ةفيلخ نب لحم

 ليبحرش نب رماع يدع نع هأور نممو .. يئاطلا دهاجم يبأ دعس نع ةبعش

 : "يهد نلح بذل هللا ال[ منافس ال لاقرب رويت ركذت يبعشلا

 ةرمت قشي ولو رانلا ءاقتا ثيداحأ : اناث

 يبأ نع ةبعش ثيدح نم يراخبلا حيحص يف تبثو :ريثك نبا ظفاحلا لاق

 :هكَك هللا لوسر لاق «لاق متاح نب يدع نع ينزملا نرقم نب هَّللا دبع نع قاحسإ

 . ؟ةرمت قشب ولو رانلا وقتا )

 نب هللا دبع نع قاحسإ يبأ نع ةيواعم نب ريهز ثيدح نم ملسم حيحص يفو

 1 رجس وكل -ةءانيسلا دن ىف ةاسإلا#(1)

 .5ج 17ص - ريثك نبال  ةياهنلاو ةيادبلا )
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 نم رتتسي نأ مكنم عاطتسا نم 7 : كي ِهَّللا لوسر لاق «لاق متاح نب يدع نع نرقم
 . "0 لَعْفَيْلَف ةرمت قشب ولو رانلا

 نع كرم نب كايحب نع زي وع رابح ري معتم رع دمع ماج تاور
 دعب امأ :لاق مث ءهيلع ىنثأو هللا َدَمَح١ بي هللا لوسر نأ متاح نب يدع نع داَبَت

 ضعبي . ةضبقب :عاص ضب عاصي ورما خفت ظترا «لضفلا نم اوخضرت نأ سانلا اهُيأ مكلف

 الام كل لعجأ ملأ .ًاريصب ًاعيمس كلعجأ ملأ :(هل) لئاقف َهّللا ْئنال مكدحأ ّنإو .ةضبق

 امف ًائيش دجي الف هلامش نعو هنيمي نعو هفلخ نمو هيدي نيب نم رظنيف .َتْمَدَن اذامف ًادلوو
 . (ةنّيل ةملكبف اودجت مل نإف ءةرمت قشب ولو رانلا اوقتاف ءههجوب الإ رانلا يقتي

 يليعامسإلا ركب يبأ نع بيدألا ورمع يبأ نع يقهيبلا ركب وبأ ظفاحلا ىورو
 دعسو ليغبش نب رضنلا نع ميهاربإ نب قاحسإ انثدح :لاق نايفس نب نسحلا نع

 هللا نيقلهل 7 : كك هللا لوسر لاق .لاق متاح نب يدع نق ها وب لحم وح تاع

 نع رظنبو منهج الإ ىري الف هنيمي نع رظنيف «نامجرت للا نيبو هنيب سيل هاقلي موي مكدحأ
 ولو راتلا اوقتا” :لوقي ٍةِككي ِهَّللا لوسر ٌتعمسف يدع لاق  «منهج الإ ىري الف هلامش

 . (2١1 ةبيط ةملكبف ةرمت قش اودجت مل نإف ةرمت قشب

 را سدو د يلا
 ةرفلا ب هلقآلا نلطتم تارم ثالث كي هللا لوسر دنع يئاطلا متاح ركذ مت

 تمشُت الو ينع يلخُت نأ َتْيَأر ْنِ دمحم ايل متاح تدي ةنائس تلاق امنع ىو
 عبشُيو يناعلا كفيو رامذلا يمحي ناك يبأ نإو «يموق ديس ةنبا يْنِإف برعلا ءايحأ يب
 000 010 ب----ب6ب0ْ

 لاقف»  هنع هّللا يضر بلاط يب ,أ نب يلع لاق - (يئاطلا متاح ةنبا انأ ءطق ةجاح

 نإف اهنع اوّلَخ ؛هيلع انمحرتل ًانمؤم كوبأ ناك ول ءًاقح نينمؤملا ةفص هذه : ةكَي يبنلا
 راين نب ةدرب وبأ ماقف .قالخألا مراكم بحي ُهللاو :قالخألا مراكم بحي ناك اهابأ
 يذلاو : ِهككِهّللا لوسر لاقف ؟قالخألا مراكم ُبحُي ُهّللاو ملكا لوسوء اب لاقت
 . ”1قلُحلا نسحب الإ ٌدحأ ةنجلا لخدي ال هديب يسفن

 هال نابعش يف هلي هَّللا لوسر ىلإ متاح نب يدع مودق دنع ةيناثلا ةرملاو
 متاح نب يدع ًأيهت نيحف هده هنن مرحم ىلإ نمسا يذلاو ةرونملا ةيدملاب هتوكمو

 مامإلا لاق» :ريثك نبا لاق .هوبأ هلعفي ناك ام كي هللا لوسرل ركذ ءيط ىلإ ةدوعلل
 نع برح نب كامس نع نايفس انثدح لاق  ليعامسإ نب ديزي انثدح :دمحأ
 ٌُلِصَي ناك يبأ نإ : ِلي هللا لوسرل ُتْلُق» لاق متاح نب يدع نع يرطق نب يرم

 .7ج ١7ص - ريثك نبال - ةياهنلاو ةيادبلا (5) .هج 5ا7/ص - ريثك نبال - ةياهنلاو ةيادبلا ()
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 كابأ نإ : هلك هللا لوسر لاقف ءرجأ نم ينعي +كلد يفاهل لهن لعفيو لعفيو:محرلا

 ردنغ نع يريراوقلا نع ىلْعَي وبأ هأور اذكهوا)ا : ريثك نبأ لاق . (هياصأف ًائيش بلط

 مساقلا وبأ هاور اذكهو .ركذلا ينعي .هكردأف أرمأ دارأ كابأ نإ :لاقو .هب كامس نع

 نيذلا ةثالثلا يف حيحصلا يف تبث دقو .ءاوس هب ةبعش نع دعجلا نب يلع نع يوغبلا

 كلذ لاقي نأ هؤازج نوكيف ميرك هنإ لاقُيل قفنُي يذلا لجرلا مهنم منهج مهب رعست
 رومأو رثآم متاحل تناكو» :نسكق زيا لاق .(دهاجملاو ملاعلا يف اذكو ايندلا يف

 ةرخآلا رادلاو هللا هجو اهب دصقي نكي مل نكلو اهركذ لوطي همرك يف ٌرابخأو ةبيجع

 متاح ةمجرت يف انركذ دقو» :ريثك نبا لاقو ''"ركذلاو ةعمسلا هدصق ناك امنإو

 يف كلذ عفن نأ الإ ناسحإلاو مراكملا نم سانلا ىلإ متاح هيدسُي ناك ام يئاطلا

 . "7(ناميإلاب قوذعم ةرخآلا

 هيلع هباوجو ٍيِل هللا لوسر دنع هيبأل متاح نب يدع نم ركذلا كلذ ناك دقو
 يف سانلا ديس نبأ ركذ دقف ه9 ةنس مرحم يف ء ءيط ىلإ ريسملل يِدَع أيهت امدنع
 نوقدصُي نيقّدصُملا ني هللا دوصر تعي ةركوولل عج عب مرحم يفا) هنأ رثآلا نويع

 ديبل نب دايزو ءيط ةقدص ىلع متاح نب يدع ِةكَي هللا لوسر ثعبو .برعلا لئكابق

 نكت مل ءيط ةليبق نكلو ."7«نيرحبلا ىلع يمرضحلا نب ءالعلاو :كوفرضعت نلع
 ةليبق ءاسؤر دفو ٍمِلَق مث ؛مالسإلا لإ اهتوعد يف يدع مهاسف «كاذنآ تملسأ دق

 ةنس لوأ عيبر رهشو مرحم رهش نيب ام يف يئاطلا لهلهم نب ليخلا ديز ةدايقب ءيط

 و ل ا م يعد انيرا طه

 رهشو يقتانلا خيبر روت نيب اميف كلو كرا وو تان الد | ىذؤت : ءيط

 ةنس نابعش يف ِكَك يبنلا ىلإ ِمِدَقَو «تاكدصلا يجر ماحس با سدوم

 ناك ِدِبلَك هللا لوسر ىلإ متاح نب يدع مودق نأ يدقاولا لاق كلذلو «ةرجهلل رشع

 م” ىرج اا :فلاقلا ا يو ب ا

 تدخل لاق يسيقلا دقاو نب ديبع انثالخ 0 و ل

 ني الللا دبع وهو ءرمع نبا نع رانيد نب هّللا دبع نع .يجانلا وهو ويصل ونا

 . ''”(هكردأف ًأرمأ دارأ كاذ :لاقف ِةلكي يبنلا دنع متاح ركُذ :لاق «باطخلا نب رمع

 .هج "57ص - ريثك نبال  ةياهنلاو ةيادبلا (؟) .؟ج 7١١ص - ريثك نبال - ةياهنلاو ةيادبلا ()
 .؟ج ١7ص - سانلا ديس نبال  رثألا نويع (9)
 هب درفت : ينطقرادلا لاق .بيرغ ثيدح» :هصن يلي ام ثيدحلا اذه ركذ دعب ريثك نبا لاق ()

 -دمحأ وبأ قرف دقو :ركاسع نبا لاق .دامح همسا نأ لاقيو يجانلا رصن يبأ نع دقاو نب ديبع



 نب دمحم ينربخأ» :لاق يناهفصألا هركذ ام «متاحل ركذلا كلذب لصتي اممو
 يبلكلا نبا نع دابع نب دمحم نع ديعس نب نكسلا ينثدح 03 يرن ني نسمحلا

 رمع هدنعو كي هللا لوسر ىلع يئاطلا لهلهم نب ليخلا ديز فنكم وبأ لخد :لاق

 اهتدعو اهكولمو ءيط نع فنك ابأ اي انربخأ : ليخلا ديزل رمع لاقف ءهنع هَّللا يضر

 لحلو ةدايشر نيا هرعت ينهار زك ىف : ليخلا ديز لاقف .اهعبارم باحصأو

 ةامحلاو ةداقلا سيمادقلا مهو انريغ كولمو انكولمف ةّيح ونب امأ «عابرم ةيح نم لجر

 اندجتأو سلاجم اننليفلو اسكر اننركأو انيمح انمظعأ ةداسلا ةاحتأالاو ةداذلا
 يل لاقف اخ ءيلطع نم يقب نمل تكرت ام :باطخلا ني رمع هل لاقف . سراوف

 ةوبح مهل لحُت ال ءهوجن اوعالطو ةودغلا سراوفق مرجو ناهبن ونبو لعُت ونب امأ ِهّللاو

 لسألا لهأو ءداو لك ةيحو «دالبلا دومع ةوبن مهل كردت الو «ةودن مهل عارت الو

 انُمظعأو ًارارق انلهسأف ةليدج ونب امأو .دالتلاو فراطلاو ءدايجلا ليخلاو ءدادحلا

 ديز لاق .كولملا انل مّس :رمع هل لاقف .رامذلل انامحبأو راتوألل اتبلظأو.  ءاراطخاأ

 براش ديزيو ءرخافملا ورمعو «كولملا ىلع ريجملا ريفغ مهنم «معن :ليخلا
 هج ايم يار داك لك رسل .دارجلا ريجم دوجلا وذ رمغلاو «ءامدلا

 وهف عئاوع نإ: يدع وبا يىلعُتلا هللا دبع نب متاح امأو ةّيح ينب نم مهلك ءالؤه
 م ةناقلك حرف «ةماغرضلا ثيللاو «رابم الب حمّسلاو «راجم الب داوجلا

 اًنمو :لاقف ًامتاح ليخلا ديز حدم امل لعُت ينب نم لجر ضرتعاف . .ةمالع سانلا

 نارقألا ةفآو ناسرفلا ْمّس ؛نابشلاو بيشلا ٌدّيس يناهبنلا لهلهم نب ليخلا ديز

 طحش ىلع مهئادعأ ىلإ مهدئاقو ةيلهاجلا يف هموق سيئر «ناكم لكي بيهملاو

 ءْتْبلَت الو ٍمُكْعْلَت ريغ نم هبيجُمو ُهكي هللا لوسر ىلإ اندئار :راثآلا سومطو رازملا
 ابأ اي كرد هّلل : ليخلا ديزل باطخلا نب رمع لاقف .ناقرفلاب ن نمآو ناميإلا ىلإ عرسأ

 ناكو .©”«برعلا امكب ترهل متاح نب ّيِدَع ريغو كريغ ءيطل نكي مل ولف فنكي
 هللا يضر ليخلا ديزو باطخلا نب رمع نيب يي هللا لوسر سلجم يف ثيدحلا كلذ
 ل ا ا ل

 يف هتدافو ذنم كي هللا لوسر ميركتو فيرشت ري ناكو

 هتيب هب لخد اذإ ىتح هتيب ىلإ ِدّكب هّللا لوسر هب قلطنا» ثيح ءلهال ةنس نابعش

 تاياور ضعب يف عقوو ياللا حلي مارد دعت ربا نيرو يجانإ رع ىلا وال تالا 00

 . ةياهنلاو ةيادبلا 57ج ؟17 ص ( ملعأ هللا . يجانلا ةبيش رضن يبأ نع ركاسع نبا

 .5١ج 49ص - يناهفصألا جرفلا وبأ  يناغألا )
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 لاقف ء(هذه ىلع سِلجا) :لاقو «هيلإ اهعفدف ءأفبل ةَّدُشْْنَم >0 مَدَأ نم ٌةَداَسَو لوانت

 هللا لوسر سلجو اهيلع سجق ٠ .(َتْنأ ُلَب) :لاقف ا : يدع

 قطنو يدع نمآ كي هللا لوسر تب يفو مولا كلذ ينو .«ضرألاب هلي

 . كلي هللا لوسر هجو رشبتساف «نيتداهشلاب

 مال نابعش نم - ةرونملا ةنيدملاب لوسرلا 200 ثكمو
 ةثلاثلا ةرملا مث «ه9 بجر ىلإ عيبر نم ةيناثلا ةرملا يف ثكم مث «ه4 مرحم ىتح
 ةيوبنلا ميركتلاو فيرشتلا لحم متاح نب يدع ناكف - ه١٠١ لاوش ىلإ نابعش نم

 :ربلا دبع نبا ظفاحلا لاق . و هللا لوسر اهيف بحص يتلا تارتفلا كلت لالخ

 .لاقرد ئروباستتلا نركز قببهللا ذيع قير دمحيف انكدَْح د لاق مساق نب «ةسفلح انريخأ)

 دانج نب ديبع انثدحح - لاق ركل كج نم هيخا نحاول وش« دانلا ىلا هذ

 نع نمحرلا دبع نبا ةمثيخ نع شمعألا نع ملسم نبا ءاطع انثدح لاق يبلحلا

 دقو «يل كَرَحَت وأ يل عَسَو الإ ْطَق لكي يبنلا ىلع ٌتلخد ام :لاق متاح نب يدع

 . "ااهينج ىلإ ٌتسلج ىتح يل َعَسَوَف هباحصأ نم ألتما دقو هتيب يف ًاموي هيلع ٌتلخد

 ءيط ةليبق ىلع متاح نب يدع ةيلوت :ًاسماخ
 اجسلا باتكب هتمجرت يف ءاج هو هللا لوسر لامع نم متاح نب يدع ناكو

 نبا لاقو ' ”7(ءالقعلا داوجألا نم «يباحص ؛ريمأ : يئاطلا متاح نب ٌيِدَع» :ىيلي ام

 كي هللا لوسر ثعب ةرجهلل عست ةنس مرحم .يفو» :رثألا نويع يف سانلا ديس
 رمأو - ةاكزلا وأ تاقدصلا عمجي يذلا : قدصملاو برعلا نوقدصي نيقّدٌّصملا

 نب ةنييع ثعبف .مهلاومأ مئارك اوقوتيو مهنم وفعلا اوذخأي نأ هيقدّصُم ِهِْكَي هللا لوسر
 ةيحالا نبا فقر . ةرازف ينب ىلإ صاعلا نب ورمع ثعبو . .ميمت ينب ىلإ نصح

 ماكان يد تدور , تومرضح ىلإ ديبأ نب ١ دأيز ثعبو . .نايبذ ينب ىلإ يدزألا

 يف ماشه نبا لاقو . "7نيرحبلا ىلع يمرضحلا نب ءالعلاو . .دسأ ينبو ءيط ىلع
 لك ىلإ :تاقديعلا ىلع ةلانقو ةفادكأ ف قلك هللا لوسر ناكو» :ةيوبتلا ةريسلا

 هنأ مهنيب ركذف لامعلاو ءارمألا ءامسأ ماشه نبا ركذف - «؛َناَدْلُبلا نم مالسإلا أطوأ ام
 هللا كوس ناو 7 !(دسأ ىنب ىلعو ءاهتاقدصو ء ءيط ىلع متاح نب ٌيِدَع ثعب)

 دئع متاح ني يدع مِدَق مث هه ةنس مرحم ىف ءيط ىلإ متاح نب يدع ثعب دق ٌدِك

 قئاثوو أبن ركذ فلس دقو ه9 ةنس عيبر وأ رفص يف ءيط ةليبق ءاسؤر دفو مودق

 .؟ج 57١ص -ربلا دبع نبال  باحصألا ةفرعم ىف باعيتسالا )١(

 ."58ص - فرطمابل  عماجلا (؟)
 .ةج ؟ا/١ص  ماشه نبا  ةيوبنلا ةريسلاو - ؟ج ١771ص - سانلا ديس نبال  رثألا نويع (*)

 تا ب ب ب ب ب ب ب ببجحججج
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 ءاسؤر داع املف - يئاطلا لهلهم نب ليخلا ديز يباحصلا ثحبم يف ء ءيط ءاسؤر مودق

 ىلع يو هللا لوسرل ًالماع حبصأو متاح نب يدع مهعم داع مهقطانم ىلإ ءيط ةليبق

 خمس مل مهل تجرو ىلاعلا عيبر نيب ام كلذو ءدسأ ينب ىلعو اهتاقدصو ءيط

 و هللا لوسر ىلع دقو ؛هتيالو نم ةنس دعب اهقاقحتسا تقو يف مهتاقدص يِدَع

 يذ وأ لاوش ىلإ هيكَي هللا لوسر ةبحص يف ةرتف ثكمف «ةرجهلل رشع ةنس نابعش يف
 الإ ثبلي ملف ٠ ءاهيلع ًالماع ء ءيط ةقطنم ىلإ داع مث ؛ عادولا ةجح دهش اميرو ةدعقلا

2 

 .ه١١ عيبر يف كي هللا لوسر يفوت ىتح ًاريسي

 ركب يبأ ةفالخ يف متاح نب يِدَع بقانم

 ةنس لوألا عيبر يف - ةفالخلاب قيدصلا ركب ابأ عيوبو لي هللا لوسر يفوت امل
 يتلا ةيناميلا ءيط ةليبقل ناكف «ةيبرعلا ةريزجلا قرشو دجن قطانم تبرطضا - ه١
 اهلَجَس «ةديجم فقاوم يئاطلا متاح نب يِدَع اهلماعو اهميعزلو كانه نكست تناك

 .زازتعالاو ريدقتلاب ةباحصلا مجارت اهتركذو خيراتلا

 ّتَبْتا رجح نبا ظفاحلا لاق «ناميإلاو مالسإلا ىلع تابثلا اهلوأ ناكو

 نب ُيِدَع عَنَم١ ربلا دبع نبا ظفاحلا لاقو .©”«ةدرلا يف همالسإ ىلع متاح نب يدع
 أديس 0 عهيأر نسحو «مالسإلا ىلع هتوبثب ةّدّرلا نم هعم ةفئاط يف هموق مدا

 متاح نب ّيِدعل ناكف ."'”«ًاميرك «ًالضاف «باوجلا رضاح ءًابيطخ ءهموق يف ًافيرش
 ءيط ةليبق ٌتَح يف ًاديجم افقوم ليخلا ديز مهنم نييئاطلا ةباحصلا نم ةفئاط هعمو

 باتك هيلإ ريشي ام كلذ ةجيتن ناكف ناميإلاو مالسإلا ىلع ت تاكا كا ايدرعلا
 تقولا ىف ذ مالسإلاب ةيكسمتملا نم مهنأ ء ءيطل ركذت يتلا ايازملا نم» : الئاق عماجلا

 نشا ديزل رت ايديح ءيط ناسل ناكو ." "برغل ءاهعر فعيكي قرا يذلا

 نكت ومأ جلا او كدت رظنلا نبا تدب نيسحت انيةماع

 رمألا مظعُم يف ٍقيّدصلا 0 د ٍراغلا يف هللا لوسر يجن

 لئابق رئاس نيب نم ءيط ةليبق هب تزيمت يذلا دلاخللا فقوملا كلذ ىلت مث

 نب يدع لّبرَس يذلا فقوملا وهو «ناميولاو مالسإلا ىلع تتبث يتلا برعلاو نميلا

 رئاس ةوعدب متاح نب ندع رداب دقف «دلاخلا ءافولاو دجملا لابرسب ءيط ةليبقو متاح

 رامثلاو يشاوملاو لبإلا ىلع ةاكزلا يهو تاقدصلا ءادأب ةردابملا ىلإ ءيط ةليبق نوطب

 ا رك رس ا ةاكصلا زيببت يف ةاصإلا 01

 1/0 فرطمابل بوماجلا (9)
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 متاح نب يِدَع عمجف ؛متاح نب يدع ىلإ مهتاقدص ءادأب ًاعيمج اوماقف «لاومألاو
 لوألا ىدامج رهش يف  قيدصلا ركب يبأ ةفيلخلا ىلإ اهب قلطناو ءاهلك ءيط ةقدص

 دروم لوأ يه تناكو ءيط ةقدص ركب يبأ ىلإ ىّدؤُت ةقدص لوأ تناكف -ه١١ ةنس

 ركب يبأ ىلع متاح نب يدع ممِدَق» :ربلا دبع نبا ظفاحلا لاق .ةفالخلا ةلودل يلام
 نب رمع ثيدح يبعشلا رماع نع ربلا دبع نبا ركذ مث : «ةدرلا نيح يف هموق تاقدصب

 م ل لا 0

 :باطنتلا نب رمغو مئاخ نب يده ثيدح رجتح نيا ركذأمث 2 اركب نأ ىلإ هموق

 للك هّللا لوسر باحصأ هجو ٌتْضْيَب ةقدص لوأ نأ :رمع لاق» : هصن يلي ام هيفو

 .'”(امهريغو دعس نباو دمحأ هجرخأ .ءيط ةقدص

 ىلإ هتقدص ىّدأو مالسإلا ىلع َتَبَت نم دحأ «يئاطلا كلام نب ثراحلا» ناكو

 6 ؛مداخ نبا يعدم كلير هلثم ٌسانلا ئْفَوامَءاَفَو اَنيَفَو
 ما ع

 5 1و ا اول و ب ما

 تاعامج اوثعبف ؛هيلإ مهيعدتسي ءيط نم ثوغلاو ةليدج نيب ىلإ ثعبو «ةيرازنلا
 لبق متاح نب يدع ثعب دق قيدصلا ركب وبأ ناكو» :ريثك نبا لاق «هيلإ مهنم

 ىلإ متاح نب يدع بهذف «ةحيلطب اوقحلي ال كموق كردأ :هل لاقو «ديلولا نب دلاخ
 ال :اولاقف «قيدصلا اوعيابي نأ مهرمأف  ةحيلط مهلامتسا نيذلا - ءيط نم هموق
 دلاخ ءاجو .اونال ىتح براغلاو ةورذلا يف مهل لتفي يدع لزي ملو . .ادبأ هعيابن
 ينورظنتسا دق مهنإف مايأ ةثالث ينرظنا :لاقف متاح نب يدع هيلإ جرخف . .دونجلاب

 لتقي نأ نوشخي مهنإف مهيلإ اوعجري ىتح ةحيلط ىلإ مهنم لجعت نم ىلإ اوثعبي ىتح
 ينب نم لتاقم ةئامسمخ يف يدع هءاج ثالث دعب ناك املف «مهنم هيلإ راس نم ةحيلط
 ينب ىلإ ريسملا دلاخ دارأو .دلاخ شيج ىلإ اوفاضناف قحلا عجار نمم ثوغلا
 نأ هللا لعلف مهيتأ ىتح ًامايأ ينلجأ ؛دلاخ اي :يدع هل لاقف» :ريثك نبا لاق «ةليدج
 ًادلاخ ءاجف فوعبات ىتح مهب لزي ملف يدع مهاتأف . .ائيط ذقنأ امك مهذقني
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 ريخ يدع ناكف نيتك نأ لاق ط1 1 0

 ديزو متادح نب دع ذحأ يت 20 مهنعهللا نضر ؛هموق ىلع ةكرب همظعأو دولوم

 ءيط ةليبقلو مهل ناكف «نيتمؤملا شيج يف مهنكامأ ءيط نم مهناسرفو ةورعو ليخلا

 مئاعد تخحسرتو ةدرلا تيثنأ نأ ىلإ ةماميلاو دجنب نيدترملا داهج ىف رفاو ماهسإ

 . مالسإلا
 ةريحلا ميلقإل لوألا حتفلا يف يِدَع ءابنأ

 يف ةداقلا ةباحصلا نم يئاطلا متاح نب , يدع نأك ه١١ مرحم رهش يفو

 لا جلت عسل هيج ن قيلعلا ىو ةيلكلا ملقم داننإ سرع تسلا

 دلاخ ماقف ءةماميلاب شيجلا كلذ دشتحا دقو «ديلولا نب دلاخ ةدايقب قارعلاب
 م لا سوس ميد ؛ قرف ثالث ىلإ هميسقت

 اج كلا قاد 0 ل ةيايلا ء ملعألا

 ىنثملا حّرسف ؛«دحاو قيرط ىلع مهلمحي ملو قرف ثالث هدنج قارعلا ىلإ ةماميلا

 امنه دايلالو ورم ند ميصاعو سا نب يدع حرشو .ءرفظ هليلدو نيمويب هليق

 مو احلا -رشحو مويب هبحاص لبق امهدحأ رصن نب ملاسو داّبع نب كلام

 رق كو "”مهودع اومداصيلو هب اوعمتجيل ريفحلا ًاعيمج مهدعاوف «عفار

 ريغ وهو يميمتلا ورمع نب مصاع مسا ةياورلا هذه يف يميمتلا فيس فاضأو
 ىدحإ يف دونجلا نم مصاع ناكو عبرأ سيلو قرف ثالث شيجلا ناك دقف حيحص
 هدنج دلاخ قّرف) ةبيتع نب ةريغملا لوق نم هكاردإ نكمي ام وهو «قرفلا كلت

 :ريثألا نبا لاق «خيراتلا يف لماكلا باتك يف ريثألا نبا كلذ دكؤيو (قرف ثالث

 ؛«ىنثملا هتمدقم ىلع «دحاو قيرط ىلع مهلمحي ملو قرف ثالث هدنج دلاخ قّرف»

 هباوعمتجيل ريفحلا امهدعوو ءامهدعب دلاخ ءاجو ا

 "”(مهودع اومداصُيلو

 ةرشع شيجلا ماوق ناكو «قارعلا ىلإ ةماميلا نم ثالثلا قرفلا تعلطناف
 تناكو ىلوألا ةقرفلاب ينابيشلا ةثراح نب ىنثملا راسف ءاملإ رشف ةيزاجن ليقو «فالآ
 نم تناكو ةيناثلا ةقرفلاب يئاطلا متاح نب , يدع قلطنا مث .ةعيبر ةليبق نم اهتيبلاغ

 ةباحصلا نم ةيكوكو ليخلا ديز نب ةورع هعمو فالآ ثالث وحن ةيئاميلا ءيط ةليبق
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 ةئلاثلا ةقرفلاب ديلولا نب دلاخ قلطنا مث .ةدابع نب كلام هتمدقم ىلعو نيئيطلا ةداقلاو

 ةداقلا بديلا لو درك قير يلا ويحس ب عيار يباح ليلا سات ىلع

 ةربس وبأو يراصنألا دعس نب ريشبو يلجبلا هللا دبع نب ريرج لاثمأ نييناميلا
 .قارعلاب ةريحلا ميلقإ لفسأب ثالثلا قرفلا تعمتجاو تلخدف ( ينهجلا

 هل لاقي ناكم ىلإ عمتجا يسراف شيجب يمالسإلا يبرعلا شيجلا كلذ ىقتلاو
 سرفلا سشيحت ةناق ناكو: 6 تقلا رهن: لك ىمعتت ةيرعلاو# : ىربطلا لاق +( قتغلا)
 ءاوقتلاف نيملسملاب دلاخ مهيلإ راسف «ذابق دئاقلا هتبتجم ىلع ناكو (نراق) هل لاقي
 هلتقو هل زربف نراق سرفلا دئاق زربف «(راذملا يف) :يربطلا لاقو «ىنثلا يف اولتتقاو

 هزرابف ذابق يسرافلا دئاقلا ىلإ متاح نب يدع قلطناو «شاّبنلا نب , ىشعألا نب لقعم

 ءزاربلل وعدي نراق جرخ .. فيس قيرط نم هتياور يف يربطلا لاق . اليتق هادرأو

 لتقو «هلتقف لقعم هيلإ هقبسف «هاردتباف شاّبنلا نب ىشعألا نب لقعمو دلاخ هل زربف
 نب لقعم هلتقف نراق زرب» :ريثألا نبا لاقو ''”«ذابق يدع لتقو «ناجشرونألا ٌمِضاع
 دق نراق فرش ناكو دا تاع وب ١ يدع لتقو «ناجشونأ مصاع لتقو ؛«ىشعألا

 سرُملا نم لتقو ؛جاعألا يل فرش ىوحا ًاذخأ هدعب نوملسملا لتاقي ملو < ىهتنا

 شيج دئاق نأ يرذالبلا ركذو '" ”«قرغ نم ىوس ًافلأ نيثالث نوغلبي ةميظع هلتقم

 بحاص ريرج تي ةئأو . يلجبلا هللا دبع نب روج ناك راذملا ةعقومب نيملسملا

 ةلييردلا ىف ورشا: ويوفك ةديايالولا ةعقوم يدوعسملا ركذ امئيب «دلاخ رمأب راذملا

 لاطبأو ةداق نم ناك متاح نب يدع نأ انه مهملاو .كلذ أبن يتأيسو ه١ ةنس ةيئاثلا
 يف تناك دقف ةكرعملا كلت ناكم ناك ًايأو «ةريحلا حتف لبق سرُملا عم ةعقوم لوأ
 ا ةنه رف

 نابزرم جرخف» :ريثألا نبا لاق «ةريحلا ةنيدم ىلإ نيملسملاب دلاخ راسو

 نفسلا نع ءاملا عطقف هنبا لسرأو «نيّيرغلا دنع ركسعف .هيذازألا وهو «ةريحلا

 نبا عطق املف نفسلا يف لاقثألاو لاجرلا هّجو دق دلاخ ناكو) - ضرألا ىلع تيقبف
 هبرضف يلقداب تارف ىلع هيقلف ةيذازألا نبا وحن ليخ يف دلاخ راس  (ءاملا هيذازألا

 ريشدرأ توم هغلب دق ناكو «ةيذازألا برهف ةريحلا وحن نيملسملاب راسو . .هلتقو
 ."”(لاتق ريغب برهف هنبا لتقو

 ناكو ةيبرع لئابق هنكست تناك قارعلاب ةريحلا ميلقإ نأ ىلإ ةراشإلا ديفملا نمو
 ةيسرافلا ةيروطاربمألل ءالولا راطإ يف نويناميلا نويمخللا ةرذانملا كولملا همكحي

 )١( .ةجاالو هص - يربطلل  كولملاو ممألا خيرات 2
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 - يئاطلا متاح بحاص - 55 )580  ١ رذنملا نب نامعنلا مهرخآ ناكو «ةيورسكلا
 ىلع ىلوو «م56؟ ةنس رذنملا نب نامعنلا زمره نب زيوربأ ىرسك سبحو لزع مث
 ةلماك ةطلس اذ ًاكلم سايإ نكي ملو (م١١51- ”) يئاطلا ةصيبق نب سايإ ةريحلا

 ةنسلا يف ةصيبق نب سايإ تام املو «سراف ةبزارم نم ناجرمهلا هعم ىرسك ىلو دقف

 اهالوتف ناهام نب هيوذاز نابزرملا ةريحلا يلع دعب قرشك نلول «ةيوبنلا ةثعبلل ةيناثلا

 كلذبو (م51-1759؟) نم كلذ نوكيف  نودلخ نبا ركذ امك  «ةنس ةرشع ةعبس

 ةموكحلا تغلأ» نيمأ دمحأ لاق امك وأ «ةيبرعلا ةطلسلا زمره نب زيوربأ ىرسك ىغلأ
 ءارمأ هل عضخي ًايسراف ًامكاح اهليِق نم تّلوو «نييمخللا ةرامإ ماظن ةيسرافلا
 ناك اذإ امأ (ةيذازألا) ريغ هنأ رهاظلاو (هيوذاز) وه يسرافلا مكاحلا كلذو :«برعلا
 ةيالو مث م15١5 ةنس يلاوح ىلإ ة ةريحلل يئاطلا ةصيبق نب سايإ ةيالو نوكتف هسفن وه

 مدقت نيح ة ةريحلا نم هبورهب تهتنا (م7"57 1154) ةنس ةرشع عبس (ةيوذاز) ةيذازألا

 يذلا يئاطلا متاح نب يدع هعمو ديلولا نب دلاخ ةدايقب يمالسإلا يبرعلا شيجلا اهيلإ

 نب يدع ايد ذل نات وشل هروعتت ةريحلا حتفب هرشب دق كي هللا لوسر ناك

 - ءاهنع ُتئبنأ دقو اهرأ مل :لاقف  ؟ةريحلا تيتأ له :وأ - ؟ةريحلا تيأر له متاح
 َنُمِتْيل هديب يسفن يذلاوف :نلك هللا لوسر هل لاقف - اهناكم تملع دقو اهتآ مل : وأ

 راوج روع يق فوبلا هتوطت وح روج ياطيب را صل ا

 لباب ضرأو  «تحتُو دق لباب ضرأ نم ضيبلا روصقلاب عمست نأ نكشوُتلو . .دح
 و سكس عيت ها ابا

 ةثالث سأر ىلع ةريحلا ةنيدم باوبأ ىلع فقي متاح نب يدع وه اهو (م171) ها/
 رفص يف ديلولا نب ب دلاخ ةدايقب يمالسإلا يبرعلا شيجلا يف ء ءيط ناسرف نم فالآ

 ةيذازألا بوره دعبف . ضيبلا اهروصقو ة ةريحلا راصح يف كرتشي ديو (م157) ه١ ةنس

 برهف هئبا لتقمو سرُملا كلم ريشدرأ ىرسك توم كاذنآ هغلب يذلا)  ةريحلا نايزرم

 مهيرصلر مييينمبو ةريحلا لهأ نصحتو نّييرغلا دنع نوملسملا لزن - (لاتق ريغب
 اهلهأ نصحت : لقو ة ةريحلا نوملسملا ىتأ» : يرذالبلا لاق «برعلا ءارمأ روصق يه

 نويسدعلا : يبلكلا نبأ لاق .نييسدعلا رصق وهو ةليقب نبا رصقو ضيبألا رصقلا ىف

 نب وردم نب يشل اع رع عملا نباو . .ًاضيأ ةيبلك يهو مهمأ ىلإ اوبسُت بلك نم

 ويثألا قنا: ىربطلا نكذ دقو ' '"«دزألا نم وهو ثراحلا ةليقب مسأو ةليقب نبا سيق

 ةصيبق نب سايإ هيفو ضيبألا رصقلا» اهنأب نوملسملا اهرصاح يتلا ةريحلا روصق
 رصقو «لاكآ نبا هيفو نزام نبا رصقو «يدع نب يدع هيفو نيّيرغلا رصقو «يئاطلا
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 نب فيس نع يربطلا ةياور يف ًءاجو .4ةليقب نبا حيسملا دبع نب ورمع هيفو ةليقب نبا
 رورالا نب رار ناك) : لاقف روصقلا رمد ا وداعا ةداق ءامسأ نجيعتلا رمع

 حاب 9 ا عم كو م
 نب سايإ نب ةورف وه امنإ ضيبألا رصقلا يف ناك يذلاف «ةماميلاب نيدترملا ةبراحم

 لاجأ املف .متاح نب دع ف رساح اللا لقلر 1و ىرذالبلا ركذ امك ىئاطلا ةصييق
 وأ مالسإلا امإ دلاخ مهيلع ضرع ءاهروصقو ة ةريحلا نا ياريح ةرهلنسملا
 ىدانف١ ءريسي لاتق عقوو ءاولبقي ملف «برحلا وأ ةيزجلا ءادأ ىلع ةحلاصملا

 ؛نيملسملا روصقلا لهأ ىدانف .مكريغ انلتقي ام :روصقلا لهأ نابهرلاو نوسيسقلا

 مهيلإ جرخو» :فيس ةياور نع يربطلا لاق .(مهنع اوفكف «ةحلاصملا انلَبَم دق

 ركذ امك باوصلاو .«ةليقب نبا وهو حيسملا دبع نب ورمعو يئاطلا ةصيبق نب سايإ
 نب سيق نب ورمع نب حيسملا دبع (نب ورمع) «ةريحلا ءاسؤر مهيلإ جرخ» يرذالبلا
 نب ةصيبق نب ئناهو «يئاطلا ةصيبق نب سايإ نب ةورفو «يدزألا ةليقب نب نايح
 مهحلاصُي نأ دلاخ ىَبأو» :ريثألا نبا لاق ««دلاخ ىلإ مهولسرأف «ينابيشلا دوعسم

 .«ليوش ىلإ حيسملا دبع تنب ةمارك ميلست ىلع الإ

 ل 0 ١

 لامس ل يسن اجل دبع ل

 نادلبلا نم هل عوام ركذي لا لوصر تعمس امل يأ كلذو :ضعلات «هرهذد

 اهنإو اهّيرأ دق نأ تفرع «بالكلا سارضأ اهروصق ّنأكو هل عفُر اميف ة ةريحلا ركذف

 0 0 6 ل
 . ''”اهتلأسم هّنقلف ( حتفتس

 ىلع يئاطلا متاحو وه َدْقو يئاطلا مال نب ةثراح نب سوأ» نأ ركذ فلس دقو

 (م2ا/١ )5824  ةرتفلا يف دنه نب ورمع نمز ناكو «. . ةريحلا كلم دنه نب ورمع

 نب حيسملا دبع تنب ةميرك - سوأ نب ميرخ وهو  ليوش ىأر نمزلا كلذ يف امبرو

 )١( يرذالبلل  نادلبلا حوتف - ص١١8.

 ص - يربطلل  كولملاو ممألا خيرات (؟) ١5 _ 0



 لاعت ةلق تيم دلافا 0 ةريحلا نأ ركذي ِِقك هللا لوسر ّيدع عمس
 هدعوف «ةليقب ةنبا يل لعجاف ة ةريحلا كيلع هللا حتف نإ : هلع هللا لويبرل ليوش

 دلاخ ىَبأ 1 ل ةريحلا ءاسؤر جرخو حتفلا عقو املف .كلذب

 : يربطلا لاق ءاوبأف «ليوش ىلإ حبسملا دبع تنب ةمارك ميلست ىلع الإ مهحلاصُي نأ

 امنإف ةنس نينامث تغلب ةأرما ىلع نوفاختي ام :مهل تلاقف ءاهلهأ ىلع كلذ دتشا»

 «ىدتفأس ينإف ينوملس» :تلاقو «مودي بابشلا نأ نظف يتبيبش يف ينآر لجر اذه

 نب ميرخ نأ : :لاق ل يلا رب ..(هيلإ اهوملسف
 ينطعأف ةريحلا كيلع هللا حتف نإ : لَ يبنلل لاق ناك يئاطلا مال نب ةثراح نب ::سوأ

 يل لعج ِهك يبنلا نأ : ميرخ هل لاق «ةريحلا لهأ حلص دلاخ دارأ املف .ةليقُ ةنبا
 نب دمحمو يراصنألا دعس نب ريشب هل دهشو «كحلص ىف اهلخدت الف ةليقب تنب

 دق ًازوجع تناكو «ميرخ ىلإ اهملسف «حلصلا يف اهانثتساف «يراصنألا ةملُْسَم
 دقل كحيو :هل ليقف . مهرد فلأب هنم - (اهودتفا) اهورتشا مث ؛هدهع نع تلاح
 ًاددع نظأ ٌتنك ام :لاقف ءاهب تلأس ام فاعضأ كيلإ نوعفدي اهلهأ ناك اهتصخرأ

 . "7[ةئام رشع نم رثكأ نوكي

 :ماع لك يف مهرد فلأ نينامث ءادأ ىلع ة ةريحلا لهأو ءاسؤر دلاخ حلاص دقو
 مو ةرماطملا دهي ال نأ ىلعو «سراف لهأ ىلع نيملسملل ًانويع اونوكي نأ ىلعو
 يف  حلصلا باتك مهل - مك 7 :كيلولا نب ؛ دلاخ نأ يربطلا ركذ دقو .ًارصق الو ةعيب
 00 زود باكل وزب ه1 ةسسسي ندا لوألا خير نو
 ىرشبو دعو قيقحت ةيادب كلذ ناكو نيملسملاو ديلولا نب , دلاخ عم ة ةريحلا ةنيدم
 متاح نب , يدع نع ماشه نبال ةيوبنلا ة ةريسلا يف ذ ءاج كلذ يفو كو هللا لوسر

 : لاق هنع هللا يضر

 .«ُتحَيُف دق لباب ضرأ نم ضيبلا روصقلا ٌتيأر»
 قطانمو ندم حتف مت ثيح ةلحرملا كلت حوتف ةيقب متاح نب يدع دهش دقو

 7 مث «ةيزجلا ءادأ ىلع برعلا اهلهأ ةحلاصمو رمتلا نيعو داثالاو ةريحلا ميلقإ داوس

 فاشل ىف نلبس ادهم ريم دا كارلا نب ؛ دلاخ ىلإ قيدصلا ركب وبأ ةفيلخلا بتك
 ةيداب قيرط نع يئاطلا ةريمع نب عفار هتمدقم ىلعو شيجلا بلغأب دلاخ راسف
 ه1 ةنس رفص يف دلاخ فارصنا ناك» هنأ لماكلا باتك شماه يف ءاجو .ةوامسلا
  دلاخ فلختسا دقو «يلجبلا هّللا دبع نب ريرج ماشلا ىلإ دلاخ عم راس نم ناكو
 ةثراح نب ىنثملا ةريحلا ىلعو يراصنألا مارح نب دعس نب ورمع (رمتلا نيع) ىلع

 )١( 57و 8١١ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف 7.
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 نب ريشبو متاح نب يدعو ليخلا ديز نب ةورع مهنم ةباحصلا نم ةبكوك هعمو ينابيشلا
 يف - ةفالخلا باطخلا نب رمع ىلوتو قيدصلا ركب وبأ تام املو . يراصنألا دعس

 قارعلا يف نيملسملا ىلع ًاريمأ يفقثلا ةديبع ابأ ثعب - ه1 يناثلا ىدامج رخاوأ

 كلذ ىلإ يربطلا راشأ دقو «نيملسملا ةطلس نم ةريحلا تجرخ نأ ثبل امو (ةريحلا)

 بتكو١ :هصن يلي ام لاق ثيح مهتحلاصم مت نيح ةريحلا لهأل دلاخ باتكل هركذ يف
 رفك املف « ؛مهيلإ باتكلا عفدو ه١١ ةنس نم لوألا عيبر رهش يف - حلاصلا باتك مهل -

 ِبَلَعَو رفك نميف اورفكو هوعيضو باتكلاب اوفختسا ركب يبأ توم دعب داوسلا لهأ
 ةريحلل يناثلا حتفلا دهش مث كلذ متاح نب يدع دهش دقو .2”(سراف لهأ مهيلع

 لعأ نأ كلذ: نع نيقيلا اينلا: نموه نافعو نف ىلعسلا هللا تيغ ني ريزح ةدايقب
 : يلي امك ثادحألا راسم ناك امنإو ءاوضقني ملو اورفكي مل ةريحلا

 ثعبف باطخلا نب رمع ةفالخلا ىلوت ه١ ىناثلا ىدامج رخاوأ ىف

 هعم ثعبو قارعلاب ةريحلا ميلقإ يف نيملسملا شيجل ًاريمأ يفقثلا ورمع نب ديبع ابأ
 اومضناف يراصنألا ورمع نب طيلس مهزربأ ةباحصلا نم ةبكوكو نيملسملا نم ةوق
 ىلإ نيعلصملا شيب يسعنا مان ءليبع اانا ودير «ةريحلا يف نيذلا نيملسملا ىلإ

 ةدايقب اهاذحإ «قرف ثالث ىلإ شيجلا مسق 3 نيح ديلولا نب دلاخ لعف امك قرف ثالث

 لختاف «هسفن دلاخ ةدايقب ةثلاثلاو 0 يدع ةدايقب ةيناثلاو ةثراح نب ىنثملا

 فلأ ءاهز مهيفو ةثراح نب ىنثملا ةدايقب ةقرف لعجف ء«ميسقتلا سفن يفقثلا ةديبع وبأ

 يئاطلا ليخلا ديز نب ةورُع ةدايقب ةقرفو . مهنم ىنثملا نأل ةعيبر ةليبق نم ةئامسمخو
 كاذنأ تناك دقو متاح نب يدع ةدايقب تناك يتلا ل ل اناقد يهو

 ةدايق ىلوتو ةئامسمخو فلأ ءاهز يقبو ماشلا ىلإ مهفصن : ءاهؤ راسف فالآ ةثالث ءاهز

 ها ا «ليخلا ديز نب ةورع ةقرفلا

 ىلإ ةثراح نب ىنثملا يفقثلا ديبع وبأ هََجَو» :نادلبلا حوتف يف يرذالبلا لاق
 (يباوزلا) ىلإ ليخلا ديز نب ةورع  ديبع وبأ  هِجَوَو ءىّبَّسَو رفظف (درودنز)
 ركذلا فلاس ميسقتلا ىلع كلذ لديو ."'”«امسوراب حلص لثم ىلع اهناقهد حلاصف
 :ةينامث وأ فالآ ةعست كاذنآ شيجلا عيمج ناكو «ةريحلا ميلقإ يف نيملسملا شيجل
 نم فالا ةسمخ ءاهزو :ةعيبر نم مهلثمو ءيط نم ةئامسمخو فلأ ءاهز مهنم

 .لئابقلا نم مهريغو ميمتو ةعاضقو دزألاو راصنألا
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 توم ْذنم سرفلا ءارمأ نيب ناك يذلا فالخلا ىهتنا ه١ ةنس بجر ىفو
 نودب ةريحلا ميلقإ حتف ة حاتأ دق فالخلا كلذب مهلاغشنإ ناكو (ريشدرأ ىرسك مهكلم

 اوعمجأو فالخلا كلذ سرُْملا مسح مث « برعلا ةريحلا لهأو ءاسؤر ةحلاصمو لاتق

 فلأ ةئام ءاهز - ًاريبك ًأشيج درجدزي ىرسك ثعبف ء.درجدزي ىرسك مهكلم ةعاط ىلع

 وذ) لاقُيو (ةيوذاج نب نمهب) مهدئاقو (ناذاب نب نارهم) مهريمأ ةريحلا ميلقإ ىلإ -
 مهعمو فالآ ةرشع يف (نمهب) مهدئاق راسو «ةريحلا ميلقإ يف اورشتناف ( بجاحلا

 ضعبو نيملسملا يفقثلا ةديبع وبأ عمجو «ةريحلا يف ايقناب رسج دنع لزنف لايفأ ةدع

 لاتقل رسجلا روبع دارأو ءرسجلا ةهجاوم ىف ةحورملا هل لاقُي ناكم يف ةريحلا لهأ
 يحاونلا ضعب ىلإ زاحني نأو رسجللا ربعي ال نأ يراصنألا طيلس هيلع راشأف «سرفلا
 .يأرلا كلذب ةديبع وبأ لبقي ملف ء«هدمتسي رمع نينمؤملا ريمأ ىلإ بتكيو

 نيملسملاب يفقثلا ةديبع وبأ ربع :يرذالبلا ركذ امكو ءه١١ نابعش ال ىفو

 تا يلا توك وو اديدش ار كف اونو سول ارجل ريكا: نط حروب جب
 رسجلا اذه عطق نع كتيهن تنك دق ديبع ابأ اي :طيلُس لاقف ؛ «نيملسملا يف تّشْفو

 نينمؤملا ريمأ ىلإ ةباتكلاو يحاونلا ضعب ىلإ زايحنالاب كيلع ٌترشأو «مهيلإ
 اولتقف نوكرشملا لمحو .. دنينق عربا يقم طيس لئادو : ثتناف دادمعبسالات

 لاعقب لَّدَع ًاديدش ًالاثق ذئموي ليخلا ديز نب ةورغ لئاقو . .يفقثلا ديبع ابأ

 ةئامسمخو فلأ ءاهز اوناكو هتقرف لاسبتساو لاتق ىلع لدي ةورع لاقو ١7 ةعامج
 ةيمح رعاشلا يئاطلا يبد نأ لئاقو» :يرذالبلا لاق . متاح نب يِدَع مهنيب ءيط نم

 :يربطلا لاق "'!ًاينارصن ناكو هرومأ ضعب يف ةريحلا ىتأ ناكو «ةيبرغلاب نيملسملل
 ةنيرأ لري نيملسملا نم فللهو د «ىراصتألا طي ريحلا دبع: لبق قهروخا اكوا
 ةثراح نب ىنثملا خر ؛«فالآ ةثالث ىَقَبو «نافلأ برهو :قيرغو ليتق نيب فالآ
 ةثراح نب ىتثملا نأ مث :يرذالبلا لاق "7 حمرلا نهكته هعرد نم ُقَلِح هيف َتَبْنَأو

 ىلإ بتكو ءاهلزنف (سْيَلأ) ىتأو «ءضعب ةيماح ىلع مهضعبو نيملسملاب فرصنا
 رسجلاو كومريلا نيب ناكو» :يربطلا لاق 7" ليخلا ديز ةورع عم ربخلاب رمع
 ناكو «نابعش يف رسجلاو ةرخآلا ىدامج نم نيقب مايأل كومريلا تناك ؛ةليل نوعبرأ

 رسجلا ةعقوم نأ كلذ نم نيبتيو 27 يلجبلا هللا دبع نب ريرج كومريلا أبنب ىتأ يذلا
 ناقلأ يزهو: قيسلتسلا نم فالا ةعبرا اهيف نهفعتا نقو ىنأ## نايعيشاال يف تناك
 ىنثملا عم اوبحسنا فالآ ةثالث ىقّبو «يداوبلا ىلإ اوبره ةريحلا لهأ نم مهرثكأ
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 «رابثألا ىرق نم ةيرق :سيلأ» :يرذالبلا لاق .سِيلأ ةقطنم ىلإ ليخلا ديز نب ةورعو
 00- مدالا ديدشتب سيلف نزوب رغصم 0 لماكلا باتك شماه يف ءاجو

 3 انتين «نسثلا يف نآلآ ةثالثلا نوملسملا طبارف .«ةيدابلا ةيحان نم قارعلا ضرأ لوأ

 :فلاسلا هلوقب يربطلا هيلإ راشأ ام وهو  ةريحلا ميلقول لوألا حتفلا رثأ لازو ىهتنا

 دعب داوسلا لهأ رفك املف «ةريحلا لهأ ىلإ  حلصلا باتك  باتكلا دلاخ عفدو)

 لهأ مهيلع بلغو رفك نميف اورفكو هوعيضو باتكلاب اوفختسا ركب يبأ توم
 اوبلغت سرفلا نأل كلذو «حلصلا اوضقن يأ (اورفك) :هلوقب دوصقملاف .«سراف

 مس اهربظحاو# ةريحلا ميلقإ قطانمو ندم يهو ةريحلا داوس ىلعو ةريحلا ىلع
 ًاعيمج مهريمأو سرفلا نم فلأ نيسمخو ةئام ءاهز هماوق ًاشيج اهيف اورشنو يسرافلا

 ىف نيطبارم لتاقم فالآ ة ةثالث ىلع ىمالسإلا دوجولا رصتقا امنيب «ناذاب نب نارهم

 ةيبرعلا ةريزجلا قرشب ةلصتملا ةيدابلا ةيحان نم قارعلا ضرأ لوأ يه يتلا سِيَلأ
 نليخلا دير: ني ةورع قلظلا امنت ؛مهعم ماقأف ًاحيرج ناكو ةثراح نب ىنثملا مهعمو

 هربخأو «ةرونملا ةئيدملاب باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ ىلإ ناسرفلا نم ةبكوك يف

 .رومألا نم مزلي امب

 ةيسداقلا 7 : دل ميلقول يناثلا حتفلا يف . .يِدع

 ةعقوم أبنب باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ ىلإ ليخلا ديز نب ةورع مِدق امدنع
 هللا دبع نب ريرج يباحصلا يناميلا ميعزلا ناك - ه1“ نابعش طساوأ يف  رسجلا
 ىلإ راس دق - ه١ بجر يف  ةنيدملاب رمع ىلإ كومريلا نم همودق دعب يلجبلا
 ةعبرا هعم راسف ماشلا يف داهجلل ةيئاميلا ةليجب ةليبق رفتتساو نميلا ةاَرَس يف هتقطنم
 ةعقوم أبنب ليخلا ديز نب ةورع مودق دنع ةنيدملاب رمع ىلإ لصوو ةليجّب نم فالآ
 «نسرقلا لاتق ارفاحو اولقافتف:قارعلا نلإ زيمحلل' سانلا رشعنا لق 'رمغ ناكو. ءنسجلا
 ا و م سر و يعقل لاق نوفت تأ علف
 مهتازغ يف مهيلع هللا ءافأ ام سمخ عبر ريرجل رمع لعجف» :يربطلا لاق . معن
 ناكو كك قارعلا نيب ًاناكم ريرج مهدعوو . .لئابقلا نم هيلإ عمتجا نملو هل

 وهو «قارعلاو دجن نيب ةيئاطلا دْيَف ةقطنم وه عمجتلل ريرج هددح يذلا ناكملا

 - «بيذعلا ىلإ ةبلعثو دْيف ىلع قيرطلا ريرج كلس» :يرذالبلا لوق نم دافتسُي ام
 ديز نب ةورع يلاتلابو لهلهم نب ليخلا ديز رقم دْيف تاكو ءيط رايد نم ةبلعثو ديو

 مهعمجو مهرفنتسا امبرو «كانه ءيط ةليبق ناسرف عامتجا ىلإ ريشي امم ؛ليخلا
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 عم ناك هنأ ريثك نبا ركذ دقو ؛ناكملا كلذ يف متاح نب يِدَع وأ ليخلا ديز نب ةورع

 ىلإ لصو كلذكو «ءيط ناسرفو ةداق هيلإ مضناف «ةليجب نم فالآ ةعبرأ) ريرج

 «قراب نم مهتماعو نميلاب ةأرسلا دزأ ناسرف نم ةئامعبس كاذنآ باطخلا نب رمع

 نب ةجفرع دزألا ىلع رمع َرّمَأو) :ي ىربطلا لاق «ةيناميلا بلك ةليبق نم. ناسرفو

 يبلكلا هللا دبع نب بلاغ نييبلكلا ةنانك ينب ىلع رّمأو «قراب نم مهتماعو ةمئْ
 نمانآ ىفاح يناميلا يمعثخلا  نْيَمُهَّسلا يذ نب هللا دبع ءاجو .. قارعلا ىلإ مهحّرسو

 ريرج ىضمو يَلَجَبلا هللا دبع نب ريرجب اوقحلف 2” مهيلع رمع هرَّمأف معثخ نم
 ىلع مِدَق يلجبلا هللا دبع نب ريرج ناك» : :يدوعسملا لاق .قارعلا ىلإ شيجلاب

 قحلو يحلل ريعغا راسو ا( قارعلا رحت مهحرشت ةليجل هيلإ تديشلا هرب ربع

 راذملا نابّرْرَم ىلإ ريرج مودق ىمنو .راذملا ةيحان ىلإ دَعاَص مث ةلبألا ةيحانب ريرج

 «طيلسو ديبع يبأ لتقمو رسجلا موي دعب كلذو :ةرواسألا نم فالآ ةرشع يف ناكو

 دقو «يأرلاب كلذ سيل :ريرج لاقف ءراذملا ىلإ ةلجدلا رْبعا : ريرجل ةليجب تلاقف

 نإف ؛موقلا اولهمأ نكلو ءرسجلا موي مكناوخإ نم ليث نمي ةربع كلذ يف مكل ىضم
 تماقأف .ىلاعتمللا اكن [نفطلا يبن ذ اولعف نإف + مخيلإ اوريعي تحن ريثك مهعبج

 لمح هوحن وأ فصنلا مهتم ريع املف ءروبعلا يف اوذخأ مث ةنادتعلاب امايأ نرفلا

 مهذخأو ناَنَرَوَمْلا لَقَقُف «ةعاس اوتبثف دو ارا عب معلا

 يربطلا لقن دقو . "«مهركسع يف ناك ام نوملسملا ذخأو , مهرثكأ قرغو «فيسلا

 ةدانقي لوألا حتفلا مايأ تناك هذه راذملا ةعقوم نأ يميمتلا رمع نب فيس ةياور نع

 قيرط نع لوألا شيجلاب دلاخ ريسم نكي ملف أطخو سابتلا وهو ءديلولا نب دلاخ
 رسجلا ةعقوم دعب تناك راذملا ةعقوم نأ يدوعسملا هركذ ام حيحصلاو «راذملا
 نب رمع ثعبف ه1 نابعش ال يف - يراصنألا طيلسو يفقثلا ديبع يبأ لتقمو

 راذملا نايّرْرَم ناكو .راذملا ىلإ زاجأف شويجلاب يلجبلا هللا ديغ دو ردرح باطخلا

 ءزمره راذملا َنابْرْرَم مسا ناكو «سرفلا ناسرف ْمُهو ةرواسألا نم فالآ ةرشع يف

 ىلإ سرفلاب نراق ربعف يسرافلا نراق ةدايقب  ةريحلا نم امبر - شيجسب سرُفلا هّدمأف
 ةدايقب نوملسملا مهيلع لمحف «ناجش ونأو ذابق دئاقلا هتبنجم ىلع ناكو نيملسملا

 ا ا , يدع هعمو يلجبلا هللا دبع نب ريرج

 نب يدع لمحف « ؛ميلاثمأو يريمحلا يرلهلا ةطفرع نب دلاخو شابكلا نب ىشعألا
 رح اانا يول ار ين عدت ءًاعيرص هادرأف ذابق يسرافلا دئاقلا ىلع متاح

 .ةج ا” ص - يربطلل  كولملاو ممألا خيرات )١(
 .؟ج 8١7ص  يدوعسملل  بهذلا جورم ةهفإ
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 «هلتقف لقعم هيلإ هقبسف هاردتباف ىشعألا نب لقعمو دلاخ هل زربف «زاربلل وعدي نراق
 ريرج لمحو» :يدوعسملا لاق «اذابق متاح نب يدع لتقو «ناجشونألا ٌمصاع لتقو

 قرغو «فيسلا مهذخأو ءَنابْزْرَملا لِتْقُف «ةعاس اوتبثف «ةليجب نم هعم َعّرَسَت نميف

 راذملا يف لِتُق :يربطلا لاقو .«مهركسع يف ناك ام نوملسملا ذخأو  مهرثكأ

 «ةارع هابشأو ةارغ الإ َتْلْقأ نم مهنم تلفي ملو قرغ نم ىوس سراف نم ًافلأ نوثالث

 نم نيملسملا هايملا تعنمو نْمَّسلا اومضف راذملاب ةميظع ةلتقم سراف تلِتُق» :لاقو
 حص اذإف ه١١؟ ةنس رفص يف راذملا ةعقوم نأ يربطلا ةياور يف ءاج دقو «(«مهبلط

 ةيناثلا راذملا ةعقوم هذهو دلاخ ةدايقب لوألا حتفلا يف ىلوألا راذملا كلت نوكت كلذ

 فيسب ذابق طقس اهيفو يلجبلا هللا دبع نب ريرج ةدايقب ه١ ةنس نابعش رخاوأ يف

 .ةريحلا ىلإ يمالسإلا يبرعلا هشيجب ريرج ىضمو يئاطلا متاح نب يدع
 ينابيشلا ةثراح نب ىنثملا عم عمتجاف راذملا نم ريرج راس» :يدوعسملا لاق

 ريرج يف ريسلاو رابخألا ٍلهأ رادو . .هشويج يف نارهم امهيلإ لبقأف ٠ «ةليخنلاب

 نم هنمو «شيجلا ىلع ىّلوُملا وه ناك ًاريرج نأ ىلإ بهذ نم نسانلا نمف: : ىنثملاو
 نع يربطلا ةياور يف ءاج امنيب 2'"هموق ىلع ىنثملاو هموق ىلع ًاريرج نأ ىأر
 نم تلو رابع نو تكول اوين ارفاق هس ريتلاو رووح نأ ىميدتلا مع :نانم
 نب ريرج لبقأ» هنأ قاحسإ نبا نع يربطلا ركذ دقف «ةحيحصلا ريغ فيس معازم
 تسل ينأ :ريرج هيلإ بتكف يل ٌددم تنأ امنإف ّىلإ لبُقأ ْنأ ىنثملا هيلإ بتكف هَّللا دبع

 بتكف ريرجب لحمي رمع ىلإ ىنثملا بتكو . .نينمؤملا ريمأ كلذب ينرمأي نأ الإ ًالعاف

 ينعي ِةكَو دمحم باحصأ نم ٍلجر ىلع كلمعتسأل نكأ مل ينإ : ىنثملا ىلإ رمع
 ند نير ىلإ تفل ءاهز اوتاكو ةعيبر نم هعم نيذلاو ىنثملا مضناف . "!«ًاريرج

 ةعبرأ) ةليجُب ناسرف نم فالآ ةرشع ءاهز اوناكو - هعم يذلا شيجلاو يلجبلا هللا دبع

 نمو (ةئامعيس) بلك نمو (ةئامعبس) قراب نمو (فالآ ةثالث ءاهز) ءيط نمو ( فالآ

 «لئابقلا نم مهريغو دزألاو ةعاضقو راصنألا نم مهتيقبو (ةئامعبس ءاهز) معن

 ناكو «يقرشلا ة ةريحلا ئطاش ىلع بيوبلا هل لاقي ناكم يف نيملسملا شيج عمتجاف

 - رهنلا نم رخآلا بناجلا يف سرفلا شيج عمتجاو ءّدملا مايأ تارفلل ًاظيغم بيوبلا
 يتبنجم ىلع ناكو» :يربطلا لاق «ناذاب نب نارهم سرفلا شيج ريمأ ناكو  ةليخنلاب

 نبا ئلو ىرسك نأ نلع كلذ: لديو# ءاشنادكو ةريعتلا ناز رم ةيئازألا نإ ؟ةازهف
 تحت ةريحلا تتاب ثيحب ه١ نابعش يف رسجلا ةعقوم دعب ةريحلا ىلع هبذازألا
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 تقفدتو ناذاب نب نارهم مهريمأ ةدايقب سرفلا شيج عمتجاف لماكلا يسرافلا مكحلا
 نكح انأ فلا ةفاس نيم دكا اوركلرف ةريحللا ميلقإ ءاهرأ نين نفرشلا كادادتإ هيلز
 مضناو «فينو فالآ ةرشع ءاهز اوناكف يلجبلا هللا دبع نب ريرج ةدايقب نيملسملا

 سانأ يف لاله نب سنأ ٍمِدَق» : :يربطلا لاق «ىراصنلا ةريحلا برع نم عومج لإ
 «ىراصن بلغت ينب نم سانأ يف يبلغتلا ىدرم نبا مِدَقو «ىراصن رمنلا ينب نم
 ينب نم ةيتف بلج» :لاقو («. . انموق عم لتاقُت مجعلاب برعلا لوزن اوأر نيح اولاقو

 ةدايقب يمالسإلا يبرعلا شيجلا ناكو .«برعلا عم مجعلا لتاقُت :اولاقو ًاسارفأ بلغت

 نارهم ةدايقب رخآلا بناجلا يف سرفلا شيجو رهنلا نم يقرشلا بناجلا يف ريرج
 نم نوملسملا عنتماف» :يدوعسملا لاق . ةريحلا نابُرْرَم ةيذازآلا نبا هتبتجم ىلعو

 ًاعيمج ناقيرفلا ربصو ءاوقتلاف «نيملسملا ىلع يغبو «نارهم ربعف ؛مهيلإ روبعلا
 لاق ©"”«يبضلا رذنملا نب ناسحو يلجبلا ِهّللا دبع نب ريرج ُهَلَثَق «نارهم لِتُق ىتح
 ةئام ىصحأو . .ه117 ةنس ناضمر ىف - ةليخنلا - بيوبلا ةغقو تناكو» :يربطلا

 ليخلا ديز نب ةورع ناكو ءٍذئموي ةكرعملا يف سرفلا نم ةرشع مهنم لك لتق لجر
 يف ةجفرعو ةعستلا باحصأ نم نييبلكلا ةنانك ينب يف بلاغو ةعستلا باحصأ نم
 دقو (ةعستلا باحصأ نم) ةرابعب دوصقملا رهظي ملو (506ةعستلا باحصأ نم دزألا

 بقانم نع ةفيلخ نب , ِهَّللا دبع ثيدح يف ءاجو «(ةداقلا ةعستلا ةباحصلا نم) نوكي
 نب ريرج ريمألا عم كلذو "7(ةليخنلا موي ء ءيط سأر ىلع ناك» هنأ متاح نب يدع
 ةريحلاب ةليخنلا موي ةعقوم يهو ةعقوملا كلت يف رصنلا مت هتدايقبو يلجبلا هللا دبع
 دقو .ةيرجه ١ ةنس ناضمر رخآ تبسلا موي يف ة ةريحلل يناثلا حتفلا مت اهب يتلاو
 اي : :ريثك نب ظفاحلا لاق ؛ةعقوملا كلت نع نيقيلا أبنلا ريثك نب ظفاحلا لمجأ
 يف مهرتكأ قرغو ةليخلا دبع ميفزعو .مهدئاق لّتَقو ءّسرُفلا هللا دبع نب ٌريرج
 0000000 «ةليللا كلتو مويلا كلذ ةيقب نوملسملا مهنم نكمتو .ةلجد
 ءماشلاب كومريلا ريظن قارعلاب ةعقولا هذه تناكو .فلأ ةئام نم بيرق قرغو ٍظئموي

 باطخلا نب رمع ىلإ سامخألاو ةراشبلاب ريرج ثعبو .. سراف باقر اهل تلذو
 نيدعتسم اويرهق .«سرفلا تمرزهنا: . 3 :نودلخ نبا لاقو ؟' 'هنع هّللا يضر
 , 50قوديزي وأ ةئام مهنم لتقو « نيملسملا لويخ مهتمحلتساو نيردحنمو

 )١( يدوعسملا  بهذلا جورم - ص١9” 7ج١.
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 متاح نب يدعل كَ هللا لوسو رشي وكفر قانا حيملا حتفلاو رصنلا كلذبو

 يلجبلا هللا دبع نب ريرج عم متاح نب يدع لخدو «ضيبلا اهروصقو ةريحلا حتفب
 دق ناكو «نيملسملا هللا اهثروأ يتلا ضيبلا اهروصقو ة ا

 ةنس لوألا عيبر يف ديلولا نب ب دلاخ عم ةحلاصملاب مت يذلا لوألا حتفلا يف اهلخد

 ةميزه دعب اهروصقو ةريحلل يلعفلا حتفلا وهو يناثلا حتفلا اذه يف اهلخد مث ه١

 لوق هيلع قبطني يذلا حتفلا وهف ءاهروصقو ةريحلا نم مهلولف بورهو سرفلا شيج
 حتفلا كلذ ناكو .«تحتف دق لباب ضرأ نم ضيبلا روصقلا ٌتيأر» :متاح نب يدع

 .ه7١ ةنس ناضمر رخآ تبسلا موي
 نيب نيو ناجع ماع ع

 نيح اهنم اوبره اوناك نيذلا اهيلإ عجر ةريحلا نوملسملاو ريرج لخد املو
 :يربطلا لاق «يدزألا ةليقب نب حيسملا دبع نب ورمع مهنمو سرفلا اهيلع ىلوتسا

 يأ - سانلا عبتي نم ٍدئموي ىنثملا لاقو «ةريحلاب تابف حيسملا دبع نب ورمع عجرو»

 :لاقف هموق يف هللا دبع نب ريرج ماقف «بيسلا ىلإ يهتني ىتح  سرفلا
 هاج قو .مكنم هيلع دشأ الو ودعلا اذه ىلإ عرسأ دحأ ننوكي ال

 ا ا ا ا ا ا

 نب ظفاحلا ركذ امك مث .«ًاريثك ائيش مئانغلا رئاسو ّيبسلا نم اوباصأف . .بيسلا

 ءاجو «باطخلا نب رمع ىلإ  مئانغلا سمخ  سامخألاو ةراشبلاب ريرج ثعب !ريثك

 نأ : :ريرجو ةمصعو يميمتلا مصاع بتك» هنأ يميمتلا فيس نع يربطلا ةياور يف

 يف انل نذأتف ءيش موقلا نود سيلو تيأر ام انل هْجَوَو ىفكو مّلس دق لجو رع هلل

 ىتأف ريمألا هنأل كالذن نشك هللا دنع قب رياح تأ حيحفلاو .«مهل نذأف ءمادقإلا

 .دالبلا ةيقيو ةريحلا ميلقإ داوس حتفل مدقتلاب نذأي باطخلا نب رمع باتك

 ةباحصلا نم ليخلا ديز نب ةورعو متاح نب يدع ناك ه5١ ةنس لئاوأ يفو

 ريمألا ةدايقب رمتلا نيعو رابنألا يحاونو ةريحلا ميلقإ داوس حتفل اوقلطنا نيذلا ةداقلا

 داوس نم امهيلإ امو امْسوُرابو ايقناب ريرج حتتفا دقو «يلجبلا هللا دبع نب ريرج

 دقو . . حّيَضَملا ةقطنم اهنمو رابنألا قطانم ىلإ راس مث ء«ها4 ةنس رفص ىف ة ةريحلا

 مث حصقملا اهتمو جيزاوبلاو رابنألا عت نأ يميمتلا فين نع يربطلا ةياورب يف ءاج

 متو كلذ دعب تضقتنا اهنكلو حيحص كلذو «ديلولا نب ب دلاخ ةدايقب لوألا حتفلا يف

 يربطلا ركذ «كلذب لصتي اممو عا هن ىلجلا هللا ديف نيرج ةدايشم ايعبف

 : هلأ يلي اماوغو: هنا 4 ةئلس اهحيتف نق تالح اما ه١ ةنس - حيضُملا حتف أبن يف

 0 ا نب الطلاق ني تقلا موو هلل يع نيا ريرح باسعار
 لهأ ىلع انّرغأ :يئاطلا متاح نب يدع لاقو . .رمنلا نم ةانم سوأ اخأ شاورق
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 نوال اورو الار دل نسا سا سل ياا

 اوبرشت نأ ىرأ امف عادو بارش اويرشا :مهل لاقف ةقركع اهبلع مهو رمح نب هنفج

 هتنفج يف وه اذإف هسأر ٍبِرْضَف ليخلا ضعب كلذ يف وهو هيلإ قبسف . .:اهدعب اريح
 امك دلاخ ةدايقب لوألا حتفلا يف نوكي دق كلذف [ةج ؟5] . . «هينب انلتقو هتانب انذخأو
 ىلع لدت (خلإ . .رمدلا ينب نم حّيَضُملا موي ريرج باصأو) ةرابع نكلو «ةياورلا ىف

 ير ةدايقب رابثألا جييزاوب نما اهريغو. خيضحلاوبرمعلا:نيعل يناثلا خضتلا يف كلذ نأ

 موق اهبو راينألا جيزاوب ريرج حتتفا» :ي 0 ا مها ةئس

 م ريوج حاصلا ىلوتو ةنس لك يف ةئوطق ةءايع فلآو مهره فلأ ئامعيرأ ىلع

 نم ناك يئاطلا متاح نب يدع نأ مدقت ام لمجم نم نيبتيو ''”(يلجبلا هللا دبع
 1 تايقباهويكو حا نانا هيلا ةريحلا داوس حوتف يف ةداقلا ةباحصلا

 ا رسل ىلإ برقا لاق ا دقو زر نتص وتس سعال

 «ةيسداقلا ةقطنمب صاقو يبأ نب دعس ىلإ مهعم اوناك نيذلاو متاح نب يدعو ريرج

 ةيسداقلا ةقطنم ىلإ ههيجوتب درجدزي ىرسك ماق مانا: اريك نيج اوان دغ سوألا اكد

 ىربك ةكرعم يف سرفلا شيجو نيملسملا شيج ىقتلاف ءه5١ ةنس رخاوأ يف

 سيصل بح نيد كلا :ويمك هدأ لاق 1 ةيسداقلاب

 ةيسداقلا ا هتفانقب ءىطع ناسرفو 0 ناك كلذيبو

 . ميظعلا يخيراتلا

 مجارتو ة ةريسلا بتك هتركذ يذلاو متاح نب يدعل كي هللا لوسر ٌدعو ققحتو

 ؟ريسلا ةياور يف يهو ركذلا ةفلاس ثالثلا تاياورلاو غيصلاب نئسلا بتكو ةباحصلا

 :رثألا نويعو ةيوبنلا

 وزنا نسااط نعر ىلع ةيسفاقلا نم فرع ةارحلاب عمجب نأ نكشوُبل هللاو#
 .(دحأ فاخت ال تيبلا

 لاق متاح نب يدع نع ركذلا فلاس هدئسب دمحأ دنسُم ةياور يفو

 :ِةيََع هللا لوسر
 ىتح ةريحلا نم ةنيعظلا جرخت ىتح رمألا اذه هللا َنُمِيْيل هديب يسفن يذلاو ش

 )١( 17ص - يرذالبلل - نادلبلا حوتق ١.
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 نع ركذلا :فلاس هدتسب يقهيبلا ظفاحلا ةياور يفو (دحأ راوج ريغ يف تيبلا فوطت

 :هكي هللا لوسر لاق متاح نب يدع

 ةبعكلاب فوطت ىتح ةريحلا نم لحترت ةنيعظلا َنْيَرَتْل ةايح كب تلاط نإ»

 .(ّلجو ّرع هللا الإ اذحنأ فاكع ذل

 ةيوبخلا ةريسلا يف هءاجف «كلذ لك قيقحت متاح نب يدع شاعو ىأر دقو

 : لاق متاح نب يدع نع رثألا نويعو
 جحت ىتح فاخت الو اهريعب ىلع ةيسداقلا نم جرخت ةأرملا تيأر دقو»

 4 تسلا

 :لاق متاح نب , يدع نع دمحأ دنسم ةياور يف ءاجو

 .«راوج ريغ يف تيبلاب فوطت ىتح ةريحلا نم يتأت ةنيعظلا هذهف»
 نوملسملا طتخا مث «نمزلا نم ةرتف نيملسملا ةمصاع ةريحلاو ةيسداقلا تناكو

 يقهيبلا ظفاحلا ةياور يف ءاج كلذلو ءه1١/ ةنس ذنم ةمصاعلا يه تحبصأو ةفوكلا

 ْ ١ :لاق متاح نب , يدع نع

 هللا الإ فاق هل شيلا فوم نسحب ةقركتلا هع رفينرع ننال كناري دقو

 .1 لجو ّرع

 زمره نب ىرسك زونكو نئادملا حتف
 ةيسراملا ةيروطاربمألا ةمصاع نئادملا حتف دعوم ىتأ ه١ ةنس رفص يفو

 رشبو ربخأ لو هللا لوسر ناك يتلا زمره نب ىرسك زونك رقمو ةرساكألا اهكولمو
 را ةشهدلا نم ءيشب ىرشبلا كلت يِدَع عمسو اهحتفب متاح نب يدع

 نب يدع نع امهدنسب دمحأو يوغبلا نع ةباصإلا باتكب رجح نب ظفاحلا ةياور

 :يِدَع لاق .(زمره نب ىرسك زونك انيلع نحَئْمتلو » :هل لاق ٌدَِكي هللا لوسر نأ متاح

 .«معن :لاق !؟زمره نب ىرسك» :ُّتلُق

 :هكو هللا لوسر لاق متاح نب يدع دنع هدنسب دمحأ دنسم ةياور يفو

 معن :لاق !؟زمره نب ىرسك» :ثتلق .«زمره نب ىرسك زونك نحتفُيلو)
 .(زمره نب ىرسك

 :هلكلو هللا لوسر لاق متاح نب يدع نع هدنسب يقهيبلا ظفاحلا ةياور يفو

 نب ىرسك» :تلق .ا(زمره نب ىرسك زونك نحتفتل ةايح كب تلاط نئلو)
 .(معن :لاق !؟زمره

 ميلقإ قطانمب اوماقأ ه6١ ةنس مرحم يف ةيسداقلا راصتنا دعب نوملسملا ناكو

 ا ا
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 تاتك ىتأ مد او مدس طلو يسرح معن تارا يح رعر» ةريحلا

 قازغلاب نيملسملا نئيج ريم ضاقو.ىبأ نب دعس ىلإ تاطشلا نب رمع نيتمؤملا نيقأ
 دعس غلبأف ؛ةريحلا يف دعس ناكو - ه6 ةنس رخاوأ يف - نئادملا حتفل ريسملاب

 نب دلاخ صاقو يبأ نب دعس ثعبو رمع باتكب متاح نب يدع مهيفو ةباحصلا

 . يلجبلا هللا دبع نب ريرج مهتنميم ىلع لعجو «سانلا ةمدقم ىلع يرذعلا ةطفرع

 .صاقو يبأ نب ةبتع نب مشاهو .يرعشألا مْنَع نب ضايع ةداقلا نم ناكو

 .ةباحصلا نم مهلاثمأو ؛يئاطلا متاح نب يدعو «يدنكلا طمسلا نب ليبحرشو

 نب دلاخ ةدايقب اوراسف .ىقبت نمب دعس مهب قحلي نأ ىلع «نيملسملا رثكأب اوراسف
 ةطفرع نب دلاخ صاقو يبأ نب دعس هَجو» :يرذالبلا لاق «طاباس ىلإ ةطفرع

 ىلع ماقأف دعس مق مث ءطاياس دلاخ حتف ىتح دعس ْدِرَي ملف ؛هتمدقم ىلع يرذعلا

 َنفِْلا نسرفلا عفر ْذِإ : نئادملا ىلإ )- رباعم دجي ملو .اهلهأ حلاص ىتح ةيمورلا

 ا ا ةزيجلا ىلإ رباعملاو

 نم لجر ريغ اوملسف «لابنلاب مهنومري سرْفلا لعجف «ليخلا اهوضاخأف «نيدايصلا
 ('*«هريغ ٍدئموي بصُي مل يسبنسلا كلام نب ديزي نب ليلس هل لاقُي ء ءيط

 ايو الخل ةنايل يع هجر نام ل نم يقال يويسلا دي نب لاهلك

 سأر ناك» هنأ متاح نب يدع بقانم يف ةفيلخ نب , ِهَّللا دبع ركذ دقف « نئادملا حتف يف

 ناسرفب متاح نب يدع قلطُناف ' ”«نئادملا مويو «ةيسداقلا مويو .ةليخنلا موي ءيط

 نب ليلس دهشتساف «لابنلاب مهنومري سرُفلا امنيب «نئادملا ىلإ ةضاخملا نوربعي ءيط
 متاح نب يدع ىضمو «نئادملا حتف يف ديحولا ديهشلا ره داكر « يسبْنِسلا ديزي

 رفص يف نيحتاف نئادملا اولخدف ناسرفلاو ةباحصلا ةداقلا ةيقب ةب كلذكو ءيط ناسرفب

 لاق . متاح نب يدع هب رشبو ربخأ يذلا ِةك هللا ل ا «ةيرجه ١1 ةنس

 :ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا باتك يف رجح نب ظفاحلا

 .«ىرسك زونك ىلع تراغأ ليخ لوأ يف ٌتنكو - متاح نب يدع لاق»
 : متاح نب يدع لاق دمحأ دنسُم نم ريثك نب ظفاحلل ةياهنلاو ةيادبلا يف ءاجو

 .(يئاسنلاو دمحأو يراخبلا هاور . .ىرسك زوتك حتف نميف تنكو١)

 نئادملا حتف دعب متاح نب يدع ءابنأ ملاعم

 ةنس رفص يف زمره نب ىرسك زونك رقمو ةرساكألا ةمصاع نئادملا حتف ناك

 .777"ص - يرذالبلل  نادلبلا حوتف ()
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 متاح نب , يدع ماقأف ؛ناولح ىلإ بره دق سرفلا كلم درجدزي ىرسك ناكو ء«ه5
 اهرصع اوسسأو ع نئادملا يف نيملسملا دنجو ةباحصلاو صاقو يبأ نب دعس ريمألا عم

 ةئنس طساوأ يف - هيل عيتجاف رألا درج درو قرص رخشما اهني ١ يقالطإلا يرحل

 .قارعلاب ةلجد قرش داوس يف ءالولج ةقطنم ىلإ ههيجوتب ماق فيثك شيج - ها

 ًاشيج ثعبيو نئادملاب ىقبي نأب رمع باتك ىتأف كلذب هربخي رمع ىلإ دعس بتكف

 نم ةبكوك هعمو صاقو يبأ نب ةبتع نب مشاه ةدايقب ًاشيج دعس ثعبف «ءالولج ىلإ

 متاح نب يدعو «ةليجب ناسرف يف هللا دبع نب ريرج مهنم ؛ مهتاسرفب ةداغلا ةباغيضلا

 برك يدعم نب ورمعو ؛هدنك ناسرف يف سيق نب ثعشألاو «ءيط ناسرف يف
 لاق دراج ىف ياسا هك يملا تيفو «يدارملا حوشكم نب سيقو يديبزلا

 مويو «ةعيقولا ءالولج موي ءيط سأر متاح نب يدع ناكو» : ةفيلخلا ن نياةللا ديغ
 ريقطت يف مهتاهمز هتاابع ءىط نيرو ماحب ب يننل ناك! رّتْسُت مويو «دنواهن

 نبا لاق .ةقحاس ةميزه سرفلا شيج اهيف مزهنا يتلا ءالولج ةعقوم يف حتفلاو رصنلا
 اوحتتفاف نوملسملا ىضمو . .«ةيرجه ١51 ةنس ةدعقلا يذ يف ءالولج حتف ناك» 2

 ةدجووي ئرسك تنوقو.ت يلجبلا هللا دبع نب ريرج ةدايقب .ناولحو ةلجد قرش داوس

 قارعلا عوبر لك حتف ه١ ةنس يف كلذب لمتكاف «ناريإ يف ناهبصأ ىلإ ناولح نم

 ةنس هلامتكإ ىلإ ه١ ةنس حتفلا ةيادب ذنم اهحتف يف متاح نب يدع مهاسو دهش يتلا
 تل لل هت و لاق كلذ يفو ه7

  باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ تاس ام ه1 ةنس مرحم يفو
 رثكأ هعمو دعس داعو «يدنكلا طمسلا نب ليبحرش نئادملا ىلع دعس فلختسا

 ةباحصلا نم هعم نيذلاو دعس طتخاف ةريحلا ةقطنم ىلإ متاح نب يدع مهنمو ةباحصلا

 قارعلا نم ريبك مسقل ةيمالسإ ةيبرع ةمصاع تحبصأ يتلا ةفوكلا ةنيدم نيملسملاو

 اونكس نيذلا ءالجألا ةباحصلا نم متاح نب يدع ناكو «ةفوكلا ةيالو ميلقإ وه

 :ربلا دبع نب ظفاحلا لاق كلذ يفو .ةفوكلا .

 .«اهنكسو ةفوكلا هنع هللا يضر متاح نب ب يدع لزن»

 نع لجو فلا قس رتكار ليش اننا يد ورع ةفرك ايده كسر طلخا دكر
 ةطخ تناكو  ةينكس ةقطنم يأ  ةفوكلا يف اهب ةصاخ ةطخ ءيطل ناكو ءءيط ناسرف

 «ةرصبلا يف ةطخ ءيطل ناك امك «ةفوكلا ةئيدم برغ لامش يف نادمه ةطخ راوجب ءيط
 مث صاقو يبأ نب دعس ةفوكلا ةيالو ريمأو يرعشألا ىسوم وبأ ةرصبلا ةيالو ريمأ ناكو

 )١( اضر دمحمل - يلع مامإلا باتك -  نص 186.
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 ءه158 ةنس ىسنعلا رساي نب رامع ةفوكلا ةيالو ىلع باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ ىَلَو

 هي 3 هلم خأ .

 - ةيناريإلا - رّكْسُت ةنيدم يف ريبك شيج دشحب سرُلا ماق ه9١ ةنس يفو
 ريمأ يرعشألا ىسوم وبأ ردابف «ةرصبلا ةمجاهم نوديري ةرصبلا ةيالول ةمخاتملا
 ىلإ باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ بتكو عةرصبلا ةيالو شيجب مهيلإ ريسملاب ة ةرصبلا
 «يرعشألا ىسوم ضل ًادالف ةفوكلا ةرالو نةنحب ريس ناب نسا ني نافع ةفوكلا ريمأ

 متاح نب يدع مهنمو ةداقلا ةباحصلا هعمو ةفوكلا ةيالو شيجب رّئْسَت ىلإ رامع قلطناف
 بزاع نب ءاربلاو «يدنكلا سيق نب ثعشألاو ؛ ,يلجبلا هللا ليهو يركو «يئاطلا

 ةيخيراتلا رَّئْسُت ةعقوم يف ءيط ناسرف دئاق متاح نب يدع ناكو . مهلاثمأو «يراصنألا
 شيج ىلع ًاريبك ًاراصتنا يرعشألا ىسوم يبأ ريمألا ةدايقب نوملسملا اهيف رصتنا يتلا
 نب رمع نينمؤملا ريمأ ىلإ ىسوم وبأ هلسرأو نازمرهلا مهريمأ رسأ متو سرفلا
 روضتتي ةريبك ةعقوم لوأ رثشت 5 ةعقوم تناكو .يراصنألا كلام نب سنأ عم باطخلا

 01 ل ا ا ل ا
 نوومام ردد تاو «سراف دالب نم ًاريثك حتتفاف رتْسُت نم ىسوم وبأ ىضمو
 يرعشألا ىسوم يبأب صاخلا ثحبملا يف حوتفلا كلت قئاثوو صوصنو
 .هنع هللا يضر

  ةيناريإلا  دنواهن ةقطنم يف ًافيثك ًأشيج درجدزي ىرسك دشحو رفنتسا مث
 ةفوكلا ريمأ بتكف ه١٠ ةنس قارعلاب نيملسملا ةمجاهمل ةفوكلا ةيالول ةمخاتملا
 يف رامع ءاقبب رمع رمأف «باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ ىلإ مهربخب رساي نب رامع
 نب ةفيذح ريمألاف بيصأ نإف نرقم نب نامعنلا ةدايقب دنواهن ىلإ شيجلا ريسمو ةفوكلا
 نب سيق ريمآلاف ببصأ نإف « ؛يلجبلا ِهّللا دبع نب ريرج ريمألاف بيصأ نإف ناميلا
 نب ةريغملاف بيصأ نإف يدنكلا سيق نب ثعشألا ريمألاف بيصأ نإف «يدارملا حوشكم
 رس نا :ريثك نب ظفاحلا لاق «دنواهن ىلإ نوملسملا راسف .ةبعش
 مهنم «اريفغ ٌمَجو «ريثك ٌقْلَخ برعلا ءاسؤرو ةباحصلا تاداس نم مهنمف ءأفلأ نيثالث
 «قديبرلا برك يدعم نب ورمع - باطخلا نب رمع مهامس نيذلا ةداقلا ريغ -
 :يمرضحلا رجح نب لئاوو «يئاطلا متاح نب يدعو «باطخلا نب رمع نب هللا دبعو
 ةعقوم يف ءيط ناسرف دئاق متاح نب يدع ناكو . . مهلاثمأو «ينادمهلا سيق نب ديعسو
 : ةفيلخ نب هللا دبع لاق كلذ يفو «نيبم حتفو رصنب تجوتت يتلا دنواهن

 مويو دنواهن مويو ةعيقولا ءالولج موي ءيط سأر متاح نب يدع ناك»
 11 رثست



 يدع نب رجُح يف رعاشلا لاق امك حوتفلا كلت يف متاح نب يدع ناكف
 : يدنكلا

 ارَثْسَتو .حوتفلادنواهنمويو هُمَلُي ْمَلةعيقولا ءالولج مويو
 7١ ةنس رخاوأ يف ةفوكلل رساي نب رامع ةيالو يف دنواهن حتفو راصتنا ناكو

 ءاجرأ ةيقب حتفل بابلا تحتف اهنأل (حوتفلا حتف) مساب دنواهن ترهتشاو .ةيرجه

 نب ةورغ حتف نيرهشب دنواهن ةعقوم دعبف «ةريبك تاهجاوم نود ناريإو سراف دالب

 8 . تالعقا مكانا ىلجبلا هللا ذيع يريح منا 0

 . مالسإلا تايار اهعوبر رئاس

 لئاوأ يلاوح يف - مك ةقوكلا' ىلإ هتواهت عنف دعي متاحزب يطا عجرم دكو

 نم بكوم يف ىضم مث (ىَْمْلَسو اجأ يلبج يف ءيط ةقطنم ىلإ هجوت - ه١ ةنس

 . ةرونملا ةنيدملاب رمع نينمؤملا ريمأ ىلإ ءيط ناسرف

 باطخلا نب رمعب يدع ءاقل

 ىلإ يِدَع مودق دنع باطخلا نب رمعب ىقتلا دق متاح نب يدع ناك

 مث «برعلا بلغأو ء ءيطو شيرق مالسإ لبقو ةكم حتف لبق هناميإو ٍةيِئَي هللا لوسر

 نب ليخلا ديزل رمع لاقو قلك هللا لوسر ىلإ ثلاثلاو يناثلا همودق دنع هب ىقتلا

 مداح ب يدع عر كرم ءيلمل نكي مل ولف فتكي ابأ اي كرد هللا :كاذنآ - لهلهم

 ركب يبأ ةفيلخلا ىلإ يطا ناقد همودت كح هي ىلا مق بترول هكر كروت
 تال دعي هنأ الإ. ها ةنيتلرألا يداهج فذ رك يل ةفالخ لئارأ يف قيدعلا
 رشع وحن دعب ) باطخلا نب رمع ىلإ متاح نب يِدَع ِمِدَق نأ ىلإ ءاقل امهنيب نكي مل
 . .رمع هفرعي ال نأ لمتحملا نم لعجي امم (ه١١ ةنس لئاوأ يلاوح يف «تاونس

 باتك يف ربلا دبع نب ظفاحلا لاق .ةباحصلا مجارت هتركذو يراخبلا هركذ ام عقوف
 ش :باعيتسالا

 لاقف ؟ينفرعت كُدظأ ام : هيلع دق ْذِإ باطخلا نب رمعل لاق متاح نب يدع نأ"

 كفر عأ :ءيط ةقدص ٍيِئَي هللا لوسر هجَو تضِتَب ةقدص ٌلوأو كفرعأ ال فيك : :رمع

 , ""9اوردَغ ْذِإ َتِئَقَوو ءاوَربذأ ْذِإ َتلَبْقْأَو ءاورفك ْذِإ ّتنمآ
 :ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا باتك يف رجح نب ظفاحلا لاقو

 .”ج 4١؟ص - ربلا دبع نبال  باعيتسالا )١(

 عج
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 ضرفي لعجف يموق نم سانأ يف ٌرمُع ُتيتأ :متاح نب يدع نع يبعّشلا لاق"
 ءاورفك ذإ تنما (معت :لاق ؟ينفرعتأ :ٌتلقف هتلبقتساف «ينع ضرعُيو لجرلل

 هوجو تْضّيَب ةقدص لوأ نإ «اوربدأ ْذِإ َتلَبُقْأو ءاوردغ ْذِإ ٌتيفوو ءاوركنأ ْدِإ تفرعو
 . '"”(امهريغو دعس نباو دمحأ هجرخأ .ءيط ةقدص كو هللا لوسر باحصأ

 : ةياهتلاو ةيادبلا باتك يف ريثك نب ظفاحلا لاقو
 (ةناوع وبأ انتذخ ليغ انيبمإ نب سوم انت دخ: :وفيسص ننا قراختبلا لاق»

 اديتأ :لاق متاح نب يِدَع نع ثيرُح نب ورمع نع ريمُع نب كلملا دبع انئَدَح
 ينفرعت امأ :تلقف ءمهيمسُي ًالجر الجر وعدي لعجف ءدفو يف باطخلا نب رمع
 ْدِإ تيفوو ءاوربدأ ْذِإ تلّبْقْأو ءاورفك ْذِإ تملسأ (ىَلَب :لاقف ؟نينمؤملا ريمأ اي
 . ””(نذإ يلابأ ال : متاح نب يدع لاقف .اوركنأ ْذِإ تفرعو ءاوردغ

 كلت ركذ هنأل رمع ثيدح ةباحصلا مجارتو ثيداحألا بتك تظفح دقو
 مودقلا كلذ نمزو ببس رداصملا كلت ركذت ملو متاح نب يدعل ةميظعلا بقانملا
 يف - ريسي دمأب دنواهن حتف ةعقوم دعب ناك كلذ نأ جاتنتسإ نكميو ءرمع ىلإ يدعل
 نأ جاتنتسإ نكمي يلاتلابو ءرصم يف داهجلل ةريسم ليبِق كلذو - ه7 ١ ةنس لئاوأ
 هعم نيذلا ءيط ناسرفب ريسملل ناك ةرونملا ةنيدملاب رمع نينمؤملا ريمأ ىلإ همودق
 مهناسرفب ءاسؤرلاو ةباحصلا نم ريثك هجوت دقف ءرصم حوتف يف ةمهاسملل رصم ىلإ
 ناكو ءرصم حتف لامكتسا يف ةكراشملل ةيبرعلا ةريزجلاو قارعلاو ماشلا نم مهلاجرو
 . يئاطلا متاح نب يدع مهنم

 كارب هنا داو داع د

 رصم ديعصو اسنهبلا حتف يف يدع ةكراشم
 ىلإ باطخلا نب رمع نيئمؤملا ريمأ بتك ه١ ةنس لوألا عيبر لئاوأ يف

 ةباحصلا رييستب هرمأي رصم يف نيملسملا شيج ريمأو رصم لماع صاعلا نب ورمع
 رصمب تنأ مقأ) :لاق اميف هل لاقو ءرصم ديعصو سانهأو اسنهبلا حتفل شويجلاو
 .«ددملا كل لسرأ انأو ينبتاكو لسرأف ددم ىلإ تجتحا نإو دانجألا لسرأو
 ىفو (رصم ىهو) ةزيجلاو طاطسفلاب نيذلا ةداقلا ةباحصلا صاعلا نب ورمع ىعدتساف
 رشاع ىف كلذ ناكو :يدقاولا لاق ءهيلإ اوعمتجاف «ةريحبلاو طايمدو ةيردنكسإلا
 مهيلع أرقف ؛ملعأ ِهّللاو ه1 ةنس ليقو ةرجهلل نيرشعو ىدحإ ةنس لوألا عيبر رهش
 ةزيجلا ضرأ ىلإ نوعمجتيو نودفاوتي دونجلا لخأو ,داهجلل اوأيهتف ءرمع باتك
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 ركاسعلا تلماكتف :يدقاولا لاق ؛هلوح مهمايخ نوبرضيو يقرشلا مرهلا نم برقلاب

 تدتلاف ءسراف فلأ رشع ةتس مهتّدع تناكف . .ةروكذملا ةنسلا نم رخآلا عيبر يف

 م .تايارلا باحصأ ءارمألا تملقتو «سراف تأ ةرشع مهنم

 ١ :لاق اميف صاعلا نب ورمع مهل لاقو ؛«متاح نب يدع مهنم ناكو .. ةئامسمخ

وسر باحصأو ةقباسلاو لضفلا لهأ مكلك متنأو ءمكعم هّللا
 نيب متلتاقو نِلَظ هللا ل

 لي ؛«مكيف هّللا كراب «يتيصو ىلإ نوجاتحت الو هيدي

 مامولا نكد لقو «ناسرفلا نم ةئامسمخ ىلع ًاريمأ ةدايقلا ةيار هملسيو ريمأ لك

 : ةباحصلا ءارمألا نم نأ يدقاولا

 يسنعلا رساي نب رامع ماوعلا نب رييزلا

 يدنكلا ليبحرش يريمحلا ينهجلا رماع نب َةبقَع
 ينارهبلا دوسألا نب دادقملا سايعلا نب لضفلا

 2 ىعخنلا رتشألا كلام فراضنألا هللا دبع نب نياج

 فرايقتالا ةناجد وبأ قيدصلا ركب يبأ نب نمحرلا دبع

 يبراحملا ريهز نب ةعافر يئاطلا متاح نب يِدَع

 يرعشألا مْنَع نب ضايع باطخلا نب رمع نب هللا دبع
 (ةبقع نب ) ديلولا يريمحلا عالكلا وذ

 يرافغلا رذ وبأ بلاط يبأ نب ليقع نب رفعج
 ةبجن نب بيسملا يناميلا يسّبَعلا قورسم نب ةرسيم

 ىعدتسا مث :لاق نأ ىلإ ءارمألا كئلوأ ضعب ركذ يف يدقاولا لاطأ دقو

 «ينهجلا رماع نب ةبقّعو «ديلولاو «ءيريمحلا عالكلا اذ . .صاعلا نب ورمع

 لثمو يئاطلا متاح نب يدعو ؛«يبراحملا ريهز نيبأو «يراصنألا هلذا يعن نر نباح

 ا موصول ةيار هملسُي دحاو لكو «مهنع هَّللا يضر تاداسلا ءالؤه
 . . ًاضعب مهضعب ولتي بكاوملا تعباتتو بئاتكلا تراس ءاولماكت املف . سراف

 0 نساتسا » اهيففبلا ءارمأو ةقراطب عمس املو

 امأو» :يدقاولا لاق ءابب ةنيدمو روشهد يف ًافيثك ًأشيج اوعمج مهيلإ نيملسملا

 نم نيملسملا نم نويعلا تناك ءروشهد نم ًابيزق اولزت امل مهنإف لكَ يبنلا باحصأ

 ىتح رابخألا نوسسجتي هرصنتملا برعلا ّيزب نويزتيو نولزني جحذمو ءيط ينب
 ركسعم ىلع اولمح رافكلا نأ مث 0 . نيسرفتُم ًاقاذح اوناكو ءرافكلا ركاسعب اوطلتخا
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 ينالوخلا كلام يبأ نع هّللا دبع انثدح» :دانزلا وبأ لاق ءابب قيرطب ةدايقب نيملسملا
 ثدحتن نحن امتيب :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يمهرجلا باهش نب قراط نع
 مالعألا مهعمو سراف فالآ ةرشع نع فشكناو انم برق دق رابغلاب اذإ لضفلا عم
 نب بيسملا راس» ةكرعملا تعلدنا املو  (اولمح نأ نود اولهمي مل مث نابلصلاو
 عفار ربك مث . .ريدلا دنع اونمكف ناسرفلا نم أفلأ امهعمو يئاطلا ريمع نب عفارو ةبجن
 لتقمو ودعلا ةميزه نع ةعقوملا ترفسأو .(ودعلا ةرخؤم ىع اولمحو بيسملاو
 . .اهحتف متو ودعلا اومزهف روشهد جرم ىلإ مالسإلا دنج مدقت مث ءابب قيرطب
 .دالبلا نوحتفي ةياحصلا بئاتك ترشتناو

 موديم الصو ىتح نوميمو يئاطلا متاح نب يِدع راسو :يدقاولا مامإلا لاق
 ًاحلص مهل دقعو ضرألا كلت لهأ حَّلاَص دق ثرحلا نب سيق اودجوف ءاهلوخب امو
 دالبلا كلت لهأ كلذكو «مهقيرطب لتق دعب تشنرب لهأ كلذكو «ةيزجلا ءادأ ىلع
 ربلا ىلإ نيملسملا نم ةعامج رّبعو .نامألاب ميلقألا كلذ يف ىدانو ءروشهد ىلإ
 - يريمحلا عالكلا وذو ينهجلا رماع نب ةبقعو يبراحملا ريهز نب ةعافر مهو يقرشلا

 ىرقلا كلت ىلع ناولح ىلبق نم بيرق يه يتلا ةبقعلا نم تاراغلا اونشو - مهبئاتكب
 ليئربلا ىلإ مث حيفط ىلإ اولصو ىتح هولتاق ىبأ نمو هوحلاص مهحلاص نمف دالبلاو
 نب سيقب عمتجا ىتح متاح نب يدع راسو .كانه نم اوربعو ةيزجلا ىلع مهوحلاصف
 ةفورعملا ةيرقلاب هتعامجو وه نوميم لزنو «نمقب ةفورعملا ةيرقلا نم ًابيرق ثرحلا
 ةنبا اهيف كرتو راس مث يدع ينبب ةفورعملا ةيرقلاب متاح نب يدع لزنو «نوميملاب
 ("'٠. هتوخأو متاح

 تناكو ه7 ةنس لئاوأ يف امبر  اسنهبلا ىلإ نيملسملا بئاتك تهجوت مث
 ىف ءاجف رصم ىلإ تقفدت دق ةباحصلا نم ءارمأ ةدايقب نيملسملا نم ةريثك تادادما
 راشتسا اسنهبلا نم برق امل يرعشألا ِمْنَع نب ضايع ريمألا نأ» اسنهبلا حوتف ءابنأ
 لبج نب ذاعم نباو يسودلا ةريره يبأو يرافغلا رذ يبأ كافمأ ةباحضلا هباحصاأ
 مهنع هللا يضر يريمحلا عالكلا وذو يعخنلا رتشألا كلامو مشاه نب ةملسو
 .وخأو سابعلا نب لضفلا مهنمو ءارمألاو تايارلا باحصأ هعمو ةيرحبلا ةهجلا هيل ضايع ريمألا ربعو . مهباحصأ نم نافلأ مهعمو ةيقرشلا ةهجلا يف لوزنلاب مهرمأو
 ورمع نب هّللا دبعو «نايفس يبأ نب رابهو «صاعلا نب مشاه نب ميعنو «رفعج نب هّللا دبعو «بلاط يبأ نب ليقع دالوأ ىلعو رفعجو ملسمو «بيهصو .«نارقشو
 ميعن نب ريرجو ؛يئاطلا رظنلا نب ناسحو « يسودلا ريبز نب ديعسو «يسودلا
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 ديز نباو «يدنكلا نوع نب دلخمو «يراصنألا سوأ نب نانسو ...«يريمحلا

 تئاتكلا تغئاتتو .مهنع هللا يضر تايارلا باحصأ تاداسلا ءالؤه لثمو ء؛ليخلا

 لاله نب رماع انثدح :لاهنم نب سيق لاق . .اسنهبلا ىلإ اوربعو ءًاضعب اهضعب ولتي

 مايخلاو براضملا انيأر اسنهبلا ةنيدم ىلع انفرشأ امل :لاق ليخلا ديز نبا نع

 ةنيدم ىلع انلبقأ املف:.: .اسنهبلا قيرطب سويلطبلا اهرشن يتلا يهو - تاقدارسلاو

 يسقلاو قرودلاو فويسلا مهيديأبو مايخلا رهاظ ىلإ اوجرخف ءائللهو انربك اسنهبلا

 . "7١(ةنيدملا جاربأ ىلع ًاريثك ًاقلخ انيأرو «لابنلاو

 برعلا نوحالفلاو ىراصنلا نمو مورلا نم فلأ ةئام ءاهز سويلطبلا عم ناكو

 يحاوضو فراشم يف ةقرفتم ةديدع كراعم تعقوف «جونزلاو ةبونلا نمو ةرصئتُملا

 متاح نب يدع ةدايقب اهادحإ بئاتك عبرأ ىلإ تعفترا دق ءيط بئاتك تناكو ءاسنهبلا

 اهيف ةبيتكو «ليخلا ديز نب ةورع ةدايقب ةبيتكو يئاطلا ةريمع نب عفار ةدايقب ىرخأو

 سويلطبلا لمح» اسنهبلا فراشمب كراعملا ىدحإ يفو «يئاطلا ديعس نب رضنلا

 هيو لئاكو «ماركلا ربص نوملسملا مهل ربصف نيملسملا ىلع هشيج نم ةفئاطب

 يقي ىتح ًاديدش ًالاتق ةبجن نب ٍبْيَسُملاو ليخلا ديز نباو يراصتألا بزاع : نب ءاربلا

 . 2100 لبإلا دابكأ عطقك مهعورد ىلع مدلا

  طقف  ةباحصلا ددع غلب ىتح نيملسملا ىلإ تادادمإلا نم ديزملا تلصوو

 ةعسست ايلا ةنيدم نيرصاحم نوملسملا ماقأو» ًايردب نوعبس مهيفو ةئامعبرأو فلأ

 سويلطبلا عم مورلا نم ليتق فلأ نوثالث اهيف طقس ىربك ةعقوم دعب مث «رهشأ

 ه1 ل ل ا ب ع ارم

 . مالسولا ةيار اهعوبر يف تفرفرو

 دالبو ديعصلا رخآ ىلإ اهحتف متف ديعصلا ءاجرأ ىلإ مالسإلا بئاتك تضمو

 يف ترقتساو «نافع نب نامثع ةفالخ لئاوأ ىلإ ديعصلا دالب حوتف ترمتساو «ةبونلا

 حوتف اودهش نيذلا ءيط رئاشع نم ديدعلا مهنم ناكو نميلا نم ةريثك لئابق ديعصلا

 رصمب اورقتسا مث «ليخلا ديز نب ةورعو متاح نب يدع عم ديعصلاو اسنهبلا

 لاق .سبْئِسو بلاعثلا ْمُهو «يمالسإلا يبرعلا اهرصع خيسرتو سيسأت يف اومهاسو

 .ءيط نم ناروهشم نانطب :بلاعثلاو سبْئِس ؛ءيط نم رصمبو) :نودلخ نبا

 ديعصب نيذلا بلاعثلاو .ءيط نب ثوغلا نب ورمع نب لبش نب ةيواعم نب سبئسف

 . 2(ءيط نب ثوغلا نب ؤرمع نب بلعث ينب نم رصم

 .اج 175-79١ص - يدقاولا هللا دبع وبأل - رصمو ماشلا حوتف )١(
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 نافع نب نامثع ةفالخ يف يِدَع ءابنأ
 يف - ةفالخلا نافع نب نامثع ىلوتو باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ ينوت امل

 رشن يف مهاسيو هللا ليبس يف دهاجي رصم يف متاح نب يدع ناك - اها" ةنس ةياهن
 ًابيرقت ه1 ةنس يلاوح يف امبر - حتفلا لمتكا املف ءرصم ديعص يف مالسإلا ةلاسر
 نيذلا ةباحصلا رابك نم يدع ناكو .اهب رقتساو ةفوكلا ىلإ متاح نب يدع عجر -
 يضارأ عاطقإب نامثع ماق دقف . .نافع نب نامثع نينمؤملا ريمأ نم ًاصاخ ًاريدقت اولان

 مهخيراتو مهرودل ًاريدقت ةباحصلا نم ةرشع وحنل قارعلاب ىرسك فئاوص نم
 :يلجبلا هّللا دبع نب ريرجو ءصاقو يبأ نب دعسو ءرساي نب رامع مهنم ديجملا
 «يمرضحلا رجح نب لئاوو قوس نب هللا دبعو «متاح نب يدعو .ةحلطو
 .ترألا نب بابخو ءسيق نب ثعشألاو

 نع يملسألا ورمع نب دمحم نع حلاص نب ديلولا ينثدح» :يرذالبلا لاق
 .نافع نب نامثع قارعلا عطقأ نم لوأ : :لاق ةحلط نب ىسوم نع ىيحي نب قاحسإ
 «جتساشنلا ةحلط عطقأف «ةيلاجلا ضرأ نم ناك امو ىرسك يفاوص نم عئاطق عطقأ
 ءانيبسأ ثرألا نب بابخ عطقأو «ةرارز ىَلاَو ام يمرضحلا رجحُح نب لئاو عطقأو
 ذاباتزيظ يدنكلا سيق نب ثعشألا عطقأو ؛ءاحورلا يئاطلا متاح نب يِدَع عطقأو
 "ا تارفلا ئطاش ىلع هضرأ يلجبلا هللا دبع نب ريرج عطقأو

 باتكب هتمجرت يف رجح نب ظفاحلا لاق .ًاميرك ًاداوج متاح نب يدع ناكو
 : ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا

 نب يدع لجر لأس : :لاق ةفرط نب ميمت نع دمحأ جرخأ دقو . .ًاداوج ناكو»
 هلئسو ٠ كيطعأ ال هّللاو متاح نبا انأو مهرد ةئام ينلأست : :لاقف ءمهرد ةئام متاح
000007 

 ةراذ خت ملاس رعاشلا هاتأو» :باعيتسالا يف ربلا دبع نب ظفاحلا لاق
 - فيرط ابأ ىنكُي متاح نب يدع ناكو  فيرط ابأ اي كّتحدم دق :هل لاقف «ينافطغلا
 ىلع ينحدمتف يل امب كربخأ ىتح يخأ اي كيلع كسمأ : ؟ ماه نب يدع كاك
 رع ِهّللا ليبس يف سبح هذه يسرفو ءدبعأ ةثالثو مهرد افلأو ةيئاض فلأ يل ؛هبسح
 :ةراد نب ملاس لاقف .لُّمَك «لجو

 (7ْلَعُت ينب رايد يف عيبرلا يقالث امنإو ٍدَعَم يف يصولق ْنِحَن

 ."ج 14758ص - رجح نبال  ةباصإلا (؟) 71077” ص يرذالبلا  نادلبلا حوتف ()
 . يئاطلا متاح نب يدع ةليبق مهو «ءيلع نب ثوغلا نب ورمع نب لع ينب ينعي :لعث ينب (؟)
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 للَخلا ْنِم ّلُس حلملا نولك ًاماَسُح متاح نب يدع نع يلابللا يكلاو

 لدجلاب زعلت سيل ةاوهككلاو ١ رابع نشب ام ةاوع كوبأ

 (لعفمكلثمفًاريخ اولعفت نإو ىقثامكلفمفًارشاوقعت نإف

 دهاجي يتلا هسرف الإ هعم ناك يذلا لاملا نم هركذ ام متاح نب يدع هاطعأف

 . هللا ليبس يف اهيلع
 رشن يف مهاسو «حالصلاو ىوقتلا نم ميظع بناج ىلع متاح نب يدع ناكو

 ةفرعملا رشنف ٌةْكَك هللا لوسر نم اهعمس ثيداحأ ىورو «ةيوبنلا ةنسلاو نآرقلاب ملعلا

 لاق» ةرصبلاو ةفوكلاب نيعباتلا ءاملعلا نم ديدعلا هنع ىورو هدي ىلع ذملتتو اهب

 : مهنم نييفوكلاو نييرصبلا نم ةعامج متاح نب يدع نع ىور :ربلا دبع نب ظفاحلا

 «نرقم نب لقعم نب هللا دبعو «ةفرط نب ميمتو «يبعّشلا رماعو «ثرحلا نب مامه

 لاقو .«نمحرلا دبع نب ةمثيخو ؛«ينادمهلا قاحسإ وبأو «يرطق نب ىرسلاو

 ذنم ةالصلا تميقأ ام :متاح نب ؛ يدع نع ةفيلخ نب لحم لاق» :رجح نب ظفاحلا

 يبعشلا نع ةنييع نبا نع دهزلا يف كرابملا نبا ركذو .ءوضو ىلع انأو الإ ٌتملسأ

 ْ .«اهيلإ قاتشأ انأو الإ طق ةالص ُتقو لخد ام :لأق متاح نب يدع نع

 نب نامثع لتقم أبن ىتأ نأ ىلإ اهرداغي مل ةفوكلاب ًانكاس متاح نب يدع ناكو

 ه5 ةنس ةجحلا يذ يف نامثع لتقم ناكو ةرونملا ةنيدملاب هنع هَّللا يضر نافع

 : ىلاعت هللا هلاطأ يذلا هرمع نم نيعبسلاو ةسماخلا وحن يف ٍذئموي متاح نب يدعو

 بلاط يبأ نب يلع مامإلل متاح نب يدع ةرصانم

 نب يلع مامإلا اورَصاَن نيذلا ءامعزلاو ةباحصلا رابك نم متاح نب يدع ناكو
 ةعقوم هعم لهشف .هوضراع نيذلا ةهجاوم يف هعم فقوو هنع هللا يضر بلاط يب أ

 نب يدع نب دمحم هنبا لتقو هنيع نم برقلاب مهسب بيصأ اهيفو ةرصبلا يف لمجلا

 ليلا لهنا هنأ فراعتلا بانك نع نييبتلاو ةايبلا شفاه: يف دلح كلذ يفر ا

 ها ريم لوألا قدانجب يف لمجلا ةمقومتتناكو ' قي نبا دقو هني تققلت

 ىلإ ةيواعم بتك» : ظحاجلا لاق .متاح نب يدع ةلامتسا لواح ةيواعم نأ ودبيو

 ىلإ باتكلاب يدع بهذف .نامثع لتق ينعي (ىَسْنُي ال ام كتيججاح» : متاح نب يدع

 ْنِإ) :ٌيدع هيلإ بتكف (اهرذع ابأ الو ءاهركب لتاق ىسنت ال ةأرملا ْنإ) :لاقف ىلع
 (0:(ةابيَش ةليلك ىثم كلذ

 .7"ج ١١71و 0١ص  ظحاجلل - نييبتلاو نايبلا 0)

 - ىلإ تفز اذإ ركبلل لوقت برعلا تناك» :يلي ام كلذ ىلع ًاقيلعت نييبتلاو نايبلا شماه يف ءاج (؟)
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 رخاوأ يف - ماشلا لهأب ةيواعم هيلإ راسو نيمِص ىلإ هشيجب ّيلع مامإلا راس املو
 نيَّمِص يف ةيواعم ىلإ ةعبرأ عب ع ااا ب ا ا دم باها" ةنس
 «يراصنألا ورمع نب ريشبو ؛«متاح نب يدع مهو ةعامجلاو ةعاطلا ىلإ هنوعدي
 هوتئا١ :يلع مامإلا مهل لاقو يميمتلا يعبر نب ثبشو ؛«ينادمهلا سيق نب ديعسو
 ل بد ينكتب اجلا ينالوا ىف كلت ناك“ .هيأر ام اورظناو هيلع اوجتحاو ه هوقلأف

 هللا دمحف متاح نب يدع ملكت مث «فينع باوجب امهنم لك ىلع ةيواعم دف ريشبو
 انتْمأو انتملك لجو رع هّللا عمجي رمأ ىلإ كوعدن كانيتأ امنإ ةيواعم اي» :لاق مث ىلاعت

 دّيس ىلع ا ل ا و او
 دقو سانلا هل عمجتسا دقو ءأرثأ مالسإلا يف اهنسحأو «ةقباس اهلضفأ ءنيملسملا
 ةيواعم اي ءكعم نم ريغو كريغ دحأ قبي ملف اوأر يذلاب لجو ّزع هللا مهدشرأ
 ًاددهتُم تئج امنإ كنأك : ةيواعم لاقف . لمجلا موي لثم مويب كباحصأو هللا كبصُي ال
 . 20( نانشلاب يل عّقعَمُي ام برح نبال نإ هّللاو الك يدع اي تاهيه ءًاحلصم تأت مل

 هّللاو امأ» :يدعل لاق ةيواعم نأ فنخم يبأ نع يربطلا اهركذ ةياور فيضتو
 هلتقي نمم نوكت نأ وجرأل ينأو هتلتق نمل كنإو نافع نبا ىلع نيبلجملا نمل كنإ
 دعب ةياورلا قايس نكلو «دشألا دعاسلاب تبلح دق متاح نب يدع اي تاهيه هب هّلْلا
 ركذلا فلاس همالك دعب ةيواعم نأ رهاظلاو «ةفاضإلا كلت ةحص مدع ىلع لدي كلذ
 مكبحاص نإ :لاق هنأ ةياورلا يف ءاج دقو هلتقب اًّيلع مهتاو نامثع لتقم نع ثدحت
 متيأرأ يلع فلل وردا نكت هلكقيب مل هنأ هزيل هد .انتعامج قّرفو انتفيلخ لتق
 نحن مث هب هب مهلتقنف انيلإ مهعفديلف مكبحاص باحصأ مهنأ نوملعت متسلأ ؟نامثع ةلتق
 . 20( ةعامجلاو ةعاطلا ىلإ مكبيجن

 همحر نامثع لتقم يف متاح نب يدع لاق» : :نييبتلاو نايبلا يف ظحاجلا لاقو
 مالك دعب كلذ نوكي ةفلاسلا ةياورلاب كلذ انطبر اذإف 0( ُّقاَنَع هيف ُقبحَت ال) هللا
 ( ٌقاَنَع هيف ٌقبَحَت ال١ : متاح نب يدع لاقف .هتلتقب ةبلاطملاو نامثع لتقم نع ةيواعم
 لوقب دوصقملاو «دشألا دعاسلاب تبلح دق متاح نب يدع اي تاهيه» :ةيواعم لاقف

 . طرض :برض باب نم قبح» شماهلا يف ءاج (َقاَّنَع هيف قبحت ال) متاح نب يدع
 اذه يف ُقِبحَت ال١ يناديملا دنع هظفلو زعملا دالوأ نم ىثنألا :باحسك «قانعلاو

 :اولاق ةليللا كلت اهعرتفا نإو .ةرح ةليلب تتاب :اهفافز ةليل اهعرتفي ملو اهب لخدف اهجوز <
 .«ءابيش ةليلب تتاب

 .هل ةقيقح ال ام هغوري الو رهدلا بئاونل ونعي ال نمل برضي لثم :نائشلاب هل عقعقي ام )١(
 ١1. 86و 7١ص -اضر دمحمل ىلع مامإلا ناتك (5)
 .«مظعألا سّْنلاو هّللاو يإ» يناديملا دنعو  ؟ج ١١ص - ظحاجلل - نييبتلاو نايبلا ()
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 متاح نب يدع دارأ دقو «كردي ال راثلاو .هب أبعي ال رمألا يف لثم وهو «ُقاَنَع رمألا

 ناك دقو قانع هيف قبحت ال نامثع رمأ نأو نامثع ةلتق ديري ال ةيواعم نأ لثملا كلذب

 داع كلذلو «ةفالخلا ىلع اعارص ناك «نامثع لتق ةلأسم نم ربكأ لعفلاب رمألا

 هب عمتجت ةيواعم عم ًأاحلص دقعي نأب نكمتي نأ ريغ نم دفولا ةيقبو متاح نب يدع
 .بلاط يبأ نب يلع ةفالخ تحت ملا ةئلك

 ءارمألا يلع مامإلا ىَلوو .برحلل ناقيرفلا أيهت هالا/ ةنس رفص علطم يفو
 نب دئاع ضرتعاف ؛ءيط لاجرو ناسرف ىلع متاح نب ا

 - ةدايقلا ةيار  ةيارلا ىلع هبثاوو متاح نب يدع ريمأت ىلع يئاطلا يزمرجلا سيق
 بثاو «تايارلا عزوو هداوق ّيلع مامإلا نّيع نأ دعب :اضر دمحم لاق «نيفصب

 ينب نم رثكأ زمْرج تناكو «نيفصب ةيارلا يف متاح نب ٌيِدَع يزمرجلا سيق نب دئاع
 :لاقف يلع دنع ينالوبلا يئاطلا ةفيلخ نب ؛ هللا دبع مهيلع بثوف .متاح طهر يدع

 يف وأ يدع لثم مكيف لهو ؟نوبثوتت متاح نب , ّيِدَع ىلع .زمرج ينب اي)
 ىذ قاع نمل ؟هتيؤر موي ءاملا عنامو ةبرقلا يماحب سيلأ ؟ٌيدع يبأ لثم مكئابآ

 ردغي مل نم سيلأ ؟هراج عنامو هلام بهاولا نباب سيلأ ؟برعلا داوج نباو عابرملا

 وأ ؛هيبأ لثم مكئابآ يف اوتاه ؟نبجي ملو ننمي ملو لحني ملو لهجي ملو رجفي ملو
 مويو قئادعلا موني «ةيسداقلا مويو ؛ةليختلا موي مكسأرب سيلأ .هلثم مكيف اوتاه

 دحأ مكموق نم ام هّللاو ؟هلو مكل امف ؟رَئْسُت مويو دنواهن مويو ةعيقولا ءالولح

 .(نوبلطت يذلا لثم بلطي

 ةعامجب ّيَلَعَو .ّيلإ موقلا اهيأ مله . ةفيلخ نب اي كبسح) :ّيلع مامإلا هل لاقف

 تلاقف (؟نطاوملا هذه يف مكسأر ناك نم) : يلع مامإلا لاقف : عي ةوتأف . ( ءيط

 اوسيلأ نينمؤملا ريمأ اي مُهْلَسْك) :ةفيلخ نبا هل لاقف .(متاح نب ّيدع) : ءيط هل

 ّيدع) :َّيلع مامإلا مهل لاقف (معن) :اولاقف «لعفف .(ةسايرلا ّيدعل نيِملَسُم نيضار

 ظ يلع مامإلا مهل لاق لئدتغو ءزمرجلا وئب تجضف .(هيلإ اهوملَسُف «ةيارلاب مكقحأ

 ةيارلا دخأف ٠ : (مكريعدل نيملسم الإ رهلك هوت قرأألو موبلا لبق كسار ءارأ ينإ)

 '”هتاح نب يدع

 ةناكمل مهنم ًاليلقت وأ ًاراكنإ هعم نيذلاو يزمرجلا دئاع فقوم نكي ملو
 ىلع ٍذئموي ناك دقف ءًأريبك ًاخيش حبصأ دق هنأل ناك امبر امنإو متاح نب يدع
 تهتنا يتلا ةعقوملا يف ءيط ةدايق ىلوتو نيفص دهش دقف كلذ عمو ؛نينامثلا فراشم

 .186و ١ا/ا/ص اضر دمحمل - يلع مامإلا باتك )١(
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 نب يلع مامإلا باحصأ رابك نم لزي ملو هلال رفص ٠١ يف ميكحتلا قافتاب

 املو .ه٠14 ةنس ناضمر يف ّيلع مامإلا يفوت نأ ىلإ هنع هللا يضر بلاط يبأ

 اي) :متاح نب يدعل ةيواعم لاق ه4 ١ ةنس نايفس يبأ ن نب ةيواعمل ةفالخلا رمأ عمتجا

 . 7” يكل نييشلاو دللاو يإ :لاق ؟ ُقاَتَع َنامثع لتق يف ُثقبح له «فيرط ابأ

 هسفن تعجر نأ ىلإ هرمع لاطو ةفوكلاب هتايح ةيقب متاح نب يدع ىضقو

 .ىلاعت هللا ناوضرو ةمحر هيلعف ه1 ةنس يف ةيضرم ةيضار اهبر ىلإ ةنئمطملا

 .«مظعألا سّْنلاو هّللاو يإ يناديملا دنعو - ؟ج 5١ص  ظحاجلل - نييبتلاو نايبلا )١(





 أ تايوتحملا سرهف 309

 100000 000 باتكلا فلؤم نع ةذبن

 00 ا و باتكلا نيماضمو فلؤملا ةمدقُم

 0000001 ةيوبنلا ةرجهلا لبق مالسإلا ىلإ نيقباسلا نيينميلا ةباحصلا نم ةبكوك

 00 ءامظعلا نميلا لئابقو فيلاخم ءاسؤرو كولم

 1 فئاوصلاو ةينيمرأو ماشلل نيحتافلا ءارمألاو ةباحصلا نم ةرشع

 0 1 1 رصمل نيينميلا ةالولاو نيحتافلا نم ةبكوك

 ةيلامشلا ةيقيرفإل نويناميلا ةالولاو نوحتافلا ءامعزلا

 1 ا و و ل (يبرعلا برغملا دالب)

 (لاغتربلاو اينابسإ) سلدنألا دالبل نويناميلا ةالولاو نوحتافلا

 ا ل اصمم او اس شما سلول حا عا جما ا تجطل اسئرف بونجو

 10000 ىطسولا ايسآو سرافو قارعلل نييناميلا ءارمألاو نيحتافلا ةباحصلا ءامظع

 باتكلا ثحابم

 لَك لوسرلا بكوم يف نوينامي

 - ةكم حتتف يف ةعاّرُش ديس  َيعاَرُحْلا ءاَقْرَو نب لْئَدُب

 56 نيتي... ت...تئتت مالسإلا لبق ةكمل اهتيالوو ةيناميلا ةعازخ ةليبق ءابن

 - مالسإلا لبق مارحلا تيبلاو ةكمل نييناميلا نييعازُحلا ةالولا

 ال1 ل وو و و ودا دو ذم .للا د (ةيداليم 256 576 يلاوح نم)

 00 لك هللا لوسر بكوم يف . .ءاقرو نب ليّدُيو . .ٌةعازخ

 ال1 ل ا عا اور ا كسل يلي ام كاردإ عئاقولاو تاياورلا طبر حبتيو

 0 1 ةكم حتف يف . .ٌةَعاَّرْحو ..ءاَقْرَو نب ُلْيَدُب



 500 كايوتعتلا مرهف ة4دد

 00 ةكم حتف دعب . .ءاقرو نب ليدب

 يعازُخلا نيّصُح نب ناَرْمِع

 - ةكئالملا هتحفاص يذلا ملاعلا

 1 ]ذا ةرصبلا يف . .نيصخ نب نارْمِع

 00 0 11 ىرْبكلا ةنتفلا يف نارْمِع فقوم

 اا اما علا ا دا جلب هما ا 1523115111 ةريخألا . .نارمِع تاونس

 يبلكلا هللا دبع نب بلاغ
 - باوبألا باب كلم رهاقو بنلا ايارس ريمأ -

 ١1 ا ا و وام كما هج ا و ل وا اولا ب ام و كرت هَّللا دبع بلاغ بسن

 000 0 0001508 هني هّللا لوسر بكوم يف هللا دبع نب بلاغ
 0000 15ظ5ظظ00 ا ديدكلا نلا كولا بديلاغ رس

 000 1 دعت ف يكل ىلإ هللا دع و يلا يرش
 ا و ست زاجحلا يلاعأب ديدكلا ىلإ بلاغ 2

 ا ا ا ل اماما 1 ا سلا دنع ضمنا رن

 ١1 مو تا وجل ما رع وس رولا عت روح يدش حا اسوم عوام هع نر الاف

 0 ورمل قالك ناسا نويل

 000 11 قارعلا حوتف يف . .هللا دبع نب بلاغ

 00 باوبألا بابو ةينيمرأ حتف يف بلاغ ةكراشم

 00 1112121ذ-ذدذ تانسارخ ةكلبل هللا ديح ني بلاغ ةيآلو

 يثراحلا نايدلا نبا دايز نب عيبرلا

  ناسارُخ ريمأو ناتسجس حاف

 0000 0000 مالسإلا لبق . .دايز نب عيبرلا ةرسأو ةليبق

 ا ٍدِللَي لوسرلا بكوم يف . .نايدلا لآو . . بعك نب ثرحلا ونب

 ااا 1 1 11 باطخلا نب رمع عم . .دايز نب عيبرلا

 ا 1 1 1 1 1 سرافو قارعلا حوتف يف . .عيبرلا
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 ا وم ا وو ا ا سلا ع و كا نابيثلا ةقطنمل عيبرلا حتف

 ااا 0 0 0 000012-لا ةدنر رهنو ْذورْيَب ضرأ عيبرلا حتف

 ااا نيرحبلل دايز نب عيبرلا ةيالو

 ا 0 ] ] ] ] ] ]ز]ز]ز]ز]ز ]1 ناركمو نامْرَك حتف يف دايز نب عيبرلا ةيهاسم

 000 000 ناتسجمس دالب حتف يدي نيب

 111 وو د ب اع هام لووك يام يوتوب ناتسجس دالبل عيبرلا حْنق

 01 1 1 11701ب1ب1 ا ناتسجسل ىلوألا دايز نب عيبرلا ةيالو

 0000 ه44 ماع ىتحو ةنتفلا ةرتف يف . .ناتسجسو . .عيبرلا

 0 ]11 هتاحوتفو ناتسجسل ةيناثلا دايز نب عيبرلا ةيالو

 غ0 000 ناسارخ دالبل عيبرلا ةيالو

 10 ا ع ا عسل هوا او 1م ار لا حلا هوك عت دايز نب عيبرلا ةافو

 يبرأملا لاّمَح نب ضيبأ

 - نبّبلا ءادر هل شرُق ْنَم لوأ -

 11 و اا ا تا ا كة وع ارا قل حا ا لاّمَح نب ضيبأ بسن

 اا 0313138 هللا لوسر بكوم يف لاّمَح نب ضيبأ

 0000 هتداعتساو برأم يف يذلا حلملا لاّمَح نب ضيبأ عاطقإ أبن

 1 ع ومو طلو برأم لهأ ىلع ةقدصلا يف لاّمَح نب ضيبأ ةعجارم

 ا لاَّمَح نب ضيبأل لي يبنلا اهبهو يتلا ءاملا ةوادإ أبن

 نوُدْلَخ نبا دج . .يمّرْضَحْلا رْجُح نب لئاو

 هلك هللا لوسر ءادر:هل نكرف قم ثلاث

 00 اا ا ةلهابعلا تومرضح كولمو . .رجحخ نب لئاو بسن

 00000 ا لكي هللا لوسر بكوم يف . .رجُح نب لئاو

 0 ل رجح نب لئاول لي هللا لوسر بتُك
 ا سو ل واب ملا وانا ةفوكلاب هلوزنو . .تاحوتفلا يف لئاو ريسم

 0000 1 ] ] ]ز] ]ز] ]1 ةريخألا . .رجح نب لئاو تاونس

 اال يو ا با رجح نب لئاو دافحأ . .نودلخ ونب
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 يطعانلا ارم وذ ريّمَع

  ينغلا دبع زيزعلا دبع دجو نادمه بئاتك دئاق -

 اا ]1 1 1 ز 0 مالسإلا لبق َناّرَم يذ لآ ةلايقو بسن

 00000 ] ] ] ] ] ] ]ز] ] ]|]ز ]ز]ز]ز]ز]ز]ز]ز]|ز|]|1]1]1]|1] لك هللا لوسر ىلإ نادمه دفو
 0000 0 000003031323232د2 د د د زيي نارم يذ ريمع ىلإ ِيَي هللا لوسر باتك
 0 يسنعلا دوسألا ةلواصمب نارم يذ ريمع ىلإ هللا لوسر باتك
 000 لك هّللا لوسر ةافو دعب نادمه عامتجاو . .ريمع نب نارم
 0000 قيدصلا ركب يبأ دييأتو ٌهكَ يبنلا ءاثر يف نارم يذ نبا ةديصق

 و وا ا بو نارم يذ ريمع ىلإ ركب يبأ باتك

 ىطعانلا راعشملا يذ نب كلام

 ارك ويلف اد لابفأ نييك

 0001 اا راعشملا يذ لآو . .راعشملا يذ ةلاّيقو َبَسَن

 0 1 1 1 1ذ1ذ1 راعشملا يذ لآ ةمصاع . . طعان ةنيدم

 000 ااا راعشملا يذو . .نادمه مالسإ
 0 لوسرلا بكوم يف . .نادمه لايقأو . .راعشملا وذ
 0 21011 5 ز ز ز ز زةآ راعشملا يذل هلي هللا لوسر باتك
 00 001 «نادمه ىلع مالسلا» ثيدح

 0000000 0 0 0 للي هَّللا لوسر ةافو دنع راعشملا يذ ةماعزب نادمه عامتجا
 و طا قاب 2 بس قيذصلا يدي نيب ناَدْمَه دْفَو

 11 يا راعشملا يذ كلام دعب ..راعشملا يذ لآ

 ِدْوُر وذ بقاعلا سيق نب ديعس
  قارعلا يف ناَدْمَه ميعز -

 000000 1 ز ] زل ديلتلا خيراتلا يف ةقيرعلا روذجلا
 1 للا الو عملا ا هوو هما ا هرج سبق نب ديعس دج ..برم نب ديز

 0 0001 ب1 سيق نب ديعسو . .برم نب ديز نيب ام

 00000000000  ز ز ز ز ز ز ز ز ز نارم يذو دُوُر يذ ىلإ ِلي هللا لوسر باتك



 1 ركب يبأ ةفالخ ىف . .بقاعلا سيق نب ديعس

 112 1 ا و ع تاحوتفلاو . .رمع ةفالخ ىف نادمه ناسرفو سيق نب ديعس

 1 ىربكلا ةنتفلاو . . ىلع ةفالخ ىف . .نادمهو . . سيق نب ديعس

 10 لاو ينادعلا ردب نب ةثراحو . . سيق نب ديعس أبن

 يدنكلا طمّسلا نب ليبخّرش

  رصيق ةمصاع حتافو ىرسك ةمصاع ريمأ

 ظ2+شششهه* ه2 8 ةيلهاجلا يف . .طمسلا نب ليبحرش أبنو بسن

 1»1ظ7011101 00 هيك هللا لونيزل طفلا نب ل يحرش نعش

 2717 ماشلا حوتف ىلإ يدنكلا طمسلا قالطنأ

 371111 اهيف هرودو قارعلا حوتف ىلإ طمّسلا نب ليبحرُش قالطنا

 51170000 ىرسك ةمصاع ىلع ليبحرش ريمأتو نئادملا قطانم حَنق

 513253135050 لقره ةدوعو اهنم باحسنالا مث صمحل لوألا حتفلا

 ©25ظ101 0 صمح ةئيدمل طمّسلا نب ليبحرش حْنَ

 ا طْمَسلا نب ليبحرش ةدايقب نيرْسْنِق حْنَق

 21011111111 نيرْسْنِيو صمج ميلقأل طْمَّسلا نب ليبحرش ةيالو

 51 00 ىربكلا ةنتفلا يف . . طْمَّسلا نب ليبحرش

 يرعشاألا منغ نب ضاَيِع
 - ةينيمرأو ةيتارفلا ةريزجلا ريمأو حتاف

 سا لوسرلا بكوم يف مْنَع نب ضايع

 ا لوألا قارعلا حوتفو زاجحلا ىلإ ضايع قالطنا

 1 ماشلا حوتفو كومريلا يف : . ضايع

 00000000 ماشلاو ةيسداقلا نيب ضايع دِهاَشَم

 ل ا (ىلوألا ةلحرملا) ةيتارفلا ةريزجلا دالبل ضايع حتف

 هاهم لع عع هةموو وول هدو عملو رواه ع ع كاف أ نا ع عطلة واو ناّرمحو اَهّرَلا ةنيدم حتف

 000 ا 0 ا ا ا ل ل ا ا ا ا ا ا ااا يي ا ا ا ا ا طاسيمسو نيبيِصُن حتف
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 0 ا اهلهأ ةحلاصمو (اراد) حتف

 اا 1 1 ةريزجلا ريمأو حتاف مْنَغ نب ضايع ةيرعشأ
 00001 1 520005 5 ةيكاطنأو ْبَلَح حتف يف ضايع ةكراشم

 1011 ا احا ةيناثلا ةلحرملا ىف هتاحوتفو . .ةريزجلا دالب ىلع ضايع ةيالو

 001 0 ز ز] ز ز]ز ] ز ]ز] ] ] ] ]8 ل ةَقّرلا ةنيدمو سلاب حتف
 سا (ءاضيبلا ضرألا)و (افيكسار)و (جورّس)و (ايبولز)و (ابز) حن
 ا 00000000000101بتب بئاغرلا جرم ةعقومو (نيدرام) حتف

 ااا (طاسيمس)و (اهذلا)و (ناّرتحإل حتف
 11 اا وعلوم عم ل لوو عا ا هم اقل بأ سّرْفلا ةعيبر ضرأل ضايع حتف
 ااا 1 ا (روباخلا) نئادمو (َايسيِقْرَف) حتف
 0000001 ] ] ] ]ز] ]ز]ز] ]7 (روباخلا) نئادم ةيقبو (ةيناسمشلا)و (نيسكام) حتف
 0)1ه 155 مورلا ىلإ دايإ ءوجلو مالْسإلا ةطلس يف بلغت ينب لوخد

 000 امهيحاونو «اثوُثرفك »و ( نيبيصن) حْنف
 1 1 وا ا جر وب ورا ةوو وو قع (ايكرت يف) ركب رايدل ضايع حوتف ملاعم
 0 0000100 دمآ حتف

 ا 1 1 (نوصحلا)و (لكتأ)و (نيقرافاَيَُم) حْنْم
 00 0 1 حوتفلا نمزو . . ضايع ةيرعشأ ديكأت ىلإ ةدوغ

 00 00000101 نيعلا س و حتقو فصملا ةعقوم

 ا وم سمسا وا عرسك يدوجلا لبجو لصوملاو نيبيصن يلي ام حتف

 00 .ايكرت يف (ركب رايد) ةيقبو (جاتهلا) حتف
 . .مورلا دالب ىلإ بلغت ينب ضعبو ءاطمشلا دايإ وبأ ةيضق

 ل 00 ا ا رع وا ةيبرعلا ةيموقلا اهتلالدو

 اح و ا 5 ةينيمرأ دالبل يرعشألا مْنَع نب ضايع حوتف
 1 و ا م لا نإ 1 ندأمو درسأو دزهميو زنتو ايراقوسو بوغل نصح حتف

 00 000020121 ببب 00 ةينيمرأ يف سيلدبو نزرأ حْنْف

 00 1 0 ز ز ز]ز]ز] 0 ةعبارلاو ةثلاثلا ةينيمرأ دالبو (طالخ) حتف
 0 ا ماو دعا : طالخ- ضرأ :ًالوأ
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 ا ك1 : مورلا نّررأ ضرأ :ايئاث

 00 ااا ا : القيلاقو سينجأبو شيجرأ حتنف : ًاثلاث

 00000 ةعبارلا ةينيمرأ يهو طاشمش حتف :ًاعبار

 ااا ةينيمرأ حتفب رمع ىلإ هباتكو ةريزجلا ىلإ ضايع ةدوع

 0 ا رصم ديعصو ءاسنهبلا حوتف يف ضايع محالم

 يدنكلا هريِمع نب ّيِدع نب ٌيِدَع

  ناقليبلا رهن بحاصو هينيمرأ ريمأ -
 0 0 لي هّللا لوسرل يِدَع ةبحص
 0 0 1 ةريزجلاب هرارقتساو . .تاحوتفلا ىلإ يِدَع قالطنا

 ااا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ةيتارفلا ةريزجلا لهأ ٌديَس . .ٌّيِدَع نب ّيِدَع

 ل هيزاقوقلا هينيمرأ دالبل يدع ةيالو

 0 ]| ]11 (ه55 )7٠١- ىلوألا ةلحرملا

 1 و (ه84 ةنس ذنم) ةيناثلا ةلحرملا ملاعم

 . يمكَحلا هّللا دبع نب حاّرَجلا
 زاقوقلا دالب ريمأو حتاف

 0 0 1 نميلاب حارجلا ةقطنمو ةليبق
 1 1 يريمحلا شئاف يذ دنع . . حارجلا ُدَج . . حلفأ نب ةداعجج

 ااا 1 لوسرلا بكوم يف . .مكح ميعز . .دجلا دبع

 1 ل م رصمو ماشلاب حوتفلا ىلإ مكَح ينب قالطنا
 ا ا هرصبلل هتيالو دهع ىلإ ةيركسعلا ةدايقلا ْنِم . .حاّرجتلا
 00 111 ز ز ز ز]ز]ذ] قارعلاب بلهملا نب ديزيل حاّرجسلا ةباين
 211 م زيزعلا دبع نب رمع ةفالخ يف ناسارخل حارجلا ةيالو
 ا ]| ]ز] ]1 ]1 ]1 ]1 10]ز1ز]ز1 1]1]ز]5] ]| 1 حاّرجسلا ةيالو لبق ةينيمرأ ءابنأ ملاعم

 ا 1 1 1 1 1 زاقوقلا دالبو ةينيمرأل هتاحوتفو حاّرَجلا ةيالو

 1 باوبألاو بابلاو ناورش ضرأل حاّرَجلا حْنُ
 21 مواقع علا م ول أ اعط قوت و قت ناّرلاو نازيخ دالبل حاّرجلا حتف
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 ا ااا000000 حاّرَجلا دي ىلع رجنلب نصحو ضرأ حتف

 1000000000088 سيلفت اهتمصاعو ايجروجو ناللا دالبل حاّرجلا حوُنُ

 1 00000 كلملا دبع نب ماشه ةفالخ يف حاّرسلا حوتفو ةيالو

 1 ا عا ا سووا (ما/١7 /ه7١1) حاّرَجلا داهشتسا

 ينالوخلا ٍبْهَو نب نايفس
 - ةيقيرفإ ءارمأ عبار

 00000001 بهو نب نايفس ةليبق . .نالوخ

 2 ا لوسرلا بكوم يف نالوخ تالاجرو بهو نب نايفس

 1 ما هامم و وفا رصم ىف نالوخ ةليبقو ْبَعَو نب َنايفُس

 100000000000 ةيقيرفإ بهو نب نايفس لوخد

 يمخللا ريَصُن نب ىَسْؤُم
 ب سلدنألا دالبو برغملا حتاف

 0 0 1 رسل د نيضوتك ةلولق مخل

 ا 00 لوسرلا بكوم يف ريصُت نب ىسوم ةرسأ

 00 0 0 0 0 ب7 ... ماشلا حوتف يف ريصُت نب ىسوُم ُدلاوو . .ُدَج

 11 ا ا هو ال وو نضربق ةريزجل هتيآلوو ريصت مر. ىتسوم ةأشتو: فلو

 0 قارعلا ريمأو رصم ريمأل ريصُن نب ىسوم ةرازو

 000000000000001 :.... ىلوألا ةرملا ةيقيرفإ ريصت نب ىسوم لوخد

 1000000 ىصقألا برغملا حتفو ريصن نب ىسوم ةيالو دهع

 2100 0 0 075 (لاغتربلاو اينابسإ) سلدنألا دالبل ريصُن نب ىسوم حتف

 ا يرفاعملا فيرط ةدايقب سلدنألا حتف يف ةيديهمتلا ةلحرملا

 ا ريصن نب ىسوم ةدايقب سلدنألا حتفل ةيناثلا ةيذيفنتلا ةلحرملا

 2 سلدنألا حتف نم ةثلاثلا ةيذيفنتلا ةلحرملا

 ا هدهع ملاعمو سلدنألا دالبل ريصُت نب ىسوم ةيالو

 ا قشمد ىلإ نسلدنألا نم نيت نب قسوم ةدوع

 كا ةريخألا ريصُن نب ىسوم مايأ

 سا 2 ا 1 ااااا_اا لل
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 63( يع اق هاو قو ال هو 3 طاع فكل 8 نق و8 ف كرو رو هاه سلدنألا ةالو ىناث . . ىسوم نب زيزعلا دبع

 ىنالؤخلا كلام نب حمسلا

 - اسنرف بونئج حئافو سئلدنألا ريمأ

 0 011 كلام نب حمسلا ىلإ قيرطلا

 0 سلدنألا ىلع هتيلوت لبق . .حُمَسلا

 هل يم ا حا هدهع ملاعمو سلدنألا دالبل كلام نب حُمَسلا ةيالو

 0 اا 1 1 1 1 1 1 1 1 : ةنوبرأ حتفو اسنرف ىلإ حُمَسلا قالطنا

 دا ا : (هيناتيكا) ةيقودو (قودغتال) حتف

 8171 لسد ودل نال عربة نوم نوادي :هزولت ةعقوم يف حمسلا داهشتسا

 - اسنرف قرشو لاغلا دالب حتاف

 هاهنا نادال هيعاللا كهدف هول اتم تاحوتفلاو لوسرلا بكوم ىف :.فسنع ةليبق املك

 012 ا ا كلام نب حُمَسلا عم . . ةسيئع

 11111111 1 1110 سلدنألا دالبل ةسّبَْع ةيالو

 ©1000 ا اسنرف قرشو لاغلا دالبل ةَسَبْنَع حْنف

 ووو رو هرم هي مم رووا و وراه هون ووو رو هةممعس منامه ووو رورو رو هو مهن وو ووو موه همه ميحٌس نب ةسْنَع ةافو

 او حكاه مانعا 4 اق زو أ ع هل هس ماعم ندلدنألل يبلكلا ةَمْلَس نب ىيحي ةيالو

 15000 سئدنألل ةعسل يبأ نب نامثع ةيالو

 ىقفاغلا نمحرلا دبع

  اسنرف برغ حئافو سلدنألا ريمأ د

 مالسإلا رجف يف (لاغتربلاو اينابسإ) سلدنألا دالبل نيينميلا ءارمألا ةالولا
 100 نميلا ىف نمحرلا دبع ةقطنمو ةليبق . .كعو قفاغ

 ةلم رز رز زر رم رو ور مم ف مور وفي و م ممم ريمففو لوسرلا بكوم يف قفاغو كع تالاجر

 9ظ2ظش* رصمو ماشلا حوتف يف قفاغو كع مالعأ

 يا ا ياملاب تيطما# سلدنألا هتيلوت لبق . .يقفاغلا نمحرلا دبع

 هسس م ممم
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 ..................... هتاحوتقو سلدتألل يققاغلا نمحرلا دبع ةيالو

 يلوُلَسلا جاَجَح نب ةبْقُع
 - سلدنألا دالبل نييناميلا ةالولا عسات

 0 ا ا كورلا ك1 هان ماعاد 4 ا جاجح نب هبقع ىلإ لخدملا

 52ش* سلدنألا ىلع جاجح نب ةبقع ةيالو لبق ام ملاعم

 25000 هتاحوتفو هذهع ملاعمو سلدنألل جاجح نب ةبقع ةيالو

 - سلدنألا دالبل ءامظعلا ةالولا رخآ

 1101101010 0109 روذجلا ىلع ةلالطإ :ًالوأ

 5700 رارض نب ماسح رعش يف روكذملا طهار جرم موي أبن

 101 ا باو سلدنألل ماسخ ةيالو لبق ام ملاعم

 ظ1ظ 0 سلدنألل ماسخ ةيالوو ةيقيرفإل ةلظنح ةيالو

 000010 سلدنألل رارض نب ماسخ ةيالو دهع ملاعم

 ا ديلولا ىلع ةروثلاو . .ديلولا دهع يف ماسح ريمألا

 5256 ميهاربإو . .ديزي ةفالخ يف سلدنألل ماسح ةيالو رارمتسا

 0 دمحم نب ناورم ةفالخ يف سلدنألل ماسح ةيالو

 1007 كابو نإ سلدنألا»ءوذقلا ناآرمعشا :ًالوأ

 ١ ةوقووووو مهودوةق قة * 6

 هووود ةنع عه همم معمعق عجاج

 هءوورم هوو وووفققن هه

 1537 (ه179١ عيبر رهش ىلإ) رارض نب ماسح دض ةباوث ةكرح ةرتف :ًاينا

 0*2 ماسح لتقم ىتح ةباوث ريمأتو ماسُخ ةيالو ءاهتنإ ةرتف : اثلاث

 ةبطرق يف يبلكلا رّوْهَج نبا ةلود مايق ىلإ سلدنألا ثادحأ ملاعم

 4 ةيلقص يف نييناميلا نييبلكلا ةلودو ةيلقص حتف أبن

 (ها05 - ”75) ةيلقص ريمأ ىبلكلا نسحلا ىبأ نب نسحلا دهع

 0 (ها"5764-69) يبلكلا نسحلا نب دمحأ ريمألا

 ............ (ها"الا7 )55”  يبلكلا نسحلا نب مساقلا وبأ ريمألا

 ك7 ... (ه7"الا“  "ا/7) يبلكلا مساقلا يبأ نب رباج ريمألا

 2211111116 (هالاله  "ا/7) يبلكلا دمحم نب رفعج ريمألا

 هووودهوق و هوة ونهو

 :ةوووعووةةود و مه رهج تك هان ©

5908 

 نوال

62 

 0 ماب
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 0 ا (هالا/ؤ - 7170) يبلكلا دمحم نب هللا دبع ريمألا
 ااا 0011 (ه788 - 1/9) يبلكلا فسوي ةلودلا ةقث ريمألا

 00 1 (ه١٠4 - 78/4) يبلكلا ةلودلا ةقث نب ةلودلا جات ريمألا

 11 ا ل موق (ه1١5!- )51٠١ يبكلا دمحأ ةلودلا دسأ ريمألا

 1 ا وم حم (ه١147- 5117) يبلكلا فسوي نب ماصمصلا ريمألا

 يرفاعملا كلام نب فيرط

 ىرئفاعملا رماع ىبأ نب روصنملاو سلدنألاب برعلا نيحتافلا لوأ

 - نيحتافلا ءامعزلا ءامظع رخآ

 1 ا ا يب نميلا يف روصنملاو فيرط ةقطنمو ةليبق رفاعملا :الوأ

 0 8 تاحوتفلاو . .لوسرلا بكوم يف نويرفاعملا

 00000000010100 ا يرفاعملا كلام نب فيرط :ًايناث

 0 ل اينابسإ ىلإ فيرط ةدايقب ىلوألا ةلمحلا

 ل ا ل ا يسوم يرفاعملا فيرط ةلمحل ةيخيراتلا ةيمهألا

 00 يرفاعملا فيرط مساب (فيرط سأر) ةيمست

 00000 1 ز ]| ]ز]ز] | ]8 سلدنألا حتف يف يرفاعملا فيرطل يدايقلا رودلا

 00 ا نيحتافلا ءامعزلا ءامظع رخآ . .رماع يبأ نب روصنملا :ًاثلاث

 181 سلدنألل رماع ىبأ نب روصنملا ةسائر دهع

 00 اسنرفو هيقيلج ميلقإ يف رماع يبأ نب روصنملا تاحوتف

 010000 رماع يبأ نب روصنملا ةساثر تحن برغملا دالب ءاوضنا

 لا م ا ا م7١٠٠ /ها97 ةنس رماع يبأ نب روصنملا ةافو

 000 (ها"98 - 95”7) سلدنألل روصنملا نب رفظملا ةسائر

 و و ام دا تست اااطو س ناوشا نحب روصنملا نب رفظملا ةافو

 000 (ه٠٠41 -98) سلدنألا ءاسؤر رخآ . .رماع يبأ نب روصنملا نب رصانلا

 51/4......... فئاوطو كلاممىلإس لدنألاماسقناو . . رصانلا ىلع يرَضُملا يومألابالقنالا

 نو (ه407 1 ؟5٠) يرفاعملا زيزعلا دبع اهكلمو ةيرفاعملا ةيرماعلا ةلودلا أبن

 11 يل ا وبا م و هوبا (ه5/8/8 )18557  يرفاعملا زيزعلا دبع كلملا ءافلخ



 تايوتحملا سرهف 8٠

 يئاطلا ُلهْلَهُم نب ليححلا دن
  هّللا لوسر ىلإ ءيط دئار

 2/5000 ايفوطوب ملط ةليب
 1 16 6 و6 ءاو اق هرقل هموم 482 هيو رق هر واف اق ليخلا ديز ةليبق ٠ . ءيط أبن

 0 ماع عر لق طلو 6 ع أو ع اهم هه عرقا فرقا هلو ل16 ع م وس ةيلهاجلا ىف ليخلا ديز ءابنأ

 اع مو هاو هانا عا أوال عاقل هاقاف ع تأ لوسرلا بكوم يف ءيط ةليبقو ليخلا ديز

 ام ا م و ا وا نكي هللا لوسرل ليخلا ديز ةبحص ءابنأ

 1517 هيك لوسرلا ىلإ هتدوعو ه4 ةنس ليخلا ديز ةافو مدع نييبت

 0 نيدترملا داهجو ركب يبأ ةفالخ يف ليخلا ديز

 يئاطلا ايححلا دْيَز نب ةَوُرع

 - مليدلا دالب حتافو تاحوتفلا يف ءيط دئاق -

 ا ا لا د ووو دل عا هدا حو قارعلا حوتف يف ..ةورع

 00 قارعلاب يباوزلا ةقطنمل ةوْزْع حن

 2357000000 رسجلا ةعقوم يف ةوزعل لسابلا داهجلا

 110 ةيسداقلا مث ةليخُنلا راصتنا ىلإ رسجلا ةسكن نم روبعلا

 1ظظظ5055010 0 سدقلا حتف يف ليخلا ديز نب ةّوْرْعل يدايقلا رودلا

 2 2000 دنواهن حْنقو سدقلا حْنُذ نيب ام ءيط تاراسم

 511000 مليدلا دالبل ليخلا ديز نب ةوزع حتف

 !)*1010101010085]71 رصم حوتف يف ةورع ةكراشم

 ا ةريخألا . . ةورع تاوتس

 20111110100 تاحوتفلا ىف ءىط ةليبق راشتنا نع ةمتاخ

 يدنكلا سيّقلا ٌؤُرْما
 - هّللا لوسر ىلإ دفاولا يلهاجلا رعاشلا

 هرفي بم مرير ةفيفف 00 ا ا ا _ ءارعشلا ا .رجح نب نسيقلا ئرما ربخ

 ةنوثمن اوي ميما ارممور وروي ميرو ويروووففموو ةيلهاجلا يف . . سباع سس سيقلا قرم

59210 



 تايوتحملا سرهف 5911

 0 1 5 ديب هّللا لوسر لإ هتدافوو 1 نقلا ئرما مالسإ

 1323577001010 كي هّللا لوسرل سيقلا ئرمأ ةبحص

 11017 ةدْرْلا مايأ ناميإلا ىلع سيقلا ئئرما تابث

 ط2 تاحوتفلا يف سيقلا ئرما داهجو قالطنا

 »777# لا هتافوو سيقلا ئرما رعش رخآ

 يدنكلا ةَوْيَح نب ءاَجَر
  ةرخصلا ةبقو ىصقألا دجسملا يناب -

 د ماشلا ىلإ هريسّمو كَ هللا لوسرل ةوُْيَح ةبحُص
 0 ع واو ا اج دا عادم قرا سدْقَمْلا تيبو .٠ .ةّويحح نب ءاجر يدي نيب

 ا ةرخصلا ةبقو ىصقألا دجسملل ةويح نب ءاجر ةرامع

 00 نيطسلفل ناميلس ةيالو ىلإ ةويح نب ءاجر ءابنأو ةناكم

 1 كولا احس كن وو ص كلملا دبع نب ناميلس ةفالخ يف ءاجر ةرازو

 2710 0 00 زيزعلا دبع نب رمع فالختسا يف ةوُيَح نب ءاجر رود

 ا ا ا با واو همر ف دن زيزعلا دبع نب رمعل ةويح نب ءاجر ةرازو

 نر دال 010 ا هاا هام دل حسك لا اورو هولا مح ع عيا نا ةريخألا . .ءاجر تاوئس

 ىرسك زونك حتافو برعلا مركأ لجن -

 قالا وام ورم هكا وو اواو اهل 8 601848 هاو داهم عسر هام هع علا يِدَع دلاو . .متاح يدي نيب

 ل ا برعلا ىَخْسَأو مركأ . .يئاطلا متاح باحر يف

 هاا هاو عا اور هدو هن ف هو رذنملا نب نامعنلا عم يئاطلا متاح ءاينأ

 يا ا ا جا : متاح نب يدع ةدلاو . . .هيوام

 1 ةيلهاجلاب ميماحيلا موي يف ١ ماج نب يدعو . .متاح

 نامل ذو هاون كة عاف هاما قا مالسولا روهظ ىدحح-و 1 . متاح ةايح يف ةنافسو يِدَع

 24و ع نت ننال 16 0 لا وو اع فا قلع هللا ل د دفع ل يقاعع تقت ةناثُم

 اوتو هامان ومع ما 6 ا طاوراواو جف ف هه أ أل يي لوسرلا بكوم يف . . متاح نب يدع

 00000 لَك هللا لوسرل متاح نب يدع ةبحٌص ثيداحأو ءابنأ

41١١ 



 تايوتحملا سرهف 41١ ؟

 ضيفيس لاملا نإو ىرسك زونك حتفو ةريحلا حتفب هريشبت ثيداحأ :ًالوأ

 0 ااا ةرهث قيشي ولو ناثلا ءاقثا ةةياناحأ .: ايناث

 11 قالخألا مراكمو يئاطلا متاح نع ةيوبنلا ثيداحألا : ًاعلاث

 و وا متاح نب يِدَعل يوبنلا ميركتلا ثيداحأ :ًاعبار

 ا ءيط ةليبق ىلع متاح نب يدع ةيلوت :ًاسماخ

 5 بد ركب يبأ ةفالخ يف متاح نب يِدَع بقانم

 0 لا وما ةريحلا ميلقإل لوألا حتفلا يف يِدَع ءابنأ

 217 ةيسداقلا ىلإ ةريحلا ميلقإل يناثلا حتفلا يف . .يِدَع

 ب الو وو ولو ا وسما زمره نب ىرسك زونكو نئادملا حتف

 ا نئادملا حتف دعب متاح نب يدع ءابنأ ملاعم

 ل اع ل باطخلا نب رمعي يِدَع ءاقل

 1 ا ا ا نافع نب نامثع ةفالخ ىف يِدَع ءابنأ

 #32 579 بلاط يبأ نب ّيلع مامإلل متاح نب يدع ةرصانم

 .مج وهو عقم
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 0 ا اذ ذا اذ | 1 1 064646 تعا عدو يسع يبعحد نا م يرو و ناهي ا جدل كيس يوب يما ري و ا ب

 د اد #2 .

 3 ابك اهي
 لوبسرل ِ وم يف نوب هج

 مالسالارجف ىف نيبناميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع
000 

 هلقعو ئراقلا حور ايانح يف ًاليوط ءيضيس ٌرون ةّمث
 يه ةليلقو .باتكلا اذه ةءارق نم يهتني نأ دعب هبلقو
 .:رداغي ال باتك .نامزلا اذه ىف كلذ لعفت ىتلا بتكلا

 ” بحو .ءانعو صالخإب بتُك هنأل امبر .ةلوهسب ئراقلا
 2 .سامحو

 تاححص ءيضيو ,ةلوطدلا مّلعي .ءيضنو ملعب باتك

 اهنأل امير ءرومغم اهلج اراودأو. :رومطم اهضغب
 لاطبآل ؛عجارملا نيب تدعابتو .بتكلا نيب ترئانت
 ,همالظ ديهبو ,ملاعتلا يلدل يف اءوض مهرامعأ اولعشأ

 اورثنو ءسأيلا تاولف يف ادعو مهبولق تابح اوعرزو
 ,ريبقتلاب . ,بابيلا تابدك يف انوع ةهميسنامعارت
 :  دوقي ...ةيرحلاو ؛لدعلاو ناسنإلاو ؛ناميإلل راصتنإلاو

 مالسإلا لوسر .يبرعلا يبنلا ءلاطبألا لطب مهبكوم
 .ملسو هيلع هللا ىلص دمحم

 ؛ةهدايج ٌليهص ىلع :ايندلا تقافأ ,نوئنامي ٌلاطبأ

 جهو قشقتتبو ,مهفودس قربو _مههوجو ءوضو ةييننل
 مهردبكت ءادنأ تدّديو ميدقلا ملاعلا عاقصأ مهمئازع :

 مهليلهت ءايفأل تللهتو .داهولا ةبرغؤ :جاجفلا ةشحو
 +. ءاهدعب ملاعلا رّيغتو...:بوعشُو نادلبو :بؤلقو لامآ
 ' .ناك امك دعب ملو

 ناشيورلاةللا دبع 0-5
 ةحاقلاو ةفامثلا ريزو

 م
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