
 يديهارفلا بيبح نب عيرلا مامإلا

 ىلإ ةبسن يدزألا يديهارفلا يديدجلا ورمع نب بيبح نب عيبرلا هيقفلا ثدحملا مامإلا وه

 . يناطحقلا يدزألا مهف نب كلام نب ديهارف

 يديهارفلا ورمع نب دشار نب عيبرلا نأ "باسنألا" هناتك ىف ينوعلا ةباسنلا خرؤملا ركذو

 نوكيف عيبرلا مامإلا دج وه عيبرلا نب ورمع نأ حص اذإف ،ازكبو ارمع امه نيدلو بجأ
 : يلل امك هبسن

 وه ورمع نب دشار لهو يديهارفلا ورمع نب دشار نب عيبرلا ني ورمع نب بيبح نب عيبرلا

 دنسلا حتفل ه٢٤ ةنس نايفس يبأ نب ةيواعم هلسرأ يذلا يدزألا يديدجلا ورمع نب دشار

 مامإلا نأ هباسنأ يف ينوعلا ركذو 6كلذب حمست امهنيب ةينمزلا ةفاسملا نأ ثيح ؟كانه لتقن

 . نامع ىلإ ةرصبلا نم ملعلا ةلمح دحأ وه بيبح نب عيبرلا

 هافن دقو ،دبز نب رباج مامإلا ةبلط نم ناك يديهارفلا ورمع نب بيبح هدلاو نأ ركذ امك

 لآ ىلع هقيبضن ءانثأ ناك كلذ لعلو ،دزألا نم ةعامج عم نامع ىلل فسوي نب جاجحلا

 . يومألا كلملادبع نب ديلولا دهع ىف ةرفص يبأ نب بلهملا

 ةرصبلا يف وأ ؟ةنطابلا ةتطنمب ىول ةدلب يف نامع يف بيبح نب عيبرلا مامإلا دلو لهو
 .اهيلإ بسنو ًاريغص ناك امدنع ةرصبلا ىلإ بهذ هنأ ودبيف نامعب هدلوم ناك اذإو ؟قارعلا
 ةعطقنم ةيركف ةمصاع اهنوكل مهريغو نيينامعلا مادقأ ئطوم كاذنآ ةرصبلا تناك دقلف

 . ريظنلا



 يف يخاتشلاو هتاقبط يف ينيحردلاك هل اومجرت نيذلا نأ الإ هيلع فقن ملف هدلوم خيرات امأ

 ديز نب رباج مامإلا كر دأ هنأ اوركذ مهريغو عيبرلا دنسم حرش يف يملاسلا رونلاو هريس

 حصأ ىلع ه٣٩ ةنس ديز نب رباج ةافو نأ امبو "بابشلا روط يف عيبرلا يأ وهو يدزألا

 ةرجهلل لوألا نرقلا نم تانيعبسلا يف دلو امبر بيبح نب عيرلا مامإلا نأ جتننستف تاياورلا
 . ميلستلا ىكزأو ةالصلا لضفأ اهبحاص ىلع

 ةديبع يبا نع ملع نم عيبرلا لمح ام رثكأو ةرصبلا يف خياشملا نم ددع نع ملعلا عيبرلا ذخأ
 عيررلا لاق نامهدلا حون نب حلاص حون يبأو يبدنلا بئاسلا نب مامضو .ةمرك يبأ نب ملسم

 . حون يبأو مامضو ةديبع يب أ ةئالث نع هقفلا تذخأ

 هل دجوتو دبز نب رباج نع ةديبع يب أ هخيش نع لوادتملا هدنسم عيبرلا م امالا ىور دقو

 كلملادبع ةرفص وبأ اهعمجب ماق رباج نع بئاسلا نب مامض هخيش نع اهاور اضأ ناناور

 نب ورمع رونكدلا ركذبو طقف هنع عمسن امنإو ،عومجلا اذه ىلع فقت اننأ ريغ !ةرفص ن

 ىلع فقو هنأ (نوفلخ نب ةبوجأ) باتكل هنيفخن ىف .يللا يضابإلا ةمكاعلا يمانلا ةفيلخ

 راشملا ةرفص يبأ عماج نوكي امبرف عيبرلا راثآ ناونعب "رسنوب ةيضابإ ةبثكم يف بانك
 .اهيل

 يذلا رمألا هعاب هيف لاطو همدق هيف تخسرو ملعلا نم اريبك اغلبم بيبح نب عيرلا غلبو

 ةمالعلا ركذي ،ابرغمو اقرش ةيضابإلل عجرمك ةرصبلا يف ةديبع يبأ هخيشل ةفيلخ نوكيل هلمأ

 .ةبرج ةريزجب ينورابلا ةبتكم يه )١(

 .ارخؤم هعبطو هقيقحت مت دقو ‘عيبرلا ىواتفو عيبرلا راثآ :امه نيئزج نم نوكملا عومجملا وه دوصقملا عومجملا نأ رهاظلا )٢(



 يتلا فقاوملا ضعب ةيضابإلا تاقبط هباتك يف ىنيجردلا ديعس نب رمحأ سابعلا وبأ خرؤملا

 : ينيجردلا لاق عيبرلا ملع ةرازغو ةعس ىلع لدت

 ةديبع ايأ باصأ ال - عيبرلا مامإلا ةبلط نم ليحرلا نب بوبحم وهو - نايفس وبأ لاق '
 ىلإ عيبرلا عم هثعبيل ةديبع يبأ ىلل بجاح ىضم مسوملا ىلإ سانلا حورخ رضحو جلافلا
 ىشملا ىلإ ثعبف ؛معن لاق فورعم نب ىنثملاف هل ليقف ،لعفأ ال لاقو ةديبع وبأ ىبأف مسوملا

 ك عيرلا 2 لعقأل تنك ام لاق كلذ ق

 : دح امالغ اوثعبت نأ مكيلع رشأ امف ںنوملعت ام ىلع هتفرعمو هنسو هلضف يف هلام عيبرلاو

 هاوس نمع ةبافك عيبرلا يفو !مالغلا اذه الإ مسوملا ىلإ ثعبن نم دجن م ںلاقيف عيبرل عا ىلثم

 دادزاو ةبحم هل هسفن ىف دادزاف ةديبع ايأ _ ىنملا لوق يأ _ هلوق غلبف نايفس وأ لاق

 اضأ نايفس يبأ ةياور ينيجردلا نوذيو ىنثملا قدص ةديبع وأ لاقو ڵاضر كلذب مهدنع

 انمامإو انهيتف - ةديبع وأ يأ - لاقف ،ةديبع يبأ دنع عيبرلا ركذم رهاط أ تعمس هلوقن

 . "انيقتو

 ةيركفلا مهنوؤش فلتخم يف ةيضابإلا هيلإ عجرب اعجرم بيبح ن عيرلا 1 امالا راصو

 .امكح هتملكو الصف هلوق ناكف ںفينحلا مهنيد رومأ ىف مل ادشرم حبصاو .ةيسايسلاو

 - ىربكلا ةمامإلا - ةمامإلا باب ين ةيضابإلا دنع هقفلا بنك كلذكو هريغو ىنيجردلا ركذ
 ثيح ترهان يف يمسرلا نمحرلادبع نب باهولادبع مامإلا ةمامإ دهع يف عقو يذلا فالخلا

 قفناف باهولادبع ةمامإ راكنإ مهدصق ناكو ةلوقعم ريغ اطورش نوضراعملا طرتشا

 مامإلا ةمامإ عيبرلا تيثأف رمألا يف هنوتفتسي عيبرلا مامإلا ىلإ دفو لاسرإ ىلع عيمجلا

. نوضراعملا اهب بلاط ىتلا طورشلا لطبأو باهولادبع



 . نيدلا مولع رئاسو هقفلا يف هئازآو هلاوقأ لقنب ةيضابإلا بتك تألتماو {هملع عيبرلا رهتشاو

 نافضغ ةتطنم نكسو .اينع ربكلا نم غلب نأ دعب هرمع رخآ "نامع" هنطو ىلإ داع دقو

 لازي ال اهيف هدجسم اضيأو . افورعم لازال اهب هربقو ،اهب يفوت ىتلا ركذلا ةفنآلا ىول ةيالوب

 . افورعمو امئاق

 قرشتسملا كلذ تبثأو { ةيرجه ١٧٠ ةنس يفوت عيبرلا مامإلا نأ يمانلا ورمع روتكدلا ىربو

 رشنو نامع يف ىدنلجلا ىنب نع هبثك يذلا هلجم يف جدربمك ةعماج نم نوسنكلو يناطبربل
 ةغللاب نامع ةديرج هترشنو ،ةيزيلجنإلا ةغللاب ةينامعلا تاساردلا ةلجم هترشن مث ايناطيرب يف

 بيك ق هعبطن ارخؤم نامع ةنطلس ىف ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو تماق مث ةيبرعلا

 ١٧٢ ةنس عيوب باهولادبع مامإلا نإف {خيراتلا اذه دعب تناك هتافو نأ رهاظلاو ريغص

 . ھ٥٧١_٣٧١ تنس نبب ةافولا نوكت امبرف اذه ىلعو

 خيشلا نأ ةينامعلا هقفلا بتك لقنتو !ايرف ماع ةئام ىلاوح شاعو رمع عيررلا نأ ودبيو
 يف بئاغلا ةالص هيلع ىلص عيرلا مامإلا ةافو أبن هغلب امدنع يوكرألا رباج يبأ نب ىسوم

 ضعب عجريو ؛عيرلا نع ملعلا ةلمح دحأ وه رباج يبأ نب ىسوم خيشلاو .يكزل ةنيدم
 .نافع يبأ نب دمحم اهيف ةمئألا لوأ ناك يتلا نامع يف ةيناثلا ةمامإلا مايف بناجألا نيخرؤملا

 ةنس بصن نافع يأ نب دمحم نأل ،كلذ لبق يفون دق عيبرلا ناك نإو عيبرلا مامإلا ىلإ

 ةلودلا كلت نإو رئامضلا بهلأو رعاشملا ظقيأ يذلا وه عبرلا نأ ينعب كلذو 3 ةيرجه٧

 _ . عيبرلا ةبلط ىلع تماق

 >نح ]

 يبايسلا دوعس ن رمحا



 حيحصلا عماجلا
 بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم

 هللا ىلص لوسرلا ةنس تظفح يتلا ةنسلا ةيعوأ دحأ بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم

 .ملسو هيلع

 بيبح نب عيبرلا ةقثلا هيقفلا ثدحملا ةجحلا مامإلا وه كرابملا دنسملا اذه بحاصو

 .يرصبلا ينامعلا يديهارفلا ورمع نب

 ةرصبلا هتايح مظعم ىضقو يرجهلا يناثلا نرقلا ذ مامإلا اذه شاع دقو

 تلآو ‘نامع ىلإ دوعي نأ لبق ابولطمو ابلاط ‘كاذنآ يركفلا عاعشإلا زكرم
 يميمتلا ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ مامإلا هخيش دعب ةيملعلا ةسائرلا هيلا
 .مهاضرأو مهنع هللا يضر يدزألا ديز نب رباج ريبكلا يعباتلا مامإلا ذيملت

 سفن يهو يرجهلا يناثلا نرقلا نم لوألا فصنلا 2 هدنسم عيبرلا مامإلا نود دقو

 .أطوملا هباتك سنأ نب كلام مامإلا اهيف نود يتلا ةرتفلا

 نيودت يهو اهيلإ قبسي مل هدنسم عيبرلا مامإلا اهب نود يتلا ةقيرطلا نأ ريغ
 عمج ىلع فيلأتلا ةقيرط موقت تقولا كلذ ذ ناك دقو ‘طقف ةيوبنلا ثيداحألا

 أطوملا ىلإ ةبسنلاب لاحلا وه امك نيعباتلا ىواتفو ةباحصلا لاوقأو ثيداحألا

 نب ملسم هديبع يبآ هخيش نع دنسملا ثيداحأ بيبح نب عيبرلا مامإلا ىور دقو
 .ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةباحصلا نع ديز نب رباج نع ةميرك يبأ

 اهيلع ىشم يتلا ةقيرطلا يهو ،ةهيقفلا باوبآلا ةقيرطب هبتري مل عيبرلا نأ الإ
 .يرجهلا ثلاثلا نرقلا ذنم ارابتعا ثيدحلا لهأ دنع فيلأتلا
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 نرقلا ك ينالجراولا ميهاربإ نب فسوي بوقعي وبآ ليلجلا ةمالعلا ماق ىتح
 دنسم)) هنع لاقي كلذلو ةفورعملا ةيهقفلا باوبآلا ىلع هبيترتب يرجهلا سداسلا

 (( ينالجراولا بوقعي يبأ مامإلا بيترت بيبح نب عيبرلا مامإلا

 نع بئاسلا نب مامض نع عيبرلا مامإلا ةياور نم يه ثيداحأ ةثالث هيلإ مض امك
 ام)) باب خ اهدحأ ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع سابع نبا نع ديز نب رباج
 ثلاثلاو ((ءوضولا هنم بجي ام باب )) يناثلاو ((زوجي ال امو حاكنلا نم زوجي
 .ناثو لوأ نيئزج ىلإ عومجملا اذه مسقو ((ميتيلاو ةفايضلا باب)) ي
 ىلع اهب جتحي عيبرلا مامإلا ناك يتلا ثيداحألا ىلإ بوقعي وبأ بترملا دمع اضيأو

 تاياورو ديز نب رباج مامإلا ليسارم لعجو اثلاث اءزج اهلعجو ث داقتعالا ة هيفلاخم
 ( عيبرلا مامإلا ةذمالت نم بوبحمو ) بيبح نب عيبرلا نع ليحرلا نب بوبحم
 بحاص يناسارخلا مناغ يبأ نع يمتسرلا باهولادبع نب حلفأ مامإلا تاياورو
 .ءازجأ ةعبرأ نم انوكم مويلا انيديأ نيب يذلا دنسملا حبصاف ،اعبار اءزج ،هنودملا
 مامإلا هنود يذلا دنسملا سفن امهو ،ةعيرشلا ماكحأ خ يناثلاو لوألا نآءزجلا
 بوقعي وبأ بترملا امهُّمض امهركذ مدقت ناذللا عبارلاو ثلاثلا نآءعزجلا و ،عيبرلا

 .دنسملا ىلإ ينالجراولا

 رورم عم هنأ ديب ،ةيملعلا طاسوألا خ لوادتملا وه لكشلا اذهب دنسملا راصو

 - ءاملعلا ريغ نم نونوكي خاّنسنلا نأ ابلاغو- باتكلا خسنب خاّنسنلا مايقو نمزلا

 ے يملاسلا نيدلارون مامإلا خيشلا نمز ناك ىتح ‘فيحصت دنسملا خسن عقو
 دحاو لك ماق ،رئازجلا غ شيفطا فسوي نب دمحم بطقلا مامإلا خيشلاو نامع
 ةححصم ةخسن يملاسلا خيشلا جرختساف ،دنسملا خسن نم ددع عمجب امهنم
 اهلسرأو ‘ةححصم اضيأ ةخسن جرختسا فسوي نب دمحم خيشلا نأ امك هحقتم

 هيبنتلا ة يملاسلا نيدلا رون خيشلا لاق ،يملاسلا خيشلا ينامعلا ةمالعلا ىلإ
 : دنسملا ىلع هتاهيبنت نم سماخلا



 .هحيحصت ىلع هللاب انعتساف ،خاستلا مالقأ نم فيرحت دنسملا خسن ة عقو))
 اهنأك ىتح 0‘طقسلا ىلع عضاوم ج قفتت اهنكل .ةريثك خسن انل تعمتجاق

 اهيلع تبلغ ةخسن انتءعاج مث ‘طقسلا عضاوم اننضيبق ،ةدحاو ةخسن نم تذخأ

 اندجوف سشيفطا فسوي نب دمحم ةمئألا بطق لماكلا انخيش بانج نم ةحصلا
 ةخسن تجرخف ءانتخسن اهيلع انححصخف :ةينامعلا خسنلا هتلمهآ ام عيمج اهيق

 نم نكمتن مل اننأ الإ ،((اهفيرحتل ةكرات ،خسنلا باوصل ةعماج ‘ةحيحص
 .شيفطا خيشلا ةخسن ىلع عالطالا

 اهتكرب تمعو ترشتناو تعبط يتلا يهف يملاسلا نيدلا رون ةخسن ىلإ ةبسنلاب امأ
 قيقحتلا ةقيرط بسح اقيقحت يملاسلا خيشلا لمع ربتعيو ‘دمحلا هللو قافآلا
 تارابعلا وأ تاملكلا فالتخا شماهلا 2 تبثي هنأ ثيح ى اثيدح ةفورعملا ةيملعلا

 ةياغ % تاهيبنتلا كلتو ، دونب ةتس نم ةنوكم باتكلا لوأ ة تاهيبنت عضوب ماقو
 مدقأ ربتعي يذلا كرابملا دنسملا اذه نع ةيح ةركف ئراقلا يطعت اهنأل ةيمهألا

 سماخلا هيبنتلا انركذ دقو ،ةدوجوملا ثيدحلا بتك نبب نم ثيدحلا خ باتك

 بتك مدقأ نم هنوك ىلإ ةفاضإلاب اضيأ دنسملا ةيمهأ عجرتو رطسأ لبق اهنم
 يبنلا نع ةباحصلا نع رباج نع ةديبع يبآ نع دنسلا يثالت هنآ وه ،‘ثيدحلا

 نم هتاور نأ امك .ةيبهذلا ةلسلسلاب فرعي دنسلا اذهو ،ملسو هيلع هللا ىلص
 ك ةبترم ىلعأ هذهو ةاورلا هقف عم دنسلا ولع اذهب هل عمتجاف ‘ءاهقفلا رابك
 .ثيدحلا ةياور

 دنسلا خ ناك اذإ هنأ ديب ،لزانلا دنسلا نع يلاعلا دنسلا نومدقي ءاملعلا نأ ىلع

 لزانلا دنسلا نومدقي مهنأف هقف لهأ اوسيل يلاعلا دنسلا ةاورو ‘هقف لهأ لزانلا

 هنأ كش الف نيدلا ذ هقفلاو دنسلا ولع هيف عمتجا ام اّمأ هباحصأ هقفل ارظن

.ثيدحلا بتارم ىقرأ نوكي



 فورعملا ةتس وبأ رمع نب دمحم هللا دبع وبأ ةمالعلا خيشلا هب ماق امهدحأ
 ىرجهلا رشع يداحلا نرقلا ذ كلذو ‘بتكلا ىلع هيشاوح ةرثكل يشحملاب

 .ءازجأ ةعبرأ ة كاذنآ رابجنز غ عبط دقو بيترتلا ةيشاحب حرشلا اذه فرعيو
 ثارتلا ةرازو تداعآ دقو 0 رابجنز ناطلس- ناطلس نب ديعس نب يلع ناطلسلا رمأب
 .ءازجأ ةينامث خ هعبط ةنطلسلاب ةفاقثلاو

 يملاسلا ديمح نب هللادبع نيدلا رون مامإلا ليلجلا ةمالعلل وهف يناثلا حرشلا امأ

 هلعجو دنسملا نم يناثلاو لوآلا نيئزجلا حرش دقو ،عيبرلا دنسم حرشب فورعملا
 ةقفن ىلع ةرهاقلا خ حرشلا اذه نم يناثلاو لوألا نآءزجلا عبط تادلجم ةثالث

 ،يملاسلا خيشلا فلؤملا ةايح 2 كلذو ‘نامع ناطلس يكرت نب لصيف ناطلسلا

 دعب ايروس 2 ارخؤم عبط دقف ليمجلا عئارلا حرشلا اذه نم ثلاثلا ءزجلا امأ

 نب دمحم ينبا دمحآو ناميلس نيليلجلا نيخيشلا هيديفح ةقفن ىلع فلؤملا ةافو
 عمجملا وضع يخونتلا نيدلا زع بيدألا ةملعلا هقيقحتب ماقو ،يملاسلا هللادبع
 .عبطلا ءانثأ هجارخإو هحيحصتب اضيأ ماق امك قشمدب يبرعلا يملعلا

 ةبتكم كلذب تماق نامع ةنطلس 2 انه ةثالثلا هئازجأب هعبط ديعا دقو

 .تابتكملا نم امهريغ لعلو يملاسلا نيدلا رون ةبتكم مث ، ةماقتسالا

 قيفوتلا يلو هللاو

  
 عس" هلا

 يبايسلا دوعس نب دمح ١


