
 لواللضفلا
 سلدنألا ف ةروفقلا

 نيطبارملا ناطلس رايبناو

 ٍرغ ى ةروثلا مايق . ةيسلدنألا ةيموقلا ةركفلا مارطضا . سلدنألا ىف برغملا ثداوح ىدص

 ةنواعم . ةلئريم ىلإ هرارفو هرمأ روهظ . همعازمو هتوعد . نوديرملا هعابتأو ىسق نبا . سلدنألا

 ةصادم . ةلت ريم ىلع ءاليتسالا ةطخ ريدي ىسق نبا . برقلا ىف نيطبارملا زكرم جرحت . ةلباقلا نبا

 رذنملا نبا . بلشو ةرباي ىف ةروثلا مايق . هيف ىسق نبا لوزن . هعازتناو ةلتريم نصحل ةلباقلا نبا

 ريزو نبا ةعيابم . اهيلع رذنملا نبا ءاليتسا .ءاط مهتردافمو « ةجابب نيطبارملا لست . بلشلع بلغتملا

 رذنملا نبا جورخ . نموملا دبع ىلإ ةرافس لسري ىمق نبا . ىسق نبال رذنملا نباو « ةرباي بحاص

 ءؤاقل . اهحاوض ضعب هعازتناو ةيليبشإ ىلإ هريسم . ةلبلو ةبلو ىلع هزاليتساو نيديرملا تاوق ىف

 دوعو ةبطرقب ةروثلا عوقو . ةلبل ىلإ نيطبارملا ريمأ ةيناغ نبا ريسم . هرارفو ةتميزه . نيطبارملاب

 .ريزو نباو ىمق نبا نيب فالحلا . اهلشفو ةبطرق ىلع فحزلا نيديرملا ةلواحم . ةيايبشإ ىلإ ةيناغ نبا

 هعانقإ . نمؤملا دبع ىلإ هؤاجتلاو برغملا ىلإ مق نبا رارف . ةلتريمو بلش ىلع ريزو نبا ءاليتسا

 ةروثلا مايق . هفقومو سلدنألاب نيطبارملا ريمأ ةيناغ نبا . سلدنألا ثداوح ىف لخدتلاب ةفيلخلل

 لهأ نم قيرف ءاعدتسا . نيملسملا ريمأب هيمستو ةرامإلاب هتعيابم . نيدح نبا ىضاقلا اهميعز . ةبطرق ىف
 دوه نبا دض ةروثلا . نيد نبا رارف . اهايإ هلوخدو ةبطرق ىلإ همدقم . دوه نبا ةلودلا فيسل ةبطرق

 . نيدحنبا نيبو هنيب ءاقللا . ةبطرق ىلع ةيناغ نبا فحز . ةبطرق مكح ىلإ نيدح نبا ةدوع . هرارفو

 . هزاوحأو رجودنأ نصح ىلع نيدح نبا بلغت . ةبطرق ةيناغ نبا لوخد : هرارفو نيدح نبا ةميزه
 ىراصنلا هؤافلحو نيدمح نبا ريسم . ةلاتشق كلم ىلإ نيدح نبا ءاجتلا . هلاتقل ةيناغ نبا ريسم

 نيدحوملا مدقمب رابخألا عويذ . اهتبصقب ةيناغ نبا عانتما . اهيف مهئيعو ةنيدملا مهوخد . ةبطرف لإ

 نع كلذ ىف ىوري ام . ةبطرقل ةيناغ نبا ةيالو . ةيناغ نباو ةلاتشق نيب ندامتلا . ةريزحلا هبش ىلإ

 ىلإ هدوع . نمؤملا دبعل هتلباقمو برغملا ىلإ هروبع . ةبطرق نم نيدمح نبا جورخ . ةلاتشق رصيق

 نباب هتئاغتسا . ىحضأ نبا ىفاقلا اهميعز . ةطانرغ ىف ةروثلا . ةقلام بحاص ىلإ هؤاجتلاو سلدنألا

 . نيطبارملا دض دوه نباو ىحضأ نبا فلاحت . دوه نب ةلودلا فيسل ةطانرغ لهأ ةوعد . نيدح

 هدلو مايقو ىحضأ نبا ةافو . ةبصقلاب نيطبارملا نصحت . ةطانرغ جراخ نيطبارملاو دوه نبا ءاقل

 لتقمو مهي زه « نيطبارملا لاتقل ةيسرم ركسع مدقم . نيطبارملا دض دوه نبا عم هنواعت . دمحم

 ى عارصلا لحارم نع رابألا نبا ةياور . نايج ىلإ 1و ةطانرغل دوه نبا ةرداغم . مهميعز

 .اهليلعتو نيطبارملا دض ةروثلل ةاضقلا عزت ةرهاظ . ةقلام ىف ةروثلا . مهموصخو نيطبارملا نيب ةطانرغ

 ةقزترملاب هتناعتسا . ةسايرلل هعازننا و نيطبارملا ىلع هيلغت . ةقلام ىف ةروثلا يعز نوسح نب محلا وبأ

 ىف ناحلم نبا ةروث . نوبح نبا راحتناو ةرماوملا حاحجن . هطاقسإل ةرماؤم ريبدت . ىراصنلا



 تسال" ة اق مح

 . شيرش ىف نوزع نبا ةروث . ةدنر ىف سيردإ نب ليخأ ةروث . نايج ىف ىزج نبا ةروث . شآىداو

 نبا نع ىرخأ ةياور . مهروبع دنع نيدحوملا ىلإ همايضنإ . نمؤملا دبعل هؤاقلو برغملا ىلإ هروبع
 . نمؤملا دبع ىلإ همامضناو برغملا ىلإ هروبع . سداق ىف نوميم نبأ مايق . نمؤملا دبعل هتعيبو نوزع

 . نيدحوملا ةعاط ىف هلوخد . سويلطب ىف ماجحلا نبا ةروث

 «رحبلا ءارو اهف ىوقلا اهادص برغملا ثداوح ثدحت نأ ىعيبطلا نم ناك

 فلتخم ىلع اهناطلس طسبت ةيطبارملا ةلودلا تناك ثيح « ةينابسإلا ةريزحملا هبش ىف
 دش ةفاغ ةزوق ةروبع + .ةيادبلا دنع ىدسلا اذه دمق] دقو . ةيبلدنألا فعارتلا
 نأ بجي هنأ ديب . اهقرش ىلإ امرغ نم ةعرسب سلدنألا تحاتجا « نطبارملا

 نكت مل نيطبارملا ناطلس دض ةفراحلا ةروثلا هذه نأ « ءدب ىذ ئداب ظحالن نأ

 ةلودلا ىوق عضعضتو « نيدحوملا رمأ روهظو « برغملا ثداوحل ةجيتن طقف

 نإو « ةبرخغا ىراصنلا تاوزغ نم سلدنألا ةيامح نع نيطبارملا زجعو « ةيطبارملا
 تناك امنإو . نيديدج امارطضاو ةوق ابلإ ثنب دق + ثداوحلا هذه تناك
 عجرت ىه لب « ديعب ذنم ناكت ٠ ىطبارملا مكحلا دق « ةيسلدنألا ةروثلا لماوع
 ثيح « هتاذ ىطبارملا حتفلا باقعأ ىلإ « باتكلا اذه ةمدقم ىف انرشأ امسح

 ناكو« ةيسلدنألا ةمألا ءانبأ نم ريبك قيرف ناهذأب شيجن ةيموقلا ةركفلا تناك

 باجعإلاو حيدملا راثآ تددبت نأ دعب « نيطبارملا ف ئري « قيرفلا اذه
 نيحتاف ىلإ نوذقنملا ةوخإلا بلقنا نأ دعبو « ةقالزلا رصن تلت ىلا « ىلوألا

 ىلع مهناطلس اوطسييل « داهحلا ةركفب نولظتسي « نبصاغ بناجأ « نيلغتم
 نوطبا رملا اهم علطضا ىلا « ىلوألا داهحلا ةرتف نأ نم مغرلابو . ةيسلدنألا ةمألا

 دض مهرفظ دنع ترفسأ ىلاو « فسوي نب ىلع دهع لئاوأ ىف « سلدنألا ىف

 اهالت امو « (هو1١) شيلقأ ةعقوم لثم « عئاقو ةدع ىف « ةينارصنلا شويحلا

 ةركفلا هذه بلاغت تناك « ( هه18 ) ةغارفإ ةعقوم ىتح « ةرفظملا تاوزغلا نم

 سنت مل ةيسلدنألا ةمآلا نإف « ًادجمو ًاقنور نيطبارملا مكح ىلع ىضتو « ةيموقلا

 مكحلا لظ ىف « اهتايرحو اهلالقتسا تدقف دق اهنأ سنت ملو « ةعقاولا قئاقحلا

 تناكو . ًاثيشف ًائيش دتشت مكحلا اذه ةأطو تذخأ نأ دعب ًاصوصخ « ىطبارملا

 ريبعت لوأ ء(م1111) هه١ه ةنس ىف ةيطبارملا اهتموكح ىلع ةبطرق ةروث
 مكحلا فسع دض توبكملا طخسلا اذهل ةئفن لوأو « ىوقلا روعشلا اذهل ىدام

 ةروطخ ذئموي فسوي نب ىلع نيماسملا ريمأ كردأ فيك انيأر دقو . ىطبارملا

 م



 ها“ ةك اس

 ناك هنأ « اريدوك ذاتسألا ىريو . حماستلاو ءاضغإلاب هءازإ عرذتو فقوملا

 ىف ةيطبارملا ةلودلا ةغلابم « ًاضيأ نطبارملا ىلع سلدنألا لهأ طغس بابسأ نم

 « مل نيفشات هدلو هدعب نمو فسوي نب ىلع راثيإو « ىراصنلا ىلع فطعلا

 نأ ديب .©0ةدايقلاو قوفتلا زكارم مهئاطعإو « ةيطبارملا شويحلا ىف مهجامدإو
 « مهسفنأنييسلدنألا نأل « ىوقلا لماعلا ءازإ « ًايوناث انرظن ىف ريتعي « ببسلا اذه

 فوسو « ًاضعب مهضعب لاتق ىلع ىراصنلاب نورهظتسي « فئاوطلا مايأ اوناك
 . نيدحوملا مث « نيطبارملا دض مهتروث ىف ةليسولا هذه لثم ىلإ نوأجلي مهنأ ىرن

 انيح تغبل « نيطبارملا دض ةيسلدنألا ةروثلا روذب نإف « لاح ىأ ىلعو
 «فسوي نب ىلع دهع رخاوأ ىف « ةيطبارملا ةلودلا تذخأ ىتح « رمتتو ومنت
 نأ ذئدنع حالو « نيدحوملا تابرض تحت ًاعابت حنرتت « هدعب نم نيفشات هدلو مث

 < ةيطبارملا ةلودلا مطحت ىف لاعفلا اهرودب سلدنألا موقتل تحنس دق ةصرفلا

 ناك « ةياغلا هذه لثم قيقحت نأ ٠ حضاولا نم ناك هنأ ديب . اهرين نم صلختلاو

 ةلودلاىلع تبلغ ىلا ةديدحلاةاودلا ءاول تحت ءاوضنإلا ةلأسم طابترالا دشأ طبتري
 تارورض هيلمت تناك « ءاوضنالا اذه نأو « نيدحوملا ةلود ىنعنو « ةيطبارملا
 امم مغرلاب سلدنألا نأ كلذ . اهتاذ ةيموقلا ةحلصملا ثعاوبو « فقوملا

 نأ سنت مل « ضاقتنالاو طخسلا لماوع نم نيطبارملا دض هب شيجت تناك
 « عافدلا اذه لثم نأو« ةينارصنلا اينابسإ دض اهنع عافدلا دامع تناك مهشويج

 « ةديدحلا ةلودلا ناطلس مايقب الإ « نيطبا رملاناطلس ايبا دعب « ققحتي نأن كمي ال

 تناك ىلا « ةيعافدلا ةمهملا سفنب موقتل « ةريزحلا هبش ىلع اهشويج قفدتو
 . لبق نم ةيطبارملا شويحلا اهم موقت

 هئرطلا ىف الوأ « نيطبارملا دض سلدنألا ىف ةروثلا ضارعأ ترهظ دقو

 . ةيزكرملا ةموكحلا ناطلس نع قطانملا دعبأ ىهو « ةيسلدنألا برغلا ةيالول ىنرغلا
 سفن. ىف « سلدنألا قف ترهظ دق « ةيروثلا ضارعألا هذه نأ الوأ ظخالتلو
 دج نيح كلذو « ًاققحم ًارهأ برغملا ىف ةيطبارملا ةلودلا رايما هيف ادب ىذلا تقولا

 « الامش ىلع نب نيفشات ريمألا ةدايقب ةيطبارملا شويحلا ةدراطم ىف نودحوملا
 ناضمر ىف كلذو « هشويج ددبتو نيفشات عرص نارهو ةعقوم تبننا نيح مث
 .(م4١1ةهره هالو ةنس
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 ورب ور دابا تيوس اوم

 رئاثلا ممعزلا امأ ٠ نيطبارملا دض ةيلعف ةروث لوأ تمرطضاو « لاغتربلا

 0 نيديرملا هعابتأ ةروث ىهف ةروثلا امأو . ”ىبستق نب نسحلا نب دمحأ مماقلاوبأ

 لغتشاو «بلش زاوحأ ىفأشن دقو . ىارصن لصأ ىلإ عجري « دلو ىسق نبا
 يح اها تاو 6. .ةيقوصلا قئارط قنتعا مث ع ©90بلشب ًافرشم هرمأ ةيادب

 0 « نيلعنلا علخ » باتك اهنم « بتكلا نم ةفئاط اهف ف فلأو « اهخويش نم ادغ

 + ةالللا ىف لوو :+ايامتي قديمتو « ةلاؤمأ عابو دهزلاب رهاظت وأ « دهزت

 ىسلدنألا ىجاهبصلا دمحم نب دمحأ نب سابعلا ابأ ذئموي ةيفوصلا بطق ةيرللأب قلو

 نم ةلج ةيرقب رقتساو « هنطو ىلإ داع مث « هيلع سردو ؛ فيرعلا نباب فورعملا

 ةءارق ىلع بكناو « هبحصب اف عمتجم ناك ةطبار ام ىتباو « بلش زاوحأ
 ةءارق ىلع نوبكني « راصنألاو بحصلا نم ريثك هلوح فتلاو « ىلازغلا بتك
 ةلوازمف نوكمبنيو « اهريغو افصلا ناوخإ لئاسرو « ةينطابلاو ةيفوصلا بتكلا
 , ةلبلو ةلتريمو بلش ةقطنع صخألاب مهرمأ عاذ ىتح ءاهموسرو ةقيرطلا رئاعش

 "ىسق نبأ ناكو هدب نيديرملا » ةفئاطب اومسو « سلدنألا ب رغ لامعأ نم اهربغو

 3 نطابلا ىف ةروثلا ىلإ وعديو « اهرمضي عيراشمل اعانق ةيفوصلا ذختي عق مقاولا ىف

 هقيراخغ ترثكو « مامإلابو ىدهملاب ىمستو « ةيادهاو ةيالولا ىعدا نأ ثبلي ملم

 هنأو « ةدحاو ةليل ىف جح هنأ كلذ نمو « قراوحلا ىلع ةردقلا معزو « هتذوعشو

 نم « دوفولا هيلإ ترطاقتو « هرمأ عاذف « نوكلا نم قفنيو « ءاشي اب ىجاني

 ناديم ىف « دعب ايف اورهظ نمم ةعاح هبحص نم ناكو . دانجألاو تاتويبلا لهأ

 ءامعز نم اهثالكو « نافع نباو «ريزو نب ىارديس دمحم ىنأ لثم « ثداوحلا
 « بيبح ىأ نب هللا دبعو ؛ « ربع نب دمحمو « بلش لهأ نم رذنملا نب دمحتو ةرّباي

 . هرمأل تنطف تاطلسلا نأ رعش املو . برغلا ةيالو ءامعز نم مه ريغو

 وه راس « ةيليبشإ ىلإ اوذخأو « هباحصأ نم ةعامح ىلع ضبُقو « هتدراطمب تمهو

 اكو . ةنسلا ىنبب نوفرعي موق دنع ةزوحلا ةيرقب كانه ىتخاو « ةاتريم ةهج ىلإ

 )١( ص ءاريسلا ةلحلا ) ةيلاملا ىأ ةينزخلا لامعألاب لفتشي ناك هنإ رابألا نبا لوقيو ١49 (.
 نم مالعالا لا ق: بطلا نيآو دوب 114 نضوا ريتلا:ةلغل ايلا ني نبا (؟) ,284 +



 تحال ع

 « ىشيطلشلا ىبحب نب دمحم ىعدي « ةأرحلاو ءاهدلارفاو لجر « نيبرقملا هباحصأ نم

 ىلع هعالطاو « هب هصاصتخال ىطصملاب هيمسي ناكو « ةلباقلا نباب فرعيو
 « ىرسلا هرقم نم هيلإ زعوأف . هططخ ذيفنت ىف هيلع دمتعيو « هعيراشمو هرومأ

 « مهل اهعضو ةطخ قفو اهومهدي نأو « ةلتريم ةعلق ىلإ نيديرملا هبحص ىف ريسي نأ

 . ه ها"9 ةنس لئاوأ ىف كلذ ناكو

 دق « برغلا ماقإ « قأانلا ملقإلا اذه ىف اهسالو « نيطيارملا لاح تناكو

 لالتخالا ن ير مهلود باصأ اع نهولاو فعضلا مهياع بلغو تبرطضا

 تدازو « ةجاحلا تقو مهرزأ دشت تناك دادمأ نم هودقتفا امو رايمتالاو

 ببسي مهدنج ثيعو « مهطغض نم دتشا الل « سلدنألا لهأ نيبو مهيب ةوفحلا

 رعشو . مهقاهرإو مهللع ىدعتلا ىف اوذخأو « سانلا مهلع لاطتسا دقو « ةجاحلا

 نأب « ةيونعملاو ةيداملا نطبارملا ىروق اهف تطبه ىلا فورظلا هذه ىف راوثلا

 عم ربد انيح ىسق نبا روعش اذه ناكو « حاجنلا اهفلاحم فوس مهعيراشم

 الجر نيعبس وحن ةلباقلا نبا عمجف . ةلتريم ىلع ءاليتسالا ةطخ ةلباقلا نبا هنواعم
 « ليلا فوج ىف اهتصح مهدو « ةلتريم ىلإ راسو « نيبصعتملا نيديرملا ثا كاثلوأ نم

 طبضو « هاه ةنس رفص نم رشع ىناثلا سيمخلا ةليل كلذو « هيلع ىلوتساو

 ةهجلا كلت ىف نوطبارملا لواحو . ىسق نبا"ةوعد اب نلعأو « ةعاقلا ةلباقلا نبا

 ,ةقطخملا كلب رت كاناوبلتلاو « موكا وساق« نيرا ايتداعتسا
 + قيديزملا ق نم دشاح عمح ىن ةلتريم ىلإ ”ىسق نبا لصو لوألا عيبر ةرغ قو

 «مامإلاب ىمستو « اهرصقب ىاعساو »+: ارتيصق لإ لمصق « ريكتلاو ليلعلا مداق#

 ةروثلا ىلإو « هيلإ ماهضنالا ( ىلإ ههوعدي « اهئامعزو برغلا ةيالو نايعأ ىلإ ثعبو

 ةءاحزب رشي لهأ ماقو ٠ ءاجنألا كلت لهأ نم رثك هل باجتساف . نيطبارملا دض

 لهأ موذح اذحو « ن.طبارملا ناطاس 000 + ينزف ف ىارديس مهديمع

 ىمتني اذه رذنملا نبا ناكو . رذنملا نب رمع نب دمحم اهميعز ةدايقب « بلش

 سرد دقو « اهئاهنو اهئالع نم ناكو « بلشب نيدلوملا تاتويب نم مىدق تيب ىلإ

 دهزت مث « هدلبب ىروشلا ةطخ ىلؤو « بدألاو هقفلا ىف عربو « ةيليبشإ ىف
 « ةناححرلا ةطبارب فرعت رحبلا ئطاش ىلع ةطبارب رقتساو « ىسق نبا لثم ىلع

 ىبق نباب ءادتقا بلشب ماق املو . امهتالص تقثوتو ىسق نبا ةوعد قنتعاو

 نيطبارملا نم هعزنناو « بلش قرش ىف قيجرم نصح ىلإ راس « ةلتربم ىف
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 اهورداغو « نامألا اهلهأ نم اوبلط « « عقو امب ةجابي نوطبارملا ملع امو . مهلتقو

 دنج نم ةقرف هعمو « رذنملا نبا الإ راس اهنم مهجورخ رثأ ىلعو . ةيليهشإ ىلإ
 ىلوتساو «ليمصلا نب هللا دبع هلاخو « دمحأ هيخأ ةدايقب ريزو نبا اهم هدمأ ةرباي

 هاعيابو « ةرامإلاب هيلع السف « ىمسق نبا ىلإ ريزو نباو رذنملا نبا راس مث . اهباع

 « اهزاوحأو ةجاب مكح لعيب نإ ىلا : بتااشم لا عيبر ) ةعاطلاب

 اهزاوحأو بلش مكح ىلع رذنملا نب باو
 نيدحوملاب لصتي نأ « تاذلاب ةرتقلا كلت ىف لواح ىسق نبا نأ رهاظلاو

 ىلع نب نيفشات عرصمو نارهو ةعقوم ىف نيدحوملا راصتنال ناكو . ةرم لوآل
 ىضمت نأ ىلع « ةرئاثلا رصانعلل زفاح ربكأو « سلدنألا ىف عقو قمعأ « هلو ةنس

 « نيدحوملا لهاع نمؤملا دبع ىلإ ًاريفس ىسق نبا ثعب انهو . اهتروث ىف ًامدق
 «ىدهملاب الاسر ىف بقلتو ؛ ه4 ةنس رخاوأ ىف « ناسملت راصح ىلع مئاق وهو

 ىو . هيلع باطخملا ىن هيلاعت نم هسمل امل «©2هبواجب ملو نموملا دبع كلذ ركنأف
 هالو نيح « رذنملا نبا ناكو . ةماه ثداوح برغلا ةيالوب تعقو كلذ لالخ

 « نيديرملا هبعص رئاسو ةبنوشكأ تاوقو هتاوق دشح دق « بلش ةرامإ ىسق نبا
 « هتوعد رشنو هترصن ىلع مزعلاو ةعيبلا هل ددجو « ةلثت ريع ىسق نبا ىلإ راس مث

 ذئدنعو . هللاب زيزعلا هاممو « دالبلا نم هديب ام ىلع هدهع ىبسق نبا هل ددجف

 ىلع ةبلو ةئيدم ىلإ راسو « هناي ىداو رهن ربعو « هتاوق ىف رذنملا نبا جرخ

 ةعقاولا ةلبل ةنيدم ىلإ اهنم راس مث « اهلع ىلوتساو اهمحتقاف « هيقرش نم ةبرقم
 باطقأ دحأ « ىجورطبلا دمحأ نب فسوي ةنواعمب اهلع ىلوتساو ٠ قرشلا اهامش ىف
 انهو . نيطبارملا نم اهتعلق ىف ناك نم جرخأو « ةيحانلا كلت ىف نيديرملا راوثلا
 ةئيلم ىلإ: وعي نأ مزتعاو « رورغلا هكامتو « هتاوق فعاضتب رذنملا نبا رعش

 . اهرمأ ىلوتب ريمأ نود ذئنيح تناك اهنأ نم هيلإ ىم ام هعجش دقو « ةيليبشإ
 ةيلييشإ فراشم نم ةطايلطو رصقلا نصح ىلإ راسو « هلل نم هتاوق ىف جرخف
 لصو اهنيح هنأ ديب . هلخدو رهازلا نصحلا ىتح مدقت مث« اهلع ىلوتساو « ةيبرغلا

 سلدنألا ربمأ ناكو .نيطبارملا نم ةوقب ىتلا « ةيبرغلا ةيليبشإ ةيحاض ةنايرط ىلإ

 برغ ىف راوثلا تاكرح ىلع فقو اح « ةيناغ نب ىبحي ايركز وبأ ىطبارملا
 راسو « هتاوق ف ؛ ةبطرق رداغ دق « ةيليبشإ بوص ةلبل نم مهريسو « كدنألا

 . 301 ص مالعألا لامعأ ىف بيطحلا نباو ء 781 ص + ج ربعلا باتك ىف نودلخ نبا )020(



 تبا

 « اهحاون ىف ثيعي رذنملا نبا هيف ناك ىذلا تقولا ىف ؛ اهلإ لصوف ةيليبشإ ىلإ

 < ةلايرط :نأ نينيرملاب .تنغلاو + نيكل ىداولا ربث ثيريع ةوق داتا كعبف
 قمل مث « ةلبل ىلإ هلف ىف رذنملا نبا رفو « اج ادع مهنم تلتقو « مهم تعقوأف

 . ةلبل ىلع ةيناغ نبا فحزو . ةلبل نع عافدلل ىجورطبلا فسوي كرتو « بلشب
 « ربشأ ةثالث وحن ةلبل ةلزانم ىلع ثبلف + هرق ةدشو ءاتشلا بلق ىف كلذ ناكو

 داعو ةلبل كرتف « نيدم نبا ىضاقلا ةماعزب ةبطرق ى ةروثلا مايق هغلب ذئدنعو

 نيبتسي نأ ىلإ « رذحلاو ةطيحلا ةمزالمو ثيرتلا ىلع لوع دقو « ةيليبشإ ىلإ
 .ّ .هكتةاؤنللا ريس

 ًادهمم ناديملا لأ « ةبطرق ىف ةروثلا مارطضا نم عقو امب "ىسق نبا ملع املو
 نبا هعمو ريسي نأو « هتاوق دشحي نأ رذنملا نبا رمأف . ةديدج تارماغمب مايقلل

 ىلإ ثعيو. اهوخد لواحيل « ةبطرق ىلإ ريثألا هبحاصو ىسق نبا بتاك ةلباقلا
 راسف . اهوبق ىف ةماعلا بيغرتو « هتوعد ثب ىلع اولمعيل ةبطرقب هراصنأ نم رفن
 « اهنم ابرتقا نيح امهمأ ديب . ةبطرق ىلإ « ةلبلو بلش ركسع ىف هبحاصو رذنملا نبا
 ةلودلا فيس اهتسايرل اوعدتسا ةبطرق لهأ نأو « تروطت دق ثداولا نأب الع
 ةلواحم تلشفو « برغلا ىلإ نيبئاخ ادتراف « نيدمح نبا اودرطو « دوه نبا

 ١ . ©0اهدهم ىف ىسق نبا

 ريزو نب ىارديس قباسلا هفيلحو + ىسق نبانبب ذئدنع دسف دق وحلا ناكو

 ءانثأ ةلئريم هيلع دفو اميح هيلع ضبقلا ربد دق « ىسق نبا ناكو . ةجاب بحاص

 ابئاخ رذنملا نبا داع املو . هتيالو ىلإ هدرو هحارس قلطأ مث « هعلخو رذنملا ةبيغ
 باترا ىارديس نكلو « ىارديس عم مهافتي نأ ىسق نبا لواح « ةبطرق ةلح نم

 همزهف « هتبراحن رذنملا نبا « ىسق نبا ثعبف « هل ةباجتسالا ىنأو « هدصقتم ىف
 ىلع ءاليتسالاب ىهتناو «©"9اهعزتناو بلش ىلع فحز مث « هيلع ضبقو ريزو نبا
 كلذو « ةبطرق بحاص نيدمح نبال ةوعدلاو ىسق نبا علخ نلعأو 2 ةلت ريم

 « برغملا ىلإ رحبلا ريعو « رارفلا ىلإ ىسق نبا ردابف .©0ه 04٠ ةنس نابعش ىف

 ةقباسلا هيواعد نم ًائرعتم آبئات هيلإ مدقتو « نمثوملا دبع ةفيلخلا ةلباقم ىلإ راسو

 ودول سارع قدك 0:2
 . 201 ص مالعألا لابعأ ىف بيطخلا نبا (؟)
 . ؟م"8 ص ءاريسلا ةلحلا 2ع(



 همك

 فلت# انهو . هتدافو مركأو « هراذتعا نمؤملا دبع لبقتف « ةيادهلاو ةيالولا ىف
 ةفيلخلاب ىسق نبا امهف ىتتلا نيذللا « ناكملاو نامزلا ىف ًائيب ًافالتخا ةياورلا

 نمؤملادبع ىبل ىسق نبا نإ ؛ بيطحلا نبا هعباتيو « رابألا نبا لوقيف . ىدحوملا
 , 29م 041 ةنس مرحملا ف فرصنا مث ءه ه٠ ةنس رخآلا عيبر ىف الس ىف

 ىبسق نبا ىلع ىارديس بلغت نأ رخآ عضوم ىف انل ركذي رابألا نبا نأ عم اذه
 ناك ىسق نبا روبع نأ دبالو . ه٠54 ةنس نابعش ىف ناك ةلتريم ىلع هءاليتساو
 برغملا ىلإ ريع ىسق نبا نإ نودلخ نبا انل لوقيو . هترامإل هدقفو هعلخ بقع

 حاتتفا بقع ؛ برغملا ىلإ مدق هنأ رخآ عضوم ىف انل ركذي مث ء ه 04٠ ةنس ىف
 ديزيو .©0ه 64١ ةنس لاوش ىف مدقت امسح شكارم حاتتفا ناك دقو « شكارم

 فولخم نبا اهلاو نأو« ةنبسب هروبع دنع لرت ىبق نبا نأ كلذ ىلع نودلخ نبا
 رثكأ ىلوألا نودلخ نبا ةياور تناك اممرو . نمؤملا دبع ىلإ هزهج ىذلا وه

 ىبق نبا مدقمل ناك دقق ؛ لاح ىأ ىلعو . ثداوحلا ريس عم ًايشمت تاياورلا
 لخدتلاب ةردابملا ىلع ىدحوملا ةفيلحلا لمحم نأ عاطتسا هنأ كلذ . ةيلمع جئاتن
 لاتقل « ىوّسملا دمحم نب زاَرب ةدايقب ةيدحوم ةلحزيهجتو « سلدنألا ثداوح ىف

 . دعب لصفن اهسح ىرخأ تالمح كلذ دعب اهنلت « رحبلا ءارو اهف راوثلاو نيطبارملا
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 ىأر مث « سلدنألاب ةماعلا ةيطبارملا ةموكحلا رقم ةيادبلا ىف ةطانرغ تناك

 ردبصأ انيح كلو« ةيطرق ىلإ مكحلا زكرم لقتي نأ فاسوي نب ىلع نيملمما ريمأ
 « سلدنألا نوئش ىلوتم « نيفشات ربمألا هدلو نييعتب ه 015 ةنس ىف هموسرم

 هه" ةنس ىف برغملا ىلإ نيفشات ىعدتتسا مث . مكحلا رقم اهلعجم نأو « ةبطرقل آيلاو

 نيفشات هدلو هفلخو « ه هال ةنس فسوي نب ىلع قوت املو . دهعلا ةيالول نيعو

 ىلع ًافرشمو « ةبطرقل آايلاو ىوارحصلا ةيناغ نب ىبحي ريمألا راتخا كلملا ىف
 . (م49١1) هدا" ةنس ىف كلذو « ىطبارملا شيجلل اماع ًادئاقو «سلدنألا نوثش

 .سلدنألا قرش ىف هلامعأو « هتأشنو ةيناغ نبا لصأ نع مدقت ايف انثدحن دقو

 تابرض تحت اهتماعد تضوقتو « برغملاب ةينوتمللا ةلودلل ثداوحلا تمهجت الو

 701 ص مالعألا لابعأو « ٠٠١ نص ءاريسلا ةلحلا (1)

 .؟4"8 صا جدع 1١55 ص ؛ ج ريعلا باتك )0(



 كن

 هجاوي ةيناغ نبا ذخأ « سلدنألا تابنج ىن ةبكنلا ءادصأ تودو « نمكملا دبع

 نوديرملا فحزو « برغلا ثداوح تمقافت املو . كلانهو انه ةروثلا فصاوع

 ةبط رق ىلع ًافلختسم « مهدرل هتاوق ىف ةيناغ نبا راس « ةيليبشإ ىلع ىسق نبا عابتأ

  هئزانم ىف ذأو ء البل جن مهدراط مث  ةئايرط ىف مهمزهف.« ىوتملا رم بأ

 ًاتيح اه ثباو « ةيايبشإ ىلإ هجاردأ دتراف ٠ ةبطرق ىف ةروثلا ءابنأ هتغلب انهو
 . ثداوحلا ةهجئاومل دعتسيو « هرمأ ربدن

 هدعاوق طوقسو « برغلا ىف ةروثلا مايق ىلع رهشأ ةعضب ضمت مل هنأ كلذ

 ىضاق ةروثلا معز ناكو . ةلثامم ةروثب ةبطرق تمرطضا ىتح « راوثلا ىديأ ىف

 « نيدمح نب ىلع نب دمحم نب نيدمح رفعج وبأ وهو « نيدّمَح نبا « ةنيدملا
 « ةيجلبلا ةعلاطلا عم سلدنألا مهدج لخد . ةيبرعلا تاتويبلا مدقأ نم مهيب ناكو
 ءاضق ىلو دق نيدمح نبا ناكو « مهيب رهدزا ا+و « ةغاب ىف اورقتساو

 « جاحلا نب هللا دبع ىنأ اهضاق لتقم رثأ ىلع « ه 078 ةنس نابعش ىف ةبطرق

 نع نيدمح نبا فرص مث . نس يل نيس يدل
 مث + نيماع وحن هيلوف دشر نب مساقلا وب أ هناكم ىلوو « ه ها" ةنس ىف ءاضقلا

 كلذ دعب عقوو « هل ًافلخ نيعي نأ نود هبصنم نم فسوي نب ىلع ربمألا هافعأ

 نكمتو « نيدمح نبا مهلإ جرخف « نيطبارملا ىلع ةماعلا هيف ىدتعا جايه ةبطرقب

 نود ةبطرق تيقبو « هتمابشو هتنكح رفاوب لئموي رهظف 2 مهتروث نيكست نم
 ىلع اوعمجأف « ًايضاق مهل اوراتخم نأ اهلهأل فسوي نب ىلع نذأ مث . ماع ىدم ضاق

 هبصنمق رمتساو « ه ه5 ةنس ى ةيناثلا ةرملل ءاضقلا ىلوف « نيدمح نبا رايتخا

 . ه ها"9 ةنس رخاوأ ىح

 تذخأ دق + برغلا ىف ةروثلا ثداوحو « ةهج نم برغملا ثداوح تناكو

 « ىبطرقلا بعشلا ناهذأ ىف ديدج نم رمتخت ةروثلا روذب تذخأو « اهرثأ ثدحت

 . جايملا عيرس « بلقتلا عيرس آبعش ىملدنألا خيراتلا لجارم نم مدقت ايف هانفرع دقو
 ةيليبشإ بوص هتاوق ىف دعتبي « ةيناغ نب ىبحب ريمألا « ىطبارملا مكاحلا داك اف

 ىلاولاب ةماعلا تراثو « ةروثلاب ةبطرق تمرطضا ىتح « نيديرملا ثيع نم اهتيال

 اودانو « نيطبارملا ةوعد علخو «هعلخ اونلعأو  ىنوتمللا رمع ىنأ سيئرلا ىطبارملا

 « عماجلا دجسملا ىف ةرامإلاب نيدح نبا عيوبو « نيدْمَح نب رفعج ىنأ ىضاقلا ةسايرب

 رقتساو . ه ه9 ةنس ناضمر ربش نم سماحلا ىف كلذو « ةماعلاو ةصاخلا هعيابو



 هن[

 لوقل ًاقفوو « نيدلا رصانو نيملسملا ريمأب ىمستو « ةفالحلا رصقب نيدمح نبا
 هل ىعدو . نينمؤملا ربمأب تاياورلا ضعب ىفو « هللاب روصنملا نيملسملا ريمأب رابألا نبا
 ةلبلىلإ دئدنع راس دق ةيناغنباناكو .ةيسلدنألا دعاوقلا ربانمرظعمو ةبطرق رينم ىلع
 هجاردأ داع « ةبطرق ىف عقو ام ملع الف « « اهم اونصحت نيذلا نيديرملا ىلع زهجيل

 هنأ عرتيوعب راق هريساوءاهنعأ هيزا عنا رش داكامدقلو ةيليبشإ ىلإ

 ©0بيرقلا ةناجرم نصح ىلإ هتاوق ىف ذئدنع دتراف « مهنبو هنيب بشن ىذلا لاتقلا

 بتلقلا امعش نم قيرف ىعسو « ةبطرق ىف ثداوحلا تروطت ءانثألا كلت فو

 رصنتسملا ةلودلا فيسب بقلملا دوه نب كلملا دبع نب دمحأ رفعج ىنأب لاصتالا ىلإ
 ةطور ةرداغم ىلإ هرمأ لآ فيكو ء ريمألا اذه ةريس مدقت ايف انلصف دقو . هللاب
 سيدنومم روسنوفلأ ةلاتشق كلم ىلإ اهميلستؤ «ىلعألا رغثلا ف دوه ىب دعاوق رخآ

 . ( م1184 ) هه" ةنس ىف كلذو « ةلطيلط ةقطنم ىف هايإ اهحنم ضارأ لباقم

 22624012 (الودافس» مسي ةيارصنلا ةياورلا هفرعت ىذلا « ةلودلا فيس ثبل دقو

 تماق ىتح « ماوعأ ةعضب « ةلاتشق كلم فنك ف « ةديدحلا هيضارأ ىف ايقم

 ةبطرق لهأ نم قيرف ناكو . ةيقرشلا دعاوقلا نم اهربغ ىفو ةبطرق ىف ةروثلا
 ةنلاعبرللا لغم سن قيقبالا ةليشقارس ةلولع دوه ىلإ رعت ب رسألا اذه ىف ئه
 ىبلو . ةبطرق ةرامإ ىلوتيل « هئاعدتسا ىلع اولمع دقف مث نمو « ةقيرعلا ةيسلدنألا

 ءاهلهأن م ريبك قيرف ةألامب اهلخدف « ةبطرق ىلإ ءاجو « ةوعدلا هذه ةلودلا فيس
 ىبرغ لامش عقاولا « يملا شلوجنرف نصح قحلو «رارفلا ىلإ نيدمح نبا ردابف
 لطي مل جاعزإلا اذه نأ ديب . ( انيروما رييس ) باراشلا لبجحطس ىف « ةبطرق

 راث ىح « رمألاب ةلودلا فيس مايق ىلع لئالق مايأ ضع مل هنأ كلذ . هرمأ

 «ةلودلا فيس ريزو خامشلا نباب اوكتفو ءرصقلا اوحاهو «ىرخأ ةرم نويبطرقلا

 ىف هدوجو ىلع ضمب املو « هسفنب ًايجان ةلودلا فيس رفف « هباحصأ نم ةدعو

 « ىزجنبا ىضاقلا اهم راث دق ناكو « نايج ةنيدم ىلإ دصقو « اموي رشعانثا ةبطرق
 « اهلع ثدحتلا ئجرن ىرخأ ثداوح ةدع ضاخ مث « هنم اهكلمو هيلع بلغتف
 , 2؟9ةبطرق ثداوح ىقوتست ىتح

 مالعألا لابعأ ىف بيطحلا نبار «مبه4و 78 ص ١ ج « ١١9 مقر ةلكتلا ىف رابألا نبا )١(
 . ”84؟ةحول ركذلا فلاسلا لايروكسإلا طوطخم فو . 705ص ١ ج )١405( ةطاحإلا فو « همص

 )١( ص ءاريسلا ةلحلا 876
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 نشل وجن رف نصح نم نيدمح نبا الإ داع ىح «ةبطرق رداغي ةلودلا فيس داكامو

 نودي نأ « هتموكح اهتشاع ىلا لئالقلا ربشألا ى عاطتساو « هتساير فنأتساو

 راوثلا هئالمز ضعب ىلإ ثعبو  ططحلا مسري نأو « دانجألا دنجي نأو « نيواودلا

 ءالؤه نمو «مهضعبابب فرئعاف « هتسايرب فا رّبعالا بلط ىف يرخألا دعاوقلا ىف

 . ةيسرم بحاض رفعج ىأ نب رفعجوباو «شيرش بحاص ؟7١نوزع نب رمغلا وبأ
 هموصخ نم ًاقيرف نكلو . ًارهش رشع دحأةيناثلانيدمح نبا ةساير ترمتساو

 ىلع هناطلس ةداعتساو « مهيلع مودقلا ىف ةيناغ نب ىبحم ىلإ اوبتك « همكح ىلع نيقانلا

 هه 4 ٠ ةنس ةرخآلا ىدامج ىف « ةبطرق ىلإ ًادصاق ةيليبشإ نم ةيناغ نبا راسف . ةنيدملا
 ى ةجتسإ زاوحأب ايقتلاف «هئاقلل هتاوق ىف ةبطرق نم نيدمح نبا زربو . (م118)
 « سويلطب ىلإرفو « نيدمح نبا اف مزه «ةعيقو امهنيب تناكو « ةبطرق ىلرغ بونج
 ةبطرق ةيناغنبا لخدو .نيديرملا ءامعز نمليمصلانب هللادبع اهحاص ةيامح ىلإ ًاتجتلم
 راسو « سويلطب نيدمح نبا رداغ مث ٠ ةئسلا كلت نم نابعش نم رشع ىناثلا ىف

 دالبلا ىلع هناطلس طسبو « هب نصحتو ةبطرق قرش عقاولا رجودنأ نصح ىلإ
 انهو . رهش ىدم رجودنأ ىف هرصاحو « ةلاتق ىلإ ةيناغ نبا كرحتف « ةرواخما

 ى فئاوطلا دامع تناك ىلا « ةميمذلا ةمددقلا ةليسولا كلت ىلإ نيدمح نبا أخل

 . سيدنومب ر وسنوفلأرصيقلا  ةلاتشق ل هاعي راصنتسالا ىهو « ًاضعب مهضعب ةبراحم

 باجتساف « « ةبطرق ىف رصيقلا عمطأ » « نيدمح نبا نإ بيطخلا نبا انل لوقيو
 ةينارصنلا ةياورلا نكلو . هترصن ىلإ ةيبرعلا ةياورلل ًاقفو كرحتو « هتوعد ىلإ

 صعب ف سناوخ ودنان رف قودلا « نيدمح نبا ةنواعم ىلإ لسرأ رصيقلا نإ انل لوقت

 « ىراصنلا ًاعفد « ةيناغ نبا عطتسي ملو « رجودنأ ىلإ رصيقلا لصو املو . ؟2هتاوق

 نيدمح نبا مهفيلح مهعمو « هرثأ ىف ىراصنلا راسف « ةبطرق ىلإ هتاوق ف فرصنا
 ةنس ةجحلا ىذ نم رشاعلا ىف ةبطرق نيدمح نباو ىراصنلا لخدو « هباحصأ ىف

 ف ىراصنلا عفادي « ةنيدملا ىف ةيناغ نبا عنتماو « (م 1148 ويام)ه ٠

 « عماجلا دجسملا اوحابتساو « ةبطرق ترش ىف نويلاتشقلا ثاعو . دلجو ريص
 « فحاصملا اوقزمو ؛ تايرثلل اسوؤر تناكىتلاسيقاونلا نم هيف ناكام اوذخأو

 ةضفلا نم ناكو « ةعموصلا نم رانملا اوعزنو « نامع فحصم اومعز ايف اهنمو

 نباو 2784 ص + جنودلخ نباو< 58 ص برغملانايبلا ف - نوزعنيا -كلذكت مسر )١(
 575؟ص ءاريسلاة للان و رغنبااهمسري رابألانبانكل و ١7٠ ١(. ةحولةمامإلاب نملاطوطخم)ةالصلا بحاص

 م. هملعم : كأبي ةهملعو 5هاعلدمعم (ءع رب طلعم. ) م. 61. (؟)



 تعال | © تح

 نع ىراصنلا عفدي دماص ةيناغ نباو كلذ لك . قاوسألا اوقرحأو « ةصلاخلا

 , ©9ةلاسبلاو ةدشلا ىبتنع ةبصقلا

 ءاينابسا ىلإ رحبلا اوربع دق نيدحوملا نأب رابخألا تءاج نأ ذئدنع ثدحو
 ىأرو « ءابنألا هذمل رصيقلا مهاف « ن.طبارملا ةعاط اوعلخ ةيليبشإ لهأ نأو

 "ا هدالب نيبو هنيب ادس «ةطرقسكب ذو 2 ةيناغ نبا نداهم نأ ةنطفلا نم

 جرخو ةندحلا طورش تدقعو « ةيناغ نباو رصيقلا نيب مهافتلا مت اذكهو

 ىفإ » مل لاقو « هيدي نيب ةبطرق لهأ رصيقلا هلرضحتساو « ةبصقلا نم ةيناغ نبا

 تيلو دقو « ىل ةيعر مكتكرتو « ىلبق نم هلعفي ملام ريحلا نم مكعم تلعف دق

 . «اوعيطأو هل اوعمساف « ةيناغ نب يح مكيلع
 ىضع رصيقلا نأ + ليصافتلا هذه هنع لقنن ىذلا بيطخلا نبا انيلع صقيو

 « ىرظنو ىدي تحن اونوكت نأ مكبريالو» لاقف « ةبطرق لهأ ةبطاخم ىف
 « ترضح « لاق نسحلا وبأو داعلا مأ نبا ثدح . « ىدج ىلإ مكيبن باتك ىدنعف

 رصيق ىلإ( ص) هللا لوسر نم باتك هنم جرخأو حتف « بهذلا نم ًاقح رضحأو
 « نسحلاوبأ لاق . بلاط ىفأ ن نب ىلع طخم باتكلاو . همجزب هدج وهو « مورلا كلم

 , 220 ىراخبلا ٌثيدح ىف ءاج اك هرخآ ىلإ هلوأ نم هتأرق

 فى دتشاو « ةبصقلا نصحت ى ذخأو « ةبطرقب ةيناغ نبا رقتسا اذكهو

 دهعو . هب اوردغو هقح ىف هب اومثأ امل « فسحلا مهموسي ذخأو « اهلهأ ةلماعم
 « ةأطولا ديدش ًامزاح ناكو « جلعلا جولف هالومل اهنوئش ريبدتو « ةنيدملا طبضي

 ٠ مئاومأ نم ًاريثك عزتناو مهذأو « ةئيدملا لهأ ىلع لاف

 ثداوحلا تروطت « رخآ ماعوحت نييلاتشقلا عم هنداهتىلا إعء ةيناغ نبا رمتساو

 نصح ىلإ راسو « ىراصنلا عم ةبطرق رداغ دقف نيدمح نبا امأ . ةعرسب هلالخ

 ةلباقم ىلإ راسو « برغملا ىلإ رحبلا ربع مث ؛ ةريصق ةريف هب ثبلو « شلوجنرف

 « سلدنألا ىف ةروثلا ءامعز نم « هئاقل ىلإ راس نم ةوسأ نمؤملا دبع ةفيلحلا
 مدلقت ايسح ( ه 041 ةئس لئاوأ ) ا رصاحم وهو ؛ شك ارم راوسأ تحت هيقلف

 فنك ىف « ةقلاع لزنف سلدنألا ىلإ داع مث . هلابقتسا ةفيلخلا نسحأف « هركذ

 هناطاس درتسي نأ ىرخأ ةرم لواحو « اهم رثاثلا نوسح نبا هفيلحو هليمز

 لايروكسإلا طوطنم ) ةيناغ نبا ةمجرت ىف ةطاحإلا ىف بيطخلا نبا نع ليصافتلا هذه انلقف_ 0 )١(
 .( و8 ةحول ركذلا فلاسلا

 . ةقباسلا ةحوللا سفن ( لايروكسإلا طوطخم ) ةطاحإلا ىف بيطخلا نبا (؟)



 تاما رح

 .بجرى ىوت ىتح اهم رقتساو « ةقلام ىلإ ةيناث دتراو « هاعسم قفخأف « ةبطرقب
 :نودحلا قوعأ املو . عماجلا اهدجسمب نفدو (م م0 ريفون ) ه 045 ةنس
 « هوبلصو هناتج اوجرختساو « هرق اوشبن « ًارهش نيرشعب كلذ دعب «ةقلام ىلع

 ْ . ©0ريغتي ل هلاحن « ةياورلل ًاقفو وهو
 هر عب

 ى تقولا سفن ىف تماق نأ ةبطرق ىف نيدمح نبا ةروث ءادصأ نم ناك

 ناكو . ىحضأ نب رمع نب ىلع نسحلا وبأ ىضاقلا اهميعز « ةلئامم ةروث ةطانرغ

 دعب اهءاضق ىلوو « ه 445 ةنس ىف دلو امو « ةّيرملأ لهأ نم اذه نسحلا وبأ
 ىحضأ نبا ناك « ةبطرقب نيدمح نبا ةروث تماق املو . ارفلا نبا دهازلا اهضاق

 باجتساف . هل ةوعدلاو هعابتنا ىلإ هؤعدي نيدجحنبا هيلإ ثعبف « ةطانرغ ةئيدع
 جارخإ ىلع اونواعتو « ةنيدا لهأ نم ريبك قيرف هرز آو ؛ هتوعدل ىحضأ نبأ
 « نيقيرفلا نيب لاتقلا بشنو « ةبصقلاب اومصتعاف « اهنم ( نيطبارملا ) نيمثللا
 .وتف نباب فورعملا ركب ىنأ نب ىلع وه « ذئموي ىطبارملا ةطانرغ ريمأ ناكو
 « نيطبارملا قوفتب ىحضأ نبا رعش املو . فسوي نب ىلع تخأ « همأ مما وهو

 ثعبف « نايج ىضاق ىزج نباو « ةبطرق بحاص نيدمح نبا هفيلحت ثاغتسا
 نباب فورعملا مساقلا ىنأ نب ىلع هيخأ نبا ةدايقب هتاوق ضعب نيدمح نبا هيلإ
 نأ « ةطانرغ لهأ نم قيرف ىأر نأ ؛ كلذ لالخ ثدح نكلو . داعلا مأ

 حرتقاو « نيينوتمللا ةبلاغم عيطتسيو « مهسفنأ ىلع هنولوي سيئر ىلإ اوئجتلي
 هتيص دعبو « هتيب مدقل « دوه نب ةلودلا فيس وه سيئرلا اذه نوكي نأ ضعبلا

 ىحضأ نبا كلذ ىف مهديأو : دعاوقلا نم اهريغو نايج ىلع هبلغتو « ةسايرلا ىف
 ةطانرغ ىلإ مدقو « اهابلف « دوه نبا ىلإ مهتبغرب ةنيدملا لهأ ثعبو . هباحصأو

 روطت داعلا مأ نبا ىأر الف . «دنحلا طاقسو ىراصنلا شابوأ نم» ركسع ىف
 ىحضأ نبا دهاعتو . ةبطرق ىلإ ةيناث هتاوق ىف دترا ء وحنلا اذه ىلع رومألا

 اوسنأ دق « دوه نبا مدقمنيح نوينوتمللا ناكو .نيينوتمللا ةعفادم ىلع دوه نباو

 امهنيببشنو « ةطانرغ جراخ هئاقلل اوزربف « هدنج لالحناو « هركسع فعض

 مويلا ىف كلذ ناكو « هباعصأ نم ريثك لتقو « دوه نبا مزهف « ديدش لاتق

 مه هوم ةنس ىف تناك هتافو نإ ىبضلا لوقيو . 754 ص مالعألا لامعأ ىف بيطخلا نبا )١(

 . ( 115 مقر ةلكعلا ) ه ه4م ةنس ىف تناكابنإ رابألا نبا لوقيو « ( ١8١ ص ستلملا ةيغب )



 ضو

 ةطانرغ لخدي نأ دوه نبا عطتسي ملو . ه 088 ةنس ةجحلا ىذ نم رشع عساتلا

 ىلعأ نمو ؛راوسألا قوف نم ؛ 'هلاجر نم ىب نم عم اهلخدف « سفنلا قشب الإ

 ةوق عم ىرخأ ةكرعم ىف كبتشا نأ دعب ء روروم باب نم اهلإ زاج مث « لالتلا
 دوهنبا نأ رابألا نبا ةياور ىفو . 22هدنج نم رخآ ًاددع دقفو « ةيناث ةيطبارم

 دلو حرج كلذ لالخ ىنو « ًارهش ةبصقلاب نيطبارملا لاتق ىلع اثبل ىحضأ نباو
 . هيبأ ىلإ هشعنب نوطبارملا عفدف « ةبصقلاب تامو رسأو ةلودلا دامع دوه نبا

 نواعتلا ىلع رمتساو « هناكم دمحم هدلو مدقتف « ىحضأ نبا ىضاقلا ىوت مث
 هماوق ةيسرم نم ركسع تقولا سفن ىف مدقو . نيينوتمللا ةعفادم ف دوه نبا عم

 « نوينوتمللا هيلإ جرخف « رفعج ىنأ نبا اهم رئاثلا اهضاق ةدايقب سراف ىنلأ وحن

 «ةيلغو رهق ةحابتسا  ةطان رغ دلبلا اوحابتساو «هركسع ظعمو هولتقو هومزهف
 ىأر الف . اه اومصتعاو ةبصقلا ىلإ اودترا مث « مهزانم نع سانلا مظعم رفو
 رداغ : نيينوتمللا ةمواقمب هل ةقاطال هنأو ءوحنلا اذه ىلع رومألا مقافت دوه نبا

 دقو . هنع ًابئان همع نبا اهل كرت دق ناكو « نايج هتدعاق ىلإ رفو « ةطانرغ

 نأ ؛ اهتصالخ ىرخأ ةياور « ثداوحلا هذه بيترت ىف « رابألا نبا انل دروأ

 « ه ه9 ةنس ناضمر ىف كلذو نيدمح نبال الوأ اعد « هتروثب ماق املىحضأنبا

 نبال ددم رغنلا داوق ضعب عم نايج نم لصو نأ ىلإ « ةبصقلاب نومئلملا عنتماف
 « نومشلملا مهلإ جرخف « ةطانرغ لهأ نم رفاو عمج هيلإ مفناو ؛ ىحضأ
 ةدم نقيرفلا نيب برحلا تمادو . ةبصقلا ىلإ اوداع مث « ةعزه رش مهومزهو

 ليق ركسع ىف ةيسرم مئاقلا رفعج ىنأ نبا مدق نأ ىلإ « اهجراخو ةطانرغ لخاد

 ىرخأ ةرم نومثلملا مهملإ جرخف «٠ لجرو ليخ نبب افلا رشع ىثثا غلبي ناك هنإ
 .ىرخأ ةرم ةبصقلاب ماصتعالا ىلإ اوداع مث ؛ رفعج ىبأ نبا اولتقو « مهومزهو
 ىحضأ نبا هلبقتساف « روروم باب نم ةطانرغ لخدو هتاوق ىف دوه نبا مدق انهو

 هب تحاصف « مومسملا ءاملا نم حدقب هل زمأف ؛ دوه نبا ىستساو « هلزنأو
 عفدي ىكل ٠ هنم برشو حدقلا لوانتو ؛ ىحضأ نبا لجخف « ةرذحم ةماعلا

 لاتقلاو « ءارمحلا ةعاقلا ىلإ دوه نبا لقتناو « هتليل نم تاف « ماهمالا ةنظم

 نم هيف نومثلا| نكمت موي تاذ ناك ىتح « ةطانرغ لهأو نيمثلملا نيب لصتم

 ىف تدرو دقو؛ىشك ارملا كلملا دبع نبال ةلكتلاو ليذلا باتك نع ةمدقتملا ليصافتلا انلقن )١(

 . ( سيراب ةخسن نع ةروصملا طابرلا ةنازخ ةخسن نع ) ىراصنألا تباث نب هللا دبع نب ىلع ةمجرت



 تالاعش

 هفنتكت باعصلاو « ةطانرغ ىف رهش وحن كلذ دعب دوه نبا ىبو . هولتقو هنبا
 « ةيسرم ىلإ دصقو اليل امنع رفف هتأوانمب ةطانرغ لهأ مه مث « بوص لك نم
 « ىحضأ نب نسحلا ىنأ نب دم ركب وبأ ةطانرغ رمأب هدعب نم ماقو . نايج ىلإ وأ

 ىلإ كلذ دعب رف مث ء هموصخ عفادي وهو « لئالق مايأ ىوس اهم ثبلي مل هنكلو
 اهكك اح عم مهافتلا ىلإ ةطانرغ لهأ رطضاو (هه4 ٠ ةنس لوأ )هسفنب ًايجان بتكتُملا
 وّنف نب ىلع قباسلا اهريمأ فلخ دق ناكو « ءاقرو نب ردب نب نوميم ىطبارملا

 , ©0ةطانرغ ىلع مهترطيس نوينوتمللا داعتسا اذكهو « هتافو دعب
 «ءالزج ًارعاشو « ًابيدأو « ًاعراب ابقف ىحضأ نب نسحلا وبأ ىضاقلا ناكو

 : هلوق كلذ نمو « همظن نم ةفئاط راب آلا نبا انل دروأ دقو

 اكاوثم لظ دق لزنم ىف هللا هعطقت م ًاقفر بلقلا نكاساي

 «9اكانيع فنعلاب همدهم تنأو مه زتم نيصحتلل سانلا ديشي

 ا

 لإ اهضاق بلقناو « ةطانرغو ةبطرق ىف ثدح ام سفن ةقلام ف ثدحو

 « ةيماشنملا ثادحألا هذه ىف رظنلا تفلي | هنإو . نيطبارملا دض اهم ةروثلا معزت
 «دنحلا ءامعز اونوكي مل نيطبارملا دض ةروثلا ةداق نأ ىهو « ةبيجعلا ةرهاظلا كلت

 « ةطانرغو « نايجو « ةبطرق.ىف . ماقلا لاجر نم ةاضق مهمظعم ناك امنإو

 ءايدأ ءاهقف « ةاضق ةروثلا ءامعز ناك « اهريغو « ةيسنلبو « ةيسرمو « ةةلامو

 « ةرهاظلا كلتل اليلعت دجن دقو .رصعلا كلذ ىف ربكفتلا مالعأ نم « ءارعشو
 هاحلا عساو نم ةينوتمللا ةلودلا لظ ىف « ةاضقلاو ءاهقفلا اه عتمتي ناك ايف

 لبق نم اهم عتمتي ناك ىلا « ةيلحملا ةماعزلا رصانع مبف تزكرت ىح « ذوفنلاو

 لودولع ةينوتمللا ةلودلا تضق اميح مهظعم ىتخا نيذلا « ةداقلاو ءارمألا ليج

 كئلوأ ناطلسرابناو «لوفألا ىف ةينوتمللا ةلودلا من ذخأ امل هنأ ىلإو ؛ فئاوطلا

 ران مارضإب اولواح « اهذوفنو اهناطلس مهلظأ ىلا « ةلودلا- رايمناب ةاضقلا

 « مهتساير قباسب اوظفتحم نأ الوأ « مهنئادم ةماعز ىلوتو « ةيلحملا تاروثلا

 فوسو .٠ ةبلاغلا ةلودلا رين مطحت ام دعب « ىتوقلا مهناطلس اودرتسي نأ ًايناثو
 ءاضقلاب ءاوس « ةريغصلا ةيلحملا تاروثلا هذه ىتخت نأ دعب هنأ « دعب ايف ىرت

 . 7١5 ص ءاريسلا ةلحلا ىف رابألا نبا )١(
 .ىحضأ نبال ىرخأ ةيرعش تاعوطقم اهب تدرو دقو «؟11و١81و١٠١ة ص ءاريسلا ةلخلا (؟)



 باظلافاد

 ةروثلا رصانع قبت « ةديدحلا ةيدحوملا ةلودلا ءاول تحت اهنداق ءاوضنابوأ « الع

 ضعب دي ىلع ؛ رخآآ ليج ىدم ةرمتسم ؛ ةيسايسلاو ةيركسعلا ةيسلدنألا ةيموقلا
 «ةيطبارملاةلودلا ناكم « سلدنألاب ةيدحوملا ةلودلا مايق ىف اودجي مل نيذلا « ءامحزلا
 رين مطحت نم « سلدنألا اهغتبت تن تناك ىلا « ةيريرحتلا ةيموقلا ةيافلا ًاقيقح
 «هللا ليبس ىف داهحلا مس اب ءرحبلا ءارو نم اهلإ اوءاج نيذلا «ربرملا ةارغلا كئلوأ
 ١ . نيكاح ةداس ابف اورقتسا مث

 ضب « ةطانرغب ىحضأ نباو « ةبطرقب نيدمح نبا هيف ماق ىذلا تقولا ىف

 نيسحلا نب نيسحلا وهو . ةلئامم ةروث معزتيل ؛ نوسح نب مكحلا وبأ اهضاق ةقلامب
 ىلإ ىمتني ناكو « مكحلا ىنأب ىكيو « نوّسح نب ىبكلا نيسحلا نب هللا دبع نبا

 ةقلام ءاضق ىلو . ةوارسلاو هاحلاو ملعلاب ربتشا « ةقلام تاتويب قرعأ ن نم تيب
 < هرضي قفا كاقتسا يسلموا اليع نإ ايوان نكح + نمل حنو

 تقولا اذه ىف « دعاوقلا نم اهريغو « ةطانرغو ةبطرقب ةروثلا تعقو امو
 + هسقنل اغدو ' ةقلام ىف" ةروثلا مكحلا وبأ نلعأ « ةاضقلا بتاكتو « تاذلاب
 رهشأ ةتس مهتلزانم ىلع ثبلو « ةبصقلا ىف نيينوتمللا رصاحو « ةنيدملا رمأب ماقو

 2 يلا باقلأب ىمستو اه رقتساو « ةبصقلا كلمو « اهم مهجرخأ ىح *
 . اهلإ امو ةمطرق ةيالو هيلإ دنسأو « هتاوقل ادئاق نسحلا ابأ هاخأ نيعو

 ىف اورمتسا « ةرواحملا نوصحلا نم اهريغو هريقتنأ ىف نيطبارملا نكلو
 رطضاو ىراصنلا ةقزترملب نيعتسي نأ « ًاريخأ رطضا تح ؛ هتقياضمو هتمجاهم
 اومقنف « ةفلتخلا مراغملاو بلاطملاب ةنيدملا لهأ قهري نأ « مهروجأ عفد لجأ نم
 ىعدي هبابب سرحلا دئاق ناك هتصاخ نم الجر مهم قيرف لخادو ؛ هكلسم هيلع
 عاطتساو « ةرماؤملا تحجنو . مدا أب عاقيإلا ىلع هعم اورمتئاو ؛ ىثوللا
 عتتماف « ةبصقلا اوكلمم نآو « باوبألا اوقرتم نأ ٠ ىثوللا ةنواعمب نورمأتلا
 «هدوهج تدفن الف « عاطتسي ام فنعأب هسفن نع عفادو «رصقلا لخاد نوح نبا
 هتانبو هءاسن لتقي نأ دارأو « هراد. لخاد ىلإ ذفن « كالهلاب نقيأو هوخأ لتقو
 .قارحإ ىلإ ذئدنع دمعف « ةيلخادلا تويبلا لاو فرغلاب هنم نمصتعاف « نمل ًانوص
 هسفن نعطو غ هسفن ىلع لماحتف « هروفل هلتقب لذ اهم لوانت مث « هرئاخذو هبتك

 « همد ىف ًاطبختم رضتع وهو ىمتراو تمب مل هنكلو ؛ هرهظ قريد قرب
 رشع ىداحلا ىف نيموي دعب تامو ؛« ةلاحلا كلت ىلع هوفلأف رصقلا هؤادعأ لخدو
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 ةيملز زتحاو « هتثج تبلصف . (م181١ ةنس هينوي ) ه 041/ ةنس لوألا عيبر نم

 « ماع وحنب كلذ دعب ةقاام ىلع نودحوملا ىلوتسا املو . شكارم ىلإ لسرأو
 نوضعب ىرتشاو « هتانب عبو « هدلوو هلهأ ىلع ضبق « ه ه4 ةنس لئاوأ ىف
 ىحاونلا راوث ىل ام سعتأ نم ةنزحما هتيابن تناكف . ةديدحلا ةلودلا رباكأ ضعب

 , ؟9ةرتفلا كلت ىف

 مهل © دنا

 هيف ماق ىذلا تقولا ىف « ةطانرغ نم ةبرقم ىلع ء« شآ ىادو ىف ماقو
 « ىناطلا ناحْدتم نب دمحم نب دمحأ «ةطان رغ ىف ىحضأ نباو «ةبط رق ىف نيدمح نبا

 ىلع لمعو « هللاب ديأتملاب بقلتو « هسفنل اعدو « اهصحو ةبصقلا ىلع ىلوتساف
 عايضلا ىتتقاو « زئاخدلاو لاملا ليصحت ىف دتشاو « لئاسولا لكب هزكرم زيزعت

 ىلع بلغتو . هنامز لهأ ىنغأ نم ادغ ىتح « اهرحو اهتحالف ىلوتو « ةعساولا
 هطالب ىف مدختساو « هترامإ ىلإ اهمضو ةطّسَب لثم « ةبيرقلا دعاوقلا ضعب
 ليفط نب ركب ىنأ لثم ءرصعلا كلذ ىف بدألاو ملعلا ريهاشم نم ةدع ريغصلا
 ماق امو . ماوعأ ةدع هدهع لاطتساو .سادوره مكحلا ىأو « بيبطلا فوسليفلا

 دعاوقلا ىلع فحزو « سادنألا قرش ىف هتروثب شيندرم نب دعس نب دمع
 « تقولا سفن ىف نيدحوملا ةبراحمو « هكالمأ عيسوت ًادصاق « ةيبونحلاو ىطسولا

 ةقاطال هنأ ناحلم نبا ىأر الف « ىنراصنلا نم ةقرف هنواعت شآ ىداو ىلإ راس

 « ةطانرغ ىلع اولوتسا دق تقولا كلذ ىف !وناكو « نيدحوملل هتعاط ناعأ هب هل

 شيندرم نبا الع ىلوتساو « اهلع جرخف شآ ىداوب ظافتحالا عطتسي مل هنأ ديب
 ربيعو . (م 1١81 ) ه ه45 ةنس ىف كلذو « اهريغو ةطسب ىلع ىلوتسا انك

 شكارع لمعتساو « نيدحوملا ةمدخ ىف لخدو « برغملا ىلإ رحبلا ناحلم نبا

 كلذ دعب بكن مث « اهئام ءارجإو ةربحبلا ةماقإ ىف ةيسدنلا لاعألا ضعب ىف
 . ؟©ةعضو سب ىف قوتو « هلاومأ تعزنو « اهفرعنال بابسأل

 حا 4 نت

 «ةلقتسم ةموكح اهم أشنأو « ى رج نب نمر لادبع نب فسوي اهضاقنايج ىف راثو

 )١( ص مالعألا لابعأ ىف بيطخللا نبا 08 .

 مه ص ( ةرهاقلا ) ؟ ج ةطاحإلاو « 854 ص مالعألا لامعأ ىف بيطخلا نبا ( ؟) .



 اللا

 تسيلو . اهريغو ةيسرمو « ةقلامو «ةطانرغو « ةبطرق ىف ةاضقلا هئالمزب ءادتقأ
 ودبي اهف لطت مل هتساير نأ ديب . ةيفاش ليصافت نايجي همايأو هلكح نع انيدلل
 هريسم ليبق « هنم اهعازتناو نايج ىلع بلغتلا عاطتسا دوه نب ةلودلا فيس نأل
 . ©0(م 1148 ةنس لئاوأ ) ه ه4 ةنس رخاوأ ىف ةبطرق ىلإ

 دس 17 شت

 شيرّشو « ةدنر ىف تماقف «ىنونحلا سلدنألا ثلثم ىضارأ ةروثلا تلمثو
 ماق ةدنر ىف . نيطبارملا ةدايس ىلع ابف ىضقو « ةلقتسم تاموكح سداقو
 . ةلقتسم ةموكح اهم أشنأو « ىدنرلا سيردإ نب ليخأ وهو «ملقلا لاجر نم لجر

 بئاك « همسا كلذ ىلع لدي اك « ةدنر لهأ نم لصألا ىن وهو « اذه ليخأ ناكو

 « ةبطرق ىف نيدمح نبا ماق املو . نيمثلملل هتايح ةيادب ىف بتكو ؛ ًارعاش ًاييدأ
 . ةبطرق ءاضق ًايلوتم ناك ذم هب ةلصلا قيثو ناكو « هل بتكو « هتناطب ىف همدختسا
 « نيد نبا ةموكح تطقسو « ةيناغ نبا دي ىلع ةبطرق نوما درتسا الف
 « هسفنل اعدف « اهل طباضال ىضوف اهرومأ تناكو « ةدنر هدلب ىلإ ليخأ راس
 «هطاقسإ ىلإ اوعس هموصخ نم ًاقيرف نكلو « اهطبضو اهلكحم موقي نأ عاطتساو

 ىلإ مودقلا ىف « شيرش بحاص ؛« نوزع نب بئاسلا نب رمغلا ابأ اوبطاخو

 ةعداخم عاطتساو + ةدنر ىلإ مدقو « باجتساف . اهلع بلغتلاو « ةدنر

 « هباصأ لاومأو ليخأ لاومأ عزتناو « لاتق نود ةبصقلا ىلع ىلوتسي نأ « ليخأ

 ىف لصتاو « برغملا ىلإ اهنم رحبلا ريع مث ء ةقلام ىلإ هسفنب آيجان ليخأ رفو
 دادرّسا ىلع دعب اهف هدعاسو « هتدافو مركأف « ةيطع نبا ريزولاب شكارم
 ءاضق مث « ةبطرق ءاضق ىلو « سلدنألا ىلع نودحوملا ىلوتسا املو . هلاومأ

 ةعوبطم ًابيدأ ناكو « (م ١١55 ) ه ه١5 ةنس ةيايبشإب فوتو « ةيليبشإ
 , 29 الزج ًارعاشو

 ىف ماقف « نيطبارملا ةعاط اوعلخ نيذلا راوثلا ةمدقم ىف نوزع نبا ناكو
 دمحأ هيف ماق ىذلا تقولا سفن ىف « ةلقتسم ةموكح أشنأو « شيرشش هدلب

 «شكرأ ىلع هناطلس طسبو « ةعرسب نوزع نبا رمأىوقو . برغلا ىف ىسق نبا
 بحاص نيدمح نبا ةعاط تحت ةيادبلا ىف هءاوضنانلعأو « مدقت اهسح ةدنر ىلع مث

 . 804 ص ةرباع ةراشإ نايج ىف ىزج نبا ةروث ىلإ مالعألا لامعأ ىف بيطللا نيا رافأ )١(
 . 888 ص ءاريسلا ةلحلا (؟)
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 تامل

 ةرداغم ىلإ رطضاو « نيدمح نبا ةموكح تراهناو ثداوحلا تروطت الف . ةبطرق

 ريع ؛ 1 ةنس لئاوأ ىو . هتوعدب لالقتسالاو « هتعاط علخم ىدان « ةبطرق

 هتلحم ركسعي ذئموي وهو «نمؤملا دبع ةفيلخلا ءاقل ىلإ راسو « برغملا ىلإ رحبلا
 سقن ىف نمؤللادبع ىلع نيدفاولا نم ناكو غ ةعاطلاب هعيابو شك ارم زاوسأ تح
 « سلدنألا ىلإ نودحوملا ربع املو . ©2قباسلا ةبطرق ميعز نيد نبا تقولا

 انيلإ مدقيو . مهلا مضناو « مهيقل نم لوأ شيرش دنجو نوزع نبا ناك

 افرحم هيمسيو ) رمغلا ابأ نأ اصالخ « ىرخأ ةياور « ساطرقلا ضور بحاص
 ربع امل هنأو « شيرشل ىطبارملا دئاقلا وه ناك « ةيئاغ ىنب نم وهو (رمقلا ابأ
 شيرش ةنيدم اوحتفو « ه ه8 ةئس ىف ةرم لوأل سلدنألا ىلإ رحبلا نودحوملا

 ةعيب نلعأو « سراف ةئامئالث تناكو « هتاوق ىف رمغلا وبأ مهلإ مضنا « ًاحلص

 « نيدحوملا ةعاط ىف تلخد ةيسلدنأ ةدعاق لوأ كلذب شيرش تناكف « نمؤملا دبع

 .تررح كلذ لجأ نمو « نلوألا نيقباسلاب اهلهأ نومسي كلذل نودحوملا ناكو

 « ىدحوملاةفيلخلا ىلع مالسلل ثمدق اذإ سلدنألا دوفو تناكو ؛ مراغملا نم مهكدلمأ
 رهش ىف ةياورلا هذهل ًاقفو شيرش حتف متو . نيلخادلا لوأ شيرش دفو ناك

 : ةمدقتملا ةياورلاب ذخألا رثكن اننأ ىلع . ©9(م 4١1ه ) ه ه9 ةنس ةجحلا ىذ

 هتاكرحو هلامعأ انل لصفت مث « سلدنألا راوث نمض نوزع نب انيلإ مدقت ىهو
 ىلا ثداوحلا قاب عم قفتي امب نمؤملا دبع ىلع هدوفوو « ةريتنرسفلا ةقطنم ىف
 « رابألا نبا اهديكي ةياور ىهو « ةرتفلا كلت ىف ةقطنملا كلت ىف تعقو

 . ؟9الوبق رثكأو قثوأ انرظن ىف كلذب ىهو « نودلخ نباو « ىراذع نباو

 نيميعز ركذب نيطبارملا دض سلدنألا ىبرغ راوث نم تبثلا اذه مدخخو
 لوطسألا دئاقو « سداق رغث ىلاو نوميم نب ىسبع نب ىلع اههوأ « نيرخآ

 ؛ نيطبارملا ةعاط اوعلخ نيذلا ءاعزلا ةمدقم ىف ناك دقو « ةقطنملا هذبب ىطبارملا

 ئموي ناكو « نموا دبع ءاقل ىلإ راسو « برغملا ىلإ رحبلا ربع« 046 ةئنس فو

 ةبطخلا اهم ماقأو « سداق ىلإ داع مث« هتعاط هيلإ مدقف « ساف راصح ىلع ًامئاق

 )١1( ص ثلاثلا مسقلا - برغملا نايبلا 36 .
 . 177 ص ساطرقلا ضور (؟)

 نودلخ نباو « ؟؟ ص ثلاثلا ممقلا برغملا نايبلاو « 588 ص هاريسلا ةلخا عجار (م)
 + 08م2 نك ل ع



 الث

 ةلباقم ىلإ هعفدو « برغملا ىلإ روبعلا ىلع ىسق نبا نواع ىذلا وهو . نيدحوملل

 اوراث نمم كلذ دعب ناك مث . سلدنألا ىلإ زاوحلا هدشانيل ء هسفنب نمؤملا دبع

 ىسق نبا دترا انيح كلذو « برغلا ءامعز نم مهتعاط اوعلخو « نيدحوملا ىلع

 ركاسع تربع نأ ىلإ « مهريغو ةريبطو سويلطبو ةلبل ءامعز هعبتو ؛ةعاطلا نع
 ءامعزلا كئلوأ تعضخأو « ناملس نب فسوي ةدايقب ليلقب كلذ دعب نيدحوملا

 1 . برغلا دعاوق فلتخمب نيرئاثلا

 بيطخلا نبا هركذ دقو « سويلطبب رئاثلا ماجحلا ىلع نب دمحم وه ىناثلاو

 © رحآ ليصفت ىأ هنع انل مدقي مل هنكلو « نيطبارملا دض ةروثلا ءامعز تبث ىف

 دعب انل ركذ مث «نيدحوملا ةعاط اوعلخ نيذلا ءامعزلا نمض نودلخ نبا هركذو

 راوث ةاتاقم ىلإ راسو « نيدحوملا ركاسعب ناملس نب فسوي ريع اهيح هنأ كلذ

 ثعبو « ةعاطلا ىلإ ( جاحلا نبا افرح انه هيمسيو ) ماجحلا نبا داع « برغلا

 سويلطب نأ مدقت امم فرعن نحنو .©2نسح. عقو اهل ناك ةيدهم نمؤملا دبع ىلإ
 نب هللا دبع هلاخ بدنو « هناطلس اهلع ريزو نبا ظسب ىلا دعاوقلا نم تناك

 «فورظ ىأ ىفالو ىتم « كلذ دعب ةياورلا انل ركذت لو . 9 ابلع ًآيلاو ليمصلا
 . ماجحلا نب دمحم ىلإ سويلطب تلآ

 )١( 54م8 ص مالعألا لاععأ .

 .مموو م4 ص 5 ج نودلخ نبا (؟)
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