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 ةظوفحم عبطلا قوقح

 ةفاقثلاو ثارتلا ةرازول

 نامع ةنطلس

 طقسم :١١٣ يديربلا زمرلا ٨٦٦:ب. ص

؟. ١٠/ ٠٩ :عاديإلا مقر



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 :ميدقت

 تاساردلا لوقح نم ريبك ثارتب 0 نامع ةنطلسب ةماعلاو ةصاخلا تابتكملا رخزت

 ةفاقثلا زونك نم اهريغو ةيرعشلاو ةيبدألاو ةيمجعملاو ةيوغللاو ةيمالسإلاو ةيركفلا

 ىلإ مدقلا ذنم اهئابدأو نامع ءاملع نم نوروهشم مالعأ اهفلخ يتلا ةليصألا ةيبرعلا

 ةساردلاو قيقحتلاب ثارتلا اذه وحن هجتا دق يميداكألاو يملعلا ثحبلا ناك اذإو 0 نآلا

 دارفالا تابتكم يف ايوزنم لازام نإف ، يبرعلا ملاعلا راطقأ نم مهريغ و نيينامعلا نم

 ضفنو ةيانعلا نم ديزملا رظتنيو ،تانملاب دعي ، ةصاخلاو ةيمسرلا تاعامجلاو

 نم ثارتلا اذه ةميقب نيعاولا نيلوؤسملا مامتها دهاشن راطإلا اذه يفو ،رابغلا

 اذه نكل ‘ ةعماجلاو ،ةينيدلا نوؤشلا و فاقوألا ةرازوو ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو

 ةينامعلا ةبتكملا ةجاحو هتميقل ارظن ثارتلا اذه هاجت بولطملا نود لظي مامتهالا

 ٥ يملعلا ثحبلا طباوض قفو اققحم هزاريإ ىلإ ةيملاعلاو ةيمالسإلاو ةيبرعلاو

 نباو دمحأ نب ليلخلا بناجب فقي ثارتلا اذه مالعأ نيب نمو ،ةيميداكألا هطورشو

 نبا وه خرؤمو ركفمو بيدأو رعاش ملع ى مهلاثمأو ، يراحصلا يبتوعلاو ديرد

 نم نويع ثارتلا ةرازو دي ىلع هل ردص يذلا (ه١٩٢١۔-٨٩١١) يلخنلا قيزر

 ثارت نأ الإ "... عئاشلا عاعشلا " و " ...نيبملا حتفلا "و "ديرفلا كلسلا " لثم هثارت

 نيثحابلاو نيققحملا ىلع حلي ام هنم لازي امس اقمعو ةفاقث زيمتملا فقتملا اذه

 لثم ةمالعلا اذه تاعوسوم ىلإ اوهجتي ناب ،ديزملا يف نيبغارلا نيسرادلاو
 .امهريغو " ةيناندعلا ةفيحصلا " و 0 ميدقتلا اذه عوضوم "ةيناطحقلا ةفيحصلا"

 ، يبرعلا انثارت يف ةيساسألا رداصملا ىلإ علطتملا ئراقلا يدي نيب مدقن نأ اندعسيو

 دومحم : نحن اهانمحتقاو ،نوققحملا اهبيهت دق يتلا "ةيناطحقلا ةفيحصلا " ةعوسوم

 جارخإ يف ةحلم ةبغ ر كلذ ىلإ انعفدي ،يزاغلا لالع و حلاص بيبح دمحم و يميلسلا

 نبا ةبتكم نم نيديفتسم ةيميداكأ ةيجهنم طباوضو ةيملع تاودأب نيحلستم زونكلا هذه

١



 فيضي نأ هوأر ام ،اهنويع ىلإ نيققحملا داق يتلا ةبتكملا نويعو ،ةدمتعملا قيزر

 يركف ريظنتو قمعو عاعشإ نم هودجو امم نوقلطني امنإ كلذب مهو ،اقيثوت وأ ةءاضإ

 نأ يف ئراقلا نذأتسن داهملا اذهبو . عزانم نودب نامع نودلخ نبا قيزر نبا لعج

 نل يذلا ميدقتلا اذه نم ضرغلاب يفت اهلع ةمدقملا هذه باوبأو لوصف عم اعم فقن

 :اعابت نوققحملا اهردصيس يتلا تاساردلاب الإ هلوصف لمتكت

 . هتايحو هرصع ۔ قيزر نبا : لوألا لصفلا

 .ةيناطحقلا ةفيحصلا ىلع اهساكعنا ىدمو قيزر نبا ةفاقث : ىناثلا لصفلا

 . يعادبإلاو يخيراتلا قيزر نبا ثارت : ثلاثلا لصفلا

 .اهرداصمو اهتخسن لالخ نم ةيناطحقلا ةفيحصلا : عبارلا لصفلا

 و اهباوبأ لالخ نم ةيناطحقلا ةفيحصلا فيلأت يف قيزر نبا جهنم : سماخلا لصفلا

 ةيبدألاو ةيملعلا اهلوقحو اهتاعوضوم

 ةيناطحقلا ةفيحصلا همدقت امك قيزر نبا دنع خيراتلا موهفم : سداسلا لصفلا

 .ىرخالا هبتك ةعومجمو

 . ةيناطحقلا ةفيحصلا قيقحت يف انجهنم : عباسلا لصفلا

 - اهل راتخنو ث ةعبسلا رواحملا اذه سسأ ىلع ميدقتلا اذه ءانبل بيرقت يلي اميفو

 دوقي ۔امبر_ تاعيرفتو ثحابم اهنع عرفتت لوصف ءامسأ _ يئارجإلا جاهنملل اليهست

 -: لوقنف ميدقتلا داوم ضرع اهيلإ

 .هتايحو هرصع : قيزر نبا : لوألا لصفلا

 نب ديمح قيزر نبا ةريس نم اءزج وأ ةريس مدقن نأ لصفلا اذه يف اندرأ

 عمجلا جهنمب ،'١)٤٧٨١۔١٩٢١/٢٨٧١۔٨٩١١) يلخنلا تيخب نب قيزر نب دمحم

 نييديعسوبلآ ةداسلا ةريس يف نيبملا حتفلا : يف ةافولا خيرات قافتاو ةدالولا خيرات ديدحت يف رظنأ )١(

 . م٦/٣٢٨٩١ هلا دبع ىسوم دمحم .د و رماع معنملا دبع قيقحت :قيزر نبا :

٢



 يف تاساردلا ضعب هب دهشت يذلا مكارتلل ارظنو ٥ هرصع نيبو قيزر نبا ةريس

 ددعتو فالخلا يفنت رداصم دوجو مدعل كلوح لوقأو ©قيزر نبا لوح هلفسأ شماهلا

 امدقو ءاهافرط ج زتما يتلا ةيئانثلا هذهل مدقن اننإف .مهضعب اهيف عقو يتلا تاءارقلا

 نم ةمنالاب هترسأ ةقالع نع انبحاص هدروأ امب رصعلاو ةريسلا لماكتل ةروص

 ةءارق نم رثكأل ةحلاصلاو ةلادلا ةلاسرلا هذه يف كلذو ،نييديعسوبلآو ةبراعيلا

 و ةيوق ةقالعل قيزر هدج ىلإ ديعس نب دمحأ مامإلا هبتك يذلا (دهعلا) ب رمألا قلعتيو

 ةبراعيلا مامإ فيس نب ناطلس مامإلا مايأ امهنيب تناك "!تالسارمو تابتاكم "

 مادقتساب ةديكم مامإل ١ اذه عنصف ۔نظ م وس امهنيب ثدح ثيح ۔ راحص ىلع هيلاو ناكو

 نب دمحأ ىتأ اذإ : مهل لاقف هديبع نم ةصاخلا رمأ دقو "" طقسم ىلإ ديعس نب دمحأ

 دمحأ غلب املف " ")طقسم نم يقرشلا نصحلا يف هوسبحاو هوكسمأ }٨ طقسم ىلإ ديعس

 مامإلا دنع مدقتملا وه ذئموي ناكو ...ناسغ نب ديعس نب تيخب نب قيزر يدج ءازإ

 نب فيس مامإلا هيلإ رسأ دقو ، هملق هديبو ، يباسحلا رتفدلا ةباتك ىلع ناطلس نب فيس

 نأ لبق راحص ىلإ ةدوعلاب دجلا هحصن '")" ديعس نب دمحأ لبق نم هبلق يف امع ناطلس

 اضيأ ديريو 0" تيكو تيك كب عنصي نأ ديري هنإ ":هل لاقو ‘هلوصوب دحأ ملعي

 ةلود تسسأتو كيلإ رمألا لآ املف ،عينصلا اذه قيزرل ديعس نب دمحأ ظفحف . ')" كلتق

 دعب نمو لبق نم هترسأو قيزر نبا ةقالعل سسؤي يذلا دهعلا اذه هل بتك ،نيديعسوبلآ

 :دهعلا صن وه اذهو كتمئأو رصقلاب

 يدالوأ ةفاك ىلإ ديعس نب دمحأ نيملسملا مامإ نم ميحرلا نمحرلا هلدا مسب "

 لسانت نمو ‘تيخب نبي قيزر يدعب اوكرتتل ٨ دعب امأ امومع ساانلا ىلإو اصوصخ

 .١٣٢ص هسفن ردصملا )١(

 )٢( ‘هسفن ردصملا ص٠ ٢٣.

 )٢( ‘هسفن ردصملا ص٣٣١.

 )٤( ؛هسفن ردصملا ص٣٣١.

٢



 امك ةضيرفلا هل اوممتو ‘باسحلا ملق ىلع ۔كرمجلا ۔ةضرفلا يف هتكرت ام لثم هنم

 نيذلا ىلع همتإ امنإف هعمس ام امدعب هلدب نمف »يلثم مهيلإ اونسحأو ..... هل اهتممت

 ه ١١٦٠ ةنس لوألا عيبر رهش خيراتب كلذ ناكو "')« ميلع عمس هللا نإ ؤهنولدبي

 ثادحأ نم يرجي ام لك ىلع اعلطم رارقلا بلق يف حبصأو ،قيزر نبا ةناكم تلعو

 نم اوؤاج نيذلا ،ةمنئألا عم يديعسوبلا يسايسلا هخيرات عنص يف هقلطنم ناك انه نمو

 ةمئألا ىدل هتوظحو ماكحلاب هتقالع و رصقلاب هعقوم نمو ديعس نب دمحأ سسؤملا دعب

 ءانه اندنع مهملا نإف ،مومعلا ىلع و .هتريس عنص 4 بورحلا يف ىتح هتكراشمو لب

 عجارملا ضعب ىلع ةلاحإلاب انه يفتكنو .اقيقحتو اقيثوت ةيناطحتلا ةفيحصلا وه

 تامولعم ترصق وأ ترطضاو ‘ اهضعب ء ارآ تلهلهتو ءاهضعب باصأ يتلا ةثيدحلا

 دق ام شماهلا اذه يف "اهنم ركذنو 0 اهدنع فقوتلا نسحي ال امم ( اهيئشنم) ضعب

 ى عدبملا رعاشلاو يعوسوملا خرؤملاو ذفلا ملاعلا اذه ةريس يف بولطملا مهملاب يفي

 ةيركفلاو ةيدقنلاو ةيوغللاو ةيثيدحلاو ةيهقفلا مولعلا نم ريثك يف كراشملا فقتملاو

 . ةماعلا

 .ةيناطحقلا ةفيحصلا ىلع اهساكعنا ىدمو قيزر نبا ةفاقث :ىناثلا لصفلا

 ضبن سج لماوع ىلإ عوجرلا انيلع ضرفي ةيفاقثلا قيزر نبا ةريس نم رصنعلا اذهو

 اكرحتم اجهنم كلسن ٠ ثيدحلا يف بنطن ال ىتحو }٠ هرصع يف ةيفاقثلا ةايحلا

 ١٨١. ةيآلا ،ةرقبلا ةروس )١(

 - عبطلا رادو خيرات نودب ٢ط يصورخلا فلخ نب ناميلس خيشلل ينامعلا خيراتلا نم حمالم ) ( ٢

 يديعسوبمأ هننا دبع روتكدلل ينامعلا خيراتلا ةباتك يف هرودو قيزر نب دمحم نب ديمح قيزر نبا
 يهو ةيناطحقلا ةفيحصلا ةطوطخم يف ةءارق : اهمهأ يمشاهلا ديعس روتكدلل ثاحبأ ةعومجم -
 . م٠٠٠٦٢ /١ط (٩٩٩١۔٦٩٩١) تارضاحملا نم جذامن : يبدألا ىدتنملا : يف ةروشنم
 ديعس نب ينيوث ديمحلا ديسلا حدم يف ديرفلا كلس نم : قيرز نبا ناويدل ققحملا هب مدق يذلا ميدقتلا -

 ةيخيراتلا ةيجهنملا م١/٧٩٩١ط ةيفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو/نامع ةنطلس /يبيلصلا ىلع دمحم :
 نكميو تارامإلا ةلودب قئاثولا تاساردلا مسق سيئر هللا دبع يرم دمحم .د: قيزر نبا تافنصم يف

 ،قايسلا اذه يف ينغت اهب هتالاحاف ‘ يديعسوبمأ هلئادبع . د ةحورطأ يف عجارملاو رداصملا دامتعا

 ةمئألا باكر يف ث ةبراعيلا عم هدلاوو هدج ةايحو هتايح يه قيزر نبا ةريس رداصم مها نأ ىقبيو
 .نيينامعلا

٤



 ةفيحصلا نم وأ وحن نيكرحتم قيزر نبا ةيصخش يف ةريسلا هذه تانوكم دصرل

 ةرثك و عونتو اهقمعو لجرلا ةفاقث ةيعوسوم يف رسلا نع لاؤسلا اهمهأو ةيناطحقلا

 ةضهن ىلع رشؤي وهف ‘هرصع ديلو ناك - كش الب _ قيزر نباف ،اهئانب يف هرداصم

 هذه فقت ملف ،ةيديعسوبلآ ةلودلا لظ يف ةفراولا اهترجشو ةبراعيلا دنع اهترجش روذج

 مالعأ دنع اهانفرع .ةنيتم ةيتحت ةينب اهل تناك لب ‘لوصأ نودب اهدحو ةضهنلا

 يتلا اهتضهن نييديعسوبلآ ةلود اهسسأ ىلع تديش ةينب يهو ،ةبراعيلا ةلود يركفمو

 يناثلاو لوألا يديعسوبلآ ثارتلا هب دهشي امم ‘ءارعشو ءاملع ةمئأ ندل نم ةيوق تماق

 ةكراشمو اعادبإو اركف اهعنص يف مهاسو ثاهفنك يف قيزر نبا امن يتلاو ©بصخلا

 ةينامع لودلو ةلودلا هذهل تخرأ يتلا رداصملا يفو “يبرحلاو يسايسلا لاجملا يف

 :لثم اهداور بتك امل ليوطلا ليجستلا نع انينغيو ؤانعوضومب يقتري ام ،اهريغ

 .(ينامعلا خيراتلا نم حمالم)و (ةيناطحقلا ةفيحصلا)و (نيبملا حتفلا)و (نايعألا ةفحت)

 ،تالاحإلا هذهب يفتكنو ،ينامعلا يبدألاو يركفلا خيراتلا ردصم نويع نم كلذ ريغو

 . (ةيناطحقلا ةفيحصلا ) ملاع يف راحبإلا دنع سوململاب هركذنس امب نيهونم

 ۔: يعادبإلاو يخيراتلا قيزر نبا ثارت : ثلاثلا لصفلا

 الوأ قيزر نبا اهعضو يتلا نيوانعلا تابثإ جهنم ثارتلا اذه ليجست يف كلسنسو

 ةنامالل امارتحا كلذو ،هثارت يققحم ضعب وأ كوه اهجمدي نأ لبق ءاهضعب وأ ،هلامعأل

 ضعبل اراظتنا ئراقلا مامأ ىلوألا اهتايمسمب ءايشألا عضو ىلع اصرحو .ةيملعلا

 دق ،©فلؤملل صوصن روهظو ‘يملعلا ثحبلا روطت اهنع فشكي دق يتلا تأجافملا

 انلهجل ،ثارتلا اذه فيلأت خيراوتب ذخأن مل اننأ ىلإ ريشنو ،نآلا انيدياب ام ريغت

 هنم هيلع انفقو ام وأ ،هثارت وه اذهو قايسلا اذه يف هنم ةدئاف ال كلذ نألو ،اهمظعمب

 .كلذب نيسرادلا ضعب مايقلو ،راركتلل اعفد هقيثوت وأ اهعوضوم ددحن نأ نود هتبثن

 . نييديعسوبلآ ةداسلا ةريس يف نيبملا حتفلا ١.

 .ةيئابلا قيزر نبا ةديصقل حرش وهو ،نامع ةمئأ ركذ يف ،ناعمللاب عئاشلا عاعشلا ٦.

٥



 ءاميدقتو اسرهفو اقيقحت مخضلا لمعلا اذه عوضوم يه يتلا ةيناطحقلا ةفيحصلا ٢٣.

 . اهفراعمل ةيزاوم تاساردو

 راشأ ،ندنلب لصأ نم ةروص /ةجودزم ةحفص ٤٧٧ يف عقت ،ةيناندعلا ةفيحصلا ٤.

 ١/٩٨. اهمقرو ثةيناطحقلا لبق اهفلأ هنأ ىلإ اهتمتاخ يف فلؤملا

 ةبتكم / ةحفص ١٩١ يف عقتو 0١٣٧ مقر ث...دوعسلا دعس : ةامسملا ةليلجلا ةريسلا ٥.

 . يديعسوبلآ دمحأ نب دمحم ديسلا

 ةبتكمب (طوطخم) ناهبن يبأ نب رصان : خيشلا حدم يف ناجرملا دئالق ناويد ٦.

 .دمحم ديسلا

 .ةبتكملا سفنب (طوطخم ) نرهز نب نسحم حدم يف ناويد ١٧.

 ٨. حدم يف مانألا ريطعت ناونعب ديعس نب دمحأ حدم يف عومجم .

 .نيجللا كئابس ٩.

 .ةحفص ٤٧٩ (طوطخم) ةيناندعلا بقانم يف ةينارونلا ةيسدقلا ٠.

 يبرعيلا كلام نب دشرم نب رصان مامإلا ةريس يف دشرتسملا جارس باتك ١.

 . " دشرم نب رصان مامإلا ةريس بقانمل يداهلا دشرتسملا جارس " :هناونعو

 نبا اهنم ركذ (ةماقم )٦٠ تاماقملا قسن ىلإ بوسنملا تاماركلا ملع باتك ٧٢.

 .هزونك نم عاض اميف عاض دقو . ٤٠٤ ۔٣٢٦٢ نيبملا حتفلاب ةدحاو ةماقم قيزر

 نب دمحم هققح 0 ديعس نب ينيوث ديمحلا ديسلا حدم يف ديرفلا كلس : ناويد ٣.

 : اهداوم لكب تطغ ءازجأ ةثالث يف هرشنو يبيلصلا يلع

 اطخ ببسب - ءزجلا اذه صقنيو 0 سراهفلاو ميدقتلا عم ةحفص ٥٠٠ : لوالا ءزجلا (أ

 امنيب 0١٨ يهتنت لوألا ءزجلا دئاصق رخآ نأل 0١٩ ٢٠‘ ٢١\ مقر دئاصقلا ۔يعبطم

 . ٢٢ مقرب يناثلا ءزجلا أدبي

 ٤٨١. _ يناثلا ءزجلا (ب

 ٤٦٩. _ ثلاثلا ءزجلا (ج
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 .ةحفص ١٤٥٠ ۔ ٢١0٢٠0١٩ دئاصق بايغ عم ناويدلا اذه تاحفص عومجم

 ريثك هنع تباغ دقو "يجافخ معنملا دبع دمحم .د قيقحت ، قيزر نبا ناويد ٤.

 © يملعلا قيقحتلا طباوضل عضخي مل٬ يراجتو يلاجعتسا لمعلا و ،دئاصقلا نم

 انرعاش ناويد قيقحتو عمج ىلع لمعن فوسو ؛ليلقلا الإ ؤاهريغ عضخي مل امك

 ضعب ىدل رفاوتم دئاصقلا هذه مهأو ةيرعشلا هتناكم بساني امب انخرؤمو

 (. هتافلؤمو لجرلا ثارتب نيينامعلا نيينعملا ) نم صاوخلا

 ٥. ديعس نب دمحأ ديمحلا مامإلا حدم يف مانألا ةدلج " ناويد ".

 ىلإ يقتري امب قاسو مدق ىلع راج ثحبلاو { اهيلع فقن مل ىرخأ تافلؤم دجوت دقو

 . مالعألا نم هريغلو ،قيزر نبال ميظعلا ينامعلا ثارتلا اذه ىوتسم

 ةفاقث ىوتسم سكعي ،ىرت امك وهو ،هنم هيلع انفقو ام وأ قيرز نبا ثارت وه اذه

 .لوقحلا فلتخم يف هبابرأو ملعلا خويش ىلع ليحيو رصعلا

 : اهفيلأت يف قيزر نبا رداصمو اهخسن لالخ نم ةيناطحقلا ةفيحصلا ۔عبارلا لصفلا

 ةبتكم نع ةروصم يه _ ملعن اميف _ ةفيحصلا هذهل ةدحاو ةخسن كانه

 0١٢٦١ مقر تحت ةيناطيربلا دروفسكأ ةعماجل ةعباتلا كل؟ مع هك

 لآ ديعس نب ينيوث نب براح نب ةفيلخ ناطلسلا رابجنز ناطلس نم اهيلإ تيدهأ دقو

 همسا ةخسنلا هذه ىلع بتك دقو (م٠١٦٩١/ه٠٨٣١ ۔م١١٩١/ه٩٢٢١) ديعس

 .('ء٩٢٩١ ربمفون وهو ،ءادهإلا خيراتو هعيقوتو

 يف كشن اننأ الإ ، هدي طخب تبتك اهنأ فلؤملا دكأ دقو ، ةحفص ٩٥٤ يف ةخسنلا عقت

 نم ةناماب تخسن اهنأ ىرنو 0 قيزر نبا اهبتك يتلا يه اهسفن ةخسنلا هذه نوكت نأ

 نبا هزنن ءاطخأ نم - صنلا ققحن نحنو _ هاندجو امل كلذو ؛ملاع ريغ خسان ندل

 )١( ‘قباس عجرم ةيناطحقلا ةفيحصلا نع يمشاهلا ديعس .د ثحب تحت رظنأ ص۔٨٤.
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 نكي امهمو . ةقيقحلا نع فشكي ام روهظ نيح ىلإ دقنلا اذهب ظفتحنو 0 اهنع قيزر

 بعص ام انهجاو دق انك اذإو ءاهانححصو ءاطخألا لك ۔انتاف ام الإ_ ةقدلاب انعبتت دقف

 نبا اهدمتعا يتلا رداصملا لضفب مت دق كلذ نإف 0 هيلإ هنلا انادهو ؤانريغ ىلع لمعلا

 ذإ ضةريثك يهو ‘“صنلا يف ةدوجوملا تارغثلا لك يفالت ىلع انتدعاس يتلاو "قيزر

 قيقحتلا طباوض انمزتلاو حصنلا اذه صناقن كاردتسا انعطتسا امل رداصملا هذه الول

 . نيصتخملا ىدل اهب لومعملا

 دون 8 فصولاو ضرعلاب ةطوطخملاو ةعوبطملا رداصملا هذه عم لسرتسن نأ لبقو

 جهنم هنإ :هنع لاقي ام لقأ اجهنم هرداصم عم كلس قيزر نبا نأ ىلإ ئراقلا هبنن نأ

 جهنم فصو ثحبم يف هارنس امم ثارتلا نويع و تافلؤملا ةهجاوم يف انل رصاعم

 ركفملاو خرؤملا اذه اهدمتعا يتلا رداصملا يه هذهو ةفيحصلا فيلأت يف قيزر نبا

 هلل دمحلاو { اهيف انلمعب زتعن ةلح يف صنلا جارخإ لبس انيلع تلهسو 0 يعوسوملا

 . هللا اناده نأ الول يدتهنل انك امو اذهل اناده يذلا

 : ةيناطحقلا ةفيحصلا فيلأت يف قيزر نبا رداصم

 )١( ةنس ًئفوتملا يريمحلا ديعس نب ناوشن : نميلا لايقأو ريمح كولم ٥٧٢ه

 دبؤملا ليعامسإ نب يلع و ،يفارجلا دمحا نب ليعامسإ : قيقحت

 ط١١٧٨/٢ ءاعنص / ةملكلا راد ةعبطمو 0 توريب / ةدوعلا ةبتكم .

 )٢( ينادمهلا نسحلا دمحم وبأ : ريمح باسنأو نميلا رابخأ نم ليلكإلا {

 توريب / ةدوعلا راد ةعبطم ، سراف نيمأ هيبن : هيشاوح قلعو هررح

 ءاعنص / ةملكلا رادء ط٢/ ١٩٨٧١ .

 قيقحت (ه )٤٦٣ يبطرقلا ربلا دبع نبا :باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا )٢(

 هل مدق . دوجوملا دبع دمحأ لداع خيشلاو ، ضوعم يلع خيشلا قيلعتو

 راد . راجنلا رهاط ةعمج .دو يربلا معنمل ادبع دمحم د .أ : هضرقو

 .م١/٥٩٩١ط توريب / ةيملعلا بتكلا
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 )٤( نامع ةنطلس ٤/٤٩٩١.ط يراحصلا يبتوعلا ملسم نب ةملس : باسنألا /

 .ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو

 يناعنصلا يرابنألا هبنم نب بهو :ريمح كولم يف ناجيتلا باتك )٥(

 / ةينميلا ثاحبألاو تاساردلا زكرم : رشنو قيقحت .ه١/٧٤٣١ط

 .ءاعنص /ةينميلا ةيبرعلا ةيروهمجلا

 ناسحإ : قيقحت . ناكلخ نبا : نامزلا ءانبأ ءابنأو نايعألا تايفو )٦(

 . توريب / ةفاقثلا راد.سابع

 )٧( ')يوكزالل ةمغلا فشك .

 . ينالجراولا بوقعي يبأل بيترتلا ةيشاح ()

 . بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم : حيحصلا عماجلا ) ( ٩

 )١٠( يمدكلا ديعس يبأ خيشلا ةمالعلل ةماقتسالا .

 )١٢( يلوعملا رماع نب دمحم خيشلا ةمالعلل بدألا نيعو بذهملا .

 .ىربطلا خيرات ) (٣ ١

 )١٤( ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا .

 )١٥( قيزر نبا دهع يف نامع ءاملع ضعب عم ةلدابتم لئاسر .

 . دمحم نب ملاس يكمردلا ناويد ) ( ١٦

 .سيمخ نب دشار يسبحلا ناويد ) )٧ ١

 (٨ ١ ) يلاتسلا ناويد .

 )٩ ١ ) يلوعملا رماع نب دمحم ناويد .

 .يصورخلا سيمخ نب دعاج ناويد )٢٠(

 )١( لمعلا ةياهنب عجارملاو رداصملا سرهف يف اهقثونس اننأل رداصملا درسب يفتكن .
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 )٢١( يصورخلا ناسغ نب ملاس ناويد .

 .يصورخلا دمحم نب رصان خيشلا ناويد ) ( ٢٢

 .يلوعملا ناميلس نب رصان نب فيس :مصألا خيشلا ناويد )٢٢(

 .يحاورلا نسحلب نب ديعس نب دشار ةمالعلا ناويد )٢٤(

 )٢٥( يلحلا نيدلا يفص ناويد .

 .لميته نبا ناويد )٢٦(

 )٢٧( سيقلا ئرما ناويد .
 .ءاسنخلا ناويد )٢٨)

 )٢٩( يبنتملا ناويد .

 .ايعازخلا لبعد ناويد )٢٠(

 )٢١( يناهفصالل يناغألا باتك .

 )٢٦٢( ةبيتق نبال ءارعشلاو رعشلا .

 )٢٢( تايعمصألا .

 . ديرد نبال ةغللا ةرهمج ( ٤ ٢)

 ("ديرد نبال قاقتشالا )٢٥(

 ةفيحصلا) هتعوسوم فيلأت يف قيزر نبا اهدمتعا يتلا رداصملا يه اهريغو هذه

 صوصن نم ريبك بناجل _ ةممتمو ةيئزج _ ىرخأ اخسن لثمت يهو ( ةيناطحقلا

 )١( اهيلإ انه اهب دهشتسملا راعشألا عاجرإ عطتسن مل ةيبرعو ةينامع ىرخأ نيواود كانهو .
 ىلع ءانب _ اهتدام تعمج نأ دعب _ اهردصنس يتلا بتكلا يف اهنع فشكيس ثحبلا لعلو

 دعب _ هللا ءاش نإ رونلا ىرتس يتلاو ةيناطحقلا ةفيحصلا نم ةيبدألاو ةيملعلا اهتدام
 هلل دمحلاو اهقيقحت مت يتلا ةفيحصلا هذه رودص نم ءاهتنالا .

 )٢( اهنع فشكتس ثحبلا ةلصاوم لعلو 0 اهتدام دوجو عم اهيلإ دنتسن يتلا بتكلا نم اهريغو .
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 نع انثيدح دنع اهعم قيزر نبا هكلس يذلا جهنملا ةروص ىلع فقن فوسو ؛ةفيحصلا

 .( ةيناطحقلا ةفيحصلا ةباتك يف قيزر نبا جهنم )

 : رداصملا هذهل } بدألاو ٤ فرعملا ليكشتلا

 ىطعأ عونتلا اذهو رداصملا هذه يف ةيعادبإلا و ةيفرعملا لوقحلا تعونت دقل

 اذهب يهو ، قيزر نبا رصع يف ةينامعلا ةيبرعلا ةفاقثلل ىرخأ ةروص ةفيحصلا

 بوردلا هذه نيب ةكرحتملا هتفقاثم وأ قيزر نبا ةفاقث ىلع تلد عونتلاو ليكشتلا

 لدتسنو ،ةيادبلا ذنم نلعن لهف ث هفيلآتو هرداصمو هتفاقث ثيح نم ةيبدألاو ةيفرعملا

 هققحتو كلذ ىلإ ريشت اهلك لئالدلا نإ ؟ نامع نودلخ نبا نع‘ لقتسم رخأ ثحبم يف

 هل نيخرؤملا ضعب ةكراشم نم مغ رلا ىلع 0 نامع يخرؤم نيب ازيمتم اجيسن همدقتو

 و جهنملاب سيل نكلو 0 مهلامعأ يف ةيبدألاو ةيركفلا لوقحلا ضعب نيب عمجلا يف

 راس يذلا بسانملا قايسلل بسانملا ردصملا مازتلاو ى ةيصنلا ةس رامملا و روصتلا

 ايعاو قيزر نبا ناك دقلو .ةفيحصلا هذه اهتمدقم يفو . هبتك هتققحو قيزر نبا هيلع

 فشكي مل ءايشأل ازمار ،ادج ارصاعم اناونع هلمعل عضو نأ ذنم يفرعملا عونتلا اذهب

 هتعوسومل يخيراتلا قلطنملا ىلع لديل .ةيناطحقلا ةفيحصلا وه و ،ناونعلا اذه اهنع

 يف مهلامعأل وأ مهل خرأ نم ةايح وزغت يتلا ةعونتملا ةيفاقثلا ةسرامملا ىلع و

 هذه كيكفت ةرورضب انل ىحوأ ام اذهو . ةيبدألاو ،ةينيدلاو ،ةيفرعملا لوقحلا فلتخم

 اهل نوكيس 0 بتك عضو انررقف 0 ةيعادبإلاو ةيركفلا اهتاينبو اهتادحو ىلإ ةفيحصلا

 هخيرات نع ثحبي يذلا ينامعلا فقتملل ةقحلا ةيفاقثلا ةيعجرملا قيقحت يف اهنزو

 نم كلذ ريغو يرعشلاو ،يدقنلاو ،يوغللاو يبدألاو "يراضحلاو ،ينيدلاو ،يركفلا

 امك ةماعلاو .ةفلتخملا ةريثكلا صوصنلا اهتمدق امك ةصاخلا هتاينبو خيراتلا اذه روسج

 نع اهتناكم لتحتل ةيملاعلا تاعوسوملا نيب ةفيحصلا هذه عضول ماعلا روصتلا اهمدق

 ةيبرعلاو ةينامعلاو ةينميلا بوعشلا نم ريثكل يفرعملا وزغلا اذه دعب اصوصخ .ةرادج
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 يتلا روصعلا فلتخم يف يملاعلا خيراتلا مهفرع زومرو مالعأ لالخ نم ةيملاعلا لب
 . يلخنلا قيزر نبا دنع ينودلخلا جاهنملاو روصتلاو يعولا و ةداملا اهيف تكرحت

 : ةيناطحقلا ةفيحصلا فيلأت يف قيزر نبا جهنم_: سماخلا لصفلا

 انلعف اننكلو ،جهنملا اذه تاقلطنم مهأ انركذف قباسلا لصفلا ةياهن يف قايسلا انقبس دقل

 نبا هكلس يذلا يرظنلاو يئارجإلا جهنملا عم نحنف 0 نآلا امأ ، ماع راطإ يف كلذ

 :وهو ،جهنملا اذهل لخدم لوأب أدبنلو ، هذه هتعئار جيبدت يف قيزر

 : اهباوبأو ةيناطحقلا ةفيحصلا عوضوم

 امثيح مهراثآ عبتتف مهنع عرفت امو نييناطحقلاب هطابترا قيزر نبا نلعأ ةمدقملا ذنم

 ةلحرم هعم انعطق نأ ام نكلو ، ةفيحصلا عوضوم وه كلذ نوكيف { اولحتراو ،اولح

 قلطنملاو عوضوملا نوكت اهنم ىتلا هتدام ىلإ ماعلا عوضوملا اذه ككفي هاندجو ىتح

 عم ءالؤه جاتن عبتت ثيح ةينامثلا اهباوبأ لك يف ةفيحصلا رصاح يذلا راطإلاو ماعلا

 اياصو عم وهف ءاوعدبأو اوجتنأ ام لك يف ةعونتم هيعجرم نم قايسلا هيلإ هداق ام

 اصوصن انل مدقي ،ارثنو ارعش وأ ،ارثن وأ ارعش مهدعب نم كولملا مهئانبأل كولملا

 ول ثيحب .اهنيناوق ةيعورشمو ،اهتسايس دعب وأ اهركف يف ةقيمع ،اهبولسأ يف ةينف

 ،يسايسلا مهذوفنو كولملا اهمالعأ مهت تاساردب ترطأو اياصولا هذه تعمج

 اسحو انارمع يراضحلا مهئانبو 0 قالخالاو مركلاو فقاوملاو بورحلا يف مهترهشو

 يسايسلا اهقايسو هصوصنل قبسي مل اباتك نولعاف نحنو _ انم دقل 0 ازيمتم ايراضح

 هنيناوقو كلملا ةسايس ىلع لدت يتلا صوصنلا كلت كلذ لبقو لب 0 يقالخألاو ينيدلاو

 تاعوضوم نم قمعي جاتن اذهو ،ةيداصتقالاو ةيراضحلاو ةيركسعلا هرهاظمو

 يف خيراتلا نيماضم نم ةكبش ىلإ يدرسلا خيراتلا موهفم نع اهب ج رخيو ،ةفيحصلا

 دنع خيراتلا موهفم :لصف يف هركذنس اذه لكو روصلاو رهاظملاو لوقحلا فلتخم

 يخيراتلا هقايس قيزر نبا اهب مدخ يتلا صوصنلا يقاب يف اذه لثم لقو . قيزر نبا

 . اذه وأ قايسلا كلذ يف هسفن ضرف يذلا جاتنلاب ماعلا
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 ةدئاف يف " هتمدقم ذنم فلؤملا قيفر ناك ۔الثم ۔ رعشلا نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو

 انهجاوي ةيلاوملا ةحفصلا يفف " بادآلا لوصح نم هيف امو باسنألا ملع ىلع عالطإلا

 بابلا يف انهجاوي امك 0 امهيمسا ديدحت يف حجنن مل نيرعاشل تايبأ ةينامثب رعشلا

 ةليلق راعشأ هذهو ،اتيب :٨١٤ راعشألا نم انهجاوي ثلاثلا بابلا يفو ،اتيب ٢٢٢ لوألا

 رثك ،ىربك ةيرعش ةورذ مامأ اننأ اذه ىنعمو ، باوبألا يقاب راعشأب تسيق اذإ ددعلا

 ةيرعشلا مهتنودم تحبصأو ‘ ضارغألاو ، ناكملاو نامزلا يف اوعزوتو ،اهؤارعش

 نيبابلا يف يرعشلا ددعلا اذهو ،ةفيحصلا راعشأ نم ةردانلا تاراتخملا نم ناويدل ةلباق

 نم عسوي ام اذهو ،ىرنس امك مجحلا ليلق وهو رعشلا نم يناثلا ولخل ثلاثلاو لوألا

 لكب ينودلخلا يخيراتلا موهفملا نم انبرقيو شةيناطحقلا ةفيحصلا موهفم رئاود

 .زايتمالا

 اهعوضومل لوألا ددحملا وه .ةفيحصلا ةلكيه يف يلجتملا يمرمهلا ءانبلا ناك انه نم

 تاعوضوملاب تصتخا يتلا ةينامثلا اهباوبأ يف حوضوب رهاظلاوء اهتاعوضوم وأ

 : ةيتآلا

 نم نيتحفص يف وهو 0 باتكلا لاكشإل اعم ةرصاعملاو ةيديلقتلا ةمدقملا ١-

 .(٢۔-١) عوبطملا
 بادآلا لوصح نم هيف امو باسنألا ملع ىلع عالطإلا ةدئاف يف ةمدقم ٦-

 .(٦۔٢)

 )٧-١٤.٠( زاجحلا لهأو نميلا مهو ؛ةيناطحقلا باسنأ ةفرعم يف : لوألا بابلا

 .ءزجلا اذه سرهف يف ةيعرفلا اهتاعوضوم رظنتو

 ةالصلا مهيلع مهب مهبسن ةلسلس ةلصتملا ءايبنألا ركذ يف : يناثلا بابلا

 .(٧٠١۔١٤١ )مالسلاو

 نامزلا يف نأشلاو بقانملا نم مهلامو ناطحق ينب كولم ركذ يف : ثلاثلا بابلا

 . (٣٢٢۔٨٥١)
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 مهو 0 ةحيرصلا مهبقانم نع ةرعشملا ةحيحصلا مهرابخأ ركذ يف : عبارلا بابلا

 .(٨٤٢۔١) ريمح ةعبابت

 تايوارلا۔ مهناسنو راصنألا نم نيراتخملا يبنلا باحصأ ركذ يف : سماخلا بابلا

 بر تاولص نيح لك يف مهيلع و هيلع راونألاب قرشملا هثيدحل

 .(٥٤٢۔٩٤٢) نيعمجأ نيملاعلا

 .')نيعباتلا ركذ يف : سداسلا بابلا

 . مالسإلاو ةيلهاجلا يف ( نويناطحقلا ) مهنارعش ءامسأ ركذ يف : عباسلا بابلا

 . مهكولمو ةينامعلا ةينميلا ةمئألا ركذ يف : نماثلا بابلا

 املع \٦٣٢٢ىلإ لصت اهنأ اندجو ©باب لك اهاطغ يتلا تاعوضوملا انيصحأ اذإف

 ةفاقثو ،ةغلو ،خيراتو ‘ثيدحو ‘هقفو ‘بدأو ملع هتحت دقري ملع لكو ،اعوضومو

 هانكتسا نأ اذه ىنعمو ،اهتآجافمل الو ءاهمالعأل الو اهصوصنل رصحال ةريثك

 لك تاعوضوم تافيرعت نم مث نمو .اهباوبأ نم مث ى ةفيحصلا ناونع نم عوضوملا

 ةيبدألاو ةيفرعملا لوقحلا كلتب رابتعالا يف ذخؤي مل اذإ بولطملاب يفت يتلا باب

 رداصمب ةقثوملا صوصنلا كلتو اهريغو ةيبهذملاو ةيثيدحلاو ةيهقفلاو ةيخيراتلاو

 لوقحلاو ةمسدلا اهتدامب هلاقثإو ميدقتلا اذه يف اهعضو نكمي ال ىربك ةميق تاذ

 هناقتراو 0 ميدقتلا اذه يف اهرشح نكمي ال يتلا كلت ، ىربك ةميق تاذ رداصمب ةقترملا

 بتكلا وأ ،تاعوضوملا يف كرحتت ابتك اهل انصصخ كلذ لجأ نمو .افيكو امك اهتدامب

 . ةيتآلا

 ةسارد : يمالسإلا يبرعلا رزجلاو ، يملاعلا دملا نيب ةيخيراتلا ةنودملا ١

 . ةيناطحقلا ةفيحصلا لالخ نم قيزر نبا دنع يخيراتلا باطخلا يف

 ححصملا قفو اهتاحفص بيترت متي ملو تققح اهنأل 0٨}٦٤٧( ) باوبألا تاحفص ركذأ مل )١(

 .دعب عوبطملاو
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 جهنمو اهلوصأ لالخ نم ةيناطحقلا ةفيحصلا يف هقفلاو ثيدحلا ةنودم ٢-

 . اهضرع يف قيزر نبا

 ةيليلحت ةسارد : اهاياضقو اه رداصم لالخ نم ةفللا مولع ةنودم ٣

 . ةيردصم

 ةسارد : هصوصنو همالعأو هاياضق : ةيناطحقلا ةفيحصلا يف يبدألا دقنلا ۔٤

 هضرعت امك قيزر نبا دنع يئارجإلاو يرظنلا هجهنمو خيراتلا موهفم ٥

 . ةيناطحقلا ةفيحصلا

 .صانتلا يف ةسارد : ةيناطحتلا ةفيحصلا يف يفرعملا لعافتلا ٦

 نتملا اذه يف داوملا قمع اوناع دقو 0 نوققحملا هيلإ يدتهي نأ نكمي امم اهريغو

 اثحاب يقلتملا ئراقلا وحن هقيرط سملتي وهو هب زتعن يذلاو ، شهدملا يلاكشإلا

 يقبيو ‘ هتفيحص يف قيزر نبا جهنم عنص يف ةيفرعملا تانوكملا يه كلت اسرادو

 قبس امك ۔ اهل ناك يتلا هرداصم عم لماعتلا يف هجهنم نع ۔زاجيإب - ثحبن نأ انيلع

 تاملكلا ضعب تباصأ يتلا تارغثلا نم ةرغث لك ميمرت يف يوقلا رثألا ۔لوقلا

 عاض يتلا لمجلا يف صقنلا كلذ ببسب يناعملا تسمو ،ةيرعشلا تايبألاو لمجلاو

 ؟رداصملا هذه عم هجهنم نع اذامف \اهضعب نم ريثكلا

 دامتعاو فيلأتلا يف ثيدحلا جهنملا هب يداني الماعت هرداصم عم قيزر نبا لماعت دقل

 سفن يف قباسلا هيلإ ىهتنا امم اقالطنا ،اهعورف و اهلوصأ تعونت امهم ،ةيعجرملا

 نارودلاو راركتلل اعفد يجهنملا رصنعلا اذه ىلع نوحلي نويبرغلاو ‘ ثحبلا عوضوم

 هتعوسوم يف نيكزيس داؤف يكرتلا ثحابلا لعفي امك كلذو ةغرفملا ةقلحلا سفن يف

 ناملكورب لراك يناملألا قرشتسملا ىهتنا ثيح نم أدتبا ثيح ، يبرعلا ثارتلا نع

 .ناملكورب هيف عقو نوكي دق ام ميمرت عم ( يبرعلا بدألا خيرات ) ريبكلا هباتك يف

 . نيكزيس داؤف ، هيلع هكردتساو
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 دعي نمزلاو عوضوملا سفن يف فيلأتلا ةداعإ نإف ، ىرخأ ةهج نمو ،ةهج نم اذه

 ىتح ،عوضوملا سفن يف ثحبلا رارمتسا يف اه رامثتسا بجي يتلا ةقاطلل افازنتسا

 دكأ دقف ،ةثلاث ةهج نمو ،ازايتماو ةقدو ةرثك هممق دادزتو يملعلا ثحبلا ومني

 اكلم حبصأ هزاجنإ مت اذإ ءيشلا نأ كرتراس لوب ناج يسنرفلا يدوجولا فوسليفلا

 يذلا "قيزر نبأل ثدح ام اذهو هل هتيكلم دحأ يعدي نأ بجي ال ثيحب ، خيراتلل

 كناح نبا ليلكإو ربلا دبع نبا باعيتساو ،يبتوعلا باسنأ نم ةريثك صوصنب حلست

 عماجو ناكلخ نبا تايفوو 0 يريمحلا ناوشنل ( ريمح كولم ) يف درو امو "ينادمهلا

 نمل ‘ةحجان اهتدام اوكرتو ،اهيف اهباحصأ بعت يتلا تاهمألا نم اهريغ و بيبح نبا

 ثفيضيو ححصيو لدعي قيزر نبا ناك دقف كلذ عمو ،قيزر نباك اهدمتعي نأ ديري

 صنلا يف دراو وه امم ‘هترظن ةقدو ،ةعساولا هتفاقث نم ناظملا هذه يف رصتخيو

 يملع لخدتو ةلعاف ةيلالقتساب انرعشيل ىتح 0 هقايس يف هيلإ انتراشإ تمتو 0 ققحملا

 نم ردصي دق ،طيسب يأر لكل اعفد اذه :لوقن ،ءاملعلا الإ هب ضهني ال ،ردان يقالخأو

 لخدت وأ۔قيقحت نود لقنلاب يفتكي ناك قيزر نبا نأ - قيقحت نودب - يعديف رصقم

 . لوقعم يقطنم

 عم لعف املثم الماك نوكي دق صن لقن ىلع هدامتعا نأ ءاذه لك ىلإ فضأ

 ال دق ةينامعلا تاعوسوملا هجوأ نم ناهجو امهو ( حيحصلا عماجلا)و ( بيترتلا )

 نبا جهنم يف يفرعملا ) لماكتلا نأ دقانلا ال _ دقتنملا اذه ىسنيو 0 اديدج فيضي

 دادزي اذهبو ةعوسوملا ةفيحصلا هذه فيلأتل ةماعلا ةينبلا رصانع ربكأ نم وه ،قيزر

 .يخيراتلا هجهنم يف ادرفتو ،ازيمت قيزر نبا

 اديرف اهجو هصخش نم مدقي تاذلاو ةيعجرملا نيب ةيجهنملا ةكرحلا هذهب قيزر نبا نإ

 .ينامعلا خرؤملل
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 ةيناطحقلا ةفيحصلا همدقت امك 0 قيزر نبا دنع خيراتلا موهفم : سداسلا لصفلا

 : هتافلؤم يقابو

 عم ةيرظنلا ال ‘ةرظنلا ينودلخ موهفم 0 قيزر نبا دنع خيراتلا موهفم نأ ىلإ انرشأ

 . يبيكرت موهفم ‘ يعوسوملا اذه دنع خيراتلا موهفم نأ كلذو . لالقتساو ةيصوصخ

 هتيرظن هب تققحو ( ربعلا ) ةمدقم هب تماق يذلا رظنلا نيب قيزر نبا هيف لصفي مل

 سردلا نم دعب اهقح ذخأت مل يتلا ةينامعلا ةملعملا هذه دنع هنكلو. ةفورعملا ةيخيراتلا

 مت امك صصختلاو 0 قدصلاو 0 يملعلا جهنملاب هثارت ققحي نم دجي ملو يميداكألا

 وهو رخآ قايس يف كاردتسالا ىلإ اهقيرط ذخأتس 0 ذخآم اهمظعم ىلع انلف .هقيقحت

 ام مظعمو ، اطوطخم لاز ام فلأ ام مظعم ثيح هنثارتب ةيانعلا نم غارفلا اذهب

 طباوضلاب مزتليو »صنلا مرتحي 0 ديدج نم قيقحت ىلإ ةجاح يف لاز ام (ققح )

 .نيققحملا ىدل ةفورعملا ةيملعلا

 ةفيحصلا تققح دقو امأ ،اباجيإ وأ ابلس هيلع ماكحأ رادصإ ضفري غارفلا اذهب هنإ

 ال ةنزاوملا لاجم نإف (عئاشلا عاعشلا)و (نيبملا حتفلا ) اهلبق (ققح )و ةيناطحقلا

 هذه رفاوت لالخ نم ولو ‘ ةدراو تحبصأ ©قيرز نباو ©نودلخ نبا نيب ةنراقملا

 . قيمعلا و عونتملاو بصخلا هثارت نمو صوصنلا

 يف يمالسإلا برغلا يف خيراتلا فوسليف هددح يذلا ينودلخلا موهفملا جمد نإ

 ٥جمدلا اذه يناسنإلا ركفلا عوضومب هصخ يذلا سداسلا بابلا يف هنقتأَو ، ةمدقملا

 ةسرامملاو ةيرظنلا نيب هيف لصف ‘همظعم يف ايدرس اخيرات ربعلا ءازجأ يقاب لعج

 يف اصوصخ هتافلؤم لالخ قيبطتلاو رظنلا نيب قيزر نبا جمد نيح يف . ةيخيراتلا

 ًايقيزر اموهفم مدقي ةسرامملا هذهب وهو 6 ةيناندعلاو ةيناطحقلا ةفيحصلاو .نيبملا حتفلا

 اموهفم مدقتل ،ةيبهذملاو ،ةينيدلاو ةيبدألاو ،ةيفرعملا لوقحلا هيف لخادتت ازيمتم

 ىلإ موهفملا اذه ةدام كيكفت ىلع ةفيحصلا هذه يققحم عجش 4 ازيمتم (ايقيزر)

 .اهجهانمو اهلوقح تددعت ،بتك ةعومجم
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 موهفمو جهنم لالقتسا عم ،نودلخ نبا عم قيزر نبا ريسي موهفملا اذه قيمعت يفو

 دلونرأ رصاعملا خيراتلا فوسليف لعج يذلا يخيراتلا أدبملا قيقحت يف "نيلجرلا

 مظعأ نودلخ نبا نأ دقتعي نم ئطخي : نودلخ نبا قح يف لوقي "يزيلجنإلا يبنيوت

 نبا قحتسي ةداهشلا هذه نمو .اثيدحو اميدق خرؤم مظعأ يدنع هنإ ، طقف اميدق خرؤم

 نيب زيمتملا و رمتثملا هكرحتو هئاطع ةرازغ و ةيفاقثلا هتع وسومل ريثكلا قيزر

 ،ثكلذك نودلخ نبا صئاصخ نم يه و . يبدألا دقنلا و تاماقملا و رعشلا يف ماهلإلا

 .ةزيمتم ةيدقن لامعأ نم هيف زجنأ ام كلذ ىلع لدي امك

 نبا فقو دقف ةيعادبإلاو ةيركفلا داوملا نيب راودألا عيزوت ىلع ناقفتي نالجرلا داكيو

 نم يناثلا ءزجلا يف - ةيمارغلا ( ةيزاجلا ) ةاسأمو لاله ينب ثادحأ عم نودلخ

 ام اذهو ةمدقملا يف ةيزاجلا قشاع مشاه فيرشلا صوصن لجس نيح يف ( ربعلا (

 عم ةفقولا كلتب هلالقتساو ۔الثم سيقلا ئرما ةريس درس يف قيزر نبا ابيرقت هلعف

 بتكلا دحأ يف اهتروص ىرنس يتلا ةديجلا ةيدقنلا ءارآلا كلتب بوحصملا هرعش

 درفأ نيح ةيناطحقلاب ةصتخملا باوبألا ضعب نيب زيم قيزر نبا نأ امك .اهب دوعوملا

 . مالسإلاو ةيلهاجلا يف مهئارعش ءامسأل عباسلا بابلا

 هتوحص يف هلك ناسنإلا جاتن ىلع بصني نودلخ نبا دنع خيراتلا ناك اذإ اريخأو

 خرؤملا مامتهاب هموهفم ددحتي خيراتلا نأ يأ هنيدو هعادبإو هبورحو هرحسو هنونجو

 ٥ قيزر نبا هلعف ام اذهف 0 هل خرؤيو ‘هيلع بحسنيو ،ناسنإلا نع ردصي ام لكب

 ةينيدلاو ةيخيراتلا اهصوصنو ءاهقئاقحو ءاهلايخو ءاهصصقب ةدهاش اهلك ةفيحصلاو

 موهفم ددجتي يفرعملا لماكتلا اذهب ذإ ءاهريغو ةيبدألاو ،ةيداصقتقالاو ،ةيبرحلاو

 موهفم وهو 0 هللا همحر قيرز نبا نيملسملاو برعلا و نامع ةمالع دنع خيراتلا

 ىلع و ؤ نيبملا حتفلاو هتفيحص - اقباس انرثآ امك ۔ اصوصخ هتافلؤم مه أ ىلع سكعني

 جهنملا يع وضوم نم قمعن ىتحو ) ... ديرفلا كلس ( اصوصخ هدئاصق نيماضم

 ركذن }‘سداسلاو سماخلا نيلصفلا يف نيدراولا ةيناطحقلا ةفيحصلا ءانب يف موهفملاو
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 ةعوبطملا مهنيواود يف درت مل نيينامع ءارعشل دئاصق نم اريثك دروأ قيرز نبا نأ

 خيشلل ةديصقو يصورخلا سيمخ نب دعاج ةمالعلا ةيمال :لثم اعم ةطوطخملاو

 ه تايبألاو دئاصقلا نم امهريغو ايبيلب ةسوفن لهأ حدم يف يلوعملا رماع نب دمحم

 هلامعأ نمض .ةفيحصلا يف ةروكذملا هدئاصق ضعب درت مل هسفن قيزر نبا ناكو

 دئاصق ةفيحصلا يف دروو (.. ديرفلا كلس وأ نيجللا كئابس ) يف ءاوس ةعوبطملا

 نبا نإف عبطلابو 0 اهباحصأ نيواود يف درت مل خيراتلا لالخ نيملسمو برعل راعشأو

 هرصع يف عباطملا دجوت مل ثيح ‘ةطوطخملا )هتبتكم نم صوصنلا هذه دمتعا قيزر

 ةبتكملا دهشتو. امه ريغ و يلحلا نيدلا يفصو 0 لميته نبال دئاصق لثم كلذو { نامعب

 نع ةلوزعم نكت مل نامع نأ ث نامعب قيزر نبا يدي نيب بادآلاو فراعملا ةعونتملا

 ةهج نم . قاطن عسوأ ىلع ناك هرصع يف لصاوتلا نأو 0 يمالسإلا يبرعلا اهطيحم

 نبأل قوفتو عادبإ ةداهش لمحي ،قيزر نبا دنع فرصلا يخيراتلا لاجملا نإف ،ىرخأ

 ىربك ةبتكم رفاوتل كلذو 0 نيباسنلا ضعبل ءاطخأ نم ححصي ناك امل ارظن ،قيزر

 . اهجراخو نامع لخاد باسنألا سم يذلا خيراتلاو لب ،ينامعلا خيراتلا ناظمل

 ،بادآلاو ةغللاو ركفلا لوقح فلتخم يف مالعألا نم لئاهلا دشحلا اذه كلذ ىلإ فاضي

 ةقد عم. ةفيحصلا هتطغ يذلا ليوطلا خيراتلا ربع مهب ةقئافلا هتيانع ىلع لدي يذلاو

 !ردصم ةفيحصلا دعت كلذبو . اهتميقو اهناظم تناك امثيح ةقيقحلا ىلإ يعسو ةيانعو

 نم مهعم هلمع قيثوتو مهل ةمجرتلاو ةيناطحقلا نم نامع مالعأ ةساردل امهم

 الصف ططخ ثيح ‘لواعملا باسنأ عم لاحلا كلذكو 0 يفاقثلا هديصر نمو رداصملا

 ةلود عم رمألا سفنو ،يلوعملا رماع نب دمحم ةمالعلل ةطوطخم نم هذخأ ؤمهل

 باتكب فتكي ملو هرصع مالعأ تاياور نم اهاقتسا تامولعمب درفنا ثيح ،ةبراعيلا

 ةيبدأو ةيخيرات ةدام هيلإ فاضأ لب 0 ةبراعيلا رصع ةسارد يف يوكزألل ةمغلا فشك

 امو ،يبرعيلا دشرم نب رصان مامإلا دهع نع هثيدح دنع ةصاخ ةروصبو 0 ةمهم

 امو ةلودلا هذه ةمئأ نع دئاصق مهرعش نم دروأ 0 مالعأو ءارعش نم هرصع هفرع
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 ٥ هرداصم ةرثكو ‘هتفاقث ةيعوسومو قايسلا اهيلإ هداق ،ةميق ةيخيرات ةدام نم هتمض

 مالسإلا لوخد لبق ام ذنم ‘نامع خيرات هتعوسوم / هتفيحص يف لوانت هنأ كيهان

 ةيضابإلا ةمامإلا دهعو (ه٤٣١ )١٣٦٢- ىلوألا ةيضابإلا ةمامإلا رصعب ارورم

 نم هقبس نم تافلؤم ىلع هخيرات يف ادمتعم ى ةثلاثلاو (ه٠٨٢-١٧٧١) ةيناثلا

 تقبس امك 0 دعي اذهب وهو .يرذلا هديصر نم ريثكلا اهيلإ افيضم 0 نيينامعلا نيخرؤملا

 زع تامولعم نم همدق امل ارظن عزانم نودب ةيديعسوبلا ةلودلا خرؤم ،ةراشإلا

 دهع ىلإ ديعس نب دمحأ مامإلا دي ىلع ةلودلا سيسأت ذنم كلذو 0 هريغ دنع اهريظن

 يف نيخرؤملل امهم اردصم تحضأ كلذبو ، يديعسوبلآ دمحأ مامإلا نب ناطلس مامإلا

 ءانب ىلإو .ةبراعيلا ذنم رصقلاب اوطبترا هدجو هابأو هنأل ارصع دعبو ‘هرصع

 . ةديعسلا ةيديعسوبلآ ةضهنلا

 : ةيناطحقلا ةفيحصلا قيقحت يف انجهنم ۔ عباسلا لصفلا

 ىدل امب انمزتلا ،قيقحتلا نم ديج ىوتسم يف ةديرفلا ةعوسوملا هذه جارخإ لجأ نمو

 اذه ردصي ىتح ،ةمراص ةينقت طباوضو . ةيميداكأ طورش نم قيقحتلا سرادم رهشأ

 تاوطخلاب انديقت اذه ىلع و ةفيحصلا ةميقو ،اهبحاص ةناكمب قيلت يتلا ةروصلاب صنلا

 :ةيتآلا ةيئارجإلا

 .هقيقحتو هتءارق لهست ىتح ،ىلوأ ةعبط هانعبط مث ، حضاو طخب صنلا انلقن - الوأ

 : ةيتآلا تاءارجإلا عابتإب كلذو

 يملعلا لمأتلاو ةنراقملاب اهطباوض يف بوتكملا ةءارقو ةطوطخملا ةخسن راضحتسا

 عبطلا يف - تدمتعا ادقو - دمتعتس يتلا مألا ةخسنلا ىلا لوصولا ءارو ايعس 0 ينقتلاو

 نبا اهدمتعا يتلا رداصملا انرضحتسا ةلباقملل ىرخأ خسن بايغ مامأو - يئاهنلا

 خسن ةباثمب انل تناكف 0 عنقملا يملعلا ليدعتلاو حيحصتلاو دقنلاب اهيف لخدتو ،قيزر

 وققحم هيف عقي ناك امل 0 الهس اهعم لمعلا نكي ملو ،ةفيحصلا طوطخمل ةيئزج ىرخأ

 ضومغلاو ةيبابضلا ضعبب ىتبملاو ىتعملا تباصأ ،ةعونتم ءاطخأ نم رداصملا كلت
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 ةخسنلا نيب ةقيقدلا ةيثالثلا ةنراقملاب كلذ ىلع انبلغتف \ةحضاولا ةحيرصلا ءاطخألاو

 ۔ عبطلا ءاطخأب كيهانو - عوبطملا لوألا بوتكملا مث ،ةفيحصلا ةطوطخمل مألا

 ه ةبعتم ةيثالثلا ةلباقملا ةلحر تناكف 0 ءاطخأو تانه نم اهب امو رداصملا اريخأو

 اهيلع وه يتلا ةققحملا ةروصلاب بولطملا نتملا جارخإ ىلإ ةياهنلا يف تضفأ اهنكلو

 . نآلا

 : هزومر و نتملا تاجيرخت شماوه ۔ ايناث

 ۔ ةاناعم _ انفلسأ امك _ انيق ال ، ةميتيلا ةدحاولا ةخسنلا دامتعاو ، خسنلا بايغ مامأ

 ناك نتملا شماوه لاكشإ نكلو ، صنلل ةقيقدلا ةيملعلا ةءارقلاو رداصملاب اهيلع انبلغت

 : انيلع ناكف ، زومرلا كلذكو ، داصرملاب انل

 نأ نود 0 قيثوتلا مازتلاو ةفلتخملا تاجيرختلل ادحاو اشماه دمتعن نأ ١-

 ٨ دجوت مل يتلا خسنلا نيب ةلباقملل فرص ينقت شماه : نيشماهب مزتلن

 لوألا شماهلا زومر نع اديعب ‘ةفرصلا ةيملعلا تاجيرختلل شماه و

 ةدمتعملا مألا ةخسنلا نيب تارييغت نم انمامأ ثدحي ناك امو .هتاينقتو

 عضن انك ، ةبولطملا ةيملعلا ةيصخشلا ةءارقلاو ،ةدمتعملا رداصملاو

 ىلع رارقتسالاو ى رظنلا بيلقت دعب اطخلا ححصنو اعابت تاظحالملا

 : نم انعنمي مل اذه نكل ، دكؤملا ىنعملا
 اهب انلماعت زومر يهو 0 حجان شماه وحن انتهجو نتملا يف زومر دامتعا ٦-

 ثيداحألاو ، رداصملا نم نتملا ىلع ةدايزلاو ، ةميركلا تايآلا عم

 بولسألا نيبو اهنيب زييمتلا ضرفت يتلا ‘ةماعلا صوصنلاو 4 ةفيرشلا

 امهانصصخ ناتفوقعملاف [......] : ةيتآلا زومرلا تناكف : نتملل ماعلا

 لهسي ىتح ةطوطخملا ةخسنلا تاحفص ماقرأ نييعتل مث . ةميركلا تايآلل

 مث كلذ ريغ وأ ةعجارملا وأ حيحصتلا يف ةجاحلا دنع اهيلإ عوجرلا

 رومألا هذه يفف 0 ةدمتعملا رداصملا نم نتملا ىلع ةدايزلا يف اهانفظو
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 نيتفوقعملا ىلع اندمتعا اريخأو ،نيتفوقعملا نيتاه ىلع انلغتشا ،ةثالثلا

 ام نيب انزيمف ،نوققحملا اهعضو يتلا ةيعرفلا نيوانعلا ضعب نييعت يف

 يف نيتفوقعملا مدختسن دقو ، هسفن فلؤملا هعضو ام نيبو اهنم انعضو

 طقف ةميركلا تايآلا انزيم امهبو 4......» ردصملاو نتملا نيب فالخلا

 . صوصنلا لك نيب نم

 ءايشألا ضعب ريسفت وأ ءامسألا ضعب نيعت يف امهانفظو دقو (......)

 . ةفيرشلا ثيداحألا يفو ةيئزجلا

 ال ىرخأ تاينقتب نتملا ىلع لقثن مل ، ةطيسبلا تاراشإلاو زومرلا هذهبو

 . ةفيحصلل ماعلا نتملا يف صوصنلا ةءاضإو قايسلا اهيلإ وعدي

 نيب دئاس وه امم رهشالاب مازتلاو ں شماهلا يف ىرخأ ةيجهنم ةيئزج
 مث ، الوأ فلؤملا مسا ميدقت ماظن ىلإ عوجرلاب عجرملا ميظنت يه و 0 نيققحملا

 ردصملا مدقن انك ءاضيأ شماهلا عمو .ةسردم هذهو . ايناث عجرملا وأ ردصملا

 بولسأ مازتلا عم كلذ ىلإ ةرورضلا تعد نإ 0 قيثوتلا يف عجرملا ىلع

 وأ مقرلاو ةيآلاو ةروسلا ركذب ةميركلا تايآلا قيثوت يف ءاوس زجوم ينقت

 ىلإ عوجرلا كلذكو ث ةفيرشلا ثيداحألا جيرخت يف ةصتخملا رداصملا دامتعا

 قيثوتلا ناكو 0 ةماعلا عجارملا وأ رداصملاب ءافتكالا نود ،ءارعشلا نيواود

 . .ليبس نم كلذ ىلإ اندجو ام ،ةيساسألا انتليسوو انفده

 ينيدلاو يبدألاو يملعلا ةفيحصلا ءاطع ددعت ردقب تددعت دقف سراهفلا امأ

 تاينقتلا رهشأ كلذ يف نيدمتعم ةيتآلا سراهفلا عضو انررقف ،يوفللاو

 : قيقحتلا يف اهب لومعملا

 . ةميركلا تايآلا سرهف ١-

 . ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا سرهف ١٦-

 . راعشألا سرهف ۔٢
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 . مالعألا سرهف -۔٤

 . عقاومو ىرقو ندمو عالق نم ةينارمعلا ملاعملاو نادلبلا سرهف ۔٥

 ٦ نتملا يف ةدراولا بتكلا سرهف .

 طوطخملا نيمدقم ةطوطخملاو ةعوبطملا عجارملاو رداصملا سرهف ١-

 .عوبطملا مث .

 . تايوتحملا سرهف -ه

 ىلع دوقعم لمألاو ، ةيعبطملاوأ ةيملعلا ءاطخألا نم ةمالسلا يعدن ال اننإف اريخأو

 .قيثوت وأ كعجرم وأ ردصم ركذب باوصلا ىلإ انهيجوت يف هترظن ةقدو ئراقلا ةفاقث

 وأ ؤ مالعألا نم ملع وأ رعاش وأ مكاح وأ ،ملاع ةمجرت يف ضماغ جيرخت وأ صن

 يعوسوملا صنلا اذهل عفنأ هاري امم كلذ ريغ وأ ةلمج وأ ةملك حيحصت يف

 نعو ، يبدألاو يوغللاو يفرعملا هديصرو يدقنلا هسح نع اريبعت رثكأو ،©بعشتملا

 هقيرط دجيس مهتاظحالم ىلع اندامتعاو ،انريدقتو انمارتحا ءالؤهلف . ءاملعلا قالخأ

 انمق اننأ ملعلا عم 6 المع نسحأ نم رجأ عيضي ال هللاو 0 هنلا ءاش نإ ةيناثلا ةعبطلا وحن

 فوتسم يلمع قيقحت رادصإ ليبس يف ادهج رخدن نأ نود بولطملا بجاولاب

 دنع لامعأ نم هقحليس امو اذه انلمعب نوكن نأ وه فدهلاو ، هطباوضو هطورشل

 . نوصلخم اهلو 0 نوزتعم نحنو ةفيرشلا ةيلوؤسملا هذه انلمح نم نظ نسح

 نوققحملا
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 :ةمدقملا

 نعللا تيبأب ةيحتلا مهيلع تقلطأ نمل ،ناطلسلاو دجملا لفحم لعج يذلا هلل دمحلا

 .ناسللا ةقالذب ىلوطلا ديلا مهل تناكف ،ناه ربلاب ةيبرعلا مهتنسلأ ذحشملا .ناشلا ةمظعب

 مهتسائرب اوَزهو ،نيصلا ةنايص هب اولذأف ،نيبملا رصنلاب مهفحتأ ام ىلع هدمحأ

 نميلا داوطأ نميلاب مه اوناكف ،ندملا مامز مهكلم نم ناحبسف .ناجيتلاب سوؤرلا

 انديس مخفملا دجمألا مظعألا بطقلا ىلع مالتسلاو ةالصلاو .ناطحق ىلإ مهبسن لسلستب

 مه رخافم قورب ةقلأتملا هلآ ىلعو شناقرفلاو ليجنإلاو ةاروتلا يف هانث يراسلا دمحم

 .ناعمللاب رتاوتملا دمحلا ماجسنا عم

 حرشأسف ثةيناندعلا ةفيحصلا ةبطخ يف ةيناهربلا فاصنإلا ةنسلأب ،تلق دقل دعب امأ

 ام تممتأ املو .ناطحقو دعم ينب نع .نايعالل ةرابع ةميدقلاو ةثيدحلا مهبقانم رابخأ

 ركذ نم رسيتي اميف ،ىلاعت هللا ءاش نإ ،عراش نآلاف ،ةيناندعلا بقانم نم يل هنلا رسي

 ىوصقلا ةياغلا رخفلا يف اتغلب نيتليبقلا نيتاه نإ ةقيقحلا يفو شةيناطحقلا ةينميلا بقانم
 ةطاينو ناطلسلاو ةوقلا نإف ،نامزلا ميدق يف [تبثو] ؤ©ىوجنلاو رسلا ملاع ددمب

 ينبل نامزلا كلذ يف كي ملو ناطحق ينبل نأشلا ةمظعب نعللا تيباب ةيحتلاو ناجيتلا

 ةميسولا خيراوتلا ىلع علطا نمو ،ةرهاظلا ةوقلاو ةرهابلا ةعاجشلا الإ ناندع نب دعم

 كلذ دعب كلس نإف ‘باجحلا هل فشكناو باوصلا همقار ،ةميدقلا برعلا عئاقوو

 باجيإلا كلس يف “©باوصلا يلوت مظنو ،فاكنتسالا قحلا نع فكنتساو ©فاصنإلا

 يف يرسي ةينسلا ةقيقحلا لهأ دنع وهف ،ةيوسلا قيرطلا نع ةلويملا الإ ىبأ نإو

 ينب نإ :لوقأ ينإ مث ،'')هرون نم هل امف ارون هل هللا لعجي مل نمو » ،روزلا بهايغ

 ٤٠. ةيآلا ،رونلا ةروس )١(
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 ريخ ىلع ناقرفلاو يحولا لوزن دعب ،يمانلا دجلاو دجملا مهل راص ناندع نب دعم

 امهب هقفتلا ىلإ جاتحي الو ]٢[0 هيبنلا امهيلإ نيتللا نيترجهلاب نايدلا ةالص هيلع رشنلا

 امف ،ةفالخلا ناش .ملسو هيلع هلنا ىلص هللا لوسر ضبق امدعب مهل ناك مث هيقفلا

 مهل الإ بطخ الو ،نينمؤملا ريمأب دحأ مهلبق يعد امف ةفاضإلاب مهيلإ يرست تحرب

 ةبطخلا هذه يف هانب امك ،ميدقلا يف مهل ناكف ،نميلا امأو .نيمألا يبنلا دعب ربانملا يف

 لضفأ هيلع رشبلا ريخل راصنألا مه اوناك مالسإلاب هنلا ىتأ املو ميظعلا نأشلا نم

 :عقصمو ةذبهج لكل اهيبنت لاقف .ميركلا هباتك يف هللا مهحدم دقو ،ميلستلاو ةالصلا

 اؤوبت نيذلاو ةياغلا ةياهن هحدمب اوغلب دقو هناش لج لاقو .'')ه“عتت موق مأ ريخ مهأل

 يف ملسو هيلع هنلا ىلص يبنلا مهيلع ىنثأ دقو .ةيآلا مامت ىلإ '"«ناميإلاو رادلا
 اوقس دقل نميلا رد هللف .احيجر تاحلاصلا يف مهنازيم ناك ذإ احيرص ءانث ثيدحلا

 ىلص .نيملاعلا بر لوسر نيمألا دمحم نهب مهدمحف حئاصنلا بذع لالز مهترصنب

 نايفس نب برح نب '"اةيواعم نميلاب لان دقلو .نيرهاطلا نيبيطلا هلآ ىلع و هيلع هنلا

 ٣٧. ةيآلا ،ناخدلا ةروس )١(

 . .(نوحففملا مه ٩)..... ةيالا رشحلا ةروس )٢(

 6فانم دبع نب سمش دبع نب ةيمأ نب برح نب رخص نب ةيواعم :نايفس يبا نب ةيواعم )٣٢(
 ةكم يف دلو ٠ رابكلا نيزيمتملا برعلا ةاهد دحأو ؛ماشلا يف ةيومألا ةلودلا سسؤم :يومالا يشرقلا

 ةرمإ تحت شيج ةدايق هالو هنع هللا يضر قيدصلا ركب وبأ يلو املو .( ه ٨ ) اهحتف موي ملسأو

 نب رمع يلو املو .توريبو ليبجو ةقرع و اديص حتف يف هتمدقم ىلع ناكف ،نايفس يبأ نب ديزي هيخأ
 ) هيخا ( ديزي اه ريمأ توم دعب قشمد هالو مث ©ندرللا ىلع ايلاو هلعج }كهنع هنا يضر باطخلا

 لزع ههجو هنلا مرك بلاط يبأ نب يلع يلو املو .اهلك ةيماشلا رايدلا هل عمجف نافع نب نامثع ءاجو
 هترطيسب رمالا ىهتناو يلع نيبو هنيب بورحلا تبشنو .همدب ايلع مهتاو نامثع راثب ىدانف ،ةيواعم
 ىتح ةفالخلا يف يقبو ه ٤١ ةنس ةيواعمل ةفالخلا نسحلا هنبا ملس يلع لتقم دعبو .ماشلا ىلع
 توريب _ نييالملل ملعلا راد ،مالعألا :نيدلا ريخ يلكرزلا : رظنا .ه ٦٠ ةنس قشمد يف هتافو

 ٢٦١ -_ ٦٢٦٢. ص ‘عباسلا ءزجلا يم ١٩٩٧ رشع ةيناثلا ةعبطلا نانبل
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 ثتجا .نيتواعملل نميلا ةرصن بلستو ء''اايلع نينسحلا ابأ براح امل ايلع انأش

 قبي ملو ،اريمدت مهرمدف ،حافصلاو حامرألاب ا")حافسلا سابعلا وبأ نييومألا ةموثرج

 .عياشو هل رخفب رازن مهتلضان امل .عئاش رخف نميلل نكي مل ول شةلمجلابو .اريما مهنم

 نإف ححضاو دجم دجب نميلا رازن مهتلضان امل .حئال دجم ضيف رازنل نكي مل ول كلذكو

 ثحب لوطي ءافكألاب نكلو .ليوط عاب هل نم هب ابعي الف ليثأ دجم هل نم مولعملا نم

 .مكا رتملا لوقلا نيرخافتملل مسحي اممو . رفانتلا ببس لاصتالاب لصفني الو . رخافتلا

 ضحم لصحي باهولا هللا مالكب نإف .ا")«مكاقتأ هنلا دنع مكمركأ نإ » ىلاعت هلوق

 .'‘١هبابلألا اولوأ الإ ركذي امو » بادآلا ركذت بحلتسي هركذبو باوصلا
 قفوملا هللاو بادآلا لوصح نم هيف امو باسنألا ملع ىلع عالطإلا ةدئاف يف ةمدقم

 :باوصلل

 ةفرعملاو بسنلا ميلعت ىلع اوثح دق ملعلاو ةءورملاو مهفلاو بدألا لهأ نأ ملعا

 هنع اوهن امع اوهتنيو ،هب اورمأ ام اوتأيو ،مهماحرأ اولصيو ،مهباسنأ كلذب اوظفحيل

 مشاه نب دسأ تنب ةمطاف همأو ؛مشاه نب بلطملا دبع نب فانم دبع بلاط يبأ مساو :بلاط يبأ نب يلع ) ( ١

 ندل نم هدض ةنتفلا تلعتشا يذلا هنع هتنا يضر نافع نب نامثع لتق موي ةفالخلاب عيوب ؤفانم دبع نب

 ٥©فالآ ةينامت لمجلا ةعقو يف هعم لتق نم ةدع و نيفص ةعقومب تهتنا نأ ىلا يلع عم ترمتساو ةيواعم

 لمجلا ةعقو نيب ناكو .سانلا رئاس نم مهيقابو ،ةنامو فلأ ةبض نمو ثفالأ ةعبرأ ةصاخ دزألا نم مهنم

 نمحرلا دبع دي ىلع هلتقم ىتح ةفالخلا يف يقب ،اموي نيرشعو ةثالثو رهشأ ةعبس ةيواعم عم نيفص ةعقوو
 .يلؤدلا دوسالا يبأ ىلإ هاقلأو ةيبرعلا نسو وحنلا عضو نم لوأ وهو ه ٤٠ ةنس ناضمر ١٧ يف مجلم نب
 ‘بيبدألا ةفرعم يف بيرألا داشرلا وأ ءابدألا مجعم :يمورلا هلدا دبع ني توقاي هلدا دبع يبأ يومحلا : رظنا

 .٦٧١۔٥٧١۔٤٧١۔٢٧١ ص عبارلا عزجلا ‘م ١٩٩١ ىلوالا ةعبطلا ،نانبل ،توريب غةيملعلا بتكلا راد
 نب هنلا دبع نب يلع نب دمحم نب هلدا دبع وهو 4 [اهل ىنعمالو (دمحأ) ةطوطخملا يف] :حافسلا سابعلا وبأ ) ( ٢

 دلو ،©برعلا كولم نم ةاهدلا ةربابجلا دحأو ةيسابعلا ةلودلا ءافلخ لوأ :سابعلا وبأ ،بلطملا دبع نب سابعلا
 هل عيوبف ،ةيومألا ةلودلا شرع ضوقم يناسارخلا ملسم وبأ هتوعدب ماقو ثةنيدملاو ماشلا نيب ةارشلا يف اشنو
 نييومألا كولم رخأ ) دمحم نب ناورم لتقم دعب كلملا هل افصو .ه ١٢٦ ةنس ةفوكلا يف ارهج ةفالخلاب

 اهامس ةنيدم ىنب ثيح ءرابنألاب هتماقا تناكو .نييومألا ءامد نم حفس ام ةرثكل حافسلاب بقلو ( ماشلا يف
 همتاخ سبلي ادج ايخس ناكو .مالسإلا يف ةرازولا ثدحأ نم لوأ وه و .هتفالخ رقم اهلعجو ) ةيمشاهلا (

 ،يلكرزلا :رظنا .ه ١٣٦ ةنس رابنالاب يفوتو يردجلاب ضرم .بدالاو ،ملعلاو ةحاصفلاب فصويو ،نيميلاب
 ١٦. ص ،عبارلا ءزجلا ؛مالعألا :نيدلا ريخ

 ١٢٣. ةيآلا ،تارجحلا ةروس )٢(
 ٢٦٩. ةيآلا ،ةرقبلا ةروس - ٧ ةيألا ،نارمع لآ ةروس )٤(
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 اهظفحك اهباسنأ ظفحت برعلا تناك دقف .لاَهجلاو لذارألا بنجتو ،لاعفلا ءوس نم

 هميلعتك هبسن هدلو ملعيل مهنم لجرلا نإ ىتح .ممألا نم ةمأ هظفحت مل ام اهحاورأ

 الو ،هموق ريغ يف مهنم لجرلا لخدي الئل ]٣[ رهدلا ميدق يف مهلعف وهو ‘هعفانم ضعب

 اوظفحو ‘مهباسحأ كلذب اوطاحأ ‘هتريشع ريغ ىلإ يمتني الو ،هتليبق ريغ ىلإ بستني

 ممألا نم هريغو لجرلا نإ ىتح ممألا نم مهريغ يف كلذ ىري الو ؛مهباسنأ هب

 نم الإ نآلا دجوي سيلو .هبسني الو هفرعي ال اميف الجخ ىقبيف انيد هيبأ ءارو امع لأسي

 امو هيتأي ام لهجو ‘هتقيلخ تءاسو ،هلعف مالو ،سانلا ةلهجو لاذرألا جزامو طبنتسا

 بسنلا ميلعت ىلع هدعب نم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ضح دقو .ناعتسملا هلناو هيقبي

 هللا ىهن امع اوهتنيو ،هلاصيإب ىلاعت هنلا رمأ ام كلذب اولصيل ‘برعلا باسنأ ةفرعمو

 :لاقف ءارعشلا ضعب ىنعملا اذه ذخأ دقو كهنع

 اهباعص اوكفي نأ يف مهينعيو مهناش ملعلا يذلا سانلا اهيأ ايأ

 اهباصن ميركلا ناطحقو ةعم اهلك لئابقلا باسنأب مكيلع

 اهباوث نانجلا يف اوقلتل هيلع مكعيمج اولص هنلا لوسر لوقل

 ('هبالط اومورواوعساف هلاصيإب رمت هللا ام لاصيإ اهب نإف

 :هريغ لاقو

 ناميإو دشر ىلإ تيده دصقأ ادهتجم ملعلا نونفل ابلاط اي

 ناشلا ىرذ ىلعأ ىلإ ومسلا نم هلواحت اميف نطف اذ تنك نإ

 ناسنإ لك يهابتو العلا ىقرت اعبتم هللا لوسر لوقل نكف

 (")ناوضرب متزف مكماحرأ تاليص هب نإ ماوقالا بسن اوملعت

 ١١. ص لوألا ءزجلا 6باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا )١(
 .٢١۔١١ص هسفن ردصملا )٢(
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 لجرب اذإو () ظاكع قوسب فقاول ينإ لاق يميمتلا ىلإ هعفري ذاعم نب هللا دبع لاقو

 بناج لك نم هنوتأي سانلاو ي راحصلا ىمسي نامع (٢) راحص هلزنم ةرمض نم

 ملعأ نم ناكو ؤمهل رسفي وهو ؤمهباسنأ نع هنولأسي وأ اضعب مهضعب بكري ،ناكمو

 نم عساش لاقف هب ربخأف كلاح نع هلأسف ى لاحلا كلت ىلع وهو لجر هب رمف 4 ساانلا

 : لاقف هتراشإ هتبجعاف يراحصلا هرصبأف ؟املع هنم ديفتسا ام راحص هلزنمو .ةرمض

 نم وأ برعلا نم تنك نإ :لاق .ينفرعت ال كنإف :دراطع هل لاقف ؟لجرلا اهيأ نمم

 نم ينإف :دراطع لاق ؟مهتأ نم :يراحصلا لاق ‘برعلا نم ينإ :لاق .كتفرع مهفارشأ

 مأ تنأ ءاجرألا نمأ :يراحصلا لاق مث ،َيرضملا '"![اهيأ] مويلا نارمعال :لاق .رضم

 :لاق .سايلا دلو [٤]ءاجرألا نأو ،سيق ناسرفلا نأ تفرعف :دراطع لاق ؟ناسرفلا نم

 تنأ ةمزألا نمف :لاق .لجأ تلق :لاق .فدنخ دلو نم تنأ اذإف :لاق .ءاجرألا نم تلق

 ةمزألا نأ تملعف ،ينهذ ينكردأ مث ،هملكأ ام اليوط تقنرتف :لاق ؟مجامجلا نم مأ

 عمتجت تناك .زاجملا يذو فئاطلاو ةلخن نيب هعضوم .ةيلهاجلا يف برعلا قاوسأ نم :ظاكع قوس )١(

 ناك امك .هيف نوعيابتي ‘ةنس لك يف هنم نيرشعلا ىلإ ةدعقلا يذ لاله نم اموي نيرشع ةم لئابقلا هيف

 .ةلداجملاو ةسامحلاو رخافتلا راعشأ نم اوثدحأ ام اودشنيل قوسلا ىلا نورضحي ءارعشلا

 نانبل ،توريب يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ‘ةرسيملا ةيبرعلا ةعوسوملا :قيفش دمحم ‘لابرغ :رظنا

 . ١.٢٥ ص ،لوالا ءزجلا

 تشاع ةدنابلا برعلا نم راحص هتليبقو .ح ون نب ماس نب راحص مسا لمحت ةينامع ةنيدم : راحص ) ( ٢

 ىلص لوسرلا ةلاسر صاعلا نب ورمع امهيلا لمح امدنع 6ىدنلجلا ينبا رفيجو دبع مكح رقم تناك .اهب
 ةرضاح تناكف .يمالسإلا دهعلا يف اهتورذ ةنيدملا تغلب .نوينامعلا امهعم ملسأو ءاملسأو .ملسو هيلع هللا

 نامع ندم مظعأو ،قرشلا ةنازخو ‘نيصلا رمم تناكو ءاهنم ربكأ ةنيدم برعلا رحب ىلع سيلو .نامع
 اهتبصق ماؤتو لبجلا يلي امم نامع ةبصق راحص :هلوقب يومحلا توقاي اهفصوو .الام اه رثكاو انا رمع

 كلت يف سيل ةريبك ،جاسلاو رجألاب ةينبم هكاوفلاو تاريخلاو ءاوهلا ةبيط ةنيدم يهو ؤلحاسلا يلي امم
 ٥ بكن دق ناكو 0 ينامعلا رعاشلا يراحصلا نازوز نب دمحم يلع وبأ بسني اهيلإو .اهلثم يحاونلا
 :ةديصق نم هتدلب قوشتي لاقف ،دادغب ىلإ ج رخف

 ادرف ابرتغم ترص ىتح لهالا نع هفورص ينتدررش ارهد هللا ىحل

 ادشأر متيقل رادلا ينان ةيحت اوغلب يناميلا بكرلا اهيأ الأ

 ادصق هب اوزوجو راشب دجسمب اومملاف راحص يف متللح ام اذإ

 ةعبطلا ،ةيدوعسلا ضايرلا عيزوتلاو رشنلل ةعوسوملا لامعأ ةسسؤم ،ةيملاعلا ةيبرعلا ةعوسوملا :رظنا
 راد ثنادلبلا مجعم :هللا دبع نب توقاي يومحلا ٥.٤ ٤۔٣٤ص .رشع سماخلا ءزجلا ‘م١ ٩٩٩ ةيناثلا

 ٩. ٤۔٩ ٣٢٣ص ‘ٹلانلا ءزجلا .م١ ٩٩٥ ةينانلا ةعبطلا ،نانبل ثتوريب رداص

 .قايسلا اهيضتقي ةدايز )٢(
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 اذإف :لاق .مجامجلا نم :تلق :لاق .تربعف تأ دلو ،مجامجلا نأو ،سيق مهو ةميزخ دلو

 تمجوف :لاق ؟ميمصلا نم مأ يباورلا نمف :لاق ‘لجأ :تلق :لاق .أ دلو نم تنأ

 نم لب ال تلقف ،ميمت ميمصلا نأو ،بايرلا يباورلا نأ تفرع مث تكس يأ ةعاس

 ؟نيرثكألا نم مأ نيلقألا نمف :لاق .لجأ :تلقف :لاق ؟ميمت ينب نم تنأف :لاق "ميمصلا

 نم تنأ اذإ :لاق .نيرثكألا نم لب ال :تلقف ؟ميمت نب ورمعدلو نيرخآلا مهناوخإ نم مأ

 نأ تفرعف :لاق ؟دوجنلا نم مأ دامثلا نم مأ ىرذلا نمف :لاق .لجأ :تلقف :لاق .ديز دلو
 اذإف :لاق .ىرذلا نم :تلقف .سيقلا ؤرما دامثلا نأو دعس دوجنلا نأو ‘كلام ىرذلا

 فنألا نأ تفرعف ؟بتذلا نم مأ فنألا نمف :لاق .لجأ :تلق :لاق .كلام دلو نم تنأ

 :تلق .ةلظنح دلو نم تنأ اذإف :لاق .فنألا نم :تلقف .ةعيبر دلو بتذلا نأو ةلظنح

 ؛مجاربلا طيسولا نأ تفرعف ؟جوربلا نم مأ ؟ناسرفلا نم مأ طيسولا نم :لاق .لجأ

 اذإ :لاق غج وربلا نم لب ،ال :تلقف .ةلظنح نب كلام جوربلا نأو ‘عوبري ناسرفلا نأو

 ؟رودبلا نم مأ موجنلا نم مأ ‘باحسلا نمأ :لاقف ؤلجأ :تلقف .كلام دلو نم تنأ

 ينب ونب رودبلا نأو ،ةّيهط ينب ونب موجنلا نأو ،ةيودع ينب ونب باحسلا نأ تملعف

 نمأ :لاقف ،لجأ :تلقف .مراد ينب نم تنأ اذإ :لاقف .رودبلا نم لب ،ال :تلقف ،مراد

 ونب بانلا نأو ‘عشاجم ونب باضهلا نأ تملعف ؟باهشلا نم مأ ،بانلا نم مأ ،باضيهلا

 نم تنأ اذإ :لاقف ،بانلا نم لب ،ال :تلقف ‘لشهن ونب باهشلا نأو ،مراد نب هنلا دبع

 اذإف ترظنف ؟تيبنلا نم مأ رفاوزلا نمف :لاق .لجأ تلقف :لاق .مراد نب هللا دبع دلو

 نم تنأ اذإ :لاقف ،تيبنلا نم لب ،ال :تلقف .ةرارز تيبنلا اذإو ©فالحألا نم رفاوزلا

 دراطع انأ :تلقف ؟تنأ مهيأ :لاق ،مهنم انأ لجأ :تلقف :لاق .سذُغ نب ةرارز نب ادلو

 ادحأ تيأر ام :تلقف \ابسن نسحأ ال ينأ يميمت اي تمع ز :لاق .ةرارز نب بجاح نبا

 .اا كنم ملعأ رأ مل طق انأ لب :لاق .كنم ملعأ طق

 )١( ى لوألا ءزجلا ، باسنألا : ملس نب ةملس 0 يبتوعلا ص٩-١٠ .
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 نب كلام همسا و 6 بلاط يبأ نب يلع بحاص ١) يعخنلا رتشأل ١ مهنمو 6 عخنلاو

 ثدحأ هتأ حفينتلا يف '"ادادقملا هنع لاق يذلا هللا دبع نب كيرش يضاقلاو ‘ثراحلا

 هللا ىلص هللا لوسر مايأ يف نكت مل ةلادعلا يف ثحبلا نأو دوهشلا ةلادع يف ثحبلا

 . : - :. . -4 ]. ١ ١٭ . . ٢
 نانسو )"( «مكنم لدع يود اودهشاف نارقلا يف هنا عم ةباحصلا ماياو ،ملسو هيلع

 يذلا باذكلا ا٨)يسنعلا ةليبق دوسألا ةليبق سنعو نيسحلا لتاق يعخنلا نانس يبأ نب

 يف تيص مهلو نادمه اهعبارو ا”رساي نب رامعو ،نميلا يف ةوبنلا ىعا

 رابك نم 0 ريمأ : رتشألاب فورعملا 4 يعخنلا ثوغي دبع نب ثراحلا نب كلام وه : يعخنلا رتشألا )١(
 ٠ ةيباجلا يف ( رمع ) ةبطخ رضح هنا هنع تفرع ام ل واو . مالسإلا كردا ، هموق سينر ناك ى ناعجننتلا

 ( نامثع ) ىلع بلأ نمم ناكو . اهيف هنيع تبهذو . كومريلا دهشو . اهيف لسن هل ناكو ةفوكلا نكسو
 يف تامق ، اهدصقف ) رصم ( يلع هالوو يلع عم نيفص ماياو . لمجلا موي دهشو ةنيدملا يف هرصح رضحو

 ناعجنشلا نم عيو ديج رعش هلو ٨ هللا لوسرل تنك امك 4 يل ناك دقلف اكلام هنا محر : يلع لاقف . قيرطلا

 . ءاحصنلا ءاملعلا داوجالا

 . ٠ ص٩ ٢٥ سماخلا ءزجلا ٠ مالعألا : نيدلا ريخ ؛ يلكرزلا رظنا

 دبعم وبأ . يمرضحلا ينارهبلا يدنكلا دوسألا نباب فرعيو ءورمع نب دادقملا : يدنكلا دوسألا نب دادقملا )٢(

 نم لوأ وهو . مالسإلا رهظأ نم لوأ اوناك نيذلا ةعبسلا دحا وه و . لاطبألا نم يباحص ث ورمع وبأ وأ .
 : مهبحي هنا ينربخأو . ةعبرا بحب ينرما لجو زع هنلا نا ) : تيدحلا يفو . هتنا ليبس يف سرف ىلع لتاق
 ةبلعت نب ورمع هيبأ مساو . تومرضح ناكس نم ةيلهاجلا يف ناكو . ( ناملسو . رذ وبأو . دادقملاو ، يلع
 ٠ فيسلاب هلجر دادقملا برضف 4 ماصخ يدنكلا رجح نب رمش نيبو دادقملا نيب عقوو . يدنكلا ينارهبلا

 تلزن نأ ىلإ ، ( دوسألا نب دادقملا ) : هل لاقي راصف 0 يرهزلا ثوغي دبع نب دوسالا هانبتف ، ةكم ىلإ برهو
 ىلع يفوتو ةنيدملا نكسو . اهريغو اردب دهشو ( ورمع نب دادقملا ) ىمستي داعف ( مهنابال مهوعدا ) ةيالا
 عباسلا ءزجلا . مالعألا : نيدلا ريخ . يلكرزلا رظنا . م٣٥٦/ه٢٢ ةنس اهيف نفذو " اهيلا لمحف ٠ اهنم ةبرقم

 . ٢٨٢ص 4

 .٢ةيألا قالطلا ةروس )٢(

 لهأ نم ذوعشم ئبنتم : رامخلا وذ ، يجحذملا يسنعلا فوع نب بعك نب ةلهيع وه : يسنعلا دوسألا )٤(
 دترا نم لوا ناكف ٠ ملسو هيلع هنلا ىلص يبنلا مايأ دترا و 6 نميلا تملسا امل ملسأ ٠ ارابج اشاطب ناك . نميلا

 ءاعنصو نارجن ىلع بلغتو ٠ جحذم هتعبتاف اهب مهاوهتسا بيجاعأ هموق ىأرو ٠ ةوبنلا ىعذأاو . مالسإلا نع

 . ندع ىلا ءاسحإلاو نيرحبلا ىلإ فئاطلا ىلإ تومرضح ةزافم نيب ام ىلع بلغ ىتح هناطلس عستاو 4

 ناكو . هلتق ىلع ضيرحتلاب نميلا يف مالسإلا ىلع يقب نم ىلإ ملسو هيلع هنلا ىلص هتنا لوسر بتك تءاجو
 ٠ سماخلا ء زجلا ‘ مالعالا : نيدلا ريخ ؛ يلكرزلا رظنا . دحاو رهشب يبنلا ةافو لبق زوريف دي ىلع هلتقم

 . ١١١ص

 يسنعلا يجحذملا ينانكلا رماع نب رساي نب رامع 0 ( م٦آ٧٥۔٦٥ا٧ / ه٧٣ه.ق )٥٧١ :رساي نب رامع )٥(
 رهجلاو مالسإلا ىلا نيقباسلا دحأ وه و يأرلا يوذ ناعجنتلا ةالولا نم . يباحص ٠ ناظقيلا وبأ ‘ يناطحقلا

 ) هبقلي ملسو هيلع هنا ىلص يبنلا ناك ، ناوضرلا ةعيبو قدنخلاو ادحاو اردب دهشو . ةنيدملا ىلإ رجاه .هب
 يف ادجسم ىنب نم لوأ وهو .امهدشرأ راتخا ألا نيرمأ نيب رامع ريخ ام : تيدحلا يفو . ( بّيطملا بيطلا
 عم نيفصو لمجلا دهشو . اهنع هلزع و ،انمز ماقاف . ةفوكلا رمع هالوو ( ءابق هامسو ةنيدملا يف هانب ) مالسإلا
 يف اباتك ينيبسلا هثلا دبع عضو ‘ اثيدح ٦٢ هل . ةنس نوعستو ثالت هرمعو ه ٢٣٧ ةنس نيفص يف لتقو . يلع

 . ٦٢ص ٠ سماخلا ءزجلا 4 مالعألا : نيدلا ريخ ٠ يلكرزلا رظنا . ) رساي نب رامع ( همسا هتريس
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 يضاقلاو ا"١رجح نب سيقلا ؤرما مهنم ةدنك اهسماخو مالسإلاو ةيلهاجلا
 ؟ - م . . ب . . . ٢ ح

 مانا ىلإ رمتساو ) ةفوكلا هنع هتنا يضر ) 'باظطنخلا نب رمع هالو ) حيرش

 لكآ ؛ينب نم ،يدنكلا ثراحلا نب رجح نب سيقلا ؤرما (م٥ )٧ ٤٥٤٩ :رجح نب سيقلا ؤرما ) ( ١

 كساكسلا فالخمب وأ ‘دجن يف هدلوم لصألا ينامي قالطإلا ىلع برعلا ءارعش رهشأ ،رارملا

 هوبأ ناكو .يدع ليقو ،ةكيلم ليقو ،جدنح ليقف ‘همسا يف نوخرؤملا فلتخاو ،هبقلب رهتشا .نميلاب
 ببشي لعجو مالغ وهو هلاقف 4 رعشلا لهلهملا هنقلف } رعاشلا لهلهملا تخأ همأو ؛نافطغ و دسأ كلم

 ( نومد ) ىلإ هدعباف .هتني ملف هتريس نع هاهنف ،هابأ كلذ غلبف ؤبرعلا كيلاعص رشاعيو وهليو
 لعج مث ،نينس سمخ ءاهز ماقاف ٥هرمع نم نيرسشعلا يف وهو ،هتريشعو هنابآ نطوم تومرضحب

 هيبأ ىلع دسأ ونب راث نأ ىلإ 0 وهليو وزغيو برطيو برشي ، برعلا ءايحأ يف هباحصأ عم لقتني
 همد ينلمحو اريغص ينعيض ! يبأ هلدا محر :لاقف با رىثلل سلاج وهو سيقلا أرما كلذ غلبف 6هولتقو

 راث ىتح لزي ملف ، هدغ نم ضهنو ! رمأ ادغو 0 رمخ مويلا ! ادغ ركس الو ، مويلا دعب وحص ال 0 اريبك
 يبرعلا بدألا يف زجوملا : انح ؛ يروخافلا : رظنا .اريثك ارعش كلذ يف لاقو ،دسأ ينب نم هيبأل
 ؛ يلكرزلاو ١ . ص١٧٧١۔١٧٨ ٠٨ ج ؤ م ١٩٩١ ةيناثلا ةعبطلا } نانبل ، توريب ، ليلجلا راد . هخيراتو

 . ٢١۔١١ص ى يناثلا ءزجلا 0 مالعألا : نيدلا ريخ
 ردص يف ءاهقفلا ةاضقلا رهشأ نم : ةيمأ وبأ 8 يدنكلا مهجلا نب سيق نب حيرش : يضاقلا حيرش )٢(

 يف ىفعتساو . ةيواعمو يلعو نامثعو رمع نمز يف ‘ ةفوكلا ءاضق يلو ‘ نميلا نم هلصأ ى مالسإلا

 رعشلاو بدألا يف عاب هل } ءاضقلا يف انومأم 0 ثيدحلا يف ةقث ناكو ، ه٧٧ ةنس هافعاف 0 جاجحلا مايأ
 ١٦١. ص ث ثلاثلا ءزجلا ، مالعألا : نيدلا ريخ ؛ يلكرزلا رظنا . ه٨٧ ةنس ةفوكلاب تامو اليوط رسع

 . يودعلا يشرقلا ليقلا نب باطخلا نب رمع ( م٤٤٦,/٤٨٥ / ه٣٢٢۔ه ق٠٤) : باطخلا نب رمع 9

 عاجشلا 0 ليلجلا يباحصلا 0 نينمؤملا ريماب بقل نم لوأو 0 نيدشارلا ءافلخلا يناث ، صفح وبا

 هلو { مهفرشأو شيرق لاطبأ نم ةيلهاجلا يف ناك 0 لثملا هلدعب برضي 0 تاحوتفلا بحاص ‘مزاحلا
 مالسإلا زعي نأ هبر وعدي ملسو هيلع هنا ىلص يبنلا ناك نيذللا نيرمعلا دحأ وهو . مهيف ةرافسلا
 ه ١٢٣ ةنس ركب يبأ ةافو موي ةفالخلاب عيوب . عئاقولا دهشو 0 نينس سمخب ةرجهلا لبق ملسأ . امهدحاب
 لوأ وهو 0 ةريزجلاو رصمو ننادملاو سدقلا تحتتفاو 4 قارعلاو ماشلا حتف مت همايا يفو ز هنم دهعب

 يضقي ناكو ،نيملسملل لام تيب ذختاو . عئاقولاب نوخرؤي اوناكو ى يرجهلا خيراتلا برعلل عضو نم
 ىلع افرشم الاوط ،نوللا يجاع ضيبا ناك : هتافص يف اولاق . ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا دهع ىلع

 يف رجنخب ةليغ يسرافلا زوريف ةؤلؤل وبأ هلتق متكلاو ءانحلاب هتيحل غبصي ث ع زنأ ، ةيحللا ثك ، سانلا
 © مالعألا : نيدلا ريخ ؛ يلكرزلا : رظنا .لايل ثالث ةنعطلا دعب شاع و حبصلا ةالص يف وهو هترصاخ
 . ٦٤۔٥٤ص سماخلا ء زجلا

 نب رمع دهع يف ناك دقف اهريصمت امأ . اهعضوم ةرهُم تطتخا قارعلا يف ةنيدم : ةفوكلا ) ( ٤

 . ةرامإلا رادو دجسملا اهيف طخ يذلا صاقو يبأ نب دعس دي ىلع ه ١٧١ ةنس هنع هنلا يضر باطخلا
 تلظو . بلاط يبأ نب يلع دهع يف ةرونملا ةنيدملا نم ةفالخلا جورخ دعب ةيمالسإ ةمصاع لوأ يهو
 ةفاك يف ايراضح العشمو . نييرجهلا فلاثلاو يناثلا نينرقلا يف ملعلاو ةفاقثلا زكارم نم ازكرم ةفوكلا

 ؛ يومحلا رظنا . ةرصبلاو ةفوكلا : نيتسردملا ىدحإو . وحنلاو ةغللا ءاملع ىقتلم تناكف 0 ملعلا عورف

 عبارلا ءزجلا ، ١٩٩٥ 4 ةيناثلا ةعبطلا { نانبل ى توريب 0 رداص راد ى نادلبلا مجعم : هللا دبع نب توقاي

 © ضايرلا 0 عيزوتلاو رشنلل ةعوسوملا لامعأ ةسسؤم . ةيملاعلا ةيبرعلا ةعوسوملا 8 ١٩٤۔٠٩٤ص
 . ٨٨٢ص ب نورشعلا ءزجلا ‘ م ١٩٩٩ . ةيناثلا ةعبطلا . ةيدوعسلا

1



 6رامنأ ونب اهعباسو ،دارم ونب اهسداسو ،نوكتنلاو كساكتنلا مهنمو .''جاجحلا

 يلع هلسرأ يذلا ا"يباحصلا يلجبلا هللا دبع نب ريرج ةليبق ةليجبو ،ةمعتخو

 يلعل ةيواعم ىلع ةعيبلا ذخأيل ،'٠لمجلا ةعقو دعب ا"!ماتثلا ىلإ بلاط يبأ نبا

 ا©صاعلا نب ورمع هيلإ لصو نأ ىلإ ةيواعم هلطامف

 ٨ كافس 0 ةيه ادو دناق ، دمحم وبأ ‘ يفقتلا مكحلا نب فسوي نب جاجحلا ) م٧ ٤١۔٠٦٦ /ه ٩د٥۔ ٤ ` ) جاجحلا( ( ١

 يف ناكف " ناورم نب كلملا دبع بنان عابنز نب ح ورب قحلف ماشلا ىلإ لقتناو " فئاطلا يف اشنو دلو . بيطخ
 ىلا فحزف ٠ ريبزلا نبي هللا دبع لاتقب هرمأو ٠ هركسع رمأ كلملا دبع هدلق ىتح رهظي لاز ام مث . هتطرش ديدع

 هيلإ فاضأ مت ٠ فئاطلاو ةنيدملاو ةكم كلملا دبع هالوف ٥‘هعومج قرفو } هللا دبع لتقو ٠ ريبك شيجب زاجحلا

 طساو ةنيدم ىنبو ةنس نيرشع ةرامإلا هل تبثو 0 ةرونلا عمقو ةفوكلا ىلا فرصناف . هيف ةمناق ةروثلاو ، قارعلا
 ءزجلا مالعألا : نيدلا ريخ ؛ يلكرزلا : رظنا . سردناف 0 ءاملا ه ربق ىلع يرجاو ٥ ه ٩٥ ةنس طساوب تام ى

 . ٨٦١ص ث يناثلا

 لبق ملسأ . يلجبلا هللا دبع وبأ :ليقو ، ورمع وبأ ،رباج نب هللا دبع نب ريرج وه : يلجبلا هئا دبع نب ريرج )٢(
 ٥ ةمالا هذه فسوي ريرج : رمع هنع لاق { ةروصلا نسح ناكو 0 اموي نيعبراب ملسو هيلع هنلا ىلص يبنلا ةافو

 مهعمجف ةقرفتم ةليجب تناكو 0 ميظع رثأ اهريغ و ةيسداقلا قارعلا يف بورحلا يف هل ناكو ، هموق ديس وهو
 تام ليقو ، اهب تامف 7 ءايسيقرق ىلإ اهنع راس مث ةفوكلاب ريرج ماقاو 0 اريرج مهيلع لعجو باطخلا نب رمع
 ‘ ةيملعلا بتكلا راد ٠ ةباحصلا زييمت يف ةباغلا دسأ : دمحم نب يلع نسحلا يبا ٤ ريثالا نبا رظنا . ةارىىلاب

 . ينالقسعلا رجح نباو . ٩5 ١٢۔٠٢٥۔٩٢٥ص 4 لوالا ء زجلا ‘ م ١٩٩٤ ماع ىلوالا ةعبطلا . نانبل ٨ توريب

 . لوألا ءزجلا ٨ م٦٩٩١ ء ىلوالا ةعبطلا ، نانبل ى توريب ث ةلاسرلا ةسسؤم 0 بيذهتلا بيذهت : يلع نب دمحأ

 . ٦٩٢ص

 ءيط لبج نمو “ ةيرصملا رايدلل مخاتملا شيرعلا ىلا تارفلا نم دتمي ماشلا دالب ىمسي عساو ميلقإ : ماشلا ) (٢

 ١ صمح 6 ةامح 6 بلح 4 جبنم : ندملا تاهمأ اهبو ث دالبلا نم كلذ هماش امو ) طسوتملا رحبلا ( مورلا رحب ىلا

 ىلإ ةيمالسإلا روصعلا يف تمسق ث نالقسع 0 روص ى اكع ، سبارط . ةيكاطنأ ى ةرعملا 8 سدقملا تيب ، قشمد

 ٨ ةيروس ) لود عبرأ ىلإ ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعبو ، تايوشاب عبرأ ىلإ ينامثعلا دهعلا يفو . دانجأ ةسمخ
 ۔١١٢ص 4 ثلاثلا ء زجلا ٠ نادلبلا مجعم : هللا دبع نب توقاي ؛ يومحلا : رظنا . ) ندرألا ٠ نيطسلف ٠ نانبل

 ٢١٢,

 يبأ نب يلع ةفالخ يف نيملسملا نيب تعقو يتلا كراعملا نم ةدحاو ةبيرخلا وأ لمجلا ةعقو : لمجلا ةعقو ( )٤
 اهتيحض بهذو ى ه ٢٣٦ ةنس نينمؤملا مأ ةشناع و هنلا ديبع نب ةحلطو ماوعلا نب ريبزلا هيلع ج رخ امدنع بلاط
 نيب نم ةحلطو ريبزلا ناكو . ةحلطو ريبزلا باحصا نم مهفصنو يلع باحصأ نم مهفصن ليتق فالآ ة رشع

 . ةيملعلا بتكلا راد ة خيراتلا يف لماكلا ؛ ريثألا نبا : رظنا لمجلا ةعقو نع تامولعملا نم ديزملل . يلتقلا
 . ٩٤١۔٩٩ص . فلاتلا ءزجلا ٩٨٧ ١م ٠ . نانبل ٨ توريب

 رصم حتاف 7 هلل ا دبع وبأ ؤ يشرقلا يمهسلا لئاو نب ( م٤٦٦۔٤٧٥ / ه ٣٤/ه ق٥ ٠ ) : صاعلا نب ورمع )٥(
 لوسرلا هلمعتسا 4 ةيبيدحلا ةنده يف ملسأو . مالسإلا ىلع ءادشألا نم ةيلهاجلا يف ناك ‘ برعلا ةاهد دحأو .

 لهأ حلاصو ، نيرسنق حتف يذلا وه و . رمع نمز يف ماشلا يف داهجلا يف شويجلا ءارمأ نم ناك مث ، نامع ىلع
 يلع نيب ةنتفلا تناك املو ٨٥ نامثع هلزع و 6 اهحتفف رصم مث ٠ نيطسلف ىلع رمع هالو ، ةيكاطناو جبنمو بلح

 عمجف ٥ نينس تس اهجارخ هل قلطاو } - ه٨٣ ةنس رصم ىلع ةيواعم هالوف } ةيواعم عم ورمع ناك ةيواعمو

 ٠ سماخلا ءزجلا ٠ مالعألا : نيدلا ريخ ؛ يلكرزلا رظنا . ةريثك هرابخأ } طاطسفلا يف يفوتو ، ةلئاط الاومأ

 . ١٨٢ص ، ثلاتلا ء زجلا ى بيذهتلا بيذهت :يلع نب دمحأ . ينالقسعلا رجح نباو . ؛٩ص
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 رادلا دبع ونب مخلو [٦]ماذجو ورمع مهنمو ،يلع لاتق ىلع لقتناو ''!نيطسلف نم

 نيذلا مهو ،ةدئاب ماسقأ ةثالث مهلك برعلاو ،هلماع ونب هلماع نمو ،يراةلا ميمت طهر

 لبق نيذلا مهو ةبراعو ،ىلوألا مهرجو دومثو داع هللا مهدابأو مهرابخأ تلض

 نكت مل مالتسلا هيلع ليعامسإ نال ةبرعتسم اومس ةبرعتسمو ،مالتسلا هيلع ليعامسإ

 مهنم ءادلو رشع انثا هل دلو ثةيناثلا مهرج نم جوزت املف ،ةيناربع لب ةيبرع هتغل

 زاجحلاب كلملا هل اودقع و مه رج نم هلاوخأ هجوتف ] دومع يف وه يذلا راديق

 مهريهاشم نمف ةروكذم عياقوو ةروهشم لاجر برعللو '")مارحلا تيبلا ةندسو

 ،رياحبلا رحب نم لوأ وهو شزاجحلا ريبك ناك ي دزألا ةثراح نب يحل نب ورمع

 ليعامسإ نيد ريغو ،اهدبعو ةبعكلا قوف مانصألا لوح نم لوأو ،بياوسلا بيسو

 ةعازخ بسنت هيلإو ‘تابيغملاو رابخألاب هيتأي نجلا نم بحاص هل ناكو ىمالتملا هيلع

 لزنو ،ا")مرعلا ليس نم اوقرفت نيذلا نميلا لئابق نم اهريغ نع تعزخنا اهنأل

 نادقع اهندم روهشم نمو } سدقملا تيبلا اهتبصق ، رصم ةيحان نم ماشلا روك رخآ يه :: نيطسلف (١)

 نم ماشلا دانجأ لوأ يهو . نيربج تيب 4 افاي ‘ احيرأ ‘ سلبان . ةيراسيق ‘ فوسرأ أ ةزغ ب ةلمرلا ‘

 تيمس امنإ : دمحم نب ماشه لاقو . حون نب نالف دلو نم موثلك نب نيطسلفب تيمس . برغلا ةيحان
 نب ماح نب ناعنك نب ايقدص نب ميخولسك : لاقيو ، حون نب ثفاي ينب نم ميخولسك نب نيشيلفب نيطسلف
 . عبارلا ءزجلا ث نادلبلا مجعم : هللا دبع نب توقاي ؛ يومحلا رظنا . نيطسلف اهيلا تبسن دقو ٠ حون

 .٥٧٢۔٤٧٢ص
 لبق شيرق هتددجو 0 مالسلا هيلع ميها ربإ يبنلا هماقأ عبرم ءانب ى ةفرشملا ةبعكلا وأ : مارحلا تيبلا (٢)

 ىلص دمحم هرهط نأ ىلإ اهمانصأ رقم ناكو 0 ربكالا شيرق دبعم ، ةرم ريغ كلذ دعب ددجو { ةثعبلا
 يف برعلا هيلإ جح ٠ ج ابيدلاب يسگو فقس مث © افوشكم ناك . مانصال ١ مطحو . حتفلا ماع ملسو هيلع هنا

 ةبعكلاو ٠ مارحلا تيبلاو ٠ قيتعلا تيبلا ىمسيو 0 راطقالا فلتخم نم نوملسملا هيلإ جحيو 6 ةيلهاجلا

 ٥٦٤١ص 0 ٢٦ج ‘، ةرسيملا ةيبرعلا ةعوسوملا : قيفش دمحم ؛ لابرغ : رظنا . ةفرشملا

 ةرومعملا ضرألا برخ ثيح نميلا ضرأ يف برام دس برخ يذلا مرعلا ليس عقو : مرعلا ليس )٢(
 دلو ناكو ث ابس نب ريمح دالب ةماع و ، برعي نب بجشي نب ابس نب نالهك دالب برخ ام رثكأ ناكو ث
 ج وهو مهريبكو مهديس رماع نب ورمع ناكو ، نامزلا كلذ يف نميلا ةداس نالهك دلوو ريمح
 هتربخأ يذلا ، نهاكلا رماع نب نادمع هيخأ ىلإ ةسانرلا تراصو رماع نب ورمع تامف 0 راصنألا

 الا قبي ملو نيضرألا نم موركلا تقرغ دسلا راهنا امدنعو . راهنيس دسلا نأب ةقيرط ةنهاكلا هيخأ ةنبا
 © نانجلاو قئادحلاو عايضلا تبهذو تومرضحو رامذ لثم ةديعبلا ةنكمألاو لابجلا سوؤر يف ناك ام
 ‘ ٥ج ‘ نادلبلا مجعم : هللا دبع نب توقاي ؛ يومحلا رظن أ .برعلا ةريزج يف ةقطنملا ناكس قرفتو

 .٧٢۔٦٣۔٢٥٢ص
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 نكسأ نأ ىلإ مهعم تيقبو ةسائرلاو تيبلا ةنادس مهل تلصحو .اااةكم نم برقلاب

 رمخ قزب ةبعكلا حيتافم هنم ىرتشاو ،ناسبغ وبأ همسإ مهنم الجر ( ٢ 'بالك نب يصق

 :ليقف

 داربأو باوثأ و رمخ قزب تركس ذإ هللا تيب ةعازخ تعاب

 لثم امرح اونب اوناك مهنإف ،نافطغ ازغ و اليوط ارمع شاع يبلكلا بابح نب رهز مهنمو

 ءافرص رمخلا برشب تامو ‘مهمرح برخو ،ةريثك بورح دعب مهب رفظو ،ةكم مرح
 :)۔. 4 / ٣ .م ح . : . د . م
 . (٠)ةنسألا بعالم رماع وباو ) )يبلغتلا موثلك نب ورمع افرص رمخلا برشب تام نمف

 كمت اهنأل ةكم تيمسو . مالسلا هيلع ميهاربإ انديس مايأ ىلإ اهخيرات عجري ةسدقم ةيمالسإ ةنيدم : ةكم )١(
 ملسو هيلع هنا ىلص دمحم يبنلا اهب دلو . اهب سانلا ماحدزال ةكم تيمس امنإ لاقيو } مهتوخن بهذت يأ نيرابجلا
 اهلخد . ناثوألا ةدابعل ادهم ةيلهاجلا يف تناك امك ث مالسإلا لبق ام ذنم لفاوقلا ةراجتل امهم ازكرم تناكو 4
 اهلوح نمو ىرقلا مأ رذنتل : لاقف ىرقلا مأ ىلاعت هنلا اهامس . م٠٢٦/ه٨ ةنس احتاف ملسو هيلع هللا ىلص لوس رلا

 هللا يضر ةشئاع تلاقو . نيمالا دلبلا اذهو نينس روطو نوتيزلاو نيتلاو : ىلاعت هلوق يف نيمالا دلبلا اهامسو
 دلبب يبلق ننمطي ملو 0 ةكمب اهنم ضرألا ىلإ برقأ ناكمب ءامسلا سرا مل ينإف ةكم تنكسل ةرجهلا ال ول : اهنع
 ىلا مه دصقمو نيملسملا جحم ةفرشملا ةبعكلا اهيف ٠ ةكمب هنم نسحأ ناكمب رمقلا رأ ملو ٠ ةكمب نأمطا ام ردق

 لابرغ . ٣٨١۔٢٨١۔١٨١ ص سماخلا ء زجلا ٠ نادلبلا مجعم ‘ هلا دبع نب توقاي ؛ يومحلا رظنا . نيدلا موي

 . ٣٢٢٧١ص ى يناثلا ءزجلا ٠ ةرسيملا ةيبرعلا ةعوسوملا ٠ قيفش دمحم

 لوا وه :ليق . مهسينرو هرصم يف شيرق ديس : يؤل نب بعك نب ةرم نب بالك نب يصق : بالك نب يصق )٢(
 همأ تجوزتف ى لفط وه و هوبأ تام . يوبنلا بسنلا ةلسلس يف سماخلا بألا وهو . ةنانك ينب نم كلم هل ناك نم
 ىريو . هموق راد نع هدعبل (ايصق) يمسو هرجح يف بسضشف ؤ ماشلا فارطأ ىلإ اهب لقتناف 0 ةرذع ينب نم لجرب

 تيبلا يلوو . ءاهدلاب افوصوم ناكو . زاجحلا ىلإ داع ربك املو ( ديزي ) وأ ( ديز ) همسا نأ نيخرؤملا رثكأ
 ىوقتل ، ةكم مهنكسأو ، ةيدوألاو باعشلا نم هموق عمجف 9 لئابقلا هتبراحو 0 اهناينب دئجو. ةبعكلا مدهف " مارحلا
 ٠ هيأرب نميتت شيرق تناكو . ء اوللا و ةودنلاو ةدافرلاو ةياقسلاو ةباجحلا هل تناكو ) اعمجم ( هوبقلف ٠ هتيصع مهب

 يلكرزلا رظنا . ةفرع نم عفد نم اه اريل ) ةفلدزملا ( يف رانلا دوقو تثدحأ يذلا وهو . هراد يف الا ارمأ مربت الف

 . ٩٩١-٨١٩١ص . سماخلا ءزجلا ، مالعألا : نيدلا ريخ ؛

 هوبأ ناك 3 يلهاج رعاش 5 دوسألا وبأ ، بلغت ينب نم ، باثع نب كلام نب موثلك نب ورمع : موثلك نب ورمع )٢(
 دالب يف برعلا ةريزج يلامش يف ورمع دلو . روهشملا بيلك يخأ 0 لهلهملا تنب ىليل هماو ى هموق ديس موثلك
 ورمع أشن دقو . ( سانلا بلغت ونب تلكأل مالسإلا اطبأ ول ) ليق ىتح برعلا لئابق زعا نم بلغت تناك " ةعيبر

 يف وهو هموق ديس راصو 0 بناجلا زيزع افونأ 0 هموقبو هسفنب ابجعم ددؤسلاو ةعفرلا نم وجلا اذه يف موثلك نب
 ءادع ةلاح يف كلذ دعب بلغت تحبصأ ثيح . ةريحلا كلم دنه نب ورمع لتاق وهو ، هرمع نم ةرشع ةسماخلا

 لوح رودي ليلق رعش موثلك نب ورمعل . م٦ ٠٠ ةنس يفوت 6 لئابقلا نم مهفلاحي نم عيمجو ةرذانملا عم ديدش
 : اهعلطم تيب ةنم غلبت داكت رفاولا رحبلا ىلع ةينون يهو 4 ةقلعملا هرهشأو ٠ حدملاو ءاجهلاو رخفلا

 انيردنألا رومخ يقبت الو انيحبصاف كنحصب يبه الا
 م٧٨٩١ ةرشع ةيناثلا ةعبطلا { نانبل ى توريب س ةيسلوبلا ةبتكملا 4 يبرعلا بدالا خيرات :انح . يروخافلا رظنا

 ىلوالا ةعبطلا ٠ نانبل توريب 4 ةلاسرلا ةسسؤم ٠ نيفلؤملا مجعم : اضر رمع 4 ةلاحكو ١٩. ١٢ ص ب

 . ٥٨٥ص . يناثلا ءزجلا . م١ ٩٩٢٣

 . ١٧١۔-٠٧١ص ١ج ،باسنألا ، ملسم نب ةملس ، يبتوعلا )٤(
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 ةبيتق نب دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ لاق نميلا مه و ةيناطحقلا باسنأ ةفرعم يفو

 وه و ،مالتملا هيلع هللا يبن دوه نب ناطحق دلو نم نميلا نأ ىلع باسنلا عمجأ :يلهابلا

 نب ماس نب مرإ نب صوع نب داع نب دولخلا نب دولخأ نب خلاش وهو ىهنلا دبع نب رباع

 درايلا نب مالتسلا هيلع سيردإ وهو ،خونخأ نب خلشوتملا نب كمل نب مالتسلا هيلع حون

 ضعب لاقو .بارتلا نب مالتسلا هيلع مدآ نب ثيش نب شونأ نب نانيف نب ليئالهم نب

 نب دشخفرأ نب خلاش وهو هللا دبع نب رباع وهو دوه نب ناطحق وه لب :بسنلا لهأ

 تيباب هيلع ملس نم لوأو ،نميلا كلم نم لوأ ناطحق ناكو .مالتملا هيلع حون نب ماس

 نيح نميلا هدلو ىمسو ،هيلإ مهعامجإو هدلو نم مهلك نميلاو ، كولملل لاقي امك ،نعللا

 دوه نب ناطحقو ميهاربإ نب ليعامسإ يقتلي ال مهضعب لاقو ءاهب اولزنو اهيلإ اونمايت

 نميلا يقتلي :مهضعب لاقو .[٧]لوقلا نم دمتعملا اذه ىلعو ،حون نب ماس يف الا

 رباع ىلإ ناندعو ناطحق يقتلي مهضعب لاقو .حون نب ماس نب دشخفرأ ىلإ رازنو

 وأ ةعازخ نم اموق ىأر مالتسلا هيلع يبنلا نإ ليقو ثمالتسلا هيلع هللا يبن دوه وهو

 دقف ليعامسإ ينب اي اومرا :ملسو هيلع هتنا ىلص لاقف ،نوديجيف نومري مهو ةعاضق

 دلي مل ليعامسإ نأ باسناألاب ملعلا لهأ نم روهمجلا هيلع يذلاو ايمار مكوبأ ناك

 نود ناندعل ادلو ليعامسإ لعجي وهو كلذ ريغ لوقي مهضعبو ،ملع أ هللاو نميلا

 ناطحق ىلإو .ةيناطحقلا باسننأب ةفرعملا له أو بنننلا له ] عامجإ كلذ ىلع و .ناطحق

 نب ناطحق :اولاق مالتسلا امهيلع ميهاربإ نب ليعامسإ ىلإ هبسني مث نميلا عامجإ

 نب دمحم نب ماشه هبسني ناك اذكه .ميهاربإ نب ليعامسإ تبن نب رمثي نب عسيمهلا

 نوبسني بسنلاب ملعلا لهأ كردأ هتإ :هوبأ هل لاق هنأ ركذي ناكو ،ا'ايبلكلا بئادلا

 بسنلاب املاع ناك . ةمالعلا ةباسنلا ي رابخألا رذنملا وبأ ٠ يبلكلا رمع نبا : يبلكلا بناسلا دمحم نب ماشه )١(

 نب دمحم نعو . دهاجم نع و 7 رسفملا دمحم رضنلا يبأ هيبأ نع ذخأ 0 اهبلاثمو اهعئاقوو اهمايأ و برعلا رابخأو
 هنع ثدحو . مه ريغ و ٠6 مادقملا ني دمحأ بعنشألا يبأو ‘ يدقاولا بتاك دعس نب دمحم و ت يدادغبلا يرتملا يبأ

 عبرأ ةنس ماشه تام . دحأ هسني مل ام تيسنو ث دحأ هظفحي مل ام تظفح : هسفن نع لاق هنأ هنع ىوريو ، ةعامج
 : ىضر رمع ؛ ةلاحك رظنا . افننصم نيسمخو ةنام ىلع ديزت هفيناصتو . نيتنامو تس ةنس ليقو ‘ نيتنامو

 . ٨٨٧ ١ ص نمانلا ءزجلا مالعالا : نيدلا ريخ ؛ يلكرزلاو ٠ ص٢ ٦۔٦٤ ٠ عبارلا ءزجلا . نيفلؤملا مجعم
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 نم كلذ ريغ ىلإ هبسن نم اماف ‘مالتملا امهيلع ميهاربإ نب ليعامسإ ىلإ ناطحق
 نيمأ مالتسلا هيلع هنلا يبن دوه وهو ‘رباع نب ناطحق :لوقي هنإف ،باسناألا ملعةلمح

 :مهضعب لاقو ؛مالتسلا هيلع حون نب ماس نب دشخفرأ نب خلاش وهو شهلا دبع نب هموق

 نب دولخلا نب دولخأ نب خلاش وهو .هللا دبع نب رباع وهو ؤهللا يبن دوه نب ناطحق وه

 هيلع يذلا لوقلا وه اذهو ‘مالتملا هيلع حون نب ماس نب مدآ نب ضوع نب رباع نب داع

 لوطي باسنألا يف ءاملعلا نيب فالتخالا امتإو حيحصلا ،ملعلا لهأ دنع وهو ،دمتعملا

 .ناندع نب دعم ىلإ بستنا اذإ ناك هتأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع يورو ،هركذ

 )١(. «اريثك كلذ نيب نورقو « :ملسو هيلع هللا ىلص أرق مث نوباسنلا بذك لاق مث كسمأ

 ال هدعب امو ناندع نب دعم ىلإ بسىتنأل ينإ :هنع هللا يضر باطخلا نب رمع لاقو

 بسنت يذلا تنأ :هل لاقف ةباتسنلا لفغد ) )يلع نب نسحلا يقلو :ليق وه ام يردأ

 ضعب لاقو ' « اريثك كلذ نيب انورقو » :ىلاعت هلوقب عنصت فيكف ؟مدآ ىلإ سانلا

 ةقلخم مارمو ىوصق ةياغ بلط ناندع و ناطحق قوف ام ىلإ بسىنننلا :باسنألاب ءاملعلا

 ام ةرثكل حصي ال كلذ ةفرعم ىلإ لصوتلاو ،ريثك باسنألا يف فالتخالا ذإ ،ىتؤي ال

 رابخأو ،ةيلهاجلا مهلئاوأ راعشأب نوجتحي ةيناميلا نأ ريغ ؤفالتخالا نم هيلع مه
 نوتراوتيو . [٨]مهدنع كلذ ةحصب نوقلعتيو ٢ اةّيلمدعلا مه رثآمو ةيداعلا مهكولم

 . ٢٨ ةيالا ،ناقرفلا ةروس )١(

 نيدشارلا ءافلخلا سماخ : دمحم وبأ ى يشرقلا يمشاهلا بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا :يلع نب نسحلا )٢(
 تنب ءارهزلا ةمطاف همأو . ةرونملا ةنيدملا يف دلو ى ةيمامإلا دنع رشع ينتالا ةمنألا يناثو 6 مه رخآو

 © ه ٤١ ةنس نايفس يبأ نب ةيواعمل ةفالخلا نع هلزانت دعب . ايشام ةجح نيرشع جح ث ةيهيدبو اقطنم سانلا
 ةتس هتفالخ ةدمو ( مهضعب لوق يف ) امومسم يفوت نأ ىلإ اهيف ماقأ ثيح 0 ةنيدملا ىلا نسحلا فرصنا
 هللا ( همتاخ شقن ناكو { ةفاك نيينسحلا ةبسن هيلا و ةدحاو تنبو انبا رشع دحأ هل دلوو ٠ مايأ ةسمخو رهشأ

 . ريتألا نباو ى ٠٠٢-٩٩١ص ٠ يناتلا ء زجلا ، مالعألا : نيدلا ريخ ؛ يلكرزلا رظنا . ( نيعتسأ هبو ربكأ
 .٥١۔٤١۔٣١ص “ يناثلا ءزجلا ٠ ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ : دمحم نب يلع نسحلا ىبأ

 رظنا .ةميدق ةيداع :ةيلمدعلاو ،ةيلمدع :ىتنألاو ،ميدق نسم لك :يلمادعلا و لمادعلاو يلمدعلا و لمدعلا )٣(
 .لمدع :برعلا ناسل
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 . رباكأ دعب رباكأو 6 كولم دعي كولمو رابخأو راعشأو لئالدب مهباسنأ ءايحإ

 0') :ارعش ا يريمحلا برك وبأ عبت كلذ يف لاقو ،نينمؤملا نم ناطحق ناكو ١( > ٢ { _ َ۔ ` ة ض . . . .. .. 2.٠

 ففجلا وذ دوه ناطحق وبأو ىدهلا ناطحق ناطحق انتج

 ٢) 'فلتخي ال ةفورعم بسن اندج حون يدهملا تمت

 ٦ ...ة .() .., - أ . 7 -٠ . . .ت ل .
 ىلإ نوقتلي رازنو نميلا نأ اومعز نميف :'‘!يبتوعلا يحاطلا ملسم نب قحسإ وبأ لاقو

 دوه نأ ىعةا نمف ث اذه ريغ هيلع يذلا نإ :ةباسنلا ضعب لوق يف مالتسلا هيلع دوه

 '"؛ليحتسي هنأل ةلاحم ال اطخأ دقف مالتسلا هيلع ليلخلا ميهاربإل ةج مالتىلا هيلع .

 )١( ةيلهاجلا يف نميلا ةعبابت مظاعأ نم ، يريمحلا برك يبأ دعسأ نب ناسح : يريمحلا برك وبأ عبت
  3ايزاغ دنقرمس ىلإ ىهتنا مرمرع شيجب راس هنأ ىوري . بئاتك مه رفظأ و تاراغ مهرثكأ هلعلو .

 دالب دصق مث ‘ هعم مهبحصتساف 0 ةرشعلا نع لقي ال اددع اهنالقع و اهنامكح نمراتخا ةدلب لخد املكو

 كلذ لعف نم لوأ هنإ لاقيو ) ةبعكلا اسكو 0 ةكمب رمف ، نميلا ديري داعو . ارابحأو ةنهك اهنم ذخاو ماشلا
 ) هانكسل رافظو برام يتنيدم ذختاو ، ةينثولا مواقو 3 ناثوالل هتيهاركب اهله أ ح راص ى نميلا غلب املو

 هب نوملعتيو 0 ريمح نم كولملا ءانبأ هيف اشني اناكم برام يف لعجو . فيصلل ةيناثلاو ءاتشلل ىلوالا {
 لبق رشاعلا نرقلا يف ناك هنأ نونظملاف هرصع امأ . هولتقف هموق نم ةعامج هيلع راثو . ةسردملاك

 يناثلا ءزجلا ، مالعألا : نيدلا ريخ ؛ يلكرزلا رظنا . كلذ لبق وأ داليملا لبق عبارلا / ةرجهلا ٨
 ص١٧١.

 )٢( ث لوألا ءزجلا ، باسنألا : ملسم نب ةملس ، يبتوعلا : رظنا ص١٧١٠-۔١٧١ .
 )٢(المصدر هسفن ‘ ص١٧١ .

 )٤ وبأ ث ةباسنلا ، ع رابلا يوفللا ، هيقفلا ةمالعلا خيشلا وه : يبتوعلا يحاطلا ملسم نب قاحسإ وبأ(

 ةهج ىلإ راحص لامعأ نم دلب ى بتوع ىلإ ةبسن يبتوعلا يراحصلا ميها ريإ نب ملسم نب ةملس رذنملا
 ذعيو . يحاطلا هشرب نب بعك اهنم ى دزالا نم ةليبق يه و ، ةيحاط نم يبتوعلا خيشلاو 0 اهنم قرشلا

 نامع يف هنامز ءاملع رهشا نم وهو 4 يرجهلا سماخلا نرقلا نم لوالا فصنلا ءاملع نم يبتوعلا ٠

 ةعبرأ يف 0 هقفلا يف ( ءايضلا ) باتك هتافلؤم نمو ‘ فيلأتلا يف نيرثكملا ، نيديجملا نيفلؤملا نمو
 !ء زج نيرشع و ٤6 ةفاقثلاو يموقلا ثٹا رتلا ةرا زو ةبتكم يف دجوي ٥ع وبطم وه و ٠ ديسلا يلاعم ةبتكم يفو

 وهو ( ةفللا يف ةنابإلا ) باتك هلو 0 ماكحألاو نايدألا يف عساو باتك وهو يديعسوبلا دمحأ نب دمحم

 فقن ملو . عوبطم وهو ، ةيسينر ةروصب قيرز نبا هيلع دمتعا يذلا ( باسنأل ا ) باتكو ، عوبطم
 يبتوعلا ةافو خيرات ىلع .

 بتكم ، نامع ءاملع ضعب خيرات يف نايعالا فاحتإ : دماح نب دومح نب فيس ؛ يشاطبلا : رظنا
 ءزجلا ى م٨٩١ 4 ةيناثلا ةعبطلا ، ةيخيراتلاو ةيبرعلا نوؤشلل ناطلسلا ةلالجل صاخلا راشتسملا

 ،لواألا ص٢٥٠۔٣٥١۔٣٢٥٢۔٣٥٤ ,

 )٥( ث ١ج باسنألا ملسم نب ةملس ، يبتوعلا ص١٧١١۔١٧٢ .

٩



 اهمهفو شةّيبرعلاب قطن نم لوأ وهو ،هدلو نم كولم ناطحق نب برعي نم تناكو

 ‘ثغرملا همساو برعي ىمسف ،ينايرسلا ىلإ يبرعلا ناسللا فرحت نأ دعب سانلا

 ءامهنم نميلا لئابق تع رفتو “تومرضح ىسي اخأو ،ارباج ىمسي ادلو هل نإ لاقيو

 .ةيبرعلاب ملكت نم لوأ برعيو مهرج ناكو ،ناطحق نب ضاتضم تومرضح مساو

 ةكمب مهكولم رخآ ناك نأ ىلإ اهب اوناكو ،ةكم اولزنف مهرج تراس مث ،نميلا انكسو

 نب بيقرلا نب ورمع نب ربكألا ضاتضم نب ورمع نب رغصألا ضاتضم نب ثراحلا

 :ااا لئاقلا وهو ناطحق نب مهرج نب يبأ نب يه ز نب ملاظ

 رماس ةكمب رمسي ملو سينأ افصلا ىلإ نوجحلا نيب نكي مل نأك

 '")رثاوعلا دودحلاو يلايللا فورص اندابأف اهلهأ انك نحن ىلب

 مكح نم لوأ وهو ،يمهرجلا ثراحلا نب منغ نب نيصحلا نب ىعفألا مهرايخ نمو

 اوفرعي ملو ،مهيبأ ثاريم يف اوفلتخا نيذلا ةيواعم نب رازن ينب نيب مكحو برعلا نم

 ىلص هنلا لوسر ىلع امدق ناذللا بلاغلاو ديسلا ىعفألا دلو نمو ،هيف باوصلا هجو

 ةيواعم هل لاقي رخآ ادلو ناطحقل نإ :ضعب لاقو .امهيدفو يف ملسو هيلع هللا

 ،ريثك نب دوسالا لواقألا نمو ‘لواقألا مهنمو .تومرضح يف هدلوو

 لوقي يذلا رجح نب لئاو نب تومرضح تبن نب برك يدعم نب ةعيبر يناجرملاو

 .٢٧١ص ‘ هسفن ردصملا )١(

 امهبسنيو ةكم ركذ يف سماخلا ءزجلا 2 يومحلا هللا دبع نب توقايل نادلبلا مجعم يف ناتيبلا درو )٢(

 .ميدقلا يبرعلا دقنلا بتك مظعم يف نادجوي امك 8 رفصألا ضاضم نب ورمع نب ثراحلا رعاشلا ىلإ

 . ٦٨١ص ‘ سماخلا ءزجلا ، نادلبلا مجعم : هللا دبع نب توقاي ؛ يومحلا رظنا

٤ .



 ."إ )١) :ىشعألا هيف

 ٢) )١للناو نب قورسم تلقف تحدم نم ةليبق تلاق

 :لوقي يذلا ) )رمش وبأ مهنمو

 بضغلا ةروس ينترتعا ام اذإ يطوش اهب دشأ ال رادب ماقملا فيك

 [٩]‘ث)يبأ ناك اسأ يذلل ئرما دلو ةلئاس تنك نإ تحرم اذإ ىنغ

 ثدحملاو ديلولا نب ةيقب مهنمو ؤةعيهل نب ةبقع نب ةعيهل نب هلبا دبع تومرضح نمو

 لخدأو ،ممالا ابس نم لوأ هنأل اابس بجشي دلوف ،برعي نب بجشي نب ابس دلوف

 ناطحق نب برعي نب بجشي نب ابس امأف ربكالا ابس وهو ،نميلا ضرأ ىلإ يبسلا

 نب بجشي نب أبس دلوف . ربكأل ١ أبس وهو ؤ،سمش دبع اضيأ ىمسيو رماع همساف

 رمألا ةسايسو رمألاو كلملا ناك امهيلإو ‘نالهكو ‘ححنرفلا دوه نب ناطحق نب برعي

 ءابس نب حلفأو ءابس نب رصنو ،ابس نب نامعنو ءابس نب ىفيص ةرشع ابس دالوأو

 رذنملا يبأ لوق يف ةرشع مهو ،ابس نب كلامو ثابس نب هللا دبعو ءابس نب رتشبمو

 ءابس نب رمو ،ءابس نب رعشألاو ]ابس نب رامنأو ءابس نب ورمع :هريغ لاقو .ماشه

 نب مخل يدع دلوو .ابس نب ورمع نب يدع ابس نب ورمع دلوف ،'٨![ابس نب ةلماعو

 ابس نب يفيص لخدو ،نالهكو ريمح نم نميلا لئابق تقرتفاو .يدع نب ماذجو يدع

 )١( لئاو نب ركب ىشعأ هل لاقيو ، ىشعاألاب بقلملا يركبلا لدنج نب سيق نب نوميم ؛ ىشعألا ©
 كلذ هب ىدأ دقو ، وهللا يف فرسيو 0 رمخلا برشي انجام بشو 0 ةماميلاب دلو 0 ريبكلا ىشعالاو
 ىتح رمالا يوذو ءارمألا فكأ ردتسي ضرألا يف برضو ، حاحلإب لاملا بلطو فالتإلا ىلإ
 ملو مالسإلا كردأ .ةيلهاجلا يف ىلوألا ةقبطلا ءارعش نم تعو رعشلا يف ةعساو ةرهش هل تراط

 : اقح ؛ يروخافلا رظنا .ريبك ناويد ىشعالل . م٩٢٦ ها٧ ةنس ةحوقنم ةبرق يف يفوتو 0 ملسي
 ءزجلا ، م١٩٩١ ةيناثلا ةعبطلا ، نانبل ، توريب ، ليلجلا راد ، هخيراتو يبرعلا بدألا يف زجوملا
 . ١٧٢٣ ص هسفن ردصملا(٢) ٢٣٢۔٣١٢ص ث لوألا

 :ىشعألا ناويد يفو )٢(
 لئاو نب قورسم تلقف ؟تحدم نم ةيمس تلاق

 ١٥٩٥. ص 0١٩٩٤ ثنانبل توريب رداص راد ©ىشعألا ناويد رظنأ

 .هل ةمجرت ىلع رثعن مل )٤(
 (٥) ج باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ١. ص ١٧٤.

 .هسفن ردصملا نم ةدايز )٦(

٤١



 برعي نب بجشي نب ابس ناكو .كلذ يف مهل بسن ال نويئبسلا :مهضعب لاقو ، ريمح يف

 ) '[ةر] دارأ . رمعلا لوط نم هيلع ىتأ نيح همسج فعضو كنس ربك اَمل ناطحق نبا

 ةسايس لعجف .هتايح يف كلذ امهنيب مسقي نأو ،ابس ينبا نالهكو ريمح هيدلول كلملا

 فارطألا كلمو شاهسبحو ىاهثعبو ليخلا ةنعأ لعجو .ريمحل دونجلا ةاناعمو كلملا

 هل نمأو ،نالهك ىلإ هيأرو هرمأ لك يف عوجرلاب ريمح رمأو ،نالهكل روغثلاو

 هللا نذأ نأ ىلإ امهدالوأ دالوأو امهدالوأ كلذك الازي ملو ‘كلذ ىلع اناكف ،ةعاطلاب

 ااهونكسو دالبلا يف نالهك ونب قرفت كلذ دنعف .ا" 'برام ضرأ نم نيتنجلا بارخب

 نب ثوغلا نب دزالا دلو اميف مهو ‘برام يتنجب مهكولمو نالهك ينب روهمج ناكو

 نم مهتوخإ ناكو ،ناطحق نب برعي نب بجشي نب ابس نب نالهك نب هلز نب كلام تبن

 نونكسي شنالهك ينب نم مهريغو نادمهو يطو جحذمو ةدنك لثم نالهك ينب

 نم كولملاو ريمح نم ةعبابتلا تناكو .دزألا دلول الامعو ةالو اوناكو .فارطألا

 اذه و “ ريمح دلو نم كلم نم لك مسلا وه .اعبت روهشملا مسالا اذه و نالهك

 هيلإ تراصو ‘ ٢) 'دجعلا نم كلم نم لك نأ امك . نميلا ضرأ نم ناكملا

 .باسنألا باتك نم ةدايز )١(
 ‘ ةجاحلا يه و برالا نم ناكم مسا 6 ةدحوملا ءابلاو ء ارلا رسكو ةنكاس ةزمهب : برام ) ( ٢

 ، نميلا يف دزألا دالب يه برامو . يهد اذ راص ذإ ابرإ براي برأ : مهلوق نم نوكي نأ زوجيو
 مسب اعبت ناك امك ابس يلي ناك كلم لكل مسا وه : ليقو 0 مهل ناك رصق مسا برام : يليهُس لاقو
 هرمد برام دسب فرع ميظع دس برام دالب يف ناكو ، تومرضحو رحشلاو نميلا يلو نم لكل
 نم رافسأ نيب هللا دعابو رودلاو روصقلاو نانجلاو قئادحلا و عايضلا هرودب رمد يذلا مرعلا ليس
 هللا دبع نب توقاي ؛ يومحلا : رظنا . ماشلا دالبو برعلا ةريزج يف اوقرفت ثيح 0 هلوح ميقي ناك
 , ٥٢۔٤٢ ص “ سماخلا ء زجلا ‘ نادلبلا مجعم :

 تيمس يبلكلا نبا لاقو 0 مالسلا هيلع حون نب ماس نب ملع نب سرافب تيمس "سراف دالب يأ(٢٣)
 نم دهعلا بيرق اميدق الداع اكلم ناكو 0 هدلو نم مهنأل سرفلا بسني هيلإو ، ثرومهط نب سرافب
 لمشتو ايلاح نا ريإ يه مجعلا دالبو ، مجعلا شيرق مورلاو سراف : ةعيهل نبا لاقو ، نافوطلا
 نب توقاي ؛ يومحلا رظنا .ةميدقلا ةيسرافلا ةيروطاربمإلا ةاون تناك يتلا ةميدقلا سيسرب بلاغ

 ةيبرعلا ةعوسوملا : قيفش دمحم ؟ لابرغ . ٢٧٢٢۔٦٢٢ص عبارلا ءزجلا . نادلبلا مجعم : هلا دبع

 . ٣٦٢١ص ى يناثلا ءزجلا ، ةرسيملا

٤٢



 (')نيصلا امأ مظعألا اهكلم ،ا"”رصيق ا"!موآرلا يف كلذكو ،ا'ىرسك يمس ةكلمملا

 لاقيو ارهلب مهكلمل لاقي دنهلا لهأو ،روبغي ليقو ،روبعي هل لاقي مظعالا اهكلمف

 مكح يناساس كلم وهو ، ناورشونأ ورسخ وأ لوألا ىرسك : مهنمو سرفلا كولم بقل : ىرسك )١(
 لتحا درتسره ناب زيوربأ يناثلا ىرسكو ، م٠٧٥ ةنس نميلا ىلع ىلوتساو 0 م٩٦٧٥۔١٣٥ يماع نيب
 ٬مالعألاو ةغللا يف دجنملا :رظنا . هجحس يف ليتغا 0 لقره هيلع رصتنا مث ، م٢١٦ ةنس سدقملا نيب
 .( مالعألا مسق ) ٣١٤ص ‘م٦٩٩١ ،نوثالثلاو ةسماخلا ةعبطلا ،نانبل ڵتوريب ،قرشملا راد

 مهبسن لصأ يف اوفلتخاو 0 مورلا دالب لاقيف { مهيلإ فاضت ةعساو دالب يف فورعم ليج : مورلا )٢(

 هيلع ميهاربإ نب قاحسإ نب صيعلا نب ناقلع نب نانيره نب قيحامس نب مور دلو نم مهنإ : موق لاقف
 وهو ، صيعلاو ، ليئارسإ وهو ، بوقعي نب رغصألا نب ليمور دلو نم مهنإ : نورخآ لاقو . مالسلا
 ونب مهف مورلا مه نيذلا اماف 0 مورلا كولمو ةينيطنطسقلا مور صيعلا دلوف 0 مه ربكأ وه و ، وصيع
 مجعم : هللا دبع نب توقاي يومحلا رظنا . مالسلا هيلع حون نب ثفاي نب نانوي نب يطنزيب نب يمور
 .٩٩۔٨٩۔٧٩ص ث ثلاثلا ء زجلا ، نادلبلا

 هتخأ تنب نبا م.ق٤ ٤ ةنس رصيق سيولوي ىنبت املو 0 امور فارشأ نم ةميدق ةرسأ مسا : رصيق )٢(
 عضو نأ ىلإ 0 مسالا اذه ذاختا ىلع ةرطابألا هؤافلخ ىرجو . رصيق مسا ريخألا ذختا ، سويفاتكوأ

 ايحأو رصيق دهعلا يلو يقلتو ‘ سطسغا بقلب هدحو روطاربمإلل ظافتحالا يهو 0 ةديدج ةنس نايرداه
 : قيفش دمحم ؛ لابرغ : رظنا . رصيق بقل مهذاختاب ميدقلا يروطاربمإلا بقللا ايسورو ايناملأ لهاوع
 .١١٤١ص ى يناثلا ءزجلا . ةرسيملا ةيبرعلا ةعوسوملا

 ،اهنكسو اهب لح نم لوأ دامع نب ربغب نب نيص نال كلذب تيمس ث ايسآ قرش يف دالب : نيصلا )٤(
 ةنس واكام نويلاغتربلا نطوتسا ةثيدحلا روصعلا علطم يف ى دالبلا ةعقر تدتماو ةفاقثلا اهيف تعفترا

 مث . ةريثك تازايتما مهحنم ىلع اهوه ركأ و نويفألا برح يف نيصلا نويناطيربلا مزه مث . م.٥
 برح يف تلخدو م٥٤٩١ ةنس نابايلا نع نيصلا تلقتسا م٥٩٨١-٤٩٨١ ةنس نابايلا مامأ تمزه

 م٩٤٩١ ةنس نييواملا نيعويشلا حاجن ىتح غنوت يستوامو كيش ياك غنايش ماظن عابتأ نيب ةيلهأ
 : هللا دبع نب توقاي ؛ يومحلا : رظنا . مويلا ىتح دالبلا نومكحي نولازي امو ، ةطلسلا ىلإ لوصولاب
 ءزجلا . ةرسيملا ةيبرعلا ةعوسوملا : قيفش دمحم . ل ابرغ ء ٤٤ ٠ص 4 ثلاثلا ءزجلا ‘ نادلبلا مجعم

 ١٤١١. ص “ يناثلا

 ةيرآلا لئابقلا اهتلخد ث دنهلل ميدقلا مسالا وهو ، تاراهب ىمستو 0 ايسآ بونج عقت ةراق هبش : دنهلا )٥(
 ٠ يسوننهلا بهذملل ةيساسألا لوصألا اهيف تلكشت ةيمه رب ةراضح تماقأو ٠ م.ق ..٠ ١٥ يلاوح

 نيد رمألا ئداب يف يسودنهلا بهذملا ناكو . داليملا لبق سداسلا نرقلا يف ةيبناجلاو ةيذوبلا ترهظو
 . ةلودلا نيد ةينوبلا لعج م.ق ثلاثلا نرقلا يف اكوسأ نكل 0 م.ق (٤٨١۔٥٢٣) ةيروملا ةيروطاربمإلا
 رطيسو 6 م(٧٤٦۔٦٠٦)اشره دهعو 0 م(٤٤٥۔٠٢٣) وتبوج ةرسأ مكح يف ةيدنهلا ةفاقثلا تهزو

 حتفلل قيرطلا تدهمف اضعب اهضعب براحت تذخأ كلامم اوماقأ و دنهلا برغ لامش ىلع نويتوبجا رلا
 تعضخ مث نويلاغتربلا اهيلع ىلوتسا م١ ٥١٠ ةنس يفو " م٦٠٢١ ةنس يهلد ةنطلس ةماقإو يمالسإلا

 ةيبرعلا ةعوسوملا : قيفش دمحم ؛ لابرغ رظنا . م٧٤٩١ ةنس ىتح ةيناطيربلا جاتلا ةموكحل دنهلا
 .٣٠٩١ص 4 يناثلا ءزجلا : ةرسيملا

٤٢



 هذهو ا")هاشلا هل لاقي ا"ناسارخ لابج كلم نمو ناقاخ مهكلم اا)دنسلا لهأل

 يف مظعألا كلملل [٠١]لاقي امك مهتنمزأ يف مهل ريظن ال نيذلا كولملل ءامسألا

 اهكلم ىلع اولوتساو دالبلا اوكلم نيذلا 'ثاةعبابتلا امأف .نينمؤملا ريمأو ةفيلخلا مالسإلا

 كولمو عبابتلا نم كلملا يف مهنم رغصأ ناك نم مهريغ ىوس ةعبابت ةعبس اوناك

 (٥) مهدعب نم اوكلم نيذلا ريمح

 نب شيقيرفأ هنبا مث ،رانملا وذ ةهربأ هنبا مث ؤ\ثراحلا همساو شنئارلا عبابتلا لوأف

 عبت مث ،ناشلا وذ ربكألا عبت هنبا مث ؤ\بركيمع نرقألا عتت مث شع ري رمش مث ،ةهربأ

 مزه و ،©ضرألا كولم هل تداقنا يذلا وهو ث بركيلك نب برك وبأ دعسأ وهو طسوألا

 ،تاملظلا يف راسو ،مارحلا هللا تيب اسكو ،مهضرأو مهدالب حابتساو ،مجعلا كولم

 مهدعب ناك نمو ابس نب ريمحو ناطحق دلو نم مهلبق كلم نم ىوس عبابت ةعبس ءالؤهف

 .(» مالسإلاب هنلا ىتأ نأ ىلإ ريمح دلو نم كولملاو عبابتلا نم

 نب ريقوب دلو نم نيوخأ اناك دنهلاو دنسلا : اولاق ى ناتسجسو ناسركو دنهلا دالب نيب دالب : دنسلا )١(

 روك سمخ يه لوقيو اهنم نا ركم لعجي ضعبلا و ، يدنس اهلها نم دحاولل لاقي ، ح ون نب ماح نب نطقي
 اهل لاقي ةنيدم دنسلا ةبصقو ، ناتلُملا مث 6 دنهلا مث دنسلا مث ناروط مث ناركم نامرك لبق نم اهلواف 3
 ٨٥ رحبلا لحاس ىلع اضيا يهو 6 زيتلاو ، دنهلا رحب ةفض ىلع يهو 6 لبيد اهندم نمو . ةروصنملا

 ء زجلا ‘ نادلبلا مجعم : هللا دبع نب توقاي ؛ يومحلا : رظنا . يفقثلا فسوي نب جاجحلا مايأ يف تحتف

 .٧٦٢ص ث كلاثلا
 ةنزفو ناتسراخط دنهلا يلي امم اه دودح رخأو قا رعلا يلي امم اه دودح لوأ ةعساو دالب : ناسا رخ ) ( ٢

 اهنم دالبلا نم تاهمأ ىلع لمشتو 6 اه دودح فا رطأ امنإو . اهنم كلذ سيلو ٠ نامركو ناتسجسو

 رهن نود يتلا ندملا نم كلذ للختي امو سخ رسو دوريباو اسنو ناقباطو خلبو ورمو ةاره و روباسين
 دقو ، كلذك رمألا يسلو اهنم رهنلا ءارو ام ذعيو 0 اهيف مزراوخ لامعأ لخدي نم سانلا نمو ى نوحيج
 دبع نب توقاي يومحلا ؛ رظنا . نامثع مايأ يف ه١٣ ةنس يف كلذو احلصو ونع دالبلا هذه رثكا تحتف
 ٢٥٩٠, ص ، يناثلا ء زجلا ‘ نادلبلا مجعم : 1

 بقل ، نييناساسلا كولملا باقلأ يف هاشنهاش ظفللا درو ، كلملا اهانعم ةيسراف ةملك هاش : هاشلا )٢(
 يتلا ةيمالسإلا دالبلا يف ةلمعتسم ةملكلا لازت ال ، هنبا اهبرض ةكس ىلع هاش بقلب ريشدرأ وبأ كباب
 : قيفش دمحم ؛ لابرغ : رظنا . [ناشلا :لصألا يفو ] كلملا ىلع الولدم ةيسرافلاب اهلهأ ملكتي
 . ٠٧٠١ص ث يناثلا ءزجلا . ةرسيملا ةيبرعلا ةعوسوملا

 .هانتبثأام باوصلا و ،ةعباسلا :لصألا يف )٤(
 )٥( ث ٢ج ‘ باسنألا : ملسم نب ةملس ، يبتوعلا ص١٧٤-١٧٥۔١٧٦ .

 )٦( هسفن ردصملا ، ص١٧٦ .

٤٤



 :[ابس نب ريمح باسنأ]

 هذهو ،حجن '')زع ىمسيو ،ناطحق نب برعي نب بجشي نب ابس نب ريمح امأف
 ناك هنأل اريمح ىمس هتأ ةغللا لهأ معزو .اهنم ةقتشملا لاعفألا تيتوأ دق ءامسألا

 كولملا تناك هنمو ،عسيمهلا ابس نب ريمح دلوف ،ءارمح ةلح اولاق وأ ريرحلا ةلح سبلي

 . ا" ورمعو ةلثاوو ادعسو افوع و اكلامو ةعبابتلاو

 نيعر اذ ثراحلا دلوو ثراحلا نب ورمع دلوو ملسأو فلسأ ريمح نب دعس ينب نمف

 ريمح نب ةلثاو دلوف :ةبيتق نبا لاق .ريمح نب كلام نب ةعاضق ريمح نب كلام دلوو

 ريمح بوعنشف :رذنملا وبأ لاق ا" ريمح نب ةلثاو يف مهدادعأ و ةدنك نم كساكسلا

 نميأو .نادمه يف مهو عسيمهلا نب ميمحلا عسيمهلا لئابقف ء ريمح نب كلامو عسيمهلا

 نب عسيمهلا نب نميأ نب ريهز نب بيرغ نميأ بوعشو .ريمح ددع هيفو ،عسيمهلا نبا

 ليقو ،نابلغتو ،نميأ نب ثوغلا نب لئاوو كعسيمهلا نب نميأ نب ريهز نب نيبأو ،ريمح

 نطق ونب مهنم ،نيبأ نيبابو ،نميأ نب ثوغلا نب ليبقو إمهرجو ،نميأ نب ثوغلا نبا

 لهنو بيرغ نب ناديح نب بيرغ نب ليبقف نميأ نب ريهز نب بيرغ ليبقف ؤ\بيرغ نبا

 بيرغ نب نطق نب ثوغلا لئابق نإ ليقو ،ليبق بيرغ نم عجرو ليبق بيرغ نبا

 .() ريهز نم

 :اث[ريهز نب بيرغ نب نطق نب ثوغلا لئابق]

 نب ليبق نامدرو ،ثوفغلا نب لئاو نب ليبق .نادمه يف نميأ نب ثوغلا نب ليبق رتس

 ،ثثوفلا نب لئاو نب حانم وذو فوع نب لئاو نب ليبق محرت وذو ثوغلا نب لئاو

 نب سمش دبع نب مشج نب ليبق ناميرو ،ثوغلا نب لئاو نب سمش دبع نب ةعاضقو

 .(زع)طوطخملا يف )١(
 . ٦٧١ص ١ج ، باسنالا ، ملسم نب ةملس ، يبتوعلا )٢(

 )٢( ث هسفن ردصملا ص١٧٦ .
 )٤( هسفن ردصملا ‘ ص١٧٧١ .

 )٥( نيققحملا عضو نم ناونعلا :رركم

٤٥



 نب سمش دبع نب مشج نب ليبق ناوزغ و ،نميلاب نامير نصح بحاص ثوغلا نب لئاو

 ةمالس مهنمو ،ثوغلا نب لئاو نب سمش دبع نب مّشُج نب ليبق نادعبو ‘ثوغلا نب لئاو

 نب مشج نب نادعب نب داهج نب ميري نب دثرم نب بيرغ نب ةرم نب شياف يذ ديرب نبا

 ىشعألا هركذ يذلا وهو ريمح نب عسيمهلا نب نميأ نب ثوغلا نب لئاو نب سمش دبع

 :() لاقف هرعش يف

 ''"هداعيمل مج مويلا وه شياف اذ ةمالس اومأتو

 .ليوط رعش يف

 نب ليبق بع رشو ثوغلا نب لئاو نب مشج نب ةيواعم نب ليبق رهظو :رذنملا وبأ لاق

 نب لئاو نب سمش دبع نب مشج نب ةيواعم نب سيق نب بعرش ونب مهنمو ‘سيق

 '") اضيأ دوربلا كلذكو ةيبع رشلا حامرلا هيلإ بسنت يذلا ،ثوفلا

 سمش دبع نب مّشُج نب ةيواعم نب سيق نب بعرش ونب مهنمو سيق نب ليبق بع رشو

 ءاضيأ دوربلا كلذكو ،ةيبعرشلا حامرلا هيلإ بسنت يذلا ثوغلا نب لئاو نبا

 نب مشج نب ةيواعم نب ليبق نب سيق نب ورمع نب نالوخو .ليوطلا وه :بعرشلاو

 لئاو نب سمش دبع نب مّشُج نب ليبق سيق نب ناديحو ،ثوفغلا نب لئاو نب سمش دبع

 سيق نب ورمع نب نيبعشلا وذ ناسح همساو ورمع نب نايفسو ،نادمه يف ثوغلا نبا

 وه و نابعش نب يلع مهنم ‘ثوغلا نب لئاو نب سمش دبع نب مّشُج نب ةيواعم نب ليبق

 ا" نادمه يف هدادع و دبع نب ')ليبحرش نب رماع وهو هيقفلا يبعشلا رماع

 ورمع يبأ نع "يبلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه هيبأ نع ،ماشه نب رذنملا وبأ لاق

 ةيدوأ نم داوب ج زأ نع ادبأف ،نميلاب اعضوم ليسلا فشك :لاق "ينابيشلا ةعزوو

 . ١٧٧١ص ‘، هسفن ردصملا )١(

 ٦٠. ص ثنانبل ،توريب ،رداص راد غىشعاألا ناويد رظنأ )٢(
 . ٧٧١ص ١ج ، باسنألا ، ملسم نب ةملس ، يبتوعلا )٢(

 ..(ليحا رش)طوطخملا يفو ( )٤
 . ٨٧١ص ث هسفن ردصملا )٥(

٤٦



 رشع ةثالث هلوط ريرس هيف ا ذاف لخدف ۔ ماخر نم [باب ينعي - قلب هيف ا ذاف . ريمح

 هسأر يف به ذ نم نجحم هيدي نيبو ‘به ذلاب ةجوسنم للح هيلع لجر هيلع ‘ اربش

 ورمع نب ناسح انأ ريمح بر مهللا كمساب :هيف بوتكم حول هيف اذإو ،ءارمح ةتوقاي

 فلأ رشع انثا هيف كلهو ‘ ديهامو ديه رج يبأ نامزأ ،لجاب تمو لمأب تشع 4 ليقلا

 نيبعش يذب ينعي - ينرفخأف توملا نم ينرجيل نيبعش اذ تيتأف مهرخآ انأ تنك اليق

 . ') اميدق ناك انوعاط ىنع :ديهرجوبو البج

 ىعديو 6 يريمح وهف ماشلاو نميلاب نابعش نم ناك نمف : رذنملا وبا لاق

 ناك نمو( يبعننلا ىعديو كينادمه وهف ةفوكلاب ناك نمو ء۔ينابع شملا

 ه ريمح يف اولخد دالب يف نادمه تلق اذإ ناّيحلا ناذه كلذكوءيبوعشلا ىعدي '"رصمب

 ()قارعلا ءاملع دحأ '")يبعشلا رماع ناكو ،نادمه يف تلخد دالب يف ريمح تلق اذإو

 ‘ثدحملا يدنجلاو اديعس وبأ ] ٢ ١ [ يبعشلا رماع دلوو .مه ركذ روهشملا

 . ٨٧١ص ‘ هسفن ردصملا ا(١)

 مايأ يف صاعلا نب ورمع حوتف نم يهو ى مالسلا هيلع ح ون نب ماح نب ميارصم نب رصمب تيمس : رصم )٦٢(
 ةيمالسإلا ةيبرعلا ةلودلا نم اء زج تحبصا خيراتلا كلذ ذنمو } ه١٢۔٩١ ةنس هنع هنلا يضر باطخلا نب رمع

 يمطافلاو يديشخالاو ينولوطلا رصعلا يف ةلقتسم تاليود اهيلع تبقاعت مث . يسابعلاو يومالا نيرصعلا يف

 . رصاعملا اهخيرات ىلإ هنم ج رختل ( يناطيربلا ) يبوروالا
 ٠ ةيملاعلا ةيبرعلا ةع وسوملا . ٠ ص٢٧ ١ سماخلا ءزجلا ٠ نادلبلا مجعم :: هللا ديع نب توقاي ؟ يومحلا رظنا

 . ٧٢٣ص . ٢٢ ءزجلا

 )٢( نيعباتلا نم 9 ةياور 0 ورمع وبأ ، يريمحلا يبعشلا . رابك يذ دبع نب ليبحارش نب رماع : يبعشلا رماع .
 هظفحب لثملا برضي ٠ هريمسو هميدن ناكف 6 ناورم نب كلملا دبعب لصتا . ةفوكلا يف ةأجف تامو اشنو دلو

 لاجر نم وه و 0 هظفح هيلإ غلب امع لئسو 0 رهشأ ةعبسل دلو 0 افيحن اليئض ناكو . مورلا كلم ىلإ هلوسرو
 ليقو . ليحارش : ليقف هيبأ مسا يف اوفلتخاو ارعاش اهيقف ناكو ى زيزعلا دبع نب رمع هاضقتسا ب تاقتلا ثيدحلا

 : يناثلا ءزجلا نيفلؤملا مجعم اضر رمع ةلاحك رظنأ . نادمح نم نطب وه و ى بعش ىلإ هتبسن . هنلا دبع ص٢٧
 ص فلاتلا ءزجلا مالعالا نيدلا ريخ يلكرزلاو ١ ٥ ٢ .

 يذلا زرحلا وهو ةبرقلا قارع نم ذخأ " رحبلا نم اندو دجن نع لفس هنأل كلذب تيمس دالب قارعلا : قارعلا )٤(
 خابس هيفو رحبلا نم اند هنأل اقارع يمس امنإ : برطق لاقو 0 ريطلا نم برض : قارعلا : ليقو . اهفلسأ يف
 ىتح ادم تارفلاو ةلجد ئطاش ىلع هنأل اقارع قارعلا يمسو ٠ رحبلا ئطاش قارعلا : ليلخلا لاقو ى رجشو
 ءاج من . نييروشآلاو نييلبابلاو نييداكالاو نييرموسلا تاراضح هضرا تنضتحا 4 هلوط ىلع رحبلاب لصتي

 . ةيسداقلا ةعقوم يف مهيلع نوملسملا رصتنا امدنع م٦٣٦ ةنس ىتح مهمكح مادو لباب ىلع اورطيسف سرفلا
 ٠ قيفش دمحم لابرغ ٠٨ ٤٩۔٣٩ص .4 عبارلا ءزجلا ٠ نادلبلا مجعم . هللا دبع نب توقاي ؛ يومحلا : رظنا

 . ٧٩١١۔٢٩١١ص : يناثلا ءزجلا . ةرسيملا ةيبرعلا ةع وسوملا

٤٧



 لضفلاو ،يبعنشلا رماع نب ديعس نب لضفملا نب ميه ١ ريإ نب دمحم نب لضفملا همساو

 نب لئاو نب سمش دبع نب مشج نب ةيواعم نب سيق نب ورمع نب ليهس نب ليبق كلذ

 نب مشج نب ةيواعم نب سيق نب ورمع نب لهس نب ديز نب بعك نب لودجالاو ثوغلا

 سيق نب ورمع نب لهس نب ديز نب رغصألا ابس و ،ثوغلا نب لئاو نب سمش دبع

 بعش ءال ؤه لك رذنملا وبأ لاق ‘ثوغلا نب لئاو نب سمش دبع نب مشج نب ةيواعم نبا

 .'') ممألا نم ةمأو بوعشلا نم

 :[نامدر لنئابق]

 نب لئاو نب نامدر مهنم ،ريمح نب عسيمهلا نب نميأ نب ثوغلا نب نامدر وهو

 يف ليبق نامدر نب نرقو نميأ نب ثوغلا نب ليبق نامدر نب نانيق نب نميأ نب ثوغلا

 . (٢) ينرقلا سيوأ مهنم دارم

 :[نيعر يذ لنابق]

 يف ليطتسي نيح ردانلا لبجلا :نعرلاو ،نعر ريغصت نيعرو ،نيعر يذ لئابقو

 نم هنأك ) :رعاشلا لاق ،سمشلا هيلع تيمح اذإ نوعرم وهف :لجرلا نعرو »ضرلألا

 تهبش اهنأل انع ر ا""ةرصبلا تيمسو ،نعر عمج :ناعرلاو ،( نوعرم سمشلا ءارو

 نب ةيواعم نب سيق نب ورمع نب لهس نب ديرب نب ميرب نيعر يذ مساو ،لبجلا نعرب

 مشُجلا مهنمو 6 ريمح نب عسيمهلا نب نميأ نب ثوغلا نب لئاو نب سمش دبع نب مشج

 ينب نم يلع نب يلع طه ر ،ليبق نيع ر يذ نب ليبحرش نب عفانو ،ليبق نيع ر يذ نبا

 . ٩٧١ص ث ١ج ، باسنألا ، ملسم نب ةملس ث يبتوعلا )١(

 . ٩٧١ص هسفن ردصملا )٢(
 نأل ةرصبلا تيمس ليقو 0 ةظيلغلا ضرألا برعلا مالك يف ةرصبلاو قارعلا يف ةنيدم : ةرصبلا )٢(

 هنم رمابو هنع هئا يضر باطخلا نب رمع دهع يف تينب ، ةرصبلا يهو { ةبلص ءادوس ةراجح اهيف
 ساد عضوم يف ثالثو . ةقوبازلاب نانتنثاو . ةبيرخلاب ناتنثا ١ ركاسد عبس ةرصبلاب نوملسملا ىنبو

 هيبأ نب دايز اهالوت دقو . قارعلا رضاوح مه أ نم ةفوكلا بناج ىلإ تحبصأ نيحلا كلذ ذنمو . دزالا

 ذنم يملع و يراضح عاعشإ زكرم تدغو 4 ةيواعم نب ديزي دهع يف هلئا ديبع هنباو ةيواعم دهع يف
 لوالا ءزجلا ، نادلبلا مجعم 0 هللا دبع نب توقاي ، يومحلا : رظنا . يسابعلا رصعلا ةياهن ىتحو اهمايق
 . ٥٣٤۔٠٣٤ص ت

٤٨



 نب كلام نب ثراحلا نب ثراح وذ مهنمو ،نيعر يذ نب رجحو عفان نب ناليجح

 نب ناديع نب كلام نب ثراحلا نب ثراح وذ مهنم ،نيعر يذ نب رجح نب ناليع

 () :لاقف مضيهلاب هل نباب بيصأ هنأ ركذو ،اليق ناك نيعر يذ رجح

 ىوجلا مظعلا يذ مضيمهلاب ديإ ةَرَح يذ ينب يقاسلا اهيأ

 ىورو ىمادنلا ىورأ ام لاط هت ١ ء اور اسأك هقسااو

 ا'"ىوذف رضنب اب قرو هل نصغلا رضان انيف ناك

 نب ثراح يذ نب بوشم نب لالك دبع هدلو نمو ،ناتعن يوذو دوعلا ىوذ لاقي

 ةماميلاب مسط ىلإ هتمدقم ىلع دوسالا عبت نب '"!نهاعم وذ ناسح هَهَجو يذلا ناديع

 هقاقتشا نكميو ثةلالكلا هنمو بسنلا للكت نم هقاقتشا لالكو .':)[اسيدجو] امسط دابأف

 نهاعم وذ ناسح نب لالك دبع مثرمو فورعم ليلكإلاو ،ليلك فيسو الولك لك نم

 نب لذملا ينب نمو [٣٢١]نالتسلاو ءاديبلاب ةعم يقل يذلا ثراحلا يذ نب نابهص همعو

 ا :لاقف برك يدعم نب ورمع روث وبأ هركذ يذلا ؤبيرغ نب دهف نيعر يذ

 يدهفب تمعز امك اهيتآل يسرع مويلا يلع تبتع ا`) [الأ]

 ) ايدحو هيتآ ال كيبأو الأ هيلع يتعبات فالحأل ١ امو

 :لوقي بيرغ لالك دبع هيخأ يفو هيفو

 (“اهليفكو ريمح يف اهب تعمس ةميظع لك زاح لالك دبعو

 ©بيرغ نب لالك دبع نب ثراحلا نب ميعن ىلإو لالك دبع انبا ثراحلاو ميعن هاتأف

 . ١ . ص٩١ ١٧۔٠ ١٨ ج ؤ باسنألا ٠ ملسم نب ةملس . يبتوعلا ) ( ١

 . ١٨٠ ص هسفن ردصملا ) ( ٢

 نب دلاخ هاتأ يذلا وه و ، يلهاج . نميلا يف ريمح كولم نم 0 عبت نب ورمع نب ناسح : نهاعم وذ ناسح )٢(
 يناثلا ء زجلا . مالعألا : نيدلا ريخ ؛ يلكرزلا رظنا . ةنس ٣٥ كلم . مهقلطاف ‘ هموق ىراسا يف بالك نب رفعج

 . ٠ ص٧٦ ١

 .باسنألا نم )٤(
 . ١٨٠ ص 6 ١ ج 4 باسنألا ‘ ملسم نب ةملس ؛ يبتوعلا ) ( ٥

 .(ال نارطوطخملا يفو )٦(
 . ١٨١ ص هسفن ردصملا )٧(

 . ١٨١ ص هسفن ردصملا )٨(

٤٩



 ثراحلا ىلإ 1 لوسر دمحم نم :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر امهيلإ بتك ناذللا

 ينإف مكلذ دعب امأ :ناذمهو رفاغمو نيع ر يذ لالك دبع نب ميعن ىلإو ،لالك دبع نبا

 انيقلف ،نميلا ضرأ نم ابلقتم مكلوسر انب عقو دقل سوه الإ هلإ ال يذلا مكيلإ هللا دمحأ

 مكاده دق هنلا نإو ،نيكرشملا مكلتقو ،مكمالسإ اناتأو ،هلبق متلسرأ ام انغلبف ،ةنيدملاب

 نم متيطعأو ،ةاكزلا متيتآو ،ةالصلا متمقأو هلوسرو هللا متعطأو متحلصأ نإ هتيادهب

 اهب مكيصوأ ينإف دعب امأ :هموق ىلإ بتكف ‘هتوفصو هيبن سمخو هنلا سمخ مناغملا

 نب كلامو . رمن نب ةبقع و ةدابع نب كلامو . ديزي نب هللا دبعو ١ ٩ البج نب ذاعم اريخ

 اهب اوقلتف إمكيفلاخم نم ةيزجلاو ةقدصلا نم مكدنع ام اوعمجا نأ ،هباحصأو ةرارم

 .'"ايضار الإ نبلقني الف لبج نب ذاعم مكريمأ نإف ،يلسر

 ديز نب رهش نب هللا دبع نب روصنم نب ديزي نيعر يذ دلو نمو

 نب نادبع نب كلام نب ثراحلا نب بوثم نب لهشألا نب بيرغ نبا
 . 1 ٢( . . . . . - ه .

 نوراه وبأ ا"يدهملا لاخ وه روصنملا نب ديزيو ،نيَعأر يذ رجح

 نمحرلا دبع وبأ ، يجرزخلا سوأ نب ورمع نب لبج نب ذاعم ( م٩٢٦۔٣٠٦ / ه ٨١۔ه ق٦ ٠ ) : لبج نب ذاعم )١(
 هللا ىلص يبنلا دهع ىلع نآرقلا اوعمج نيذلا ةتسلا دحأ وهو . مارحلا و لالحلاب ةمالا ملعأ ناك ، ليلج يباحص ٠

 راصنالا عم ةبقعلا دهشو . بلاط يبأ نب رفعج نيبو هنيب ملسو هيلع هنلا ىلص يبنلا ىخأ و . ىتف وهو ملسأ . ملسو هيلع
 ةوزغ دعي ا هللا لوسر هتعبو ٠ ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر عم اهلك دهاشملاو قدنخلاو ادحاو اردب دهشو ٠ نيعبسلا

 نميلا يف يقبف ، ( يلهأ ريخ مكل تثعب ينإ ) : هيف لوقي مهيلإ اباتك هعم لسرأو ، نميلا لهال ادشرمو ايضاق ، كوبت
 يف حارجلا نب رماع ةديبع يبأ عم ناك مث . ةنيدملا ىلإ داعف 5 ركب وبأ يلوو 6 ملسو هيلع هثلا ىلص يبنلا يفوت نأ ىلإ
 كلذ يف تامف ٠ رمع هرقأو ٨ اذاعم فلختسا ( ه ١٨ ةنس ساومع نوعاطي ف ( ةديبع وبأ بيصأ املو ماشلا وزغ

 رصقلاب نفدو ، نورالا ةيحانب اميقع يفوت ، اثيدح ١٥٧ هل . افك مهحمسأ نمو ث اهجو سانلا نسحأ نم ناكو . ماعلا
 نب يلع نسحلا وبأ ٠ ريثالا نبا : رظنا . هملعب هوني ( رمع كلهل ذاعم الول ) : رمع مالك نمو ( روغلاب ) ينيعملا
 . مالعالا : نيدلا ريخ يلكرزلاو ٥ ٨٨١۔٧٨١۔٦٨١ص ب سماخلا ءزجلا . ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ : دمحم

 . ٢ ٨٥ص . عباسلا ء زجلا

 . ٢٨١۔-١٨١ص ث ١ج ث باسنالا : ملسم نب ةملس ؛ يبتوعلا )٢(
 ةنس دلو ، ىسوم مأ ىنكت تناكو . ةيريمحلا روصنم تنب ىورأ همأو & روصنملا نب يدهملا دمحم وه : يدهملا )٢(
 ةنسو ه ١٤١ ةنس هالوف دهعلا ةيالول هحشري هوبأ ناك لاجرلا غلبم غلب املو . ةارشلا ضرأ نم ةميمحلاب ، ه ٦

 ىلع همئقو ث دهعلا هوبأ هالو ه٧٤١ ةنس يفو . ناتسربط وزغب هرمأو ، ناسارخ ىلإ ةهجوتملا دونجلا ةدايق ةنس ٥
 فصتنم يف ةفالخلاب عيوب 0 جحلا هالو ه٣٥١ ةنس يفو 6 ه ١٥١ ةنس ىلإ ماقاف يرلا ىلا داع مت ىسوم نب ىسيع
 يف وهو ناذبسام يف ٥٨ ه٩٦١ ةنس مرحم نم نمانلا يف هتافو ىتح ةفالخلا يف ثكمو ه٩٦١ ةنس ةجحلا يذ رهش

 ناكو 4 ءانغلا عمسي ناكو 0 هسلجم يف هنوبرشي هرامس ناك نإو ذيبنلا برشي ال يدهملا ناك } ناجرج ىلإ ةقيرط
 ٠ ةفرعملا راد ى ةيسابعلا ةلودلا : دمحم ى يرضخلا رظنا . هسفنب ملاظلل دري ناكو لدعلاب فصتا 4 ءايحلا هقلخ نم

 . ٧٨۔١٩٧ص . م١ ٩٩٥ ىلوالا ةعبطلا ‘ نانبل ٠ توريب

٥٠



 مهنمو .هللا ديع نب روصنم تنب ىسوم مأ اهمسا يدهملا مأو همأ وخأ ١) )ديشرلا

 عبتت نب ورمع عم ريمح تقفتا املو ،ملعأ هنناو نيع ر اذ لتق يذلا ورمع نب ليحارش

 ،نيع ر يذ لتقو ‘ليحارشو ورمعو يلع كلذ ىبأ ؛نهاعم يذ ناسح هيخأ لتق ىلع

 ديرأ كيلع عنتمأ مل ينإ ‘كلملا اهيأ يلع لجعت ال :لاقف ‘هقنع برضيل ريمح هب ىع دف

 هتفلاخم ىلع ةبوقعلا قحتسي مل كاخأ نإو ‘كنم اهب قحأ ادحأ ىرأ ينأ ول ،كتفلاخم

 ىبأف ،مونلا هنم عنتما الإ طق هاخأ لجر لتقي مل هنكلو اهقفاوي ال ام ىلع اهلمحو ريمح

 ام ورمع يردي ال ج ردب هاتأف ،اهتعدوأ ةنامأ :ليحارش لاقف .لعفي نأ الإ ورمع هيلع

 تضقنتا عت نب ورمع كلم املف ،ا"[اناسح هاخأ ورمع لتقف] هعياب مث ،اهلمحتق اهيف

 لتق ىلع هدعاس نم ىلع لبقأف ،مونلا هنم عنتماو © ريمح هب تفختساو دالبلا هيلع

 ،مهلتقيل نيعر يذ تاداس ىلإ [٤١]ورمع نب ليحارش هنبا ثعب املو .مهلتقف هيخأ

 كتعدوأ يتلا ةفيحصلا لاق ؟يه ام :لاقف ،َيلع اهددرا كدنع يتنامأ كلملا :مهل لاقف

 ىلإ هعفدو ‘باتكلا ، ليحارش ذخأف 0 ليحارش ىلا اهعفدف .اهج رختساف ،اهب اعدف .اهايإ

 ارعش هيف اذاف عن نب ورمع

 نيع ريرق ماني نم يعس دن سير .-

 نيح نهر ١ وسمأف اهلواقم هن بعد 8 رعا لا

 نب ( يدهملا ) دمحم نب ديشرلا نوراه : ( م٩٠٨۔٦٦٧/ ه٣٩١۔٩٤١) ديشرلا نوراه )١(

 هوبأ ناك امل يرلاب دلو 6 مه رهشأو ةيسابعلا ةلودلا ءافلخ سماخ 0 رفعج وبأ . يسابعلا روصنملا

 دعب ةفالخلاب عيوب 6 مورلا وزغ وبأ هالو ث دادغبب ةفالخلا راد يف اشنو ٨ ناسارخ يف اهيلع اريمأ

 رابخأو بدألاب املاع ديشرلا ناك . همايأ يف ةلودلا ترهدزاو ، ه٠٧١ ةنس يداهلا هيخأ ةافو
 اميرك امزاح 0 سابعلا ينب رابجب بقلي ى هرصع ءاملع عم تارضاحم هلو 0 هقفلاو ثيدحلاو برعلا

 ءاملعلا نم هباب ىلع عمتجا ام ةفيلخ باب ىلع عمتجي ملو ء هنم دوجأ ةفيلخ ريي مل ٥ اعضاوتم

 كولم عم ةريثك عناقو هل 0 ناجلوصلا و ةركلاب بعل ةفيلخ لوأ وهو 0 ءامدنلاو باتكلاو ءارعشلاو
 ةنس ٢٢ هتفالخ ترمتسا . ادج ةريثك هرابخأ ، ه٧٨١ ةنس ةكماربلا ةعقو بحاص وهو 0 مورلا

 . هربق اهبو م٩٠٨ / ه٣٩١ ةنسب سوط ىرق نم ( ذابانس ) يف يفوتو 0 مايأو نارهشو
 . ٢٦ص ى نماثلا ءزجلا 0 مالعألا : نيدلا ريخ ؛ يلكرزلا رظنا

 .(هاخأ ناسح لتقف)طوطخملا يف )٢(
 . ٣٨١۔٢٨١ص 0 ١ج ، باسنألا : ملسم نب ةملس 0 يبتوعلا(٢٣)

٥١



 (')نيعأر يذل هلإلا ةرذعمف تناخو تردغ ريمح كي نإف

 .رمألا هالوو ،لواقملا سأر هلعجو ،ريمح ريخ تنأ :ليحارشل ورمع لاقف

 :رغصألا أبس لئابق امأو

 نب ةيواعم نب سيق نب '"![لهس نب ]ديز نب بعك وه رغصألا أبس :رذنملا وبأ لاق

 نب هنانب مهنمو ، ريمح نب عسيمهلا نب نميأ نب ثوغلا نب لئاو نب سمش دبع نب مثج

 يف كلملا لزي ملو ،"شنارلا كلملا نبا وهو ءابس نب يفيصو ،ناطحق نبإ وهو ،ابس

 نب ثراحلا وهو ،شنارلا نمز ىلإ ريمح دهع نم كلم نع اكلم هنوثراوتي ريمح

 . ")دادش

 :شنارلا كلملا

 بابلا اذه نم انغارف دعب ىلاعت هللا ءاش نإ هرابخأ ةيقب يتأتسو ،داتش نب ثراحلا وه

 .(" بسنلا ىلإ انعجر

 :فاحلا نب ورمع نوطب نمو

 6 ورمع نب يليو ،فاحلا نب ورمع نب هشارإ مهنمو ‘فاحلا نب ورمع نب ملسأ مهنم

 مهنمو ورمع نب يلي نب ناراق نب بعصم نب ديلولا همساو ىسوم نوعرف مهنمو

 ارهبو .راصنألا يف هدادع و ةباحصلا رايخ نم وهو ‘كلام همساو ناهتلا نب مثيهلا

 فيلح ،ملسو هيلع هللا ىلص هنلا لوسر بحاص دوسألا نب دادقملا ارهب نب ورمع نبا

 بلغ نكلو ،ورمع هيبأ مساو ،ره ز نب فانم دبع نب ثيغم نب ثوغي دبع نب دوسألا

 ةليبه ارهب نمو .اسرف ابكار ردب موي ناكو ،يرهزلا ثوغي دبع نب دوسألا مسا هيلع

 ىلع تبلغ ،ارهب نب نويحل نب ورمع نب بعك نب مّنشُج يبأ نب ورمع نب لبه نبا

 ،قاقتشالا : نسحلا نب دمحم ركب وبأ ، ديرد نبا : رظنا . نيَعأر يذ رعاشلل تايبألا هذه )١(
 .٤٢٢ص 0 ١ج ‘ خيراتلا يف لماكلا ريثألا نبا . ٢٥٢٠ص

 .باسنألا نم ةدايز )٢(
 )٢( ‘ملسم نب ةملس ، يبتوعلا ج١ ، ص١٨٣.

 )٤( ث هسفن ردصملا ص١٨٣ .

٥٢



 نب مشج يبأ تنب ةيوام ارهب نمو ،طوخ نب ديزو دو دبع نب رماع نب طوخ هدلو مسا

 ديشر هرهم نمو فاحلا نب ورمع نب ناديح نب هرهمو ‘©فاحلا نب ورمع نب بعك

 ٨،ورمع نب ملسأ نب ةكيوحو ،يوحنلا نادعس نب ليغلا ةلبنع مهنمو هيقفلا ديعس نبا

 دوسا نب ثيل نب ديز نب دهن نب ورمع نب ملسا نب ةبيتقو ‘كتوحلاو رصمب نطب مهو

 برعلا قاشع دحأ وهو ،ا')رعاشلا نالجعلا نب هللا دبع دهن مهنمو كورمع نب ملسأ نبا

 نب ورمع نب ملسا نب دوسا نب ثيل نب ديز تنب ةنيهجو دنه بحاص نيروهشملا

 دعب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا بحاص '")رماع نب ةبقع مهنمو فاحلا نب فوع

 يبنلا نم هعمس ثيدحل يمرلا رثكي ناكو ةنيدملا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا مودق

 ‘ اهلابنو اهباعجب اسوق نيعبس كرتو تامو ،يمرلا لضف يف ملسو هيلع هللا ىلص

 نب دعسو .ءانحلاب بضخي ناكو رصم ىلإ لوحتو 0[٥١]ةيواعم عم نيقص دهشو

 دعس وهو ديز نب دعسو ورمع نب ملسأ نب دوس نب ورمع نب ملسأ نب دوُس نب ديز

 ك ورمع نب ملسأ نب ديز نب دعس نب لئاوو ،هيلإ بسنف ،ايشبح ادبع ميذه ناكو ؤميذه

 نم ٠ يدهنلا رماع نبا بحألا دبع نب نالجعلا نب هتنا دبع : نالجعلا نب هتنا دبع دهن )١()

 لبق ةبوذع و ةوالط هرعش يف . هموق تاداس نم ديسو { نيميتملا قاتعلا نم ث يلهاج رعاش : ةعاضق

 دنه اهمسا ةجوز هل تناك هنأ هربخ يف هولاق ام ةصالخو 0 نييلهاجلا نم نيبحملا ريغ رعش يف انوكت نأ
 ينب نم لجرب تجوزتو 0 اهقالط ىلع هوبا هه ركأف . هل دلت ملو نينس عبس هدنع تماقا \ هموق نم 4

 ريخ ؛ يلكرزلا : رظنا . افسا تامو فند ىتح اهب هفغش ومني لاز امو . اهيلع نالجعلا نبا مدنف ٨ ريمن

 .٢٠١ص 4 عبارلا ءزجلا . مالعالا : نيدلا

 يبنلا فيدر ناك ، ةباحصلا نم ريمأ : ينهجلا كلام نب سبع نب رماع نب ةبقع : رماع نب ةبقع(٢)
 رصم يلوو ، صاعلا نب ورمع عم رصم حتف رضحو ث ةيواعم عم نيفص دهشو ، ملسو هيلع هنلا ىلص
 9 ةامرلا نم . انراق ارعاش اهيقف اعاجش ناك . رحبلا وزغ يلوو ، ه ٤٧ ةنس اهنع لزغو 0 ه ٤٤ ةنس

 ( سنوي نبا رصع يأ ) نآلا ىلا رصمب هفحصمو : سنوي نبا لاقو . ميركلا نأرقلا عمج نم دحأ وهو
 يف يفوت اتيدح ٥٥ هل . هديب رماع نبا ةبقع هبتكو : هرخأ يفو ، نامثع فحصم فيلات ريغ ىلع هطخب
 . هربق راوجب ) رماع نب ةبقع دجسم ( ةرهاقلا يفو . م ٦١٧٨ / ه ٥٨ ةنس

 ۔١٥ ص 4 عبارلا ءزجلا ‘ ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ ، دمحم نب يلع نسحلا وبأ . ريثألا نبا : رظنا

 يلكرزلاو ،٤٦١۔٣٢١ص ث ثلاتلا ءزجلا 8 بيذهتلا بيذهت : يلع نب دمحا . ينالقسعلا رجح نباو ٥٢
 . ٢٤٠ ص 6 عبارلا ءزجلا ٠ مالعألا ٠ نيدلا ريخ ؛

٥٢



 وه اذه ةعيبر نب حازر ةرذع فرشأ نمف ورمع نب ملسأ نب ديز نب دعس نب ةرذعو

 .ديز نب دهن يخأ حازرو ةعيبر نب دومحمو هللا دبع نب ريرج هتوخأو همال يصق دج

 امل ،اهدالبب اهعامتجاو اهامنو ةعاضق نوطب نم رثكأ اناك امهو ،ملسأ نب ةكتوحو

 ىلع هترصن ىلإ هوباجأ ىتح يصق دبع ينعأ ،هدنع مهئالبلو محرلا نم حازرو هنيب

 اقحل ىتح امهالجأف اهتقو يف هبتاعي يصق لاقف ،مهب عنص ام هركف ،مهاعد امل ،ةنانك

 () :ةعاضق تحت ناكوسب لخ نب يصق لاقف مهدالب نع و نميلاب

 نيتنثا يف كتيحل دق ينأك احازر ينع غلبم نم الأ

 ينيبو مهنيب تقرف امك ديز نب دهن ينب يف كتيحل

 ا")ينونع دق ةقاسملاب مه ونع اموق نأ ملسأ نبا ةكتوحو

 وهو .ركشي ينبب مهقحلأف ،ةرذغ نب ةعافر جرخأ يذلا وه ،يرذعلا ةعيبر نب حازرو

 رئازج مهضعب نكس ىتح زاجحلا يلوو ةلماع لئابق قحلأو ©يجراخلا ملسأ دبع طهر

 نب يصق ىلإ تيبلا ةباجح ةر يذلا وهو رصم ىلإ مهنم ةفئاط رخآو '")نيرحبلا

 رحن ىمح اذإ ناك هنأل راجتلا يمسو ''أبيطخلا سوأ نب راجتلا ةرذع نمو .بالك

 هراد نيأو كناكم ركنأو 6هركنأف .ةءابع يف هيلع لخد دقو ةيواعم هآر ام لوأ ناكو

 نم كملكي نكلو ،كملكت ةءابعلا تسيل :ةيواعمل لاق ، راجنلا كلذ ملع املف اهسلجم يف

 . ٢٢٢۔١٣٢ص . ١ج ‘ باسنألا : ملسم نب ةملس ث يبتوعلا )١(
 ص ١0ج باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا :رظنأ .يرذعلا ةعيبر نب يصقل تايبألا هذه (٢)

 ٢٣٢.
 اهتحاسم ،ءاسحإلاو رصق نيب ى يبرعلا جيلخلا يف رزجلا نم ةعومجم نم فلاتت : نيرحبلا (٣)

 ةرصو ث حلاص يبنلاو ، قرحملا ةريزجو 4 ةبذع ءام نويع اهب 0 نيرحبلا ةريزج اهربكا مك٨
 اهحتف ذنم ةيمالسإلا ةلودلا نم اءزج تحبصأ ث ؤلؤللا ديصب اميدق نيرحبلا ترهتشا 0 ناسعن مأو
 تحت تعقوو ةينامثعلاو ةيسرافلا مث ةيلاغتربلا ةرطيسلل تعضخ ةثيدحلا روصعلا يفو ١٨ ه١[٢ ماع

 . م١٧٩١ ةنس اهلالقتسا ىلع تلصحو ،م١٦٨١ ةنس ةيناطيربلا ةيامحلا

 . ٠٢٢ص ث لوألا ءزجلا ، ةرسيملا ةيبرعلا ةعوسوملا : قيفش دمحم ؛ ابرغ : رظنا
 نم ميزه دعس نب ثراحلا ينب نم ورمع نب ريبأ نب سوأ نب راجنلا : بيطخلا سوأ نب راجنلا )٤(

 { ةنيثب ليمجل ارصاعم ناكو برعلا بسنأ ناك :مزح نبا لاق .باسنألاب ملاعو ،بيطخ ؤةعاضق
 . ٤١ص 0 ٨ج ث مالعألا : نيدلا ريخ ؛ يلكرزلا رظنا .نايفس يبأ نب ةيواعم ءامدن نم ناكو

7



 لاقف ،لأسي ملو ضهن مث هلاح مظع و ‘َبحأ امك هباجأ و هعمس المف ‘هقطنتساف .اهيف

 ١) ):ا رعش لوقي راجنلا اشنأو كنم أرجأ الو هنم لجأ الو رقحأ الجر تيأر ام :ةيواعم

 '")دمغلا قلخ يف فيسلا لصنك ينإف البلل نقرخت يباوثأ كت نإف

 ناكو ‘هقرافي ال '"![ناك]هتإ ىتح ،هسلجم همزلأو زئاوجلاو علخلاب ةيواعم هل لسراف

 ةيده مهنمو ء'‘)رعاشلا ديز نب دايز ،ةرذع نمو .اهئاملعو برعلا باتسئ دحأ راجنلا

 نمو ؛مالسإلا يف ىدتقا نم لوأ وهو 0نهاكلا ةّيح يبأ نب زنرك نب ')[مرشخ] نبا

 نب ةعيبر نب نج نب نايبظ نب ثراحلا نب ةّيمق نب رمعم نب هللا دبع نب ليمج ةرذع

 ‘هَمع تنب ةنيثبل قشاعلا ةيده دعس نب ةرذع نب ريثك نب هللا دبع نب ةيبظ نب مازح

 بحال نب ثراحلا نب ثراحلا نب ورمع نب دوهلا نب ةبلعث نب رانم تنب ةنيثب يه و

 ةدش نم تام دقو 7 ارفع بحاص مازح نب ةورع مهنمو ةعيبر نب ريرج نبا

 .ةعامج مهنم قشعلاب تام ةبحملا ةقداص قاشعلا ةريثك ةليبق ةرذع ونبو ‘هقشع

 نب نيسحلا تنب ةنيكس راد ىتأ ةرذع نم الجر نأ ١ وركذ دقو

 . ٢٣٢ص ١0ج ث باسنألا : ملسم نب ةملس ؛ يبتوعلا )١(
 ٢٣٢. ص هسفن ردصملا )٢(
 .باسنألا نم ةدايز )٢(
 .هل ةمجرت ىلع رثعن مل رومغم رعاش :رعاشلا ديز نب دايز )٤(
 .(مرج) طوطخملاب )٥(
 ، برعلا يميتم نم 0 رعاش : ةرذع ينب نم يبضلا رجاهم نب مازح نب ةورع :مازح نب ةورع )٦(

 ٥ همع هلفكف اريغص هفلخ هابأ نأل 0 دحاو تيب يف اهعم اشن ( ءارفع ) اهمسا هل مع ةنبا بحي ناك
 اذإف ، داع و نميلاب هل لمع ىلا حا رف ، هيلع هل ةردق ال ارهم اهمأ تبلطف 0 ةورع اهبطخ ربك املو

 اهعدوو 0 امايأ ماقاف ، اهجوز همركأف { اهب قحلف ، ( ماشلاب ) ءاقلبلا لهأ نم يوماب تجوزت دق يه
 ىرلا يداو يف نفدو . م٦ ٥٠ / ه ٢٣٠ ةنس وحن . هيح غولب لبق تامف 4 ابح ىنضف . فرصناو

 . عبارلا ء زجلا . مالعألا : نيدلا ريخم يلكرزلا رظنا . ريغص رعش ناويد هل . ) ةنيدملا برق (

 . ٦٢٢ص

٥٥



 .هتليبق نع هلأساف هتيقس اذإ :ةنيكس تلاقف ،ًءام اهمدخ ضعب ىقستساف ،[٦١]'')يلع

 نم اذإ وه :تلاق كلذب ةنيكس تريخأ املف .اوتام اوقشع اذإ موق نم انأ :لاقف ،هلأسف

 نب دوُس نب ديز نب دعس نب ناَمالُس فاحلا نب ورمع نوطب نم مث مهنموءةرذع ينب

 لئابق نمو .ورمع نب ملسأ نب دوس نب ديز نب ورمع نب ةمهلج مهنم .ورمع نب ملسا

 ةلظنحو ةنيزحو .حابصو دوسو ‘كلام : ورمع نب ملسا نب دوس نب ديز نب دهن

 )٢ .. م ه

 .ا")منغو ةعيبرو لمحو ‘لوطو 6قورعمو رماعو

 ‘بذتلاو ‘ رمتلاو ‘ثبئذلا ونتب مهنمو يداحلاو ةعيدوو مشغ ةعاضق نوطب نمو

 ٥ فاحلا نب نادمغ نب نالوج نب بلعث نب ةربو نب عبضو ،ناحرسو ؤدهفو ،بلعثلاو

 ميذه دعس نب ةبض ونب مهنمو .ديوفو ،ةبسارو ،هداتصمو ،ةانم دبعو ديحولاو ديربلاو

 كلام نب ةعاضق نب فاحلا نب ورمع نب ملسأ نب دوُس نب ثيل نب ميذه و ديفو ديز نبا
 (٣) ٠دا
 . ريمح لنب

 : ناديح نب هرهم بسن

 كلام نب ةعاضق نب فاحلا نب ورمع نب ناديح دلوف 6،يدنكو .ةدنكل ىرهمو هرهم

 ،نامعنلاو ،اديزيو ،ابيرغو ،اديرغو ،اديجم ورمع دلوف كورمع و ‘هرهم ريمح نبا

 هرهم دلوو 6؛ناديحو لآب ه رهم ريغ لئابقلا هذه ةوعد ليقو .هدانجو ءاحللاو ‘ رغيتضلاو

 مع دافو ىرمألا 6 رفن ةنالث ىرمطص دلوف ةرهم نب ىرمطص ورمع نب ناديح نبا

 يشرقلا يمشاهلا بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا ( م٠٨٦۔٥٢٦ / ه١٦۔٤) :يلع نب نيسحلا )١(
 بابش اديس نيسحلاو نسحلا :ثيدحلا يقو .ء ارهزلا ةمطاف نبا ديهشلا طبنلا هنلا ديع وبأ يناندعلا

 تلصأت يذلا وهو ،نيينيسحلا نم ريثك ةبسن هيلاو ، ةوبنلا تيب يف أشنو ةنيدملا يف دلو ةنجلا لهأ
 ةنس نايفس يبأ نب ةيواعم ةافو دعب نييومألا شرعب تبهذ ىتح ةيمأ ينبو مشاه ينب نيب هببسب ةوادعلا

 ءاشيج هيلا هجوف 0 هرفسب ديزي ملعو هيرارذ عم قارعلا ىلإ نيسحلا جرخف ديزي هنبا هفلخ ه ٦٠
 ه١٦ ةنس مرحم نم رشاعلا يف نيسحلا لتقو .فينع لاتق بنشنف ) ةفوكلا برق ( ءالبركب هضرتعا

 .( نييومالا ةمصاع ( قشمد ىلإ هلافطأو هؤاسنو هسار لسرأو .نشوجلا يذ نب رمش دب ىلع

 :يلع نب دمحا "ينالقسعلا رجح نباو ٢٣٤٢ص ثيناثلا ءزجلا :مالعألا :نيدلا ريخ ؛يلكرزلا رظنا
 6دمحم نب يلع نسحلا وبأ 0 ريثألا نباو ٩٢٤۔٨٢٤۔٧٢٤۔٦٢٦٤ص ث لوالا ءزجلا ، بيذهتلا بيذهت
 . ٧٢۔٦٢۔٥٢۔٤٢ص ث يناثلا ء زجلا 0 ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ

 . ٣٣٢۔٢٢٢ص 0 ١ج ‘ باسنألا : ملسم نب ةملس ؛يبتوعلا )٢(
 ٢٢, ص هسفن ردصملا (٣)

٥٦



 ةيرق مهدلبو ،ماير ونب رمقلا لئابق نمف ،اكسملاو القملاو رمقلا ىرمألا دلوف 0 نيدلاو

 نامع ةيحانب نيصح ميظع لبج مهلو ‘نامع رحب لحاس ىلع غاصر اهل لاقي

 لئابق نمو خ ريب ونبو تيربح ونب رمقلا نمو .''ماير ينب لبجب فرعي ،هيف نوعنتمي

 دلوف .هرهم نب ىرمطصاو ليلا نب تيرسح انبا نتخبو محوسلاو ‘تيرسح نيتلا

 ه راعشألا بحاص روث يبأ طهر ةسامش نب هلبت ونب نيعتلا نمف ،نيعتلاو ناشرك نتخب

 ونب فصق نمو “©فصق ونب مهل لاقيو ،هلبت نب لبج نب ةنانك نب دمحم نب لجع وهو

 نمو .ريمح نب عسيمهلا دلو يفف واولا حتفب راتو امأف .نويراتولا مهو واولارسكب راتو

 لبإلا بسنت مهيلإو ،يديعلاو مثيهلاو رافغلا هرهم نب ىرمطصا نب ورمع داثآ لئابق

 .ا") ةرهم لئابق هذهف ‘هرهم حصفأ مهو ‘ءاحرقلاو رقتلاو بشلاو ةيديعلا

 ةنام ثالث اهلوط ةريزج يه و ،هرهم نم لئابقلا عيمج نم ،'"١ىرطقس ةريزجب ليقو

 مد اهبو ربنعلا اهيلإ طقستو .ريثك لخن اهبو ،يرطقسلا ربتصلا اهبو )خسرف

 اهيف اوناك نيذلا مورلا يرطقسلا امتإو ؤبضغ ي رطقس اي يرهملل ليق اذإف نيوخألا

 اهبو ،لبق نيفورعم اوناك مهو ‘هرهم نم رمقلل بسنلا يف اولخدف 6موزرلا دالوأ نم

 مهحرطأ ،موزرلا دلب نم اموق نأ نوركذي مهنأ كلذو ىراصن اوناك ،لتاقم فالآ ةرشع

 مل ليق ،ةريزجلا ىلع و مهيلع تبلغف ،هرهم مهيلا تربع ىتح كلذب اورمعف ،ىرسك اهب

 هرهم نم هارشلا اهلخد مث ةينارصنلا نم مورلا نيد ىلع ةّتنابه ر نكلو ‘ ] ]٧ ١ اونوكي

 .نامع ةنطلس يف رضخالا لبجلا وه :ماير ينب لبج )١(
 )٢( باسنألا :ملسم نب ةملس ؛يبتوعلا ج١ ص٢٣٣۔٢٣٤.

 يوفدرغ سأر برق ،ةيبرعلا ةريزجلا هبش بونج يدنهلا طيحملا يف ةريزج :ىرطقس ةريزج )٢(
 روصعلا يف تفرع ‘ربصلاو حلبلا جتنت ،لابجلا اهطسوتت ،ةديرمت اهتمصاع 0 مك٦٢٦٣ اهتحاسم

 ةيناطيربلا ةرطيسلل تعضخ مث .م ١٥٠٧ ۔١ ١ ٥ ١ ةنس نويلاغتربلا اهلتحا ءةنصا رقلل اركو ىطسرولا

 ةرسيملا ةيبرعلا ةعوسوملا :قيفش دمحم ؛لايرف رظنا .م٦٧٨١ ماعلا ذنم اهل ةعبات ةيمحم تحبصاو
 .٦٨٩ص لوألا دلجملا 4

 .تافاسملا سايقل ةدحو :خسرفلا )٤(

٥٧



 - .. . ج . . .77 . مس . )١( ۔ .
 نب يرمقلا نب ماير ينب نم مث ،ةرهم نمو اهيف ناك نم اولتقف اا تومرضحو

 هرهم نب يرمالا نب ىرمطصا نب حربي نب ماير لاقيو “ناديح نب ةرهم نب يرمالا

 اولمح نيذلا ةعبرألا ءاملعلا دحأ وهو 3 )يمايرلا رێنلا نب رينم مهنم ناك ناديح نبا

 نب بهو نب راتمو نب كلملا دبع نب رينلا نب رينم وهو ‘نامع ىلإ ةرصبلا نم ملعلا

 نب ورمع نب ديجم ينب بسن .ماير نب يرضح نب كلام نب يحي نب تلص نب ديبع

 نوطب ،جسوعلاو ،ةعداوو عاقرألا نأل ةلبع و هايهو ىيحي ديجم ينب لاقيو ،ناديح

 . '") ةعاضق تضقنا ىيحي لآ نم مهكولمو مهتاداس تاراغلا ىلإ عجرت

 :ددأ نب ءيط دلو بسن

 ءيط نب ثوغلا دلوف . ءيط نب ةرطقو ٠ ءيط نب ثوغلا :نيلجر ددأ نب ءيط دلو

 ثوفلا نب ورمع دلوو ‘ثوغلا نب يؤل نب ةماس يرغلا دلوو ،يرغلاو ايؤلو ورمع

 نب ثوغلا نب ورمع ونب ءالؤهف ‘هتحو نالأوبو مزحو لعثو ناهبن همساو ،نادوسأ

 ءادعس دلوف ‘ ءيط نب ةرطق امأو ‘ ءيط لئابق رثكأ تقرفت مهنمو .مهيف ددعلاو ‘ ءيط

 دعس نب ةجراخ ةرطق نب دعس دلوف ادعس دلو يف ددعلاو ‘هتحو ‘ثراحلاو

 تيمس : ليق ى يبرعلا رحبلاو ندع جيلخ ىلع برعلا ةريزج بونج ةقطنم : تومرضح ( ( ١

 يف تومرضح مسا : يبلكلا نبا لاقو ©٠© فلالا طاقساب تففخ مت ٠ اهلزن نم لوا وه و ٠ تيم رضاحب

 مسا : ليقو ٠ خلاش نب رماع نب نطقي نب تورضجب تيمس : ليقو ‘ تيمرضاح ةاروتلا

 امنإو ، ناطحق نب رماع همسا تومرضح ليقو ، ابس نم ةيواعم نب سيق نب ورمع تومرضح
 مالسلا هيلع دوه ربق اهيف ، كلذب بقلف لتقلا نم اهيف رثكأ ابرح رضح اذإ ناك هنال تومرضح يمس

 . ١٧٢۔٩٦٢ص 4 يناثلا ءزجلا ٠ نادلبلا مجعم هتنا دبع نب توقاي ؛ يومحلا رظنا .

 نب راتو نب كلملا دبع نب رێنلا نب رينملا ديهشلا ةمالعلا خيشلا وه : يمايرلا رينلا نب رينم )٢(

 نم ( هنلا همحر ) ناك ‘ ينالعجلا يمايرلا ماير نب يمرضح نب ىيحي نب تلص نب ديبع نب بهو
 نب عيبرلا مامإلا نع ملعلا اولقن نيذلا ةعبرالا ءاملعلا دحأ وهو 0 نينس رشعو ةنام شاع ٠ نيرمعملا

 نأ تام وه نإ ىصواف . هيف تام يذلا هضرم راحصب ضرم ث نامع ىلإ ةرصبلا نم بيبح
 الإ تمن ام ينأل هللا وجرأ ينإ . اوفاخت ال : لاقف . ريغتت نأ فاخن اننإ : هل ليقف ، نالعج ىلإ لمحي
 ريغتي ملو نالعج ىلإ لمح هنإ : ليقف ، توعدو الإ تيلص امو ‘تيلصو الإ ترهطت امو ،ترهطتو

 بتكم . نامع ءاملع ضعب خيرات يف نايعألا فاحتإ : دماح نب دومح نب فيس ؛ يشاطبلا رظنا .
 ء زجلا . م ١٩٩٨ / ةينانلا ةعبطلا . ةيخيراتلا و ةينيدلا نوؤشلل ناطلسلا ةلالجل صاخلا راتشمسلا

 . ٦٢٢۔٥٢٢ص لوألا
 )٢( باسنألا : ملسم نب ةملس يبتوعلا ، ج١ . ص٢٢٥۔٢٢٦٢ .

٥٨



 نب بدنج ونب مهو ،ةليدج ونب ةجراخ نب بدنج دلو نمف ‘ةرمضو بدنج ةجراخ دلوف

 .(') نوفرعي اهبو مهمأ ةليدجو ،ءيط نب ةرطق نب دعس نب ةجراخ

 6"[:ءيط نب ثوفلا لئابق ]

 نب ورمع نب لعث ونبو ثوغلا نب ورمع نب ناهبن ونب ءيط نب ثوغلا لئابق نم و

 ونبو ،لعث نب ورمع نب سبنس ونبو ،لعث نب ورمع نب ئنه ونب مهنوطب نمو ‘ثوفلا

 نامعب مهو ،ناهبن نب دعس نب ةماطح ونبو ‘لخن نب نالهك نب ديز نب بوتع نب زنك

 .نامعب اضيأ مهو ،ناهبن نب دعس نب كلام نب منغ نب ورمع همساو ،تماتصلا ونبو

 نب ددأ نب ءيط وهو ،ربكألا بالا ىلإ بسنلا روهمج نأ ريغ .ةريثك ءيط داخفأو

 ۔ ناهبن نب لئان نب يلع نب ثوغلا نب ورمع نب دوسأ وهو ،ناهبن ينب نمف ،ناهبن

 يئاطلا لهلهم نب ليخلا ديز لبان نمف لبنلا لماحو ،ءيشلاب قذاحلا :لباتلاو - نطب

 دقو ؤفنكم ابأ ىنكي ناكو ،ةقاك برعلا سراف وهو ،اهتاراغ بحاصو ،ءَيط سراف

 نم دحأ وهو ،هيدي ىلع ملسأو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ دفوو مالسإلا كردأ

 هملعو 6 ريخلا ديز هامسو هءادر هل طسبو ،ملسو هيلع هللا ىلص هنلا لوسر همركأ

 يلإ ركذ ام :[لاق دق] ملسو هيلع هنلا ىلص يبنلا ناكو .هعوجر يف تامو ٬هل اعدو

 هباعد ىتح ةباجإلاب هفرعو "ريخلا ديز [٨١]فصو ام نود ناك الإ هتبارق دحأ

 ةماطح ونب مهنمو ،ا"رعاشلا باتع نب ثيرح ناهبن ينب نمو ا٢) لهلهم نب ديز وهو

 مدق لئامس لهأ نم ناكو ؤ‘ةبوضغ نب نزام مهنم ناك ؤنامعب مه و ناهبن نب دعس نبا

 . ٢٥٣ ص ى هسفن ردصملا(١)

 .باسنألا نم ناونعلا )٢(

 .فيرحت هلعلو (ليخلا ) طوطخملا يفو )٢(
 )٤( باسنألا : ملسم نب ةملس ؛يبتوعلا ، ج١ . ص٢٥٣۔٢٥٤ .

 ايودب ناك ، يومألا رصعلا ءارعش نم ، يئاطلا يناهبنلا بانع نب ثيرح وه :باع نب ثيرح )٥(
 3 يلكرزلا رظنا ، هرابخأو هراعشأ ضعب يناغالا بحاص دروأ 0 ءاجه وأ حيدمب سانلل ىدصتي ال 3
 . ٤١٧١ص 0 ٢ج ث مالعألا :نيدلا ريخ
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 ىلص ىيبنلا هل اعدو ،ملسأو نامُغب مالسإلا لوأ دنع ملسو هيلع هننايلص ،يبنلا ىلع

 يف امنص دبعي ناك هنأ همالسإ ربخ نم ناكو ريخب نامع لهألو ،ملسو هيلع هللا

 . ءيط نم تماصلا ونبو ةماطح ونب همظعتو © رجان هل لاقي ،لئامس ةيرقب ةيلهاجلا

 :لوقي منصلا نم اتوص تعمسف ‘ةحيبذلا ينعي ةريتع موي تاذ هدنع انرتعف :نزام لاق

 رش نطبو ريخ رهظ رست عمتسا نزام اي

 )١) رقس رح نم ملست رجح نم تيحن ع دف

 انرتع مث بجعل اذه نإ :تلقو ،ينلهذأو ينبعرأ اعزف كلذ نم تع زفف :نزام لاق

 : لوقي منصلا نم اتوص تعمسف ىرخأ

 لسرُس يبن اذه لهجت ال ام عمست لبقأ

 لدعت يك هب نمآف لزنم قحب ءاج

 ")لدنجلا اهدوقو لعشت ران رح نع

 درو ذإ كلذ دعب كلذك نحن امنيبف .يب ذاري ريخل هنإو ‘بجعل اذه نإ :نزام لاق

 ربخلا ام تلقف :لاق .'"امد لزني نأ ديري ،زاجحلا لهأ نم لجر لئامس ض راب انيلع

 دبع نب مشاه نب بلطملا دبع نب هنلا دبع نب دمحم هل لاقي لجر رهظ :لاق كءارو

 لاتخم الو رابج الو ربكتمب تسلف ۔ا٤) هثلا يع اد اوبيجأ هاتأ نمل لوقي كففانم

 اهضرع ةنجب » مكرشبأو ناثوألا ةدابع كرتو هللا ىلإ مكوعدأ

 نامجلا طومس ىلع نامعنلا قئاقش : زيزع نب ديشر نب دمحم 0 يبيصخلا : يف تايبألا رظنا )١(

 . ١٢١ص ث ١ج ، م٤٩٩١ ةثلاثلا ةعبطلا ، نامع ةنطلس . ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو
 .٣١ص ؛هسفن ردصملا )٢(
 قاوسأ تناك 4 ابد عم ركذت ةنيدم : ليقو . نامع يحاون نم ةدلب . هيناث فيفختو هلوأ حتفب :امد (٣)

 نم ةعطق يف ،ملسو هيلع هلنا ىلص هنلا لوسر باتك انءاج : لاق 0 دادش وبأ اهنم ةورهشملا برعلا

 . يطجلا دايز نب زيزعلا دبع هنع ىور ، نامع ىلإ ميدأ
 . ١٦٤ص ى يناثلا ءزجلا ث ( نادلبلا مجعم ) هللا دبع نب توقاي ، يومحلا رظنا

 .١٣ةيآلا ؤفاقحألا ةروس )٤(
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 :لاق .اهنكس نم معني الو ،اهبيهل افطي ال ران نم مكذقنتسأو 0ا")«“«ضرألاو تاومسلا

 يتلحار تبكرو ىاذاذج هترسكف هيلإ تبثوف منصلا نم هتعمس ام !ابن هللاو اذه :تلقف

 يل حرشف هب ثعب امع هتلأسف ،ملسو هيلع هللا ىلص هنلا لوسر ىلع تمدق ىتح

 :تلقو تملسأو ىدهلاو ناميإلاب يبلق هنلا رونو مالسإلا

 لالضتب الض هب فيطن ابر انل ناكو اذاذجأ رجان ترسك
 لاب ىلع ينمهنيد نكي ملو 3 انتلالض نم اناده يمشاهلاب
 '")يلاق رجان يبر :لاق نمل ينإ هتوخأو ارمع نغلب ابكار اي

 نب دعس نب كلام نب منغ نب ورمع همساو ‘تماصلا ينب ينعيو :ارمع نغلب هلوق

 نب ثوغلا نب ناهبن نب دعس نب ةماطح ينب ديري هتوخإو .يط نب ثوغلا نب ناهبن
 . (٣ يط

 .مهبثأو مهدها مهللا :لاقف نامع لهأل ىلاعت هللا عدا هللا لوسر اي تلقف :نزام لاق

 :تلق ،مهل تردق امم عىضرلاو فافكلاو [٩١]فافعلا مهقزرا مهللا :لاق :يندز :تلقف

 مهللا :لاق انفلظو انقخو انتريم يف هللا عداف .انبناجب حضني رحبلا نإ ،هللا لوسر اي

 طلست ال :لاق ،يندز :تلق .مهرحب نم مهريخ رثكأو ؛مهتريم يف مهيلع و مهل عسو

 تلق نإ هللا دنع اهب باجتسي نيمآ نإف نيمآ نزام اي لق ‘مهريغ نم اودع مهيلع

 دقو ،ءاسنلاب ج وجل ،رمخلا برشو ‘برطلاب علوم ينإ هنلا لوسر اي :تلق :لاق ،نيمآ

 ادلو يل بهيو ،دجأ ام ينع بهذي نأ هللا عداف دلو يل سيلو ،اذه يف يلام رثكأ ذفن

 ةءارق برطلاب هلدب مهللا :ملسو هيلع هنلا ىلص لاقف .ءايحلاب انيتأيو كينيع هب رقت

 6ءايحلاب هتأو ،هيف مثإ ال اير رمخلابو ،جرفلا ةقع رهعلابو ،لالحلا مارحلابو ،نآ رقلا

 ١٣٣. ةيآلا نارمع لآ ةروس )١(

 ٠6١ ج ،نامجلا طومس ىلع نامعنلا قئاقش : زيزع نب دشا ر دمحم يبيصخلا يف تايبالا رظنا )٢(

 . ٨٥٢۔٦٥٢ص ث ١ج . باسنألا ملسم نب ةملس ؛ يبتوغلا ()
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 ينب يفو ،ناهبن نب دعس نب رصن نب ديبع يبا نب عمصا نب سودس ونبو عمصا
 ١ .. .ه

 :() سيقلا ؤرما لوقي سودس

 اسوس ىنب تيب لتم تيبب رخافف ارختفم تنك ام اذإ

 ) اسولج وأ ع زانت ال امايق هيف ءاسؤرلا رصبت تيبب

 . . . . . . . . ٢
 مهدمو 7 هيلع هللا لص يبنل ١ ) لع دقو & عمصا نب ) ١سودس نسب دلاخ مهنمو

 همساو نشوج نب رماع مهنمو ،©سررافلا بزاع نب سيق مهنمو ا ءيط نب ثوغلا

 سيقلا أرما راجأ يذلا 6©رجح نب رباج لبنح وبأ مهنمو .اسيئر اديس ناكو دوسألا

 ‘ ] )نيفص موي] ةيارلا ىلع الع مصاخ يذلا ،دباع نب سيق مهنمو 6لَعئ نم وهو

 بعك يبأ نب شايحلا همساو شاحشحلا مهنمو ءايلع بحص لعجلا نب دبع مهنمو

 . ٠٦٢ص 0 هسفن ردصملا ) ( ١

 . م١١ ىلوألا ةعبطلا {‘ نانبل ، توريب 0 ليجلا راد ٠ قاقتشالا : نسحلا نب دمحم 0 ديرد نبا )٢()

 . ٦٩٣ص
 دهعلا يف ءارمألا دحأ 0 مثيهلا وبأ ، يلهذلا يسدودسلا دلاخ نب دمحأ نب دلاخ : يسدودسلا دلاخ )٢(

 ٨ ثيدحلاب املاع ناكو 0 ةدومحم راثآ اهب هلو 0 اهنكسو ىراخب مث ، ناسارخ ةرمإ يلو 0 يسابعلا
 نب دمحم مامإلا نم بلطو ) ادنسم ) يدا دغبلا دمحأ نب رصن فنصو ث ظافحلا رابك ضعب اهيلإ مدقتساف

 © اهارق ىدحإ يف تامف 9 دنقرمس ةيحان ىلإ ىراخب نم هجرخأف ، عنتماف 9 هيفاوي نأ يراخبلا ليعامسإ
 دادغبب رمف 0 دمتعملا هل نذأف ، جحلل دلاخ نذأتساو . هيلع هدقحأ ام هنع ( يسابعلا ةفيلخلا ) دمتعملا غلبو
 . سبحلا يف اهب تامف . هسبحو هيلع ضبقف 4 م٢٦٨٨/ه ٦٩ ةنس

 . ٢٩ ٤ص ث يناثلا ءزجلا ، مالعألا : نيدلا ريخ ، يلكرزلا رظنا
 ، لعث ونب هلسن نم ‘ يلهاج ذج نالهك نم ، بجشي نب ددأ نب ةمهلج همسا : ءيط نب ثوغلا )٤(

 . ىرخا نوطبو لئابقو 0 ءينه و ، نالوبو م رجو
 . ٣٢١ص 0 سماخلا ءزجلا . مالعألا : نيدلا ريخ ؛ يلكرزلا رظنا

 ه ٢٧ ةنس نايفس يبأ نب ةيواعمو بلاط يبأ نب يلع نيب تعقو ةكرعم : نيفص مويو .باسنألا نم )٥(
 دقو 0 سلابو ةقرلا نيب يبرغلا بناجلا نم تارفلا ئطاش ىلع ةقرلا برقب عضوم يف رفص ةرغ يف
 ٨ افلا نيرشع و ةئام يف ةيواعم ناك : ليقف 0 نيقيرفلا نم دحاو لك باحصأ ةدع يف نوخرؤملا فلتخا
 افلا نورشع و ةسمخ مهنم افلا نوعبس ةكرعملا هذه يف لتقو . حصأ اذه و ى افلا نيعست يف يلع ناكو

 نورشع و هسمخ يلع عم يقبو ‘ افلا نوعبراو هصخ ةيواعم باحصا نمو 0 يلع باحصا نم

 . ةعقو نيعست عئاقولا تناكو ت مايا ةرشعو ةنام نيفصب ماقمل ا ةدم تناكو ‘ ايردب ايباحص

 راد 0 خيراتلا يف لماكلا : دمحم نب يلع ؛ ريثألا نبا رظنا نيفص ةكرعم نع تامولعملا نم ديزملل
 . ٦٩١۔١٦١ص ثلاثلا عزجلا ، م٨٧٩١ ىلوألا ةعبطلا ، نانبل توريب " ةيملعلا بتكلا
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 نب شوج مهنمو .داسفلا برح ءدب هيف ناك يذلا وهو ،ريرق نب دعس نب هللا دبع نبا

 ةيواعم عم ماشلاب ءيط ىلع ناك يذلا وهو ٠ا١ادعس نب سباح مهنمو 4 رعاشلا هعيدو

 مهنمو “ ٢ 'صمح ءاضق هالو هنع هنلا يضر باطخلا نب رمع ناكو 6 نيفصب لتقو

 ىثنألا يهو بلاعثلا ءامسأ نم مسا ةلمرثو رعاشلا ىرث دبع نب ثاعش نب ةلمرث

 دق يذلا وهو :ةثعشو ءاثعش ةأرماو سأرلا ثعشأ لجرو ،‘ثعشلا نم ثاعشو ؤةتصاخ

 ،ددبتلاو قرفتلا ثعشلاو ‘هسأر تارعش تثعشتف ، رفسلا ىساقو ،رهدلاب هرمع لاط

 .'")رعاشلا دعقملا مهنمو ،هتثعش دقف هتقرفو هتددب عيش لكو

 مهنمو ،اسراف ناك ،سلتخملا نب ديز نب ثيرح مهنم سيرضلا ونب ناهبن ينب نمو
 ،©سرلافلا ح ارجلا ةثراح نب يسبح مهنمو . دنهلا كلم رهاز لتاق ةبلعث نب ] ٢١ ]مساقلا

 ء()بانع نب ثيرح همساو ناهبن ينب نوعأ مهنمو رعاشلا سيرضلا نب جيرع مهنمو

 ةباحصلا نم ضاق ،يناطلا يمرجلا رذنملا نب دعس نب سباح وه :دعس نب سباح )١(

 هالو رمع ىلإ ةفالخلا تراص املو صمح لزنف ءماشلا ىلإ ركب وبأ مههجو نميف ناك

 .اهيف لتقف ماشلا له ١ نم ءيط ء اول بحاص ناكف ةيواعم عم نيفص برح دهشو ءاه ءاضق

 :يلع نب دمحأ ،ينالقسعلا رجح نباو ١٥١. ص ٦ ج مالعالا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا :رظنأ

 ٢٢٢٣. ص ١0ج بيذهتلا بيذهت

 لجر هانب نصحب تأدب :لاقيو «قيرطلا فصن يف ‘بلحو قشمد نيب ةنيدم :صمح )٦٢(
 لها لاقو .يقيلمعلا فنكم نب صمح : ليقو ثفنكم نب ناج نب رهملا نب صمح هل لاقي

 دلاخ راد اهيفو .ح ارجلا نب رماع ؛ةديبع يبأ لبق نم تخحتُف نوينانويلا اهانب صمح : ريسلا

 ماقمو ث رايطلا رفعج دالوأ روبقو ةريزجلا دالب حتاف ،مينغ نب ضايع ربقو ،هربقو ديلولا نبا

 .رابحألا بعك
 ٣٢٠٢ _ ٢٠٢٣. ص ٦ ج ©نادلبلا مجعم :هللا دبع نب توقاي ،يومحلا :رظنأ

 .١٦٢۔ ٠٦٢ص ث ١ج ،باسنألا :ملسم نب ةملس ؛ يبتوعلا )٢(

 .ءاجه وا حدمب سانلل ىدصتي ال ايودب ناك ،يناطلا يناهبنلا باتع نب ثيرح وه :بانع نب ثيرح
 ١٧١٤ ص ث٦ ج ىمالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا :رظنأ .هرابخاو هراعشأ ضعب يناغألا بحاص دروأ
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 (" :هلوقب يفطخلا ا'اريرج اجه نم دحأ وهو ،كيرش نب ميعن لاقيو

 ريرج نيلزانلا خانم سنئبف انضراأب اطيلس يمأ اهل تلقو

 ٢) )ريره بالكلا بانطأ دنع اهل ةبلك كمأو تنأ ابيلك تسلا

 .هلتقب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا رمأ يذلا . ٤ 'يدوهيلا فرشألا نب بعك مهنمو

 نب ةيطع نب ريرج ةرزح وبأ وه :( م ٦٤٠ - ٧٢٨ / ه ٢٨ - ١١٠ ) :يفطخلا ريرج )١(

 ،ليخب لماخ عيضو با نم ةماميلاب دلو ،يميمتلا يع وبريلا بيلك نبا يفطخلاب بقلملا ،ةفيذح
 رهظأو ايبص هلاقف . رعشلا ىلع اعوبطم شيعلا نشخلا ريقفلا يودبلا ةأشن هتريشع يف اشنو

 املو .هرمأ مظع ىتح .هتليبق مصاخت تناك يتلا لئابقلا نمو هتليبق نم هموصخ ىلع ةدشو ةدح

 ىلإ لقتنا مث ،قارعلاب ةرصبلا ادصاق ةماميلا كرت قدزرفلا نيبو هنيب يجاهتلا نارين تبش
 ءارمألا ىلع ادفاو ،ناطلسلا يوذ اعجتنم ةفاصرلاف قشمدف ةماميلاف نيرحبلاف قارعلاف زاجحلا

 ةوظح جاجحلا ىدل يقلو 0( ناورم نب رشب _ يفقثلا فسوي نب جاجحلا - ةيواعم نب ديزي )
 هدشنأو ،ناورم نب كلملا ديع ىلع لوخدلا نم هتطساوب نكمت امك .هيف هحئادم تراطو ©ىربك

 :اهيف لوقي ةديصق
 حار نوطب نيملاعلا ىدنأو اياطملا بكر نم ريخ متسلا
 ةفالخلاب زيزعلا دبع نب رمع عيوب امدنعو ،ةوظحلا هدنع يقلو ،كلملا دبع نب ديلولاب لصتا امك
 ةافو دعب ريرج يفوت .ءارعشلا دعبيو ءارقفلا برقي ناك رمع نال ‘هلصي ملف ،ريرج هحدم
 حدملا هضارغأ .م ١٥ ةنس ةرهاقلا يف عيط اناويد كرتو اموي نيعبرأ وحنب قدزرفلا

 .لزغلاو ءاجهلاو رخفلاو ءاثرلاو
 ٬مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا ٤ _ ٢٩٥, ص ،يبرعلا بدالا خيرات :اتح ،يروخافلا : رظنأ

 ١١١. ص .! ج

 ٢٦١. ص ى ١ ج باسنألا :ملسم نب ةملس ؛ يبتوعلا ( ٢)

 ٢٦١. ص ١0ج باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا )٣٢(
 تناك ، يلهاج رعاش ى ناهبن ينب نم 0 يئاطلا فرشألا نب بعك : يدوهيلا فرشألا نب بعك )٤(

 نم بيرق هل نصح يف ميقي . هلاوخأ يف اديس ناكو ث ةيدوهيلاب نادف ) ريضنلا ينب ) نم همأ

 نم رثكأو 0 ملسي ملو ، مالسإلا كردأ 0 ماعطلاو رمتلا هيف عيبي ، مويلا ىلإ هاياقب تلاز ام ةنيدملا

 { مهئاسنب بيبشتلا و ، مهناذيإ و مهيلع لئابقلا ضيرحتو ث هباحصاو ملسو هيلع هنلا ىلص يبنلا وجه
 ىلإ داعو 6 مهراثب ذخالا ىلع ضحو 7 اهيف شيرق ىلتق بدنف . ردب ةعقو دعب ةكم ىلإ جرخو
 رهاظ يف هولتقف ٠ راصنأل ١ نم ةسمخ هيلإ قلطناف . هلتقب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا رمأو ‘ ةنيدملا

 . ٥ج 4 مالعألا : نيدلا ريخ ؛ يلكرزلا رظنا . ةنيدملا ىلإ ةالخم يف هسأر اولمحو ٥‘هنصح

 . ٢٢ ٥ص
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 هرعش ديج نمو ءًاضيأ رعاش ١) 'فينك نب ميهاربإ هنباو رعاشلا ميكح نب فينك مهنمو

 َ ` ٢
 (٢) :ارعش هلوق

 لوم نامزلا بير ىلع سيلو لمجأ رحلاب ربصلا نإف زعت

 لعفت ثداوحلاو معنب اسيئب تلدبت انيف مايألا نكت نإف

 لهجي سيل يذلل انتللذ الو ةبيلص ةانق انم تنَل امف
 (")لبذي ضعبلا لمحي ال ام لمحت ةميرك اسوفن اهانلحر نكلو

 فلخ :لعثلاو ناسنإلا يف ةدئاز نس :لَعئلاو ‘بلاعنلا ءامسأ نم مسا ةلاعثو لعث ونب

 ينب نمو ؛عضوم لعثو ‘كلذك تناك اذإ ‘ءالعث اهل لاقيو ةاشلا ع رضب قصال دناز

 نب ثوغلا نب ورمع نب لعت نب لورج نب ةعيبر نب مزخأ نب نطق نب يدع نب سيقلا

 :لاقيف ‘لاثمألا هب برضت يذلا وهو ث ءيط متاح ج مزخأ يبأ نب مزخأو ،ءيط

 ءاملا يفاصلا ىشحلا جرشحلاو ،مزخأ اهنشنش ةفطن يأ ،مزخأ نم اهفرعأ ةشنش

 (٥) :رعاشلا لاق درابلا

 53 ( ج رشحلا ءام دربب فيزنلا بأرش

 )١( ةروكذملا تايباألاب رهتشا ، يمالسإ رعاش ، يناهبنلا فينك نب ميهاربإ : فينك نب ميهاربإ :
 . ٨٩ص ث ١ج ث مالعألا : نيدلا ريخ يلكرزلا رظنا

 .١٦٢ص ١ ج ٠4 باسنألا ملسم نب ةملس ؛ يبتوعلا ) ( ٢

 . ٨٩ص © لوالا ءزجلا ، مالعألا مجعم نيدلا ريخ يلكرزلا يف لوألا تيبلا رظنا(٢)
 )٤ ( سراف 6 يدع وبأ { يناطحقلا يئاطلا ج رشحلا نب دعس نب هللا دبع نب متاح : ءيط متاح ٥٨

 ةيوام نم جوزتف ، ماشلا رازو ، دجن لهأ نم ناك 0 هدوجب لثملا برضي ، يلهاج ، داوج ، رعاش

 عاض ريثك هرعش ث هيلع متاح ربقو ( يط دالب يف لبج ) ضراوع يف تامو ى ةيناسغلا رجح تنب
 هتافو اوخرلا ٠ خيراتلاو بدالا بتك يف ةقرفتم ةريثك هرابخأو ٠ ريغص ناويد هنم يقبو ٥ همظعم

 9 ٢ج 0 مالعألا : نيدلا ريخ ؛ يلكرزلا رظنا . ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا دلوم دعب ةنماثلا ةنسلا يف
 ص ١٥١ .

 )٥( ث ١ج ، باسنألا :ملسم نب ةملس ؛ يبتوعلا ص٢٦٢ .
 اهنورقب اذخآ اهاف تمثلف : هردصو ةعيبر يبأ نب رمع رعاشلل تيبلا )٦)

 راد ؤ يومالا رصعلا يف حيرصلا لزفلا رعاش ةعيبر يبأ نب رمع : بيجن يلع ؛ يوطع رظنا

 .٨٩ص ث م٠٩٩١ ث ىلوألا ةعبطلا ، نانبل ، توريب ث ةيملعلا بتكلا
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 لاثمألا تراس دقو .ضرملا وأ لاعسلا دنع ردصلا نم ءيجي توص :ةجرشحلاو

 ردق ناكو ‘دادعتلا نع كلذ ةرهش يفكي ثيحب ‘همركو هئاخسو هدوجو متاح ةباجنب

 موي لك رحني ناكو ،ماهسلاب هل اوبرضو يزاغملا هنع اوعضو مهنأ هموق يف متاح

 ىلع ساحن ردق هل ناكو ،اروزج مهل رحن فيض هب لزن نإف ،هازغ نمل اروزج

 . '') معطأ و موي لك رحنو ءايحألا يف ىدان بحر اذإ ناكو ءادبأ لازت ال يفاثألا

 فارشأ نم ناكو ،رجح نب رباج ليقو ،رجح نب ةثراح همساو ،لبنح وبأ لعث نمو

 نب سيقلا أرما راجأ يذلا وهو ،هكردي مل ليقو ،امتاح كردأ ىتح ‘همايأ يف لعن

 وه و لبنح ريصقلا لجرلل لاقيو ‘ ريصقلا ةغللا يف لبنحلاو ‘ليوط ثيدح هلو رجح

 وهو "دارجلا [٢٢]ريجم مهنمو ،امتاح كردأ ىتح فرشأ دقو ،ثوفغلا برحب مئاقلا

 ضعب يفو ،اعينم ازيزع ناكو ‘ريمح نب دثرم نب ديوس نب رم نب جلدم لبنح وبأ
 برقب دارجلا طقس [امدنع] دارجلا ريجم يمس امتإو ،َرم نب ةثراح وه هتإ :لاوقألا

 نم ناكو .دارجلا ريجم يمسف ،هراجأو مهنع هامحف ،هنوديصي سانلا دعقو ،هراد

 موي تاذ الخ هنأ ،يبلكلا بياتسلا نب دمحم نب ماشه نع يبارعالا نبا هركذ اميف هثيدح

 :لاق ‘كراج انوزغ :اولاق ؟مكبطخ ام :لاقف ،مهتيعوأ مهعمو ءيط نم مهو ةئف يف

 اولصت الف اراج يل هومتيمس دق اذإ امأ :لاقف ،كئانفب لزن دارج :اولاق ؟يناريج يأو

 ،هتلتق الإ مكنم [دحأ] هل ضرعي ال هللاو :لاقو ‘هحمر ذخأو ‘هسرف بكر مث ءادبأ هيلإ

 سانلا فرصناو انقلا اوعرشأو ،©فويسلا اولتساف ،هدلوو هنايتفو هيبأ ينب يف ىدان مث

 ،لثملا هب برعلا برضف “سمشلا هيلع تيمح ىتح هسرحي لزي ملو ،دارجلا نع

 :(" ءيط رعاش لوقي هيفو ،دارجلا ريجم نم ىمحأ تلاقف

 داعصلا مض هيلإ اننعص لقعم انل نيلبجلابو

 .٢٦٢ص ث ١ج ، باسنألا :ملسم نب ةملس : يبتوعلا )١(

 . ٧٦٢۔٦٦٢ص ى هسفن ردصملا ( ٢)
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 داع لبق نمو ح ون دعب نم ن امزلا تايلوأ يف هانكلم

 دا رجلا لجر سانلا نم راجأ لبنح وبأ َرُم نبا انمو

 '')دادشلا نينسلا يف ىرولا ثايغ متاح انلوانلديزو

 رعشلا قراع مهنمو ‘ءيط دعب رعشلا لاق نم لوأ وهو ،رعاشلا '""لضفملا مهنمو

 ناكو ىاغيلب ارعاش ناكو ،حامرطلا ةج ا"اردحج نب سيق مهنموقورج نب سيق همساو

 كلذ يف لاقف هلبه وف { هرسأ دق ناك ةنفج لآ كولم ضعب نم هبهوتسا متاح

 :اا رعش

 ردحج نب سيقب ينغقشو لضفأف اه راسإ نم اهلك ايدع تككف

 ا©}يرشعمو يلهأ مويلا كادف معنأف انتاهمأ نم مألاو يبأ هوبأ

 نب رباص دبع نب ةبلعث نب ردحج نب سيق نب رفن نب ميكح نب '")حامرطلا مهنمو

 ‘يط نب ثوغلا نب ورمع نب لَعئ نب لورج نب ةعيبر نب ورمع نب رامنأ نب كلام

 نب دصمحم مع زو 6 رعشلاو ةغالبلاو ةباطخلا نع عفادي ال حامرظطلا ناكو

 . ٢٦٧ ص هسفن ردصملا ) ( ١

 .هل ةمجرت ىلع رثعن مل رومغم رعاش :يناطلا لضفملا )٢(

 نب ةعيبر نب ورمع نب نامأ نب كلام نب اضر نب ةبلعث نب ردحج نب سيق وه :ردحج نب سيق )٢(
 . ج راوخلا ءارعش نم 0 ءيط نب ثوفلا نب ورمع نب لعث نب لورج
 . ٣٢٨ص ، فورعم فيان قيقحتو عمج 6 مهلئاسر . مهبطخ } مه رعش ج راوخلا ناويد رظنا

 . ٢٧٦٢ص . ١ج ‘ باسنألا ملسم نب ةملس ؛ يبتوعلا )٤(
 ،ءارعشلاو رعشلا :ملسم نب هللا دبع دمحم يبأ ،ةبيتق نبا رظنأ .يئاطلا متاح رعاشلل تايبألا )٥(

 ٢٩٢. ص ١٧. ةسداسلا ةعبطلا ،نانبل ‘توريب ؛مولعلا ءايحإ راد

 ٨ قشمد يف أشن 0 ج راوخلا ءارعش نم يناط رعاش يناطلا ميكح نب حام رطلا : حامرطلا )٦(
 ىلإ هاعدف ةقرازألا ةارشلا دحاب لصتا 0 ماشلا لهأ شويج نم اهدرو نم عم ةفوكلا ىلإ لقتنا
 ةقرلاو ةيمالسإلا حورلاو ةوقلاب يسايسلا حامرطلا رعش زيمت 0 داقتعالا دشأ هدقتعا ىتح هبهذم
 ٠ ملسلاو برحلا يف ةا رشلا ةايح روص دقو 6 رخفلاو ح دملا ديجي ناك . داهشتسالا ىلإ نينحلا و

 :انحا يروخافلا : رظنا . م٧ ٨١/ه٠١ ٠ ةنس يفوت ٠ بيرغلا لامعتسا ىلإ هرعش يف ليمي ناكو

 . ٨٢٣ ص ‘مهلئاسر مهبطخ ‘ مهرعش ج راوخلا ناويدو ، ٦٠٢ص ‘ يبرعلا بدألا خيرات
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 '') :ارعش حامرطلا لوق دشنأ '')تيمكلا ةيوار لهس

 ")دئاصقلا نانع تخرتساو دجملا [ىرُغ] تقلخأ حامرطلا حور تضبق اذإ

 يأر ىري حامرطلا ناكو ،ةغالبلاو ةباطخلا نانعو هللاو يأ :حامرظطلا لاقف

 نب حامرطلا وه كلذو ،يلع نب نسحلا ىلإ دفو يذلا ريغ اذه حامرطلاو ،ا)ج راوخلا

 .هتحمرط دقف هتلوط ءيش لكو ليوطلا :حامرطلا ةغللا يفو .اضيأ ا)يئاطلا يدع

 )0٧: رعاشلا لاق

 (')قين ةيامع نم ةتما ام لثم تحضلأف جادحلا ةروملا اوحمرط

 ورصع نب يدع همساو رتحب وبأ ( رعاشلا ح رعاألا مهنم ةلسلس ونب لعث لئابق نمو

 سرخألا نب ةرتنع ونب مهنم ،لعث لئابق نمو ،ةلسلس نب [٣٢٢]دايز نب ةديوُس نبا

 نب ورمع نب لعث نب نامالس نب رتنع نب دوتع نب رتحب ونب مهنمو ،يلهاجلا رعاشلا
 .. , > . . . . . ٩

 . '') ميظع نطب رثحُب ونبو .ءيط نب ثوغلا

 دبع نب مثيهلا مالسإلا يف مهلاجر نمو نمحر لا دبع نب يدع نب مثيهلا مهنمو

 ىلع بشو 6 م٩٧٦/ه٦ ةنس ةفوكلا يف دلو ، رضم نم يدسألا ديز نب تيمكلا : تيمكلا )١(
 . اهبلاثمو اهمايأو اهباسنأو اه راعشأو برعلا تاغلب ريزغ ملع هل عمتجاف ، رضحلاو ودبلا ةفاقث
 لآل عيشتلا ثرو ث ةعيشلا رعاش ناكف ، ةفوكلا دجسمب نايبصلا ملعو ، ثدح وهو رعشلا لاق
 ناورم ينب اضهانم مهنع عفاديو ، هرعشب مهل جتحي 6 ةعيشلا رعاش ناكف ث ةفوكلا ةعيش نع تيبلا

 ةنس يفوت ( تايمشاهلا ) مساب مشاه ينبل هعيشت اهيف نلعأ يتلا هداصق تيمسو " كلملا باحصأ
 . ٢٠٣ص ث يبرعلا بدألا خيرات ، انح ؛ يروخافلا : رظنا . م٤٢١/ه ٦
 . ٧٦٢ص ث ١ج ، باسنألا ملسم نب ةملس ؛ يبتوعلا )٢(

 .ةفيحصلا يف ةدايز :تيمكلاو )٢(
 يدع نب حامرطلا ) ٩٣ ٣. ( ٤ ص ©‘ءارعشلاو رعشلا :ملسم نب هللا دبع دمحم يبأ ةبيتق نبا ) ( ٤

 .هل ةمجرت ىلع رثعن مل رومغم رعاش :يناطلا )٥(

 . ٢٧٢٦٢)ص ث ١ج ، باسنألا ملسم نب ةملس ؛يبتوعلا )٦(
 . ٩٢ ٣ ص “ قاقتشالا : نسحلا نب دمحم ركب وبا ديرد نبا )٧()

 كردأ : يدع نب ديوس همسا : ليقو 0 ديوس نب ورمع نب يدع وه : رتحب وبأ جرعألا رعاشلا )٨(
 ناويد رظنا . جراوخلا ءارعش نم وه و 0 ءيط نعم ىلإ بستنيو مالسإلا يف شاع و . ةيلهاجلا
 ةعبطلا } نانبل توريب ت ةريسملا راد ح فورعم دومحم فيان روتكدلا قيقحتو عمج . ج راوخلا

 . ٠٢ص ، م٢٨٩١ ىلوالا
 . ٨٦٢ص 0 ١ج ، باسنألا ملسم نب ةملس ،يبتوعلا )٩(
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 نب ديبع نب ديلولا ةدابع وبأ وهو روهشملا رعاشلا ا') يرتحبلا مهنمو ،ديز نب نمحرلا

 لوذب نب يدع نب ةثراح يبأ نب رهسم نب ةملس نب رباج نب ديبع نب رباج نب ىيحي
 ٢ ح . . . . . 7 .

 . '") لعث نب نامالس نب دونع نب رتحب نبا

 رهسم نب ةملس نب رباج نب لالمش نب ديبع نب ىيحي نب ديبع نب ديلولا هتأ رهشألاو

 نب نينع نب رونع نب رتحب نب لوذب نب ىدح نب ةثراح يبأ نب مّشُج نب ثراحلا نبا

 نب بجشي نب نالهك نب دزأ نب ءيط ةمهلج نب ثوغلا نمف ،رمع نب لعث نب نامالس

 يبأ نب هنلا دبع نب طوح نب برح مهنمو ‘مالتسلا هيلع دوه نب ناطحق نب برعي

 مكحلا يف ةتتسلا قفاو دقو ،ىثنخلا يف ةيلهاجلا يف مكح يذلا رعاشلا "يدع نب ةثراح

 ©لعنث رعاش رعاشلا ج رعألا مهنمو هب عمس نكي ملو ‘برتصلا نب رماع مكح امك

 برذ طوح نب ثراحلا دلو نمو .ةنتسلا قفاو دق همكحو .ةيلهاجلا يف مكح اذ ناكو

 مهنمو ‘طوح نب ثراح نب فيرط نب هللا دبع نب رفعج نب دوعسم نب ديوس همساو

 يبنلا ىلإ دفو دقو ،ةنس نيسمخو ةيام شاع نيرمعملا دحأ وهو ،حيسملا نب ورمع

 :(") سيقلا ؤرما لوقي هيفو ملسو هيلع هنلا ىلص

 © اديجم ارعاش ناك 4 رهشأ لوألاو نسحلا وبأو ةدابع وبأ ٨ هللا ديبع نب ديلولا : يرتحبلا )١()

 اشن اهبو ‘ بلح لامع أ نم جبنمب يرتحبلا دلو .مامت يبا ىلع هنومدقي هرصع له ا ضعب ناكو

 سلجي ناكو 0 هرعش هيلع ضرعف " صمحب وهو مامت يبأ ىلإ راص مث ، رعشلا لاقو لبنتو
 نم رعشأ تنأ : هل لاقو هيلع لبقأ هرعش مامت وبأ عمس املف مه راعشا هيلع نوض رعيف ‘ ء ارعشلل

 هرعش دوجاو 0 هنسحي مل هنإف ءاجهلا ىوس رعشلا بورض يف نسح فرصت يرتحبللو أ يندشنأ

 عيدبلا يف هوحن وحنيو 0 هوذح وذحيو 0 هرعش يف مامت يباب هبشتي ناكو ى فاصوألا يف ناك ام
 : فصنم لوق امهنيب قرفلا يف لوقيو هسفن ىلع همدقيو ‘ امامإ ها ريو ؤ هلمعتسي مامت وبا ناك يذلا

 يف يفوتو ، ه ٢٠٦ ةنس يرتحبلا دلو . هنيدر نم ريخ ينيدرو 3 يديج نم ريخ مامت يبأ ديج نا
 يناعم باتكو مامت يبأ ةسامح لاثم ىلع ةسامحلا باتك هل . ه ٢٨٤ ةنس ةتكسلا ضرمب جبنم

 . يلوصلا ركب وبأ هعمج نيدلجم يف ناويدو 0 رعشلا
 ء سماخلا ءزجلا 0 ءابدألا مجعم : يمورلا هللا دبع نب توقاي هنلا دبع يبأ ؛ يومحلا : رظنا
 .. ٢٧٥۔١٧٥۔٠٧٥ص

 . ٢٧٠ ۔ ٩٦٢ص ث ١ج ، باسنألا ملسم نب ةملس ؛ يبتوعلا )٢(
 ٢٧٠. ص هسفن ردصملا(٢)
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 ) هرتس نم هيَقَك ج رخم لعت ينب نم ما ر بر

 . ٦( ٦١ . ّ ٠ ٢

 :"رعاشلا لوقي هيف و رعاشلا ا'سوركلا مهنمو

 )خ اعيجو نيملسملل ربخ ىلع امظاك يسورلا ءاج دقل ي رمعل

 لبإ ىلع راغأ يذلا وهو اسراف ناكو صيرح نب ثعاب ةيلهاجلا يف مهلاجر نمو

 وهو "افيرش ناك ،بلقأ نب رماع نب دبع نب ةبلعث نب ربخلا مهنمو ،سيقلا ئرما

 لاقيو ‘لعث نب ورمع نب سبنس ونب لعث لئابق نمو ،'ارماتقَملا موي ةعقو بحاص

 .رماع مهنمو .''!ناورهنلا موي ج راوخلا بحاص ‘لعت نب لورج نب ةيواعم نب سبنس

 6 م١٩٩١ ث ىلوألا ةعبطلا ، توريب ، ليلجلا راد ، قاقتشالا ، نسحلا نب دمحم ركب وبأ " ديرد نب )١(

 . ٨٨٣ص

 ةفوكلا لهأ نم ى يمالسإ رعاش 0 يئاطلا داصم نب نصح نب ديز نب سوركلا :رعاشلا سوركلا )٢(

 ربخي ءاج نم لوا وه :يزيربتلا لاقو نيتعطق مامت وبأ هل دروا ةسامحلا ءارعش نم

 نيب ةعقو يف ٠ ءانهدلاب ) تيماره ( موي لتق .ه ٦٢ ةنس تناك ةرحلا ةعقوو ٠ ةفوكلا ىلإ ) ةرحلا (

 ءزجلا 0 مالعألا : نيدلا ريخ ؛ يلكرزلا رظنا .يفايضلا جلحألا هلتق ، بالك نب رفعج نيبو بابضلا
 . ٠ ص٤ ٢٢ سماخلا

 ،مهتعيش نمو ثةيومألا ةلودلا ءارعش نم رعاش "يدسألا ميشألا نب ريبزلا نب هنلا دبع وه رعاشلا )٢(

 لف نأ ىلإ هيلإ عطقناف ،هيلإ نسحأو هلصوف اريسأ هب ىتأ ةفوكلا ىلع ريبزلا نب بعصم بلغ املف
 ٢٧٠ + ٣٨٤. ةحفصلا يشاوح قاقتشالا :نسحلا نب دمحم ركب وبأ ،ديرد نبا :رظنأ .بعصم
 ٨٧. ص ث 3 ج ،مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا

 . ٤٨٣ص ث قاقتشالا ، نسحلا نب دمحم ركب وبأ ، ديرد نبا )٤()

 ماياب اهتيمست ىلع حلطصا ثادحأ عوقو ةيلهاجلا يف برعلا خيرات دهش :رماخملا موي ةعق و )٥(
 لوألا ءزجلا ، خيراتلا يف لماكلا ، ريثألا نبا رظنا . رماخملا موي عقو اهنم ناكو 0 ةيلهاجلا يف برعلا
 . ٤٩١ ص

 ةقرفو ةهج نم بلاط يبأ نب يلع نيب ةهجاوملا هيف تعقو يذلا مويلا وهو :ناورهنلا موي )٦(
 ميكحتلا ىلع هتقفاوم دعب بلاط يبأ نب يلع شيج ةمكحملا لزتعا ثيح ٠ ىرخأ ةهج نم ةمكحملا
 ةنس ةكرعملا تعقوو ٠ ةمامإلاب يبسارلا به و نب هللا دبع اوعيابو ث ةفالخلا نم عولخملا مكحب هودعف

 تفعضأ ةكرعملا هذه نأ ريغ يلع شيج راصتناو ةمكحملا نم ةريبك دادعأ لتقم اهتجيتن تناكو ه٧

 نب نمحرلا دبع دي ىلع هلتقب رمألا ىهتناو ماشلا شيج ةهجاوم ىلع ارداق اهدعب دعي ملو ، يلع شيج
 .ه ٤٠ ةنس مجلم

 ةعبطلا { ةرهاقلا ، فراعملا راد 4 يربطلا خيرات : ريرج نب دمحم ؛ يربطلا : ةداملا ةعسوتل رظنا

 . ٣٩۔٢١٧ص ، سماخلا ءزجلا 5 ةعبارلا
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 سرافلا بزاع نب سيق مهنمو ،لعث ينب يف نيديس اناك رماع نب دوسألا هدلوو
 . / ١ . . ٠ . ٠ ح . . . ٤

 مهنمو ،لع نب ورمع نب ينه ونب لعث نمو ،ا'ارعاشلا يسبنسلا مزحألا مهنمو

 نب ثراحلا نب ةبعش نب ةيح نب نامعنلا نب رقع يبأ نب ا"ةصيبق نب سايإ

 دعب ةريحلا كلم ،لعث نب ورمع نب يته نب رفس نب كلام نب ةعيبر نب ثريوحلا

 مورلا مزه يذلا وهو ،هب نمتأي ىرسك ناك يذلا وهو ،'")رذنملا نب نامعنلا

 حئادم مهيف ىشعاللو &';ازيوربأ مايأ يف ناورهنلا اولزن امل مهعومج قرفو

 . برعلا ءارعش نم هريغو ةريثك

 ،ثراحلا نب ةبعش نب ةّيح نب نامعنلا نب زينع نب ربخلا نب ةلظنح همع مهنمو
 نأ هنامز يف مع زيو ‘هتظع نم عمتستل برعلا هيلإ دفتو ،ظعاوملاب ملكتي ناكو

 هونب فرعي 0 تج ‘ ناطحق نم ، ءيط نم ث ةيواعم نب سبنس نب ورمع وه : يسبنسلا مزحألا )١(
 . ٨٧ص ‘ سماخلا ءزجلا 4 مالعألا : نيدلا ريخ ؛ يلكرزلا رظنا . مهمأ يه و 0 ةدقع ينبب

 ةيلهاجلا يف اهناعجشو اهناحصفو ءيط فا رشأ نم ، يئاطلا ةصيبق نب سايإ : ةصيبق نب سايإ )٢(
 مجعلا موخت مورلا ىًعتو ة سوباق نب نامعنلا ىلوو 0 هاحن مث ؤ ةريحلا هالوف . زيوربأ ىرسكب لصتا

 ىلع زيوربأ ةبضغ تناك مث ، هميدقت يف ىرسك غلابو 0 مهب رفظف ، مهلاتقل اسايإ هجوف ، زيوربأ مايأ يف
 ةعقو همايأ يف ثدحو ٠ م٣١٦ ةنس ةريحلا ةيالو ىلإ اسايإ داعاف 0٠ هايإ هلتقو نامعنلا
 ىلع ايلاو حربي ملو . مزهناف ٥ سايإ مجعلا ىلع ناكو 6 مجعلا نم برعلا اهب فصتنا يتلا ) راق يذ (

 . ٢٣ ص ى يناثلا ءزجلا ، مالعألا : نيدلا ريخ ؛ يلكرزلا رظنا . م٨١٦ ةنس تام نأ ىلإ ةريحلا
 9 يمخللا سيقلا ئرما نب رذنملا نبا ( عبارلا ) رذنملا نبا ( ثلاثلا ) نامعنلا : رذنملا نب نامعنلا (٣)

 . ينايبذلا ةعبانلا حودمم وهو ٠4 امدقم ةيهاد ناك 0 ةيلهاجلا يف ةريحلا كولم رهشأ نم ، سوباق وبأ

 ىلع ةينامعنلا ةنيدم ينابو ، ىرسك ىلع برعلا دافيا بحاص وه و ، يئاطلا متاحو 0 تباث نب ناسحو
 ٠ هسؤب موي يف ‘ رعاشلا صربالا نب ديبع لتاقو ‘ ميعنلاو سؤبلا يموي بحاصو ‘ ىنميلا ةلجد ةفض

 كلم ، اريصق ، رعشلا رمحا شربا ناك ، ( تارفلاو روباخلا نيب ) ايسيقرق يزاغ و ديز نب يدع لتاقو
 مقن نأ ىلإ رمتساو & ىرسك اهيلع هرقأف ، سرفلل ةعبات تناكو 0 م٢٩٥ ةنس وحن هيبأ نع اثرإ ةريحلا
 تحت هاقلأ : ليقو تام نأ ىلإ اهيف نجسف ، نيقناخ ىلإ هافنو هلزعف 0 ارمأ ( زيوربأ ) ىرسك هيلع
 . ٤٣ ص ى نماثلا ءزجلا 0 مالعألا : نيدلا ريخ ؛ يلكرزلا رظنا . كلهف هتنطوف ةليفلا لجرأ

 . ايأر مهذفنأو اشطب مهكولم دشأ نم ناك ، يناساس كلم زمره نب زيوربا ىرسك وه : زيوريإ )٤(
 زيوريإ بقل كلذلو هلبق نم كلم هغلبي مل ام رادقألا ةدعاسمو لاومألا عمجو ةدجنلاو سابلا هب غلبو
 ناكو . ادلو رشع ةينامث هل ناك هنأ لاقيو أ ةنس نيثالثو نامت زيوربأ كلم رمتسا ) رفظملا ( هانعمو

 يف لماكلا : ريثألا نبا رظنا . هدعب نم مكحلا ملسو ث هلتق يف سرفلا دعاس يذلا رايرهش مه ربكأ
 . ٨٨٢۔٦٦٢٣ص « ١ ج م ١٩٨٧4 ىلوالا ةعبطلا 0 نانبل ى توريب . ةيملعلا بتكلا راد . خيراتلا

 . ٢٧٢۔١٧٢ص ث ١ج ‘ باسنألا ملسم نب ةملس ؛ يبتوعلا )٥(
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 لتبت 6٥ رمع لاط املف يبن هتأ معزيو ٥©برعلا نهاك ناكو . ] ٢٤ ]قحلا نيدب سيل هنيد

 مسا وهو ،بيبئضلا سراف ناتسح همساو سرابحلا هنبا ناكو ،اهضفرو ءايندلا كرتو

 :هتميزه موي زيوربأ ىرسكل لاق يذلا وهو هنامز يف برعلا سرفأ ناكو ‘هسرف

 هيطعي نأ ىبأف مومحيلا هسرف نامعنلا نم بلطو هسرف هب تفذقو ،ا'")روج مارهب

 يسرف بيبتضلا بكراف .يتايح نم ةماعلل ريخ كتايح :ناتسح هل لاقف ىضمف ؛دايإ

 يفو ،سانلا مومع يف اجنف ،زيوربأ سرف نادتسلا ا")ناتسح بكرو لعفف ،كسفنب جناو

 (').ناتسح لوقي كلذ

 الجار رثعي شيجلا يف هكرتأل نكأ ملو دارأ ام ىرسك تيطعاف

 'ٹاالئارو لزب ليخ نم ةموسم تدب دقو بيبئضلا رهظ هل تلذب

 عطقف يبرع لوأ ناكو ىداوتسلاب اعايض هعطقأف ناسح هاتأ اهكلم يف ىرسك رق املف

 ينب ىلإ ةري اأرعاشلا مشغألا نب ديبع نب مادقملا وبأ وهو ،ليخألا مهنمو ،داوتدلا

 برك يدعم نب رذنملا نب هلمرح همساو '"رعاشلا ديبز وبأ مهنمو ،رثحُب

 وهو روج مارهب وأ نيبوج مارهب مساب فورعملا سنشخ مارهب نب مارهب وهو : روج مارهب )١(
 ؛ يربطلا : رظنا . ناورشونا ىرسك نب زمره يناساسلا كلملا نمز ىلع ريبك يركسع دناق
 . ٦٢٧١ص ‘ ٢ج 4 يربطلا خيرات : ريرج نب دمحم

 ىرسك لمح يذلا بيبضلا سراف نب ناسح 0 ثوفلا نم وه و ، بيبضلا سراف ناسح )٢)

 ٥ نسحلا نب دمحم ركب وبأ ، ديرد نبا رظنا . نيبوش مارهب نم مزهنا موي هسرف ىلع زيوربأ
 . ٦٨٣ص ‘ قاقتشالا

 . ٢٧٢ص 0 ١ج ، باسنألا :ملسم نب ةملس ؛ يبتوعلا )٢(

 ٢٧٢. ص ‘هسفن ردصملا )٤(
 مشغألا نب ديبع نب ماذقلا وبأ وه ليخألا قاقتشالا يفو 0 ماشغاألا ديبع نب مادقملا وبأ ليخألا )٥(

 : نسحلا نب دمحم ركب وبأ ديرد نبا رظنا . يغبلاو ملظلا وهو ، مشغلا نم ( مشغالا ) و رعاشلا
 . ٩٨٣ص ى قاقتشالا

 { ديبز وبأ . يئاطلا ةلظنح نب برك يدعم نب رذنملا نب ةلمرح همساو :رعاشلا ديبز وبأ ( ٦)

 نم وه و اه ريسب املاع ‘ مجعلا كولم راوز نم ناكو 0 مالسإلاو ةيلهاجلا يف شاع 0 رمعم رعاش
 هسلجم برقيو هيندي ناكف ، ةرم نم رثكأ نافع نب نامثع نينمؤملا ريمأ ىلع دفو ءيط ىراصن
 غيلب نم دسألا نع ثيدحب هثدحو دسألا اهب فصي ةديصق هدشناف 3 هرعش يف اموي هدشنتساو هملعل

 يلاوح يفوت 0 تا راتخملا نم ةينيع ةديصق فنا رطلا يف ينميملا هل ركذو . يحمجلا هدروأ 0 لوقلا
 ٤١٧١ص . يناثلا ءزجلا ، مالعألا ، نيدلا ريخ ؛ يلكرزلا : رظنا م٦آ٢٨/ه٢٦ ةنس
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 نب كلام نب ةعيبر نب ثريوحلا نب ثراحلا نب ديعس نب ةّيح نب نامعنلا نب ةلظنح نبا

 . ' ) اينارصن ناكو ،لعث نب ورمع نب يته نب رفس

 :ءيط نالوب ينب بسن

 ىلع راغ ] دقو ‘ ءيط ونب ثوفلا نب ورمع نب نيضع همساو 6؛نالوب ونب ‘ ءيط نمو

 اهوبأ اهقحلف ،ةيوام اهل لاقي ،نتعملا ةنبا يبسلا يف قاتساو ،مهيبس قاتساف ،نالوب ينب

 نب دلاخ مهنمو ‘ ءىطل منص سلقلاو ‘ سلقلا نداش وهو .يفيص ونب مهنمو .هلتقف نتعم

 نب هللا دبع مهنمو ةفخلا ةفطلفلاو .نهاكلا فظطلف مهنمو 0 )يلهاجلا رعاشلا ةمنع

 مهنمو ،نيفص موي بلاط يبأ نب يلع موق ىلع ناكو ،ارعاش اديس ناكو ا"اةفيلخ

 ثراحلا يبأ [نب ديبع] لتاق وهو ٥©برمعلا ةاهد نم ةع ناكو . رتعص نب نتعم

 :() هلوق هرعش ديج نمو 'ثةريغصوبأ نالوب ينب ءارعش نمو ثيناتمغلا

 سماد ليللاو عالضالا ىلع ءاضأ اشحلا رماخ اذإ او مهتوأ

 )1 )سرامأ نيذلا ءادعأ َرْض ىلع ينناعأ اَيَح ناك ول لجر ينب

 ونب مهنمو ،'“رعاشلا ةحاور نب هماسقو ،ا"رعاشلا يفاو نب ةمالس نب ةربو مهنمو

 دبع نب [نيوج ]نب رماع مزح ناسرف نم ناكو ،ءَيط نب ثوغلا نب ورمع نب ةبلعث

 ةرمج ناكو ؤمازح نب نايح نب ةبلعث نب ورمع نب ةبلعث نب نارمق نب اضر

 . ٢٧٢۔٢٧٢ص ث ١ج ‘ باسنألا :ملسم نب ةملس ؛ يبتوعلا )١(
 .هل ةمجرت ىلع رثعن مل رومغم رعاش :يناطلا ةمنع نب دلاخ )٢(

 .هل ةمجرت ىلع رثعن مل رومغم رعاش :يئاطلا ةفيلخ نب هللا دبع )٣(

 .هل ةمجرت ىلع رثعن مل رومغم رعاش :نالوب ينب نم ةريغصوبا رعاشلا )٤(
 . ٣٢٧٢ص 0١ ج 6 باسنألا :ملسم نب ةملس ؛يبتوعلا )٥(

 ٢٧٢٣. ص ؛هسفن ردصملا )٦(
 .هل ةمجرت ىلع رثعن مل رومغم رعاش :ىفوأ نب ةمالس نب ةربو (٧)

 . ميسق ميسو لجر : مهلوق نم وا ‘ نيميلا وهو 4 مسقلا نم ) ةماسق ( قاقتشا : هحاور نب ةماسق (٨)

 : يبضلا ربعكم نب زرحم لاق : هجولا ةنجو ةنجولا : ةَميسقلاو . ليمج يا
 ءاقل هوجولا فش دق ناك نإو مهتامسق ىلع اريناند نأك

 . ٠٩٣۔٩٨٣ص ث قاقتشالا ، نسحلا نب دمحم ركب وبأ ، ديرد نبا : رظنا

٧٥



 رامع نب ورمع دبع مهنمو ‘هفرشو هسأب عم ارعاشو &'"برعلا تارمج نم

 نسح نامعنلا غلبف اثيدح سانلا عنمأو ،اهلك جحذم ءابطخ نم ناكو ."رعاشلا

 6رعشلا رمحأ "دلجلا رمحأ "نينيعلا رمحأ نامعنلا ناكو ‘هتمدانم [ىلإ هاعدف] هثيدح

 هلتق املف ،هنم لبقي ملف ،هتمدانم نع [٥٢]ينئاطلا دودرق وبأ هاهنف ،ءامدنلل الاتق اديدش

 :(") لاقو اهاثر نامعنلا

 رعتنلاو نينيعلا رمحأ ننمأت ال هل تلقو رامع نبا تيهن ينإ

 ("؛ررش مهنارين نم كرانب رط مهتحاسب للحت ىتم كولملا نإ

 بلعثلا نب رباج مهنمو ،مزح نب سايح نب روكلا نب ديبع نب ثرألا نب سيألا مهنمو

 اذإ ءيشلا تحمس مهلوق نم ،ءالعف ءاحمسو ناّيحو حمس مزح دلو نمو '")رعاشلا

 رماع ينب يف مهنم فرشلاو ،نايح يف مزح ينب نم ددعلاو ،افيفخ اطلخ كديب هتطلخ

 ‘طيبن نب باوج رشلا ونب مهنمو مزح نب نايح نب نارهف نب اضر دبع نب نخر نبا

 . '`> مسجلا رصق يف ةقخلا :ةفطلفلاو ،نهاكلا فطلف مهنمو

 :[ةليدج ونب]

 ديز نب ددأ نب ةجراخ نب ءيط نب هرطف نب ةجراخ نب ةليدج ونب ءيط لئابق نمو

 نب ربكألا ابس نب نالهك [نب ديز] نب بيرغ نب بجشي نب ورمع نب عسيمهلا نبا

 خلاش وهو ،هللا دبع نب رباع وهو ؛مالتسلا هيلع دوه نب ناطحق نب برعي نب بجشي

 مالتسلا هيلع حون نب ماس نب مرإ نب صوع نب رباع نب داع نب دولخلا نب دولخأ نبا

 ليئالهم نب ردابلا نب مالتسلا هيلع سيردإ وهو خونخأ نب خلشوتملا [نب كمال] نبا

 .ناسللا رظنأ ،ءارمح ةدام برعلا تارمج :برعلا تارمج )١(

 .هل ةمجرت ىلع رثعن مل رومغم رعاش :يئاطلا رامع نب ورمع دبع )٢(
 . ٤٧٢۔٣٢٧٢ص ث ١ج ، باسنألا :ملسم نب ةملس ؛ يبتوعلا )٢(

 . ٤٧٢۔٣٢٧٢ص 0 ١ج ، باسنألا :ملسم نب ةملس ؛ يبتوعلا )٤(

 ةسامحلا ناويد يف تايبأ هلو ‘هل ةمجرت ىلع رثعن مل رومغم رعاش : :يئاطلا بلعت نب رباج )٥(
 .٠٧٤۔٨٦٢ص

 . ٤٧٢۔٢٧٢ص ث ١ج ‘ باسنألا :ملسم نب ةملس ؛ يبتوعلا )٦(
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 نوفرعي اهبو مهمأ ةليدجو ،هيلع هنلا تاولص مدآ نب ثيش نب سونأ نب نانيق نبا

 بالا اوكرتف ،ءَيط نب هرطف نب دعس نب ةجراخ نب ريوح نب بدنج ونب مه امنإو

 ةليدج ينب نمف شةليدج ونب اولاقف \ةجراخ ةأرمإ شةليدج مهمأ ىلإ اوبيسئو ،بدنج وهو

 ريحألا يمس امتإو ‘همامث نب رمع نب فيرط دلو نم وهو ،ورمع همساو ،ريحبلا
 . . ّ . . ١ . . ٦( . ٢

 :0') مهبرح يف '")يسبعلا دايز نب عيبرلل ،''ريهز نب سيق لوقي هيفو ،هدوجل

 ريهز ينب تنها دق ىدانو ريع قاهن عيبرلا قهن دقل

 ريمع يبأ نيصحلاو كلاخب ارخف ءاليخلا كب بهذت الف

 ("اريحبلا ورمع وأ نوماملا وأ ورمع نب رجح وأ نابتلا وأ

 نب فيرط نب ورمع نب مأل ونب مهنمو ،سيكلا ديزي نب دايز نب رمحأ مهنم نإ لاقيو

 هرطف نب [دعس نب] ةجراخ نب ةليدج نب نامدر نب لهذ نب ناذول رباعدج [نب كلام]

 وهف كلذك ناك اذإف ،ةداذق فقوتسا يذلا شيرملا مهتملا :ماللاو .بسنلا هيلإو ءيط نبا

 نيمأل نيمهس يأ ،ا"لبان ىلع نيمال كمرك :رجح نب سيقلا ئرما تيب موق رتسفو ؛مأل

 نمو ،ةمواللا تاغللا ضعب يفو ‘لجرلا مالتسا مهلوق نم ماللا وه :ةزومهملا ةماللاو

 باحصأ نم ناكو ءيط سأر مأل نب ةثراح نب سوأ مهلاجر

 ةداسلا دحاو ، اهتيهادو سبع ريمأ ، يسبعلا ةحاور نب ةميذج نب ريهز نب سيق : ريهز نب سيق )١(
 ءارمألا يف دودعم وهو . دنه ابأ ىنكيو ث هيأر ةدوجل يأ رلا سيقب بقلي ناك 0 قارعلا برع يف ةداقلا
 ينب عم هبورحو هعئاقو ترهتشاو . هيبأ نع ةرامإلا ثرو . ءارعشلاو ءابطخلاو ناعجسشلاو ةاهدلا

 يف دهز . لحف ديج هرعشو 7 ةليلق ريغ هبطخو 0 ةضيفتسم همالك روثأم يف هتمكحو 0 نايبذو ةرازن
 تام نأ ىلإ نامع يف لاز امو ، لظنحلا لكأ ىتح لكأملا نع فَعو 0 نامع ىلإ لحرف 0 هرمع رخاوأ
 . ٦٠٢ص ث ٥ج مالعألا : نيدلا ريخ ؛ يلكرزلا رظنا . لثملا هناهدب برضيو ت

 برعلا ةاهد دحأ يسبعلا بشان نبا نايفس نب هللا دبع نب دايز نب عيبرلا : يسبعلا دايز نب عيبرلا )٢(
 نب نامعنلاب لصتا ( لماكلا ) هل لاقي ناكو 0 ديج رعش هل ىوري ى ةيلهاجلا يف مهناسؤرو مهناعجشو
 تناك نأ ىلإ سبع رايد يف ماقأ و ، عيبرلا لحتراف 0 امهنيب ام رعاشلا ديبل دسفا مت ، ةرم ةمدانو ث رذنملا
 ٥8 ٤١ص . ٣ج . مالعألا : نيدلا ريخ ث يلكرزلا رظنا . ةريثك هرابخأو اه رضحف ءاربغلاو سحاد برح

 . ٠ ج٧ ٠ ص٨ ١١ يناغالا باتك . نيسحلا نب يلع . يناهفصألا ج رفلا وبأ

 . ٥٧٢۔٤٧٢ص ث ١ج ، باسنألا :ملسم نب ةملس ؛ يبتوعلا )٢(
 ٢٧٥. ص ‘هسفن ردصملا )٤(

 .ةجولخمو ىكلس مهنعطن :هردصو )٥(
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 ىلع اموي مدقو ،هنامز فيرش ناكو ىافينو ةنس يتئام شاعو ث برعلا تاداسو كولملا

 مهل لاقف ،ءاهداوقو برعلا هوجو هدنعو ةلحب نامعنلا اعدف إ[٦٢] رذنملا نب نامعنلا

 ؟تفلخت مل هل ليقف ،اسوأ الإ مهلك اورضحف ،مكمركأ ةلح سبلأ ىتح دغ يف اوعمتجا

 ري مل ،نامعنلا سلج املف ، ارضاح نوكأ ال نأ لمجالاف ،يريغ نم دارملا نإ :لاقف

 سبلف رضحف ،تفخ اسم انمآ انعم رضحا :هل اولوقو سوأ ىلإ اوبهذا :لاقف ً[ءاسوأ

 فيك :مهل لاقف شةقان ةئامثالث كلو هجها ١) اةنيطحلل اولاقف ،هله أ نم موق هدسحف ٬ةلحلا

 ا" :لاق مث ؟هدنع نم الإ انيش ىرأال الجر وجهأ
 '")ينيتاي بيغلا رهظب مال لآ نم ةحلاص كفنتامو ءاجهلا فيك

 اهمسلا همأ نم دلو رضم نم سبع ينب نم ةئيطحلاب بقلملا سوأ نب لورج وه :ةئيطحلا )١(
 ملف كيبا نم هتوخاب قاحتلالا بلط .ةبارقلا حيحص ريغ ‘بسنلا برطضم ناكف ،ءارضلا

 .مهنع فرصناو مهاجهف مهدنع قلي ملف ،لهذ ينب نم هيبأ ةأرما لهاب قحتلاو .مهاجهف حلفي

 بسن ىلإ بسن نم بلقتو ،ةليبق ىلإ ةليبق نم ميدتسم لقنت ىوس كلذ ذم ةئيطحلا ةايح دعت ملو
 ىعسي ح ١ رف ٠ ءايحلا فطاوع هيف تضبقناو ٠ ءابإل او فرشلا زفاوح هسقن يف تلءاضتق

 ةنوشخ نأكو ،هدر نم وجهيو ، هاطعأ نم حدميف تدجو امثيح هرعشب اهبلطتي ةعفنملا ءارو
 ىتح يناجهلا رعشلا هناسل ىلع بلغف ،مهيلع بدحلاو سانلل هبح هبلق يف فعضأ هتايح
 سوفنلا يف ثعبيو .هبناج ىشخي يذلا ناسنإلا كلذ يلهاجلا دهعلا رخاوأ يف راص

 لمحي نأ ىصوأ ةافولا هترضح امل هنأ ىوريو .م٩٧٦ ه٩٥ ةنس ةئيطحلا يفوت .ازا زئمشا
 بهذت ناتأ ىلع لمحف ،هشا رف ىلع تومي ال ميركلا نأ كلذ يف الئاق ڵتومي نأ ىلإ ناتأ ىلع

 :لوقي وهو هب ءيجتو هب
 ةيرملا اجه و هينب اجه ةنيطح نم مالأ دحأ ال

 ةيرف ىلع تام همؤل نم
 .م ١٨٩٠ ةنس ةينيطنطستلا يف ىلوأل ١ ةرملل عبط ©؛ هرعش نم مسقب ةاورلا فرصت ناويد ةنيطحللو

 ۔٥٩١۔٤٩١ص يبرعلا بدالا خيرات : انح 4 يروخافلا رظنا ى بيسن رخفو 0 ءاجهو حيدم هيفو

 توريب يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد ،يناغألا باتك : نيسحلا نب يلع "يناهفصألا جرفلا وبا ٦
 .١٢٣٤ص .ج 6نانبل

 ٢٧٦. ص ي ١ج 4 باسنالا :ملسم نب ةملس ؛ يبتوعلا )٢(

 أ نانبل ى توريب 6 يبرعلا ركفلا راد ى تيكسلا نبا ح رشو هياور & ةنيطحلا ناويد ح رش رظنا 09

 نمو مهل تداج ناونعب ةديصق نم لوالا تيبلا وهو ٦٥١ص ث م١٠٠٢ ماع ىلوألا ةعبطلا

 :اهتايبأ
 نيح ىلإ انيح مهدجماو زرحأو مهدجمب ايلعلا رضم مهل تداج
 نيعلاو ناملظلاو رمحلا يع ارم مهموقل دعس ينب حامر تمحأ
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 6 رانلاب هقرحي نأ دارأو سوأ هذخأف ،هاجهف ،هوجهأ انأ :')هزاح يبأ نب رشب مهل لاقف

 هتلص نسحأو هزاجأو ،هقلطأف .وه الإ هلوق لسغي ال هنإف ‘لعفت ال :همأ هل تلاقف

 :(" هحدم يف هلوق نمو ةديصق هاجه تيب لكب هحدمف

 '"١هاذتحا الو لاعنلا سبل الو دعس نبا لبق ىصحلا ئطو امو

 اديس ذئموي امه و ةثراح نب سوأو هللا دبع نبي متاح رذنملا نب نامعنلا دنع عمتجاو

 امكفرشأ ةزئاجلاب صخخُس ينإ :هل لاقف امتاح نامعنلا اعدف ،سانلا نم لفحم يف يط

 ينلدعتأ نعللا تيبأ متاح هل لاقف ءاسوأ كمع نبا مأ تكالذ يطعأ كاياإف ءامكربكأو

 ملو ،هاعدف سوأ ىلإ ثعب متاح جرخ املف ،ينم فرشأ هدلو عضرولأل ةثراح نب سواب

 ‘كَّسمع نباو يلإ تدرو دق كنإ :نامعنلا هل لاق هيلع لخد اسلف إمتاحل لاق يذلاب رعشي

 ينأ ول هللاوف ؟متاحب ينلدعتأ :سوأ هل لاقف ،امكعفرأ و امكفرشأ ةزئاجلا يطعم ينإو

 فرشلا يدنع هل ديس امكالك :نامعنلا هل لاقف دحاو سلجم يف اناطعأل متاحل يلهأو

 لك ىلإ لسرأ مث ،امتلعف يذلا العفت مل نينيند امتنك ولو ،ةنسحلا ةلزنملاو ةزئاجلاو

 (ٹ) :متاح لاقف ةزئاجب امهنم دحاو

 مامه كلم ديس كنأب يتع نامعنلا غلبم نم الأ

 مادُملا ىشغ املك ميرك حمس قالخألا بيط داوج

 هربخ نم ناك . ةميزخ نبا ، يدسألا فوع نب ورمع ( مزاخ يبأ ) نب رسب : مزاخ يبأ نب رشب )١(
 لذيف { نويناطلا ناهبن ونب هرساو & ح رجف نيط ازغ مث © دناصق سمخب يناطلا ةثراح نبا سوا اجه هنأ

 قلطناف هقلطأو ةقان ةنمب هل رمأ و ، هتحار ىلع هلمحو . هتلح هاسكف " مهنم هذخاف { ريعب يتنم سوأ مهل

 ةسامحلاو رخفلا يف دئاصق هلو ث ةفلاسلا سمخلا اهب احم دناصق سمخ هيف لاقف 0 هحدمب رشب ناسل

 مهسب ةلئاو ينب نم ىتف هامر : ةيواعم نب ةعصعص ينب ىلع اهب راغأ ةوزغ يف اليتق يفوت ،ةديج
 : نيدلا ريخ يلكرزلا : رظنا . قشمد يف نسح ةزع روتكدلا هققح ) رعش ناويد ( هل . هتؤدنث باصا

 . ٥ ٤ص ٢ج. مالعالا

 . ٧٧٢ص 0 ١ج ، باسنألا :ملسم نب ةملس ؛ يبتوعلا )٢(
 ٦٢٧٧. ص هسفن ردصملا )٢(

 . ٧٢)١٢٧ص ث ١ج ، باسنألا ، ملسم نب ةملس ، يبتوعلا )٤(
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 ماتتكا هب سيل ثيغلا ناكو هادن يغبن هوحن انجرخ

 ماسحلا بضعلا دجاملا تنأو ىَجَرئ انك يذلا ىلع تدزف

 مامحلا عجس ام هاسنأ امف تاركاش كلذب انيديأف

 اهالتسىلاو ةيحتلا هتقالو كيلم نم اريخ هللا هازج

 يلوو ،[روكذم] فيرش “سوأ نب ىرُس نب عيبرلا مأل نب ةثراح نب سوأ دلو نمف

 كلذ يف ردق ىمحلا ةيالول ناكو "ةبقع نب ديلولا هالو ،[٧٢]ةفوكلا رهظب ىمحلا

 ةبؤر نع رمع نب ىسيع كلذب ربخا .نورم عمجلاو ،ءرم ريغصت يرمو ،نمزلا

 اسراف افيرش ناكو ‘ةعجسم نب نيزر نب لفون دلو نم مأل نب بلعث مهنمو

 نمو .رعذلا قلخلا ئيسلا :ريظنشلاو ‘فانأ نب ريظنش نب ماطسب مهنمو 0 اروهشم

 [سوأ نب] ةثراح نب سيق نب دسأ نب رذنملا نب ثراحلا نب مازع مأل نب ةثراح دلو

 دبع نب رمع مايأ كردأو نيرمعملا نم وهو ،اليوط ارهد ةيلهاجلا يف شاع ،مأل نبا

 ؟اذه كنامز امو رمع هل لاقف ،نمزلا يف بتكيل يأ ،نمزيل هيلع لخدأو ا")زيزعلا

 ٦٧٧. ص هسفن ردصملا(١)

 شيرق نايتف نم ‘ يشرقلا يومألا ى بهو وبأ ، طيعم يبأ نب ةبقع نب ديلولا : ةبقع نب ديلولا )٢(
 . ه٨ ةنس ةكم حتف موي ملسا 0 همال نافع نب نامثع وخأ وهو . وهلو نوجمو فرظ هيف 0 مهئارعشو

 . بلغت ينب تاقدص رمع ,هالو مث . قلطصملا ينب تاقدص ىلع ملسو هيلع هنا ىلص هللا لوسر هثعبو

 دهشف 6 ه٩٢٦ ةنس ىلإ ماقأو 0 اهيلا فرصناف ، ه ٢٥ ةنس صاقو يبأ نب دعس دعب ةفوكلا نامثع هالوو

 لتق املو . هسبحو س هذحف 0 ءاجف ، ةنيدملا ىلإ هب اعدو هلزعف . رمخلا برشب نامثع دنع ةعامج هيلع

 ىثر هنكلو ، ةيواعمو يلع نيب ةنتفلا لزتعاو 0 اهنكسف ث ةيتارفلا ةريزجلا ىلإ ديلولا لوحت 0 نامثع
 ريخ ؛ يلكرزلا : رظنا . م٦ ٠٨/ه١٦ ةنس ةقرلاب تام : هراتب ذخألا ىلع ةيواعم ضأرحو ٠ نامثع

 . ٢٢١ص ى نماثلا ءزجلا ، مالعألا : نيدلا
 وبأ ى يشرقلا يومألا مكحلا نب ناورم نب (م٠٢٧-١٨٦/ه١٠١۔-١٦) : زيزعلا دبع نب رمع )٢(

 دلو . مهب هل اهيبشت نيدشارلا ءافلخلا سماخ هل ليق امبرو . لداعلا كلملاو ‘ حلاصلا ةفيلخلا : صخغفح

 ٥ قشمد دجسم يف هل عيوبف ، ه ٩ ٩ ةنس كلملا دبع نب ناميلس نم دهعب ةفالخلا يلوو ،ةيندملا يف أشنو

 ريدب وهو مسلا هل سد : ليق ، هتدم لطت ملو بلاط يبأ نب يلع بس عنمف . همايأ يف سانلا نكسو

 :اهعلطم ةديصقب يضرلا فيرشلا هاثرو ، هب يفوتف ، ةرعملا ضرأ نم ناعمس

 كتيكبل ةيمأ نم ىتف نيعلا تكب ول زيزعلا دبع نبا اي
 ٠٥ص ، سماخلا ءزجلا ، مالعألا : نيدلا ريخ ؛ يلكرزلا : رظنا
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 )١() :ارعش لاقف

 امدقأ تنك مأ نينرقلا يذ دهع ىلع ةَمأ تكردأأ يردأ ام هللا وف

 '"امد الو امحل نيسكي مل نيحانج انيبت صيمقلا ينع اعزنت ىتم

 هل تعمتجا ،شالقلا رباج وبأ مهنمو ،اديجم ارعاش ناكو ؤمأل نب باهش مهنمو

 ةبلعث نب هنلا ميت نب العملا مهنم ،هللا ميت ونب ةليدج نمو ،هلثم هريغل عمتجي ملو ،ءَيط

 وه و ،ءيط نب ةرطق نب دعس نب ةجراخ نب ةليدج نب نامور نب لهذ نب ةليدج نبا

 نب رذنملا نب نامعنلا نع هب راجتسا امل يدنكلا رجح نب سيقلا ؤرما هيف لوقي يذلا

 (") :ارعش يمخللا ءامسلا ءام

 مامش نم خذاوبلا ىلع تلزن العملا ىلع تلزن ذإ ينأك

 مأتثلا كلم الو ردتقمب العُملا ىلع قارعلا كلم امف

 مامهلا كلملا ضراع ىلوت ىتح نينرقلا يذ صانش ةصأ

 ا"مالظلا حيباصم ميت ونب رجح نب سيقلا ئرما اَنشَح رقأ

 :هميخفت يف لاقو اضيأ رجح نب سيقلا ؤرما هركذ يذلا رعاشلا مازح وبأ مهنمو

 امازح نبا ىكب امك رايدلا يكبن انلعل ليحملا للطلا ىلع اجرع

 [نب ورمع نب ظفلم] نب ورمع :مهنم ،[ناسرف فارشأ] ظفلم ونب ةليدج ينب نمو

 نب ةرطف نب دعس نب ةجراخ نب ةليدج نب ةمور نب لهذ نب اعذج نب فوع نب ةبلعث

 . ٨٧٢۔٧٧٢ص ي ١ج ى باسنألا . ملسم نب ةملس ى يبتوعلا )١(
 . ٣٨٣ص ث قاقتشالا : نسحلا نب دمحم ركب وبأ ، ديرد نبا )٢(
 . ٨٧٢ص ث ١ج ، باسنألا ، ملسم نب ةملس ، يبتوعلا )٣٢(

 . ٦٦١ص ى نانبل ، توريب 0 رداص راد ‘ سيقلا ئرما ناويد رظنا )٤(
 .٢٦١ص ث هسفن ردصملا )٥(
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 يف هتمدقم ىلع ١) )كلملا دنه نب ورمع هثعب يذلا وه و اسراف اسيئر ناكو ‘ ءيط

 ةرتنع لتق يذلا وه :ليق رباج نب رزو مهنمو .مهقرحأ يذلا وهو ؛ميمت ينب برح

 ٢ . ٠ ٠. . ح ٠ ٠٠ ٠

 هدلو نمو ظفلم نب ثايغ مهدمو 7 هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع دقوو . )يسبعلا

 ةريمع نب ورمع نب ديز نب دلاخ همسا لب لاقيو ‘ رايخلا اضيأ همساو ۔صيه رلا دسألا

 هنأل }'""صيه رلا دسألا ىمس امتإو ،اديدش اسراف ناكو ،ظفلم نب ثايغ نب ةبلعث نبا

 تناك ةعقو يف يسبعلا ةرتنع لتق يذلا وه هنإ ليقو لاتقلا نع يلوي الو حربي ال ناك

 :صيهرلا دسألا لوقي كلذ يفو «سبعو ءيط نيب )" ]٢٨[

 تبجأ ةبئانل ىعدأ اذإ َيط يحب صيه رلا دسألا انأ

 تلتق دق سراوفلا ةرتنعو هيبأ ينبو اعشاجم تلتق

 دنه همأ ىلإ هتبسنب فرع ٠ ةيلهاجلا يف ةريحلا كلم . يمخللا رذنملا نب ورمع : دنه نب ورمع )()

 نب ورمع : وهف هبسن امأ ، ( ةمامأ نبا ) رغصألا ورمع هيخأ نع هل ازييمت ( رعاشلا سيقلا ؤرما همع )
 ديوس همسا مهنم دحاو ةيانج يف ميمت ينب ضعب هقا رحإل ٠ ينانلا قرحملاب بقليو 9٠ ثلاثلا رذنملا

 مورلا عم ةريثك عئاقو يف رهتشاو هيبا دعب كلم ، ورمعل اريغص ) اخأ وأ ( انبا لتق . يماردلا

 ديدش ناك ، رعاشلا دبعلا نب ةفرط لتاقو ء سملتملا ةفيحص بحاص وه و 0 ةماميلا لهاو نييناسغلاو
 . ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا دلو . همايأ يفو ‘ لنابقلا هتعاطو . برعلا هتباه ٠ كتفلا ريثك ٠ سأبلا

 همأل ابضغ و ةفنأ ( ةقلعملا بحاص رعاشلا ) موثلك نب ورمع هلتقو ، اماع رشع ةسمخ هكلم رمتساو
 . ٧٨۔-٦٨ص ، سماخلا ءزجلا 0 مالعألا : نيدلا ريخ ؛ يلكرزلا رظنا . ليوط ربخ يف

 اهنارعشو ث اهتبرغأو ، برعلا ناسرف دحأ ، يسبعلا دادش نب ورمع نب :يسبعلا ةرتنع )٢(
 ةنبا بحأ . سبع تاداس نم هوبأو 0 ةبيبز اهمسا ةيشبح ةمأ همأ تناكو ، دجن يف دلو ، نيروهشملا
 امو ةسامحلا لوح رودي رعشلا نم ناويد هلو ٥ ١ ٦م ٠ ماع يف ةنس نوعست رمعلا نم هلو لتق .همع

 :اهعلطم .ةقلعملا هيف ام رهشأو ، قيقرلا ميلألا لزغلا لوحو 0 عئاقولل ركذو رخف نم اهقحلي
 مهوت دعي رادلا تفرع له ما مدرتم نم ء ١ رعشلا رداغ له

 يملسا و ةلبع را د احابص يمع و يملكت ءا وجلاب ةلبع راد اي

 .٢٥١۔١٥١ص 0 ١ج ‘ هخيراتو يبرعلا بدألا يف زجوملا : انح ؛ يروخافلا رظنا

 لتاق ، صيه رلا دسألاب بقلملا 5 يئاطلا يناهبنلا سودس نب رباج نب رزو وه :صيهرلا دسألا )٢(
 ىلع دفوو 9 مالسإلا كردأ ، هدج ىلإ ةبسن ى ( سودس نب رزو ) هل لاقيو 0 ةيلهاجلا يف ، يسبعلا ةرتنع
 © هسأر قلح : ليقف 0 ماشلا ىلإ لحرو ! يبرع يتبقر كلمي ال : لاقو ملسو هيلع هنلا ىلص يبنلا
 . ٥١١ص ى نماثلا ءزجلا ، مالعألا : نيدلا ريخ ؛ يلكرزلا رظنا . كلذ ىلع تامو رصنتو

 . ٠٨٢۔٩٢٦٧٢ص ث ١ج ، باسنألا ، ملسم نب ةملس ، يبتوعلا )٤(
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 (١تفسأ ام ةليدج يبأو الف هيلع سبع ونب تفسأ نإف

 :يسبعلا دايز نب عيبرلا لوقي كلذ يفو

 ءاوب مهنم هب انلنامو اناخأ تجلخ ءيط كت نإف

 ("ءالصلا بطحلاب تيكذأ امك ىيحي توملا دعب رتولا نإف

 :رعاشلا هيف لئاقلا حلصمو ،بناقملا طيطأ ،ةليدج نب نامور نمو
 ٠ ٣ .؟ . ً . ٠

 ) )رصانعلا ىكزا ىلإ ىمدي ىدف الا حلصم له

 . . . . . . . = ١! + ٤

 رهسم نب جوربلاو عفار نب ةليجو ،'"١رعاشلا ةلهس نب لوخ مهنمو

 قلخلا ميظع ناكو ءءامسللا جورب نم هقاقتشا ج ربلاو . ٥) )سالجلا نبا

 نب ةنطقو ‘ عيكملا مهنمو .ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع دفو ‘ نيرمعملا نمو

 موي ةليدج سيئر ناكو .ميشال ا ةعجسم نب رحلا همساو كولملا ريجم نباو سباهش

 دحاو مهنم امو ‘سانلا يف اورهشو ‘شويجلا اوداق ءالؤه لكو ،باذكلا '"ةمليسم

 )١( ى باسنألا : ملسم نب ةملس ، يبتوعلا ج١ . ص٢٨٠.

 (٢) ص ‘هسفن ردصملا ٢٨٠.

 )٢( ص ‘هسفن ردصملا ٢٨٠.

 )٤( .هل ةمجرت ىلع رثعن مل رومغم رعاش : ةلهس نب لوخ ٍ
 )٥ ) رعاش 0 يئاطلا ترالا نب سالج نب رهسم نب ج ربلا : رهسم نب ج ربلا ٠ تناك . ةيلهاجلا يرمعم نم

 عم ربخ هلو هرعش نم اتايبأ ( ةسامحلا يف ) مامت وبأ راتخا . دجنب ( مويلا رمش دالب ) ءيط رايد يف هتماقإ

 ث ٢ج ‘ مالعألا : نيدلا ريخ ؛ يلكرزلا رظنا . مالسإلا لبق هتناهك مايأ يسودلا براق نب داوس ص٤٧١ .

 ( ٦ ) ةفينح يداوب ةماميلا يف اشنو دلو .نيرمعملا نم ىبنتم © ةمامث وبأ © ةمامن نب ةمليسم : باذكلا ةمليسم

 . حتتفاو 0 ةريزجلا يبرغ يف مالسإلا رهظ املو . ةماميلا نمحرب فرعو 0 نمحرلاب ةيلهاجلا يف بقلتو
 هنأ الا مهعم ةمليسم ناك : ليق . ةفينح ينب نم دفو هءاج 0 برعلا هل تننادو 0 ةكم ملسو هيلع هلا ىلص يبنلا

 مره خيش وه و 0 ةكم ج راخ لاحرلا عم فلخت ٥5 دفولا ملسأف ٠ ناكم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلل اوركذو

 ىلإ ةمليسم بتك مه رايد ىلإ اوعجر املو .اناكم مكررشب سيل : لاقو ث مهل هب رمأ ام لثمب هل رماف ، ةمليسم
 كيلع مالس هللا لوسر دمحم ىلإ هتا لوسر ةمليسم نم ( : ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ٠ دق ينإف دعب امأ

 نودتعي موق اشيرق نكلو ى ضرألا فصن شيرقلو ، ضرالا فصن انل نإو ، كعم رمألا يف تكرشأ ( ..
 ىدهلا عبتا نم ىلع مالسلا ، باذكلا ةمليسم ىلإ هللا لوسر دمحم نم : ميحرلا نمحرلا هللا مسب ) : هباجأف ©

 رثكأو . ه٠١ ةنس رخاوأ يف كلذو ( نيقتملل ةبقاعلاو . هدابع نم ءاشي نم اهثروي هن ضرالا نإف دعب امأ
 ةنتفلا ىلع ءاضقلا لبق ملسو هيلع هنلا ىلص يبنلا يفوتو 0 نآرقلا اهب يهاضي عاجسأ عضو نم ةمليسم .

 يوق شيج سار ىلع ) ديلولا نب دلاخ ( هداوق مظع اهل بدتنا . ركب يبال رمالا مظتنا املف ٠ ينب رايد مجاه

 ةنس ةمليسم لتقمو دلاخ رفظب ةكرعملا تهتناو . ةفينح ١١ هفصو يف اولاق ، مسجلا لينض ةمليسم ناك ء ه
 : الجيور ناك) ٠ رغيصأ ٠ نيدلا ريخ ى يلكرزلا : رظنا .( ! سنيخأ ٠ ث عباسلا ءزجلا . مالعالا ص٢٢٦ .
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 . ') عقوأ دقو الإ

 يفو 6يمع دق ناكو ،قلدهلا مهنمو ،'"اديلولا نب دلاخ ليلد ريمع نب عفار مهنمو

 هب اوتأ ىتح وق نم ناك ابارت اولمحف يمع ام دعب هموق هنحتماف هريغ نم لدأ ،هامع

 اولعفف اهمشأ ىتح ضرألا بارت ينورأ :لاق ؟نحن نيأ ،قلده اي :اولاقو ،َودلا

 يف باكزرلا يديأو هوق ةبرت ةبرتلا :لاقف وق نم هولمح يذلا بارتلا نم هوطعأو

 نايرعلاو يلوخ مهنمو ءادبأ ةلالد هذه دعب كبذكن ال كلقع هيلإ كسلخي ال :لاق مث ،ودلا

 دبع اهجوزت ورمع نب بيبش تخأ ءارقتشلا مهنمو ،لذولاو ءاميش نباو لهس انبا

 ارعاش اهوخأ "بيبش ناكو ،سابعلا ينب ضعب اهجوزت مث ،'"!ناورم نب كلملا

 لاقف ،يبلكلا لبه نب بابح رسأ يذلا فيرط نب ديبع مهنمو ةبيبش مأ مهنمو ،اديجم

 ال ينإ :لاقف ،ادبأ كريسأ انأو اهجوزأل تنك ام :لاقف ،كتنبا جيوزتب كسفن دفا :هل

 ؟بابح اي نيديرت ام :اهوخأ بانج نب ريه ز امهل لاقف \اهاوس كنم لبقأ الو كيلخأ

 . ٢٨٠ ص 6 ١ ج 6 باسنألا :ملسم نب ةملس ، يبتوعلا ) ( ١

 نم ناك 4 يباحصلا ٠ ريبكلا حتافلا هللا فيس 0 يشرقلا يمرزخملا ةريغملا نب : ديلولا نب دلاخ ( ٢)

 حتف لبق ملساو 0 ةيبيدحلا ةرمع ىلإ مالسإلا بورح مهيكرشم عم دهشو ٠ ةيلهاجلا يف شيرق فا رشا
 لاتقل ههجو { ركب وبا يلو املو . ليخلا هالوو ت ملسو هيلع هلا ىلص هلا لوسر هب رسف ،} ه١٧ ةنس ةكم

 هلعجو ماشلا ىلإ هلوحو © هنم اميظع ابناجو ةريحلا حتفف ه ١٦ ةنس قا رعلا ىلإ هريس مث ٨ هلتفف ةمليسم

 ه حارجلا نب ةديبع ابأ ىلوو 0 ماشلاب شويجلا ةدايق نع هلزع رمع يلو املو . ءارمألا نم ناكف اريمأ
 ىلإ لحرف 6 ه١ ٤ ةنس حتفلا امهل مت نأ ىلإ ةديبع يبأ يدي نيب لتاقي رمتساو ‘ همزع نم كلذ نثي ملف

 . م٦ ٢٤/ھ١٢ ةنس ةنيدملاب ليقو ) ةيروس يف ( صمح يف تامو ىبأف ٠ هيلويل رمع هاع دو إ ةنيدملا

 ۔١ ٠٤ص ى يناثلا ءزجلا ، ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ : دمحم نب يلع نسحلا وبأ ؛ ريثألا نبا رظنا
 . ٥٢٥۔٤٣٥ص ث لوألا ءزجلا . بيذهتلا بيذهت : يلع نب دمحأ ؛ ينالقسعلا رجح نبا . ١٤٢٤١

 . ٠٠٢ص ى يناثلا ءزجلا 0 مالعألا : نيدلا ريخ ؛ يلكرزلا
 مظعأ نم . ديلولا وبأ ۔ يشرقلا يومألا مكحلا نب : (م٧٠٥۔٦٤٦/ه٨٢۔٦٢٦) ناورم نب كلملا دبع )٢(

 ةتس نبا وهو ةنيدملا ىلع ةيواعم هلمعتساو 0 هيبأ عم رادلا موي دهش ث ةنيدملا يف اشن ، مهتاهدو ءافلخلا
 ناك ‘ ةوقلا رهظمب رهظو © اه رومأ طبضف . ه ٦٥ ةنس هيبأ توم دعب ةفالخلا هيلإ تلقتنا . اماع رشع

 همايأ يف تلقن .ريبزلا ينبا هللا دبعو بعصم ةروث ىلع ىضق . ةبيهلا يوق . هيدناعم ىلع ارابج

 شقن نم لوأو ث مالسإلا يف ريناندلا كص نم لوأ وهو . ةيبرعلا ىلإ ةيمورلاو ةيسرافلا نم نيواودلا
 . م٧٠٥/ه٦٨ ةنس قشمد يف يفوت . مهاردلا ىلع ةيبرعلاب

 . ٥٦١ص ث عبارلا ءزجلا ، مالعألا : نيدلا ريخ ؛ يلكرزلا رظنا

 .هل ةمجرت ىلع رثعن مل رومغم رعاش : يناطلا ورمع نب بيبش )٤(
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 اهابأ اهل قلطأو ،اهجوزنتف هيلإ اهب ثعبف ،ادجام حكنأو ءادلاو ربأ نأ ىرأ :تلاقف

 دعس نب ةجراخ نب ةليدج نب نامور نب ءاعذج ونب ةليدج لئابق نمو .لبه نب بابح

 .() ددأ نب ءيط نب ةرطق نبا

 لاقي ،نامور نب ةبلعثو ،ءاعذج نب لهذ نب ةبلعث :نطبأ ةثالث يهو ،بلاعثلا مهنمو

 نب ىور اذكه نيسحلاو نسحلا ونب :ناريغص نانطب مهنمو ٠ ءيط بلاعث ءالؤهل

 ونب مهنمو ؛مهنم نارجن ىعفأ نإ :لاقيو ،اوجرد مهر ونب مهنمو ،[٩٢]ديرد

 مهنمو ةدرلا مايأ مالسإل ١ يف ميظع ء الب هل ناك ؛مهنم نامعنلاو [نيرحلاو] ةوكع

 مهنمو جرد دقو .ريبج نب ةثراح نب بهنم مهنمو 0 )رعاشلا عيلض نب قدصألا

 سيق مهنمو ‘هبتع نب دوعسم ةثراح وبأ مهنمو ةعجسم نب عيرفلا نب بيبش نب هناوع

 ونب مهنمو ،عبس ونب مهنمو ،ا"ارعاشلا وجم نب سايإ مهنمو ؤعيبرلا يبأ نب منغ نبا

 ا اةليخنلا موي ةيواعم ىلع ج رخ يذلا اشوحلا نب هتنا دبع مهنمو ،سوارق مهنمو ةبجح

 (٢)إ 'متصألا نب سيق لوقي هيفو [هعم ناك نم] عيمجو لتقف ةيواعم هيلإ ثعبف
 برخلا قسوجلا دنع ةليخنلا موي هب ةارشثلا ناد امب نيدأ ينإ

 )١( ث ١ج ، باسنالا : ملسم نب ةملس ؛ يبتوعلا ص٢٨٠۔٢٨١ .
 ( ٢ ) .هل ةمجرت ىلع رثعن مل رومغم رعاش عيلض نب قدصألا

 )٢( .هل ةمجرت ىلع رثعن مل رومغم رعاش وجم نب سايإ
 ( ٤ ) ىلا ةيواعم درو امل ج را وخلا تلتق هب { ماشلا تمس ىلع ةفوكلا برق عضوم ةليخنلا : ةليخنلا موي

 ناكو ازرحم هاخأ يثري ينابيشلا لاله نب ديبع لاقف . برخلا قسوجلا يف هتصق تركذ دقو ث ةفوكلا

 روباسينب ي رطق عم لتق دق :
 رجفلا ىلإ هيلع نزح نم تهوات !زرحم ليللا عم يسفن تركذ اذإ
 رهنلاو ةليخنلا باحصأ لزنمب ازرحم مركأ هللاو زرحم ىرس

 . ٨٧٢ص 4 سماخلا ء زجلا ‘ نادلبلا مجعم : هلل ا دبع نب توقاي ؛ يومحلا رظنا

 ناكو . دأ نب ةبض نب دعس نب ركب نبا ةانم دهع ينب دحأ هلا دبع نب سيق وه : مصالا نب سيق )٥(
 ، سموقب هتايح رخاوأ يف ارمو ى هرصب فك نأ ىلإ هدعب شاع دقو . لاله نب ةديبع باحصأ يف مصالا
 ‘ مهلئاسر ‘ مهبطخ ٥ مه رعش { ج راوخلا ناويد : رظنا . مهيف ارعش لاقو كانه اولتق نيذلا ةارشلا ركذف

 . ٧٧١ص
 . ٢٨٢ص ث ١ج ‘ باسناألا:ملسم نب ةملس ، يبتوعلا )٦(
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 (بكرلاو ناقذالل فوخلا نم اورخ اوركذ وأ هللاب اوركذ اذإ موق

 مايأو وحنلا فرعو نيدلا يف هقفتو ثيدحلا عمس دق ناكو ")يئاطلا دواد مهنمو

 نعط يذلا ةريقنلا بحاص رخص نب ورمع : عبس ينب نمو . كلذ دعب دبعت مث { سانلا

 مهنمو داضم يبأ نب سرافلا ينج مهنمو ©سرف ةريقنلاو .داتسفلا برح يف ليخلا ديز

 باسنأ ةرجش ةروص هذهو ‘ثويللا سراوفلا سبعو رعاشلا سوأ نب بنعق نب لشهن

 . )) ءيط

 كلام نب ةنانك نب روث نب سلتخملا نب اضر دبع نب بهنم نب لهلهملا نب ليخلا ديز

 نب رثفُغ نب عبرم نب روث وهو ،ةدنك ءيط نب ثوغلا نب ورمع نب باهش نب لبان نبا

 نب ج رشحلا نب ةعيبر نب دعس نب هلا دبع نب متاح دعسألا ةرُم نب ثراحلا نب يدع

 ،لعث نب ورمع ينه ونب .لورج نب عيبر نب سيقلا ئرمأ نب يدع نب سيقلا ئرما

 نب مال نب ورمع نب مال نب ةثراح نب سوأ ،نامالس نب رتنع نب دوتع نب رتحب ونب

 نب ديز نب صيه رلا دسألا ،نازوأ نب كلام نب فيرط نب ورمع نبرامتأ نب ورمع

 نب ةبلعث نب هنلا ميت نب فوع نب ةبلعث نب ورمع نب ظفلم نب ثايغ نب ةبلعث نب ورمع

 ميت نب العملا يط نب ةرطف نب دعس نب ةجراخ نب ةليدج نب نامور نب لهذ نب ةليدج

 (ٹ) ةرطق نب دعس نب ةجراخ نب ةليدج نب نامور نب لهذ نب ةليدج نب ةبلعث نب هللا

 مجعم يف لوألا تيبلا درو امك .٧٧١ص ب مهلئاسر ٠ مهبطخ © مه رعش & ج راوخلا ناويد : رظنا ) ( ١

 . ٨٧٢ص 4 سماخلا ء زجلا ٠ يومحلا توقايل نادلبلا

 " يئاطلا ناوكذ نب ناميلس نب مذحُم نب رّبحملا نب دواد : يئاطلا دواد )٢(

 لك نع يوري فيعض هنا ىلع مه رثكاو 6 هقيثوت يف ءاملعلا فلتخاو ) لقعلا ( باتك هيف هل . ثيدحلا

 . م١٢٨/ه٦٠٢٦ ةنس اهيف يفوتو 0 دادغب نكس 0 ةرصبلا لهأ نم وهو . دحأ
 . ٤٢٣٢ص ث ٢ج ث مالعألا : نيدلا ريخ ؛ يلكرزلا رظنا

 . ٢٨٢ص ث ١ج ‘ باسنألا :ملسم نب ةملس ، يبتوعلا )٢(
 . ٤٨٢ص ث هسفن ردصملا )٤(
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 :جحذم باسنأ

 لاقو .ناطحق نب برعي نب بجشي نب ابس نب نالهك نب ديز نب ددأ نب كلام همساو

 لاقو .نالهك نب ديز نب بيرغ نب بجشي نب ديز نب ددأ نب كلام وه :ضعب

 .نالهك نب ديز نب بيرغ نب ورمع نب عسيمهلا نب ديز نب ددأ نب كلام وه :مهضعب

 ىلع تدلو اهنأل اجحذم تيمسو .جحذم يهو !ةلدم همأ مساب اجحذم اذه ددأ يمسو

 كلام مأ يه و ،اهمساب جحذم كلام اهدلو يمسو ىاذهب تيمسف ،ًاجحذم اهل لاقي ةمسك

 [٠٣]اهتاهمأ تيمسف .ةدنك وبأ وهو ةرمو ،ددأ نب يطو ةَرُم مأو جحذمب فورعملا اذه

 تدلوف غجحتلا نم لعفم :جحذمو ،همأ مساب اجحذم كلام اهدلو يمسو هلدُم اهمساو

 .() عسيمهلا نب ديز نب ددأ نب كلام جحذم

 :دارم

 :رياجن و نميلاب درمت نم لوأ هنأل ادارم يمسو ،رياجن همساف كلام نب دارم امأو

 ،دارم نب ةيجانو ،دارم نب كلام نب دارم دلوف ،نيطلا نم برض وهو روجين عمج

 رهاز نب نابتوع نب رماع نب رهاز نب ضرلا نب ناوفص مهنمو ،دارم نب رهازو

 نامور نب نرق ونب مهنمو .دارم نب ةيجان نب نامور و حيانصو فأؤوَز ونبو ،دارم نبا

 ضابرأ نم امإو ،ءاعمألا يه و ،نطبلا ضابرأ نم امإ :ضبرلاو ،دارم نب كلامو

 (" :رعاشلا لاق اهلوح ضبر ام يهو ،ةنيدملا

 ("صيمارقلا رفح نم يفك حيو اي اضبر ذختأ املو ءاتشلا ءاج

 .منغلا نم عيطقلا :ضيبرلاو \ةفورعم منغلا ضبارمو

 كلام نب سيق نب رح نب ورمع نب سيوأ وهو ،ينرقلا سيوأ مهنم ناك نرق ونبو

 . ٤٨٢ص ث ١ج ، باسنألا ، ملسم نب ةملس 0 يبتوعلا )١(

 . ٥٨٢۔٤٨٢ص 0 ١ج ‘ هسفن ردصملا )٢(

 . ٤١٤ص ى قاقتشالا : نسحلا نب دمحم ركب وبأ ، ديرد نبا )٢(
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 وهو ءاحلاص الجر سيوأ ناكو ،دارم نب ةيجان نب نامور نب نرق نب ناوضغ نب

 يورو هبحصي ملو هل اعد [هنأ] ملسو هيلع هنلا ىلص يبنلا نع ىورو نيعباتلا نم

 سيوأ هل لاقي يتمأ نم لجرب اورشبأ :هباحصأل اموي لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هنع

 ينع هغلبأف هتكردأ نإ :رمعل لاق مث .رضمو ةعيبر لثمب ةمايقلا موي عفشي ينرقلا

 جحي نأ هلعل مسوملا نم هبلطي رمع ناكف ،ةفوكلاب هناكم نإ رمع اي :هل لاقو ،مالتملا

 رمع هنع مهلأس املف ،الاح مهثرأو مهسخأ وهو هل باحصأ عم هيلع عقو ىتح ءهاقليف

 :لاق ‘كلثم هنع لأسي ال لجر نع لأست نينمؤملا ريمأ اي : اولاقو هباحصأ كلذ ركنأ

 :رمع لاقف ،هيلع ينولدف يلإ بحأ كلذ :رمع لاقف ،هلقع يف نونجم هنإ :اولاق ؟ملو

 ؛مالتسلا كيرقي وهو ةلاسر كيلإ ينعدوأ ملسو هيلع هنلا ىلص هنلا لوسر نإ سيوأ اي

 ثكمف ؤهلل ادجاس سيوأ رخف رضمو ةعيبر لثمب ةمايقلا موي عفشت كنأ ينربخأ دقو

 عفرف ،نينمؤملا ريمأ اذه ،سيوأ اي :هودانف تام دق هنأ اونظف ،ةعمد هل ىقرت ال اليوط

 اي :لاقف ‘كتعافش يف ينلخدأ سيوأ اي :لاق ؟لعفأ ،نينمؤملا ريمأ اي :لاق مث هسأر

 هبلط يف سانلا لعجو ءًايفختسم هرهد رثكأ شضشاعق ،ينتكله أو ينترهشأ نينمؤملا ريمأ

 باطخلا نب رمع نم تيقل اذام :لوقي ام ريثك وهو ‘هب نوحتستيو كعضوم لك نم

 مهنمو .ىلاعت هللا همحر بلاط يبأ نب يلع عم نيفتصب لتق مث ،سانلا ينفرع ىتح

 جاتلا وذ مهنمو . ١ )ناقع نبي نامثع ىلع رصم نم مدق نم دحأ نارمج نب نادوس

 ريمأ ، شيرق نم ةيمأ نب صاعلا يبأ نب : (م٦٥٦۔٧٧٥/ه٥٣-۔ه.ق٧٤) نافع نب نامثع )١(

 دعب ملسأو ٠ ةكمب دلو 0 ةنجلاب نيرشبملا ةرشعلا دحأو © نيدشارلا ءافلخلا ثلاث ، نيرونلا وذ 0 نينمؤملا

 . هلامب ةرسعلا شيج هزيهجت مالسإلا يف هلامعأ مظعأ نمو . ةيلهاجلا يف افيرش اينغ ناك ث ليلقب ةثعبلا
 ناسارخو ةينيمرأ همايأ يف تحتتفا 8 ه٣٢٢ ةنس باطخلا نب رمع ةافو دعب ةفالخلا هيلإ تراص

 دجسمو مارحلا دجسملا يف داز نم لوأ ناك . نأرقلا عمج متأو ، صربقو ةيقيرفأو ناتسجسو ناسركو
 مقن . ةطرشلا ذختاو ، ةعمجلا موي لوألا ناذألاب رمأو ، ةالصلا ىلع ديعلا يف ةبطخلا مدقو ، لوسرلا
 ةرصبلاو ةفوكلا نم دوفولا هتءاجف ، لامعألاو تايالولاب ةيمأ ينب نم هبراقأ هصاصتخا سانلا هيلع
 © لعفي ملف © هسفن علخي نأ هنودواري هراد يف هورصحف « عنتماف هبراقأ لزع هنم اوبلطو ٠ رصمو

 ةنيدملا يف هتيب يف ىحضالا ديع ةحيبص هولتقف ى رادجلا مهضعب هيلع روستو © اموي نيعبرأ هو رصاحف

 نسحلا وبأ ، ريثألا نباو ى ٠١٢ص ث عبارلا ءزجلا ، مالعألا : نيدلا ريخ ؛ يلكرزلا : رظنا .ه٥٣ ةنس
 . ٥٨٥٨۔٨٧٥ص ث ثلاثلا ء زجلا ، ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ : دمحم نب يلع
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 ثراحلا نب ملس نب فيطع نب كسم نب ةورف مهنمو ٥©فيطغ ينب نم مهو 4 ناورم

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع دفو دق ناكو اسراف ارعاش ناكو ا'بياوذلا نبا

 هل ليقو ،غوشكملا ةريبه تيب [١٢]دارم تويب فارشأ نمو '"ةدنك كولمل اقرافم

 . . ٢ ح . . ّ . 7 3 . ح
 لتق يذلا وهو ) ح وشكملا هريبه نب سيف وهو 4 رانلاب هسفن حشك هنال ح وشكملا

 نب رمع ما سراف ح وتف دهشو ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع دفوو 6يسنعلا دوسالا

 برعلا تاداس نم دحأ وهو ا ادنواهنو . : ةيسداقلاب هنع هلا يضر باطخلا

 رمع وبأ . ي وادملا يفيطقلا ةملس نب ثراحلا نب ) ةكيسم وأ ( كيسم نب ةورف : كيسم نب ةورف ) ( ١

 عست ةنس ملسو هيلع هنلا ىلص يبنلا ىلع ادفاو ةكم ىلإ لحر . نميلا نم وهو ى رعش هل .ةالولا نم يباحص
 يبنلا هزاجاو ‘ هعنارشو مالسإلا ضنارفو . نأرقلا ملعتو ‘ ةدابع نب دعس ىلع لزنو ٠ ملساو ) رشع وا (

 . ديبأزو حجذمو دا رم ىلع هلمعتساو ٠ نامع جيسن نم ةلح هاطع او . لاملا نم غلبمب ملسو هيلع هللا ىلص

 . ملسو هيلع هنلا ىلص يبنلا ةافو دعب ةدرلا لهأ لتاقو ٨ هدالب ىلإ داعف } ةقدصلا ضنارف هيف ابتك هل بتكو

 يقب٬ ، ( كلم رش ةورف كلم انيأر ) :اهنم اتايبأ ورمع هيف لاقف يديبزلا بركيدعم نب ورمع مهنم ناكو
 ‘ هموق هوجو نم اهيف ناكف . هماوع ١ رخاوا يف ةفوكلا نكسو ٨ رمع هرقاو باطخلا نب رمع ةفالخ ىلإ

 : اهنم ةديصق بحاص وهو ثيداحأ ةدع ىور

 انيرخآ ةلودو انايانم نكلو " نبج انُبط نإ امو
 . ٣٤١ص . سماخلا ءزجلا "مالعألا : نيدلا ريخ ؛ يلكرزلا رظنا

 )٢( باسنألا ، ملسم نب ةملس ، يبتوعلا . ج١ }{ ٢٨٦۔٢٨٧ .
 ديس ناك . ء ارعشلا لاطبال ا. ناعجنلا نم ، يباحص ٠ يلجبلا لاله نبا :ح وشكملا ةريبه نب سيق ) (٢

 رضح ‘ نامثعو رمع نمز يف . تاحوتفلا نم فقاوم هل . دادش وبأ هتينك . اهسرافو س ةيلهاجلا يف ةليجب

 يف هضقاني ناكو ، بركيدعم نب ورمع تخأ نبا وهو اهادحإ يف لتقف . يلع عم ) نيفص ( كراعم

 : نيدلا ريخ ؛ يلكرزلا رظنا . مهيف هدادع و ٨ دادمل افيلح ناكو ‘ يدادملاب هفرعي نم ةاورلا يفو . ةيلهاجلا

 .٩٠٢ص . سماخلا ءزجلا ، مالعألا

 .نيملسملاو صاقو يبأ نب دعس نيب ةيسداقلا موي ناك اهبو قارعلا يف ةنيدم ةيسداقلا :ةيسداقلا )٤(

 ٠ مهيلإ رظني رصقلا يف دعسو ذئموي نوملسملا لتاقو كنع هنلا يضر باطخلا نب رمع دهع يف ٠ سرفلاو

 :نيملسملا نم لجر لاقف "نبجلا ىلإ بسنف
 ميصغُم ةيسداقلا بابب دعسو هرصن لزنأ هثلا نأ رت ملأ

 ميأ نهيف سيل دعس ةوسنو ةريثك ءاسن تمآ دقو انباف

 نم ديزمللو ٢٩٢۔٢٩٢۔١٩٢ ص عبارلا دلجملا نادلبلا مجعم :هللا دبع نب توقاي ؛يومحلا رظنا

 . ةرهاقلا فراعملا راد ،يربطلا خيرات :ريرج نب دمحم ؛يربطلا :رظنا ،ةيسداقلا ةكرعم نع تامولعملا

 . ٧٥۔ ٤٨٠ ص ‘ثلانلا ءزجلا ١٩. ةعبارلا ةعبطلا

 مايا تحتف ؛مالسلا هيلع ح ون ءانب نم اهنإ لاقي .مايأ ةثالث امهنيب ناذمه ةلبق يف ةميظع ةنيدم :دنواهن )٥(
 حتف نوملسملا اهامسف ،ةمناق ةعقولا هذه دعب سرفلل مقت ملو ٢١ ٠ ةنس هنع هنلا يضر باطخلا نب رمع

 . ٠ ص٢ ٢١۔٤ ٣١ سماخلا ءزجلا ٠ نادلبلا مجعم : هللا دبع نب توقاي ؛ يومحلا : رظنا .حوتفلا
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 نب يحي نب نمحرلا دبع نب نابتوع مهنمو .مالسإلاو ةيلهاجلا يف نيروكذملا

 ء'أدارم نب رهاز نب نابتوع نب ورمع نب ملظأ ينب نم مجلم نب رتحب نب ورمع

 :0" برك يدعم نب ورمع هيف لوقي يذلا يبأ مهنمو "بلاط يبأ نب يلع لتق يذلا

 ٢) يدادو يتمام نيأو تددو يبأ يناقليل ينانمت

 (ثيدارم نم اُ!يليلخ نم يريذع يلتق ديريو هتايح ديرأ

 ،يدنكلا برك يدعم نب سيق نب ثعشألا ابأ اسيق تلتق دق يتلا يهو ،دارم مهنمو

 3 ( يدارملا رازن نب ورمع مهنم هلتق يذلا ناكو

 :ةريشعلا دعس

 هنأو هدلو ةرثكل ةريشعلا دعس يمس امنإو ‘ ددأ نب كلام نب جحذم وهو كلام نبا

 نم :لئس اذإف ڵسراف ةنامثلت ءاهز يف هدلو دلوو هدلو نم هعم بكر ىتح تمي مل

 دعس يمسف ،هتريشع ءالؤه :سانلا لاقف ،ةريشعلا مه :لاق ؟مكحلا ابأ اي ءالؤه

 دعس نب يفعجو ىنكي ناك هبو دعس نب مكحلا هريشعلا دعس دلوف كلذب ةريشعلا

 نب هللا دبعو ‘دعس نب بنجو دعس نب ةجراخو 4 [دعس نب ةثراحو] دعس نب بعصو

 ديزو دعس نب هللا أبس و دعس نب هللا رمعو دعس نب هللا سنأو دعس نب ذئاع و دعس

 نب دسأو دعس نب وبللاو دعس نب نزامو دعس نب عمجمو دعس ني ةرمو دعس نب هلا

 :ماشه لاق . دقعلا بسني هيلإو ©دقعلا مهنمو دعس نب سمش دبع و ‘دعس نب لمحو دعس

 دلو ٥كيرمع نب لضنفلا همساو ‘ نالوح دعس نب ورمع دلو نمف

 نب رمع ةفالخ يف رجاهو ةيلهاجلا كردأ ©ناسرفلا دشأ نم رزناث كتاف :مجلم نب نمحرلا دبع ) ( ١

 رصم حتف دهش مث .ةدابعلاو هقفلا لهاو ء ارقلا نم ناكف لبج نب ذاعم عم ارقو هنع هللا يضر باطخلا

 ىلع رمأتو .نيفص هعم دهشو ،بلاط يبا نب هيلع ةعيش نم ناكو ،لؤدت ينب سراف اهيف ناكف ،اهنكسو
 . ٩٣٣٢ص 0 ٢ج ث مالعألا : نيدلا ريخ ؛ يلكرزلا رظنا .ةليوط ةصق يف هلتق ىتح يلع

 )٢( ث ١ج ‘ باسنألا :ملسم نب ةملس ، يبتوعلا ص٢٨٧۔٢٨٨ .
 )٢( ) ث ٥١ج ث يناغألا باتك : يناهفصألا جرفلا وبأ :رظنا ( يدادو ينم امنيأو تددو ص١٥١٠ .

 . ١٥٠ ص هسفن ردصملا رظنا ) دارم نم كليلخ نم كريذع يلتق ديريو ةءابح ديرأ ( ) ( ٤

 . ١٥٠ ص ، هسفن ردصملا يف تايبألا رظنا (٥)

 )٦( ث ١ج ، باسنألا :ملسم نب ةملس ، يبتوعلا ص٢٨٧١۔٢٨٨ .
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 يذلا مهف ثدعس نب مكحلا امأف .مكحلا ةعاضق نب فاحلا نب ورمع دلو يف هبسن نم

 ونب و ،مهش ونب و ،ةتضم ونبو ،مليس ونبو مشج ونب مكحلا دلو نمف ،مكحو مهيف ليق

 نب حلفأ نب داعج نبا بحاص هللا دبع نب ح ارجلا ةورذ نمف ،دونب و .حيبص ‘سادرم

 نسحلا نب يناه ىلوم وهو ناسارخ بحاص اذه ح ارجلاو .مكحلا نب ةورذ نب نيوج

 .''ذعج نم هلاعف داعجو ،يمكحلا ساون وبأ بسني ناك هيلإو ،ساون ابأ ىنكملا

 :يفعج

 هلصأ نم هتعلق اذإف ،افعج هفعجأ ءيشلا تفعج مهلوق نم هقاقتشاف دعس نب يفعج امأو

 علقني يأ ةرم اهفاعجنا نوكي ىتح ثيدحلا يفو .ع رضلا يأ فعجنا ىتح هبرضو

 لوقي مهيفو يفعج نب ميرحو نارم دعس نب يفعُج دلوف .ةدحا و ةرمب

 :ارعش ا"اديبل )"( ٢) ه ٢

 انمايأ نم نارم هلبقو ليخنلا موي تكب دقلو وحَريم'؛']٢٢[

 وهو ةرافلا ديعي ناكو . ارهد همساو ، يفعجلا بهصألا نب ليحارش نارم دلو نمق

 (ث}) :برك يدعم نب ورمع هيف لوقي يذلا

 (')يدبيو ليحارش اهب ديعي اشوُيج انهدلا ىلع اونب مهو

 )١( ث هسفن ردصملا ص٢٨٩ .

 يف اشن . دجن يف ةيلاع ةقطنم يف م٠٦٥ ةنس دلو . يرضملا يرماعلا ليقع وبأ وه : ةعيبر نب ديبل )٢(
 ةنس وحن مالسإلا لخد ةيلهاجلا يف فارشألا ناسرفلا دحا وهو ث اعاجش اسراف ، اميرك هموق
 كرت 9 مهبولق ةفلؤملا نمو 0 ةباحصلا نم دعي ، ملسو هيلع هنلا ىلص يبنلا ىلع دفوو ، م٩٢٦/ها٧
 رمع نع م٦ ٦١١ ةنس ةفوكلا يف يفوت ‘ اليوط ارمع شاع 4 ةفوكلا يف هتخوخيش مايا ىضقو . رعشلا

 : اهعلطمو ةقلعملا هيف ام رهشأ رعش ناويد هلو ، ماع ةئملا زهاني

 اهماجرف اهلوغ بات ىنمب اهماقمف اهلحم رايدلا تفع
 . ٩٦٢۔٨٦٢ص 0 ١ج ‘ هخيراتو يبرعلا بدألا يف زجوملا : انح ؛ يروخافلا رظنا

 . ٩٨٢ص ي ١ ج ٤ باسنألا :ملسم نب ةملس 0 يبتوعلا (٣)

 هل لاق ةغبانلا اهعمس اًملو { ةركبملا هدئاصق نم اهنإ ليق ةعيبر نب ديبل رعاشلل ةديصق نم تيبلا اذه )٤(

 ٨ رداص راد ، ةعيبر نب ديبل ناويد يف ةديصقلل لماكلا صنلا رظنا . اهلك نزاوه وأ سيق رعشأ تنأ
 . ( ١٥٨ ةحفصلا يف تيبلا ) ٩٠٥١۔١٥١ص ى نانبل ، توريب

 . ٠٩٢ص ١ ج ٠6 باسنألا :ملسم نب ةملس س يبتوعلا (٥)

 )٦( ص ‘هسفن ردصملا ٢٩٠.

٩١



 بعك نب كلام نب فوع همساو ‘بهصألا نب ثراحلا نب ناظقيلا نب ليحارش وهو

 مهنمو ،جحذم نب دعس نب يفعُج نب نارم نب لهذ نب ورمع نب دعس نب ثراحلا نبا

 .ا") نيسحلا نب دمحأ بيطلا وبأ '')يبنتملا رعاشلا

 :حمرش ونب

 يدعم نب ورمع عم ريغي اسراف ناكو ديز نب ةعيبر نب سيق نب رح نب ليجعلا نبا

 نم بعك نب انسح نب ريهز مهنمو ،ارعاش ناكو ا" ليحارش نب ديزي مهنمو ،برك

 دادش نب ةيفاع مهنمو ،يدارُملا لتق يذلا انسح نب ريمح وبأو ،َيلهاج يفعج ناسرف

 ديزي نب ةيفاع مهنمو ،ناورهنلا موي بلاط يبأ نب يلع عم لتق ةمامث نبا

 ينب يح يف م٥١٩٥/ه ٢٣٠٢ ةنس دلو ، بونجلا برع نم نميلا نم حجذم نب يبنتملا بيطلاوبأ )١(

 ءارعشلاو ءابدألا نم هطالب يف عمج 0 بدألل ابحم ابيدأ ناك يذلا ةلودلا فيس حدم . ةفوكلا يف ةدنك

 فيس طالب يف يبنتملا ماقم مظع كانه و ، قفاوف ، بلح ىلإ هبحصي نأ ينبتملا ىلع ضرعف 0 ءاملعلاو

 عم تاوزغلا يف بهذي ناكو ، بلح برق نيعبس ةيرق ةلودلا فيس هعطقاو 8 برحلاو رعشلا يف ةلودلا

 حدميل رصم ىلإ بلح يبنتملا رداغ م٧٥٦/ه٦٤٣٢ ةنس يفو داوقلاو دونجلا ىلع امقُم ةلودلا فيس

 مل !روفاك نكل . تاعطاقملا ىدحإ ىلع هنيعي نأ يف المأو ،ةلودلا فيس عم ةوفج دعب يديشخإلا اروفاك

 بيدألا راز مث ى هسأر طقسم ةفوكلا يف لزنو ه٠٥٣ ةنس قرشملا ىلإ رفو يبنتملا هيلع بلقناف لعفي

 هحدمو يبنتملا هيلإ راسف 0 هرزوتسي زاريش نم هيوب نب ةلودلا دضع هيلإ بتك مث ، ديمعلا نبا روهشملا

 9 بارعألا ءاسؤر دحأ ، يدسالا كتاف هل ضرع قيرطلا يفو 0 ةفوكلا ةرايزل هنناتسا هنكل م٢٥٢٣ ةنس

 ريد دنع ةينامعنلا عضوم يف م٥٦٦ ه٤٥٣٢ ةنس ناضمر ٢٨ يف هلتقو هعم ناك امب اعمط هلتاقو

 راد ، يبرعلا بدألا خيرات : رمع ، خورف رظنا . دادغبل ةبيرقلا يحاوضلا نم نيليم وحن ىلع لوقاعلا

 8 ١٦٤۔٠.٦٤۔٨٥٤۔٧٥٤ص ث ٢ج ة م٧٩٩١ ةسداسلا ةعبطلا ‘ نانبل ، توريب ، نييالملل ملعلا

 9 م٢٩٩١ ث ىلوألا ةعبطلا ، نانبل ، توريب ،ةلاسرلا ةسسؤم ، نيفلؤملا مجعم : اضر رمع ؛ ةلاحكو

 . ١٥١١ص ى لوألا ءزجلا 0 مالعألا : نيدلا ريخ ؛ يلكرزلاو 8 ٦٦١ص

 . ٣١٣۔٢١٢٣ص ث ١ج ، باسنألا : ملسم نب ةملس ، يبتوعلا(٢)
 .ليكب نب نامود ينب ىلإ هبسن يهتنيو سبا رجلا يذ نب ليحا رش نب ديزي وه : ليحارش نب ديزي )٣(

 رشنلل ةينميلا رادلا ، ريمح باسنأ و نميلا رابخأ نم ليلكإلا :بوقعي نب دمحا نب نسحلا "ينادمهلا :رظنأ
 ١١٩١. ص ،١ج 0١٩٨٧ هةيناثلا ةعبطلا ،عيزوتلاو

٩٢



 ١ . , . ١ ٢ ۔ .. . 7 . . ١-١
 )٢) } : ) )ساون وبا هيف لوقي يذلا يضاقلا يفوعلاب فورعملا سيف نبا

 ا"هبقع ىلع خيشلا هلماع ةولخ يف يفوعلا نكمأ ول

 .يلع باحصأ ىلع هيقفلا ديزي نب دوسألا مهنمو

 :دوأ

 كلام نب ورمع نب الص همساو ): )رعاشلا يدنوألا هوفألا مهنمف &بعص نب دوأ امأف

 يذلا وهو ‘مالتسلا هيلع حيسملا دهع ىلع ناك ،يدئوألا كلام نب ورمع نب ثراحلا نبا

 (٥) :لئاقلا وهو رعشلا هنع لمح نم لوأ

 هعم يغبت نم تسل نمم نحن انراثآ ىلع يعاسلا اهيأ

 (`)ةعرنشم يلاوعلاب يلاوعلاو انقلا كطصي نيح دوأ نحن

 ،©ساون وبأ ،الولاب يمكحلا ئناه نب نسحلا وه :( م ٧٦٢ -_ ٨١٤ / ه ١٤٦ _ ١٩٨ ) :ساون وبأ(١)

 غلب امدنع .مألا يدنس وأ يسراف بألا يبرع :دلوم وهو ناتسزوخ ىرق ىدحإ ؤ زاوهألا قوس يف دلو
 ىلع فرعت كانه و .اهيف راطع دنع امداخ هتعضوو ‘ ةرصبلا ىلإ همأ هب تدفو هرمع نم ةسداسلا

 هتيرقبع لقصو ٠ رعشلا يف هج رخو ةفوكلا ىلإ هبحص يذلا بابحلا نبا ةبلاو عيلخلا يفوكلا رعاشلا

 دادغب ىلإ لقتنا نيثالثلا غلب امدنعو .ملعلا يف عسوتلا بلطي ةرصبلا ىلإ داعو ةفوكلا كرت ساون ابأ نكل
 ساون يبأ لوح تفلأت دادغب يفو “يسابعلا تيبلا ءارمأ ةمدانمب اهيف هتايح أدبو ديشرلا ةفالخ لوأ يف

 اميدن ساون وبأ ناك .كاحضلا نب عيلخلا نيسحلاو سايإ نب عيطم لاثمأ ناَجُملا ءارعشلا نم ةباصع

 ديشرلا نيبو هنيب ةشحولا تعقوف ،اريثك مهحدمي ناكو ،ةكماربلا ةبكن تعقو نأ ىلإ ديشرلا نوراهل
 هعدوأ دادغب ىلإ داع املو هيلع ديشرلا بضغ نم كلذ دازف بيصخلا اهلماع حدمو رصم ىلإ بهذف

 ةنس يفوت ىتح اميدنو ارعاش هذختاو «ساونلا ابأ نوماملا قلطأ ديشرلا يفوت املو .نجسلا يف ديشرلا

 يف مظنو .ةيودبلا ةجهللا نم هجرخأو ،ةيرضحلا هتقيرط رعشلل جهن نم لوأ ساون وبأ ناك .ه ٨
 يف سانتنالاو ةهاكفلا ( يمس رخا ناويدو ) رعش ناويد ( هل هتايرمخ هرعش دوجاو ٠ رعشلا ع اونا عيمج

 بدالا خيرات : رمع .خ ورف : رظنا .( ساون يبا رابخا ( هامس باتك روظنم نبالو ) ساون يبا نوجم

 ٢٢٥. ص 4 ٢ج ،مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا ١٥٨ _ ١٥٩. ص ب ٢ج 6يبرعلا

 .٣١٣۔٢١٢ص ى ١ج ، باسنألا : ملسم نب ةملس ، يبتوعلا )٢(

 ,هتفع :هتياورب ٣١٢ ص هسفن ردصملا (٣)

 ىتكي .يلهاج ينامي رعاش .جحذم نم دوأ ينب نم ‘كلام نب ورمع نب ةءالص وه :يدوالا هوفألا ) ( ٤

 دحأ وهو .مهبورح يف مهدناقو هموق ديس ناك .نانسألا رهاظ .نيتفشلا ظيلغ هنأل هوفالاب بقل .ةعيبر ابأ
 جرفلا وبأ ٢٠٦ - ٢٠٧. ص ،ء٢ج ؛مالعألا :نيدلا ريخ .يلكرزلا :رظنأ .هرصع يف ءارعشلا ءامكحلا
 ٩ ٢٨. ص ث ١ ٢ج يناغالا باتك :نيسحلا نب يلع .يناهفصالا

 ٢١٢٣. ص ، ١ ج ؤ باسنألا : ملسم نب ةملس . يبتوعلا ) ( ٥

 ٢١٣. ص ‘هسفن ردصملا )٦)

٩٢



 مهئارعش نمو .حمج ينبل افيلحو 0 ردب موي مساقملا ىلع ناكو ،ءزج نب ةيمحم مهنمو

 ضيدوألا سيردإ وبأ مهنمو ،يدوألا نوميم نب ورمع مهنمو ،عقصاألا نب مصاع

 مهنمو ‘ثةحملا يدوالا نمحرلا ديع نب ليعامسإ مهنمو ديدح يبأ نب ميه اربإ همساو

 همساو .نيكسم وبأ مهنمو يمشاهلا ميهاربإ نب دمحم ملعم ناك ‘ثتحملا سيردإ

 يدوألا نمحرلا دبع نب ديزي نب دواد مهنمو ،يدوالا دواد مهنمو اهيقف ناكو ريرج

 ( ثةحملا

 :بنج

 يبنجلا هبنم نب ثراحلا نب ةيواعم نب ورمع نب بنج لاقيو ،دعس نب بنج امأو

 لئابق نمو ،شمعاألا نب ميهاربإ مهنمو .اثتحم اهيقف ناك بنج نب نيصح همساو

 ءالؤه و ،ناقهو نارمشو ناحيشو يلع و ثراحلاو ديزي نب ثراح نب هبنُم ونب بنج

 .'") كلذب يمسف هموق بناج هنأل ابنج يمسو ‘بنج ونب مهلك

 :لمح

٤ . . . . . . . . ٣ 
 . (٢) يلمحلا دنه نب ورمع هنباو ،يلمحلا ورمع نب ديهد مهدمف دعس نب لمح اماو

 :نزام

 ناكو برك يدعم نب هنلا دبع لتق يذلا ةملس نب مرحملا مهنمف دعس نب نزام امأو

 تقولا اذه ىلإ ميمت ىلإ مهئاعتاو جحذم نب دعس نب نزام ينب جورخ ببس [كلذ]

 نب يفعج عم كلذ لبق دعس نب نزام ونب تناكو ،إ[٢٢]ه ٩ ةنس هيف نحن يذلا

 دعس نب نزام ونب تفاخف سبرك يدعم نب هنلا دبع نب ةملس نب مارخملا لتق ىتح دعس

 مع " جرعألا ، يفوكلا ديزي وبأ ،يرفاع زلا :يدوالا نمحرلا دبع نب ديزي نب دؤاد :ديزي نب دؤاد )١(
 © لئاو يبأو ‘ برح نب كامسو ث ةبتع نب مكحلاو يبعشلاو هيبأ نع ثيدحلا ىور . سيردإ نبا
 .ه٥ ةنس يفوت ، مه ريغو ىسوم يبأ نب ةدرب يبأو 0 ليبش نب ةريغملاو
 . ٢٧٩۔٢٧٥ص ت لوالا ءزجلا ، بيذهتلا بيذهت : يلع نب دمحأ . ينالقسعلا رجح نبا : رظنا

 )٢( باسنألا ، ملسم نب ةملس ، يبتوعلا ، ج١  0ص٢١٤۔٢١٥ .
 , ٥١٢ص ‘ هسفن ردصملا 09

٩٤



 ميمت نب ورمع نب كلام ىلإ اوبستناو ،ميمت ىلإ اولحتراف ،مهلطصي نأ ورمع نبا

 ميمت نب ورمع نب كلام ينب يف مويلا ىلإ مهو ،العملا نب ورمع دعس نزام نمو

 ،دعس نب ريرج نب لدع ةريشعلا دعس نمو ؛ميمت نب كلام نب ورمع نب نزام لاقيف

 يف لثملا هب برضف ،هيلإ هعفد لجرلا لتق دارأ اذإ عت ناكو عبت هطيرش ىلع ناكو
 .() لدع دي ىلع عضو هيلع ىشخن ام لك

 :رضم ةدنك باسنأ ةرجش ةروص

 دبع نب برك يدعم نب ليبحرش نب ديزي نب ورمع نب ريخلا وبأو \ةملس نب سيق نبا

 نب روصقملا ورمع نب كلملا نب ثراحلا نب رجح نب سيقلا ئرما نبا سيق نب هللا

 روث نب ةيواعم نب ربكألا ثراحلا نب نيمركألا ةيواعم نب ورمع نب رارملا لكآ رجح

 نب ديز نب ددأ نب ثراحلا نب يدع نب ريفع نب ةدنك نب ةيواعم نب عترم نب عترم نبا

 نب برعي نب بجشي نب ابس نب نالهك نب ديز نب بيرغ نب ورمع نب عسيمهلا

 ضوع نب ضوع نب داع نب دولخلا نب دولخأ نب مالتسلا هيلع هللا يبن دوه نب ناطحق

 نب مالتسلا هيلع سيردإ وهو خونخأ نب خلشوتملا نب كمل نب حون نب ماس نب مرأ نبا

 .(" بارتلا نب مالتسلا هيلع مدآ نب ثيش نب شربأ نب نانيق نب ليئالهم

 :برك يدعم نب سيق نب ثعشألا

 يدع نب رجح نب رغصألا ثراحلا نب ةيواعم نب ةعيبر نب ةلبج نب ةبوثم نبا

 ةيواعم نب ورمع نب ناتسح نب رضخألا نب ليبحرش .دوسألا نب يدع نب ربدالا

 نب بهو نب نامعنلا نب مقرألا دعس ونب نامع ا"ءاشرك لهاف .نامعنلا نب رجح نبا

 .ةملس نب سيق نب رضمو ورمع نب ملاظ نب ةعيبر

 ممح ٢٢ . هتقت ردصملا ()
 . ٢٩٣۔١٩٢ص ‘ هسفن ردصملا )٢(
 .نامُغ ةنطلس نم ةيلخادلا ةقطنملا يف حنمو ىوزن نيب ةيرق :اشرك )٢(

٩٥



 نب نامعنلا .برك يدعم نب هللا دبع نب ليبحرش نب ديزي نب ورمع نب ريخلا وبا

 نب رضن نب يدع نب ورمع نب سيقلا ئرما نب ءامسلا ءام نب نامعنلا نب رذنملا

 روس نب دوعسم نب ورمع .'')لخنب تيب لهأ .رامنأ نب ثراحلا نب ورمع نب ةعيبر

 ةفوكلا لهأ ،ءامتسلا ءام نب رجح نب نعم ونب .نويعلا لهأو مدك لهأ يضق لهأ نم

 ديز نب هللا دبع نب رايس ونب '""ىوزن دمس لهأ "لهلهملا ةلدهن ونبو كيتعلا نب نابيش
٣ 

 ناحلم نب ورمع نبا "(.

 مهباسنأو فوقلا نب ورمع دلو باستنا :

 رامنأ دلوف ،رامنأو ورمع نب شيرأ دلوف ،ثوغلا نب دزألا وهف ثوغلا نب ورمع امأف

 نب ورمع نب شيرأ نب رامنأ انبأ معثخو ةليجب نب رامنأ نب معثخو ،رامنأ نب ةليجب

 .()ناطحق نب برعي نب بجشي نب ابس نب نالهك نب ديز نب كلام نب تبن نب ثوغلا

 :ةليجب باسنأ

 ليقأ همساف ،ثوغلا نب ورمع نب شيرأ نب ةليجب امأف ]٢٤[، ىمست هتأرما امتإو

 ‘ثوفلاو ،ةبيهصو .رقبع :طهر ةسمخ رامنأ نب ةليجب دلوف ،هدلو اهيلا بسنف !ةليجب

 نب ريدب رسق دلوف ‘كلام همساو ارسق ةليجب نب رقبع دلوف \ةعداوو ‘ةميزخو

 )١( .نامغ يف ةنطابلا بونج ةقطنم ىرق نم ةيرق :لخن
 )٢( رمع نب نامرع اهاشنأ 9 ةيلخادلا ةقطنملا يف رضخألا لبجلا حفس ىلع عقت ةينامع ةنيدم : ىوزن

 دمسب رخالا هوخأ نكسو ث سيقلا ئرما ءانبأ نم ىيحي نب رايخلا اهنكس امك . نوينبسلا اهلزن ، يدزألا
 نييصرورخلا ةمئألا مايا ةنيدملا تعسوتو ، ىوزنب مهتيرذ ترشتنا مهنمو ىوزن ٠ ةنهابنلا رصع يف مث

 . ةنس ةيناثلا ةمامإلا دهع ةيادب ذنم نامع يف ةمامإلل ةمصاع تذختا ثيح . ةبراعيلا ةمئألا كلذكو
 ١٧ ءيش يف لمعيل ال 0 ةقئاف ةديج ريرحلاب ةقمنم بايثلا نم فنص ىوزن يف لمعي : توقاي لاقو ء ه

 داصح ث خيراتلا ربع ىوزن : رظنا . اهنامثأ يف غلابي فنصلا كلذ نم رزآمو اهلثم برعلا دالب نم
 ىلوالا ةعبطلا ، ىوزن يف يبدألا ىدنتملا ةودن ٠٠١ ٢م نادلبلا مجعم : هللا دبع نب توقاي ؛ يومحلا ء ،

 ج٥ ب ص٢٨١ .

 )٣٢( ث ١ج ، باسنألا ، ملسم نب ةملس ، يبتوعلا ص٢٩١۔٢٩٢ .
 )٤() هسفن ردصملا ج٢. ص٢٩ .

٩٦



 ‘ىصقأو ةمامغ و ةمغمغ و 6 دعسأو ةانم دعس مه و :طه ر ةعست ريدب دلوف ‘ رسق

 ةليجب نب ثوغلا دلوو .هلبج بعش ناكس مه ،[زرفأو] ،ةبيرغو ،ةبيشو ،لزقأو ،عيتأو

 .ةيواعمو ةلئاو :ةليجب نب ثوغلا نب ديز دلوف ،سيقو سمحأو ديز :مهو طهر ةثالث

 نب دروادق نب ةلئاو نبا دلوف ‘ [نايبذو] ةبلعثو دروادق :طهر ةثالث ديز نب ةلئاو دلوف

 .دبعمو دسأ طه ر ةمخس ةلناو نب ةبلعث دلوو .بهذلا دقتنم ماع ةليجب نب ثوغلا نب ديز

 .ةليجب نب رقبع نب كلام همساو ،رسق امأف .ةميزخ نب نالو ،ةليجب نب ةميزخ دلوو

 هللا دبع نب دلاخ دج وهو ةنس ةئامثلث رمع نهاكلا حيطس بحاص نهاكلا قش مهنمف

 ال برعلا دس نبا اي :'"اديلولل لاق يذلا وه روكذملا هللا دبع نب دلاخ و ا'يرسقلا

 ،ناوزغ يالومب الإ كتلتق ام :ديلولا هل لاق ،هب ترمأ الو ‘تلتق ام هللاوف كيباب ينلتقت

 وهو رباج نب يلجبلا هللا دبع نب ريرج رسق ةليجب نمو .هحرش لوطي ثيدح يف

 مكيلع علطيل ،ملسو هيلع هنلا ىلص هللا لوسر لوقي هيفو ،هنامز له أ لمجأ نم ليلسلا

 فسوي نمأ :لاق هأر اذإ ناكو ‘كلم ةحسم ههجو ىلع نمي يذ ريخ نم لجر

 يرسقلا دسأ نب ديزي نب هللا دبع نب دلاخ : (م٣٤٧۔٦٨٦/ه٦٢١۔٦٦) يرسقلا هللا دبع نب دلاخ )١(
 قشمد له ] نم 6 لصألا ينامي 6 مهداوجأو برعلا ءابطخ دحأو } نييقارعلا ريمأ . مثيهلا وبأ © ةليجب نم

 ه ١٠٥ ةنس ( ةرصبلاو ةفوكلا ) نيقارعلا ماشه هالو مث ، كلملا دبع نب ديلولل ه٩٨ ةنس ةكم يلو 4
 نب فسوي هناكم ىلوو ©٠ ه ١٢٠ ةنس كلملا دبع نب ماشه هلزع نأ ىلاإ أ هتدم تلاطو ‘ ةفوكلاب ماقاف

 ناكو ث ديزي نب ديلولا مايأ يف هلتق مث ؤ ةريحلاب هبذعو فسوي هنجسف 0 هبساحي نأ هرمأو. يفقثلا رمع

 : يناثلا ءزجلا : مالعألا : نيدلا ريخ ؛ يلكرزلا رظنا . هيف ءاجه قدزرفللو { ةقدنزلاب ىمري دلاخ
 . ٧٩٢ص

 نم ، سابعلا وبأ ، ناورم نب كلملا دبع نب ديلولا : (م٥١٧٢-٨٦٦/ه٦٩-۔٨٤) كلملا دبع نب ديلولا )٢(
 هلاجر نم ناكو ث دالبلا حتفل داوقلا هجوف ، ه٦٨ ةنس هيبأ ةافو دعب يلو ، ماشلا يف ةيومالا ةلودلا كولم

 ناتسكزتو نيصلا فارطأ ىلإ هدهع يف ةلودلا دودح تدتماو ، دايز نب قراطو ريصن نب ىسوم
 فلك ثيح نارمعلاو ءانبلاب متها ، برغلا يف 3 ( اسنرف ) ةيلاغو سلدنالا دالب ىلإو قرشلا يف دنهلاو
 هل ةرواجملا تويبلاو همدهف فيرشلا يوبنلا دجسملا عيسوتب زيزعلا دبع نب رمع ةنيدملا ىلع هيلاو
 سدقلا يف ىصقألا دجسملا ىنبو ،ةكم يف نيطاسألاو بازيملاو ةبعكلا حفصو 0 ديدج نم هءانب داعأو

 يف نارم ريد ةيرق يف ديلولا يفوت ، يومالا عماجلاب فورعملا قشمد يف ريبكلا ةيمأ ينب دجسم ىنبو ى
 ديلو اي ) همتاخ شقن ناكو رهشأ ةينامثو ماوعأ ةعست تماد ةفالخ دعب قشمد يف نفدو ، قشمد ةطوغ

 . ( تيم كنإ
 . ١٢١ص ى نماثلا ءزجلا ، مالعألا : نيدلا ريخ ؛ يلكرزلا رظنا
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 .ةنسحلا ةمألا هذه

 :مهباسنأو هدلوو دزألا راشتنا

 نالهك نب ديز نب كلام نب تبثأ نب ثوغلا نب دزأ همساو دسألا هل لاقيو ،دزألا امأف

 مهوبأ وهو ،اهلك دزألا لئابق عامج هيلإو ،ناطحق نب برعي نب بجشي نب أبس نبا

 دسألا قاقتشاو ،اولاق امك ،انيس يازلا نم لدبت برعلاو ،ةدحاو دسألاو دزألا مهلصأو

 نإو دهف لخد نإ عرز مأ ثيدح يفو ،دسالاب هبشت اذإ ادسأ دسأي لجرلا دسأ مهلوق نم

 هظقيتل جرخ اذإ دساألابو اهسعانتو هلفاغتل لخد اذإ دهفلاب هبشت يأ كدسأ جرخ

 . و (') هتدش

 :دزألا ركذ

 هيلإو ناسغو ،نزامو ‘هدالوأ ربكأ وهو رصن :طهر ةعبس ثوغلا نب دزألا دلوف

 هللا دبعو رمعو كدزاألا دلو ربكأ وهو ،نزام نب ةيرذ نيدلا لهأو ناسغ عومج

 مساو ةينامث دلو :لاقيو ةعبس ءالؤهف ‘بوبهاألاو ‘ ءارلاب رادق لاقيو دادقو دويهلاو

 . (٢) دزألا نب كلام مهنماث

 نانطبو ورمع نب نارمعو ورمع نب هيوامو جحذم يف لخدو ورمع نب نياحو

 .مهبسن ىلع زاجحلاب نانطبو ٨ورمع نب عملأو ،٥ ورمع نب ةمجدحو .مهبسن ىلع نامعب

 ورمع نب ةعصعصو مهبسن ىلع ماشلاب امهو ،ورمع نب رجاهمو ورمع نب ركشيو

 نالعف وهو نامزعو ‘ ٣] ٥]الجر رشع دحأ ءالؤهف .ناسغ يف الخد سيقلا ؤرماو

 :انه هانهأ ريعبلا تأنه مهلوق نم ونهلا قاقتشاو نطب يف ىقرف ليقو ،اقربو اهوعو

 ةانه لجرلا تأنه نم وأ \ةعاس يأ ليللا نم نهوم مهلوق نموأ ،نارطقلاب هتيلط اذإ

 )ث( . رعاشلا لاق يطعتل يأ انهتل أنه تيمس امتإ مهلاثمأ نم لثمو .هتيطع ] اذإ

 . ٤٤ص ي ٢ ج ؤ باسنألا . ملسم نب ةملس 4 يبتوعلا )١()

 . ٩٥٤ص ، ٢ج ٥ هسفن ردصملا )٢()

 . ٦٤۔٥٤ص 0 ٦٢ ج 6 هسفن ردصملا (٢)

 ٤٥ - ٤٦. ص . ٢ ج ٤6 هسفن ردصملا ) ( ٤
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 ()هجالسلا حالتسلا يذ كامتسلا يفاوس مهيلع داعأ ىتح ُمهانانه

 ؤ ونهلا نب ركشيو ،ونهلا نب ناهلاو ،ونهلا نب نوهلا :رفن ةتس دزالا نب ونهلا دلو نمو

 هللا ىلص يبنلا بيعش نأ لاقيو ،ونهلا نب ةلاوحو ،ونهلا نب دقعو ،ونهلا نب رجحو

 ثوغلا نب دزألا نب ونهلا نب ناهلا دلوف ،ملعأ هللاو ،ونهلا نب ناهلا دلو نم ملسو هيلع

 مهنإف ،بدنلا الخ ام زاجحلاب ونهلا نب لكن دلو عيمجف ،ونهلا نب لكنو ونهلا نب بدنلا

 همساو ،سمش نب بدنلا وه ،نامعب نيذلا بدنلا نأو 0 زاجحلاب مه لب لاقيو ،نامعب

 ةعيبر :ونهلا نب رجحلا دلوو .ريثك مهنمو ،ةارسلاب ليلق اضيأ مهنمو سسمش نب دايز

 ةمقلع رجحلا نب سوألا نمف .رجحلا نب سوألاو رهسو ،بنايذلاو ،ةلايرو ،ةنيهجو

 هللا دبع نب نرق :دزألا نب هللا دبع دلوو .زيزعلا دبع نب ةبحم ينب دج دانج نبا

 ضنالهك نب ديز نب ردب نب ناندع نب كعوهو شاكع وبأ وهو ‘هللا دبع نب رارسألاو

 ("). رعاشلا لاق ،كع مويو ،هَرح دتشا اذإ انموي كع مهلوق امأ ،ءايشأ نم كع قاقتشاو

 ("د رطم لكأ درط ىتح ناندعب اوبعالت دق يذلا ناندع نب كعو

 . "٨' دزألا نمرصن نب هللا دبع نب تبتلا نب دزألا نب هللا دبع نب كع نأ حصألاو

 :نزام بسن

 ضكولملا وبأ ،دزألا نب رصن وخأ "دزالا وبأ وهو ناسغ وهف دزالا نب نزام امأو

 يتنجب لزني ناك ءامل اناسغ يمس امتإو ،اهلك ناسغ عامج هيلإو ‘بكرلا داز وهو

 .مهيبأ ينب نود ءاملا كلذ نولزني هدلوو دزالا نب نزام ناكو .ناسغ هل لاقي برام

 اذإ مهريغ و دزألا نم لجرلا ناكو .برام يتنجب مهل ابرش ناك ءاملا كلذ [نإ] لاقيو

 لاقو .كلذب مهتبسن ترمتساو ،ناسغ هدلو ىمسف ،اناتسغ ديرأ :لاق رمأل مهبلطي ءاج

 . ٧٨٤ص . قاقتشالا : نسحلا نب دمحم ركب وبأ ؤ ديرد نبا )١(
 . ٧٤ص . ٢ج . باسنالا ‘ ملسم نب ةملس ، يبتوعلا )٢(
 . ٧٤ص ‘ هسفن ردصملا )٢(

 . ٧٤ص ، هسفن ردصملا )٤(
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 هيلإ اوبسنف ،ماشلاب نزام دلو لوزن ناكم لوأ وهو ماتشلاب ءام مسا وه لب :مهضعب

 دلوف ،هولزن ءامل ناسغ ةنفج دلو يمس امنإ . ١ اديرد نب ركب وبأ لاق .هدنع اولزن نيح

 نب ديز نب تبن نب ثوغلا نب دزألا نب بكرلا داز ،كولملا وبأ ناسغ وهو نزام

 ونب مهنمو ،نزام نب ةبلعث :طهر ةعبرأ ناطحق نب برعي نب بجشي نب ابس نب نالهك

 اليوط ارمع شاع و ،دزألا نب نزام نب ورمع نب يدع نب ةثراح نب يدع نب بيذلا

 مايأ كردأو ،مرعلا ليس يف دلوو ،ءاحيطس ىمسف ،ربكلا نم نطقلا يف حطس ىتح

 .ةنس ةنامثلث هرمع ناكو ،ناديؤملا ىورو ،نارينلا دومخ نع هلأسي زيوربأ ىرسك

 نب [ةثراح نب] ميرم نب ورمع نب نارقش وبأ مهنمو ،فينو ةنس ةئامثلث ةخسن يفو

 ؛[٢٦٢]نوطب نزام نب ورمع ينب يفو .ماشلا فارشأ نم ،دزألا نب نزام نب ورمع

 .'") ربكألا ليبقلا ىلإ اوبسن ام الإ قرفت ام لق
 سيقلا ؤرما :طهر ةعبرأ هدلوو ،لولهبلا ةبلعث وهف ،دزألا نب نزام نب ةبلعث امأف

 نب يدعو ةثراح نب مارملاو ةثراح نب ءامسلا ءام رماع وهو ‘طه ر ةتالث قيرطبلا

 ،نينس عبس تبدجأو تطحق امل برعلا لاعأ هنأل ،ءامتسلا ءام رماع يمسو ،ةثراح

 كلذف ، ةرصبلا ىلإ ضعبلا هبسن نإو ‘ ليصأ ينامع ديرد نب نسحلا نب دمحم وه : ديرد نبا )١(
 ضعب نم ذخؤيو . اهنم اوجرخ نيذلا نامع ءاملع نم هريغ نأش كلذ يف هناشو اهب همايق ةرهشل
 بيسلا ) امد نكس ديرد نبا نإ : لوقت ىرخأ ةياور كانهو ، راحص يف ديرد نبا نكسم نأ تاياورلا
 دزأ نم نيحزانلا عم حزن ديرد نبا ةج نأ نم مهضعب هركذ ام ديرد نبا ةينامع ىلع لدي اممو ( ايلاح
 اقلطنمو هتماقإل ازكرم اهذختاو . ةرصبلا يف هترسأ عم رقتساو {. ةرجهلل يناثلا نرقلا لالخ نامع

 ةريزج ىلإ رفاس مث ، هتيص عاذو نامع نم اهيلإ داع امدنع ديرد نبا مسا عمل ةرصبلا يفو ،هرافسأل
 دعب ةرصبلا ىلإ داع مث © هنبا ملعيو هبدؤيل يلاكيملا هاشلا هاعدتسا ثيح 0 زاوهألا ىلإ اهنمو ، رمع نبا
 يفوت اهبو . دادغب يف ماقملا هي ىهتنا ثيح ٥ ه٨٠٣ ةنس ىتح اهيف يقبو ٠١١ ٣ه ٠ ةنس يلاكيملا لزع

 هصخل يذلا ، ( يلامألا ) و ( ريغصلا ليخلا ) و ( ريبكلا ليخلا ) و ( قحالملا ) و ( قاقتشالا)
 ) ةغللا يف ةرهمجلا ( و ) ء اونأل ١ ( و ) دودمملاو روصقملا ( باتكو . ) ديرولا فطق ( هامسو يطويسلا

 9 سماخلا ءزجلا 0 ءابدألا مجعم :يومحلا : يف ديرد نبال ةلماكلا ةمجرتلا رظنا . اهرهشأ يهو
 ءاملع ضعب خيرات يف نايع الا فاحتإ : دماح نب دومح نب فيس ؛ يشاطبلا : رظناو ، ٦٠٣۔٦٩٢ص

 . ٤٨١۔٣١١ص ث لوألا ءزجلا ، نامع
 . ٠٩٥۔٩٤ص ي ٢ ج ٠6 باسنألا . ملسم نب ةملس 4 يبتوعلا ( ٢)
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 ءامسلا ءام رماع دلوف ،ءامسلا ءام يمسف ،ثيغلا وه و ،ءامسلا ءام ماقم مهيلع ماقأف

 ‘ءامسلا ءام رماع نب نهاكلا نارمعو ©‘ءامتنللا ءام رماع نب ءايقيزم ورمع :نيلج جر

 اهسبليف ةلحب موي لك يتؤي ناك هنأل ءايقيزم ورمع يمس امنإو ،هل بقع ال نارمعو

 ال ناك هنأل 6،هريغ اهسبلي نأ ةيهارك اهقزمو هسفن نع اهعزن ءاشعلا تقو ءاج اذإف

 :ااا دحاو موي ريغ بوث سبل ديعي

 :هدلوو ءامتسلا ءام رماع نب ءايقيزم ورمع بسن

 قيرطبلا سيقلا ئرما نب فيرطغلا نب ةثراح نب ءامسلا ءام رماع نب ءايقيزم دلوف

 لوطل اقنعلاب يمس امنإو ،كولملا وبأ ناسغ وهو بكرلا نزام نب لولهبلا ةبلعث نبا

 ةنفجو ءاقنعلا ةبلعث نب ةثراح ينبا ج رزخلاو سوألا وبأ وهو ورمع نب ةنفجو هقنع

 هدلو نم ،ع وجلا لتاقو ٥ورمع نب بعكو ©ناسغ نم كولملا عامج هيلإو ٥ ورمع نبا

 ورمع نب ع وجلا لتاق بعك نب ةبلعث نب ثراحلا نب ةعافر نب ءايداع نب لءومسلا

 وهو ‘ بهذملا يدوهي لءومسلا ناكو ثءافولا يف لثملا هب ب رضي يذلا ءايقيزم

 ضرألا لءومسلاو ،ايداع و ايح كلذكو ‘برعلا هتبرغاف لئومسا وه و ")ءاميت بحاص

 .اقورحم يمسف رانلاب باذعلا ذختا نم لوأ وهو .ةيبرعلاب هتققتشا نإ ةلهسلا

 ثراحلاو .كيتعلا وبأ وهو ،ورمع نب نارمع نب ورمع نب ةثراح همساو [ةعازخ]و

 كلم لتق يذلا وهو ورمع نب عذجو ،ورمع نب كلامو ،ورمع نب فوعو ورمع نبا

 . ٥ ٠ص " هسفن عجرملا ) ( ١

 ىلع ىرقلا يداوو ماشلا نيب ( ايلاح ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ) ماشلا فا رطأ يف ةدلب : ءاميت )٢(
 ناك كلذلف ، اهيلع فرشم يدوهيلا ايداع نب لأومسلا نصح ث درفلا قلبألاو قشمدو ماشلا جاح قيرط
 اهيف لض اهنأل © ءاميت ةالفلل ليق هنمو 0 للَضُملا ميتملا : يره زألا نبا لاقو ى يدوهيلا ءاميت اهل لاقي

 ٠ كلذ وحن الو اهيف ءام ال يتلا ضرالا ءاميتلا :يعمصالا لاقو . ةعساو ضرا : يبارعألا نبا لاق

 هوحلاصو هيلإ اولسرأ ىرقلا يداو 0 ملسو هيلع هنلا ىلص يبنلا ةطو عست ةنس يف ءاميت لهأ غلب املو
 ةريزج نم دوهيلا هنع هللا يضر رمع ىلجأ املف . مهيدياب مهضرأو مهدالبب اوماقأو ٠ ةيزجلا ىلع

 : ىشعألا لاق { مهعم مهالجأ برعلا

 قلبأ دوهيلا ءاميتب دروو هلام توملا عنمي مل ايداع الو
 . ٧١٦ص 4 يناثلا ءزجلا ث نادلبلا مجعم : هللا دبع نب توقاي ؛ يومحلا : رظنا
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 ةنفج هدلو نمو ورمع نب لهذو الثم بهذف كاطع ١ ام عذج نم ذخ :لاقو ،موزرلا

 اقنعلا لآو ةعازخ وخأ وهف ،ءامسلا ءام رماع نب ءايقيزم و ورمع نب ةنفج امأف

 ءاقرحم يمس امتإو ءاحوتف اكلم ناكو ورمع نب ثراحلا قرحم مساو ©قرحم لآو

 .') رانلاب بذع نم لوأ هنال

 ،مركلا وهو نفجلا نم اماو ةفورعملا ةنذفجلا نم امإ ةنفجو :ديرد نب ركب وبأ لاق

 ،نيقيلا ربخلا ةنيفج دنع :مهلاثمأ نم الثمو ،نافورعم ،ناسنإلا نفجو ،نفسلا نفجو

 اذه انباتك يف هدرونس ،ثيدح اذهلو اطخ وهو ،نيقيلا ربخلا ةنيهج دنع ةماعلا لوقتو

 .ا") قيفوتلا هللابو ناطحق ينب نع ةدنسملا رابخألا ىلإ انيهتنا اذإ هللا ءاش نإ

 :جرزخلاو سوألا باسنأ

 نب ءايقيزم ورمع نب ةبلعث نب ةثراح انبا 6ا٨"جرزخلاو "سوألا راصنألا وبأ امهو

 نب [لولهبلا ةبلعث نب] قيرطبلا سيقلا ئرما نب فيرطغلا ةثراح نب ءامسلا ءام رماع

 راصنألا نوطب تقرفت امهنعو دزألا نب كولملا وبأ ناسغ وهو بكرلا داز نب نزام

 وهو الجر ةثراح نب سوالا دلوف ،اهلاجرو سوألا فصاعلا حمرلاو ]٢٧[، جرزخلاو

 . ٢٦٣ص ث ٢ج ‘ باسنألا ، ملسم نب ةملس 0 يبتوعلا(١)
 ٦١. ص هسفن ردصملا(٢)

 نب فيرطغلا ةثراح نب ءامسلا ءام رماع نب ءايقيزم ورمع نب ةبلعث نب ةثراح نب سوأ : سوألا )٢(
 ةليبق دج ،نالهك نم ث دزالا نب كولملا وبأ ناسغ وهو ، بكرلا داز نب نزام نب قيرطبلا سيقلا ؤرما
 برثي ىلإ نميلا نم هونب لوحت 6( جرزخلاو سوالا ) راصنألا يتليبق ىدحإ "سوألا
 ةيلهاجلا يف مهنمض نم ناكو 7 نوطب مهنع تمع رفتو اهيف مه و مالسإل ١ ءاجو . ) ةنيدملا (

 . ج رزخلا اهيف مهكراشي . رحبلا لحاس يلي امم كدفب ابوصنم (ةانم)

 . ١٢ص ب يناثلا ء زجلا ٠ مالعألا : نيدلا ريخ ؛ يلكرزلا رظنا

 فيرطفلا ةثراح نب ءامسلا ءام رماع نب ءايقيزم ورمع نب ةبلعث نب ةثراح نب ج رزخلا : جرزخلا ( )٤
 ةج نالهك نم ث دزألا نب كولملا وبأ ناسغ وهو ، بكرلا داز نب نزام نب قيرطلاب سيقلا ؤرما نب
 . راصنالاب ناتليبقلا فرعتو 0 سوالا مع ءانبأ مه و ، برثيب اولزن ، ينامي لصأ نم هونب ‘ يلهاج
 ونب ) و ، ( منغ ونب ) و 0 ( فوع ونب ) و 0 هللا ميت همساو ( راجنلا ونب ) اهنم . ةريثك ج رزخلا نوطبو
 . ( جرزخلاو سوالا ) باتك راكب نب ريبزللو 6 نورخاو ( مشج
 . ٤٠٢ص : يناثلا ء زجلا . مالعالا : نيدلا ريخ ؛ يلك ر زنا : رظنا
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 ةسمخ سوألا نب كلام دلوف ،اهنوطبو سوألا لئابق تقرفت كلام نمف ،سوألا نب كلام

 رفظ ونبو ،ةثراح ونبو ،لهشألا دبع ونب تبنلا نمو ،تبنلا وهو كلام نب ورمع :طهر

 كلام نب فوع :سوألا نب كلام ينب نمو .ءابق ناكس نم مهو ،تبنلا هذهف ؤبعك

 ةرم مهنمو .لئاو فوع ال ،تبنلا عم اضيأ ءابق لهأ مهو ©تفوع ينبب نوفرعي ،هدلوو

 :مهرواج اذإ لجرلل نولوقي مهنأل كلذب اومس امتإو ،ةرواجعلاب نوفرعي مهو كلام نبا

 سيقلا ؤرماو قفاو وهو كلام نب ملاسو .تئش ثيح بهذا يأ نمآ تنأف ،ثيش دعج

 دلوف سسوالا نب كلام ونب :طهر ةتس ءالؤهف ‘كلام نب مّشجو ،سوألا نب كلام نبا

 وهو ابعكو ثراحلا :نيلجر جرزخلا دلوف ،ورمع نب جرزخلا الجر كلام نب ورمع

 .) رفظ دالوأ تقرفت هنمو ،اداوس مثيهلا دلوف ،مثيه رفظ دلوف .رفظ هل لاقي

 جرزخلا نب بعك دلوو "يراصنألا ديز نب هللا دبع :جرزخلا نب ثراحلا دلو نمف

 ملسو هيلع هنلا ىلص يبنلا ىلإ اهب ىتأ ،دحأ موي هنيع تبيصأ امل ،نامعنلا نب ةداتق

 اهعضوم يف اهعضوف [ه ملسو هيلع هنلا ىلص هنلا لوسر اهذخأف ،دي يف يهو]

 ىتح هملؤت ملو ،دمرت ال يهو 0[تدمر امبر ىرخألا تناكو] ،ارظن امهنسحأ تناكف

 نم لجر مهيفو 0 زيزعلا دبع نب رمع ىلع زاجحلا ديز لخد املو ،هللا همحر] تام

 :لاقف ۔؟ لجرلا نمم رمع لاقف [هدلو
 درلا نسحأ ىفطصملا فكب تدرف هنيع دخلا ىلع تلاس يذلا نبا انأ

 ('ادر ام نسح ايو نيع ام نسح ايف اهدهع لوأل تناك امك تداعف

 . "") خب خب زيزعلا دبع نب رمع هل لاقف

 . ٢٦ص ‘ ٢ج ، باسنألا ، ملسم نب ةملس ، يبتوعلا )١(

 ‘توريب ،ةيملعلا بتكلا راد ،باحصلا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ربلا دبع نبا )٢(

 ٣٣٩. ص ،٣ج 0١٩٩٥ ىلوألا ةعبطلا ،نانبل
 . ٢٦ص ، ٢ج ‘ باسنألا ، ملسم نب ةملس 0 يبتوعلا )٢(
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 ىعدي ناكو ،سوأ نب ديبع مهنمو ثةداتق نب ورمع نب مصاع هدلو نمو

 موي لتق ‘تبات نب دلاخ مهنمو . ١ )ردب موي ىلبأ يذلا نرقم نأ كلذو انرقم

 . َ ۔ 4 . .ه هه ا ح )٣ ه ١ . ح . 7

 هيف عمتجا لبج لكو ،قربأ ريغصت قريبأو ،رعاشلا '"!قريبأ نب رشب مهنمو ا هتؤم

 ،نيطو ةراجح هيف ضرألا نم قلع قربألاو باودلا نم كلذكو ،قربأ وهف نانول

 اومس دقو لمج وهو ،برعم يسراف قربلاو عضوم قرابو اقربلاو ةقربلا كلذكو

 ريغصت وهو مسا قيربلاو ؛نارمحو نامهد اومس امك ،قربا عمج وهو ناقرب

 مهلوق امأو ،بنزرعم قيربألاو ،قرابأو قارب ىلع قربأ عمجيو "قرب ريغصت و ،قربأ

 الو ناسنإلا دهت قيربتلاو حيحص يبرع وهو ،قربلا نم ليعف وهف قيربإ فيس

 اذه يف دع رأو قربأ نويدادغبلا زاجأو ،ددهت اذإ دعرو يل قرب لاقيو ،هدنع ءيش

 ةشرج نب ريمشغ مهنمو ةبتع نب ثيغم مهنمو .يعمصألا اهعفرو ،ىنعملا

 يبنلا وجهت تناك يتلا ،هللا اهنعل ،ا "ةيدوهيلا ناورم تنب ءاميكع لتاق ،'٠ءيراقلا

 لحاس وهو 6 راجلا نيبو هنيب ءارفصلا يداو لفسأ ةنيدملاو ةكم نيب روهشم ءام ردب : ردب موي ) ( ١

 شيرق نب ردب هنباو ،شيرق تيمس هبو ةنانك نب رضنلا نب دلخي نب ردب ىلإ بستني هنإ : لاقيو 0 رحبلا
 ةروهشملا ةعقولا تناك ءاملا اذهبو ، اهرفتحا ناك هنأل ، ةكرابملا ةعقولا اهب تناك يتلا ردب تيمس هب 4

 . اعيمج برعلا سوفن يف اهرثأ اهل ناكو ، مالسإلا اهب ىلاعت هنلا رهظأ يتلا
 . ٨٥٢۔٥٢ ٧ص . لوالا ءزجلا . نادلبلا مجعم « هللا دبع نب توقاي ؛ يومحلا رظنا

 . ٢٢۔٤١ص : يناثلا ء زجلا ‘ خيراتلا يف لماكلا : دمحم نب يلع نسحلا وبأ ؛ ريثألا نبا

 بسني اهيلاو ى فويسلا عبطت تناك اهبو ، ماشلا دودح يف ءاقلبلا ىرق نم ةيرق هتؤم : هتؤم موي )٢(
 لوسرلا ثعب امدنع ةرجهلل نامث ةنس ىلوألا ىدامج يف هتؤم ةوزغ اهيف تعقو . فويسلا نم ةيفرشملا
 مجعم ; هلا دبع نب توقاي ؛ يومحلا رظنا . هالوم ةتراح نب ديز هيلع رمأو ٠ اشيج ملسو هيلع هللا ىلص

 . ٠٢٢۔٢ ١٩ - سماخلا ءزجلا ‘ نادلبلا

 . ٥١١۔-١٢١١ص ى يناثلا ءزجلا ، خيراتلا يف لماكلا : دمحم نب يلع نسحلا وبأ ؛ ريثألا نبا

 )٢( هل ةمجرت ىلع رثعن مل رومغم رعاش :قريبأ نب رشب . ِ
 يتلا ةيدوهيلا ناورم تنب ءامصع لتاق وهو . ءيراقلا ةشرخ نب ريمشغ وه :ةشرخ نب ريمشغ ) ( ٤

 . ةبلغلاب ءينلا كذخا وهو “ ةرمشخغلا نم ليلعف هنزو ريمشغو ت ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا وجهت تناك

 . ٥٢٢ص ٤. ج ٠6 ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ : ريثألا نبا : رظنا

 هيلع هنلا ىلص يبنلا وجهت تناك يتلا ةيدوهيلا ناورم تنب ءامصع حيحصلاو :ناورم تنب اميكع(٥)

 . ٥٢٣ص " ٤ج ى ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ :ريثألا نبا رظنا ، ملسو
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 ءةبلغلاب ءيشلا كذخأ وهو ،[٨٣]ةرمشغلا نم ليلعف ريمشغ و ،ملسو هيلع هنلا ىلص

 ،ثيدح هلو ،نيلجر ةداهش هتداهشب تزيجأ ،'")نيتداهشلا وذ تباث نب ةميزخ مهنمو

 ديزي مهنمو ‘ نفد امدعب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هيلع ىلص ةشايح نب بيبح مهنمو

 .'") ليفطلا نب رعاشلا معطم نبا

 ثراحلا دلوف .جرزخلا نب ثراحلا يدع نب ا")ميطخلا نب سيق :رفظ ينب ءارعش نمو

 .عيبرلاو ‘ةثراحو ،مشج :ةثالث سوألا نب كلام نب تبنلا وهو ورمع نب جرزخلا نبا

 نب ةثراح دلوف .دعس ينب نم مث .ميمت ينب نم سعاقم ينب يف ةيلهاجلا يف فرش مهلو

 دهشف . ؛ ةملسم نب دمحم طه ر ةثراح نبي ةعدخم : نيلجر ج رزخلا نب ثراحلا

 موي لتق دمحم هوخأو .ةنيهج تاقدص باطخلا نب رمع ٥ال وو اردب

 يمطخلا ي راصنألا ةدعاس نب ةبلعت نب هكافلا نب تباث نب ةميزخ : نيتداهشلا وذ تباث نب ةميزخ )١(

 هل ليق . ملسو هيلع هنا ىلص يبنلا نع ىور 0 اهدعب امو اردب دهش 0 نيتداهشلا وذ يندملا © ةرامع وبأ

 . نيلجر ةداهشب هتداهش لعج ملسو هيلع هنلا ىلص يبنلا نأل نيتداهشلا وذ
 ٥, ١٤۔٠٤٥ص ء لوالا ء زجلا ٠ بيذهتلا بيذهت : يلع نب دمحأ 3 ينالقسعلا رجح نبا رظنا

 .هل ةمجرت ىلع رثعن مل رومغم رعاش : ليفطلا نب معطم نب ديزي )٢(
 (٣) سوألا يدع نب ميطخلا نب سيق : ميطخلا نب سيق ٠ ديزي وبا ٠ اهديدانص دحاو 4 سوالا رعاش ©

 ارعش كلذ يف لاقو . امهلتق ىتح هدجو هيبا يلتاق هعيتت هب رهتشا ام لوأ ‘ ةيلهاجلا يف ٠ ةعقو يف هلو

 يف ثيرتو 0 مالسإلا كردأ . ةريثك راعشأ ةرجهلا لبق ، جرزخلاو سوالا نيب تناك يتلا ( ثاعب)
 .ع وبطم ناويد هل ، ناسح رعش ىلع هلضفي نم ءابدالا يفو © ديج هرعش ث هيف لخدي نا لبق لتقف ،هلوبق

 ت ٥ج . مالعألا : نيدلا ريخ ؛ يلكرزلا رظنا ص٢٠٥.

 نب ج رزخلا نب ثراحلا نب ةثراح نب ةعدجم نب يدع نب دلاخ نب ةملس نب دمحم : ةملس نب دمحم ( )٤

 دبع ابأ ىنكي 0 لهشألا دبع ينب فيلح 0 يثراحلا مث يسوألا يراصنألا سوألا نب كلام نب ورمع
 كوبت ألإ ملسو هيلع هلبا ىلص لوسرلا عم اهلك دهاشملاو ادحأو اردب دهش . هنلا دبع وبأ : ليقو ، نمحرلا

 نب رمع هلمعتساو 4 فارشألا بعك اولتق نيذلا دحأ وهو 0٠ اهريغ نطوتسي ملو ةنيدملاب تامو ٠

 . همايأ يف لامعلا بحاص ناكو ث ةنيهج تاقدص ىلع هنع هثللا يضر باطخلا

 . ٧٠١۔٦٠١ص ث ٥ج ى ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ : ريثألا نبا : رظنا
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 لاقف . ١ )يدوهيلا بحرم هامر يذلاو كنيع تردنق رجحب نصحلا نم يمر ١ )ربيخ

 . (٣) ثيدح دلو ،يدوهيلا

 كلام نب مثيهلا وبأ مهنمو ،'"خامشلا هحدم يذلا ،ا٠)يظيق نب سوأ نب ةبارع مهنمو

 ا"ناهيتلل نب ك يتعهو__خذأو ،'"لناهيتلل نب

 لمشتو . ةيالولا ىلع مسالا اذه قلطي ث ماشلا ديري نمل ةنيدملا نم درب ةينامث ىلع ةيحان : ربيخ )١(
 هذه نوكلو ، نصحلا دوهيلا ناسلب وهف ‘ ربيخ ظفل امأ ريثك لخنو ، عرازمو نوصح ةعبس ىلع
 اهحتفو عبس ةنس ، ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا اهازغ 0 ربايخ تيمس ، نوصحلا هذه ىلع لمتشت ةعقبلا

 نيب اولخي نأ ىلع ةيرذلا كرتو مهئامد نقح ىلع هوحلاص مث ، رهش نم ابيرق اهناكس مهلزان ثيح ةونع
 انيش هومتكي ال نأو داسجألا ىلع اهنم ناك ام ألإ ةزبلاو ءاضيبلاو ءارفصلا ضرألا نيبو ، نيملسملا
 . ٤١٠٤ ٩٠ص ث يناثلا ءزجلا ، نادلبلا مجعم : هللا دبع نب توقاي ، يومحلا رظنا
 . ٤٠١۔٩٩ص ث يناثلا ءزجلا ، خيراتلا يف لماكلا : دمحم نب يلع نسحلا وبأ ؛ ريثألا نبا
 .٦١۔٩ص ث ثلاثلا ءزجلا » يربطلا خيرات : ريرج نب دمح ى يربطلا

 .ربيخ موي بلاط يبأ نب يلع هلتق ،دوهيلا ناسرف نم روهشم سراف :يدوهيلا بحرم )٢(
 . ٨١٦۔٢٧٦ص 4 ٢ج ٠ باسنألا : ملسم نب 7 يبتوعلا (٢)

 تاداس نم ، يراصنألا يثراحلا يسوألا يظيق نب سوأ نب ةبارع : يظيقلا سوأ نب ةبارع )٤(
 مايأ يف ماشلا ىلإ مدقو . اريغص ملسو هيلع هنلا ىلص يبنلا ةايح كردأ & نيروهشملا داوجالا ةنيدملا
 : يدملا خامشلا هيف لوقي يذلا وه و ث ةنيدملا يف يفوت . هعم رابخأ هلو ، ةيواعم

 نيميلاب ةبارع اهاقلت دجمل تعفر ةيار ام اذإ
 . ٢٢٢ص ث ٤ج ث مالعألا : نيدلا ريخ ؛ يلكرزلا رظنا

 ٨6 مرضخم رعاش © ينافطغلا ينايبذلا ينزاملا نانس نب ةلمرح نب رارض نب خامشلا : خامشلا )٥(

 9 اقطنم هنم لهسأ ديبلو ، رعشلا نوتم ديدش ناك ث ةغبانلاو ديبل ةقبط نم وهو 0 مالسإلاو ةيلهاجلا كردأ
 ةنس يفوتو 0 ةيسداقلا دهش ، عوبطم ناويد يف هرعش ضعب عمج ٨ ةهيدبلا ىلع سانلا زجرأ ناكو

 . رارض نب لقعم همسا : نورخاو يدادغبلا لاقو . ةريثك هرابخاو ‘ ناقوم ةوزغ يف م٦ ٢٢ /٤٣

 . ١٧١"ص ث ثلاثلا ءزجلا ، مالعألا : نيدلا ريخ ؛ يلكرزلا : رظنا . هبقل خامشلاو
 يف مانصألا هركي ناك يباحص 6 مثيهلا وبأ ، يسوألا يراصنألا ناهيتلا نب كلام : ناهيتلا نب كلام )٦(

 دحأ وهو ، ةكمب راصنألا نم ملسأ نم لوأ اناكو ، ةرارز نب دعسأو وه ث ديحوتلاب لوقيو . ةيلهاجلا
 دهش ليقو ، هنع هنلا يضر رمع ةفالخ يف يفوت . اهلك دهاشملاو ادحاو اردب دهش . رشع ينثالا ءابقنلا
 . ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ءاثر يف ةديصق هل . ارعاش ناكو ٦ ةنس اهب لتقو ‘ يلع عم نيفص

 . ٢١۔٢١ص ث ٥ج ى ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ : ريثألا نبا : رظنا
 . ٠ ج٥ ٠ ص٨ ٢٥ مالعألا : نيدلا ريخ ؛ يلكرزلا

 دهش ، يلهشألا يسوألا يراصنألا ناهيتلا نب مثيهلا يبأ وخا ، ناهيتلا نب كيتع : ناهيتلا نب كيتع )٧(
 . نيفص يف لتق لب ليقو 0 اديهش دحأ موي لتقو 0 اردب
 . ٨٦٩٥ص ث ٢ج ى ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ : ريثألا نبا : رظنا
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 نب بعك لتق نميف ناكو ءا"١ريشب نب دابع مهنمو .ادحأ موي لتقو اردب دهش

 ملو ةنجلا لخد يذلا وهو ،دحأ موي لتق ،ا")تباث نب ةملس مهنمو يدوهيلا فرشألا

 (')طق لص

 &ا©يعبر نب ةرارمو "نوقفني ام نودجي ال نيذلا نيكاسملا دحأ ديز نب ةبلع مهنمو

 نب نمحرلا ديبع همساو ربج نب سيع يبا طه ر ةثراح نب 7 ةملسم نب دمحمو

 نب ثراحلا نب مشج دلوو مالسإلا لبق ةيبرعلاب بتكي نم دحأ ناكو .ج رزخلا

 كلذلف ڵبعك تنب ة رخص مهمأو ‘ءاروغزو ورمعو ٨ اهشألا دبع :ةثالث جر زخلا

 . .. .. ۔ )٦
 . (١) هرحص يدب نوعدي

 سيل 9 دحأ لبج وه و. لبجلا اذهل لجترم وهو . دحأ ةوزغ هدنع تناك يذلا لبجلا مسا ىلإ ةبسن : دحأ موي )١(
 نم لاوش نم عباسلا يف ةميظعلا ةعقاولا تناك هدنع و 0 اهلامش يف ليم ةبارق ةنيدملا نيبو هنيبو " بيخانش يذب
 ه لجر فلأ هماوق نيملسملا نم شيج سأر ىلع ملسو هيلع هنلا ىلص لوسرلا اهداق يتلا ةرجهلل ةثلاثلا ةنسلا
 ةيعابر تريمگو ، نيملسملا نم نوعبسو 0 ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا مع بلطملا دبع نب ةزمح اهيف لتقو
 نب هللا ديبع لاقو . صيحمتو ءالب موي ناكو 0 هتفش تلبغ و ، فيرشلا ههجو جشو ث ملسو هيلع هنلا ىلص يبنلا
 :تايقرلا سيق

 دنس نمو لزنم نم تييح دحأ نم نينعاظلا ديس اي
 دبتلُم خ رفلاك رباه و عفُس ةدكار ريغ كاوثمب نإ ام

 ريغو ،ةنجلا باوبأ نم باب ىلع وه و . هبحنو انبحي لبج دحا : لاق ملسو هيلع هنلا ىلص يبنلا نأ ثيدحلا يفو
 © نادلبلا مجعم : هللا دبع نب توقاي ؛ يومحلا : رظنا . رانلا باوبأ نم باب ىلع وهو ، هضغبنو انضغبي لبج
 ٠ يناثلا ء زجلا . خيراتلا يف لماكلا : دمحم نب يلع نسحلا وبأ : ريثألا نبا . ٠١١-٩٠١ص 4 لوألا ء زجلا

 . ٥٦٤ ٤ص

 ملسأ " يلهشألا يراصنألا لهشألا دبع نب ءاروغ ز نب ةبغ ز نب شقو نب رشب نب دابع : رشب نب دابع )٢(
 ‘ يدوهيلا فارشالا بعك لتق نميف ناكو ٠ اهلك دهاشملاو ادحاو اردب دهشو ٠ ريمع نب بعصم دي ىلع ةنيدملاب

 . ةنس نيعبرأو سمخ نبا وه و اديهش ةماميلا موي لتقو ، ةباحصلا ءالضف نم ناكو
 نانبل ، توريب " ةيملعلا بتكلا راد 4 باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا : هنلا دبع نب فسوي ث ردبلا دبع نبا : رظنا

 . ١٥٢۔٥٢. ص ، ٢ج ٩٩٥ ١م ٠ . ىلوألا ةعبطلا ٠

 دهش ، يلهشالا يراصنألا لهشأالا دبع نب ءءاروغ ز نب ةبغز نب شقو نب تباث نب ةملس : تباث نب ةملس )٢(
 هلتق يذلا وه نايفس ابأ نأ لاقيو . تباث نب ورمع هوخاو وه اديهش دحأ موي لتقو . اردب
 . ٢٠٠ ص “ هسفن ردصملا : ردبلا دبع نبا : رظنا

 )٤( ث ٢ج ، باسنألا : ملسم نب ةملس ؛ يبتوعلا ص٦٢۔٦٨ .

 نب ثراحلا نب ةثراح نب مشج نب ديز نب ورمع نب ديز نب يدع نب يعبر نب ةرارم : يعبر نب ةرارم )٥(
 هيلع هنا ىلص هنا لوسر نع اوفلخت نيذلا ةثالثلا دحا وه و 9 اردب دهش . سوالا نب كلام نب ورمع نب ج رزخلا
 . كوبت ةوزغ يف ، ملسو
 . ١٢٩ ص 4 ٥ج 4 ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ : ريثألا نبا : رظنا

 )٦( باسنالا :ملسم نب ةملس ؛ يبتوعلا . ج٦٢  0ص٦٨ .
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 نب مشج نب ورمع نب ديزي نب يدع نب عفار نب جيدح نب عفار ورمع ينب نمف

 ‘ءاروغز دلو لهشألا دبع امأو .سوألا نب كلام نب رمع نب جرزخلا نب ثراحلا

 ةأرما لاقيو ،ءالهش ةأرماو لهشأ لجرو ،ةقرزلا نود نيعلا يف ةلهشلا نم لهشألاو

 نم امإ ،ءاروغز قاقتشاو مصأ وهو ،حبار لهأ نم وهف مشج نب ءاروغز امأو .ةلهش

 .() رعشلا ةلق وهو رغزلا نم امإو ،قلخلا ةراغز
 ءاروغزو ديز غجرزخلا نب ثراحلا نب مشج نب لهشألا دبع دلوو ،لهشألا دبع ونبو

 ،يدنكلا نيصح نب دسأو ذاعم نب دعس طه ر مهو ،لهشأل ١ دبع ينب شرحو بعكو

 نب سيقلا ئرما نب نامعنلا نب دعس وهو ،لهشألا دبع نب ديز ينب نم ذاعم نب دعسو

 كلام نب تبنلا وهو ورمع نب جرزخلا نب ثراحلا نب متثُج نب لهشألا دبع نب ديز

 .ا") ةروكذم مالسإلا يف ةعاضقو دعس رابخأو «سوألا نبا

 :سوخلا نب كلام نب فوع

 الجر دلوف رماع نب ورمع نب ةبلعث نب ةثراح نب سوألا نب كلام نب فوع امأف

 نب بيبحو ؛ناذولو ةبلعتو ءافوع :ةعبرأ فوع نب ورمع دلوف 6"فوع نب ورمع

 7 . . . 7 - . . . ٢(

 موي ةامرلا ريمأ ؤ' اريبج نب هنلا دبع طهر ورمع نب ةبلعت دلوف .[٩٢]فوع نب ورمع

 دحأ ريبج نب ملاسو ؤميلسو ‘ةيلهاجلا يف نييحنلا بحاص ريبج نب تاوخو ٩

 فيفح تعمس اذإ ءاتوخ توخت باقعلا تتاخ :مهلوق نم [لاعف] :تاوخو نيكاسملا

 . ٨٦ص ، هسفن ردصملا ) ( ١

 . ٩١٦ص ى هسفن ردصملا )٢(

 ةبلعت نب كربلا وهو _ سيقلا ئرما نب ةيمأ .نب نامعنلا نب ريبج نب هلا دبع : ريبج نب هللا دبع )٢(
 دهش 5 ورمع نب ةبلعث ينب نم مث ، يسوألا يراصنألا سوالا نب كلام نب فوع نب ورمع نبا
 ناكو . نييحنلا تاذ بحاص 4 ريبج ني تاوخ وخا وهو . ه ٣ ةنس دحأ موي لتق 0 ا ردبو ةبقعلا

 مهل لاقو ٠ الجر نيسمخ اوناكو 0 دحأ موي ةامرلا عم هللا دبع لعج ملسو هيلع هفنا ىلص هللا لوسر

 ةامرلا نم هدنع نم لزن . نوكرشملا مزهنا املف . انفطخت ريطلا متيار ناو ت مكناكم اوحربت ال :

 3 ملسو هيلع هنلا ىلص هتنا لوسر لوقب نوعنصت فيك : ريبج نب هنلا دبع مهل لاقف ةمينغلا اوذخايل
 . بقعي ملو © هولتقف نوكرشملا هاتأف ث هوكرتو اوضمف

 © ثلاثلا عزجلا ، ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ : دمحم نب يلع نسحلا وبأ 0 ريثألا نبا رظنا
 .٤١٩١ص
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 لآو ‘لئاو لآو ‘ثراحلا نبي ليبق طه ر ،ورمع نب ناذولو اهضاضتنا يف اهحانج

 نب ورمع نب فوع دلوو ‘تماصلا نب ديوس :ورمع نب بيبح دلوو .رماع نب ةثراح

 جالحلا نب ةحيحأ طهر .ةفلك نب ءابجح ةفلك دلوف .فوع ينبا كلامو ،ةفلك فوع

 .سوألا نب كلام نب فوع نب ورمع نب فوع نب ةفلك نب ءابجح نب شيرحلا نبا

 يلعل ايلاو بيبح نب نامثع ناكو اردب دهشو ،نامثعو دهش فوع نب مّشُج ينب نمو

 ''""برثي لهأ ةداس نم جالحلا نب ةحيحأ ناكو ،ناذول دلوو .ةرصبلاب بلاط يبأ نبا

 يتلا تايبألا هلوق نمو ،سواألا ءارعش نم رعشلا يف نيمدقتملا دحأ وهو ،هنامز يف

 )") :يهو ساانلا اهب لثمتت

 لاخ الو مع الو مع نبا نم بسن وذ كررغي الو تم وأ نغتسا

 لام وذ ناوخألا ىلإ بيبحلا نإ اهرمعأ ءاروزلا ىلع بكأ ينإ

 (ُ)يلام اي تيدان اذإ ءادنلا الإ ينفلخي تيدان اذإ ءادنلا لك

 ةاهد نم 6 يلهاج رعاش ٠ ورمع وبأ ‘ يسولالا شيرحلا نب جالحلا نب ةحيحأ : جالحلا نب ةحيحأ ) ( ١

 هامس اه رهاظ يف نصحو ) لظتسملا ) هامس اهيف نصح هل ناكو ، برتي ديس ناك ى مهناعجشو برعلا

 ناكو 4 ةيلهاجلا يف سوالا ديس ناك : يدادغبلا لاقو 0 ريفو لامو نيتاسبو عرازمو ث ( نايحضلا )
 ءزجلا . مالعألا : نيدلا ريخ ب يلكرزلا : رظنا . ديج ليلق هنم يقابلاف هرعش امأ ، لاملا ريثك ايبارم

 . ٧٧٢ص ى لوألا

 نب ةيناق نب برثي اهنكس نم لوأ نأل برثيب تيمس ى ملسو هيلع هنلا ىلص هننا لوسر ةنيدم : برثي )٢(
 هللا ىلص لوس رلا اهلزن املف ، مالسلا هيلع ح ون نب ماس نب مرإ نب ضوع نب ليبع نب مرإ نبا ليئالهم
 ازكرم اهنم ذختا 4 لوسرلا ةنيدمو ‘ ةرونملا ةنيدملا مساب فرعت تحبصا هترجه دعب ملسو هيلع

 دهع يف ةيمالسإلا ةلودلا ةمصاع تناك . نيكرشملا ةض اهنيصحت يف حجنو 0 ةيمالسإلا ةوعدلل
 ةيمالسإلا ندملا يناث ةنيدملا دعتو . مهيلع هللا ناوضر نيدشارلا ءافلخلاو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا

 يمه امنإ اثالث هللا رفغتسيلف برثي ةنيدملل لاق نم : هنع هنلا يضر سابع نبا لاق . ةمركملا ةكم دعب
 بحأ يننكسأف يلإ كضرأ بحأ نم ينتجرخأ كنإ : رجاه امل ملسو هيلع 1 ىلص يبنلا لاقو ‘ ةبيط

 ٠٥ سماخلا ءزجلا 0 نادلبلا مجعم : هللا دبع نب توقاي ؛ يومحلا رظنا . ةنيدملا هنكسأف 4 كيلإ ضرأ

 . ٤٣٠ ص

 ةيبرعلا ةعوسوملا . ٤٧٦١ص ٠4 يناثلا عزجلا ، ةرسيملا ةيبرعلا ةعوسوملا : قيفش دمحم ؛ لابرغ
 ., ٦٥۔٩٥٥ص . ٢٢ ءزجلا ‘ ةيملاعلا

 . ١٧۔٠٧ص . ٢ ج 6 باسنألا : ملسم نب ةملس ؛ يبتوعلا (٣)

 . ٩٢ص . ١ ٥ج 4 يناغألا باتك : يناهفصألا ج رفلا وبأ : رظنا )٤(

١٠٩



 مساو 6ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نب دمحم مهنمو ،ةروهشمو ةريثك ةحيحا راعشاو

 كلام دلوو .'""سابعلا ينبل ىلوتو ،'"ةيمأ ينبل ءاضقلا يلو دقو ،'')راسي ىليل يبأ

 .جرد زيزع امأف ،كلام ينبا ،زيزعو ةيواعم :ديز نب فوع نب ورمع نب فوع نبا

 دعسو ‘كيتعلا نب ربج وبأ :هدلو نمف فوع نب كلام نب ةيواعم امأو .ةيقب هل نكي ملو

 ديز امأو ةشيه نب سيق نب بطاح مهنمو .")ريشب نب بويأ ةج لاكأ نبا

 نبا ( دواد : ليقو ) راسي ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نب دمحم : ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نب دمحم )١(
 مث 9 ةيمأ ينبل ةفوكلاب مكحلاو ءاضقلا يلو ى يا رلا باحصأ نم 0 هيقف ضاق يفوكلا يراصنألا لالب
 .م٥٦١/ه٨٤١ ةنس ةفوكلاب تام . هريغ و ةفينح يبأ مامإلا عم رابخأ هل ةنس ٢٣ رمتساو ، سابعلا ينبل
 . ٩٨١ص ٦ ج ؤ مالعألا : نيدلا ريخ 4 يلكرزلا رظنا

 ةلودلاو قرشملا يف ةيومألا ةلودلا اوسسأ نيذلا ماكحلا و ءافلخلا نم يبرع تيب : ةيمأ ونب )٢(

 نم ةيلهاجلا يف اوناك . يصق نب فانم دبع نب سمش دبع نب ةيمأ ىلإ نوبسني ، سلدنألا يف ةيومالا
 نلعأ يذلا ، نايفس يبأ نب ةيواعم ةيومألا ةلودلا سسأ . ءارثو اذوفن اهعسوأو ، شيرق نوطب ربكا
 ىلع همكح يف دمتعا } هل ةمصاع قشمد نم ذختاو . بلاط يبا نب يلع عم هع ازن باقع ] يف هتفالخ

 ءافلخلا ةنس افلاخم ةثارولا ماظن ماقأ كلذبو ث هتافو لبق ديزي هنبا فلختساو ث لئابقلا ءاسؤر ءالو
 رمتسا امنيب سابعلا ونب مهتلود ىلع ىضق ثيح | ه ١٣٦ ةنس ىتح مكحلا يف نويومأل ١ يقب . نيدشا رلا

 ةلودلا ضاقنأ ىلع تماق ثيح م٧٢٠١/ه ٤١٨ ةنس ثلاثلا ماشه مايأ رخاوأ ىتح سلدنألا يف مهمكح
 . فئاوطلا كولمب اهماكح فرع ةددعتم ةريغص تاليودو 0 سلدنألا يف ةيومألا
 . ٥١٤۔١٤ ٤ص ث لوألا ءزجلا ، ةرسيملا ةيبرعلا ةعوسوملا : قيفش دمحم ؛ لابرغ : رظنا

 سابعلا ىلإ نوبسنيو ث ةيسابعلا ةلودلا اوسسأ نيذلا ماكحلاو ءافلخلا نم يبرع تيب : سابعلا ونب )٣(
 فرشأ نم سابعلا ناكو . فانم دبع نب مشاه نب ( ملسو هيلع هنلا ىلص لوسرلا مع ) بلطملا دبع نبا
 ةبقعلا ةعيب يف ملسو هيلع هنا ىلص لوسرلا بناجب فقو هنأ ىلع رداصملا عمجتو 0 مشاه ينب تاداس

 رصاني سابعلا ناكو . هدض اهتاكرحتو ةكم رابخاب ملسو هيلع هنا ىلص لوسرلا يفاوي ناكو . ةيناثلا
 مكحلا طاقسإو دمحم لآ نم اضرلل سابعلا ينب ةوعد تأدب . ةفالخلل هحشريو بلاط يبأ نب يلع
 ملسم يبأ ةدايقب ه٨٢١ ةنس ناسارخ يف ةيسابعلا ةروثلا مايق ىتح ترمتساو ه٠٠١ ةنس يومالا
 رغصالا دمحم نب هللا دبع ‘ عيوبو ، ه٦٣١ ةنس ‘ قارعلا لوخد نم ملسم وبأ نكمت ثيح ، يناسارخلا
 ةسمخ نم رثكأ سابعلا ينب ةلود تماد . ماشلا يف نييومألا مكح ىلع ىضقو ةفوكلا دجسم يف ةفالخلاب
 ايلكش رمتست نأ ةيسابعلا ةفالخلل رقو . م٨٥٢١/ه٦٥٦ ةنس لوغملا ديب دادغب تطقس نأ ىلإ نورق
 . م٦١٢٥١ ةنس ىتح كيلامملا ةلود لظ يف ماشلاو ةرهاقلا يف
 بابش ةسسؤم 0 لوالا يسابعلا رصعلا _ بردملا خيرات يف تاسارد : زيزعلا دبع 4 ملاس :رظنا

 .٩٥۔٤ص 0٠ ةيردنكسإلا ةعماجلا

 ىلص يبنلا نع ثيدحلا ىور 0 راصنألا نم يباحص : يراصنألا ريشب نب بويأ : ريشب نب بويا )٤(
 . ةباحصلا يف نيهاش نباو نادبع هركذ ثيح ث ملسو هيلع هنلا
 . ٨٤٣۔٧٤٢٣ص 0 ١ج ى ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ : ريثألا نبا : رظنا
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 :هدلو نمف ةعيبض امأو ‘كلام نب ديز ينبا ةيمأو ةعيبض دلوف ©تفوع نب كلام نب ا

 ،حففألا يبأ نب تباث نب مصاعو 4 دحأ موي ةكئالملا ليسغ ١ )رماع يبأ نب ةلظنح

 نب فوع نب كلام نب ديز نب ةعيبض نب ةّيمأ نب نامعنلا نب مصاع نب سيق وهو

 وه ربزلاو ‘ ربآزلا همحل تمح يذلا وهو مصاعو .سوألا نيب كلام نب فوع نب ورمع

 هدلو نمو .ةردك نانسألل ١ يف ةرفص وهو ،حلفلا نم قتشم حلفألاو ثيدح هلو ‘ لحنلا

 يبأ نب تباث نب مصاع نب هللا دبع نب دمحم نب هللا دبع همساو ا"رعاشلا صوحألا

 هقاقتشا ليلمإو ،اردب دهش ©فاطعلا ديزي نب رع زألا نب ليلمإ مهنمو ،© صوحألا حلفألا

 . رعشلا ةلق وهو ٨١ رع زلا نم رع زألاو ٠ دامرلاو رمجلا يه و هلملا نمو ‘للملا نم

 ردب موي يف ملسو هيلع هنا ىلص يبنلا هل برضو 6 اردب دهش ريشق نب ثيغم مهنمو

 ا"نينح موي لتقو مهيلع هللا بات نيذلا رفنلا نم وهو ةنيدملا ىلع هفلختساو .همهسب

 رماع يبأ مسا : لاقيو ى ةعيبض نب ةيمأ نب ديز نب يفيص نب ورمع : رماع يبأ مسا : رماع يبأ نب ةلظنح )١(
 كلام نب نامعنلا نب يفيص نب بهارلا رماع يبا نب ةلظنح : يبلكلا نب ةيما نب ديز نب يفيص نب ورمع دبع :
 ناك . يسوألا يراصنالا ةثراح نب سوألا نب كلام نب فوع نب ورمع نب فوع نب ديز نب ةعيبض نب ةيمأ نب
 هنبا ةلظنح امأ ، قسافلا : ملسو هيلع هنا ىلص هنا لوسر هامس دقو ث ةيلهاجلا يف بها رلاب فرعي رماع وبأ هوبأ

 : ريثألا نبا رظنا . دحأ موي نايفس وبأ هلتق . ةكئالملا ليسغب فورعملا وه و مهنالضفو نيملسملا تاداس نم وهف
 ةفرعم يف باعيتسالا ،هنلا ديع نب فسوي ‘ ربلا ديبع نبا .٦٨۔٠٥٨ص . ٢ج ٠ ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ

 .٢٢٣٤۔٢٣٤ص ١0ج باحصالا
 ٨ ةعيبض ينب نم 0 يراصنألا مصاع نب هللا دبع نب دمحم نب هئنا دبع وه : صوحألا دمحم نب هللا دبع )٦٢(

 دبع نب ديلولا ىلع دفو . ةنيدملا ناكس نم وه و ، قدزرفلاو ريرجل ارصاعم ناك ث ةجابيدلا يفاص ءاجه رعاش
 كلحد ) ىلإ يفنو دلجف 0 هدلجب رمأو ةنيدملا ىلإ هترف " هتريس نم هعاس ام هنع غلب مت 0 همركاف ماشلا يف كلملا

 رمع ةافو دعب ام ىلإ اهيف يقبف . هيلع نوطخسي نم اهيلإ نوفني ةيما ونب ناك \ةشبحلاو نميلا نيب ةريزج يه و «(
 رخؤم يف قيضل صوحالاب بقل . اهيف تامو قشمد ىلإ مدقف ، كلملا دبع نب ديزي هقلطأو 0 زيزعلا دبع نبا
 . ٦١١ص . ج ؛مالعالا : نيللا ريخ ى يلكرزلا رظنا . ةريثك رابخاو 4 ع وبطم رعش ناويد هل . هينيع

 نم هنظأو 0 يلهسلا لاقو 0 ليئالهم نب ةيناق نب نينحب يمس 0 ةكم نم بيرق ناكم ىلإ ةبسن : نينح موي )٢(
 9 لايل تالت ةكم نيبو هنيب ٠ يدقاولا لاقو . زاجملا يذ بنجب داو : ليقو ، فئاطلا لبق داو وه ليقو . قيلامعلا
 تدصق نإو 6 هتفرصو هترم دلبلا هب تدصق نإف 0 ثنؤيو ركذي وه و 0 اليم رشع ةعضب ةكم نيبو هنيب 3 ليقو
 نامت ةنس لاوش رهش يف تعقو يتلا نينح ةوزغ تناك عقوملا اذه يفو . هفرصت ملو هتتنا ةعقبلاو ةدلبلا هب

 مهوزغ ىلع لوسرلا عمجأ ربخلا هغلب املف . مهوزغي نأ لبق ةكمو لوسرلا وزغب نزاوه تركف امدنع ةرجهلل
 نم لتقو 0 نينمؤملاو هلوسر هنلا رصنو ةميزه رش نيكرشملاب اوقحلا ملسم لتاقم فلا رشع ينثا هعمو راسو
 ٠ ص٢ ٢١ يناثلا ء زجلا . نادلبلا مجعم : هللا دبع نب توقاي : يومحلا : رظنا . الجر نوعبس كلام ينبو فيقث

 : يناثلا ء زجلا ٠ خيراتلا يف لماكلا : دمحم نب يلع نسحلا وبأ ٠ ريثألا نبا : يف نينح ةوزغ ليصافت رظنا.

 . ٩٣١۔١ ٥٢ص

١١١



 . "اردب دهش ]٤٠[ اهنلا دبع نب رشبمو )١ 7 ٢ د . <

 ديز نب ةعيبض نب مهرد مهنمو .دسألا ءامسأ نم ةدعاسو ")ةدعاس نب ميوع مهنمو

 نب كلام نب ديز نب ةّيمأ اماف .جالحلا نب ةحيحأ رصع يف ناك ،يلهاج وهو كلام نبا

 ً ح ٠٠١٦ ٦ . . ٨ 1 ` مق : ٠

 .ا")ريشب همساو ،ريئز نب رذنملا دبع نب ةنابل وبا هدلو نمف فوع نب ورمع

 نب كيتع نب ربج مهنمو .بويا ما ةخسن يفو بويا يبا تيب ىلإ هدعب لوحت مث

 . )٦ ...ة . . . . ١ ث (©) رسسرق
 عمج نم لوا وه و . )سيق نب ديبع نب دعس مهدمو كلملا : ربجلاو . اردب دهش ) سيف

 كلام نب ديز نب ةيمأ نب ديز نب ةيمأ نب ديز نب ريئز نب رذنملا دبع نب رشبم وه : دبع نب رشبم )١(
 نب ةبابل يبا هيوخأ عم اردب دهش . يسوالا يراصنالا سوالا نب كلام نب فوع نب ورمع نب فوع نبا
 نبا : رظنا . ربيخب لتق هنإ : ليقو . اديهش ردبب رشبم لتقو 0 رذنملا دبع نب ةعافرو 0 رذنملا دبع
 . ٢٩٥ص . ٥ج ب ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ : ريثألا

 . ٧ب٢۔٢٧ص 4 ٢ج ‘ باسنألا : ملسم نب ةملس ؛ يبتوعلا ( ٢)

 فوع نب كلام نب ةيما نب ديز نب نامعنلا نب سيق نب شنئاع نب ةدعاس نب ميوع : ةدعاس نب ميوع )٢(
 لاقو 0 نيعبسلا عم ةيناثلا ةبقعلا دهش . يسوألا يراصنألا سوألا نب كلام نب فوع نب ورمع نبا
 . ملسو هيلع 1 ىلص لوسرلا ةايح يف هللا هافوت ليقو . ةثالثلا تابقعلا دهش هنإ ح ادقلا نبا نع يودعلا

 : ريثألا نبا : رظنا . ةنس نيتسو تس نبا وه و هنع هلا يضر باطخلا نب رمع ةفالخ يف تام : ليقو

 . ٤. ص٢٠٣٢۔٤ . ٢ ج 6 ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ

 كلام نب ديز نب ةيما نب ديز نب رينز نب ( ةنابل وبأ ) رذنملا دبع نب ريشب : رذنملا دبع نب ريشب )٤(
 لوسر هدرف 9 اردب ديري راس . ةعافر همسا ليقو ، سوألا نب كلام نب فوع نب ورمع نب فوع نبب
 . هنع هللا يضر نافع نب نامثع لبق ةنابل وبأ يفوت ث ةنيدملا ىلع هفلختساو ، ملسو هيلع هنلا ىلص هغلا
 . ٠٠٤۔٩٩٢ص . ١ ج 6 ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ : ريثألا نبا : رظنا

 نب كلام نب ثراحلا نب سيق نب كيتع نب ربج وهو ث رباج : ليقو 0 كيتع نب ربج : كيتع نب ربج )٥(
 نب كيتع نب ربج : ليقو ، سوالا نب كلام نب فوع نب ورمع نب فوع نب كلام نب ةيواعم نب ديز
 يواعملا يرمعلا يسوألا يراصنألا ةيواعم نب ديز نب ةيمأ نب ثراحلا نب ةشيح نب ثراحلا نب سيق
 اردب دهش . ةيراصنألا ثراحلا نب ةثراح نب بيبح نب ورمع نب يفيص نب ديز تنب ةليمج همأو ى
 . نيتسو ىدحإ ةنس هتافو نيح ىلإ ةنيدملا نكسو ‘ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم اهلك دهاشملاو

 ۔٧٠٥ص ث ١ج ى ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ : ريثألا نبا : رظنا . ةنس نيعست رمعلا نم هل ناكو
 . ٥.٠٨

 نب ةعيض نب ةيمأ نب ديز نب ورمع نب سيق نب نامعنلا نب ديبع نب دعس : يراصنألا ديبع نب دعس )٦(
 ةنس كلذو 0 اديهش ةيسداقلاب لتقو 0 اردب دهش { ديز وبأ : لاقيو . يراصنألا فوع نب كلام نب ديز
 نآرقلا اوعمج نيذلا راصنأل ا نم ةعبرألا دحأ هنإ : لاقيو . ةنس نيتسو عبرأ نبا وهو 0 ةرشع ةسمخ

 يف باعيتسالا : هلنا دبع نب فسوي { ربلا دبع نبا : رظنا . ملسو هيلع هنلا ىلص لوسرلا دهع ىلع
 . ٠ ص٦٥ ١ ٢ج ‘ باحصألا ةفرعم

١١٢



 نب سيقلا ئرما نب ''!مدهلا نب موثلك مهنمو .ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا مايأ يف نآرقلا

 نب ماذج مهنمو ،سوألا نب فوع نب كلام نب ديز نب ةّيمأ نب ديبع نب ديز نب ثراحلا

 . '") ةعيدو يبأ نب دلاخ

 :سوألا نب كلام نب ةرم

 نب ديعسو .ةرم نب سوألا : رفن ةعبرأ ةرداعجلا نم سوألا نبي كلام نب ةرم دلوو

 دلوف ،اسيق الجر ةرم نب رماع دلوف .هل بقع ال ةرم نب نزامو ،خمار لهأ مهو .ةرم

 !ورمعو ةيمأو ةيطعو لئاو :ةسمخ سيق نب ديز دلوف ،اديز الجر رماع نب سيق

 ،سيق وبأ :سوألا نب كلام نب ةرم نب رماع دلو نمو .هل بقع ال ملاسو ،املاسو

 نب رماع نب سيق نب ديز نب لئاو نب مشج نب رماع وهو ‘تلسألا نب يفيص همساو

 ،ثراحلا لاقيو ،يفيص سيق يبأ مساو رماع تلسألا مساو «سوألا نب كلام نب ةرم

 سوألا نب كلام نب مشج دلوو ،سيق يبأ وخأ حوحو مهنمو ،تلسألاو هنلا دبع لاقيو

 )٠(: ارعش لئاقلا وهو ا"اكلام نب مشج نب هللا دبع ةمطح وهو ،هللا دبع وه الجر
 اجًَرضم ًايقراز هيلع نأك هنيبج رحل وبكي هترداغف

 اجرخمو انيمتسم ايانملا مامح اوخّود ةعيقبلا طسو ةبصع ى رأ

 اجيهت ءاقلل اموي جيه ١ ذإ سراف لك مهموق نم مهاع ادت

 اجوه أ ةجاجعلاب وفقي درجأو ةراطم داؤفلا ءاجوه لك ىلع

 اجمعتف ىرج ذإ حاطنل ىت ] هنأك ءاه ز اذ اعمج نولوقي

 نب كلام نب ديز نب ديبع نب ديز نب ثراحلا نب سيقلا ئرما نب مده نب موثلك : مدهلا نب موثلك )١(
 بحاصب فرعيو 4 ءابق نكسي ناك . يسوالا يراصنال ا سوالا نب كلام نب فوع نب ورمع نب فوع
 ملسو هيلع هنلا ىلص هللا لوسر لوصو لبق ملسأ . اريبك اخيش ناكو 0 ملسو هيلع هنا ىلص هنلا لوسر
 ض ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ : ريثألا نبا : رظنا . ءابقب هللا لوسر هيلع لزن يذلا وهو ث ةنيدملا ىلإ
 . ٨٦٤۔٧٦٤ص . ٤ج

 ِ . ٤٧۔٣٧ ص ث ٢ج ، باسنألا : ملسم نب ةملس ، يبتوعلا(٢)

 .هل ةمجرت ىلع رثعن مل رومغم رعاش :كلام نب مشج نب هللا دبع ةمطح(٣)
 . ٦٧۔٥٧ص 0 ٢ج ‘ باسنألا : ملسم نب ةملس ؛ يبتوعلا( ) ٤

١١٣



 اجرفت اموي رغثلا فوخم نهب ىوتسا اذإ فافخلا ضيبلا مهيديأب

 'اجوتملا سيئرلا ماتعأو يراوج اعد اذإ فيضتسملا ءارو ُركأ

 رماع نب ورمع نب ةبلعث نب ةثراح نب سوألا نوطب هذهف ليوط رعش يف

 :ةثراح نب جرزخلا باسنأ

 '"امشُجو '"افوع :رفن ةسمخ رماع نب ورمع نب ةبلعث نب ةثراح نب جرزخلا دلو

 ،ناموطرخلا امهف غجرزخلا انبا متشُجو فوع امأف ءاورمعو ابعكو ثراحلاو امهوو

 6‘مَنشُجو فوع نيموطرخلاب كيلع برثي ريجتسملا فئاخلل ةيلهاجلا يف لاقي ناكو

 ديزيو بصع :امه و نيلجر ج رزخلا نب مَشْج دلوف مشج يف جحف زعلا تدرأ اذاف

 لوح وسكي ام : ٤١] ]باصعلاو ةنسحلا ةرخصلا :ةبصعلاو ،‘ظيلغلا رمحألا :بصعلا

 جرزخلا نب مشج نب ديزي دلوف .فورعم ناسنإلا نم بصعلاو دلجلا نم نيعلا

 دسأ دلوف دسأ ةدراس دلوف ،درتسلا نم ذوخام ديزي همساو ،ةدراس ةملس دلوف ةملس

 لبج نبي ذاعم طه ر مهف دعس سوأ امأف ءاسوأو ةملس دعس دلوف ادعس يلع دلوف ءايلع

 دعس نب سوأ نب ورمع نب بعك نب يدع نب دياع نب سوأ نب ورمع نب ورمع نبا

 ابعك :نيلجر دلوف ،ج رزخلا نب مشج نب ةملس نب ديزي وهو ،ةدراس نب دسأ نب يلع نب

 ‘ ديبعو ًءابعك :اثالث ةملس نب منغ دلوو ءامنغ ةملس دلوف ةملس بعك دلوف امنغ و

 كلام ةملس نب منغ نب داوس ينب نمف ،نانسو مازح :نيلجر منغ نب بعك دلوف .ادوسأو

 دسأ نب يلع نب دعس نب ةملس نب منغ نب داوس نب نيقلا نب ورمع وهو ،بعك يبأ نب

 ٧٦. ص هسفن ردصملا( ( ١

 نم 0 راصنألا نم نوطب هونب ‘ يلهاج دج ج رزخلا نب ثراحلا نب فوع وه : ثراحلا نب فوع(٢٦)
 رظنا . نورخآو يردخلا ديعس وبأو ، نيفص ىلإ راس امل ةفوكلا ىلع يلع هالو 0 ورمع نب ةبقع هبسن
 . ٩ ٥ص ، ٥ج ‘ مالعالا : نيدلا ريخ ؛ يلكرزلا

 رذنملا نب بابحلا هلسن نم 0 يلهاج دج ‘ راصنألا نم جرزخلا نب مشج : جرزخلا نب مشج )٢(
 . ٠٢١ص ث ٢٦ج : مالعألا : نيدلا ريخ ؛ يلكرزلا رظنا . ةباحصلا نم يمشجلا يراصنألا

 . ٧٧ص ب ٢ج . باسنألا : ملسم نب ةملس 6 يبتوعلا( :3

١١٤



 يف رعشلا تويب نم تيب وهو ،ةثراح نب جرزخلا نب مشج نب ديزي نب ةدراس نبا

 هيلع هنا ىلص هللا لوسر رعاش ،'ا')رعاشلا بعك يبأ نب كلام نب بعك هنباو ةيلهاجلا

 كلام دلوف ڵبصع نب كلام دلوف ،ةثراح نب جرزخلا نب مّشُج نب بيصع امأف ملسو

 دبع دلوف .هل بقع ال ةعيبرو ‘بعكو ؛مناغو ،منغو ،عدجألاو ،ةثراح دبع :رفن ةتس

 نب رماع دلوف كرماع ةثراح دبع قرزالا دلوف ،ابيبحو ،قرزألا كلام نب ةثراح

 ةانم ديز دلوف ،ةانم ديز ةثراح دبع نب بيبح دلوو ‘ةضايبو ،قيزر نيلجر قرزألا

 العملا نب ديعس وباو ،العملا نب لاله مهنم ناك بعك ينب يف مهو }العملا ينب طه ر

 . ")ج رزخلا نب مثج نوطب هذهف ،بابح نب ةانم ديز نب ثراحلا رخآلاو ٦ . <- . ٠2 ٢ .ذ ... ٠. ٠ . , ,> ۔

 :جرزخلا نب فوع

 نب ورمع دلوف ،منغو ورمع :امهو نيلجر دلوف ةثراح نب جرزخلا نب فوع امأف

 هنطب مظعل يلبحلا ىمسيو &©فوع نب ورمع نب لقوح ىمسيو ،لقوق وه الجر فوع

 لوخدلاو ءيشلا يف لغلغتلا :ةلقاوقلاو ،لقاوقلا مه و ا"”"تماصلا نب ةدابع طهر منغو

 ٠ يجرزخلا يملسلا يراصنألا نيقلا نب ورمع نب كلام نب بعك : بعك يبا نب كلام نب بعك ) ( ١

 يبنلا ءارعش نم مالسإلا يف ناكو ى ةيلهاجلا يف رهتشا 0 ةنيدملا لها نم ءارعشلا رباكأ نم يباحص
 ضأرحو ةرونلا موي هدجناو نامتع باحصأ نم ناك مث . عئاقولا رثكا دهشو ، ملسو هيلع هنلا ىلص

 هرمع رخا يف يمعو ، هبورح دهشي ملف . يلع ةرصن نع دعق نامثع لتق املو ، هترصن ىلع راصنألا

 عابنز نب حور لاقو ، دادغب يف يناعلا يماس هعمج رعش ناويد هراثأ نم ، ةنس نيعبسو اعبس شاعو 4
 : كلام نب بعك لوق ، هموق لجر هب فصو تيب عجشأ
 قحلت مل اذإ اهقحلنو اموي انوطخب نرصق اذإ فويسلا لصن
 ٨ مالعألا : نيدلا ريخ ؛ يلكرزلا رظنا . ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع اهاور اثيدح نينامث بعكل
 . ٦٦٩ ص 4 يناثلا ء زجلا ‘ نيفلؤملا مجعم : اضر رمع ؛ ةلاحكو ٠٨ ٩٢٢۔٨٢٢ص سماخلا ء زجلا

 . ٨٧۔١٧٧ص ث ٢ج ‘ باسنألا : ملسم نب ةملس ؛ يبتوعلا(٢)

 نب منغ همساو » لفون نب ةبلعث نب رهف نب مرصأ نب سيق نب تماصلا نب ةدابع : تماصلا نب ةدابع(٣)

 نب ةدابع تنب نيعلا ةرق همأو ، ديلولا وبأ ۔ يجرزخلا يراصنألا جرزخلا نب فوع نب ورمع نب فوع
 ىخآو ، جرزخلا نب فوع ينب لفاوق ىلع ابيقن ناكو . ةيناثلاو ىلوالا ةبقعلا دهش ، نالجعلا نب كلام
 اهلك دهاشملاو قدنخلاو ادحاو اردب دهشو ٠ يوفغلا دثرم يبا نيبو هنيب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نبا وهو ، سدقملا تيب يف : ليقو . ةلمرلاب نيثالثو عبس ةنس يفوت . تاقدصلا ىلع يبنلا هلمعتساو .

 3 ةيواعم مايأ نيعبرأو سمخ ةنس يفوت : ليقو 0 اليمج اميسج اليوط ناكو ث ةنس نيعبسو نيتنثا
 . ٠٦١۔٩٥١۔٨٠٥١ص 7 ٢ج ى ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ : ريثألا نبا : رظنا .حصأ لوالاو

١١٥



 .يلهاجلا رعاشلا امنغ نب ديزي نب قمزرلا .مهنمو ةلقوق لقوقي لقوق :لاقي ؤهيف
 ملاس دلوو ،اليلق اليلق ءيشلا كذخأ قيمرتلاو "سفنلا يقاب وهو فورعم قمزرلاو

 يلبحلا وهو ،ملاس ينب نوطب هذهف .ديزو ،ناذولو ،كلامو ،منغ :مهو رفن ةعبرأ يلبحلا

 يبأ نب هلا دبع يلبحلا ملاس ينب نمو .جرزخلا نب فوع نب ورمع نب فوع نبا

 موي لتقو اردب دهش نيملسملا رايخ نم هللا دبع هنبا ناكو نيقفانملا سأر ا"!لولس
 نب فوع نب ملاس نب ديز نب نالجعلا نب كلم :ملاس نب ديز ينب نمو .' ةماميلا 7 ٢٣ ٠ ٠ ٠. ٠. ٠ . ٠. ٠ . ٠ ٠

 يذلا وهو ،ءارعاش ناكو ،هنامز يف جرزخلا ديس ناكو جرزخلا نب فوع نب ورمع

 نب رماع نب رماع نويطقلا همساو ؛مده نبا بحاص يدوهيلا نويطقلا موي ] ٤٢ ]لتق

 ءام رماع نب ءايقيزم ورمع نب قورحملا ثراحلا نب ورمع نب ةثراح نب ةبلعث

 لخدت ام ناك ىتح ،برثي لهأ ىلع دّوهت امل كلمت دق نويطقلا يدوهيلا ناكو ،ءامسلا

 هلتق ىتح كلذ ىلع لزي ملف "هيلإ اهب اوتأي ىتح اهجوز ىلع برثي له ا ىلع سورع

 . . يلهاج رعاش : يجرزخلا مينغ نيبرين نب قمرلا )١(
 ٥ بابخلا وبأ . يجرزخلا ديبع نب ثراحلا نب كلام نب يبأ نب هللا دبع : لولس يبا نب هللا دبع )٢(

 9 ةنيدملا لهأ نم 0 مالسإلا يف نيقفانملا سأر 0 ةعازخ نم . هيبأل هتدج لولسو ، لولس نباب روهشملا

 هيلع هللا ىلص يبنلا ايهت املو . ةيقت 0 ردب ةعقو دعب مالسإلا رهظأ 0 مهتيلهاج رخآ يف ج رزخلا ديس ناك
 ؤيهتلا موي كلذ لعفو . ةنيدملا ىلإ مهب داعف ، لجر ةئامثالث هعم ناكو ث يبأ لذخنا . دحأ ةعقول ملسو
 رابخأ كلذ يف هلو . اهرشن ةئبس عمس املكو 0 مهب تمش ةلزان نيملسملاب تلح املك ناكو . كوبت ةوزغل

 تلزنف س رمع يأر نم كلذ نكي ملو ى هيلع ىلصف } ملسو هيلع هنبا ىلص يبنلا مدقت ه ٩ ةنس تام املو 3
 . ضرألا هاماهبإ طختف سرفلا بكري 0 اقالمع ناكو . ( ةيألا _ مهنم دحأ ىلع لصت الو ) : ةيالا
 . ٥٩٥١ص 4 عبارلا ءزجلا . مالعألا © نيدلا ريخ ؛ يلكرزلا : رظنا

 حتفب ضورعلاو اوج ةماميلا ىمستو 0 رجه اهتدعاقو ث دجن يف ميلقإ مسا ةماميلا : ةماميلا موي )٢(
 تناك : ريسلا لها لاق ، مسط نب مهس تنب ةماميلاب ةماميلا تيمسف 0 اًوَج اميدق اهمسا ناكو ث نيعلا

 هللا يضر قيدصلا ركب يبا دهع يف ةماميلا حتف ناك ، يربلا مامحلا نم برض ماميلا : يعمصألا لاقو

 لخد ثيح ى هنع هنلا يضر ديلولا نب دلاخ نيملسملا ريمأ اهحتفو 0 ةرجهلل ةرشع ةيناثلا ةنسلا يف هنع
 دي ىلع ةكرعملا هذه يف ةمليسم لتقو 0 ةفينح ينب نم باذكلا ةمليسم شيج عم ةنحاط ةكرعم يف

 نادلبلا مجعم : هللا دبع نب توقاي ؛ يومحلا : رظنا . راصنألا نم لجرو معطم نب ريبج ىلوم يشحو
 ٥ خيراتلا يف لماكلا : دمحم نب يلع نسحلا وبأ ؛ ريثألا نبا . ٢٦٤٤۔١٤٤ص ،‘ سماخلا ءزجلا 4
 . ٤٢٢۔٨١٢ص ى يناثلا ء زجلا

١١٦



 .ا لوطي ثيدح هلو ،نالجعلا نب كلام

 :جرزخلا نب ثراحلا

 ةانم ديزو ‘ثراحلا نب ج رزخلا : رفن ةسمخ ةثراح نب ج رزخلا نب ثراحلا دلوو

 ثراحلا نب جرزخلا دلوف ٥ثراحلا نب رخصو .ج رزخلا نب فوعو نامأوتلا امهو

 اكلام :ةثالث بعك نب ةبلعت دلوف فوعو .!ةبلعثو يلع :مه و رفن ةثالث بعك دلوف ،ابعك

 ءاديزو ؛سيقلا أرما :رفن ةتس ةبلعث نب كلام وهو رغألا دلوف .يدعو .رغألاو

 ورمع رغألا كلام نب ديز ينب نمف .هل بقع ال رخصو ءابعكو ةانم ديزو 6نامعنتلاو

 دعس نب ريشب نب نامعتلا :رغألا كلام نب ديز نمو ؛ةبانطألا نبا لاقيو ،هبانطلا نبا

 ثراحلا نب جرزخلا نب بعك نب ةبلعث نب رغألا كلام نب ديز نب سالخ نب ةبلعث نب

 نمو .ةيلهاجلا يف هدلومو مالسإلا يف ج رزخلا دعس نب نامعنلا ناكو .ج رزخلا نب

 همساو '"١"ثدحملا ءادردلا وبأ جرزخلا نب ثراحلا نب ج رزخلا نب بعك نب يدع ينب

 مهنمو :ج رزخلا نب ثراحلا نب يدع نب رماع نب ةيما نب سيق نب ديز نب رميوع

 ناكو ،ناميغب فختسي ملسو هيلع هنلا ىلص يبنلا ناكو ،اردب دهش ورمع نب نامعن

 نب ورمع وه كنامز يفق جرزخلا تاداس نم اذه ورمع ناكو ‘ [ءاعدلا] ريثك

 بعك نب ةبلعث نب رغألا كلام نب ةانم ديز نب رماع ةبانطألاو ،ا"ةبانطألا

 . ١٨۔٠٨۔٩٧ص 4 ٢ج ٠ باسنألا : ملسم نب ةملس ؛ يبتوعلا ) ( ١

 روهشم وهو. ي راصنألا ء ادردلا وبأ . سيق نب رميوع لاقيو ٠ رماع نب رميوع وه : ثتحملا ء ادردلا وبأ ) ( ٢

 ادحأ دهش . ةبانطألا نب ورمع نب دقاو تنب ةدقاو همأ ليقو ث ةبانطألا نب ورمع نب [ دقاو ] تنب همأو . هتينكب
 هل ه ءالضفلا ءاملعلا ءامكحلا دحأ ءادردلا وبأ ناك . دهاشملا نم اهدعب امو قدنخلا دهشو ‘دهاشملا نم اهريغو

 دبع نب دمحم نب هللا دبع نب فسوي ث يبطرقلا رظنا ةيرجه ٩ وأ ٣٨ وأ ٣٣ ةنس يفوت. .ةروهشم ةروثام مكح

 ءزجلا . م٠٩٩١ ث ىلوألا ةعبطلا " نانبل ى توريب ث ةيملعلا بتكلا راد ى باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا : ربلا
 ٠ فلاتلا ءزجلا ٠ بيذهتلا بيذهت : يلع نب دمحأ . ينالقسعلا رجح نبا . ٠٠٢۔٩٩٢۔٨٩٢ص . فلاتلا

 . ١٤٣۔٠٤٢ص

 فرشأ ناك سرافو يلهاج رعاش 6 يجرزخلا يبعكلا ةانم ديز نب رماع نب ورمع وه : ةبانطإلا نب ورمع )٢(
 برعلا كولم نم هتعي نم ةاورلا يفو ث نيقيلا ينب نم ، باهش تنب ( ةبانطإلا ) هما ىلإ هتبسنب رهتشا ى ج رزخلا
 دقل : ةيواعم لاق . سوألا عم اهل برح يف جرزخلا سأر ىلع ناكو ٠ ةنيدملاب هتماقإ تناك . ةيلهاجلا يف

 : ةبانطإلا نبا لوق الإ ينعنم امف رارفلاب تممه و ، نيفص موي باكرلا يف يلجر تعضو
 حيبرلا نمثلاب دمحلا يذخأ و يئابإ ىبأو يتفع يل تبأ

 ٠٨ص . سماخلا ء زجلا 0 مالعألا : نيدلا ريخ ؛ يلكرزلا : رظنا
١١٧



 )١) :ارعش لئاقلا وهو ةثراح نب ج رزخلا نب ثراحلا نب ج رزخلا نبا

 ايلع روذنلا رذانلاو د اعبألا اذ ملاظ نب ثراحلا غلبأ

 "يمك حالس اذ ناظقي لتقت الو ماينلا لتقت امبف
 وهو )رفعج نب دلاخل ")يرملا ملاظ نب ثراحلا لتق هغلب امل رعشلا اذه لاق دق ناكو

 ثراحلاو اورمع رسأف يرملا ملاظ نب ثراحلا ىقل ةبانطألا نب ورمع ناكو مئان

 ورمع لاق مئان وهو رفعج نب دلاخل ثراحلا لتق هغلب املف كحورب هيلع نمو كهقلطأو

 .ا ( رختفم لوقي يذلا وهو ؛ملاظ نب ثراحلا هي رتعي رعنشلا اذه

 لهاتلا ضايح نع ةجهجملا برض هضيب قربت شبكلا نيبراضلاو

 لزانم لك برضب نيلزانلاو مهلوخدب مهودع نيكردملاو

 لعاشلا مارضلاب تبش برحلا ام اذإ ليم الو ساكنأب اوسيل

 .١٨۔٩٨٠٨ص . ٢ ج 6 باسنألا : ملسم نب ةملس ! يبتوعلا ) ( ١

 . ٤٥٣ ص © قاقتشالا : نسحلا نب دمحم ركب وبأ ، ديرد نب(٢)

 وهو هوبأ لتق . امبني أشن . ةيلهاجلا يف برعلا كاتف رهشأ ، ىليل وبأ : يرملا ملاظ نب ثراحلا(٢)
 دعب نافطغ ةدايس هيلا تلآو ء رماع ينب ديس دلاخ نب رفعج هيبأ لتاق نم ءايشأ هسفن يف بشو 0 لفط
 (ةريحلا كلم ( رذنملا نب نامعنلا ىلع دفوو . ةميذج نب ريه ز لتقم

 لتقف ماشلا ىلإ فاضملا هب ىهتنا مث كلتق ىتح هيبأ لتاق نع اثحاب دالبلا يف فوطي ثراحلا قلطناو .

 ,{.. .٦٥١۔٥٥١ص ٦. ج 4 مالعألا : نيدلا ريخ ؛ يلكرزلا رظنا . م٠٠1٦ ةنس ناروح يف
 سراف ث ةيناندعلا نم ‘٠ نزاوه نم 0 يرماعلا ةعيبر نب بالك نب رفعج نب دلاخ : رفعج نب دلاخ( )٤

 : تايبا هيف هلو ، يسبعلا ةميذخ نب ريه ز لتق يذلا وهو & نزاوه ةسانر هيلإ تهتنا ، يلهاج رعاشو
 اراتوألا رثكا و فونألا عدج امدعب اريه ز مهبر تلتقو

 نيتمار نيب ، ةرصبلا جاح قيرط ىلع ( لقاع نطب ) ىمسي ناكم يف يرملا ملاظ نب ثراحلا هلتقو
 ء غبصألا دلاخب مزاح نبا هفآرع و . ةعصعص نب رماع نم نطب مهو 7 هيلإ نوبسني بقع دلاخلو . ةرمإو
 يذلا وهو ، همأل رعاشلا ديبل وخأ . غبصألا دلاخ نب ءزج نب سيق نب دبرأ هدلو نمو : لاق مث هينب ركذو
 . ةقعاصب لتقو ‘ ليفطلا نب رماع عم ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لتق دارأ

 . ٥٩٢ص ث ٢ج ث مالعألا : نيدلا ريخ ؛ يلكرزلا : رظنا
 . ٨١ ص « ٦٢ ج ٤ باسنألا : ملسم نب ةملس ؛ يبتوعلا( ( ٥

١١٨



 'ألصافلا مالكلاب ةماقملا موي مهبيطخ باع الف نيقطانلا

 جرزخلا نب فوع دلوو ،ةرماعو ارماع :نيلجر جرزخلا نب بعك نب يلع دلوو
 ٠ ٢ ٠ ٠1٠2 ٠. م . . ٠ > - ..٠

 ديبع نب نانس نب كلام همساو ) )يردخلا ديعس يبأ طهر هردح وهو رغألا : رفن هنالث

 نب ج رزخلا نب ثراحلا نب فوع نب رغألا همساو ءةردخ نب ديبع نب ةبلعث نبا

 نب بعك همساو ةبغز وبأ ةثراح نب جرزخلا نب ثراحلا نب مثج ينب نمو .ةثراح

 جرزخلا نب بعك نب ةدعاس دلوف ةدعاس ةثراح نب ج رزخلا نب بعك دلوو .ج رزخلا

 ءاورمعو ةبلعث : رفن ةعبرأ ةدعاس نب جرزخلا دلوف ةدعاس نب ج رزخلا وه الجر

 . . . . . = > . . . . . . . . ٢

 نب ميزخ نب ةثراح نب ميلد نب ادابع نب دعس فيرط ينب نمف .ارماع و ،افيرطو

 نب جرزخلا نب بعك نب ةدعاس نب جرزخلا نب فيرط نب ةبلعث نب ةميزخ يبأ

 ىلص هلدا لوسر باحصأ رايخ نم دعس ناك دقو . ددؤسلا يف زيزع تيب هلو ةثراح

 . : " (٤
 . ) _ ةم حيق موي ملسو هلع هللا

 . ءارعشلاو رعشلا رظني يلهاج رعاش ةبانطألا نب ورمعل رعشلا(١)
 ةياورلا يف نيرثكملا نم وهو 0 مهنالضفو 4 ةباحصلا يروهشم نم 0 يردخلا يراصنألا يردخلا ديعس وبأ(٢)

 نم ددع هنع ىور } ةوزغ ةرشع يتنثا ملسو هيلع هلدا ىلص هللا لوسر عم ازغو . قدنخلا هدهاشم لواو ٨ هنع

 يناثلا ءزجلا . ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ : دمحم نب يلع نسحلا وبأ : ريثألا نبا : رظنا . ةباحصلا
 ءزجلا ى باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا : ربلا دبع نب دمحم نب هلدا دبع نب فسوي يبطرقلا . ٢٥٤۔١٥٤ ص

 . ١٧١٦١ص ٠ يناثلا
 رم املف . هديب حتفلا موي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةيار تناك .ةثراح نب ميلث نب وه : ةدابع نب دعس ) (٣

 ةمرحملا لحتست مويلا .. ةمحلملا موي مويلا : هيلإ رظن ذإ دعس لاق ( ملسأ دق نايفس وبأ ناكو ) نايفس يبا ىلع اهب
 اه زرغف ةكم لخد ىتح اهب بهذف ةيارلا ذخاف ايلع ملسو هيلع هنبا ىلص هنلا لوسر رمأف .. اشيرق هنا لذأ مويلا ..
 فرصني ملو . ةنيدملا نم ج رخو 0 هنع هلدا يضر قيدصلا ركب يبا ةعيب نع ةدابع نب دعس فلختو ٠ نكرلا دنع

 ةنس كلذو © هنع هلا يضر رمع ةفالخ ىلع اتيضم فصنو نيتنسل ماشلا ضراب ناروحب تام نأ ىلا اهيلا

 . هلستغم يف اتيم دجو هنا ا وفلتخي ملو ةرشع سمخ

 ٠ يناثلا ءزجلا . باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا : ربلا دبع نب دمحم نب هللا دبع نب فسوي ت يبطرقلا : رظنا

 ٨ يناثلا ءزجلا 0 ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ : دمحم نب يلع نسحلا وبا . ريثألا نبا 8 ٤٦١۔١٦١ص
 ؛٣٤۔١٤٤ص

 حلص طورش شيرق تضقن امدعب ةرجهلل ةينامت ةنس ملسو هيلع هنلا ىلص ميركلا لوسرلا دي ىلع ةكم تحتف )٤(

 . ةنيدملا نوملسملا لخدو 0 ةكم لفسأ نم لخدي نأ ديلولا نب دلاخ ملسو هيلع هنا ىلص لوسرلا رمأف ةيبيدحلا

 وبأ ؛ ريثالا نبا : رظنا . نينس ثالث لالخ اهدعب برعلا ةريزج هلا حتفو ٠ نيكرشملا ةكوش اهدعب ترسكناو

 : ريرج نب دمحم 6 يربطلا ۔ ٧٢١۔٦١١ص . يناثلا ءزجلا 4 خيراتلا يف لماكلا : دمحم نب يلع نسحلا

 ٦١ ۔٨٢ص ثلاثلا ءزجلا ٠ يربطلا خيرات

١١٩



 ("ةبقعلا دعس دهشو .مهلك ةداس ةميزخ يبأ نب مليد نب "ةدابع نب دعس نب سيق هنباو

 عامج ناكو ةيواعم مانأ يف هرصع لهأ داوج سيق هنباو اداوج اديس ايقت ناكو

 . ١"' ةكم حتف موي هديب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةيارو ،هيلإ ذنموي راصنألا

 :جرزخلا نب ورمع

 ث تاللا ميت همساو . راجنلا ورمع نب ةبلعث :الجر ةثراح نب ج رزخلا نب ورمع دلوو

 ورمع نب ةبلعث نب تاللا ميت راجنلا دلوف هعطقف الجر برض هنأل راجنلا يمس امتإو

 راجنلا نبي كلام دلوف نايبذو نزامو ؤيدعو كلام :مهو رفن ةعبرأ ج رزخلا نبا

 رمع دلوف .‘اوضرقنا ةلظ نب ورمع طه ر ةيواعمو ارماع و امنغ و ءاورمع :ةعبرأ

 ةهيكف همأو ، كلملا دبع وبأ : ليقو هنبا دبع وبأ : ليقو لضفلا ابأ : ىنكي : ةدابع نب دعس نب سيق )١(
 يوذ نم ناكو 0 مهئامركو برعلا ةاهد دحأو 0 ةباحصلا ءالضف نم ناك . ةثراح نب مليد نب ديبع تنب
 عيوب امل بلاط يبأ نب يلع سيق بحص ةعاجشلاو ةدجنلا عم برحلا يف ةديكملاو بئاصلا يأ رلا

 ايلع دياكف . ءيشب هنم رفظي ملف 6 ةيواعم هدياكف ى رصم ىلع هلمعتساو 0 هبورح هعم دهشو ى ةفالخلاب

 هريغ و ركب يبأ نب دمحم هب لزي ملف ى ايلع ربخلا غلبف ، نامثع مدب بلطي هعم راص دق اسيق نأ رهظأو .
 هنم تذخأق . ركب يبأ نب دمحم لمعتساف « قيرطلا يف تامف . رتشألا هدعب لمعتساو . هلزع ىتح

 لزي ملو ، ةفوكلاب يلع ىلإ راسف ، مكحلا نب ناورم هفاخأ . ةنيدملا ىتأ سيق لزع املو۔ لتقو رصم
 سيق لخد ٠ ةيواعم نسحلا عياب املف ى ةيواعم ىلإ هتمدقم يف راسو ‘ نسحلا عم راصف . لتق ىتح هعم

 : نيفص موي لئاقلا وهو ث ةنيدملا ىلإ داعو ، ةيواعم ةعيب يف
 ثدم انل ليربجو يبنلا عم هب فحن انك يذلا ءاوللا اذه

 ثحأ مه ريغ نم هل نوكي ال نأ هتبيع راصنألا تناك نم رض ام
 البلا حتفي ىتح ةيفرشملاب مهفكأ تلاط اوبراح اذإ موق

 يلع نسحلا وبأ ؛ ريثألا نبا : رظنا . نيتس ةنس ليقو ، نيسمخو عست ةنس ةدابع نب دعس نب سيق يفوت
 دبع نب فسوي : يبطرقلا { ٥٠٤۔٤٠٤ص ء عبارلا ءزجلا ، ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ : دمحم نب

 . ؟٢٥۔١٥٢۔٠٥٣ص ى ثلاثلا ءزجلا ‘ باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا : هللا
 اهدنع و 0 ةكمو ىنم نيب ةبقع يهف 0 ةكمب ، ملسو هيلع هنلا ىلص يبنلا اهيف عيوب يتلا ةبقعلا : ةبقعلا(٢)

 ٨ هرما ءدب يف ناك { ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نا اهتيدح نم ناكو 0 ةبقعلا ةرمج ىمرت اهنمو 0 دجسم

 ىدحإ ةنس تناك اذإ ىتح 0 اهلاحر يف لئابقلا عبتتيو 0 ةنجمو زاجملا يذو ظاكع قوسب مسوملا يفاوي
 مالسإلا ىلإ ملسو هيلع هنا ىلص مهاعدف ةبقعلا هذه دنع سوألا نم رفن ةتس يقل 0 ةوبنلا نم ةرشع
 © مهتاروت يف ابوتكم هنودجي دوهيلا هب اندعت يذلا يبنلا هللاو اذه : اولاقف هوعنمي نأ مهيلع ضرعو
 املف . الجر رشع انثا مهنم مسوملا ىفاو ةوبنلا نم ةرشع يتنثا ةنس تناك امل مث . هوقدصو هب اونمآف

 ىلإ ةرجهلا ىلإ لوسرلا اوعدو { ناتأرماو الجر نوعبس مهنم ىتأ ةوبنلا نم ةرشع ثالث ةنس تناك
 . ةنيدملا
 . ٢٨۔١٨ص 4 ٢ج . باسنألا . ملسم نب ةملس 6 يبتوعلا(٣)
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 ةثراح دبع نب بيبح نب ةانم ديز نب كلام تنب ةليدج همأو ةيواعم راجنلا نب كلام نبا

 تنب ةلظم هماو "يدعو ةليدج ونب مهو ج رزخلا نب مشج نب بصع نب كلام نبا

 ينب نم مهتخاو رضنلا نب ةنانك ينب نم ةنانك نب ةانم دبع نب رماع نب نيرق

 نوطب هذهف .كلامو ورمع :امهو نيلجر كلام نب لوذبم وهو رماع دلوو ،ةميزخ

 عمجلاو لاذبو لذاب وهف لذبي لذب لذبلا نم امإ لوعفم لوذبمو ،ةثراحلا نب جرزخلا
 )) لذام

 ه . ٠. ٦٢ ا . ٠. ٠ 7 ٠. ٠. ٠ ٠ ه

 نب دبع نب سيق نب '""بعك نب يبأ نب راجنلا نب كلام نب ورمع نب ةيواعم ينب نمف

 هللا ىلص يبنلا مايأ يف نآرقلا عمج نم دحأ وهو ‘كلام نب ورمع نب ةيواعم نب ديز

 ريغ كال وأ ءابآلا دحأو بأ ريغصت :ئبأو اردب دهش ©ةءارقلا بسنت هيلإو 7 هيلع

 ٣ . . . . . . ٠ ۔٤ . 7 - :

 :راجنلا نب كلام نب منغ ينب نمو .ا ) ابأو ةهكافو :ىلاعت هلوق ىعرملا وهو ،بأ

 نب كلام نب منغ نب فوع نب دبع نب ةبلعث نب بلك نب ديز نب دلاخ همساو بويأ وبأ

 هلوخد دنع ملسو هيلع هللا ىلص ينلا لزنأ نم لوأ وهواإ. ) )راجنلا

 . ٢٨ص ‘ هسفن ردصملا ( ١)

 موقب لجر ههجو برض : ليقو 0 مودقب نتتخا هنأل راجنلا يمس امنإو 4 راجنلا سيق نب : بعك نب يبأ( )٢
 تباث نب ديز لبق يحولا ملسو هيلع هتنا ىلص هنلا لوسرل بتك نمم بعك نب يبا ناكو ث راجنلا هل ليقف . هرجنف
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل بتك نم لوأ : لاق هخايشأ نع يدقاولا نع دعس نب دمحم ركذو ٠ اضيأ هنمو

 خيرات ىلع فالخ كانه و . نالف بتكو : باتكلا رخآ يف بتك نم لوأ وهو 6 بعك نب يبا ةنيدملا ةمدقم يحولا

 . حيحصلا وهو نامتع ةفالخ يف نيتالث ةنس : ليقو ٨ رمع ةفالخ يف نيرشع و نيتننا ةنس يفوت : ليقف . هتافو

 ۔٩٦١۔٨٦١ص ث لوألا ءزجلا ، ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ : دمحم نب يلع نسحلا وبأ ؛ ريثألا نبا رظنا
 ١٧٠.

 ٢٣١. ةيالا ،سبع ةروس )٢(

 ةنيدملا مدق نيح ملسو هيلع هنا ىلص هنبا لوسر هدنع لزنو ث ملسو هيلع هنبا ىلص هنلا لوسر عم اهلك دهاشملاو
 ٥ ه٢٦٥ ةنس ليقو ١ ٥ه ٥ ةنس ليقو ٥ ه٠٥ ةنس ادهاجم يفوتو. يلع عم نيفص دهش {} دجسملا ىنب ىتح ارهش

 ىور . هب نوقستسي اهب هربقو ، ةينيطنطسقلا نم برقلاب نفدو . ةيواعم نب ديزي شيج يف ناكو . رثكالا وهو
 نب مدقملاو . ينهجلا دلاخ نب ديزو 0 ةمامأ هوباو ٠ بزاع نب ء اربلاو ٨ رمع نباو ،٥ سابع نبا ةباحصلا نم هنع

 دسأ : دمحم نب يلع نسحلا يبا ؛ ريثالا نبا : رظنا . مه ريغ و ديزي نب ءاطعو ٠ كلام نب سنأو ٠٨ برك يدعم

 ٥ يلع نب دمحأ 0 ينالقسعلا رجح نباو ، ٢٢١۔٢٦٢١۔١٢١ص يناثلا ءزجلا ، ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا
 . ٩١١٩٥ص 4 لوالا ءزجلا ٠ بيذهتلا بيذهت
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 مانأ يف ازغ هتأ كلذو ) ١ ةينيطنطسقلا روسي هربقو ‘ رهشأ ةعبس هعم ماقأف ةنيدملا

 ترضحنف ‘موزرلا دالب نم ةينيطنطسقلا ةنيدم ركاسعلا تلصوف ،'"اديزي هنبا عم ةيواعم

 . '") كانه ربقف اهروس تحت ربقي نأ ىصواأف ‘يراصنألا بويأ ابأ ةافولا

 نب يدع نب مازح نب ديز نب رماع نب ورمع تنب ىملس :راجنلا نب يدع ينب نمو

 نب راجنلا نب كلام نب يدع نب يدع ينب نمو ]٤٤[ مشاه نب بلطملا دبع مأ راجنلا

 راجنلا نب كلام نب يدع نب ةانم ديز نب ورمع نب مازخ نب رذنملا نب تباث نب ناسح

 نب جرزخلا نبرمع نبةبلعث نب تاللا ميت وهو

 مساب تيمس ٠0 اقباس ةينامثعلا ةيروطاربمإلاو . ةيطنزيبلا ةيروطاربمإلا ةمصاع : ةينيطنطسقلا ))

 ةديدجلا ةمصاعلا اهلعجو . ةميدقلا ( مويتنزيب ) ةطنزيب عضومب اهاشنأ يذلا لوألا نيطنطسق

 اهلوح ميقأو ى روفسوبلا ىلع لطت لالت ةعبس ىلع ةنيدملا تميقأ . م٠٠٢٣ ةنس ةينامورلا ةيروطاربمإلل
 نمضت ةعينم ةعلق اهيف . ىطسولا روصعلا يف ابوروأ يف ةنيدم ربكا تناك ى نوصحلا نم طوطخ ةثالث

 ةسيدقلا ةسينك اهملاعم رهشأ نم ناكو . جاربألاو ةبهذملا بابقلاو ةمخفلا روصقلا نم ةريبك ةعومجم
 تطقس . ةيبهذلا ةباوبلاو 0 ةميسقلا ليخلا قابس ةبلحو سدقملا ةرطابألا رصقو ( ايفوص ايأ ) ايفوص

 تلح ثيح 0 م٢٢٩١ ماع ىتح مهتمصاع تحبصأ و ، م١ ٤٥٢ ةنس نيينامثعلا كا رتأل ا ديب ةينيطنطستقلا

 دمحم ؛ لابرغ : رظنا . لوبنطسا مويلا ةينيطنطس تلا مساو ٠ ةيكرتلا ةيروهمجلل ةمصاع اهلحم ةرقنأ

 . ١٨٣١۔٠٨٣١ص ى يناثلا ءزجلا ، ةرسيملا ةبرعلا ةعوسوملا : قيفش

 يف ةيومألا ةلودلا كولم يناث ، يومألا نايفس يبأ نب : (م٣٨٦۔٥٤٦/ه٤٦۔٥٢) ةيواعم نب ديزي )٢(

 ةنس ةيواعم هيبأ ةافو دعب ةفالخلا يلو 8 قشمد يف اشنو 0 م٦ ٥٤/ه٥٢٦ ةنس نورطاملاب دلو ث ماشلا

 ىلإ يناثلاو ةكم ىلإ لوألا فرصناف ، يلع نب نيسحلاو 0 ريبزلا نب هللا دبع هل ةعيبلا ىبأو ء ه ٠

 علخو . ءالبرك ةعقاو يف يلع نب نيسحلا هيبأ نب دايز قارعلا ىلع هيلاو لتق ه١٦ ةنس يفو . ةفوكلا

 . مايأ ةثالث اهحيبتسي نأ هرمأو ، يرملا ةبقع نب ملس مهيلإ لسراف ( ه٣٢٦ ةنس ) هتعاط ةنيدملا لها

 دي ىلع ىصقألا برغملا باب حتف ديزي دهع يفو . نيعباتلا رايخو مهنانبأو ةباحصلا نم اريثك لتقو
 هعستو نينس ثالث ةفالخلا يف هتدمو « مزراوخو ىراخب ) دايز نب ملسم ( حتفو ٠ عفان نب ةبقع ريمألا

 ٥ قيقر رعش هل ىوري 0 وهللا ىلإ اعوزن ناكو ، ( صمح ضرأ نم ) نيراوحب يفوت . امايأ ألإ رهشا
 نيتعيض يقسي اريغص ارهن ناكو 0 ( ىدرب رهن نع عرفتت ةانق ) قشمد يف ديزي رهن بسني هيلإو
 ءزجلا ، مالعألا : نيدلا ريخ ؛ يلكرزلا : رظنا . ةيواعم نب ديزي همتاخ شقن ناكو 0 هيلا بسنف هعسوف
 . ١٩ ص 0 نماثلا

 . ٩٨١ص 0 ٢ ج 6 باسنألا . ملسم نب ةملس 6 يبتوعلا (٣)
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 اعيرذ التق مهلتق اذإ انسح مهنسحي موقلا نسح مهلوق نم امإ :''ناسحو ‘ثراحلا

 ميملا رسكب ةبادلا اهب نتسحُي يتلا ةنسحملاو ‘هلصأتسي يأ تبنلا نسحي دربلا :لاقيو

 موق [هلتق] ناك دقو ،راجنلا ينب ءارعش دحأ وهو ةدالولا دعب ةأرملا ريخت :نتسحلاو

 هللا ىلص يبنلا ءارعش دحأ وهو ،اركذ فرشأو ،مهنم رعشأ اناسح نأ الإ مهنارعش نم

 يف اهنم نيتس و ةيلهاجلا يف اهنم نيتس ةنس نيرشع و ةئام ناسح شاعو ،ملسو هيلع
 ٢ ح 2 .

 (٢) : ارعش هلوق نمو مالسإلا

 ي دوزم فيسلا غلبي ال ام غلبيو امهالك نامراص يفيسو يناسل

 يدربم نللفي رهدلا تاعقاو الو يتفع و يئايح ينيسني دهجلا الف

 دربملا حارقلا ءاملا ىلع يديأو مهاوس يلايع نم يلهأ رثكأو

 دمحي مدقلا ىلع يدوع رصتعي نإو هب دجأ ليلق لام اذ كأ نإف

 ("دقوتملا ضراعلا ضيب برضأو هبيجاف ىدنلا ينوعديل ينإو

 هللا ىلص يبنلا رعاش 0 يباحصلا © ديلولا وبأ . يراصنألا يجرزخلا رذنملا نب : تباث نب ناسح (١)

 اهلثمو ، ةيلهاجلا يف ةنس نيتس شاع 0 مالسإلاو ةيلهاجلا اوكردأ نيذلا نيمرضخملا دحأو 0 ملسو هيلع
 . مالسإلا لبق ةريحلا كولمو نييناسفغلا يف هحنادم ترهتشاو 0 ةنيدملا ناكس نم ناكو 0 مالسإلا يف

 دسي ةيصان هل تناكو ث هتباصأ ةلعل ث ادهشم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا عم دهشي مل 0 هتافو ليبق يمع

 : ةثالثلا ءارعشلا ناسح لضف : ةديبع وبأ لاق . هلوط نم هفنأ ةثور هناسلب برضي ناكو . هينيع نيب اهل
 ديدش ناك . مالسإلا يف نييناميلا رعاشو .ث ةوبنلا يف يبنلا رعاشو ث ةيلهاجلا يف راصنألا رعاش ناك
 نودعي مهنإف ، ناسح لآ ءارعشلا يف اوناك موق قرعأ : ( لماكلا يف ) دربملا لاق . رعشلا لحف 0 ءاجهلا

 يف يفوت . مارح نبا رذنملا نب تباث نب ناسح نب نمحرلا دبع نب ديعس : مهو رعاش مهلك ، قسن ةتس
 يلكرزلا رظنا ناسح بقع ضرقنا دقو © هنم اظوفحم يقب رعش ناويد هلو . م٦ /٧٤ ه ٥٤ ةنس ةنيدملا

 بيذهت : يلع نب دمحأ ؛ ينالقسعلا رجح نباو 8 ٦٧١۔٥٧١ص ث يناثلا ءزجلا 3 مالعألا : نيدلا ريخ ؛

 ةفرعم يف ةباغلا دسا : دمحم نب يلع نسحلا يبأ ؛ ريثألا نباو ى ٠٨٢ص ث لوألا ءزجلا 0 بيذهتلا
 . ٩۔٨۔٧۔٦ص 40 يناثلا ءزجلا ٥ ةباحصلا

 . ٧٨۔٦٨ص ب ٢ج . باسنألا . ملسم نب ةملس ت يبتوعلا ( ٢)

 راد ى يقوقربلا نمحرلا دبع حيحصتو طبض . يراصنألا تباث نب ناسح ناويد حرش : رظنا (٢)

 نب فسوي ؛ يبطرقلا . ١٧١١ . ٥٨١-٤٨١ص ث م٢٨٩١ 4 ةثلاثلا ةعبطلا 0 نانبل ، توريب ، سلدنالا
 . ٤٦١۔٣١٦١۔٢٦١۔١٦١ص ى لوألا ءزجلا ، باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا : هللا دبع
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 :اضيأ هلوق نمو

 مدلاو توملاب ءااجلا ىلع تءاجف اه رارض لح برحلا ام اذإ نحنو

 مدقتي مل ديدع رلا لشفلا اذإ ىغولا ىلإ نيقباسلا مامز انمف

 مربُم رمألا نم قح ىلع نوكن مهرمأ سانلا مربي مل اذإ نحنو

 مزمزبو انملح ىوضرب لامل انتارس ملحب ىوضر تنزو ولو

 مدنع نول مد نم هيتفاح ىلع امنأك ىحضأ لآلا ام اذإ نحنو

 مرَضملا قيرحلاك تناك برحلا اذإ انقلاب نعظطنو ىتشملا يف معظطنل

 ١) اهرضخ ةبيقنلا نوميم مذلا نم هضرع رتسي تيبلا دامع عيفر

 :اضيأ هلوق نمو

 فذق اهب تطشدوخ ركذ نم فكت اهعومد ينيع لاب ام

 ٢) ١وفزع دق ج ودحلا تيأر ىتح مهنيب كشوب يردأ تنك ام

 منغ نب رماع نب يدع نب كلام نب همرص همساو ،سيق وبأ راجنلا ينب ءارعش نمو

 ضحوسملا سبلو ێةيلهاجلا يف بهرت سيق وبأ ناكو ءا"اراجنلا نب يدع نبا

 .٢٩٥٤ص ،يقوقربلا نمحرلا دبع حيحصتو طبض ، يراصنألا تباث نب ناسح ناويد ح رش رظنأ ) ( ١

 ٢٢٣٩-٣٢٤٠. ص ث هسفن ردصملا (٢)

 راجنلا نب يدع نب منغ نب رماع نب يدع نب كلام نب ةمرص وه : راجنلا كلام نب ةمرص )٢(
 هدج ىلإ هبسنف ، كلام نب ةمرص : مهضعب هيف لاق امبرو 0 هتينك هيلع تبلغ سيق ابأ ىنكي ى يراصنألا
 بنتجاو . ةبانجلا نم لستغاو ث ناثوألا قرافو 0 حوسملا سبلو 0 ةيلهاجلا يف بهرت دق الجر ناك .
 هيف هيلع لخدي ال دجسم هذختاف هل اتيب لخدو 0 اهنع كسمأ مث ى ةينارصنلاب مهو 0 ءاسنلا نم ضئاحلا
 ىلص يبنلا مدق ىتح كلذك لزي ملف } ميهاربإ نيد ىلع انأو © ميهاربا بر دبع . لاقو ‘ بنج الو ثماط

 يف هللا مظعي قحلاب الاق ناكو 0 ريبك خيش وهو { همالسإ نسحو . ملساف ث ةنيدملا ملسو هيلع هلا
 : هللا دبع نب فسوي ؛ يبطرقلا رظنا . م٧٢٦ ةيرجه ٥ وحن يفوت 0 اناسح اراعشأ لوقيو ث ةيلهاجلا
 © مالعألا : نيدلا ريخ ؛ يلكرزلا 8 ١٩٢۔-٠٩٢ص يناثلا ءزجلا ، باحصالا ةفرعم يف باعيتسالا
 . ٢٠ص ث كلاثلا ءزجلا
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 اتيب لخدو ،اهنع كسمأ مث ةينارصنلاب مهو ،ةبانجلا نم لستغاو ،ناثوألا قرافو

 قراف ىتح ميهاربإ بر دبع دقو .بنج الو ثماط هيلع لخدي ال ،ادجسم هذختاف

 نسحو ملسأو ةنيدملاب ملسو هيلع هنلا ىلص هنلا لوسر ىلع مدقو ،اههركو ناثوألا

 راعشألا لوقيو :لجو زع هللا امظعم قحلاب الاوق ناكو ،ريبك خيش وهو همالسإ

 :ا') ةيلهاجلا يف هلوق نمو ةنسحلا

 اولعفاف يتاصو نم متعطتسا ام الأ ايداغ حبصأو سيق وبأ لوقي

 لوأ ربلاو هناب مكضارعإو ىقتلاو ربلاو هنلاب مكيصوأ و

 اولدعاف ةدايسلا لهأ متنك نإو مه ودسحت الف اوداس مكموق نإو

 اولعجاف ةريشعلا نود مكسفنأف مكموقب يهاودلا ىدحإ تلزن نإو

 اولضفأف مكيف لاملا لضف ناك نإو اوففعتف متوزغأ متنأ نإو

 '"اولمحاف تاململا يف مكولمح امو ْمهودفأراف حداف رمأ بان نإو

 : [ةيلهاجلا يف ] هلوق نمو

 لاله لكو هسمش تعلط حابص لك قرش هللا حبس

 '"لالضب انبر لاق ام سيل اعيمج نايبلاو رتسلا ملاع

 :ارعش ةنيدملا ملسو هيلع هللا ىلص هنلا لوسر ىلع مدق نيح هلوق نمو

 ايتاوم اقيدص ىقلي ول ركذي ةجح ةرشع عضب شيرق يف ىوث

 ايعاد ري ملو يوأي نم ري ملف هضرع مساوملا لهأ يف ضرعيو

 .٨٨ص ‘ ٢ج 4 باسنالا : ملسم نب ةملس ؛ يبتوعلا(١)

 © نانبل ، توريب . ةيملعلا بتكلا راد ، ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا : يلع نب دمحأ ؛ رجح نبا رظنا(٢)
 . ٢٤٢ص ى يناثلا ءزجلا

 . ٢٩١ ص ث ٢ج ‘ باحصالا ةفرعم يف باعيتسا : هللا دبع نب فسوي 6 يبطرقلا( )٢
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 ايضار ةبيطب ارورسم حبصأو ىونلا هب ترقتساو اناتأ املف

 (يداه هللا نم انوع هل ناكو ىونلا هب تنأمطاو اقيدص ىفلأو

 .ليوط رعش يف

 5دحأ موي لتقو اردب دهش شاخشخلا نب ديز نب ةيمأ نب رماع جرزخلا لاجر نمو

 اذإ رانلا ىلع محللا تشخشخ مهلوق نم شاخشخلاو ،‘هرعش يف ناسح هركذ يذلا وهو

 حلملا نم امأ نالعف :ناحلمو ،ةيواعم رئب موي اردب دهش ناحلم نب ميلس مهنمو .هتبلق

 ضناك نول يأ هفوص نولو ‘ضايب هفوص ىلعأ يف ناك اذإ غحلمأ شبك لاقي نأ وهو

 نيسحلاو نسحلا نع قع ملسو هيلع هلدا ىلص يبنلا نأ ثيدحلا يف .ضايبلا ةحلملاو

 ؛عاضنزرلا :حلملا ٠ ريغ ال حلُم الو حلام لاقي الو .حيلمو حلم كمسو 6نيحلمأ نيشبكب

 .(" )رعاشلا لاق

 اربغأ ثعيشأ دلج نم طش امو مكنوطب يف مكحلم وجرأل ينإو

 :ملاسو هيلع هلدا ىلص يبنلل ٢) انزاوه لاقو

 ص ، ٣ج ى ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ : دمحم نب يلع 0 ريثألا نبا . ٢٩١ ص ث هسفن ردصملا(١)
 . ١٨

 . ٠٩-٩٨ص ث ٢ج ‘ باسنألا : ملسم نب ةملس ؛ يبتوعلا )٢(

 ةريثك نوطب هونب . يلهاج ج : ناندع نم ناليع سيق نم ةمركع نب روصنم نب نزاوه : نزاوه )٢(
 نمو : ماوع لاق . فئاطلاو ةارسلا ةيحانو ( ةشيب ) ءارو ام ىلإ ةماهت روغ نيب مهلزانم تناك .
 ةيلهاجلا يف منص مهل ناكو 0 ةنيدملا ءابق ريغ يهو 0 ةرصبلا ىلإ ةكم نم قيرطلا يف 0 ءابق مهلزانم
 ةميلح مهنم نيذلا ( دعس ) ونب : مهلنابقو مهنوطب نم لحطأ حفسب ( ظاكع ) يف ميقأ ، راهج همسا
 ) و ( رماع لاله ) و ( ةجافخ ) و ( ليقع ) و ( بالك ) و ( رماع ) و 0 اهعورفو ( فيقث ) و ، ةيدعسلا
 لاق . اهدعب امو ةدرلا بورحو مالسإلاو ةيلهاجلا يف ةريثك مه رابخأو ( ركب نب مشج ) و ( ةيزع
 ( ةبيتع ) لئابقو : دجن ناكس نم . نيرصاعملاو ءالضفلا نم وهو 0 ( نايعلاو ربخلا ) بحاص
 لبجو ضراعلاو زاجحلا نيب اهنكاسمو ( نزاوه ) يه قارعلاو دجنو زاجحلا يداوب يف مويلا ةرشتنملا
 اهنوطبو ، برعلا لئابق ربكأ نم يه و 0 هيلإ يوأت يذلا اهنصحو اهلقعم وه و 0 زاجحلا قيرط يف رينلا
 © مالعألا : نيدلا ريخ ؛ يلكرزلا : رظنا . ناعيبر لآ تيب يف ةسائرلا مهيفو ، ( ةقورلا ) اهربكأ ةريثك
 . ١٠١ص © نماثلا ءزجلا
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 نيلوفكملا ريخ تنأو هدنع كلذ انعفنل ا"رمش يبأ نب ثراحلاوأ '')رذنملل انحلم انإ

 سانلا يف ةفورعم ةحالملاو .حالم هايمو حالمأو ةحلم ضرأ عمج :حالمألاو

 ديبع نب سدع نب ةرارز نب دعس ةمامأ وبأ راجنلا نب كلام نب منغ ينب نمو .مهريغو

 نب جرزخلا نب ورمع نب ةبلعث نب هللا ميت وهو ث راجنلا نب كلام نب منغ نب ةبلعث نبا

 .("أ% رجشلا تحت اوعياب نيذلا ءابقتلا دحأ ةمامأ وبأ ناكو ةثراح

 :ةعازخ بسن

 عامج هيلإو ةعازخ مهف امتسلا ءام رماع نب [٦٤]ءايقيزم نب ورمع نب ةثراح امأف

 اوعطقنا اذإ موقلا عَزخت :مهلوق نم ةعازخ قاقتشاو ،مهوبأ وهو ،اهلك ةعازخ لئابق

 مرعلا ليس مايأ دزألا ةعامج نع اوعزخت مهنإ :ديرد نب ركب وبأ لاق .مه وقرافو مهنع

 ىلإ نورخآو ،نامع ىلع موق راصف زاجحلاب اوقرتفاف زاجحلا ىلإ اوراص نأ امل

 دعب هتوخأو هموق عم رم امل هنأل ةعازخ ةثراح يمس امتإ :هريغ لاقو .ماتثلا

 ىثئح تماقأ ام ةگمب دزألا تماقأ دالبلا يف مهقرفو برأم يتنج نم مهجورخ

 ةقرفو ،نامع ىلإ تهجوت ةقرف اقرف ةكم نم اوقرتفاف ،نكامألا نم مهراآوز مهءاج
 - » . - . . . ٦ ح ه ! .. ۔۔ . )٤ ۔ .

 نب ةبلعث نب ةثراح انبا جرزخلاو سوألا مهو ‘برثيب تلزن ةقرفو ،ا")قارعلا وحن

 يف رماع نب ورمع نب ةثراح ع زخنا و 6 راصنأل ا طه ر مهو ٠6 رماع نب ورمع

 ةباجحو ةكم رمأ يلوو ،ةعازخ رم يمسف رعسم نطب ىلإ ةكمب ماقأف ،هدلو

 يناذمهلا ( ناهام نب ةيواز ) دعب اهيلو ، رورغملاب بقليو . ةيلهاجلا يف ةريحلا باحصأ ةرذانملا

 يف نييمخللا ةلود تضرقنا ، ه ٢ ةنس هتومبو .4 نيرحبلا حتف مايا لتق ٠ هتدم لطت ملو ٠ يسرافلا

 . ٥٩٢٩٢ص ى نماثلا ءزجلا ، مالعألا : نيدلا ريخ ؛ يلكرزلا رظنا . ةريحلا
 تناك ماشلا فارطأ يف ناسغ ءارمأ نم ، يناسغلا رمش يبأ نب ثراحلا وه : رمش يبأ نب ثراحلا(٢)
 به و نب عاجش عم اباتك ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هيلإ لسراف ‘ مالسإلا كردأو . قشمد ةطوغب هتماقإ

 . ٥٥١ص ى يناثلا ءزجلا 0 مالعألا : نيدلا ريخ ؛ يلكرزلا رظنا .ه٨ ةنس ةكم حتف ماع يف تامو 4
 . ٠٩۔٩٨ص ث ٢ج ، باسنألا ، ملسم نب ةملس 0 يبتوعلا(٣)

 . رحبلا نم اندو دجن نع لفس هنال اقا رع يمسو ٠ ةرصبلاو ةفوكلا ناقارعلاو ٠ دالب : قارعلا( ( ٤
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 نم مهرابخأ نم ملعلا اولوأ ىكح اميف هموق نع ةعازخ قارتفا ناك امتإو ،ةبعكلا

 : )١) يراصنأل ١ تباث نب ناسح لوق كلذ ةحص ىلع لديو رم نطب

 '") ركا رك لولح ىف اتع ةعازخ تعزخت رم نطب انطبه املف

 يدع :: رفن ةثالث ءامتسلا ءام رماع نب ءايقيزم ورمع نب ةعازخ ةثراحلا دلوف

 . (٢) ةثراح نب يصقو ةثراح نب ةعيبرو ةثراح نبا

 : يحل ةعيبر

 ءام رماع نب ءايقيزم ورمع نب ةعازخ وهو ةثراح نب يحل ةعيبر امأف

 يحل ةعيبر نب ورمع دلو نمف 0 يحل ةعيبر نب ورمع وهو الجر دلوف ،ءامتللا

 دعسو .حيلمو فوعو ٥‘بعك :مه و رفن ةعبرأ ورمع دلوف ةعازخ لئابق تقرفت

 ورمع لزي ملو ةكمب برعلا نم مانصألا دبع نم لوأ اذه ،يحل ةعيبر نب ورمعو

 مه رخآ ناك ىتح ةنس ةئامسمخ رباك نع آرباك هدعب نم هدلوو تيبلا رمأ يلي يحل نبا

 ةعيبر نب ورمعف ،'"يحل نب ةعيبر نب ورمع نب بعك نب لولس نب ةشيبح نب ليلح

 . ٤ “ ص٢ ٩ ج ٠6 نادلبلا مجعم : هللا ديع نب توقاي ؛ يومحلا رظنا( ( ١

 .٣٢٩۔٢٩۔١٩ص . ٢ج . باسنألا ‘ ملسم نب ةملس ، يبتوعلا(٢)

 ٠ سلدنألا راد ٠ ينوقربلا نمحرلا دبع حيحصتو طبض . يراصنالا تباث نب ناسح ناويد ح رش رظنا

 نب رمع ركب وبأ . ديرد نبا ٠ ١٩٨٣م . ص٢٦٤ ٠ ةيناثلا ةعبطلا 0 نانبل ، توريب
 . ٨٦٤ص ى قاقتشالا : نسحلا
 . ٣٢٩ص . ٦٢ ج 6 باسنألا . ملسم نب ةملس ى يبتوعلا(٣)

 لوا ناطحق نم ‘ يدزألا رماع نب ورمع نب ةثراح نب ييح نب ورمع : يحل نب ةعيبر نب ورمع(٤)
 9 ديدش فالخ هبسن يفو . ةمامث وبأ هتينك ، ناثوألا ةدابع ىلإ برعلا اعدو ، ليعامسإ نيد ريغ نم
 دنع ( ةعازخ ) دج وهو . ةريره وبأ هيف درفنا ثيدحل " ناندع نم يرضم هنأب مزجي نم ءاملعلا يفو

 هنإ نولوقيو ( يحل نب رماع نب ورمع ) هيمسي مهمظعمو ، مهضعب دنع اهسيئرو . نيباسنلا نم ريثك
 هربخ ليق ام ةصالخو 0 ةعيبرل ابقل ايحل لعجيو ( ةعيبر نب ورمع ) هيمسي نم مهيفو 0 هدج ىلإ بسن
 اهيمسي امك ( برام ) ضرأ لخدو 0 ماشلا دالب رازو ث ةكمب ( مارحلا تيبلا ) ةباجح ىلوت دق ناك هنإ
 ( مانصألا ) نودبعي اهلهأ دجوف { ءاقلبلاب ، ندرألا يداو يف ( بآوم ) نومدقألا اهيمسيو ، برعلا
 ةراجح نم ارجح هعم لمح اهنم رفسلا دارأ اذإ مهدحا نأب ةديقع وأ ةداع ةكم يف ترشتنا دق تناكو

 ٨ ةبعكلا لوح نوفوطي امك هلوح نوفوطيف 0 ناكم يا نم مهبجعي رجح يأ نوراتخي انميت مرحلا
 ءافشتسالل او اهميظعت ىلإ سانلا اع دو . ةكمب اهبصنف ٠ اهنم اددع ذخاف ) بآوم ( مانصاب ورمع بجع أو

 ٥ سماخلا ءزجلا 0 مالعألا : نيدلا ريخ ؛ يلكرزلا : رظنا . برعلا نم كلذ لعف نم لوأ ناكف 0 اهب

 . ٤٨ص
١٢٨



 .) ةنادسلا تناك هدلو نمو ةعازخ نوطب رثكأ هدلو نم غاذه يحل

 :[ةعيبر نب] بعك

 :رفن ةسمخ دلوف رماع نب ورمع نب ةثراح نب يحل ةعيبر نب ورمع نب بعك امأف

 نب لولس امأف .بعك نب نزامو ‘بعك نب ثراحلاو ‘بعك نب ةشيبحو بعك نب لولس

 لح ريغصت امأ : ليلح ريغصتو ٠ بعك نب لولس ني ةشيبح نب ليلح : مهنمف بعك

 ةلحلاو الحأ سرف باودلا يفو ٬ماوقلا نم بصعلا يخ رتسملا وهو ‘لحأ ريغصتوأ

 لحو الالحا مرحملا لحأو ،مارحلا دض لالحلاو .مهتلحم يف نوعمتجملا موقلا

 . '") الح دقعلا تللحو الحم نيتلا لحو ،الولح ناكملاب

 نب يصق ىلإ ةبعكلا ةنادس هدعب نم تعجرو ‘ةبعكلا نادس ةشيبح نب ليلح ناكو

 ميت دبع نب ةثيرح نب لاله نب ةمقلع نب زرك :ةشيبح نب ليلح دلو نمو ،هدلوو بعك

 ىلإ ىهتنا نيح ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا رثأ ىفتقا يذلا وه و ‘ةشيبح نب ليلح نبا

 هللا ىلص يبنلا [مدق] هنود ىأرو توبكنعلا جسن هيلع ىأرف ،هيف ىفختسا ىتح راغلا

 . ا"> رثألا عطقنا انهاه نمو [٧٤]دمحم مدق هذه :لاقو اهفرعف ،ملسو هيلع

 نب ورمع نب حيلم ينب نم يحيلملا لاقيو يبعكلا ملاس نب ورمع بعك ينب نمو

 هيلإ وكشي ةنيدملا ىلإ ملسو هيلع هنلا ىلص هنلا لوسر ىلع مدق يذلا وهو ،يحل ةعيبر
 . (ٹ) ةنانك نب ركب ينبو شيرق نم

 هللا لوسر اهيلع لزن يتلا ،ا؟١فلخ تنب ةكتاع اهمساو دبعم مأ ةشيبح ينب نمو

 . ٢٩ص ي ٢ ج 6 باسنألا . ملسم نب ةملس ت يبتوعلا( )١

 . ٤٩ص “ ٢ج أ هسفن ردصملا(٢٦)

 . ١٦٩ص ث ٢ج © هسفن ردصملا (٢)

 . ٦٩ص 0 ٦٢ ج ٤ هسفن ردصملا )٤)

 ذقنم نب فيلخ نب دلاخ تنب ةكتاع : ليقو 0 ةعيبر نب ذقنم نب دلاخ تنب ةكتاع : فلخ تنب ةكتاع )٥(

 ٨ ةيعازخلا ةعيبر نب ورمع نب بعك نب لولس نب ةيشبح نب مارح نب سيبض نب مرصأ نب ةعيبر نب
 ىلإ رجاه امل 0 ملسو هيلع هنلا ىلص هللا لوسر اهب لزن يتلا يهو 0 دبعم اهنباب تينك ث دبعم مأ يهو
 . دبعم مأ ةميخب مويلا فرعي يذلا لزنملا كلذو روهشم اهعم هثيدحو 0 ةنيدملا
 . ٠٨١ص ث ٧ج ى ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ : ريثألا نبا : رظنا

١٦٩



 اهلأسف ٠ ديدلاو ١) )ركب وبأ هعمو ةنيدملا ىلإ هترجه تقو يف ملسو هيلع هللا ىلص

 بعك نب لولس نب ةشيبح بعك ينب نمو ءاهعم ناك انبل هيقست نأ ملسو هيلع هللا ىلص

 بعك نب لولس نب ةشيبح نب رماض ونبو ،ةشيبح نب بيلك ونبو \ةشيبح نب ريمق نبا
 ٢ َ . ّ م . . . . . > ٦

 . '") رمق ريغصت :ريمقو ©بعك نب ةشيبح نب نطب رماع مهنمو

 نب ةصيبق هدلو نمو ؤورمع مهنمو فيرش بيلك نب ورمع نب ةلجح مهنمو

 ينب ءابقن دحأ ،ا“)مثيهلا نب كلام مهنمو ناورم نب كلملا دبع متاخ ىلع ناك ،ا"”بيؤذ

 مرصأ ما نب ليدب مهنمو ؤةّتنه ونبو لولس نب يدع نب ريبج ونب مهنمو ،سابعلا

 ال اومع ز ،داه نب موق لادبإلاو ؤاذه نم لدب مهلوق نم لدب ريغصت :ليدب و ،©فيرش

 وأ ،نوعبس مهنأ اومعزو ثرخآ هب هللا لتب دحأ تام اذإ مهنم ضرالا ولخت

 نب ةرم نب ميمت نب دعس نب بعك نب ورمع نب رماع نب نامثع نب هللا دبع وه : قيدصلا ركب وبأ )١(
 ريخلا مأ همأو ، نامثع ةفاحق يبأ مساو 0 ةفاحق يبأ نب قيدصلا ركب وبأ ، يميمتلا يشرقلا يؤل نب بعك
 اهمسا ليقو 0 ةفاحق يبا رمع ةنبا يهو 4 ةرم نب ميمت نب دعس نب بعك نب رماع نب رخص تنب ىملس

 هدعب ةفيلخلاو ةرجهلا يفو راغلا يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بحاص 0 رماع نب رخص تنب ىليل

 ٨ هيلإ قبس مالسإلا ءاج املف 0 ةيلهاجلا يف شيرق ءاسؤر نم هنع هللا يضر قيدصلا ركب وبأ ناك .

 نيرشبملا ةرشعلا نم ةسمخ هيدي ىلع ملسأ هنإ ىتح . هيلإ مهليمو هل مهتبحمل ةعامج هدي ىلع ملسأو
 ىلوالا ىدامج يف نينثالا موي يفوت . مهنم ملسا نم لوأ هنأ ىلإ ءاملعلا نم ةعامج بهذ دقو . ةنجلاب
 عم نفدو ‘ امهنع هننا ير رمغ هيلع ىلصو ى ةنس نيتسو ثالث نبا وه و ، ةرجهلا نم ةرشع ثالث ةنس
 . ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ةفرعم يف ةباغلا دسأ : دمحم نب يلع نسحلا وبأ . ريثألا نبا باتك يف ةلماكلا ةمجرتلا رظنا

 9 بيذهتلا بيذهت : يلع نب دمحأ 0 ينالقسعلا رجح نبا ى ١٣٣۔٠١٢٣ص ثلاثلا ءزجلا ، ةباحصلا

 . ٠ ص٢٨٢٣۔٤ ٢٨ يناثلا ءزجلا

 )٢( يبتوعلا ٠ باسنألا . ملسم نب ةملس . ج٢ ص؛١٠٠۔١٠١ .

 ةنس لوأ دلو . قاحسإ وبأ ليقو ، ديعس ابأ ىنكي 6 يبعك يعازخ (م٥٠٧۔٢٢٦/ه٦٨۔١) بيؤذ نب ةصيبق )٢(

 هنم هعامس حلصي ال ، ليسارم ثيداحأ ملسو هيلع هنا ىلص يبنلا نع ىور . حتفلا ماع دلو : ليقو ، ةرجهلا نم
 . تباث نب ديزو 0 ءادردلا يبأو 0 ةريره يبأ نع ىور . هل اعدف ، ملسو هيلع هنلا ىلص يبنلا هب ىتأ : ليقو .
 . م٥٠١٢/ه٦٨ ةنس قشمد يف يفوتو ث ماشلاب ناورم نب كلملا دبع متاخ ىلع ناكو : ةباحصلا نم مهريغو
 ٥ ٤٦٢۔٣٢٦٣ص ث عبارلا ء زجلا ى ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسا : دمحم نب يلع نسحلا وبأ ؛ ريثألا نبا : رظنا
 . ١٨ ٩ص ‘ سماخلا ءزجلا . مالعالا : نيدلا ريخ يلكرزلا

 )٤( ريثك نب ناميلسو وه ه٧١١ ةنس ةيمأ ينب ىلع جرخ ث سابعلا ينب ءابقن نم ، يعازخلا : مثيهلا نب كلام .
 رهظو 9 سابعلا ينب ةعيبل اوعدو . قيرز نب ةحلطو 4 ميهاربإ نب دلاخو ، ظيرق نب زحالو ، بعك نب ىسومو

 كلام قلطاو . ناسارخ ريمأ يرسقلا هللا دبع نب دسأ مهيلع ضبقف ‘ مه رمأ ٠ ملسم يبا عم كلذ دعي ناكف

 مالعألا : نيدلا ريخ ؛ يلكرزلا رظنا. م٥٥٢/ه٧٢١ ةنس هتافو تناكو ، ملسم يبا لتقم دعب يفوت ، يناسارخلا
 . سماخلا ء زجلا . ص٢٦٧ .

١٣٠



 نب بعك نب ةشيبح نبا نطب رماع ينب نمف .دالبلا رئاس يف نوثالثو ماشلاب نوعبرأ

 هل منزأ سيت مهلوق نم منزأ ريغصت مينزو .افيرش ناكو ،ةورف نب يفيص نب ميت

 (فلخ نب ديبع نب نيصحلا نب نارمع مهنم ،ميمت نم نطب مينز ونبو ،ناتمينز

 ةكئالملا هحفاصت تناكو ديجب وبأ وهو 7 هيلع هللا ىلص هللا لوسر بحاص

 هللاو ڵىريو عمسي ناك ام هنع بهذو كلذ هنع بهذف هيف ناك ءادل ىوتكاف هيجانتو

 يذلا ،'""رعاشلا ةطفرع نب بعك نب دورطم ةعازخ لاجر نمو .كلذ ةحصب ملعأ

 . '") فانم دبع نب بلطملاو لفونو سمش دبعو مشاه ىثر

 دهشو ،ملسو هيلع هلدا ىلص يبنلا بحاص [نهاكلا لوحلا نب قمحلا نب ورمع مهنمو]

 .مالسالا يف بصن سأر لوأ هسأر ناكو .ةيواعم هلتقف ،يلع عم دهاشملا

 !رشبم ذئموي ناكو ،ةكم ىلإ ردب ىلتقب ربخي ءاج يذلا وهو ورمع نب ناميشح مهنمو

 مهلوق نم حافسلا مهنمو ا ٤ )رعاشلا عوكأ نب بتعم مهنمو همالسإ متاك

 لوسر عم ازغ و . ربيخ ماع ملسأ ث ديجن ابأ ىنكي ، يبعكلا يعازخلا : فلخ نب ديبع نب نيصحلا نب نارمع(١)
 نم ناكو ى اهلهأ هقفيل ةرصبلا ىلإ هنع هنلا يضر باطخلا نب رمع هتثعب ، تاوزغ ملسو هيلع هننا ىلص هنا
 يف ناكو . هافع اف يفعتسا مث . اريسي ايضاق ماقاف ٥ ةرصبلا ىلع رماع نب هنلا دبع هاصقتساو 0 ةباحصلا ء الضفف

 وهو 6 ةريثك نينس هب لاطف ٨ ءاقستسا هيب ناكو . هيلإ تداع مث ٠ ميلستلا دقفف ىوتكاف ٠ ةكنالملا هيلع ملست هضرم

 نيتنثا ةنس ةرصبلا يف يفوت . ةنس نيثالث هيلع يقبف ، ريرس هل بقتو " محش هنم ذخأو ى هنطب قشو 0 هيلع رباص
 نب يلع نسحلا وبأ ؛ ريثألا نبا : رظنا. ةرصبلاب بقع هل يقبو ، ةيحللاو سأرلا ضيبأ ناكو ، ةيرجه نيسمخو
 : يلع نب دمحأ ! ينالقسعلا رجح نبا . ٠٧٢۔٩٦٢ص 4 عبارلا ء زجلا . ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ : دمحم

 . ٦١٢ص 4 ثلاثلا ءزجلا ٠ بيذهتلا بيذهت

 نب مشاه نب بلطملا دبع ىلإ اجل ۔ لحف يلهاج رعاش ، يعازخلا : ةطفرع نب بعك نب دورطم )٦(
 بحاص وه هنإ لاقيو 0 هله أ حدمو هحدم رثكاف 9 هيلإ نسحأو ٠ هامحف { هنم تناك ةيانجل % فانم دبع

 : اهلوأ يتلا تايبالا
 فانم دبع لآب تللح اله هلحر لوحملا لجرلا اهيأ اي

 ( ماشه نبال ةريسلا ) يفو هرعش نم عطق ثالث بيبح نبا درواو 0 يرعبزلا نبال اهنأ روهشملاو
 . فانم دبع نب لفون ءاثر يف هل ناتديصق

 . ١٥٢ص ‘ عباسلا ءزجلا ، مالعألا : نيدلا ريخ ؛ يلكرزلا رظنا

 . ٢٠١۔١٠١ص ث ٢ج ‘ باسنألا ، ملسم نب ةملس ث يبتوعلا )٢(
 . هل ةمجرت ىلع رثعن مل رومغم رعاش : رعاشلا عوكأ نب بتعم )٤(

١٣١



 مهنمو .فرش مهل ،سيرحلا نب ورمع نب ةبيرضلا وبأ مهنمو ،هتببص اذإ ءاملا تحفس

 ونب مهنمو .فيسلاب برض ام ةبيرضلاو ،رعاشلا 'ااةبيرضلا نب سيق نب حورسم

 نب كلام نب ريمع حمر وبأ مهئارعش نم ناكو .بعك نب لولس نب يدع نب رتحب

 بعك نب لولس نب يدع نب رتحب نب بيبح نب منغ نب دعس نب سمش دبع نب بطنح

 نب نيسحلا لتقم كردأ ىتح رمعو ثةيلهاجلا يف هدلومو ،يحل ةعيبر نب ورمع نبا

 :(") لاقف تايبأب هارف بلاط يبأ نب يلع

 تلعمزا ىتح عمدلا دعب حصت ملف رطام ةباحس ينيع ىلع تلاجأ

 [؛٨]تلقأ الإ عمدلا يف ترثكأ امو دمحم يبنلا طهر ىلع يكبت

 تلحتساو مهدعب تامرح مهب تلهنتو مهدعب يموق رض دقل

 تلجت نأ ام ءايمع ةنتف ىلع مهيبن تنب دعب نم اوحبصأ دقل

 تلضأو تللض دونج مهيلع تعباتت يوغلا نبا يوغلا نبا نع

 تلص مث تربك نإ اهنبا نبا الو اهنباو ةيمس ىوعد تلبق الف

 تلمأ ابونذ نإ اريبك اَوتُغ اتع دقل ىوغلا نب ىوغلا يرمعل

 تقظلت ىتح برحلا رانب تلصت ةباصع يف هنباو نيسح لتقل

 تتلُس يه اذإ ىلتقلا رثكت ملو مهفويس ماسن ال ءاقل ثويل

 تلعو حامرلا هنم تلهن دقو ادمحم نيتوعد وأ ةوعد اعد

 ترسو سوفنلا اهنم تلذج دقو اهنويع ليتقلاب ترق ةنيمأ

 تلح نيح اهدهعامك اهفلأ ملف دمحم لآ تايبأ ىلع تررم

 تلخت دق اهلهأ نم تحبصأ نإو اهلهأو تويبلا هللا دعبي الف

 تته ةعيجفلاب تسمأ مع الو اهل اخأ ال ةرح نم اوكرت مكف

 تتضع برحلا اذإ داجنأ ةدعو دمحم يبنلا طهر ىلع يكبت

 ...... .. هل ةمجرت ىلع رثعن مل رومغم رعاش : ةبيرضلا سيق نب حورس )١(
 . ٤٠١ص ى ٢ج ‘ باسنألا ، ملسم نب ةملس 0 يبتوعلا )٢(

١٣٢



 تتهأو تبدجأ نونلا ام اذإ مهدعب نيكاسملاو ىماتيلل نمف

 تملأ نإ ةرك ىبقع شخي ملو هسأرب يرجي نيقشألا سراف ىلإ

 تلشف هيدي ىنمي هب باصأ هفيسب هيلع ىلاغ يذلا تيلف

 تلجتلمهيفايح ناك ولو هدقفب دالبلا لك تملظأ دقل

 تلجو ايازرلا كلت تمظع دقو ةيزر ءاخرلا دعب تحبصأ دقو

 تلهتسا مث نيعلا عومد تداجو امئاق ضرالا يب تدام اوركذ اذإ

 تتفو عومدلا كلت مهل تناهو اكبلا دمجي نإ نانيعلا ملظت ملو

 تلمت ةايح مهنم ول لآلا نم ةبصع و تارفلاب ىلتق هللف

 تلطأ جايهلا يف اموي برحلا اذإ هضيب قربت شبكلا نوبراضلا مه

 0'تلذف شيرق نم اباقر لذأ مشاه لآ نم فطلا ليتق نإو

 نب ةنمهج نب ديز نب ىزعلا دبع :نوجلا يبأ مساو ،ا"١نوجلا يبأ نب ةدعج مهنمو

 نامثع يثري لئاقلا وه و ،يحل ةعيبر نب ورمع نب بعك نب ةشيبح نم نطب ةرماع

 :(") لاقف مضهج بقلي نامثع ناكو ،نافع نبا

 [٩٤]سراجت روضح متنأ ذإ تمضهجت متلقف عيقبلا موي مكتيهن

 سعاودلا تاعراشلا الإ حتفلا امو كرابم حتفرادلا ةادغ متلقو

 سواكتم هعفن دامعلا ليوط عطاس لك نم نجرخي ىلألا الإو

 سراوفلا نهفاتكأ ىلع حونَج رئاث عقن يف وهو يقرزأ ىوس

 سحادو بيلك هيف الثم مكل قتاعو بنجل تناك نئل يرمعل

 سباع برحلا نم هانرقع سوسب تدرجت ام اذإ ىتح الغ مهيلع

 سراوفلا جاجعلا تحت اهمئامع ةنسأ اهيف ءارعش ةلعشمب

 دبع نوجلا يبأ مساو ، نوجلا يبأ نب ةدعاج وه : يبتوعلل باسنألا يف درو : نوجلا يبأ نب ةدعج )٢(
 رظنا يحل نب ةعيبر نب ورمع نب بعك نب ةيشبح نب ةرصاع نب ةملهح نب يذب نب ورمع نب ىزعلا
 . ٥٠١ص 0 ٢ج ، باسنألا : ملسم نب ةملس يبتوعلا(٢٣)

١٣٣



 ('سنئاي نهنم سيل ىعرص بئاصع مهنم كبانسلا فارطأب [ناطي]

 .ةلاطإلا فوخ هتكرت ليوط رعش يف
 ىزعلا دبع نبا دونكلا وبأ مهنمو رعاش "ىزعلا دبع وهو 0 نوجلا هوخأ مهنمو

 راعشأ مهل مه رصع يف رعشلا تويب نم تويب ءالؤه ىزعلا دبع [ونبو] . )رعاشلا . ه ح - . ّ . . . ٣ ح

 .(ُ)« دونكل هبرل ناسنإلا نإ :ىلاعت هلوق كلذ نمو ،ةمعنل روفكلا :دونكلاو .ةريثك

 .ا©}ورمع نب فرطم مهنارعش نمو ،نوجلا نب مثكأ مهنمو ‘شيبح وبأ مهنمو

 6') :اهيف لوقي يتلا هتديصقب '"١بلطملا دبع يثري يذلاوهو

 " تاريغملا بعك نم رتسلا ىلع يكباو يرمهناو عمدلا يرذأو يدوج نيع اي

 :هرعش ديج نمو ،نيرمعملا نم ناكو

 فانم دبع لآب تلزن اله هلحر لوحملا لجرلا اهيأ اي

 . ٩١١٠١ص 4 ٢ج . باسنألا . ملسم نب ةملس ث يبتوعلا ) ( ١

 ىزعلا دبع وهو نوجلا يبأ نب نوجلا ) يبتوعلل باسنألا يف درو 0 رعاشلا ىزعلا دبع )٢(
 . هتمجرتو ٥ ٩١٠١ص ي ٢ ج ٠6 باسنألا : ملسم نب ةملس . يبتوعلا رظنا . ) رعاشلا

 ، يبتوعلا رظنا . نوجلا يبأ نب نوجلا وهو ، ىزعلا دبع دونكلا وبأ وه : ىزعلا دبع نب دونكلا وبأ )٢(
 . ١٠٥ ص ٢ ج ٤ باسنألا : ملسم نب ةملس

 ٦. ةيآلا ،تايداعلا ةروس )٤(

 . هل ةمجرت ىلع رثعن مل رومغم يلهاج رعاش : ورمع نب فرطم )٥(
 { ةيلهاجلا يف شيرق ميع ز ، ثراحلا وبأ ، فانم دبع نب مشاه نب : (م٩٧٥۔٠٠٥) بلطملا دبع )٦(

 حيصف 7 ةدجنو ةانأ اذ القاع ناك . ةكم يف هاشنمو ث ةنيدملا يف هدلوم . مهيمدقمو برعلا تاداس دحأو
 هللا لوسر دج وه . ةدافرلاو ةياقسلا هل تناكف ، هناش اوعفرو 0 هموق هبحأ 0 بلقلا رضاح . ناسللا

 ( و نمم وهو . هي ) ) و هبي و ؤ، ملسو هي كلملا ىلع دف و ن . هيلع بلغ بقل ( بلطملا دبع ) و ةبيش همسا ليقو ، ملسو هيلع هنلا
 باتك يف امك ٠. ةشبحلا ىلع رصنلاب هنوئنهي شيرق هوجو يف ( نزي يذ نب فيس
 ةكمب تام 0 ةماقلا ديدم ضيبأ ناكو ، برعلا نم داوسلاب بضخ نم لوأ وه : ليقو ( ريمح كولم )
 . رثكأ وأ اماع نينامث وحن ىلع
 . ٤١١ص ث ٤ج ، مالعألا : نيدلا ريخ ؛ يلكرزلا : رظنا

 . ٦٠١۔٥٠١ص " ٢ج ، باسنألا ، ملسم نب ةملس ، يبتوعلا )٧(
 . ١٠٦ ص هسفن ردصملا )٨()

١٣٤



 افاليإلا ةلحرب نيلحارلاو مهفاليإ يف دهعلا نيذخآلا
 نب يحل ةعيبر نب ورمع نب دعس امأو ،'")حيرذ نب سيق ةبحاص ىنبل بعك ينب نمو ٠. ٠ ٠ - . ٠ ؟ ٢ ٠. . 7 .

 ؛قلطصملا دعس نب ةميذج : رفن ةنالث دلوف رماع نب ورمع نب ةع ازخ وهو ةثراح

 دعس نب ةميذج نمو “ [ةميذج يمسو }دعس نب نهاكلاو ثيحل وه و 6،دعس نب رماعو]

 نب كلام نب دئاع نب بيبح نب رارض يبأ نب ثراحلا تنب ،ةرب اهمساو ةثريوح

 نب ةعازخ نب ةثراح نب يحل ةعيبر نب ورمع نب دعس نب قلطصملا وهو ،ةميذج
 يبأ نب يلع نب نيسحلا ىلإ بتك يذلا ءا"هدرص نب ناميلس مهنمو .رماع نب ورمع ٠ . . . ٣ ٢ - . . . 1

 نيسحلا راثب نوبلطي ا٠راتخملا عم ماق ،نيسحلا لتف املف ،قارعلا ىلإ مودقلاب بلاط

 مهلإجرذف."”“”يفنحل نبدمحم ىلإ نوعديو

 ( ١ ) ص هسفن ردصملا ١٠٦ .

 )٢( نم وهو . ةيبعكلا بابحلا تنب ( ىنبل ) بحب رهتشا 0 نيميتملا قاشعلا نم رعاش : حيرذ نب سيق
 مأ هتعضرأ ، بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلل اعيضر ناك ى ةنيدملا ناكس نمو 0 يومألا رصعلا ءارعش

 نينحلاو قوشلا فصوو 0 بيبشتلا يف ةقبطلا يلاع هرعشو 0 ادج ةريثك ( ىنبل ) عم هرابخأو . سيق ©
 ناويد يف عومجم هضعب .

 سماخلا ءزجلا ، مالعألا : نيدلا ريخ ؛ يلكرزلا : رظنا ، ص٢٠٥۔٢٠٦ .
 نيفلؤملا مجعم : اضر رمع ؛ ةلاحك ٠ ص 4 يناثلا ء زجلا ١٦١ .

 )٢( يحل وهو 0 ىزعلا دبع نوجلا يبأ نب نوجلا نب : (م٤٨٦۔٥٩٥/ه٥٦۔ه.ق٨٢٦) درص نب ناميلس

 ابأ ىنكيو 0 ناميلس ملسو هيلع هنلا ىلص هلنا لوسر هامسف 0 اراسي ةيلهاجلا يف همسا ناك . يعازخلا
 ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ ؛ ريثألا نبا : رظنا. ةدابعو نيد هل ‘ الضاف اريخ ناك . فرطملا ©

 يناثلا ءزجلا ٠ ص٥٤٨۔٥٩٤٩ . رجح نبا 8 ٧٦١ص ث ثلاثلا ءزجلا ، مالعألا : نيدلا ريخ يلكرزلا
 ث ٢ج . بيذهتلا بيذهت ، يلع نب دمحأ ، ينالقسعلا ص٨٩٨۔٩٩ .

 )٤() نيرئاثلا ءامع ز نم قاحسإ وبأ . يفقثلا دوعسم نب ديبع يبأ نب : (م٧٨٦۔٢٢٦/ه٧٦۔) : راتخملا

 مالعألا : نيدلا ريخ ؛ يلكرزلا : رظنا . فئاطلا لها نم ذاذفألا ناعجشلا دحأو 0 ةيمأ ينب ىلع ©
 ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ : دمحم نب يلع نسحلا وبأ . ريثألا نبا ، ٢٩١ص ث عباسلا ءزجلا ©

 سماخلا ءزجلا ‘ ص١١٧ .
 )٥( وبأ يشرقلا يمشاهلا بلاط يبأ نب يلع نب دمحم وه : (م٠٠٧-٢٤٦/ه١٨۔١٢) ةيفنحلا نب دمحم

 نيسحلاو نسحلا وخأ وهو . مالسإلا ردص يف ءادهشلا لاطبألا دحأ 0 ةيفنحلا نباب فورعملا مساقلا }
 ءارهزلا ةمطاف امهمأ نأ ريغ ٥ ناكو ث امهنع هل ازييمت اهيلإ بسن 0 ةيفنحلا رفعج تنب ةلوخ همأو

 ريخ ؛ يلكرزلا : رظنا . اعرو 0 ملعلا عساو ناك . امهنم ملعأ انأو ، ينم لضفأ نيسحلاو نسحلا :لوقي
 مالعألا : نيدلا ٠ ص ‘ سداسلا ء زجلا ٢٧٠ .
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 ىلإ راتخملا عجرو ‘هباحصأ نم ةعامجو درص نب ناميلس لتقف ،ا"دايز نب هللا ديبع

 (٢) ةفوكلا

 يبنلا هل بتك فيرش ا")ىآزعلا دبع نب [ةعيبر نب ورمع نب] طيرق نب ليدب مهنمو

 نب هللا دبع مهنمو ،ةيلهاجلا يف ردق هل ناكو ،مالسإلا ىلإ هوعدي ملسو هيلع هنلا ىلص

 ءاوغفلا نب ةمقلع مهنمو ،نيفصب بلاط يبأ نب يلع عم لتق يذلا : ءاقرو نب ليدب

 يحل ةعيبر نب ورمع نب حيلم امأو . ] ٥ [ حيلم نب 6 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا بحاص

 نب منغو ،حيلم نب دعس :نيلجر دلوف رماع نب ورمع نب ةعازخ وهو ةثراح نبا

 ةحلط هنباو حيلم نب ةضايب نب رماع نب دعسأ نب دلاخ نب هنلا دبع حيلم نب نم حيلم

 يبأ نب ةحلط نب ثراحلا تنب ةحلط مأو ©تاحلطلا ةحلط هل لاقي يذلا هنلا دبع نب

 ، ةرصبلا يف دلو بيطخو رابج يومأ لاو ، هيبأ نب : (م٦٨1٦۔٨٤٦/ه٧٦۔٨٢) دايز نب هللا ديبع )١(

 هجوتف ، ه ٥٢٣ ةنس ناسارخ ةيواعم ( همع ) هالوف ، ماشلا دصقف 0 قارعلا يف تام امل هدلاو عم ناكو

 . مهيلع دتشاو ج راوخلا لتاقف ، ه ٥٥ ةنس اهيلع اريمأ ةرصبلا ىلإ ةيواعم هلقن مث ، نيتنس اهب ماقأو اهيلإ
 © قارعلا وحن هجوت دق يلع نب نيسحلا نأ ينغلب ) : هيلإ بتكو ، ه٠٦ ةنس هترامإ ىلع ديزي هرقأو
 بتكاو ٠ كلتاق نم يا لتاقت ال نأ ريغ 4 ةمهتلا ىلع ذخو ٠ نظلا ىلع سرتحاو خلاسملاو رظانملا عضق

 هلتق لصوملاب [زراخ] يفو هدي ىلع و همايأ يف نيسحلا لتقمب ةعجافلا تناكف . ( ثدحي ام لك يف يلإ

 . عبارلا ءزجلا ، مالعالا : نيدلا ريخ ؛ يلكرزلا : رظنا ..امهشيجو امهنيب فينع لاتق يف رتشلا نبا
 . ١٩٢٣ ص

 . ٦٠١ص 0 ٢ ج ٤ باسنألا . ملسم نب ةملس 4 يبتوعلا )٢()

 نب ليدب راد ىلإ اواجل ةكم حتف موي اشيرق نأ لاقيو ورمع نب ورمع نب : ءاقرو نب طيرق نب ليدب )٢(
 رابك نم ناكو ، كوبتو فئاطلاو انينح هللا دبع هنباو ليدب دهشو ، عفار هالوم رادو ، يعازخلا ءاقرو
 دسأ : دمحم نب يلع نسحلا وبأ ؛ ريثك نبا رظنا . ملسو هيلع هنا ىلص يبنلا لبق يفوت 6 حتفلا يملسم

 . ١٦٢۔٠٦٣۔٩٢٩٥٢٣ص ى لوألا ءزجلا ، ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا

 ةعازخ ديس ناكو ، ةكم حتف لبق هيبأ عم ملسأ ، يعازخلا ىزعلا دبع نب : ءاقرو نب ليدب نب هللا دبع(٤)
 عم نيفصب نمحرلا دبع هوخاو وه لتقو 0 ريثك لخن هل ناكو . كوبتو فئاطلاو انينحو حتفلا دهشو 4
 لتاقي لزي ملو ؤماشلا لها براح . مهنايعأو يلع باحصأ لضفأ نم وهو 7 ةلاجرلا ىلع ناكو ، يلع
 ءاسن تعاطتسا ول هناو : لاق ةيواعم هآر املف 0 هولتقف ماشلا لهأ هب طاحاف 0 ةيواعم ىلإ ىهتنا ىتح
 ةفرعم يف ةباغلا دسأ : دمحم نب يلع نسحلا وبأ ؛ رينذألا نبا : رظنا . اهلاجر نع الضف انتلتاقل ةعازخ

 . ٧٣ ص ث عبارلا ءزجلا ، مالعألا : نيدلا ريخ يلكرزلا ، ٤٨١ص ث ثلاثلا ءزجلا ، ةباحصلا
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 ةرصبلاب ١) )فلخ نب رصن باحصأ نم وهو 0 تاحلطلا ةحلط ىمسي كلذلف \ةحلط

 . - .- ٠ . ٠. ٢ ٠. ٠ . - ٠

 نمو ،قيرز نب بعصم نب '")نيسحلا نب رهاط هيلاوم نمو .ديقنلا ىمسي ةحلط ناكو

 ا ؛ 'يدع مالس نب مساقلا ديبع وبأ مهنمو ۔ا"كلام هنع يوري يذلا ليوطلا ديمح هيلاوم

 طهر مه ةتس يدع نب فوع نب رمع دلوف رماع نب ورمع نب ةثراح نب يدع اماو

 ونبو "سدالم ونبو ورمع نب عملاو ورمع نب بيبشو ،قراب مهو ورمع نب كلام

 رمتساو ، ه ٤٨٦ ةنس اهيلو ، ناتسجس كلم : (م٤٦١١۔٨٦٠١/ه٩٥٥۔٠٦٤) فلخ نب رصن )١(

 امو ث ةنس نينامث اهنم كلم 0 ةنس ةنم رمع ةريسلا نسح ى الداع ناك : يعفايلا لاق . اهيف يفوت نأ ىلإ

 ناطلسلا ةرصن يف ةنسح راثآ هل : ةبهس يضاقلا نبا لاقو 0 ردقلا اذه لثم غلب كولملا نم ادحأ نأ انغلب
 . ٢٢ص ث نماثلا ءزجلا ، مالعألا : نيدلا ريخ ؛ يلكرزلا : رظنا . رجنس

 نم ةحلط وبأو ٠ بيطلا وبأ ٠ يعازجلا بعصم نب : )م٢٨ ٢۔٥٧٧/ھه٢ ٧١٩. ( نيسحلا نب رهاط ( ٢)

 لامع أ نم جنشوب يف دلو . يسابعلا نوماملل كلملا دطو يذلا وه و ٠6 ةعاجشو ةمكحو ابدأ داوقلاو ءا رزولا رابك

 املو . ديشرلا دنع ةلزنم هيبأل تناكو 0 هابص يف نوماملاب لصتاف 0 دادغب يف نكسو 0 ه٩٥١ ةنس ناسارخ

 نيماألاب رفظو { اهمجاهف ث دادغب ىلا فحزلل ارهاط بنتناف ، ورم يف نومأملا ناك } نيمألا يلوو ديشرلا تام
 برغملاو ماشلاو ةريزجلا دالبو لصوملا هالو مث ٠ دادغب ةطرش هال وف ٠ نوماملل ةعيبلا دقع و٠ ه ٨ ةنس هلتقو

 نوماملا ةبطخ عطقو . ناسارخ يف ةيرهاطلا ةلودلا سسأ ، ه٥٠٢ ةنس ناسارخ ىلع هنيع و 9 اهسفن ةنسلا يف
 هدقف هلامشب الجر برض هنال نينيميلا يذب بقلو امومسم تام ليق و . ةليللا كلت يف هناملغ دحا هلتقف ةعمجلا موي

 9٠ آلانلا ءزجلا ٠ مالعالا : نيدلا ريخ ؛ يلكرزلا : رظنا . روعا ناكو ٠ ناسارخو قارعلا يلو هنأل وأ . نيفصن

 . ١٢٢ص
 . يريمحلا يحبصالا كلام نب سنأ نب كلام مامإلا وه : (م٥٩٦٧۔٢١٧/ه٩٧١۔٢٩) كلام )٢(

 ةنيدملا يف دلو . ةيكلاملا بستنت هيلاو ٠ ةنسلا لهأ دنع ةعبرالا ةمنالا دحأو ٠ ةرجهلا راد ماما ‘ هلدا ديع وبأ

 ٠ يسنابعلا روصنملا مع رفعج ىلا هي يشو ‘ كولملاو ءارمألا نع اديعب أ هنيد يف ابلص ناك .ه ٢ ةنس ةرونملا

 ديشرلا دصقف 0 ىتؤي ملعلا : لاقف . هتدحيف هيتأيل يسابعلا ديشرلا هيلا هجوو . هيفتك اهل تعلخنا اطايس هبرضف
 هلأسو . هتدحف ث هيدي نيب سلجف ث ملعلا لالجإ هنا لوسر لالجإ نم : كلام لاقف . رادجلا ىلإ دنتساو هلزنم
 ( باتكو ) ظع ولا ( يف ةلاسر هلو . ) اطوملا ( فنصف ٨ هب لمعلا ىلع مهلمحي سانلل اباتك عضي نا روصنملا

 نيدلا لالجلو ( نأرقلا بيرغ ريسفت ) و ( موجنلا ) يف باتكو ( ةيردقلا ىلع درلا ) يف ةلاسرو ( لناسملا
 9. سماخلا ءزجلا 0 مالعالا : نيدلا ريخ ؛ يلكرزلا رظنا . ( كلام مامإلا بقانمب كلامملا نييزت ) يطويسلا
 . ٢٥٨٢ ٧٥ص

 ٨ ءالولاب ، يعازخلا يدزالا يورهلا مالس نب مساقلا : (م٨٢٨۔٤٧٧/ه٤٥٢٦۔٧٥١) مالس نب مساقلا )٤(

 ماع اهيف دلو . ةاره لهأ نم . هقفلاو بدألاو ثيدحلا يف ءاملعلا رابك نم . ديبع وبأ 0 يدادغبلا يناسارخلا

 ىلإ لحرو ث ةنس ةرشع ينامت ةنس سوسرطب ءاضقلا يلوف 0 دادغب ىلا لحر . ابدؤم ناك . اهب ملعتو ه ٧
 نب هللا دبع ريمالل اعطقنم ناك . ةكم يف يفوتف جحو ٠0 هبتك نع سانلا عمسف . دادغب ىلإو ه ٢١٢٣ ةنس رصم

 بيرغ يف )ء( فنصملا بيرغلا ( : اهنم ةريثك تافلؤم كرت ٠ هيلا هادهأ اباتك فلا امك ٠ نيسحلا نب رهاط

 ( وا ) برعلا مالك نم سانجألا ( و ٠6 ثيدحلا يف ) روهطلا ( و ©نفلا اذه يف فنصم لوا وهو ) ثيدحلا

 يف ( دودمملاو روصقملا ) و ( ثنؤملاو ركذملا ) و ، ( لاثمألا ) و .( نأرقلا لئاضف ) و 0 ( يضاقلا بدا

 : نيدلا ريخ ؛ يلكرزلا رظنا . ىرخأ ةريثك تافلؤمو 6 ) بسننلا ) و 6 ( ثادحالا )وا( لاومألا ) و ٠0 نارقلا

 . ٠ ص٧٦ ١ سماخلا دلجملا . مالعالا
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 لئابق نم مهلعجي نم مهنم يدع نب دعس وهو قراب وخا يدع نب ورمع نب بيبش
 4 ٠ - . ١

 . '')يدع نب رمع ونب مه امنإو ،كلذك سيلو قراب

 يمس امتإو ‘ورمع نب ةعازخ وهو ،ةثراح نب يدع نب دعس وهو ،قراب اماو قراب

 اقراب يمُس لب :ليقو ،كلذب يمسف ىعرملا بلطو الكلل قربلا هموقب عبتا هنأل اقراب

 سادرم نبا ) )رعاشلا يقرابلا ةقارس قراب لآ نمو كلذب يمُسف ةارسلاب هلزن لبجب

 نب ةعبسم نب ةنانك نب ةبلعث نب دعس نب ورمع نب فوع نب ةثراح نب ءامسأ نبا

 ٠ })٣ . أ ٠...ة ح . ّ
 وهو '")اريتكو اريرج ىجاه نم دحأ وهو ،نييفوكلا ءارعش نم دودعم وهو ،قراب

 :(ث) ريثك يف لئاقلا
 (ث©بذكتملا هكفإ نم ةثودحأب ريتك قارعلا ءاج دقل يرمعل

 ةمامإب لوقيو ةعجرلاو خسانتلاب لوقي ناكو ٢به ذملا يضفار بسىنننلا يع ازخ رێثكو

 " . ه . . . .. - 1 . ّ ٤ . ٦
 يف تخسن ) )سنوي حور يا ىتم نبا انا لوقيو .ةيفنحلا نب دمحم

 . ٨٠١۔١ا٠ ٧ص . ٢ج ٠ باسنألا ٠ ملسم نب ةملس . يبتوعلا ) ( ١

 ناك . لصألا ينامي . يقارع رعاش ث يدزالا يقرابلا دلاخ نب ءامسأ نب سادرم نب ةقارس : يقرابلا ةقارس )٢(
 داشنإلا نسح ث افيرظ ناك . قارعلاب يفوتو ‘ هناجه يف رعش هلو . ةفوكلاب ه ٦٦ ةنس يفقتلا راتخملا لتاق نمم

 هحرشو هققح ريغص رعش ناويد هل . ةاجاهم ريرج نيبو هنيب تناكو ث هنوبحيو ءارمألا هبرقي ، ثيدحلا ولح ى
 . ١٨۔١٠٨ص 4 فلالا ءزجلا ٠ مالعالا : نيللا ريخ ؛ يلكرزلا رظنا . راصن نيسح

 ٨ ةنيدملا لهأ نم روهشم متم رعاش ء رخص وبا . يع ازخلا رماع نب دوسألا نب نمحرلا دبع نب : ريثك (٢)

 هب صتخاف 5 هسلجم عفر هبدأ فرع املو 0 هرظنم ىردزاف ، ناورم نب كلملا دبع ىلع دفو . رصمب هتماقإ رثكأ
 ( ةعمج يبا نبا ) هل لاقي . عفرتو ممش هسفن يف ، اميمد رصقلا طرفم ناكو ، هنومركيو هنوطعي ، ناورم ينببو
 ليمج تنب ةزع عم هرابخاو ث ةعيشلا ةالغ نم هتليبق مهو 0 حيلم ينب ىلإ ةبسن ( يحلملا ) و ( ةزع ريثك ) و
 ) راكب نبا ريبزللو ، ( رعش ناويد ) هل م٣٢٧/ه٥٠١ ةنس ةنيدملاب يفوت . هبح يف افيفع ناكو . ةريثك ةيرمضلا
 . ٩٦١٢ص ٥ سماخلا ءزجلا 0 مالعألا : نيدلا ريخ ؛ يلكرزلا رظنا . ( ريثك رابخأ

 . ٠ ج٢ ٠ ص٨ ٠ باسنألا ٠ ملسم نب ةملس . يبتوعلا ) ( ٤

 . ١٠٨ ص هسفن ردصملا )٥(

 ) ةرات همساب . ةرم ريغ ميركلا نارقلا يف هركذ درو ، توحلا بحاص نونلا ون ىتم نب سنوي : سنوي )٦(
 نم 6 همساب ةروس تيمسو 0 ) ملقلا _ ءايبنألا ( ىرخا ةرات هفصوبو ٠ ) تافاصلا . سنوي ؤ ماعنالا 9٠ ءاسنلا

 املو ، توحلا همقتلاف 0 هنم طقسف نوحشم بكرم ىلإ رف ، هنع اوفرصنا مث ، هموق هب نمأ ، ليئارسإ ينب ءايبنأ
 ئرب نإ امو 6 نيطقي نم ةرجش هقوف هنا تبنأ . ميقس وهو 0 ءارعلاب توحلا هذبنو © هللا هاجن ، هنالب ىلع ربص

 ةرسيملا ةيبرعلا ةعوسوملا : قيفش دمحم ؛ لابرغ . همعنب اورفظو 0 مهبرب اونمآ ، نيديدع ماوقأ ىلإ لسرا ىتح
 . ٩ ٧ص . يناثلا ءزجلا ٠
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 رعشلا ربنملا ىلع دشنيل قارعلا ىلإ جرخ اريثك نا ريثكل سادرم نبا ءاجه ببسو

 لعفي مل لتقلا هفوخف ةقارس هيقلف ةنانك نب رضنلا دلو نم ةعازخ هيف لعج يذلا

 وجهي نأ هرمأو ،مهرد ةئامسمخ ةقارسل لعج ")ناورم نب رشب نأ ''ةديبع وبأ ركذو
 ٤ م. )٢( ۔ . . ّ . .

 (ُ):لاقف '"١قدزرفلا هيلع لتضفيو اريرج

 روسحم فلخم يغ ارملا نبا و ىلعلا و مراكملاب قدزرفلا بهذ

 (ثاريرج رابغلا يف ردوغو اوفع ىرج ال اقباس قدزرفلا ىرجو

 ذةعبسم :طهر ةينامث ةثراح نب يدع نب دعس وهو قراب دلوف رفعملا قراب ينب نمو

 مع زيو قراب ينب لسوو ،©نارهشو 6 رمضاألاو ©نادنهو فللا ديبعو ،ميذحو ةمخلو

 :"ارعش لئاقلا وهو '")يلهاج ورمع نب نالوخ نبا وه نارهش نأ باسنلا ضعب ٦ -2! _ ٧ . . . . . . > .ؤ . .

 نم لوأ وهو . م٨٢٧/ه٠١١ ةنس ةرصبلا يف دلو 0 ىنثملا نب رمعم يرصبلا ةديبع وبأ وه : ةديبع وبأ )١(

 ىلإ لحر . ةيضابإلا بهذم ىلع ناك هنإ : ليقو ، ةيرفصلا ج راوخلا بهذم اقنتعم ناك . ثيدحلا بيرغ فنص
 سانلا ملعأ نم ناكو . ملعلا عساو ةديبع وبأ ناك . م٥٢٧٨/ه٠١٢ ةنس اهيف يفوتو . ةرصبلا ىلإ داع مث ،سراف
 ثيدحلا بيرغ باتك : اهنم 4 نيتناملا ىلع هبتك ديزت 0 فينصتلا ريثك © اه رابخأو برعلا باسنأو رعشلاو ةغللاب

 باتك ث ةماعلا هيف نحلت ام باتك . دادضألا باتك ، تاغللا باتك ى نأرقلا بيرغ باتك . نأرقلا زاجم باتك .

 ۔٩٠٥ص ث ٥ج ٠ ءابدألا مجعم ك هنلا دبع نب توقاي ؛ يومحلا : رظنا . برعلا تاتويب باتك ، لئابقلا راعشأ
 . ٣٤٢۔٥٢٢ص ث ٥ج ‘ نايعألا تايفو : دمحم نب دمحأ ، ناكلخ نبا . ٢
 يلو ٠ اداوج احمس ناك ٠ ريمأ ٠ يومالا يشرقلا صاعلا يبا نب مكحلا نب ناورم نب رشب : ناورم نب رشب ) ( ٢

 نيعبراو فين نع يفوت ةرصبلاب تام ريمأ لوأ وهو . ه٤٧ ةنس ناورم نب كلملا دبع هيخال ةفوكلاو ةرصبلا
 : . ٩٥٩٥ص 4 يناثلا ء زجلا ٨ مالعالا : نيدلا ريخ ؛ يلكرزلا : رظنا . ةنس

 هذج ناك . روهشملا رعاشلا ، قدزرفلاب فورعملا سارف وبا ، ةعصعص نب بلاغ نب مامه وه : قدزرفلا )٢(
 هوبأ ناكو . مالسإلاب لجو زع هللا ءاج نأ ىلإ ةدوءوم ةئامثالث ىدتفا ناكو . ةيلهاجلا يف ردقلا ميظع ةعصعص

 هعم ضهنالإ هب راجتساو دحأ هءاج امف 0 هيبأ ربقل ميظعتلا ريثك قدزرفلا ناكو . مهسينرو هموق ةارس نم بلاغ
 قدزرفلا نسأ لطخالاو ى ريرجو وه ‘ نييمالسإلا ءارعشلا ىلع امدقم قزرفلا دعيو .هضرغ غ ولب ىلع هدعاسو
 لجرب ىتأو " ةرصبلا ىلإ مدقف . ةيدابلاب وهو ( جارخ وأ فوجلا يف ءاد ) ةليبذلا هتباصأف " ةئاملا براق ىتح
 ؟ ايندلا يف رانلا ماعط يل نولجعتأ : لاقف ؤ ضيبألا طفنلاب ىقسيو ، ىوك ناب راشاف ، سيق ينب نم ببطتم
 { :لوقي لعجو

 باطخلا نع لج رمالا ام اذإ يماقم مكل موقي نم ينور
 . ءابدالا مجعم : يمورلا هللا دبع نب توقاي نب هنلا دبع يبأ ؛ يومحلا : رظنا. ه ٠ ةنس كلذ هضرم يف تامو

 . ٥.٠.٦۔٤.٠.٦۔٠.٦. ٢ص ٠ سماخلا ءزجلا

 . ٩٠١ص ث ٢ج ٠ باسنألا . ملسم نب ةملس ى يبتوعلا ) ( ٤

 ةعبطلا ‘ نانبل ٨ توريب 0 نييالملل ملعلا راد ٠ يبرعلا بدألا خيرات : رمع ؛ حورف : يف نيتيبلا رظنا(٥)

 . ٢٧٤ص 6 ١ج ، م٧٩٩١ ؛ةعباسلا

 . هل ةمجرت ىلع رثعن مل رومغم يلهاج رعاش : ورمع نب نالوخ نب نارهش )٦(
 . ٠٨ ج٢ ٠ ص٩ ٠ باسنالا 4 ملسم نب ةملس . يبتوعلا (٧)
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 [١٥]'')رفاسملا بايإلاب انيع رق امك ىونلا اهب رقتساو اهاصع تقلأف

 .ةيلهاجلا يف قراب ناسرف دحأ ناك [دقف] "!يقرابلا رامح نب سوأ نب رفعملا امأو

 رمن نب رماع ينب عم ةليج بعش موي دهش دقو نايفس همساو 3 ارعاش كلذ عم ناكو

 .رفعج نابهأ هدلو نمو ،عوكألا ةملس نب سايإ مهنمو ،رمن ينبل افيلح ناكو «سبعو

 لصفملا :عوكلاو ؤجاجوعا هدي عوك يف يذلا عوكالاو ‘عزخ نب نانس نب وه نابهأو
 اذإ ءاعوك ةأرملاو كلذك ناك اذإ عوكأ لجرلاف "ماهبإلا يلي امم فكلاو عارذلا نيب

 ناك يذلا ،نابهأ نب ةبقع نب ثعشألا نب دمحم نب رفعج نابهأ دلو نمو ‘كلذك تناك

 ركاسعلا يف اولخد نيذلا دحأ نم "ثعشألا نب دمحم ناكو ،نيمألا دمحم هرجح يف

 ينب ءابقن نم ناكو اريثك نب ناميلس مهنمو روصنملا مايأ يف برعلا دالب ىلإ

 نبا : رظنا . يلهاج رعاش وهو رعاشلا رامح نب سوأ نب رقَعُمل تيبلا اذه نأ قاقتشالا يف درو )١(
 . ٤٨١ ص ى قاقتشالا : نسحلا نب دمحم ركب وبأ ؛ ديرد

 ناسرف نم © ينامي رعاش 0 يدزألا يقرابلا ثراحلا نب رامح نب سوأ نب رفعم : سوأ نب رفعملا )٢(
 3 ةنس نيسمخو عستب مالسإلا لبق ) ةلبج موي دهشو . رماع نب ريمن ينب فيلح ناك . ةيلهاجلا يف هموق
 روهشملا تيبلا بحاص وهو ، هريغ يفو مويلا كلذ يف رعش هلو ( ةنس ةرشع عستب يوبنلا دلوملا لبقو
 : ةليوط ةديصق نم

 رفاسملا بايإلاب انيع رق امك ىونلا اهب رقتساو اهاصع تقلأو
 . ٠٧٢ص ت عباسلا ء زجلا ‘ مالعألا : نيدلا ريخ يلكرزلا رظنا . هرمع رخاوا يف رفعملا يمعو

 . يسابعلا روصنملا رصع يف داوقلا رابك نم { لاو ٠٨ يع ازخلا ةبقع نبا وه : ثعشألا نب دمحم (٣)

 دعب ، يضابألا يرفاعملا باطخلا يبأ نم ةيقيرفإ ذاقنتساب هرمأ مت « ه١ ٤١ ةنس رصم روصنملا هالو

 وبأ مامإلا همزهف 0 يلجعلا صوحألا يبأ ةدايقب اشيج اهيلإ هجوف ، يرهفلا نمحرلا دبع نب بيبح لتقم
 © ه٤١ ٤ ةنس باطخلا ابأ لتقف % ه ٤٦ ١ ةنس افلأ ٥٠٠ وأ ٤٠ هماوق شيجب ثعشألا نبا راسف ، باطخلا

 ) نالجع نب ىسوم نب ىسيع هيلع راثف 3 ةيقيرفأ يف رمألا هل مظتناو ، ه٦٤١ ةنس ناوريقلا لخدو
 دالب ازغ مث ، قارعلا ىلإ داعف ، ه٨٤١ ةنس ناوريقلا نم هوجرخأو 0 هداوق نم ةعامج يف ( هدنج دحأ
 ريخ ؛ يلكرزلا رظنا . م٦٧ ١٦/ه٩٤١ ةنس قيرطلا يف تامف . روصنملا مع نبا سابعلا عم مورلا

 . ٩٣٦٣ص ‘ ٦ج ٠ مالعألا : نيدلا

 يبأ لتقم دعب يناسارخلا ملسم وبأ هلتق ، ناسارخ يف ةيسابعلا ةوعدلا زومر دحأ : ريثك نب ناميلس )٤(
 لماكلا : ريثألا نبا : ةداملا ةعسوتل رظنا . حافسلا سابعلا يبأ دهع يف ( دمحم لآ ريزو ) لالخلا ةملس
 . ٢٨۔١٨ص 4 ٥ج 4 خيراتلا يف
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 ةديرب مهنمو ©فلخ نب ديبع نب ) )نيصحلا نب نا رمع مهنمو ١) احلسم وبأ هلتق ،سابعلا

 امإ ةديربو ‘هبحص ةديربلو ؤبيصخلا نب ةديرب وهو ا"اهيقفلا ةديرب نب هللا دبع نبا
 ناك اذإ دربأ هروث مهلوق نم دربلاو ؤثفورعم دربلاو هدرب ريغصت امإو هدرب ريغصت

 5دحأ موي نيملسملا نم لتق نم لوا وهو ملسم نب دمحم مهنمو ،ضضايب هبنذ فرط يف

 اوموصيل كموق رم :ملسو هيلع هنلا ىلص يبنلا هل لاق يذلا (‘)ةثراح نب ءامسأ مهنمو

 ةلودلا سسؤم 0 ملسم نب نمحرلا دبع : (م٥٥٧۔٨١٧/ه٧٣١۔٠٠١) يناسارخلا ملسم وبأ )١(

 . اهلهأ لامتساو 0 اهيف ماقأف ٥ ناسارخ ىلإ ةيعاد مامإلا ميهاربا هلسرأ ٨ اهتداق رابك دحأو } ةيسابعلا

 ريس مث © اهترمإب هيلع ملسو 0 روباسين ىلع ىلوتساو هلتقف ( روباسين يلاو ) ينامركلا نبا ىلع بثوو
 ىلإ ناورم دونج تمزهناو ، بازلا يف هلباقف ( ةيمأ ينب كولم رخآ ) دمحم نب ناورم ةلتاقمل اشيج
 ةيومالا ةلودلا تلازو ، رصم ديعص يف ريص وبأ ةدلب يف لتف ثيح ‘ رصم ىلإ ناورم ارفو . ماشلا
 روصنملا ىأرف ، روصنملا هوخأ هفلخو 0 تام نأ ىلإ حافسلا سابعلا يبأل وجلا افصو . ه٢٣١ ةنس
 ملسم وبأ شاع . نئادملا ةمورب هلتقف ةنيغض امهنيب تناكو ، كلملا يف عمطي نأ هفاخأ ام ملسم يبأ نم
 ٨ ةثالث ضرألا كولم لجأ (: نوماملا اهيف لاق ىتح ملاعلا ءامظع ةلزنم اهب غلب © ةنس نيثالثو اعبس

 ملسم وبأ ناك . ( يناسارخلا ملسم وبأو ،ريشدزاو ،ردنكسإلا : اهليوحتو لودلا لقنب اوماق نيذلا مهو
 نوللا رمسا ى ةماقلا ريصق & هلوقي . رعشلل ةيوار ‘ امزاح 6 ةيهاد ، مادقم 6 ةيسرافلاو ةيبرعلاب احيصف

 : نيدلا ريخ ؛ يلكرزلا : رظنا . هفيس هطوس ٠ بلقلا يساق ٠ اسوبع الو اكحاض ري مل ‘ ةرشبلا قيقر 4

 . ٨٣٣۔٧٢٣٣ص ث ثلاثلا ءزجلا ، مالعألا
 ملسأ . ةباحصلا ءاملع نم 6 يع ١ زخلا ديجن وبأ ٨ ديبع نب نيصح نب نارمع : نيصحلا نب نارمع ) ( ٢

 ةرصبلا لهأ ىلإ هنع هللا يضر رمع هثعبو 0 ةكم حتف موي ةعازخ ةيار هعم تناكو ، ها ةنس ريخ ماع
 . اثيدح ١٢٠ ثيدحلا بتك يف هل . نيفص برح لزتعا نمم وهو 4 اهءاضق دايز هالوو . مههقفيل .

 ۔٩٦٢ص ٤. ج ٠6 ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ ؛ ريثألا نبا : رظنا . م٦ ٢٦٧/ه ٥٩٦ ةنس ةرصبلاب يفوت

 . ٢٠

 رم نيح ملسأ " هللا دبع ابأ ىنكي ، ثراحلا نب هنلا دبع نب بيصخلا نب ةديرب وه : هلا دبع نب ةديرب )٢(
 هللا لوسر ىلع مدق مث ٠ اتيب نينامث وحن اوناكو }٥ هعم نمو وه 4 ارجاهم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هب

 . ةرجشلا تحت ناوضرلا ةعيبو ةيبيدحلا دهشو ٠ هدهاشم هعم دهشف ‘ دحأ دعي ملسو هيلع هللا ىلص

 ماقاف ، ناسارخ ىلإ ايزاغ ج رخ مث 3 اراد اهب ىنتباو 0 ةرصبلا ىلإ لوحت مث ث ةنيدملا ينكاس نم ناكو
 نبا : رظنا . ملسو هيلع هنا ىلص يبنلا نع ثيداحأ يوري اهب هدلو يقبو اهب نفدو ، تام ىتح ورمب
 ۔٨٦٣۔٢٦٣ص ث لوألا ءزجلا 0 ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ : دمحم نب يلع نسحلا وبأ ؛ ريثالا

 . ٠٥ص 0 ٢ ج 6 مالعألا : نيدلا ريخ ؛ يلكرزلا ., ٩

 ام ) : ةريره وبأ لاق ، ةفصلا لهأ نم دنه هوخاو وه ناكو 0 هللا دبع نب دنه نب ةثراح نب ءامسأ )٤(

 هباب امهتمزالم لوط نم ملسو هيلع هنلا ىلص هنلا لوسرل نيمداخ ألإ ةثراح ينبا دنهو ءامسأ ىرأ تنك
 مايصب كموق ًرُم ) : لاقف هموق ىلإ ءاروشاع موي هللا لوسر هثعب يذلا وه ءامسأو ( هل امهتمدخو س
 ٨ ةرصبلاب نيتسو تس ةنس يفوت . ( اومتيلف ) : لاق ؟ اومعط دق مهتدجو نإ تيأرأ : لاق ، ( ءاروشاع
 ٥ ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ : دمحم نب يلع نسحلا وبأ ؛ ريثألا نبا رظنا ، ةنس نينامث نبا وهو

 . ٨١٢۔٧١٢ص ث لوألا ءزجلا
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 يبنلا بحاص "!يبأ نب هللا دبع مهنمو .لكأ نمو :لاق ؟لكأ نمو :لاق ،ءاروشاع

 ليصفلا دلج خلسي ناربلاو ،َرب ريغصت ىربو ىرب مهنمو ،ملسو هيلع هنلا ىلص

 وذ مهنمو ‘بلاغ نب رح وهو ةليبق وبأ مهنمو ،هيلع ردتل همأ ىلإ مدقيو ،انبت ىشحێو

 هدجو ،ةرهز ينب يف هفلخو اردب دهش دقو ورمع دبع نب ريمع همساو نيلامشلا

 نيح ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لأس يذلا وه 4 نيلامشلا وذو ورمع دبع نب ثراحلا

 حتف موي يمردألا لطخ نب لاله لتق يذلا هللا دبع نب ةلصب مهنمو ،هتالص يف اهس

 لتقو كمد رده ملسو هيلع هلدا ىلص يبنلا ناكو ةبعكلا راتساب قلعتم وهو ةكم

 ‘ ىرخأل ١ تملسأو 7 هيلع هللا ىلص يبنلا ءاجهب ناينغت اتناك نيتللا هيتنيق ىدحإ

 ةريغملا نب ديلولا همهسب باصأ يذلا رماع ني دا رج همساو قاصب وبأ مهنمو

 م ٠ ٢ . ٠ ..۔٠ . ّ . . - ٠.

 نب يصق ا دلو مهنمو تامف هلتق ىتح هيلع ضفتني هحرج لزي ملف 4 ) )يموزخملا

 نيزر نب يلع نب لبعد هتخأ نبا مهنمو ،ا"!يملسألا ةزرب وبأ ةعازخ

 9 دهاشملا نم اهدعب امو ربيخ دهشو ، ناوضرلا ةعيب عيابو 0 ةيبيدحلا دهش : ىفوأ يبأ نب هللا دبع )١(
 يقب نم رخآ وهو ث ةفوكلا ىلإ لوحت مث 0 ملسو هيلع هنلا ىلص هللا لوسر ضبق ىتح ةنيدملاب لزي ملو
 عبس ةنس ليقو ‘ نينامثو تس ةنس ةفوكلاب يفوت ‘ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا باحصأ نم ةفوكلاب

 . ناتريفض هل ناكو ت ءانحلاب هتيحلو هساأ ر غبصي ناكو 6 هرصب فك امدعب 0 نينامثو

 ٨ ثلاثلا ءزجلا ٠ ةباحصلا زييمت يف ةباغلا دسأ : دمحم نب يلع نسحلا وبأ ؛ ريثألا نبا : رظنا
 ٨ يناثلا ءزجلا 0 بيذهتلا بيذهت : يلع نب دمحأ ٠ ينالقسعلا رجح نبا . ٦٢٨١۔١٨١ص
 . ٥٠٣۔٤٠٣ص

 برعلا ةاضق نم ‘ سمش دبع وبأ : (م ٢٢١٦۔٠٣٥/ه١۔م.ق )٦٩٥ يموزخملا ةريغملا نب ديلولا )٢(
 تناك : اهلك شيرق لدع ناك هنأل ( لدعلا ) هل لاقي 0 اهتقدانز نمو ، شيرق ءامع ز نمو . ةيلهاجلا يف

 هنبا برضو . ةيلهاجلا يف رمخلا مرح نمم ناكو . هدحو هوسكي ديلولاو 0 اهعيمج تيبلا وسكت شيرق
 لاقو اشيرق عمج يذلا وهو 6 هتوع د مواقو هاداعق . مره خيش وهو مالسإلا كردأو . اهبرش ىلع اماشه

 لوقيو ، نهاك : اذه لوقيف ، هيف مكلاوقأ فلتختف 9 دمحم نع مكنولأسيف جحلا مايأ مكنوتأي سانلا نإ ) :
 " رحاس " هيف ليق ام حلصأ نكلو ‘ نولوقي امم ادحأ هبشي سيلو ، نونجم : اذه لوقيو 0 رعاش : اذه
 وهو 0 نوجلاب نفدو ، رهشأ ةثالثب ةرجهلا دعب كلهو . " ! هتجوزو جوزلاو هيخأو ءرملا نيب قرفي هنال
 . ٢٢١ص ث ٨ج ث مالعألا : نيدلا ريخ ؛ يلكرزلا : رظنا . ديلولا نب دلاخ هلا فيس دلاو

 ةرصبلا لزن © ديبع نب ةلصن : هيف ليق ام حصأو ‘ هيبا مساو همسا يف فلتخا : يملسألا ةزرب وبأ (٢)

 تام : ليقو ٨ نيتس ةنس اهيف تامو ةرصبلا ىلإ داع مث ٠5 ورم لزنف ناسارخ ىلإ راسو { راد اهب هلو

 . ٩٢۔٨٢ص ث ٦ج ى ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ ؛ ريثألا نبا : رظنا . نيتسو عبرأ ةنس

٤٢ ١



 ةزع يف هدئاصقو ريثك هرعشو نمحرلا دبع نب ةزع رتك مهنمو )يعازخلا

 يبنلا ثيدح هنمو ‘ رامجلا : رثكلاو ؛ليلقلا دض ريثكلاو ‘ ريثك ريغصت رێثكو ءةروهشم

 نب نمحرلا دبع نب وه ةزع ريثكو .( رثك الإ رمث عطق ال ) ملسو هيلع هنلا ىلص

 وهو ،ديبع نب دلاخ نب مثيماألاقمامأ وبأ هدجو ،دلخم نب رميوع نب رماع نب دوسألا

 . '") ةزع ريثك بسني هيلإو ةعمج وبأ

 :رماع نب ورمع نب نارمع بسن

 نب ءامسلا ءام نب رماع نب ايقيزم ورمع نب حاضولا نارمع ىمسيو نارمع امأف

 وهو ،بكزرلا داز نزام نب لولهبلا ةبلعث نب سيقلا ئرما نب [٢٥]فيرطغلا ةثراح

 نب دسألا دلوف .نارمع نب رجحلاو ،نارمع نب دسألا :نيلجر دلوف دزألا نب ناسغ

 لناو ابأو دسألا نب كلامو "[دساألا نب ليهسو] ،دسألا نب كيتعلا :طهر ةتس نارمع

 نب يؤل نب ةماس تنب دنه مهمأو دسألا نب ةبلعثو ‘ دسألا نب ثراحلاو دسألا نبا

 رضم نب سايلإ نب ةكردم نب ةميزخ نب ةنانك نب رضنلا نب كلام نب رهف نب بلاغ

 هتوخأو دسألا نب كيتعلل ةماس تنب دنه ةدالو ببس ناكو .ناندع نب دعم نب رازن نب

 اوهركو هموق هوجو هيلإ عمتجا نامع ىلإ ةكم نم جورخلا دارأ امل يؤل نب ةماس نأ

 ءاليلذ رواجت نأ كيلع فاخن :اولاقف ،َيلع اوفاخت ال :مهل لاقف غجورخلا هيلع

 نم هلصأ 4 ءاجه رعاش : يلع وبأ . يعازخلا نيزر نب يلع نب لبعد : يعازخلا يلع نب لبعد ) ( ١

 ءارعشلا تاقبط ( يف (باتك فنص . يرتحبلا قيدص ناكو 0 ديج هرعش ، رابخأ هل ، دادغبب ماقأ ض ةفوكلا

 _ نوماملا ديشرلا ) نييسابعلا ءافلخلا اجه و ‘ سانلا رادقأ نم طحلاو وجهلاب اعلوم ناسللا ءيذب ناك (
 نم ىلع رودأ يفتك ىلع يتبشخ لمحأ ةنس نوسمخ يل : لوقي ناكف هرمع لاط 4 ( قثاولا - مصتعملا

 الاوط ناك ( ناتسزوفو طساو نيب) بيطلا ىعدت ةدلبب يفوت . كلذ لعفي نم دجا امف اهيلع ينبلصي
 ؛ يلكرزلا رظنا . هرعش نم اقرفتم يقب ام ءابدالا ضعب هيف عمج ( رعش ناويد ) هل ، اشورطا امخض

 ٢٠ ج ٤ يناغألا باتك : نيسحلا نب يلع ٠ يناهفصألا ج رفلا وبا . ٩ ص « ٦ ج ٠ مالعألا : نيدلا ريخ

 . ٤٩٢ص ء

 . ٦١١۔٠١١ص ث ٢ج ‘ باسنألا : ملسم نب ةملس ، يبتوعلا )٢(

٤٢ ١



 مامج اهب رواجو ،'")مأوت لزن ىتح ج رخف ،نيتلصخلا نم انمأ :لاقف ءاميئل جوزت وأ

 ،رازن نم مهريغو دزألا هوجو هعجتناو ،مهف نب كلام نب نابيش نب دفر نب دبع نبا

 ةماس تنب دنه هتنبا هيلإ نوبطخيو ،هيلع نوملسي سيقلا دبع ونب هاتأف ،مأوتب ناك نمم

 .دزألا هوجو نم ةعامج يف رماع نب ورمع نب نارمع هيلع درو ىتح مهتري وهو

 جوزف ،تئش امهيأ جوزف دسألاو رجح ونب ناذه لاقف ، زاجحلا نم هموقب هيلإ فرعتف

 )٢': تايبألا هذهةماس ىلإ بتكو ،كيتعلا هامسف امالغ هنم دنه تدلوف ،دسألا

 [دبكلا جولثم دسألا راوج يف] مكدعب ينإ حطبألا ينكاس

 دعم بابرأ رادلا يف مهو [ مكتخأ يلإ موقلا بطخ]

 دسألا تجوزو مهنم ةبغر اوبطخ امل موقلا تددر دق

 ا"ادحأ نطب نم روغلا يف ىوتنا ام مهدجم ينابو موقلا ديس

 :ةكم لهأ هيلإ بتكف

 دغر شيعب ىعست تلز الو دكنلا ماس تيقو ةماسأ

 دلبلا با رتغ ا فاخن انلقو اندنع نم كجورخ انه رك

 دسألارهص كتعيضأ دقف عايضلا كيلع فاخن انلقو

 (ٹ)دلولا كانه كيتعلا ىمسي ةلجس هلانيف تنيبو

 .سرافب ددع مهل نطب نابوث نب سيق ونب مهنمو

 :دسألا نب كيتعلا ركذ

 لاق رلا اهيلإ بسني © لبجلا يلي امم اهتبصق راحصو ث لحاسلا يلي امم نامع يف ةبصق مسا : ماوت )١(

 : ديوس

 عجه فرظلا اذإ ماملإ ريغ اهدنع يبلقو اهيقالا ال

 عجطضملا باطو نيعلا تأرق اهترشاب نإ ةيماؤتلاك
 . ةماس ينبل ربنم اهب نامعب ةيرق ماؤت : رصن لاقو ، زيزع عمج ث مأوت عمج : ماؤتلاو ، ةريثك ىرق اهبو
 . ٨١١۔١٧١١ص ث ٢ج ، باسنألا : ملسم نب ةملس ، يبتوعلا(٢)
 .٨١١ص ‘ هسفن ردصملا(٢)

 .٨١١ص ‘ هسفن ردصملا(٤)

١٤٤



 هب امسأ لجرلا كتع مهلوق نم رماع نب ورمع نب نارمع نب دسألا نب كيتعلا امأف

 نم اهقاقتشا ةكتاع و ێاهيلع مدقأ يأ :ةرجاف نيمي ىلع كتعو ،هريغ و فيتسلاب همتاخو

 اذإ بيطلاب ةأرملا تكتعو ،ةّيبرعلا سوقلا يف كلذو تّرمحا اذإ سوقلا تكتع :مهلوق

 يفو .ةرم تنب ةكتاعب فانم دبع نب مشاه مأ مسا ناكو ،اهدلج رمحي ىتح هب تخمضت

 دنه دسألا نب كيتعلا مأ تناكو ( '')كتاوعلا نبا انأ ) ملسو هيلع هنلا ىلص يبنلا ثيدح

 يؤل نب رماع نب يدع هيخأ نبا لتق امل [٢٥]يؤل نب ةماس نأ لاقيو ؤةماس تنب

 © رحبلا فيس ىتأ ىتح ابراه ةماس راسف ،يؤل نب بعك هيخأ ينيع ىدحإ اقف لب ليقو

 كلام نب ةعاضق نب فاحلا نب نارمع نب ناولح نب ناير نب مزح تنب ةيجان جوزتف

 ىلإ نوبسني دالبلا كلتب اهنم هدلوف ناطحق نب برعي نب بجشي نب أبس نب ريمح نبا

 . '") مزخ تنب دنه لاقيو ،ىليل ةيجان مساو لسن ةيقب دالبلا كلتب اهنم هلو ،ةيجان

 :كيتعللا دالوأ

 نب فوعو ‘كيتعلا نب ثراحلا :نيلجر رماع نب نارمع نب دسألا نب كيتعلا دلوف

 يف هدلوو فوع عقوف كًامنثُجو ءادعسو اكلام : رفن ةثالث كيتعلا نب فوع دلوف ‘كيتعلا

 هبو ثراحلا نب لئاو :رفن ةتس كيتعلا نب ثراحلا دلوو .معثخ يفو ،سيق يفو كةليجب

 نب ديزو ‘ثراحلا نب ورمعو ‘ثراحلا نبي دلاخو ‘ثراحلا نبي دسأو ،ىنكي ناك

 ةّيمق نب ورمع تنب شاقر امهمأ و ،امهل بقع ال دنو ديزف ،تراحلا نب دنو ثراحلا

 نب جلاف نب لاله تنب ةكتاع : ثالث ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا اهدصق يتلا كتاوعلا : كتاوعلا( ( ١

 تنب ةكتاع . فانم دبع نب مشاه مأ ناوكذ نب جلاف نب لاله نب ةررم تنب ةكتاع و فانم دبع مأ ناوكذ
 ةالصلا هيلع يبنلا مأ ةنمأ يبأ نب ةرهز نب فانم دبع نب به و مأ : حلاف نب لاله نب ةرم نب صقوالا
 . ةدالولا هذهب رخفت ميلس ونبو . ةثلاثلا ةمع ىطسولاو ى ىطسولا ةمع ، كتاوعلا نم ىلوألاف 0 مالسلاو
 مدقتملا ثالثلا نهنم ٠ ةرشع اتنثا : ليقو 0 عست ملسو هيلع هتنا ىلص يبنلا تادج نم كتاوعلا ليقو
 :برعلا ناسل رظناو . ٢٤٢ص ث ثلاثلا ءزجلا 0 مالعألا : نيدلا ريخ ؛ يلكرزلا : رظنا . نهركذ
 .كتع

 . ٩١١ص ى يناثلا ءزجلا : ملسم نب ةملس ، يبتوعلا )٢(

٤٥ ١



 ةبلعث نب ةربو نب بلك وخأ ةربو نب رمنلا ينب نم مث \ةعاضق نب رشح نب نيقلا نبا

 نب كيتعلا نب ثراحلا نب دلاخلا دلوف .ةعاضق نب فاحلا نب نارمع نب ناولح نبا

 رمع :رفن ةعبس كيتعلا نب ثراحلا نب لئاو نب دلاخ نب ثراحلا اةعاضق نب رشح

 ثراحلا لآ نب هنلا دبع نب ثراحلا نب دعس نب رايخلا تنب ةرمع امهمأ و اةصيبقو

 دقو انطقو ،معانتلا مهو معانتو معنتو ،كلام تنب ةنوميم همأو هبر دبع و ؤفيرطفغلا

 ،ثراحلاو ‘نابحصو ءًيدنك :طهر ةينامث لئاو نب يدع نب ورمع دلوف الئاو اوركذ

 نب دن نب تباث نب دعس نب نزام تنب لباق مهمأو ،اكلامو ،البجو يدع و ،ةعيبرو

 . ")روصنم نب ميلس ينب نم مشج تنب دنه امهمأو ،ةدنك
 نب ثراحلا نب به و نب ملاظ نب ثراحلا تنب بنيز مهمأ نأ ةصيبق نب متاح معزو

 ةثالث كيتعلا نب ثراحلا نب لئاو نب يدع نب ورمع نب ةدنك دلوف ،ةدنك نم ةيواعم

 دلوف ،ةفلخ يدع نب ةصيبق نب هللا دبع تنب ىملس مهمأو اعقو ،انطقو ءاحبص :رفن

 :رفن ةثالث كيتعلا نب ثراحلا نب لئاو نب يدع نب ورمع نب ةدنك نب حبص نب قارس

 عادوو .ورمع نب ريمأ تنب ،ةشيبك مهمأو \ةعازخو \ةصيبقو ؛ملاظ همساو ةرفص ابأ

 .("" سيقلا دبع نم ضيضحلا ينب دحأ

 :ةرفص يبأ دالوأ

 قارس نب ملاظ همساو ةرفص وبأ دلوف ‘ةرفص يبأ دالوأ ثراحلا نب رماع ينب نم مث

 نب رصاح تنب قانع امهمأو ،ةريغملاو بلهملا مهنم ،تانب نامثو ،اركذ رشع ةعست

 نب ورمع ينب نم كلام تنب ىملس امهمأ نأ ةصيبق نب متاح معزو ێانهش نب كلام

 ورمع ينب نم ،ةيحاد تنب ةكسم امهمأ نأ ىنثملا نب فلخ معزو ،سيقلا دبع نم ةدنك

 يف اودهشتساو ‘بيبحو ،ةربسو ،نمحرلا دبع و ،ريبصو ،ةرفصو ‘فحنو ثةركب نبا

 .٠٢١-٩١١ص . ٢ج ، هسفن ردصملا(١)
 . ٠٢١ص ث ٢ج هسفن ردصملا )٢(

١٤٦



 .ةرفص يبأ نبا لوحو 1 همحر ثباطخلا نب رمع ةفالخ رخآ يف ] ١) [ ٥٤ اروج موي

 ةةصيبقو ،ناسري نب ربكتسملا تنب [رايخ نب ةبوضغ] نب ربكتسملا تنب ةقيتع مهمأو

 رشبو ،َرحلاو ،نازفوحلاو جراوخلا هلتق ،كراعملاو نارشب ينب نم ،ناةحلا همأو

 ةمطافو . ءاطعو ىملسو ةهيكفو ةيطعو .ئناهو ©العلاو ،خامشلاو ‘ثباجنملاو

 مالغ وه و بلهملا ىلإ ةجفرع نب ةميزه نب رظنو ،نامثع مأو ؤمساقلا مأو هرونو

 نب ملاظ ةرفصوبأ ناكو ةدايسلاو ةسانرلا تالع هيف سرفتف كيتعلا ناملغ عم ريغص

 يبأ نب نامثع عم ازغو ‘هفرش داز ملسأ اسلف ،مهيف امدقم ‘هموق يف افيرش قارس

 هلتق ىلع نواعت لب لاقيو ‘كرهش ةرفص وبأ لتقف سسرافب ا"”"كرهش ا"!يفقثلا صاعلا

 صاعلا يبأ نب نامثع كلملا دئاق كرهش لتق ببس ناكو يريمحلا بانو ةرفص وبأ

 ‘ نامع ىلإ هيخأ ةبحص يف مكحلا ج رخو 0 نيرحبلا هالوو كلذ ىلإ هباجأف ،يفقثلا

 .'") باوصلل قفوملا هللاو رابخألا باب يف ربخلا اذه ىلاعت هللا ءاش نإ تبثنلو

 يف اهلهاب ىقتلاف ى رخحطصا صاعلا يبأ نب نافع نب نامثع هيف دصق يذلا مويلا وهو : روج موي )١(

 مايأ رخاوا يف يأ ء ه٢٢ ةنس كلذ ناكو رخطصا مث روج نوملسملا حتفو سرفلا مزهناو اولتتقاف روج
 ٠٤٤۔٩٣٤ص ث ٢٦ج ى خيراتلا يف لماكلا ؛ ريثألا نبا : رظنا . هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ةفالخ

 فيقث دفو يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع دفو . هللا دبع ابأ ىنكي : يفقثلا صاعلا يبأ نب نامثع ) ( ٢

 يبأ ةفالخو 0 ملسو هيلع هنلا ىلص لوسرلا ةايح لاوط يقبو . فناطلا ىلع لوسرلا هلمعتساو ،ملسأف
 ةرشع سمخ ةنس هلمعتسا يذلا ز هنع هنلا يضر رمع ةفالخ نم نيتنسو " هنع هنا يضر قيدصلا ركب

 ىلإ وه راسو ، نيرحبلا ىلإ مكحلا هاخأ هجوو ، نامع ىلإ وه راسف 9 نيرحبلاو نامع ىلع ةرجهلل
 ةدرلا نم فئاطلا له ا عنم يذلا وهو ، نيرشع و ىدحإ ةنس كرهش اهكلم لتقو اه رصمو اهحتتفاف ح وت

 دسأ : دمحم نب يلع نسحلا وبأ ؛ ريثألا نبا : رظنا . ه ٥٥ ةنس يفوتو . ةرصبلا نكس مث . هوعاطأف ٠

 : يلع نب دمحأ ؛ ينالقسعلا رجح نبا . ٤7٩۔٣٧٥ص ثلاثلا ءزجلا ى ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا
 . ٧٦۔٦٦ص ى ثلاثلا ءزجلا ، بيذهتلا بيذهت

 . سراف له ] طشنو 6٥كهنع هللا يضر باطخلا نب رصع ةفالخ رخآ يف علخ يسراف كلم : كرهش (٣)

 اولتتقاف سراف ض راب ناعمجلا ىقتلا و ةرصبلا نم ددملا ىقلت امدعب صاعلا يبأ نب نامثع هيلإ هجوف
 ليقو 0 نامثع وخأ صاعلا يبأ نب مكحلا كرهش لتق يذلاو ميظع قلخو هنباو كرهش لتقو 0 اديدش الاتق

 نبا : رظنا . هلتقف راوس ىلع كرهش نبا لمحو . هلتقف هنعطف هيلع لمح & يدبعلا مامح نب راوس هلتق :
 . ٠٤٤ص ، ٢ج ، خيراتلا يف لماكلا ؛ ريثألا

 . ١٢١۔٠١٢١ص ث ٢ج ‘ باسنألا : ملسم نب ةملس ، يبتوعلا )٤(

٤٧ ١



 :هدلوو ةرفص يبأ نب بلهملا بسن

 نب لئاو نب ورمع نب ةدنك نب حبص نب قارس نب ملاظ ةرفص يبا نب بلهملا دلوو

 ةثالث ءامسلا ءام رماع نب ءايقيزم ورمع نب نارمع نب دسألا نب كيتعلا نب ثراحلا

 بقع الو ،ديعس ابأ بلهملا ىنكي ناك هبو ديعس :مهو اتنب رشع دحأو الجر نيرشعو

 دبعو لضفملاو ،يرتحبلاو ‘بيبحو .جاجحلاو كديزيو ةصيبقو ةريغملاو كل

 دايزو ٥“رمعو 6ناورمو ‘كردمو .ءاطعو رفعجو ؛كنييع وبأ ورمعو ‘كلملا

 ةمطافو ليعامسإ مأو ،خاَمشلاو ثبيبشو دمحمو زيزعلا دبعو فلا دبع و ةيواعمو

 مأو دارم مأو ،عيبرلا مأو ءةعينمو ديزي مأو فللا دبع مأو كلام مأو ،ةسيفنو دنهو

 هل اعد ذنم ءهنم كلذ فرعي ةبيقنلا روصنم نوميم بلهملا لزي ملو .سادح مأو رصن

 ةيواعم ةفالخ يف كلذ دعي ١) )صاقو يبأ نب دعس ةوع د اهفدرأ مث ©بلاط يبأ نب يلع

 ٢ .. . ۔١ .. :د . : :. ١.
 . ا يرافغلا ورمع نب مكحلا ةازغ يف ،نايفس يبا نبا

 دبع نب ةيمأ نب نايفس تنب ةنمح همأو ، قاحسإ ابأ ىنكي كلام نب دعس وه : صاقو يبأ نب دعس )١(
 ادحأ و !ردب دهش ، ةنس ةرشع عبس ملسأ امل هرمع ناكو 0 ةعبرأ دعب ليقو © ةنس دعب ملسأ .سمش

 نم لوأ وه و[ اميظع ءالب دحأ موي ىلبأو ملسو هيلع هللا ىلص هنلا لوسر عم اهلك دهاشملاو ٠ قدنخلاو

 هنع هنا يضر باطخلا نب رمع لمعتساو هنلا ليبس يف مهسب ىمر نم لوأو 0 هنلا ليبس يف امد قارا

 وهو . ةيسداقلا يف سرفلا مزه يذلا شيجلا ريمأ ناكو ، سرفلا لاتقل اه ريس يتلا شويجلا ىلع ادعس
 يفوت ى ةنتفلا لزتعا نامثع لتق املو . قارعلا يلوو ث ةفوكلا ىنب يذلا وه و ، قارعلاب نئادملا حتف يذلا

 لاجرلا قانعأ ىلع لمحف 7 ةنيدملا نم لايمأ ةعبس دعب ىلع قيقعلاب ةيرجه نيسمخو سمخ ةنس دعس
 دسأ : دمحم نب يلع نسحلا وبأ : ريثألا نبا : رظنا . ةافو ةرشعلا رخآ وهو عيقبلا يف نفدو ةنيدملا ىلإ
 : يلع نب دمحأ . ينالقسعلا رجح نبا ٤٥ ۔٤٥٦ ٠ ٥ص ب يناثلا ءزجلا ‘ ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا

 . ٩٩١۔٨٩٦ص 4 لوالا ءزجلا ‘ بيذهتلا بيذهت

 لهاو ٠ راقغ ىلا بسننلا اذه امهيلع بلغ ٠ ورمع نب عفار وخا وهو : يرافغلا ورمع نب مكحلا( ( ٢

 وه : نولوقيو . ليلم نب رافغ يخأ ليلم نب ةليعن دلو نم امهنإ : نولوقيو ، كلذ نوعنمي بسنلاو ملعلا
 نب فانم دبع نب ركب نب ةرهض نب ليلم نب ةليعن نب ثراحلا نب ميذح نب عذَجُم نب ورمع نب مكحلا
 ريغ نم 0 ناسا رخ ىلع هيبا نب دايز هلمعتساو © ةرصبلا نكس مث . يفوت ىتح يبنلا بحص . ةنانك

 نب مكحلا رضحأو 0 هنم اطلغ لوسرلا ىضمف 0 مكحلا يعدتسي دايز لسرا امنإ 0 هتيالول هنم دصق
 ناسارخ يف ورم يف يفوت . اهيلع هلمعتساو يبنلا باحصأ نم لجر اذه : لاق دايز هأر املف 8 ورمع
 ى ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ : دمحم نب يلع نسحلا وبأ ؛ ريثألا نبا : رظنا . ةيرجه نيسمخ ةنس
 © لوألا ءزجلا ‘ بيذهتلا بيذهت : يلع نب دمحأ ؛ ينالقسعلا رجح نبا . ٢٥۔٢٥ص ٠ يناثلا ءزجلا
 . ٨٦٤ص

١٤٨



 . '") نايفس يبأ نب ا"ادايز هثعب ثيحب )ناسارخ دالب

 :دزألا نب رصن بسن

 نب بجشي نب ابس نب نالهك نب ديز نب كلام تبن نب ثوغلا نب دزألا نب رصن اماف

 دحأ دزألا نب رصن نب كلام ناكو رصن نب كلام وهو ،الجر دلوف ناطحق نب برعي

 ام وه عاقبلاو عضرألا نم عاقب لكب برعلل اران دقوي ناك يذلا وهو كولملا داوجأ

 ينبيو ،تاقافلاو تاجاحلا ووذو ©فايضألاو دوفولا هران ىلإ دصقيل ضرألا نم عفترا

 ليبس رباع نم لصو نم لكف اهيلع ،يشاوملاو ماعنألا كرتو ،لهانملا ىلع لزانملا

 مهبجتنأ ءالكو لهنم لكب ةفايضلا ىلع هلو ،ماعنألاب نولكوملا هل رحني ىتح ربعي مل

 كلذب ءارعشلا ضعب هيف لوقي يذلا وهو هرصع يف هبأد كلذ ناكف ،سانلا نم

 . ذ( لا

 ]٥٥[ ' ")رطقلا ماقم كاودج ماق دق رسأ وفيلح سانلاف تمد ام

 نب نامثع ونب ةءونش دزأ رصن لئابق نمف رصن لئابق تقرفت رصن نب كلام نمف

 نب كلام نب هتنا دبع نب بعك نب ثراحلا نب بعك نب نارهز نب نامثع نب رصن

 . (٦) دزألا نب رصن

 . ٨٢١ص ث ٢ج ، باسنألا : ملسم نب ةملس ، يبتوعلا )١(

 سمش دبع نب ةيمأ نب برح نب رخص نايفس يبأ نب دايز وه . ةيمس نب دايز : نايفس يبأ نب دايز )٢(
 دلو 0 ةريغملا ابأ ىنكي 0 نايفس يبا نب ةيواعم هفلختسا س هيبأ نب دايز فورعملا وهو ، فانم دبع نب

 1 يضر باطخلا نب رمع هلمعتسا ى برعلا ةاهد نم ناك 0 ةياور الو ةبحص هل سيلو 0 ةرجهلا ماع

 ىلع ةيواعم هلمعتسا و ى سراف دالب ىلع بلاط يبأ نب يلع هلمعتسا و ةرصبلا لامع أ ضعب ىلع هنع

 ثالث ةنس تام ىتح اهيلع يقبو 0 ةبعش نب ةريغملا تام امل ةفوكلا ةيالو هيلإ فاضأ مث & ةرصبلا
 ء زجلا ، ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ : دمحم نب يلع نسحلا وبأ ؛ ريثألا نبا رظنا . ةيرجه نيسمخو
 . ٧٣٣۔٦٣٣ص ‘ يناثلا

 . ٨٢١ص ‘ ٢ج ‘ باسنألا : ملسم نب ةملس ث يبتوعلا )٢(
 . ٩٦٠١ص ث ٢ج ، باسنألا : ملسم نب ةملس ، يبتوعلا )٤(
 ١٥٩١ ص هسفن ردصملا )٥(

 . ١١٩ ص هسفن ردصملا )٦(

١٤٩



 ونب ةءونش دزأ نم لاقيو ‘ضخغبلا :نآنشلاو ،مهنم ناك نآنشل ةؤنش دزأ اومس امنإو

 ،دزالا نبرصن نب كلام نب هللا دبع نب بعك نب ثراحلا نب بعك نب رصن نب نامثع

 نب كلام نب رصن نب كلام نب ناعديم نب كلام نب ثراحلا همساو بسار مهنمو

 نم ءالؤهف ،ج راوخلا بحاص "يبسارلا بهو نب هللا دبع مهنم ناكو ،دزألا نبرصن

 نب هللا دبع :مهنم رفن ةسمخ دلو ،دزألا نبرصن نب كلام ناكو ،دزألا نبرصن لئابق

 مهو ،كلام نب رمع و نامعب دحأ مهنم سيل { زاجحلاب مهلك كلام نب ناعديمو ،كلام

 وه و "اهلك نميلا كلم كلام نب كليومو .زاجحلاب ليلق مه و كلام نب ةيواعمو ؤ زاجحلاب

 :طهر ةثالث دزألا نب رصن نب كلام نب ناعديم دلوو ‘لجرألاو يديألا عطق نم لوأ

 دلوف ،ناعديم نب رمو ،ناعديم نب بهنمو ،ناعديم نب كلامو ،ناعديم نب فوع

 دارمو دبع ليقو ،ةبهر هللا دبعو ©بسارو ،ةيواعم :مهو طهر ةسمخ ناعديم نب كلام

 [ناك] نإف ،هريغ هب عدويف سبلي بوث وه و ،عديملا نم هقاقتشا ناعديم و ،كلام نبا

 هلعج نمف ،عدايم :اولاقو غعدايم عمجلاو ناعدوم هنأك واو ءايلا هذه لصاف اذه نم

 يف عدايملاو ،واولا نم هلصأ لعج عداوم لاق نمو ءايلا نم هلصأ هلعج نأك عدايم

 مهو نامالس فوع نب جرعم دلوف .لصألا واولاو ،نيزاوم ديري نيزايم لاق نم ةغللا

 طهر ةتس ناعديم نب فوع نب جرفم نب نامالس دلوف !هيقفلاو دونكلا يبأ نب طهر

 لعفم ج رفمو ،نامردو دعسو ‘بضغلا لاقيو ڵبصعلاو ،عترمو 0 رماعو ؤليلم :مهو

 زجاح جرفمو ،هوجشلا عساو جيرف جرفو ،هتعسو اذإ اجرف هجرفأ ءيشلا تجرف نم

 لكو موقلا نيب تزجح نم لعاف زجاحلاو ،هيلجر ىلع وزغي نمم دحأ ناك فوع نبا

 ةحاصفو يأرو ملع اذ ناك .دزألا نم ، يبسارلا به و نب هللا دبع : يبسارلا به و نب هلا دبع )١(
 نب دعس عم قارعلا ح وتف دهشو ، ملسو هيلع هنلا ىلص يبنلا كردأ . ةدابعلا يف ابجع ناكو ، ةعاجشو
 بهو نب هللا دبع مهيف ، ةعامج هركنأ ميكحتلا عقو املو 6 هبورح يف يلع عم ناك مث ‘ صاقو يبأ
 هذه يف يبسا رلا لتقو ايلع اولتاقف ، مهيلع هورَّمأو ( طساوو دادغب نيب ) ناورهنلاب اوعمتجاف 0 يبسا رلا
 وبأ ، ريثألا نبا . ١٤٣ ص ث عبارلا ءزجلا 0 مالعألا : نيدلا ريخ ؛ يلكرزلا رظنا . ه٨٣ ةنس ةعقوملا
 .١١٤۔٠١٤ص ث ثلاثلا ءزجلا ، ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ : دمحم نب يلع نسحلا

١٥



 ةماهتو دجن نيب اهنأل زاجحلا تيمُس هبو ؤامهتزجح دقف امهنيب تلصف يأ نيئيش

 . )١ هلفسأو هالعأ نيب لصف هنأك . لجرلا زجتحي ام ةزجحلاو

 نب ورمع همسا لب لاقيو ‘كلام نب كلام همساو ‘كلام نب ىرفنشلا نامرد ينب نمف

 نبا ىورو ")ارش طبأت نم رعشأ وهو "كاتفلا لاطبألا نم ا" ىرفنشلا ناكو ،كلام

 هل تدلوف [ةأرما] ىرفنشلا ابأ ينعي كلام جوزت :لاق تيكسلا نبا نع ساحنلا

 هموق بلطي ملف .هلتقف كلام ىلع ادعف .اليلج هموق نم الجر كلام ع زانو ،©ىرفنشلا

 ةبراه تجرخف ‘يبص وهو ىرفنشلا اهنباب تلمحت ىرفنشلا مأ كلذ تأر املف ،هراث

 (ُ) :ارعش كلذ يف ىرفنشلا لاقف ،لولوتت مهف ينب اهموق راد ىلإ

 [٦٥]عدوالاب هراكملا بيرب اهرهد اهلاغ نإ لولوت

 عنشألا ثدجلا ىلإ ريصي ةطبغ يف شاع ئرما لكو

 . ١١٦١ص ث ٢ج ‘ باسنألا : ملسم نب ةملس 0 يبتوعلا )١(
 مسا لوح ةميدقلا رداصملا تفلتخا دقو ، ىرفنشلاب بقلملا يدزالا سوأ نب تباث وه : ىرفنشلا )٢(

 نب تباث وه لوقي رخالا ضعبلاو 0 قارب نب ورمع وه : لوقي ضعبلاف : هبقلو هبسنو رعاشلا اذه
 ميظع هانعمو © ابقل سيلو يقيقحلا رعاشلا مسا وه ىرفنشلا نأ نورخآ ىريو ، رباج نب تباث وأ ،سوا
 ةكلعصلا فرتحا . ايلهاج ارعاش ىرفنشلا ناك 0 هتفش مظعل كلذب بقل انرعاش نأو 0 ةفشلا
 الو } اراهج كلذ سرامي ناكو 0٠ كلذب رختفيو . ةكلعصلا نع ثدحتت هراعشأ لجو ٠ ةيصوصللاو

 رظنا .الوتقم تام 0 ( برعلا ةيمال ) هرهشأو ، ةسامحلاو رخفلا يف رعش ىرفنشثللو 0 ادحأ فاخي
 ناويد حرش . ٥٢١-٢٢١ص ٠ يناثلا دلجملا 3 هخيراتو يبرعلا بدألا يف زجوملا : انح ؛ يروخافلا

 ىلوألا ةعبطلا نانبل ، توريب ، يبرعلا ركفلا راد ، يفيرط ليبن دمحم قيقحتو حرشو عمج 0 ىرفنشلا
 ثارتلا ءايحإ راد ، يناغألا باتك : نسحلا نب يلع 0 يناهفصألا ج رفلا يبا ٦٢5۔٩۔٨۔١٧ص ، م ٠٠٠٢

 . ٤٢١۔٩٦١١ص ،١٢ءزجلا٬م٤٩٩١ ‘ ىلوألا ةعبطلا ، نانبل ، توريب ، يبرعلا

 بقل ارش طبأتو . مهف نم نطب نيطقلا ينب نم ةيميمأ همأو ،نايفس نب رباج نب تباث وه : ارش طبأت )٢(
 ، هقيرط لوط هيلع لوبي لعجف 0 هطيإ تحت هلمتحاف 0 ءارحصلا يف اشبك ىار ناك هنأ ةاورلا ركذ 3 هل
 اي تطباأت ام : هموق هل لاقف . لوفلا وه اذإف 5 هي ىمرف . هلقي ملف ‘ شبكلا هيلع لقت يحلا نم برق املف

 © ةالفلا يف يبظلا ىلإ رظني ناك هنإ : لاقيو . كلذب يمسف ، ارش تطبات دقل : اولاق ، لوغلا : لاق ؟ تباث

 دعب هيف هتثج تدجوف ( نامخر ) هل لاقي راغ يف يقلأو 3 ليذه دالب يف لتق . هتوفي الف هفلخ يرجيف
 باتك ، نيسحلا نب يلع ؛ يناهفصألا ج رفلا وبأ : رظنا ) ارش طبأت رابخا ( باتك يدولجللو .هلتقم

 غ لوالا دلجملا ، هخيراتو يبرعلا بدألا يف زجوملا : انح ؛ يروخافلا . ٦٨ص 0 ٢١ ءزجلا ، يناغألا
 . ٧٩ص : يناثلا دلجملا 0 مالعألا : نيدلا ريخ ؛ يلكرزلا . ١٢١۔-٤١١ص

 . ١٦١ص 0 ٢ج ، باسنألا : ملسم نب ةملس ، يبتوعلا )٤(

١٥١



 اع ركملا يف سفنلاب ززعت ةراغ اذ حربأ تمسقاأف

 تناكو ،همأ وخأ ىرفنشلا لاخ وه ناكو ،هقرافي الو ارش طبأت بحصي ىرفنشلا ناكو

 يفشي نأ دارأ نمو رصق رذح نم :لوقيف ،لتقت نأ رذحا ينُب اي :هل لوقت ىرفنشلا مأ

 نم لجر هابأ لتق يذلا ناكو كموق ىلع ريغي ناكو ‘ ارودقم ارمأ ناكو ‘ ردغ هليلغ

 ال وهو هرسأ مهنم الجر نإ مث مهيلع هتاراغ ةرثك نم مهفاخأو دماغب حربف دماغ

 تبرهو ههجو تمطف ،اهلتقل ىوهأف اموي هتنباب الخف ىع ري همعن يف هلعجف ،هفرعي
 . )٢ ارعش لوقيو منرتي هعمسف كلتق ىلع اعمزم اهوبأ هيلإ ءاجف هتربخأف اهيبأ ىلإ

 اهنيبج ةاتفلا كلت تمطل امب ةعانش يموق نايتفلا ىتأ له الأ

 ا"هنود رتصقت تتلظ اهتبسنو يبسانم ةاتفلا كلت تملع ولو

 تحرب دق :هل لاق كىرفنشلا انأ :لاق ؟تننأ نم يخأ نب اي :هل لاق هلوق اه وبأ عمس املف

 :هل لاق ‘كتحكنأل ينولتقي نأ فاخأ يننأ الولو ،مهئادعأب مهبرح ىلع تعنشأو كموقب

 اولتقف ‘كلذب هموق ملعو هعم جرخو هتنبا هحكنأف ،لجر ةئام مهنم تلتق كولتق نلا

 عنصي هنأ ريغ ،اهيبأ ىلع عزجلا اهل رهظي ال لعجف ،هتأرمأو ىرفنشلا غلبف ،اهابأ

 نظ هللا بيخ :هل تلاقف ،ماظعلاو نورقلا نم اهقاوفأ لعجيو ،اهشيريو اهيربيو لبنلا

 :() اشناف يايإ كحكنأ يبأ

 درتىلاف عبري نيب اقيرط تكلس ينكمت ينم كررغي الف دق نأك

 )د ادبل وأ نامالس نم اسك يذ ىلع ةجاجع روثت نأ متيأر ىتأو

 . ١٦١ ص }‘ هسفن ردصملا( ( ١

 .١١١ص . ٢ج 4 باسنألا : ملسم نب ةملس ث يبتوعلا(٢)

 . ١٠١ص ت يفيرط ليبن دمحم دادعإ ، ىرفنشلا ناويد حرش : رظنا (٣)

 . ٢٦١ص ث ٢ج ، باسنألا : ملسم نب ةملس ، يبتوعلا )٤(

 . ١١ص ث يفيرط ليبن دمحم ‘ قيقحتو ح رشو عمج ‘ ىرفنشلا ناويد ح رش : رظنا )٥(

١٥٢



 :ارعش هموقل لاقو

 ليمأل مكاوس لهأ ىلإ ينإف مكيطم رودص يسع ينب اوميقأ

 لحرأو اياطم يتايطل تتشو رمقم ليللاو تاجاحلا تمح دقف

 لقعي وهو ابهار وأ ابغار ىرس ئرما ىلع قيض ضرالاب ام كرمعل

 لجوه ءامهب يفسعلا لجوهلا ىده تحن اذإ مالظلا زاتجمب تسلو

 لقلقمو حداق هنم رياطت يمسانم ىقال ناوتصلا رغمألا اذإ

 لهذيف احفص ركذلا هنع برضأو هتيمأ ىتح عوجلا لاطم ميدأ

 [٧٥]لوطتم ؤرما لوطلا نم ملع هل ىري ال يك ضرألا برت فاتسأو

 لكامويدلالإهب شاع برشم فلي مل مذلا بانتجا الولو

 لوحتأ امثيرالإ ماذلا ىلع يب ميقتالةرحاسفن نكلو

 لمحتلا ءانغلا تحت حرم الو مفشكم بطخ لك نم عزجالو

 لملمتت هناضمر يف هيعافأ هباعل بيذي ىرعشلا نم مويو

 ('لبع رملا يمحتألا الإ رتس الو هنود نكلو يهجو هل تبصن

 رابخألا باب يف هموق نيبو هنيب ىرج امو ىرفنشلا ربخ قايس يف هنا ءاش نإ انلو

 .قيفوتلا هننابو

 :مهلاجرو مهئامسأ قاقتشاو دماغ باسنأ

 نب هللا دبع نب ثراحلا نب بعك نب هللا دبع نب رماع همساو دماغ اماف :يبلكلا لاق

 ،مهنود دمغتف رش هتريشع نيب عقو دق هنأل دماغ يمس امتإو دزألا نب رصن نب كلام

 لايقأ نم ليق مسالا اذهب هامس :يبلكلا نبا لاقو .دمغلا هنمو ،اهرتسو اهاطغ يأ

 ليبن دمحم قيقحتو حرشو عمج 0 ىرفنشلا ناويد حرش يف ةديصقلا هذهل لماكلا صنلا رظنا )١(
 . ظافلألا ضعب يف فالتخا دوجو ةظحالم عم ٧٨٦٣ ص ‘ يفيرط

٥٢ ١



 رثك اذإ ) 'ىكرلا تدمغ مهلوق نم دماغ قاقتشا :لوقي ١) )يعمصألا ناكو ٥6 ريمح

 نمو .دماغ نب نايبظو دماغ نب ةانم دعس هللا دبع نب دماغ وهو دماغ دلوف .اهؤام

 ونب مهلاجر نمو] حرفلا ةبكار ونب مهنمو ،دماغ نب ةانم دعس نب لودلا ونب مهلئابق

 نب فتحم مهلاجر نمو ،'"![حرفلا ةبكار ونب مهنمو ‘دماغ نب ةانم دعس نب لودلا

 نب ةانم دعس نب لودلا ةبلعث نب نايبذ :نزام ينب نمو ،ةفوكلاب دزألا تيب وهو ؤميلس

 .() رعاشلا ) ةورف يبأ نب قراط يبأ نب ةداتق لاق ،دماغ

 (ريفوانل نيمناغ انبأل ديز لعف سراوفلا لعف ولو

 همساو غجرعالا نايبظ وبأ مهلاجر نمو ")يلهاجلا رعاشلا ةبتع نب سارف مهنمو

 ةبلعث نب نايبذ نب نزام نب لهذ نب عيبس نب مشج نب ريثك نب ثراحلا نب سمش دبع

 دقو ةروهشملا برعلا ناسرف نم وهو دماغ نب ةانم دعس نب لوتلا نبا

 وبأ يلهابلا عمصأ نب يلع نب بيرق نب كلملا دبع وه : (م١٢٨۔٠٤٧/ه٦١٢۔٢٢٦١) : يعمصألا )١(
 هدلومو عمصأ هتج ىلإ هتبسن . نادلبلاو رعشلاو ةغللاب ملعلا ةمئأ دحأو ، برعلا ةيوار ، يعمصألا ديعس

 اهب فحتيو 0 اهرابخأ ىقلتيو ، اهمولع سبتقي ، يداوبلا يف فاوطتلا ريثك ناك . ةرصبلا يف هتافوو
 لاق . ( رعشلا ناطيش ) هيمسي ديشرلا ناكو 0 ادج ةريثك هرابخأ ، ةرفاولا اياطعلاب اهيلع افاكيف 3 ءافلخلا
 ، ةغلل موقلا نقتأ ناك : يوغللا بيطلا وبأ لاقو . يعمصألا نم رعشلاب ملعا ادحأ انيأر ام : شفخالا
 هفيناصتو ٠ ةزوجرا فالا ةرشع ظفحأ : لوقي يعمصالا ناكو © اظفح مه رضحاو ٠ رعشلاب مهملع او

 ) و ( فدارتملا ) و ( ناسنإلا قلخ ) و ث هفيلات نم هنا يف كوكشم ( دادضألا ) و ( لبإلا ) اهنم ، ةريثك
 ) و ( تارادلا ) و ( ءاشلا ) و (ليخلا ) و 0 ناويحلاو ناسنإلا نع ءاضعألا ءامسأ يف ( قرفلا

 عبارلا ءزجلا ، مالعألا : نيدلا ريخ ؛ يلكرزلا : رظنا ( اهتافصو شوحولا ) و ( ةمرلا يذ ناويد حرش
 . ٢١٦١ص ت

 :حتفلاب كدمغ )دمغ۔برعلا ناسل رظنا .اهؤام بهذ :ةيكرلا تدمغ :لاقي ،ةيكر اهدرفم :ىكرلا )٢(

 .(اهؤام رثك :حرف نزو ىلع وءاهؤام بهذ
 ,{ .لصالا نم راركت )٢(

 هل ةمجرت ىلع رثعن مل رومغم يلهاج رعاش يدماغلا : ةورف يبا نب قراط يبا نب ةداتق ) 3 (

 . ٣٧١۔٢٧١ص ث ٢ج ى باسنالا : ملسم نب ةملس 0 يبتوعلا )٥(
 . ٤٩٣ ص : قاقتشالا : نسحلا نب دمحم ركب وبأ ؛ ديرد نبا )٦(

 . هل ةمجرت ىلع رثعن مل رومغم يلهاج رعاش : ةبتع نب سارف )٧١(

١٥٤



 دفو ،ارعاش اسراف ناكو ثةثالثلا برعلا ناسرف ركذ دنع هباتك يف ا')يلمسقلا هركذ

 وهو ‘ءاطعلا نم ةئامسمخو نيفلأ يف اباتك هل بتكو ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ

 هلعف نمف .ةيلهاجلا يف تاراغلا ريثك نايبظ وبأ ناكو .ةيسداقلا موي دماغ ةيار بحاص

 ديري معثج يف يفاجعلا هديصح الإ هبتني ملف ،قيقعلاب اعجطضم ناك هنأ ،ةيلهاجلا يف

 نم هبتنا املف ،هدي يف هسرف نسر ناكو زعمألا ةبضهب دماغ تناكو ،دماغ ىلع ةراغلا

 عقاو ىتح جرعي ملو ،مهربخيف هموق تأي ملو هسرف بكرف بثو ليخلا ليهصب هئارو

 مزهناف ‘هلتقف هنعطف هديصح ىلع [٨٥]ةشو ،مهفشك ىتح مهيف نعطي لزي ملف ،موقلا

 .( يلمسقلا باتك نم ) همامت ىلإ عجرن :دماغ تلاقف ‘هباحصأ

 دبع مهنمو هلاجرلا ىلع ناكو ،نيفص موي يلع عم لتف "ريهز نب بدنج مهنمو

 كلام مهنمو .مهلاجر نم ناكو ،زيزعلا دبع نب رمعل ناسارخ يلاو ميعن نب نمحرلا

 ىلإ دفو ،'‘عقرملا نب نجحلا مهنمو .نطب ةنيهللا وبأ مهنمو ارعاش ناك '"اةنيهللا

 فوع نب نمحرلا دبع مهنمو ءةارسلاب فارشأ مه و ملسو هيلع هللأ ىلص يبنلا

 همساو . تاقثلا دحا ، يرصبلا مث 0 يناسارخلا يلمسقلا ديز وبأ 0 ينابرلا دباعلا مامإلا : يلمسقلا(١)

 ، يدبعلا نوراه يبأو ، بويأو 0 قارولا رطمو ث رانيد نب هللا دبع نع ثئح . ملسم نب زيزعلا دبع
 نب دمحم نيدلا سمش . يبه ذلا : رظنا . ةنمو نيتسو عبس ةنس تام . ةذع و ٠ نمحرلا دبع نب نيصحو

 ١٩٩٦ ‘ ةرشع ةيداحلا ةعبطلا { نانبل ؤ توريب ت ةلاسرلا ةسسؤم © ءالبنلا مالع أ ديس { نامثع نب دمحأ

 . ٢٣٩١۔١٢٩١ص 4 ٨ج .

 كلت يف لتقو ، يلع عم نيفص ةلاجر ىلع ناك : يدزالا ريخلا بدنج ىمسيو ريهز نب بدنج )٢(
 هريس نميف ناكو ، طيعم يبأ نب ةبقع نب ديلولا يدي نب رحاسلا لتق يذلا وه : ليقو . نيفصب برحلا
 ةباغلا دسأ : دمحم نب يلع نسحلا وبأ ؛ ريثألا نبا : رظنا . ماشلا ىلإ ةفوكلا نم هنع هنلا يضر نامثع
 ‘ بيذهتلا بيذهت : يلع نيب دمحأ ٠ ينالقسعلا رجح نبا . ٥٦ ٥ص 4ی لوالا ءزجلا ٠ ةباحصلا ةفرعم يف

 . ٨١٣ص ث لوألا ءزجلا

 .هل ةمجرت ىلع رثعن مل رومغم يلهاج رعاش : ةنيهللا كلام )٢(
 يدزألا ى ثراحلا دبع نب ثراحلا نب ثراحلا نب دعس نب عقرملا نبا وه : عقرملا نب نجحلا )٤(

 ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا : ينالقسعلا رجح نبا رظنا . ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع دفو ‘ يدماغلا
 ةفرعم يف ةباغلا دسأ : دمحم نب يلع نسحلا وبأ ؛ ريثألا نبا . ٥١٥١٢ص ١0ج ‘ يبرعلا ركفلا راد 4
 . ٠٠٧ص ث لوألا ءزجلا ، ةباحصلا

٥ ١



 قراشلا ديع مهنمو ©بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا ىثر يذلا ‘ رعاشلا ١) )رمحألا نبا

 رعاشلا ديعس يبأ نب ديعس مهنمو ،يلهاج رعاش ا""برهم نب ةعيبر مهنمو ،طعل نبا

 باحصأ نم ثبض نب هللا دبع نب ريخلا بدنج نب دماغ مهنمو ا"رابنألا بحاص

 يناتسب ناكو ‘ يناتسب رحاسلا همسا و رحاسلا لتق يذلا وه بعك نب بدنجو ،يلع

 اذه لعفي وه امنيبف ؤاهجرف نم لخديف ةقان ىلإ دمعيو ،اهييحي مث اسفن لتقي هنأ ىري

 ،بدنج ىلإ رظن ،اهريمأ وهو .ةفوكلا عماج يف طيعم يبأ نب ةبقع نب ديلولا يدي نيب

 بدنج لبقاف هنم فيسلا ذخأف ،هيدي نيب افيس لقصي وه و ليقص ىمسي هل ىلوم ىتأف

 يجل :لاق مث كسأ ر نابأف فيسلاب هبرضف 0 رحاسلا ىلع فرشأ ىتح ريسي بعك نبا

 لتقف 6هالخ ‘ هتفالص ناجسلا ىأر املف ،ةبقع نب ديلولا هذخأف ،اقداص تنك نإ كسفن

 ةعيطق ونب مهنمو ‘ةرصبلاب ةربقملا مهلو رماع نب ركشي ونب مهنمو .ناجسلا ديلولا

 . '") مهنم ادماغ نأ لاقيو سبع يف مهو

 وه ةلامث نإ لاقيو ،زاجحلاب ةلامثو افوع نجحأ نب ملسأ دلوو ،هامر مهد ونب مهنمو

 نب هللا دبع نب بعك نب هللا دبع دلوو ‘بعك نب هللا دبع زاجحلاب وهو ملسأ نب فوع

 دعس :هللا دبع نب ارماع دماغ دلوف ،هللا دبع نب دماغ وهو الجر دزألا نب رصن

 . ةمجرت ىلع هل رثعن مل رومغم يمالسإ رعاش : رمحألا نب فوع نب نمحرلا دبع )١(
 .ةمجرت ىلع هل رثعن مل رومغم يلهاج رعاش : برهم نب ةعيبر )٢(
 زوريف اهيمست سرفلا تناكو ، خسارف ةرشع امهنيب ، دادغب يبرغ يف تارفلا ىلع ةنيدم : رابنألا )٢(

 ءافلخ لوأ 0 حافسلا سابعلا وبأ اهددج مث ، فاتكألا وذ زمره نب روباس اهرمع نم لوأ ناكو 0 روباس

 اًمل رصن تخب نال رابنألا تيمس امنإ : ليقو . تام نأ ىلإ اهب ماقأو ، اروصق اهب ىنبو ، سابعلا ينب
 هنال هب تمس ، لباب دح رابنالا : مساقلا وبأ لاقو ، اهيف ىرسألا سبح مهل قالخأ ال نيذلا برعلا براح
 لاقي ناكو 0 اهنم اهباحصأ قزرت ةرساكألا تناكو 0 نيتلاو تقلاو ريعشلاو ةطنحلا ريبانأ اهب عمجي ناك
 يضر قيدصلا ركب يبأ مايأ يف رابنألا تحتف . رابنألا تلاقو اهتبرع برعلا اهتلخد املف 0 ءارهألا اهل
 رظنا . مهريغ و ةباتكلاو ملعلا لها نم ريثك قلخ اهيلإ بسنو ى ديلولا نب دلاخ دي ىلع ه١٦١ ةنس هنع هنا
 . ٨٥٢۔٧٥٢ص لوالا ءزجلا . نادلبلا مجعم : هللا دبع نب توقاي ؛ يومحلا :

 . ٥٧١۔٤٧١۔٣٧١ص ث ٢ج ‘ باسنألا : ملسم نب ةملس ، يبتوعلا )٤(

١٥٦



 يذلا ''١يراشلا رفاسم دماغ نمف دماغ نب نايبظو دماغ نب كلامو ،دماغ نب ةانم

 . :) } (""لوص نب دمحم هلتقف ( ٢ اةينمرأب حاقسلا مايأ يف جرخ

 :بعك نب كلام

 دزالا نب رصن نب كلام نب هللا دبع نب بعك نب ثراحلا نب بعك نب كلام دلوو

 نب هللا ديع ةعاجشلا يف ةروهشم بقانم رصم يف مهلو دماغ يف مه و ناعجش الاجر

 هللا دبع نب ناندع دلوف ؤهللا دبع نب ناندع الجر نارهز نب هللا دبع دلوف ‘نارهز

 :ناندع نب سود دلوف زاجحلاب ةثهدو ناندع نب ةثهدو ناندع نب سود : نيلجر

 رئاثو بهنمو ،‘سود نب هللا دبعو “سود نب رئاثو سود نب بهنمو “سود نب مناغ

 مناغ نب ةيواعم و ،مناغ نب مهف :نيلجر سود نب مناغ دلوف زاجحلاب هللا دبعو

 ورمعو ،[٩٥]نامعب مهو مهف نب كلام :نيلجر مناغ نب مهف دلوف زاجحلاب ةيواعمو

 دلوف .ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا بحاص ةريره يبأ طهر .زاجحلاب مهو مهف نبا

 ورمع نب فيرطو ورمع نب حناسو ،ورمع نب ميمه :طهر ةعبس مهف نب ورمع

 وبأ رماع نمف ،ورمع نب ميلسو ورمع نب مهفو ورمع نب هلجو ،ورمع نب مزحلاو

 يبأ نب ثايغ نب فيرط نب دبع نب ثملسو هيلع هنلا ىلص يبنلا بحاص .ةريره

 نب مناغ نب مهف نب ورمع نب رماع نب ناميلس نب ةبلعث نب دعس نب هبنم نب بعص

 سود

 يف حافسلا سابعلا يبأ دهع يف سابعلا ينب مكح ىلع جرخ 0 جراوخلا نم دئاق : يراشلا رفاسم ( ١(
 ريرج نب دمحم 4 يربطلا رظنا . كاذنآ ناجيبرذأ ىلع نييسابعلا لماع لوص نب دمحم هلتقف 7 ةينيمرأ

 . ٤٦٦ ص ت ٧ج ٠ يربطلا خيرات :

 لوأ ناكو 0 مالسلا هيلع حون نب ثفاي نب رموأ نب اطنل نب انيمرأ ىلإ ةبسن كلذب تيمس : ةينيمرأ )٢(
 . اهيحاونو طالخ ىربكلا ةنيمرأ : ليقو . ىرغصلاو ىربكلا ناتينيمرأ امه : ليقو 0 اهنكس نم
 دهع يف تحتف ثيح مالسإلا ءاج ىتح مورلا ديب ةينيمرا تيقب . اهيحاونو سيلفت ىرغصلا اينيمراو
 ءزجلا © نادلبلا مجعم : هللا دبع نب توقاي ؛ يومحلا : رظنا . هنع ىلاعت هنا يضر نافع نب نامثع

 . ١٦١۔٩١٥١ص ى لوألا
 سابعلا وبأ ، لوألا يسابعلا ةفيلخلا دهع يف ناجيبرذأ ىلع نييسابعلا لماع : لوص نب دمحم )٢(

 خيرات : ريرج نب دمحم 4 يربطلا رظنا . هلتقو اينيمرا يف يراشلا رفاس ةروث ىلع ىضق 4 حافسلا

 . ٩١٧١ص ب ٢ج . باسنألا : ملسم نب ةملس . يبتوعلا ) 3 ( . ٦٦٤ص ت ٧ج ‘ يربطلا

٥٧ ١



 نب كلام نب هللا دبع نب بعك نب ثراحلا نب بعك نب نارهز نب هللا دبع نب ناندع نبا

 بحاص وهو 7 هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نم ناكو .دزألا نب رصن

 نب فيرط نب ورمع نب ليفطلا مهنمو .ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع رابخألاو تاياورلا

 وه لب :بسنلا لهأ ضعب لاقو ،مهف نب ورمع نب فيرط نب ةملس نب ةبلعث نب صاعلا

 نب ميلس نب ةبلعث نب صاعلا نب فيرط نب ورمع نب ليفطلا وهو ،مهف نب كلام دلو نم

 ىلص هللا لوسر ىلع مدق يذلا وهو ،سود نب مناغ نب مهف نب كلام نب ثراحلا نب طيقل

 . () ملسو هيلع هللا

 :بعك نب نارهز

 دلوف دزالا نب رصن نب كلام نب هللا دبع نب بعك نب ثراحلا نب بعك نب نارهز اماف

 ،نارهز نب ةربعو ،نارهز نب كلامو نارهز نب رصنو ،نارهز نب هللا دبع :رفن ةتس

 نارهز نب بلقص امأو ،فقاولا ملعيل انم اوهس هلبق نارهز نب هنا دبع ةمجرت انمدق دقو
 يدع نب هللا دبع نب رماع نب هللا دبع ةربع ينب نمف ،ناره ز نب فحقو ؛ةبلاقصلا مهف

 . '") ةربع نب ديبع نب ةزمح نب ةيواعم نب نايح نبا

 :كلام ينب باسنأ

 نب بعك نب نارهز نب هللا دبع نب ناثدع نب سود نب مناغ نب مهف نب كلام امأف

 نب يتوت :مهو الجر رشع دحأ "دزألا نب رصن نب كلام نب هللا دبع نب بعك نب ثراحلا
 ،ثكلام نب نعمو ،كلام نب ةءانه و ،يتوت ابأ كلام ىنكي ناك هبو ،هدالوأ ربكأ ناكو كلام

 ©قارعلاو ةريحلا كلم يذلا ءحاضرولا وهو كلام نبي ١ لأابرش١) ٢) ةميذجو

 . ١٧٧١۔٦٧١۔٥٨١٧١ص . ٢٦ج . باسنالا : ملسم نب ةملس ى يبتوعلا )١(

 . ١٧٧٧ ص 4 هسفن ردصملا ) ( ٢

 . قارعلا يف ةيخونتلا ةلودلا كولم ثلاث : يعاضقلا يخونتلا منغ نب مهف نب كلام نب ةميذج : شربألا ةميذج )٢(
 نيع و ةقرلاو رابنألاو ةريحلا كلم هل عمتجا . ةلودلا هذه كولم نم هقبس نم زعا ناكو . اليوط ارمع شاع . يلهاج
 شويجلاب ازغ نم لوأ وهو . كلذ ءارو امو ، نيربسو ريمعلا ىلإ ربلا فارطأو تيهو هقبو ةيناطقطقلاو رمتلا
 هيف صربل ( شربالا ) و ( حاضولا ) هل لاقي ناكو . برعلا كولم نم برحلل قيناجملا هل تلمع نم لوأو " ةمظنملا
 . هلتقف ) ءابزلا ابا - برظلا نب ورمع ( اهكلم براحو ى اهازغف & ةريزجلا ضراو ماشلا فراشم كالتما ىلا حمط .

 ةجوز اهسفن هيلع تضرعو ةميذج تلسار مث ٠ تدعتساو ، رمدت يف دنجلا ءابزلا تعمجف . فرصناو 0 هدالب بهتناو

 . يناثلا ء زجلا ٠ مالعالا : نيدلا ريخ ؛ يلكرزلا رظنا . ةفوكلا يف ناكو . اهيبأ راثب هتلتقف ، ليلق عمج يف اه ءاجف 4

 . ٤١١ص
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 نب ثراحلاو ،لقاألا مهنم نامعبو «سرافو ا'انامرك ضرأب هدلوو كلام نب ةميلسو

 مهو كلام نب ةبلعثو ،كلام نب ةنابشو ‘كلام نب ديهارفو ‘كلام نب ورمع و كلام

 دزألا نم مدق نم لوأ ي دزألا مهف نب كلام ناكو .دايز همساو كلام نب زامجو ،خونتب

 برام ضرأ نم رماع نب ورمع دبع دزالا ةلمج يف جرخ نيح جرخو ،نامع ىلإ

 باب يف اذه انباتك يف مهربخ كلذ دعب يتأيسو ،نيتنجلا برخو مرعلا ليس عقو نيح

 . '") ىلاعت هنلا ءاش نإ مه رابخأ

 :هدلو راشتناو نارهز نب رصن

 نب رصن نب كلام نب هللا دبع نب بعك نب ثراحلا نب بعك نب نارهز نب رصن امأف

 نب هللا دبع نب بعك نب ثراحلا نب بعك نب نارهز نب رصن نب نامثع نب دزالا

 نب بجشي نب ابس نب نالهك نب ديز نب تبن نب ثوغلا نب دزألا نب رصن نب كلام

 رمنلاو ،نامثع نب ىمح ىمسي يذلا وهو هللا دبع :طهر ةعبرأ دلوف كناطحق نب برعي

 مناغ و دحاو مهنم نامعب سيلو ‘نامثع نب بلاغ و زاجحلاو نامعب مه و نامثع نبا

 وه و نامثع نب ىمح ىمسي يذلا وهو هنلا دبع :طهر ةعبرأ [٠٦]ءالؤهف ،نامثع نبا

 نب نيفح :طهر ةعبرأ نارهز نب رصن نب نامثع نب رمنلا دلوو ،هللا دبع نب دمحيلا

 نيفح دلوف ةعبرالا ءالؤهف ،رمنلا نب رامنأو ،رمنلا نب ميلسو رمنلا نب ميلعتو ،رمنلا

 نب رامنأ نب شيج رمنلا نب رامنأ دلوو رماع ينب روثو ،ةنانكو ،سواألا :رمنلا نبا

 بلاغ نب مزاحو ‘بلاغ نب منغ :طهر ةثالث نامثع نب بلاغ دلوو ،نامثع نب رمنلا

 ،ليبق حامج نومسي ،بلاغ نب هعارفو .زاجحلاب ءالؤهف ‘بلاغ نب دعسو ةثع دوهو

 ناركمو سراف نيب ةعساو ندمو ىرقو دالب تاذ ةرومعم ةريبك ةيحانو ةروهشم ةيالو : نامرك )١(
 ةرثك يف ةرصبلا هبشت ، عرضلاو يشاوملاو عرزلاو لخنلا ةريثك دالب يهو ، ناسارخو ناتسجسو
 هيلع حون نب ثفاي نب يطنل نب جولف نب نامركب نامرك تيمس 0 تاريخلا ةعسو اهتدوجو رومتلا
 اهنطوتساو نسلألا تلبلبت امل اهلزن هنأل ، ح ون نب ماس نب كراف نب نامركب تيمس امنإ : ليقو 0 مالسلا
 صلعلا يبأ نب نامثع دي ىلع هنع هللا يضر باطخلا نب رمع دهع يف نامرك تحتف ، هب تيمسف
 , ٥٥٤۔٤٥٤ص ث عبارلا ءزجلا { نادلبلا مجعم : هللا دبع نب توقاي ؛ يومحلا رظنا . يفقثلا

 )٢( باسنألا : ملسم نب ةملس ؛ يبتوعلا ، ج٢ ، ص١٨١ .
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 نب ورمع دلوف مناغ نب ورمع وه الجر نارهز نب رصن نب نامثع نب مناغ دلوو

 . '') ورمع نب سمش : الجر مناغ

 ٥. دلو راشتناو ورمع نب سمش بسن

 نب ثراحلا نب بعك نب نارهز نب رصن نب نامثع نب مناغ نب ورمع نب سمش دلو

 ةلوعمو ،سمش نب نادحلا :طهر ةعبرأ دزألا نب رصن نب كلام نب هللا دبع نب بعك

 نوجّوتملا نادحلا ةعبرأ ءالؤهف ،©سمش نب بدنلاو ©سمش نب دايزو ©سمش نبا

 دلوف نارهز نب رصن نب نامثع نب مناغ نب ورمع نب سمش نب نادحلا امأف ااسمش

 !معن ونبو دواج ونب مهنم نسرو 6 سمش دبعو 4 كلامو نايحض :مهو طه ر ةسمخ

 يحد نب فيكع نب باهش نب رضاح تنب قانع يحد ينب نمف ،نسر ينبا دبع ونبو

 نب نايحض دلوو ،ا"!يكتعلا ةرفص يبأ نب بلهملا مأ يه و نادح نب رهس دبع نبا

 هبشخ :طه ر ةثالث نادحلا نب نايحض نب نايحض دلوف ،نايحض نب نايحض نادحلا

 نب نايحض نب طيقل دلوف نايحض نب ناسيمو ‘نايحض نب طيقلو ‘نايحض نبا

 وبأ دلوف ،نطقو ،نادعمو يراوحلا وبأ :طهر ةثالث سمش نب نادحلا نايحض

 يراوحلا يبأ نب دمحم دلوف ةلوعمو 6يدابو ادمحم :طهر ةثالث طيقل نب يراوحلا

 يبأ نب دمحم ونب رشبو ©قفومو .ح انج :مهو طهرةثالث طيقل نبا

 . ٣٤٢۔٢٤٢ص ‘ هسفن ردصملا )١(
 يدزألا قارس نب ملاظ ةرفص يبأ نب بلهملا : (م٢٠٧۔٨٢٦/ه٢٨۔١٧) ةرفص يبأ نب بلهملا )٢(

 { ابد يف دلو 6 قارعلا له أ ديس اذه ث ريبزلا نب هننا دبع هيف لاق . داوج شاطب ريمأ ٨6 ديعس وبأ . ركتعل ١

 . ريبزلا نب بعصمل ةرصبلا ةرامإ يلوو . رمع مايأ يف هيبأ عم ةنيدملا ىلإ مدقو 0 ةرصبلاب اشنو
 مهيلجي دلب لك نا هل طرشو . دالبلا ىلع اوبلغ دق اوناكو . ةقرا زاألا لاتقل بدتناو . دقرمسب هنيع تنئقفو

 . لاوهالا مهنم اهيف يتل اماع رشع ةعست مهبراحي ماقاف . ةنسلا كلت هجارخ يف فرصتلا هل نوكي هنع

 ىلع ناورم نب كلملا دبع هالو مث 0 دالبلا يف مهتيقب درشو 0 نيريثك لتقف ، مهب رفظلا هل مت اريخأو

 وهو ( نورصني ال متح ) برحلا يف هراعش ناك . اهيف تامو ، ه٩٧ ةنس اهمدقف ‘ ناسارخ ةيالو

 ريخ ؛ يلكرزلا رظنا . ةريثك هرابخأو ، بشخلا نم كلذ لبق تناكو 0 ديدحلا نم بكرلا ذختا نم لوأ
 . ٥١٣ص ى عباسلا ءزجلا ، مالعألا : نيدلا
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 دمحم نب رشب ينب ،ديدحو ‘هللا دبع :نيلجر دمحم نب رشب دلوف .'') طيقل نب يراوحلا

 نب [نادحلا نب بيبشو] نادحلا نب ديعس ابأ :نيلجر طيقل نب نادعم دلوو ،طيقل نبا

 نب مهرج :نيلجر دلوف ورمع نب سمش نب نادحلا نب كلام امأو ورمع نب سمش

 :نيلجر سمش نب نادح نب كلام دلوف ،[كلام نب كلامو] سسمش نب نادح نب كلام

 يح نب رمعو ،َيح نب ىزرم :نيلجر كلام نب يح دلوف ‘كلام نب رشبو ‘كلام نب يح

 نب هللا دبع :طهر ةتس سمش نب نادح نب كلام نب [َيح نب ىزرم دلوف] ‘كلام نبا

 دلوف ،ىزرم ينبا نيليغلاو ‘ىّرم نب ةبوتو ،ىّرم نب عاجشو ،ىرم نب لزانمو ،ىرم

 ىّرم نب لزانم نب ديعس دلوف . ا"١ ىرم نب لزانم نب ديعس وه الجر ىزرم نب لزانم

 نب لزانم نب ديعس ينب نيزرو ؤديعسو ناطحقو ،ناميلسو ،كلملا دبع :طهر ةسمخ

 بيبش :طهر ةثالث كلام نب يح نب رصع دلوو ،نادحلا كلام نب يح نب [١٦]ىرم

 نب ةعاضق :رصع نب دلاخ ينب نمف رصع نب دلخمو رصع نب دلاخو رصع نبا

 ينب نمو رصع نب دلاخ نب ةعاضق نب رصع نب دلاخ نب ةعاضق نب رصع نب دلاخ

 نب نادحلا نب كلام نب يح نب رصع ينب يف ءالؤهف رصع نب ديلولا :رصع نب دلخم

 دمحأ :طهر ةعبرأ دلوف سمش نب نادحلا نب كلام نب كلام نب رشب امأو .سمش

 نب ورمع نب سمش نب نادحلا نب كلام نب كلام نب رشب نب ديزيو ؛هللا دبعو دمحمو

 ناميس نب ةربص :سمش نب نادحلا ينب نمف .نارهز نب رصن نب نامثع نب مناغ

 يف كلذ ناكو ء'"١سرفلا كلم درجدزي دئاق كرهش لتق موي ةءعونش سأر ناك ينادحلا

 . ٤٤٢۔٣٤٢ص ‘ ٢ج ‘ باسنألا : ملسم نب ةملس ؛ يبتوعلا )١(
 .٤٤٢ص . ٢ج .4 باسنألا : ملسم نب ةملس ؛ يبتوعلا )٢(

 روبهاش نبا وهو (م٠٢٤-٩٩٣) لوالا درجدزي مه رهشأ نييناساسلا كولم نم ةثالث مسا : درجدزي )٢(

 ( نييناساسلا كولم رخآ وهو )م٦ ٥١٦٣٢ ( ثلاثلا درجدزي مهنمو 0 هحماستو هلدعب رهتشا 0 ثلاثلا

 ٥ ةليغ تام 0 م٢٦٤٦ ةنس دنواهنو م٥٢٦ ةنس ةيسداقلا يف برعلا همزه ( انه انينعي يذلا وهو

 © نانبل ى توريب 0 قرشملا راد 0 مالعألاو ةغللا يف دجنملا رظنا . نييناساسلا ةلود هتومب تضرقناو
 . ١١٦ص ث م٦٩٩١ ث نوثالثلاو ةسماخلا ةعبطلا
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 ىلع لخد يذلا وهو '')ينادحلا ناميس نب ةربص و٬هللا همحر باطخلا نب رمع ةفالخ

 اي : لاقف ناميس نب ةربص ماقف ‘ اوزجواف اوملكتف هدنع دوفولاو نايفس يبأ نب ةيواعم

 :ةيواعم هل لاقف .مهلاقم نسحأ دنع انلاعف ىندأب نحنو لاقم يح اتنإ نينمؤملا ريمأ

 تيأر :لاق 0 )ءالعلا نب ورمع يبأ نع عمصألا نب دايز زاجأ يذلا وهو .تقدص

 ينب نم لاق ؟مهيأ نم :تلق دزألا نم لاق ؟لجرلا نم :تلقف هتحصفتساف ةكمب ايبارعأ

 :لاقف ثكدالب يل فص :هل تلق .نامع نم لاق ؟دالبلا يأ نم :تلقف سسمش نب نادحلا

 ‘كلام نع ينربخأ :تلقف 4 حبصأ لمرو ح دلص لبجو حصحص ءاضفو حيفأ فيس

 نأ تملع امأ لضفأ لخنلا نإ الك :لاق ؟لبإلا نع تنأ نيأو :تلقف ‘لخنلا :لاقف

 اهورفو ‘ءامغ اهعذجو ‘ ءاشر اهفيلو .ءالص اهبركو ءءايض اهفعسو ءاذغ اهلمح

 هلوق .رايتلا ةخجان هيف عمسي ال رطقب انأ :لاقف ؟ةحاصفلا هذه كل ىتأو :تلقف ءانإ

 هطلاخت ضايب :حبصألاو ©بلصلا :حدلصلاو سلمألا :حصحتصلاو غعساو :حيفأ

 ‘ضرذلا نم ةيحاتلاو ورفلاو ‘ةلخنلا هلصأ :ورفلاو لبحلا :ءاشرلاو ‘هرمحلا

 .ا") ج وملا :رايتلاو ‘توتصلا :ةخجانلاو

 سأر ، ناطحق نم 0 ةءونش نم 0 نادح ينب نم ، يدزألا ناميش نب ةربص : ناميش نب ةربص )١(
 كلت يف لتق 0 ليقو { اه راسي ىلع ةشئاع عم اهيف ناك 0 لمجلا ةكرعم يف مهدناقو ‘ همايأ يف دزالا

 © هدنع دوفولاو ةيواعم ىلع ةربص لخد : دربملا لاق . ةيواعم ةفالخ ىلإ شاع هنأ باوصلاو { ةعقوملا
 ىندأب نحنو ، لاقم يحب انسلو 0 لاعف يح انإ ، نينمؤملا ريمأ اي : لاقف ، ةربص ماقف ، اورثكأف اوملكتف
 9 ثلاثلا ءزجلا 0 مالعألا : نيدلا ريخ ؛ يلكرزلا رظنا . تقدص : لاقف 0 مهلاقم نسحأ دنع ٠ انلاعفأ

 . ٠٠٢ص
 وبأ يرصبلا ينزاملا يميمتلا رامع نب نابز : (م١٧٧۔٠٩٦/ه٤٥١۔٠١٧) ءالعلا نب ورمع وبأ )٢(

 ٠ ةرصبلاب اشنو { ةكمب دلو 0 ةعبسلا ءارقلا دحأو . بدالاو ةغللا ةمنأ نم 0 ءالعلاب هوبأ بقليو 6 ورمع

 : قدزرفلا لاق ، ةفوكلا يف تامو

 رامع نبا ورمع ابأ تيتأ ىتح اهحتفأ و اباوبأ قلغا تلز ام
 بارعأ نع هرابخأ ةماع تناكو 0 رعشلاو نآرقلاو ةيبرعلاو بدالاب سانلا ملعأ ناك : ةديبع وبأ لاق

 رظنا . ) ءالعلا نبا ورمع يبأ رابخأ ( باتك يلوصللو . ةروثأم تاملكو رابخأ هل { ةيلهاجلا اوكردا

 . ١٤ص ث ثلاثلا ءزجلا ، مالعألا ، نيدلا ريخ ؛ يلكرزلا
 . ٥٤٢۔٤٤٢ص ث ٢ج ‘ باسنألا : ملسم نب ةملس ؛ يبتوعلا )٢(

١٦٢



 :مهكلمو هدلو راشتناو سمش نب ةلوعم بسن

 نب بعك نب نارهز نب رصن نب نامثع نب مناغ نب ورمع نب سمش نب ةلوعم اماف

 نامع كولم تناك هدلو نمف دزألا نب رصن نب كلام نب هللا دبع نب بعك نب ثراحلا

 ،نامعب لواعملا كولم امأف ،هدلوو مهف نب كلام دعب نم نامع يف كلملا راص هيلإو

 سانلا زعأ نم ناكو ‘هكلم دتشا كلمف ورمع نب سمش نب ''ةلوعم نب زيزعلا دبع

 نم تناكو ،©سراف فلأ مهنم ) 'ىبتساو بابعلا لهأ ىبس يذلا وهو ،ةكلممو اسفن

 ءاهتر هلأسف ،اهنانش يف ةلود مدقف ")لخنلا ةدعص نب ةلودلا ورمع تنب يبسلا ةلمج

 نيرحبلاو ةماميلا ىلإ ةلوعم نب زع ]٦٦٢[ دبع كلم غلب دق ناكو ،اهلهأ ىلع

 هلوسرو هلماع ناكو 7 ةواتأ ةماميلاو نيرحبلا له أ ىلع هل ناكو امه ء اروامو

 ىلع ةماميلا مدق اذإ هلزنم ناكو ،دمحيلا نب يراش نب لقاب اهضبق يف ةماميلا لهأ ىلإ

 لجعاف هتارم ضعب يف ةماميلا لقاب مدقف ةماميلا لهأ نم يفنحلا ورمع نب ورمع

 ىمسي ةماميلاب هل ناك سلجم يف اريثك ارشب سبحو .اهيف مهيلع ظلغاف .ةواتإلاب اهلهأ

 :() لوقي افتاه عمس ذإ هسلجم يف ةليل تاذ قاب وه امنيبف ناوهلا سلجم

 ابسقم امس دزألا فويس هتقس ةنح نب رايخلا هيدعت الولو

 ابوصأ ناك الوأ هولعف ولو ةونع ةواتإلاب اوطعأو اونادف

 (ثابكبك ينامعلا شيجلاب لزلزل ابكبك شيجلاب مار زع دبع ولو

 هحرش لوطي ثيدح يف ملسو هيلع هننا ىلص هنلا لوسر ىلع همودق يف هربخ امأو

 .)اراصتخا هتكرت [دقف]

 نامُغ يف كلملا مهيلإ راص نيذلا كولملا دحأ . ميدق ينامغ كلم : ورمع نب سمش نب ةلوعم نب زيزعلا دبع )١(
 9 سوباق ناطلسلا ةعماج 0 نامُغ مالعا ليلد رظنا ةكلممو اسفن سانلا زعا نم ناك 0 هدلوو مهف نب كلام دعب
 . ١٩١. ص٢ ١ ىلولا ةعبطلا ٠ نانبل ةبتكم

 .يبس :برعلا ناسل رظنأ .لتق :ىبتسا )٢(
 )٢( ص 0 ٢ج ؛ باسنألا : ملسم نب ةملس ؛ يبتوعلا ٢٤٧ .

 )٤( ث ٢ج ‘ باسنألا : ملسم نب ةملس ؛ يبتوعلا ص٢٤٦۔٢٤٧ .
 .ببك :برعلا ناسل رظنأ ۔بلق :بكبكو . ٢٤٧ ص هسفن ردصملا ) ( ٥

 )٦) باسنألا : ملسم نب ةملس ؛ يبتوعلا ٠ ج٢  4ص٢٤٧ .
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 يناثلا بابللا

 ءايبنألا ركذ يف

 مالسلاو ةالصلا مهيلع مهب مهبسن ةلسلس ةلصتملا

 :[مالسلا هيلع دومه]

 ضحون نب ماس نب مرإ نب رباع نب دوه ليقو ضوع نب دوه ليقو ،''اهنلا دبع نب دوه

 امهيلع حون نب ماس نب مرإ نب ضوع نب رزاع نب دولخلا نب دولخأ نب دوه ليقو

 لاق امك ةيصعملا كرتو هللا ةعاط ىلإ مهاعدف داع موق ىلإ ىلاعت هنلا هثعب ،'"'مالتملا

 هلإ نم مكلام هللا اودبعا موق اي :لاق ادوه مهاخأ داع ىلإو ب :ميكحلا زيزعلا

 هلإ ال نأ ةداهش يهو ،ديحوتلاب هرمأو ،مالسإلا وهو قحلا هنيدب هنلا هثعبف ،ا"١ههريغ

 مهاعدف ‘تاض رتفملا عيمجو ةاكزلا ءاتياو ةالصلا ماقاو كل كيرش ال هدحو هللا الا

 ديرت كنإو "نونجم كنإ :هل اولاقو ‘هوعيطي نأ اوبأف هللا ةعاط ىلإ هيلع هنلا تاولص

 الفأ ينرطف يذلا ىلع الإ يرجأ نإ ،ارجأ هيلع مكلاسأال » :لاقف ءايندلا ضرع

 انتهلآ ىلإ عجراف ،نونج يأ { ءوسب انتهلآ ضعب كارتعا دق دوه اي :اولاق ؤ") « نولقعت

 اودهشاو هنا دهشأ ينإ » :مالتسلا هيلع دوه لاق ،نونجلا ضعب كنع بهذيف ،اهدياف

 يناده ذإ دعب اهتدابع ىلإ عجرأ ال إمكتهلآ نم ا)«هنود نم نوكرشت امم يرب ينأ

 الأ كبر ىضقو « :ىلاعت هلوق وه و هريغ دبعأ الو هدبعأ نأ يناصوأو مالسإلل هلدا

 . ا( ('«نوكرشت امم ءيرب ينأو » 0ا٢) هايإ الإ اودبعت

 .مالسلا هيلع حون نب ماس نب مرآ نب ضوع نب داع نب دوراجلا نب حابر نب هنلا دبع نب دوه )١(
 .٠٢١ص ١ج ،م٠٩٩١ نانبل ،توريب فراعملا ةبتكم تاروشنم .ةياهنلاو ةيادبلا :ريثك نبا رظنا
 .١٠١ص م١٠٠٢/٢٦٠٠٢ ةايحلا ةبتكم راد ءايبنألا صصق :ريثك نبا
 ٨١ صم ١ ج باسنألا ،ملس نب ةملس.يبتوعلا(٢ (

 ٥٠. ةيآلا ، دوه ةروس ٦٥. ةيآلا ©فارعالا ةروس )٢(
 ٥٥٤٥٤٤٥١. تايآلا دوه ةروس )٤-٦(

 ٤ ٥. ةيآلا 6 دوه ةروس . 1 ةيآلا ،ءارسالا ةروس (٧)

 .٢٠١ص ءايبنألا صصق: ريثك نبا نع (فرصتب )القن )٨(
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 ابرع اوناك هموقو مالتسلا هيلع ادوه نأ هنع هنلا يضر سابع نبا نع ثيدحلا يفو

 ةةصو ،ةديرو ،ةرمز :لئابق رشع اوناكو ‘ءاعنصب نميلا ضرأب مهلزانم تناكو

 يديدش اوناكو ،[٢٦]هتيرذ مهو داع ونب مهلكو ‘ليئاسكلاو ،شيماهجلاو ،ةميدو

 .عارذ ةئام مهلوطأ لوط ناكو ،‘عورذو تانجو ،ةيشامو رومع باحصأو شطبلا

 .'') اعارذ نونامث مهنم ريصقلاو

 موق نم الجر هيري نأ هبر لأس ملسو هيلع هنلا ىلص هنلا لوسر نأ ثيدحلا يفو

 ةتس ةريسم ةفيلحلا يذب هسأرو ةنيدملاب هالجر تناك ‘مهنم الجر هللا رهظاف .داع

 . '") ملعأ هنناو لايمأ

 كرابت هللا ىحوأ ،هللا ةعاط نم هب مهرمأ ام هنم اولبقي ملو ادوه دوه موق "!اوبذك املف

 .نينسلاب مهذخأو رطملا مهيلع هناحبس هنلا كسمأو ‘كموق كلهم ينإ :دوه ىلإ ىلاعتو

 مهدحأل لاقي .امهل نوقستسي لاجر ةعبرأ مهنم اوثعبف ،رضلا مهلانو مهيشاوم تكلهف

 .ليق مهدحأ نأ رابخألا ضعب يفو ديعس نب ديزيو ،لازه نب مّيقلا رخآللو ،ليق

 مرحلا ىلإ اوراسف ،ناك مهتأ ملعأ هنناو ،داع نب نامقل ثلاثلاو ،داع نب دادش يناثلاو

 همسا ناكو ،هيلع انريسم نوكي ةقلامعلا نم اقيدص يل نإ :ميقلا مهل لاقف ،نوقستسي

 ،رمخ قز هيقسيو ،موي لك ةقان لجر لكل مهل رحني ارهش هعم اولزنف ،ركب نب ةيواعم

 :(ث}) روهشم تيب وهو هيف لوقت رعشلا نم اتيب هيراوج نم ةيراج مهيلع تضرعاف

 ('فيزرلا يفو بصخلا يف معنت دفاو نم كمأل ليو

 ءهيواداف ضيرمل تآ مل مهللا :لاقف ،يقستسي مرحلا ىلإ قلطناف ،هدي نم سأكلا ىمرف

 .٢٠١ص .هسفن ردصملا )١(
 .٠٢١ص هسفن ردصملا )٢(

 .ثيغاربلا ينولكأ ةغل يهو ،ةذاش ةغل كلذ نإو ،(موق)وهو دوجوم لعافلا نال بتك حيحصلاو )٢(
 نيعبس نم ابيرق ادفو داع ثعبف الجر نيعبس نم ابيرق ناك دفولا لاجر ددع نا ريثألا نبا ركذ )٤(

 .مرحلا دنع مهل اوقستسيلًالجر
 .١١١۔٠١١ص ءءايبنألا صصق :ريثك نبا :رظنأ.٠١١صءءايبنألا صصق :ريثألا نبا :رظنا )٥(
 .١١١ص ‘هسفن ردصملا )٦(
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 ءامسلا تدع رف :لاق ،هيقاس تنأ ام اداع قساف ،يقستسأ تئج امتإو ،هيدفاف ريسأل الو

 ام نهنم ذخ يدونو ،ءارمحو ،ءاضيبو ،ءادوس :تاباحس ثالث اهل تأشن مث ،تقربو

 يهف ءادوتسلا امأو حير ةبحاصف ءارمحلا امأو ،اهل ءام الف ءاضيبلا امأف :لاق .تئش

 داع دالب كرتت ءادوس ةباحس ترتخا :باحتسلا لبق نم اتوص عمسف .ءاملا ةبحاص

 بيجتسا دق دوه ءاعد نأو ،مهيلع لزان ءالبلا نأ اوملعف ادحأ مهنم رداغي ال ،دامرلاك

 مكنم لجر لك لأسيلف هنلا مرح يف نونمآ مكنإ :باحسلا لبق نم اودونف ،اوفاخف ،مهيف

 ةعبس رمع يطعاف رمعلا نامقل راتخاو ،يطعاف كلملا داع نب داوس راتخاف ،دارأ ام

 مهكاله ناكو مهعم هلنا هكلهأو مهيلإ عجرف هموق ىلإ عوجرلا ثلاثلا راتخاو ،رسنأ

 ركذ امك ،ةيشع ءاعبرألا موي مهنع تنكسو ،ةودغ ءاعبرألا مويلاب مهيلع تتأ حيرلاب

 مهاجنو هعم نمو مالتملا هيلع دوه جرخو 6( اموس مايأ ةينامثو لايل عبس ) ىلاعت هنلا

 . ") كالهلا نم هللا

 :مالتسلا هيلع حلاص

 نب رباع نب [٤٦]دوه نب دهم نب عورألا نب حشاك نب كشار نب رباك نب حلاص وهو

 هرمأو ،هنيدب هموق ىلإ مالتسلا هيلع احلاص ىلاعت هللا ثعب .مالتسلا مهيلع حون نب مرإ

 هموق لمعي نأ ،نيعمجأ مهيلع هننا تاولص ءايبنألا نم هلبق نم ىضم نم هب رمأ امب

 مالسإلا ىلإ حلاص مهاعدو ءانيش هب اوكرشي الو هودحويو هللا اودبعي نأو هنلا ةعاطب

 انأ الإ هلإ ال هنأ هيلإ يحون الإ لوسر نم كلبق نم انلسرأ امو » :زيزعلا لاق امك

 ال يذلا هللا ةدابع ىلإ مكوعدأ ينإ :لاقو ‘هموق حلاص اعدف &ا")« نودبعاف

 قيقحتب ء ريمح كولم يف ناجيتلا باتك :به و ،هبنم نبا :يف مالسلا هيلع دوه ةصق ليصافت رظنأ(١)
 يف و .٠٧٢-٨٣٢٣ص ه٧٤٣٢١ىلواألا ةعبطلا نميلا ؤةينميلا ثاحبألاو تاساردلا زكرم رشنو

 نبىلع و يفارحلا دمحأ نب ليعامسا قيقحتب ،نميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن ،يريمحلا
 ةيآلا ،ةقاحلا ةروس :رظناو .٦۔٢ص 0١٩٧٨ ةيناثلا ةعبطلا ،ءاعنص ثةملكلا راد ،ديؤملا ليعامسإ

 ٦٢٥. ةيآلا ،ءايبنألا ةروس )
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 يذلا مويلا وهو { ءاروشاع موي اوموصت نأو ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ماقإو وه الا هلإ

 ءافولاو ،ماحرألا ةلصو نيدلاولا رب ىلإ مكوعدأو يدوجلا ىلع ةنيفسلا هيف توتسا

 دق » ىلاعت هنلا ركذ امك مهباوج ناكف ،ءامدلا كفس نعو ملاظملا نع فكلاو ثدهعلاب

 موي اهرقع ناكو .ةقانلا رقع نم ناك ام مهرمأ نم ناكف ةيآلا اه اوجرم انيف تنك

 ،مالتسلا هيلع حلاص مهدعو امك !مايأ ةثالث دحألا موي ةحيبص باذعلا مهاتأو ،ءاعبرالا

 باذعلا مهحبص مث دوست ثلاثلا مويلاو .رمحت يناثلا مويلاو .مههوجو رفصت موي لوأ

 دمحم وبأ مامإلا خيشلا ركذو ("!«“نيمثاج مه راد يف اوحبصأف ل،عبارلا مويلا يف

 هيلع حلاص يبنلا ةتصق يف ليزنتلا ملاعم يف رتسفملا ")يوغبلا دوعسم نب نيسحلا

 نيذلا إ واوب الملا لاقو :رماع نبا أرق « الملا لاق » :ىلاعت هنلا لوق ،هموقو مالتملا

 ‘حلاصب ناميإلا نع اومظعت نيذلا ةماعلاو فارشألا ينعي :لاق . هموق نم اوربكتسا

 نينمؤملل راقكلا ينعي :لاق ،مهنم نمآ نمل عابتألاو ةداقلا ينعي ،اوفعضتسا نيذلا

 «نورفاك هب لسرأ امب اتإ اولاق » ؟مكيلإ هبر نم لسرُم احلاص نأ نوملعتأ
 وه عشظطقلا .( ٥ ايره زاألا لاقو . ٤ '«ةقانلا اورقعق « ،نودحاج

 ٦. ٢ةيالا دوه هروس ) ( ١

 ٧٨. ةيآلا فارعالا ةروس )٢(
 وأ ©ءارفغلا دمحم نب دوعسم نب نيسحلا وه :م ) ٧١١١۔٤٤٠١/ھد٠.١٥٦.۔٦ ( يوغبلا دوعسم نب نيسحلا (٣)

 نيب ناسارخ ىرق نم (اغب) ىلا هبسن .رسفم ‘ثتدحم هيقف 6ي وغبلا .ةنسلا يحم بقلي ادمحم وبأ ،ءارغلا نبا

 ( ليزنتلا ملاعم يف ليواتلا بابل) و ‘تيدحلا يف ( ةنسلا حرش) و .ةيعفاشلا هقف يف بيذهتلا هل .ورمو ةارح
 ٬مالعالا :نيدلا ريخ 0 يلكرزلا رظنا.م٠١٥/٧١١١ ةنس زورلا ورم يف يفوت (ةنسلا حيباصم) و ؤ ريسفتلا يف
 . ٠ ص٩١ ٢٥ ٢ج

 وهو .قايسلا ىنعم ةمدخل (٦٧0٥٢)نيتيألا نم ءزج هيجوت عم 0\٦٧۔٥٧ ةيآلا ثفارعاألا ةروس )٤(

 (نورفاك) بيكرتو ٠٧٥ ةيالا (نونمؤم هب لسرأ امب انإ اولاق ) :ىلاعت هلوق يف (نورفاك)ب (نونمؤم)لادبتسا
 هب متنمأ يذلاب اتا( اوربكتسا نيذلا لاق ) ٧٧: ةميركلا ةيآلا يف ىلاعت هلوقب رخألا رخآ يف (نونمؤم) لدب
 .نورفاك

 وبأ سيره زالاب فورعملا يودهلا رهزلا نب دمحأ نب دمحم وه :(م١٨٩٢۔٥٩٨ / ه٠٧٣۔٢٦٨٢) يرهزالا )٥(
 هقفلاب ىنع .(ىرهزلا ) هدج ىلإ هتبسن ناسارخب ةاره يف هتافوو هدلوم ‘بدألاو ةغللا يف ةمنألا دحأ روصنم

 يف اعقوو .مه رابخا يف اعسوتو ،لئابقلا دصقو اهبلط يف لحرف ،ةيبرعلا يف ربتل هيلع ابلغ مت ،الوا هب رهتشاف
 لاق امك (نحل مهقطنم يف دجوي داكيالو ةيودبلا مهعابطب نوملكتي) نزاوه نم قيرف عم ناكف ،ةطمارقلا اراسإ
 دناوف)و (نآرقلا ريسفت) و (ءاهقفلا اهلمعتسا ىتلا يتلا ظافلالا بيرغ) هبتك نمو (ةغللا بيذهت هباتك ةمدقم يف

 ١١٣ص.٥ج ثمالعألا :نيدلا ريخ غىلكرزلا رظنأ (ينزملا ريسفت يف ةلوقنم
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 نع اوتعو ط .هرحني مث 6هرقعي ريعبلا رحان نال رقع رحنلا لعج مث ةقانلا بوقرع

 ىنعملاو ،ربكتسا اذإ اوت وتعي اتع لاقي ،لطابلا يف ولغلا :وتعلاو 04 مهبر رمأ

 اندعت امب انتآ حلاص اي :اولاقو » ،مهييبن اوبتكو ،ةقانلا يف هرمأ اوكرتو هنلا اوصع

 ةلزلز يهو ،هيةفجرلا مهتذخاف ».نيقداصلا هإنيلسرملا نم تنك نإ باذعلا نم يأ

 ليق ،هينيمثاج مه راد يف اوحبصأف ل.ةفجرلاو ةحيتصلاب اوكلهأو ،اهتكرحو ضرالا

 ليق نيتيم نيدماخ نيمثاج رادلا دحو كلذو .مهدلبو مهضرأ يف دارأ ليقو رايتلا دارأ

 مهنع ظ حلاص ضرع أ :يأ 4 ىلوتف ظ 6مه رخآ نع ىتوم مههوجو ىلع اوطقس

 امك ليق ،ةفج رلاب اوكله امدعب '')ه“مكل تحصنو ،يبر ةلاسر مكتغلبأ دقل موق اي :لاقو

 ،بيلقلا يف ]٦٥[ مهاقلأ نيح ردب ىلتق نم راقكلا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا بطاخ

 انإف هلوسرو هللا متعطأ مكنأ مكرشبأ ينإ :مهئابآ ءامسأو مهئامسأب مهيداني لعجف

 هللا لوسر اي :رمع لاقف '"هاقح مكبر دع و ام متدجو لهف اقح انبر دع و ام اندجول

 عمسأب متنأ ام :ملسو هيلع هنلا ىلص هنلا لوسر لاقف ،اهل حاورأ ال داسجأ نم ملكت ام

 يف ليقو . مهفلخ نمل ةربع نوكتل مهبطاخ ليقو ،نوبيجي ال نكلو ،مهنم لوقأ امل

 ،هييبر ةلاسر مكتغلبأ دقل موق اي :لاقو ،مهنع ىلوتف راه ريدقت ريخأتو ميدقت ةيآلا

 "قاحسا نب دمحم هركذ ام ىلع دومث ةتصق تناكو ،ا")ه“ةفجرلا مهتذخاف ل

 )١( ةيآلا فارعالا ةروس ٧٧۔٧٩.
 )٢( ةيآلا فارعألا ةروس ٤٤.

 زكرم رشنو قيقحت 0 ريمح كولم يف ناجيتلا باتك : ةينم نب بهو ث يوانبالا رظنا )٢(
 ٠٩٣۔٣٨٢٣ ص ه ١٢٣٤٧ ىلوألا ةعبطلا ، ءاعنص ى ةينميلا ثاحبألاو تاساردلا

 ىخرؤم مدقأ نم ،يندملا ،ءالولاب يبلطملا راسي نب قاحسإ نب دمحم :قاحسإ نب دمحم )٤(
 .(ءادبملا باتك)و (ءافلخلا باتك) ماشه نبا اهبذه (ةيوبنلا ةريسلا) هل ةنيدملا لهأ نم 0} برعلا

 ةنس اهيف تامف دادغب نكسو ثه٩١١ةنس ةيردنكسإلاراز .ثيدحلا ظافح نمو ۔ايردق ناكو
 لاقو . رمتلا نيع يبس نم راسي هدج ناكو ديشرلا مأ نارزيخلا ةربقم يف نفدو .م٧ ٨١٦/ه ١٥١

 نسحأ نم وهو ،همجح يف وأ هملع يف قاحسإ نبا براقي ةنيدملا اب دحأ نكي مل :نايح نبا
 ٢٨. ص ٦ج مالعألا :نيدلا ريخ 4 يلكرزلا رظنأ رابخالل اقايس سانلا
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 اوفلختساو ،اهدعب دومث ترمع اهرمأ ىضقناو تكله امل اداع نأ امهريغو ا'١بهوو

 ردملا نم نكسملا ينبي مهدحأ لعجي ىتح اورتمعو اورثكو اهيف اولحرف ضرألا يف

 مهشياعم يف هعم اوناكو ،اتويب لابجلا نم اوذختا كلذ اوأر املف ،َيح لجرلاو مدهنيف

 اموق اوناكو }احلاص مهيلإ هنلا ثعبف ،هللا ريغ اودبعو ضرألا يف اودسفأو اوتعف

 امالغ مهيلإ ثعبف اًاعضومو ابسح مهلضفأو ابسن مهطسوأ نم حلاص ناكو ،ابرع

 املف « نوفعضتسم ليلق الا مهنم هعبتي ال . ربكو طمش نيح ىلاعت هللا ىلإ مهاع دف اباش

 هولأس ريذحتلاو فيوختلا مهيلع رثكأو ،غيلبتلاو ءاعدلاب مالسلا هيلع حلاص مهيلع حلأ

 :اولاقو اوجرخف ؟نوديرت ةيآ يأ :مهل لاقف ،لوقي امل اقادصم نوكت ةيآ مهيري نأ

 ةنسلا نم مولعم موي يف مهمانصأب نوجرخي ديع مهل ناكو انديع ىلإ ادغ انعم جرخت

 مهل لاقف ىانتعبت انل بيجتسا نإو ‘كانعبتا كل بيجتسا نإف ىانتهلآ اوعدنو كهلإ اوعدتف

 ال نأ اهولأسو 6مهناثوأ اوعدف ؛مهعم حلاص جرخو ،مهناثوأب اوجرخق معن :حلاص

 نب ورمع نب عدنج لاق مث ،هب اوعدي امم ءيش يف مالتسلا هيلع حلاصل باجتسي

 يف ةدرفنم ةرخصل ةرخصلا هذه نم انل جرخأ حلاص اي :دومث ديس ذئموي وهو «سارح

 تلكاش ام :ةجرحملاو ‘ءارشع ءاربو ءافوج ةجرحم ةيثاكلا اهل لاقي رجحلا ةيحان

 مالتسلا هيلع حلاص ذخأف ‘كب اتمآو كانقةص تلعف نإف ‘لبإلا نم بجنلا

 نع رابخألا ريثك خرؤم ث هللا دبع وبأ ،يرامذلا يناعنصلا ىوانبألا هبنم نب بهو:بهو )١(
 ءانبا نم هلصا نيعباتلا نم دعي ،تايلئارسإلا اميس الو ،نيلوألا ريطاساب ملاع "ةميدقلا بتكلا

 ءاعنصب تامو دلو .ريمح نم همأو "نيميلا ىلإ ىرسك مهب ثعب نيذلا سرفلا
 نينثإ تعمس لوقي ناكو .اهءاضق زيزعلا دبع نب رمع هالوو (م٢٣٧-٤٥٦/ه٤١١_٤٢)

 سانلا يديأ يف نورشع و سنانكلا يف اهنم نوعبسو نانثإ ،ءامسلا نم تلزن اهلك اباتك نيعستو
 هدبك يف سبحو .هيلع مدن مث اباتك هيف فلأ :لاقيو .هنع عجرو ث ردقلااب مهتا "ليلقلا الا اهملعي ال

 ريمح نم هجوتملا كولملا ركذ) هبتك نمو .هلتق يتح هبرض رمع نب فسوي نا لاقيو .نحتماو
 رظنأ .( رابخألا صصق) و (ءايبنألا صصق) هلو (مه راعشأو مه روبقو مهصصقو مهرابخأو
 :يف مالسلا هيلع حلاص يبنلا ةصق ليصافت رظنأ.٦٢١ص ٨0ج ‘مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا

 :ديعس نب ناوشن ،ىريمحلا يفو. ١١٤۔٣٨٢٣ص ،ريمح كولم يف ناجيتلا باتك :به و ،هبنم نب
 .٦٢۔٨٢ص نميلا لايقأو ريمح كولم
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 هيلع حلاص ىلصف ؛معن :اولاق غيب ننمؤتلو يننقتصتل تلعف نئل ؤمهقيثاوم مهيلع

 ةبضهلا تكرحت مث ،اهدلوب جوتنلا ضخمت ةرخصلا تضخمتف ‘هبر اعدو مالتسلا

 هللا الإ اهيبنج نيب ام ملعي ال ءاوفصو امك ءاربو ءارشع ءافوج ةقان نع تعدصناف

 ورمع نب ع دنج هب نمآف ‘ مظعلا يف اهلثم ايقس تجتن مث ‘ نورظني مه و امظع ىلاعت

 نب بود مهنم غاهيف هوقتصيو هب اونمؤي نأ دومث فارشأ دارأو ‘هموق نم طهرو

 نم اوناكو ؛مهنهاك ناكو رعمص نب بابرو ؛مهناثوأ ابحاص بابحلاو ،ديبل نب ورمع

 اهل ةقان هذهل :مالتسلا هيلع ]٦٦[ حلاص مهل لاق ةقانلا تجرخ الف ،دومث فارشأ

 ىعرت دومث ضرأ يف ا"ااهبقس اهعمو ةقانلا تثكمف ،''“مولعم موي برش مكلو برش

 رنب يف اهسأر تعضو اهموي تناك اذإف ءابغ ءاملا درت تناكف ،ءاملا برشتو ،رجشلا

 ةةرطق عدت الف اهيف ام لك برشت ىتح اهسأر عفرت امف ،ةقانلا رئب هل لاقي رجحلا يف

 نورختيو نوبرشيف نبل نم اوؤاش ام نوبلحيف ،مهل حسفت ىتح خشفتف اهسأر عفرت مث
 ردصت نأ ردقت ال كهنم تدرو يذلا حتفلا ريغ نم ردصت مث اهلك مهيناوأ نوالمي ىتح

 ءاملا نم اوؤاش ام نوبرشيف ،مهموي ناك دغلا ناك اذإ ىتح ،اهنع قيضل درت ثيح نم
 اذإ فيصت ةقانلا تناكو ةع دو ةعس يف كللذ نم مهف ةقانلا مويل اوؤاش ام نورختيو

 ىلإ طبهتف ؤمهليإو مهرقبو مهمانغأ يشاوملا اهنم برهتف "يداولا رهظب رحلا ناك

 ىلإ مهيشاوم برهتف ءاتشلا ناك اذإ يداولا نطبب وتشتو ،هبدجو هرح يف يداولا نطب
 كلذ ربكف سرابتخالاو ءالبلل مهيشاومب كلذ رضاف ‘بدجلاو دربلا يف يداولا رهظ

 اوعمجاأف ءا" ةقانلا رقع ىلإ كلذ مهلمحو ،هيمهبر رمأ نع اوتعف .مهيلع

 ١٥٥. ةيآلا ،ءارعشلا ةروس ) ( ١

 .بقس :برعلا ناسل .ةقانلا دلو :بقسلا )٢)

 ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ، بيترتلا ةيشاح : ميهاربا نب فسوي 0 بوقعي يبأ 0 ينالجراولا )٢(
 . ٥٢٢-٤٢٣۔٢٢٢٣ ص ٧ج م٤٨٩١ ث ىلوألا ةعبطلا 9 نامغ ةنطلس س
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 دلخم نب منغ تنب ةزينع اهل لاقي امهادحإ دومث نم ناتأرما ا'ااتناكو ،اهرقع ىلع
 تانب تاذ تناكو ،ةنسم ازوجع تناكو ورمع نب باود ةأرما تناكو ،منغ مأب ىنكت

 .ايحملا تنب فودص اهل لاقي ىرخأ ةأرماو ،منغو ررقبو ,لبإ نم لام تاذو ناسح

 اتناكو حلاصل ةوادع سانلا ةشأ نم تناكو ،ةريثك يشاوم تاذ ةينغ ةليمج تناكو

 اهل مع نبا تعدف ێاهيلع ىباف اهلتق اتلمحف ،امهيشاومب ترضأ ال ةقانلا رقع نابحت

 نم تناكو ةقانلا رقعي نأ ىلع اهسفن هل تلعجو ءاّيحملا نب جرهم نب عدصم هل لاقي

 فلاس نب رادق منغ تنب ةزينع تعدو ،كلذ ىلإ اهباجأف ،الام مهرثكأو سانلا نسحأ

 دلو هنكل ،فلاسل نكي ملو ،ةينازل ناك هنأ نومعزي اريصق قرزأ رمحأ الجر ناكو
 رادق ناكو .ةقانلا رقعت نأ ىلع تئش يتانب يأ كيطعأ :تلاقف “©فلاس شارف ىلع

 يميعنلا هللا دبع نب دمحأ نع انأ يحيلملا دحاولا دبع انربخأ .هموق يف اعينم ازيزع

 نع ماشه انث بيهو انث ‘ليعامسإ نب ىسوم انث ،ليعامسإ نب دمحم انث 8 فسوي نع

 ركذو بطخي ملسو هيلع هنلا ىلص يبنلا عمس هنأ ،ةعموز نب هنا دبع هربخأ هنأ هيبأ

 ثعبنا ،اهاقشأ ثعبنا اذإ ) :ملسو هيلع هنلا ىلص هللا لوسر لاقف ،اهرقع يذلاو ةقانلا

 :اولاق ًةصقلا ىلإ انعجر ( ةعمز يبأ لثم هطهر يف عنام مزاع زيزع لجر اهل

 ةعبس مهعبتاف ،دومث ةاوغ ايوغتساف ]٦٧[، جرهم نب عدصمو ‘فلاس نب رادق قلطناف

 نيح ةقانلا اودصرف ،امهباحصأو عدصمو رادق قلطناف 0 ا"أطهر ةعست اوناكف ،رفن

 عدصم اهل نمكو ،اهقيرط ىلع ةرخص لصأ يف رادق اهل نمك دقو ،ءاملا نع تردص

 تجرخو ،اهقاس ةلضع هب ملثأف مهسب ىمرف عدصمب ترمف ،ىرخأ ةرخص لصأ يف
 ةشق ،هتزمر مث رادقل ترفسأف ‘سانلا نسحأ نم تناكو اهتنبا ترمأف ،ةزينع منغ مأ

 يف نعط مث اهبقس رذحت تذخأو ‘تغرو تزّرخف اهبوقرع فشكف ،فيسلاب ةقانلا ىلع

 قلطنا كلذ اهبقس ىأر املف ،هوخبطو اهمحل اومستقاو ةدلبلا لهأ جرخو ،اهرحنف اهتيل

 .عضوم ام ريغ يف ثيغاربلا ينولكأ ةغل يه و ةغللا هذه مادختسا نم قيزر نبا رثكي )١(

 . ٢٩٣۔٠٩٢ ص ريمح كولم يف ناجيتلا : ةينم نب بهو ‘ يوانبالا )٢(
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 ةقانلا كردأ هل ليقف حلاص ىتأو ،ةراق همسا :ليقو ،ةونص هل لاقي اعينم البج ىتأ ىتح

 ءانل بنذ الف نالف اهرقع امنإ هللا يبن اي نورذتعيو هنوقلتي اوجرخو لبقأف ،ترقع دقف

 مكنع عفري نأ ىسعف هومتكردأ اذإف ؟اهليصف نوكردت لهف اورظنا :حلاص لاقف

 ىلإ ىلاعت هللا ىحوأف ،هوذخأيل اوبهذ لبجلا ىلع هوأر املف هنوبلطي اوجرخف باذعلا

 ىتح ىكب ليصفلا هآر املف حلاص ءاجو ‘ريطلا هلانت ام ءامتسلا يف لواطتف لبجلا

 ْلَجأ ةوغر لكل حلاص لاقف ،اهلخدو ةرخصلا ترجفناو اثالث ىغر مث هعومد تلاس

 عبتا :قاحسا نبا لاقو ،'ا") «بوذكم ريغ دعو يمايأ ةثالث مكراد يف اوعثمتف ،موي

 هوخأو .ج رهم نب عدصم مهيفو ةقانلا اورقع نيذلا ةعستلا نم رفن ةعبرأ بقسلا

 همحل اوقلأف هلزنأف هلجرب زج مث كبلق يق مظتناف مهسب عدصم هامرف .جرهم نب باود

 اوماقو ،هتمقنو هللا باذعب اورشبأف ،هللا ةمرح متكهتنا :حلاص مهل لاقف همأ محل عم

 ،لوألا دحألا :مهيف مايألا نوتسي اوناكو ؟كلذ ةيآ امو حلاص اي كلذ ىتم هب نوؤزهي

 ةبورعلا ةعمجلاو ،سنؤم سيمخلاو ابج ءاعبرألاو ابد ءاثالثلاو 8نوهأ نينثالاو

 ،كلذ مالتملا هيلع حلاص مهل لاقف ،ءاعبرألا موي ةقانلا اورقع اوناكو رايس تبتلاو

 نإو .انلبق هانلجعأف اقداص ناك نإف ،احلاص لتقنلف مله :ةقانلا اورقع نيذلا ةعستلا لاق

 .ةراجحلاب ةكئالملا مهتغمدف ،هلهأ يف هوتيبيل اليل هوتأف ،هتقانب هانقحلأ انك دق ابذاك ناك

 ةراجحلاب اوخضر دق مهودجوف حلاص لزنم اوتأ مهباحصأ ىلع اوطبأ [[امل ] مث

 اولاقف ،حالتسلا اوسبلف ،مهنود هتريشع تماقف ،هب اومه مث ،مهتلتق تنأ :حلاصل اولاقف

 ملف اقداص ناك نإف ‘ثالث دعب مكب لزان باذعلا نأ مكدع و دقف ءادبأ هنولتقت ال هنناو :مهل

 اوفرصناف ،[٨٦]نوديرت ام ءارو نم متنأف ابذاك ناك نإو ؤابضغ مكيلع مكبر اوديزت

 مه ريغص ء قولخلاب تيلط امتأك .ةرفصم مههوجوو سيمخلا موي ا وحبصأف كنع

 هوبلطف ،مهقدص دق احلاص نأ اوفرع و چباذعلاب اونقيأف إمهاثنأو مه ركذ ،مه ريبكو

 :يف ةيآلا رظناو ۔٥٢٢ ص ٧ ج بيترتلا ةيشاح : ميهاربا نب فسوي بوقعي يبأ ، ينالجراولا )١(

 ٦٥. ةيآلا دوه ةروس
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 ىلع لزنف ،منغ ونب مهل لاقي دومث نم نطب ىلإ أجل ،مهنم ابراه حلاص جرخو .هولتقيل

 اودعف ،هيلع اوردقي ملو هبتغف ،بده يبأب ىنكيو ،ليفن هل لاقي مهنم لجر وهو ،مهديس

 هيلع حلاص باحصأ نم لجر لاقف ،هيلع مه ولديل مهنوبذعي حلاص باحصأ ىلع

 اوتاف ‘هيلع مهلدف ،معن :لاق ؟مهلدنفأ ،كيلع مهلدنل انوبذعي مهنإ هللا يبن اي :مالتسلا

 هنع اوضرعاف ،ليبس هيلع مكل سيلو ،حلاص يدنع معن :لاقف كلذ يف هوملكف بدهاب

 يف نوري امب اضعب ربخي مهضعب لعجف ‘هباذع نم مهب لزن ام هنع مهلغشو ‘هوكرتو

 مويلا اوحبصأ املف ،لجألا نم موي يضم دق الأ :مهعمجأب اوحاص اوسمأ املف مههوجو

 هنأ اوفرع و ،اوكبو اوجضو اوحاصف ،ءامتلاب تبضخ امتأك ةرمحم مهه وجو اذإ يناثلا

 اوحاصف ؛راقلاب تيلط امنأك ةدوسم مههوجو اذإ ،ثلاثلا مويلا اوحبصأ املف باذعلا

 مه رهظأ نيب نم حلاص ج رخ دحألا ةليل تناك املف باذعلا مكرضح دق الأ :مهعمجأب

 ءاوطتحتو اونقكت موقلا حبصأ املف ،نيطسلف ةلمر ىلوتف ،ماتشلا ىلإ هعم ملسأ نمو

 ال ‘ةرم ضرالا ىلإو ةرم ءامتسلا ىلإ مهراصبأ نوبلقي ضرألا ىلع مهسفناب اوقلأو

 نم ةحيص مهتتأ دحألا موي نم ىحتضلا دتشا املف باذعلا مهيتأي نيأ نم نوردي

 تعطقف ضرألا يف توص هل ءيش لك توصو ةقعاص لك توص اهيف ءامتسلا

 :ىلاعت هنلا لاق امك ‘كله الإ ريبك الو ريغص مهنم قبي ملف مهرودص يف مهبولق

 ثفلس تنب ةعيرذ اهل لاقي ةدعقم ةيراج الإ '')4 نيمثاج مهرايد يف اوحبصأف ل

 تجرخف ،باذعلا تنياع امدعب اهيلجر هلا قلطأف ،حلاصل ةوادعلا ةديدش ةرفاك تناكو

 باذعلا نم هتنياع امب مهتربخأف ىرقلا يداو خ رف تتأ ىتح طق ءيش ىري ام عرسأك

 .'"> تتام تيقس املف ،تيقسف ،ءامتسلا نم تقستسا مث دومث باصأ امو

 نأ مالتملا هيلع حلاص ىلإ هنلا ىحوأف :لاق رخآ اهءاجو :ةقانلا رقع يف يدنسلا ركذو

 )١( ةيآلا ؤ©فارعألا ةروس ٧٨.
 )٢( ج بيترتلا ةيشاح : ميهاربا نب فسوي بوقعي يبأ 0 ينالجراولا ٧ ص ٣٢٦ -_ ٣٢٧ .

١٧٢٣



 هيلع حلاص لاقف ،هلعفنل انك ام :هل اولاقف ‘كلذ مهل :لاقف ‘كتقان نورقعيس كموق

 ال :اولاقف هيدي ىلع مككاله نوكيف ،اهرقعي مالغ اذه مكرهش ىيف دلويل هنإ :مالتللا

 اوحبذق ‘ رهشلا كلذ يف مهنم ةعستلا دلوف :لاق ،هانلتق الا رهشلا اذه يف دولوم انل دلوي

 رمحأ هنبا ناكو ‘كلذ لبق هل دلوي مل ناكو .هنبا حبذي نأ ىبأف رشاعلل دلو مث .مه ءانبأ

 اوناكل ءايحأ انؤانبأ ناك ول :هل اولاق ةعستلاب رم اذإ ناكو ،اعيرس اتابن تبنف ،قرزأ

 اومساقت ف مهدالوأ لتق ببس ناك هنأل ،[٩٦]حلاص ىلع ةعستلا بضغف ،اذه لثم

 !راغ يتأنف رفس ىلإ انجرخ دق انأ سانلا ىريف ج رخن :اولاق ؤا')همهلهأو هنتيبنل هئلاب

 انإو ‘هلهأ كلهم اندهش ام » :اولاقف ،انلاحر ىلإ كلذ دعب انفرصنا مث ‘هيف نوكنف

 يف مهعم ماني ال حلاص ناكو ،رفس ىلإ انجرخ دق انأ نونظي انوقدصيف ،ا"!«نوقداصل
 مهظع وف مهاتأ حبصأ اذإف حلاص دجسم هل لاقي دجسم يف تيبي ناكو ةيرقلا

 مهيلع طقسو راغلا اولخدف اوقلطناف هيف تابو ‘دجسملا ىلإ جرخ ىسمأ اذإو ،مه ركذو

 اوعجرف 4 خضر مه اذاف مهنم كلذ ىلع علطا دق مهنم لجر قلطناف 4 مهلتقف رافغلا

 .مهلتق ىتح مهدالوأ لتقب مهرمأ نأ حلاص يضر ام هللا دابع يإ :ةيرقلا يف نوحيصي

 امك حلاص ىلع ةعستلا مساقت ناك :قحسا نبا لاق .ةقانلا رقع ىلع ةيرقلا لهأ عمتجاف

 بابش مويلا يف بش كدادق ينعي رشاعلا نبا دلو املف :هريغو يدنسلا لاق ،الوأ انركذ

 سانأ عم سلج ربك املف ةنسلا يف هريغ بابش رهشلا يف بش و ،ةعمجلا يف هريغ

 ةقانلا برش موي كلذ ناكو ‘مهبارش هب نوجزمي ام اوداراف ،بارشلا نم نوبيصي

 اتك ول ؟نبللاب نحن عنصن ام :اولاقو .مهيلع كلذ دتشاف ثةقانلا هتبرش دق ءاملا اودجوف

 نبا لاقف ،انل اريخ ناك انثورحو انماعنأ هيقسنف ةقانلا هذه هبرشت يذلا ءاملا اذه ذخأن

 .اهرقعف ،معن :اولاق ؟مكل اهرقعأ نأ يف مكل له :رشاعلا

 ٤٩. ةيآلا ،لمنلا ةروس )١(

 ٤٩. ةيآلا ، لمنلا ةروس )٢(

١٧٤



 دمحم انث ©فسوي نب دمحم انأ يميعنلا هللا دبع نب دمحأ انأ يحيلملا دحاولا دبع انربخأ

 وبأ انأ نايح نب ناسح نب ىيحي نب دمحم انث ،نيكسم نب دمحم انث٬ليعامسإ نبا

 لوسر أ ،امهنع هللا يضر رمع نبا نع ثرانيد نب هللا دبع نب ناميلس انث ءايركز

 نم اوبرشي ال نأ مهرمأ كوبت ةوزغ يف رجحلا لزن امل ،ملسو هيلع هللا ىلص هلا

 كلذ اوحرطي نأ مهرمأف ءانيقسأو اهنم انجع دق :اولاقف ؤاهنم اوقستسي الو ،اهرنب

 هللا ىلص ‘هللا لوسر مهرمأف :رمع نبا نع عفان لاقو ءاملا كلذ اوقرهيو نيجعلا

 نأ مهرمأو ،نيجعلا لبإلا اوفلعي نأو ،اهرايبأ نم اوقستسا ام اوقرهي نأ ،ملسو هيلع

 .ةقانلا اهدرت تناك يتلا رئبلا نم اوقستسي

 يف رجحلاب ملسو هيلع هنلا ىلص هللا لوسر رم امل :لاق رباج نع ريبزلا وبأ ىورو

 الو ؛مهنام نم اوبرشت الو ،ةيرقلا هذه مكدحأ نلخدي ال :هباحصال لاق كوبت ةوزغ

 :لاق مث ،مهباصأ ام لثم مكبيصي نأ نيكاب اونوكت نأ الإ ،نيبتعملا ءالؤه ىلع اولخدت

 ىلاعت هنلا ثعبف ،مهلوسر اولأس حلاص موق ءالؤه ،تايآلا مكلوسر اولأست الف دعب اسأ

 ءاهدرو موي مهءام برشتو "جفلا اذه نم ردصتو ،َجفلا اذه نم درت تناكف ،ةقانلا

 كلهاف ،'")همةقانلا اورقع هو مهرمأ نع اوتعف » ،هراقلا نم ليصفلا ىعترم مهارأو

 الجر الإ ءاهبراغمو ضراألا[٠٧] قراشم يف مهنم ءامسلا ميدأ تحت نم ىلاعت هللا

 باذع نم هللا مرح هعنمف ؛هللا مرح يف ناك ،فيقث وبأ وهو ،لاغر وبأ هل لاقي ادحاو

 ربق مهارأو بهذ نم نصغ هعم نفدو ،نفدف ‘هموق باصأ ام هباصأ ج رخ اسلف ،هللا

 نصفلا كلذ اوجرختساف هنع اورفحو ؛مهفايسأب هوردتباف موقلا لزنف ‘لاغ ر يبأ

 هيلع حلاص مهب ج رخ ،فالآ ةعبرأ مالتسلا هيلع حلاص موق نم ةنمؤملا ةقرفلا تناكو

 فالآ ةعبرأىنب مث تومرضح كلذ يمسف ،تام اهلخد املف تومرضح ىلإ مالتملا

 وهو ةكمب مالتسلا هيلع حلاص يفوت :ملعلا لهأ نم موق لاق عوروضاح اهل لاقي ةنيدم

 .(مهبر رمأ نع اوتعو ةقانلا اورقعف ٠٧٧) ةيآلا ؤتفارعاألا ةروس )١(

١٧٥



 .اةنس نيرشع هموق يف ماقأو ةنس نيسمخو نامث نبا

 : مالسلا هيلع بيعش يبنلا

 نيدم ىلإو » :ىلاعت هنلا لاق ،دزألا نب ةربهلا نب توهلا دلو نم بيون نب بيعش وهو

 هريغ هلإ نم مكلام هللا اودبعا موق اي ء:مهل لاقف ،هموق ىلإ هنلا هثعب '")همابيعش مهاخأ

 ايو طيحم موي باذع مكيلع فاخأ ينإو ريخب مكارأ ينإ نازيملاو لايكملا اوصقنت الو

 ضرألا يف اوثعت الو مه ءايشأ سانلا اوسخبت الو طسقلاب نازيملاو لايكملا اوفوأ موق

 ناكو ٥هوصع و هوبدكف مانصألا كرتو هتدابعو هللا ةعاطب مه رمأ املف " 'ه؛نيدسفم

 لعفن نأوأ ،انؤابآ دبعي ام كرتن نأ كرمأت كتاولصأ بيعش اي اولاق » ف ةالصلا ريثك

 موق اي » :مهل لاقف ‘هب نوزهتسي ،'ث)ه“ديشرلا ميلحلا تنأل كنإ ،ءاشت ام انلاومأ يف

 ام ىلإ مكفلاخأ نأ ديرأ امو ،انسح اقزر هنم ينقزرو يتر نم ةنيب ىلع تنك نإ متيأرأ

 هيلإو تلكوت هيلع هنناب الإ يقيفوت امو تعطتسا ام حالصإلا الإ ديرأ نإ هنع مكاهنأ

 وأ ،دوه موق وأ ،حون موق باصأ ام لثم مكبيصي نأ يقاقش مكنمرجي ال موق ايو ،بينأ

 ميحر يبر نإ ،هيلإ اوبوت مث مكبر اورفغتساو ،ديعبب مكنم طول موق امو ‘حلاص موق

 كطه ر الولو .افيعض انيف كارنل انإو ءلوقت امم آريثك هقفن ام بيعش اي : اولاق دودو

 مهومتذختاو هنلا نم مكيلع زعأ يطه رأ موق اي :لاق ،زيزعب انيلع تنأامو ،كانمجرل

 باذع مهذخأف ء‘هب اونمؤي ملو هوبتكف ،'‘١ه4طيحم نوملعت امب يتر نإ ايرهظ مكءارو

 يف مهباصأ هتإ 6ملعأ هللاو لاقي ا"ه“ميظع موي باذع ناك هنإ ‘ةلظلا موي

 ٠ ريمح كولم يف ناجيتلا باتك : بهو ، هينم نب : يف هيلع حلاص يبنلا ةصق ليصافت رظنا (١)

 . ٦٣۔٨٢ ص نميلا لايقأو ريمح كولم : ديعس نب ناوشن يريمحلا يفو ٠ ١١٤۔٣٨٢٣ ص

 ٨٤. ةيآلا كدوه ةروس )٢(
 .٥٨۔٤٨ ةيآلا كدوه ةروس )٢(

 ٨٧. ةيآلا كدوه ةروس )٤(

 .٢٩۔٨٨ ةيآلا كدوه ةروس )٥(

 ١٨٩. ةيآلا ،ءارعشلا ةروس )٦(

١٧٦



 ءاهيلإ نوعسي اوجرخف ةباحتنلا ةئيهك مهتتأف حيرلا نوسمتلي اوجرخف .ديدش رح مهتويب

 .(')“نيمثاج مه رايد يف اوحبصأف » ،ةقعاصلا مهتذخأ مهتلظأ املف

 حلاص موق اماف بيعش موقو حلاص موق الإ دحاو باذعب ةمأ بذعث مل :سابع نبا لاق

 ٧١[ ٥ ] مهقوف نم ةقعاصلا مهتذخاف بيعش موق امأو "مهتحت نم ةفجترلا مهتذخاف

 نيسحلا دمحم وبأ مامإلا خيشلا ركذو .نيصاعلل الاكنو ءازج نيدماخ ادامر اوراصف

 مهاخأ نيدم ىلإو » :ىلاعت هلوق ليزنتلا ملاعم يف رتسفملا يوغبلا دوعسم نبا

 مهو ،نمحرلا ليلخ ميهاربإ نب نيدم وهو ،نيدم دلو ىلإ انلسرأ يأ :لاق 6ا")هابيعش

 نب بيعش وه :ءاطع لاق ،نيدلا يف ال بسنلا يف ىتأ ابيعش مهاخأ ةكيألا باحصأ

 نيدم نب رجشي نب ليئاكيم نب بيعش وه :قحسا نبا لاقو ،ميهاربإ نب نيدم نب ةبوت

 ،نيدم نب بيوث نب نورثي نب بيعش وه ليقو طول تنب ليئاكيم مأو ،ميهاربإ نبا

 هموق ناكو ،هموق هتعجارم نسحل ءايبنألا بيطخ هل لاقي ناكو ‘ىمعأ بيعش ناكو

 نم ةنيب مكتءاج دق » ،'")هنلا اودبعا :موق اي لاق » ،لايكملل سخبو رفك لهأ

 تناك دق ليق ةيآ مهل نكي ملو مكبر نم ةنيب مكتءاج دق » ىنعم ام ليق نإف ،'ث)همكبر

 هنێبلاب دارأ ليقو ،نآرقلا يف ةروكذم تايآلا لك تسيلو ،ركذت مل اهنأ الإ ،ةيآ مهل

 اوسخبت الو ،نازيملاو ليكلا ل اوتأف :ليكلا اوفواف » ،مالتسلا هيلع بيعش ءيجم

 يف اودسفت الو » ،اهايإ مهوصقنت الو مهقوقح سانلا اوملظت الو :ا”)4مهءايشأ سانلا

 هموق ىلإ ثعبي ءيش لكو ،لدعلاب رمألاو لسرلا ثعبب '"!هاهحالصإ دعب ضرألا

 '')«“نينمؤم متنك نإ مكل ريخ » هب مكترمأو مكل تركذ يذلا «مكلذ ل مهحالص وهف

 قيرط لك نع يأ «١': نودع وت طارص لكب اودعقت الو » ؤلوقأ امل نيقتصم

 هب نمآ نم » هللا نيد '")4 هنا ليبس نع نوتصتو » نوددهت "نودع وت

 ٩٤. ةيآلا كدوه ةروس )١(

 )٦٢-٩( ةيآلا ،©فارعالاةروس ٨٥۔٨٦.

١٧٧



 ‘دصقلا نع لودعلاو نيدلا يف جاجوعالا نوبلطي ليق ،اغيز :''!هاجوع اهنوغبتو

 ابيعش نإ :بيعشب ناميإلا ديري نمل نولوقيو قيرطلا ىلع نوسلجي اوناك مهنأ كلذو

 "يرسلا لاق .مهنوفوخيو ،لتقلاب نينمؤملا نودعويو ‘كنيد نع كننتفي الف باتك
 ناك فيك اورظناو » مكددع رثكف ا")«مكرثكف اليلق متنك ذإ اوركذاو ».نيراتثع اوناك

 هب تلسرأ يذلاباونمآ مكنم ةفئاط ناك نإو » ،طول موق رخآ يأ :ا:)«“نيدسفملا ةبقاع

 »نيقتصمو نيبذكم نيقيرف مترصف يتلاسر يف متفلخأ نإ يأ ،'”)«“اونمؤي مل هفئاطو

 ريخ وهو ل ،نيقتصملا ءاجنإو ،نيبذكملا بيذعتب ا"أاننيب هللا مكحي ىتح اوربصاف

 نع اومظعت نيذلا ءاسؤرلا ينعي (")«هموق نم اوربكتسا نيذلا الملا لاق نيمكاحلا

 :;“هانتلم يف ندوقتل وأ ،انتيرق نم كعم اونمآ نيذلاو بيعش اي كنجرخنل » :ناميإلا

 كلذل (")«نيهراك انك ولوأ » :بيعش لاق هيلع نحن يذلا اننيد ىلإ نعجرتل

 امو ،اهنم هللا اناجنأ ذإ دعب مكتلم يف اندع نإ ابذك هللا ىلع انيرتفا دق » هيلع اننوربجتف

 هللا ءاشي نأ الإ » ءاهنم هللا انذقنأ ذإ دعب ]٧٢[0 'ا4٠“اهيف دوعن نأ انل نوكي

 ذئنيحف ،اهيف دوعن نأ هتئيشمو هللا ملع يف قبس دق نوكي نأ الإ :لوقي ،''هانبر
 يف ندوقتلوأؤ» هلوق ىنعم ام ليق نإف ،انيلع همكح ذفنيو ،انيف انبر هنلا ءاضق يضمي

 طق بيعش نكيملوا'"”«“ايهيفدوعننأانل نوكياموانتلم

 ٨٦. ةيآلا ©فارعالاةروس )١(

 ءةافولا و دلوملا يدادغب ةفوصتملا رابك نم ‘نسحلا وبأ« يطقسلا سلغملا نب يرسلا وه: يرسلا(٢)

 ‘هتقو يف مهخيشو نييدادغبلا مامإ ناكو ،ةيفوصلا لاوحأو ديحوتلا ناسلب دادغب يف ملكت نم لوأ وهو
 بدا نع زجع نم) :همالك نم٬توملا ةلع يف الإ اعجطضم يؤرام ةنس نوعستو ؛دينجلا لاخ وهو

 .٢٨ص }٢ج مالعالا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنأ (زجعأ هريغ بدأ نع ناك .هسفن

 ٨٦. ةيآلا ،فارعاألا ةروس )٢(
 ٨٦. ةيآلا ©فارعاألا ةروس )٤(
 ٨٧. ةيآلا ،فارعاألا ةروس )٥(
 ٨٧. ةيآلا ©تفارعألا ةروس )٦(
 ٨٨. ةيآلا ؤفارعاألا ةروس )٧(

 .٩٨۔٦٨ ةيآلا ؤ©فارعاألا ةروس )٨-١٢(

١٧٨



 :لاقف ،انتلم يف نلخدتلوأ :هانعم ليق ءانتلم ىلإ عجرت مهلوق حصي ىتح ؛مهتلم ىلع

 ليقو راص :داع ىنعمو ،مكتلم يف انرص نأ هانعم ليقو ،اهيف لخدن نأ انل ناك امو

 انبر عسو ط :هلوق مهنع بيعش باجاف 4 اونمآف رافك اوناك مهنال ،بيعش موق هب دارأ

 مث هب ،انودع وت اميف'") انلكوت هللا ىلعل ،ءيش لكب هملع هطاحأ :)املع ءيش لك

 ضقا يأ :'"مانموق نيبو اننيب حتفا انبر :لاقف ،مهسالفإ نم سيآ امدعب بيعش اعد

 يأ :'")«نيحتافلا ريخ تنأو » ،يضاقلا :حاتفلاو ،'ث)«“َقحلاب انموق نيبو اننيب »

 » مكنيد متكرتو ا")مابيعش متعبتا نئل :هموق نم اورفك نيذلا الملا لاقو » ،نيمكاحلا

 ؛ةزجع .( )كاحضلا لاقو .نولهاج : (_ءاطع لاقو 6كنونوبغم ('«نورساخل مكنإ

 حتف :امهنع ةللا يضر سابع نبا لاقو شةلزلزلا :يبلكلا لاق 6ا'٠)ةفجرلا مهتنخاف »

 ال و لظ مهعفني ملو مهسافنأب مهذخاف ،اديدش ارح مهيلع لسراف ،منهج نم اباب مهيلع هللا

 ، رهاظلا نم ارح ةشأ اهودجو اهولخد اذإف ،اهيف اودربتيل بارسألا نولخدي اوناكف ءام

 ةةلظلا يهو ،مهتلظاف ،ةبيط حير اهيف ةباحس هنلا ثعبف ةيربلا ىلإ ابره اوجرخف

 مهلاجر ةباحتسلا تحت اوعمتجا ىتح اضعب مهضعب ،ىدانف اميلستو ادرب اهب اودجوف

 قرتحت امك اوقرتحاف ڵضرألا مهب تفجرو ‘اران مهيلع هللا اهبهلأ ،مهنايبصو مه ؤاسنو

 مث .مايأ ةعبس حيرلا مهنع سبح ىلاعت هللا نأ يور و .ادامر اوراصو ‘ىلقملا دارجلا

 مهل عفر مث .مايأ ةعبس حيرلا مهيلع هللا طلس :يريرجلا ديزي لاقو رحلا مهيلع هللا طلس

 راهنأ هتحتاناذا ف لجر هالنتأف ديعب نلمالبج

 .٠٩۔٩٨ ةيآلا ؤ©فارعالا ةروس )١-٢(

 نب ديعس نع هيوري (( ريسفتلا)) يف باتك هل ‘ثيدحلا لاجر نم ،يلذهلا رانيد نب ءاطع:اطع )٨(
 .م٤٤٢/ه٦ ةنس رصم يف يفوت ريبج

 شيرق ةمالع "شرقلا يندملا يصمازجلا يدسألا هللا دبع نب نامثع نب كاحضلا وه :كاحضلا (٩)

 نب هللا دبع يسابعلا ديشرلا ىلو املو .كلام باحصأ نم ناك ،اهراعشأو اهمايأو برعلا رابخاب
 ةنس نميلا نم هبايإ يف ةكمي يفوتو ،ةنس اهيف ماق اف ،كاحضلا اهيلع فلختسا نيميلا بعصم

 ٠ ه/٢٩٦م. ثمالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنأ ج٢.ص٢١٤.
 )١٠( ةيآلا فارعالا ةروس ٧٨ و ٩١.
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 ءا'“ةلظلا موي باذع » كلذف ،مهيلع لبجلا كلذ عقوف ،مهلك هتحت اوعمتجاف كنويعو

 ةكيألا باحصأ امأف 4 نيدم له أو ةكيألا باحصأ ىلإ بيعش ىلاعت هللا ثعب :ةداتق لاق

 مالتسلا هيلع ليربج مهب حاصف ؛ةحيتصلا مهتذخاف نيدم باحصأ امأو ،ةلظلاب اوكلهأف

 ©5صقعسو 0 نملكو ،‘يطحو كزوهو 6 دجبأ ناك :ةديبع وبأ لاق اعيمج اوكلهأف ةحيص

 كله املف ،مالتسلا هيلع بيعش نمز يف مهكلم ناكو ،[٢٧]نيدم كولم ‘تشرقو

 :ا"اهيكبت هتنبا تلاق

 ةلظ تحت فتحلا هاتأ موقلا ديس ةلمحلا طسو ينكر ده نوملك

 '"”ةئحمضملاك اه رح نم مه راد تحضأ مث مهيلع اران تليعُج

 ١٨٩. ةيآلا ،ءارعشلا ةروس )١(

 ءايبنألا صصق :ميهاربا نب دمحم نب دمحأ قاحسأ نباءيبلعثلا:يف حلاص يبنلا ةصق رظنأ )٢(
 .٣٢١۔٢٢١۔١٢١ص/ه ١٢٨٦ قالوبب ةيرصملا ةعبطلا ، سئارعلاب ىمسملا

 ١٢٣. ص هسفن ردصملا )٢(
 :يلاتلا حارتقالاب عقي هحيحصتو نيرطشلا روسكم لوالا تيبلا نأ ظحاليو

 ةلظ تحت فتحلا هاتأ موقلا ديس ةلحملا طسو ينكر ده نوملك

 الو "(نتالعاف)برضلاو ضورعلا يف لصالا ىلع تارم تس (نتالعاف)لمرلا رحب نم ناتيبلاو
 :وهو يورملا تيبلا زجعل نزو

 ةلظ تحت فتحلا هاتأ موقلا ديس ةلحملا طسو ينكر ده نوملك

 .ةديصقلا علطم هلعل يلصألا هنزو ىلع تيبلا ئيجم نإ مث
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 ثلاشلا بابلا

 نامزلا يف ناشلاو بقانملا نم مهل امو

 :[ناطحق نب برعي]

 حون نب ماس نب دشخفرأ نب حلاش نب رباع نب مالتسلا هيلع دوه نب ناطحق نب برعي

 نب ردان نب مالتسلا هيلع سيردإ وهو ،خونخأ نب حلشوتم نب كمل نب مالتسلا هيلع

 .ا')مالتملا هيلع رشبلا وبأ مدأ نب ثيش نب شونأ نب ناّيق نب لهلهم

 6هدالوأ ربكأ وه و ،مالتسلا هيلع يبنلا دوه نب ناطحق نب برعي :ةيرش نب ديبع لاق

 ؤعينمو ‘©بضاغ و 6 زعامو ،يؤلو ضاملاو 0 رمتعملاو رامنأ و 6 رايخو ،برعي :مهو

 ةتس ،حلفألاو . رهابو 6 رفتعملاو ،ميشغلاو ،ملاظو ‘يماطقلاو }‘سملتملاو }مه رجو

 59 شويجلاب ريسي ناك هنأل ملاظ الإ كلم دق مهنم لكو .داع نم مهمأو الجر رشع

 هتوخإ يف ةفالخلا نسحأب هفلخو ٥&برعي هدلو هماقم ماق دوه نب ناطحق يفوت املو

 ءاهب لمعو اهيلع تبثو " اهيبأ ةّيصو ظفحو .هتكلمم له ] يف هتريس راسو !هتيب له أو

 ىلإ راشأو زجوأف رصتخاو ،غلبأو لاقف ةضحملا ةيبرعلا هللا همهلأ نم لوأ وهو

 ييحو هتيب له أ همظع نم لوأ برعيو .همسا نم ةيبرعلا مسا قثشاو “فذحو ىنعملا

 ردصت ماس ونب نكت ملو زغي مل اكلم ناك 5 احابص معنأ] و 6 [نعللا تيبأ] كلملا ةيحتب

 .٧ص ثنميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن٬ي ريمحلا ) ( ١

 )٢( ؛‘هسفن ردصملا ص٧١.

 ،مهبر ىلع اوتع نيح مه ريغ نود داعب لزنام اولعجت ال ):ليلكإلا باتك يف ةيصولا تدرو )٢(
 مكملع و ىدهلا مكفرع يذلا مكوبأ وهو دوه هيبن رمأ اوصعو ،هنود نم هنودبعي هريغ اهلإ اوذختاو
 ةعيطقلا ةيعاد هنإف دسحلاو مكايإو اريخ محرلا يذب مكيصوأ و .هلنا نمف ةمعن نم مكبامو .ليبسلا ءاوس
 اوظفحاو .هرمأ اوعيطأو هل اوعمساف .مكيف يتفيلخو مكيلع ينيمأ برعي مكوخأ و .مكنيب اميف

 :لوقياشنأو (ضغابتلاو دساحتلاو مكايإو ؤاودشرت اهيلع اوتبثاو ،اهب اولمعاو٬يتيصو
 ظفاح يرهجو يرس ىلع نيما يل تنأو ىجرملا تنأ بجشي انأ

 .٧٧١)ص ٨جؤءاعنص ةملكلا راد .ليلكإلا :نسحلا دمحم يبأ۔يناذمهلا :رظنا
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 .() هيأر نع الإ

 ينم اوظفحا ينب اي :لاقو ‘هتوم لبق هينب ىتصو مث ،برعي هيبأ ةيصو ركذ مث :لاق

 دسحلا اوكرتاو ،هب اولمعاو ملعلا اوملعت ينب اي ،اركذو افرش مكل نكت ارشع الاصخ

 الإ مكيلع بلجي ال رشلا نإف هلهأو رشلا اوبنتجاو ،ةعيطقلا ةيعاد هنإف هيلإ اوتفتلت الو

 مكيلع و ،مكنع لاجرلا بولق دعبي هنإف ربكلاو مكايإو ،مكسفنأ نم سانلا اوفصناو .رشلا

 [٤٧]نع اوحفصاو 0 راجلا اوظفحاو ،مهيلإ مكببحيو سانلا ىلإ مكبرقي هنإف عضاوتلاب

 لضفلا عمو ‘اددؤس ددؤتسلا عم ديزيو ةوادعلا مسحي ءيسملا نع حفصلا نإف ءيسملا

 مكدحأ ةلاح ءوست ننلو.مكلامج هلامج نإف ،مكسفنأ ىلع ليخدلاو راجلا اورثآو ،الضف

 هب ىدتقملا مهدقفي نأ نم رثكأ يدتقملا سانلا دقفي نئلو ،هراج ةلاح ءوست نأ نم ريخ

 مكسفنأ نم ىلوملا اورثآو ،مكلو مكنم هنإف ؤبرحلا يفو ملتسملا يف ىلوملا اورصناو

 لثمب هيلع اوريشأف ريشتسم مكراشتسا اذإو إمكرئاس ىلع مكدحأ قح لثم مكيلع هقحو

 متملع دق ام ةنامألاو ،مكقانعأ يف هللا اهاقلأ ةنامأ اهنإف مكسفنأ ىلع هب نوريشت ام

 ىلإ ارخفو افرش مكديزي مكلذ نإف ،مكريغ هب اودوست فورعملا عانطصاب اوكتسمتو

 :ا٧) لوقي أشنأو ، رهدلا رخآ

 دوه نب ناطحق هاصوأ امب مكوبأ ىصو امب مكفرعن

 دودجلا نع هيبأ نع هوبأ مك ابأ يصوأ امب مكاتصوف

 ديلبلا لكلاك ملعلا وذ امف هوملعت مث ملعلا اوعيينذأ

 دوسح لمتحم لك ةياوغ اووغقف لهج ىلإ اوغصت الو

 ديشرلا قلخ نم رشلا سيلف متعطتسا ام مكنع رشلا اودوذو

 ديعبلا يصاقلا نم مكفصنك ناد لكل نيفصنم اونوكو

 ديزم نم عضاوتلا لضف ىلع اوديزت ال عضاوتلاب مكيلع

 ٨-٧ص نميلا لايقو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن ،يريمحلا :رظنا(١)
 .٩۔ ٨صهسفن ردصملا(٢)
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 ديتعلا كلملا عم افرش هب متيغتبا ام لضفأ حفصلا نإف

 ديكأ قح وذ راجلا نإف مكيف هوسنت ال راجلا قحو

 ا'ادوُجو ةمركم لك اولانت ىتح ريخلا عانطصاب مكيلع

 :مالسلا هيلع دوه نب ناطحق نب برعي نب بجشي

 ،لوقلا بسنلا ةيقب ىلع ىضم دقو ،مالتسلا هيلع دوه نب ناطحق نب برعي نب بجني

 موزلب عيمجلا داسف ،هتريشع و هتوخإ نم هريغ نود ةيصولا هذه ىلع بجشي تبثف

 نميلا كلمو 0 مهرمأ كلمو ماس ينب داسف ،هيلإ بدنو هب هرمأ امب هظفحو ،هيبأ جاهنم

 ينب اي :مهل لاقف هتيب لهأو هينب ىصوأ هنإ مث .[بجشي ةّيصو] ريغي ملو .زاجحلاو

 يتابثو ؤاهب يلمعبو برعي يبأ ةيصو يظفحب الإ يتريشع و يتوخأ دسأ مل ينإ
 ضيبأ هب يناصو امم مكيلإ هيهنأ يذلا وهو ،هيلع ينومتدجو ام ىلع اوميقأف ،اهيلع

 .مكنم يدتهملا ديشرلاو مكيلع ينفلخ هللاو هب اولمعاو ،هيلع اوتبثاو كلذ اوظفحاف

 :)") [٥٧]لوقي اشنأو

 ناطحق دعب نم يبأ هينب ىصوأ امب ىج ناطحق هنبا يتنلا ىصوأ

 يناوخأ نود نم هدعب هتزحو هتوخأ نود نم يبأ هاوح ملع

 يناتصوو اموي اهب هينب ىصو اميش هدعب نم برعي يندازو

 يناش نم مايألا رخآ اهظفحو اهب ناهتسا يريغ ام نيح اهتظفح

 يناث انكلم يف يل مويلا يدعب له فلخ نم نعللا تيبأ سمش دبعأ
 ("»يناطلسو يكلم مكل تينب هب امو تظفح ام ينم ظفحت تنأ له

 فالتخا عم .١ص نميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن ،يريمحلا :يف تايبألا صن رظنا(١)
 .ظافلألا ضعب يف

 .٠١-٩ص .نميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن٬يريمحلا(٢)
 .٠١ص .نميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن٬يريمحلا(٣)
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 :بجشي نب أبس

 اميظع اكلم ناك ،مالتسلا هيلع يبنلا دوه نب ناطحق نب برعي نب بجشي نب أبس

 .( ١ رعاشلا هيف لوقي يذلا وهو ٥ سمش ديع يمسف سمشلا دبعي ناكو ‘ رماع همساو

 ٢) )سمش دبع نم ريمح ةنا رو ذجف هج نم كلملا انثرو

 برعي دالوأ نم دحاو لك ىعةا بجشي هوبأ تام امل كلذو ،اهحتتفاف لباب ازغو

 ىلع ثفاي ونبو ،سرفلا ىلع سراف ونب مجاعألا كولم بلغتو رمألا رتفف ،كلملا

 ناعنك ونبو ،مورلا بوردو ةيكاطنأ ىلع ثفاي نب ناجوع ونبو ،اهءارو امو ةينيمرأ

 نم لتقو اهحتفف لباب ضرأ ىلإ فحز مث ،ةلاطإلا فوخ اهانكرت ةبطخ بطخو ؤدوه

 نم ثفاي ينب ىلإ عجر مث ،ناسارخ ضرأ ىلإ لتقي مهفلخ ابلاط راسو ،اهيف دجو

 نم اموق ةمأ لك ىلع فلختسيو هيقل نم لك لتقي ةينيمرأ ىلإ رزخلاو مليتلا ةيحان

 ملو ،اينتلا دباوأ نم يهو ةجنط ةرطنق ىنبف ،ةريزجلا ضرأ ىلإ غلب ىتح نيقرفتملا

 نم مهنمو "برغملا ىصقأ مهب غلب ىتح ،ماح ينب يف لتقيو يبسي ماتثلا ازغ ىتح لزي

 لتق املكو ،لينلا ئطاشب رمو ةعاطلاب اونعذأو ،بونجلا تاذ رصم يداوب ىلإ بره

 كلذ هل هللا لحأ امتإو ،يبسلا هلبق فرعي ناك امو ،ابس كلذب يمسف مهيرارذ ابس ةمأ

 فلخ هنأل ،نويلباب اهامسف رصم ةنيدم ىنب مث ،ةعيرشلا اولتبو اوردغ و اورتكت مهنأل

 :(""لوقي اشنأو ءاضيا ماح دلو ىلعو رصم ىلع ايلاو نويلباب هنبا

 لمجأ برغلاو قرتثلا مامز تكلم ةمكح لوقلاو نويلبابل لق الأ

 لهمأو مهيلع ارابج كت الو هطستق رمألا نم ماس ينبل ذخف

 [٦٧]لبقاف قحلا نع اموي اوفدَّص اذإ مهظح .رمألا نم ماح ينبل ذخو

 .١٠١ص ‘هسفن ردصملا( ( ١

 .١١ص هسفن ردصملا(٢)

 .١١ص.هسفنردصملا(٢)
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 لصيف ةبرض هلعجاو هب كيلع اورتجي سانلا يف روجلا نرهظت الو

 لهسي قفرلاب هذخأت نإ كنإف ههجو ريغ نم لاملا نذخأتالو

 لذبأف هنم ةبالام ءاج نإف هقح ريغ يف لاملا نقلتت الو

 لقعي دقحلا وذ مزعلا كنم قلي ىتم هتإ فيتسلاب داقحألا يوذ وادو

 لئسي سانلا نم يفرع اذ كي نمو ةمحرو اثيغ سانلا لاؤسل نكو

 الزنم لك يف هيلوت امب تتشي هنإف بيرغلا رفسلاو كايإو

 وه و ،مرعلا همساو هباتك يف لجو زع هللا هركذ يذلا ةسلا ىنبف نميلا ىلإ ابس عجر مث

 يذلا وه ا"بس و .همتي مل هانبو هدعاوق ستسأ املو ،ايداو نوعبس هيلإ لبقي ميظع ةس

 نأ دعب هناكم اكلم اريمح بصنو « ) انالهكو ٢) )ريمح هيدلو نيب لاملاو كلملا مسق

 :سانلل لاقو ،هلامش نع نالهك سلجأو ،هنيمي نع ريمح سلجأو ،هتكلمم لهأ عمج

 ال :اولاقف ؟نميلا عطقت نأ لامشلل حلصي له مأ ؟لامشلا عطقت نأ نيميلل حلصي له

 متنأ ام اضعب عطقي نأ امهضعب دارأو امهنع تلفغ نإ متيأرأ :لاق ،امهل كلذ حلصي

 نب .٢٦١؟۔-١١ص نميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن “يريمحلا :يف تايبألا صن رظنأ )١(

 .ظافلألا ضعب يف فالتخا عم ٨٥ص. ريمح كولم يف ناجيتلا باتك :به و .هبنم
 نم ثوفلا نب دزالا هيناب نأ نورخأ لوقيو ، ربكلا نب داع نب نايقل هيناب نأ ءاملعلا ضعب لوقي(٢)
 .٩٥٤صء ٨ج ،ليلكإلا :نسحلا دمحم يبأ 6ينادمحلا : رظنأ .نالهك بقع

 ريمح بسنت هيلإو ،نميلا ىلع اكلم ناك٬ناطحق نب برعي نب بجشي نب ابس نب ريمح :ريمح )٢(
 ةمصاعو ءابس هيبأ دعب مكح هنإ برعلا وخرؤم لوقي ،ارفظم اعاجش ناكو ،هلايقأو نميلا كولم نيب
 نم لوأ ناكف ‘بهذلا نم اجات ذختاو .نيصلا هتازغ ضعب غلب ىتح حتفاو ازغ هنإو ءءاعنص هكلم

 ىلإ تلحتراو اهقرفف نميلا يف اهماقم ناكو ،دومت لنابقل هلاتق هعئاقو نم نوركذيو هب جوتت
 ىريو .لئاو دعس ورمع ؛ رماع ‘ثكلام : دالوأ ةسمخ هل دلوو هيبا دعب ةنس نيسمخ شاع. زاجحلا

 ىلع دنسملاب بتكي ناكو ،رمحلا بايثلل هسبل ةرثكل ريمحب بقل هناوءحجبرعلا همسا نا مهضعب
 ءمالعألا :نيدلا ريخ يلكرزلا رظنأ هيلإ بوسنملا يريمحلا طخلا ىلإ هلوح مث هحالس عيمج

 ٤٨٢ص.٦ ج

 " اهنم ءادج ةمخض لئابق هونب ،ميدق يلهاج دج ناطحق نب برعي نب بجشي نب نالهك :نالهك )٤(
 كلم صلقت املو .اهروغثو نميلا فارطأ ةرامإ مهل تناك "جحذم "و "ءيط "و "دزالا "و "نادمه

 .٥٢٢ص ‘٥ج ؛مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنأ .نالهك ينبل ةقيدابلا ةسائر تيقب ريمح
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 مل يتإ ،سانلا اهيأ :لاقف ‘كلذ ىلع دوهعلا هوطعاف ،كلذ ىلع دهعلا ينوطعأ :نيميلا

 !ريمح اوطعاف ،يدعب نم افلتخي نأ نمآ الو ،نالهكو اريمح نيذه يدلو الإ يديب درأ

 :اعيمج اولاقف ،لامشلل حلصي ام يكلم نم نالهك اوطعأ و ،نيميلل حلصي ام يكلم نم

 ءةاوتلاو سوقلاو سرتلاو نانعلاب لامشلل اومكحو ،طوسلاو ملقلاو فيسلا نيميلل حلصي

 نوكي ال ملقلا بحاصو ‘هعضوم يف فوقولاو نايبلل حلصي فيسلا بحاص نإ :اولاقو

 نأ اومكحو ،اسياس آاضار الإ نوكي ال طوسلا بحاصو ۔ايهان ارمآ اقتار اقتاف اربدم الإ

 مظعالا كلملل الإ نوكي ال ةضايرلاو ريبدتلاو قترلاو قتفلاو تابثلاو فوقولا بحاص

 بذلاو ليخلا يداوهب فرصم نانعلا نأ اومكحو ،ريمح وهو ةكلمملا راد يف بتارلا

 نأو ،ءاقللا دنع سأبلا ةرت سرتلا نأ اومكحو ،اوناك ثيح ،ءادعألا ةياكنو ‘كلملا نع

 الا حلصي ال كلذ عيمج نأ اومكحو ءاهنم دعبلا ىلع يزاغملاو يوانملا هب لاني سوقلا

 ءاهروغت حالصإو اهحوتفو اهبورحب مئاقلاو ءاهتضيب نعو اهنع باذلاو ةلودلا ظفاحل

 نميأ ابأ ينكو هيلإ ملسو ةكلمملا رادو [١٧٢]بتارلا كلملا ريمح دلقتف ،نالهك وهو

 ءادعألا ةءوانمو بورحلاو روغثلاو فارطألا نالهك دلقتو ،هيبأ نيمي نع هسولجل

 يمرلا يف لامشلل نيميلا ةنوعم لثمب ةنوعملا ريمح ىلع نالهكل ناكو ،اوناك ام ثيح

 ىلع ريمحل ناكو ،ةدجنلاو لاملا سوقلا ريغ يف امهو ،لبنلاب اهيلع عزتلاو سوقلاب

 كلذ يفو ةواتإلا جرختساو ،للخلا ةتسو قوتفلا قتر نم دلقت ام ةيافكو ةعاطلا نالهك

 :( ةروكذملا ةمسقلا رضح نم دحأ لوقي

 ناسجإو امدق مهل لضفب الإ ناطحق ءانبأ ىرولا اذه داس ام

 يناث نم ضرألا يف مهدحاول الو { مهلكاشي ئح مهل مانألا يفام
 ناشلاو كلملا ميظع مكحك امكح رضح يفو ,ودب يف سانلا دهشت مل

 ناميظصلا ناعيفرلا ناديسلل امهتنإو هينبال بجشي نب ابس

 ١٣. ۔٢١ص ثنميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن يريمحلا )١(

١٨٦



 نالهكب مركأ هنبا لامشلا ىطعأ دقو نيميلا نم اريمح هنبا ىطعأ

 نامهس نينثالل كلملا ةمسقو امهنيب مويلا يكلم مسقأ لاقو

 نالعإو رس نم هيناعي اميف هب لامشلا اوطست يتلا نيميلا يطعي

 ناطلسو ساب نم بياونلا دنع هب لامشلا اوطست يتلا لامشللو

 ناهربب يراجلا ملقلا اذكهو اعم نيميلل اراص طوتسلاو فيسنلاف

 نافصن لاملاف اهل نانعلا راص دقو لامشلل اراص سوقلاو سرتلاو

 نالهك دالوأ نم حجاحجلا نود ابصتعم كلملا جاتب كاذ ررصف

 ')يناثلارخآلا كاذك نامزلا لوط ةبطاق ضرالا يمحت ليخلا تراصو

 :[رغضإلا ابس]

 نب سيق نب لهس نب ديز نب بعك وه رغصالا ابس :رذنملا وبأ لاق رغصألا ابس امأو

 6 ريمح نب عسيمهلا نب نميأ نب ثوغلا نب لئاو نب سمش دبع نب مشج نب ةيواعم

 لزي ملو “س[رلا كلم نبا وهو ،ابس نب يفيصو ‘ناطحق نبا وهو ،ابس نب هنانب مهنمو

 نب ثراحلا وهو ،شنئارلا نمز ىلإ ريمح دهع نم كلم نع اكلم هنوثراوتي كلملا

 .ا") دادش

 :مالسلا هيلع يبنلا دوه نب ناطحق نب برعي نب بجشي نب ابس نب ريمح

 ‘كلذ ىلع '"”هءدر نالهكو ،اميظعت اهيف دادزاو ،ابس هيبأ ةكلمم يف ماقأ اريمح نإ مث

 ينبو هينب رضحأ نسأ املو ؤةنس ةئامسمخ ىلع ةدايز مره تام ىتح اكلم لزي ملف

 اوملعا ۔ الجر رشع ينثا هونب ناكو ۔ ،ينب اي :لاقو ،مهاصوف ،هتريشع هوجوو همع

 لاجرلا فايسأ نم ةسمخ وأ ةعبرأ ىلع نادضاعتم نارزآتم نانثا عمتجا ام [٨٢]هتأ

 نأ كشوي [الجر] نيعبرأ تبلغ ةبصع امأو ،مهدايقأ اوكلمو مهوبلغ الإ

 ١٤. ۔٣١ص ؛‘هسفن ردصملا )١(
 ١٨٣. ص ١0ج ‘باسناألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا )٢(

 .هرهضأ دشيو هرصني يأ:نالفل عدر نالفو "اونواعت :موقلا ادارتو ،هناعأ :هأدرأ ،نوعلا :ءدرلا )٣٢(

 .ادر :برعلا ناسل رظنا
٨٧ ١



 ىهتنمو ،فلألا اوبلغي نأ نويآرح ةئاملا بالغ و ،اهقوف امو ةناملاو ،لجر يتئام بلغت

 ال داس الإ لجر ةئام هعاطأ لجر نم امو ،[لجر فلأ اهيف عمطي نأ] ةقرفلل زعلا

 دشراألا اوعيطأ ينب اي هايند يف ىهتنملا ىلو دقف كلم نمو ككلم دقف داس نمو ةلاحم

 .مكنيب اميف ينيمأ و مكيلع [[هللا دعب] يتفيلخ هتإف ،')عسيمهلا اوصعت الو ،مكنم دشرألاف

 فيسلا امو ‘حمرلا كلذ نانس مكنإو ضمكحمرل هنإو ‘فيسلا كلذ تحل متنأو مكفيسل هنإو

 متنأو ؟هنانس الول حمرلا امو .حمرلا الول نانسلا امو ؟فيسلا الول ةحلا امو ؟هتح الول

 :(" ارعش لوقي اشنأو [مكلو] مكب عسيمهلاو ،هلو عسيمهلاب

 عسيمه يدعب سانلا يف اهب يل رسف يتريس سانلا عم لهجت ال عسيمه

 عفنتو اموي تنش نإ مهب رضت مهنإف اريخ كيصوأ مهب ينب

 عفدمو تككافص يدري نمل درم هدعي كنود معلا نباو كمع و

 غ زفم ةيربلا نود ام كل مه و لئوم كل مه لب فهك كل مه و

 عضختو ثافغبلا يذختستو لذت اهل ناو اموي ريطلا قاتع سيلو

 عجرتو تيبملل هيلإ بوؤت يذلا اهركو ىوس ركو ىلإ بوؤت

 اوعمسيو ١ وعيطي نأ مهنم كطظحف مه دايق طعت سانلا را د عسيمه

 عنصيوه امب ىزج ئرما لكو هلثمب زجئ ريخلاب دج عسيمه

 عرزت تنأ ام ريغ يلايللا لاوط دصاح تنأ ام هللاو ال عسيمه

 "عمست تنأ له نيندألا كتوخإب يتيصو لثم نيصقالاب كيصوأو

 6 ريمح هيبأ ةافو دعب كلم ،ناطحق نب برعي نب بجشي نب ابس نب ريمح نب عسيمهلا :عسيمهلا )١(
 نب ثوغلاف ،بيرغ نب نطق هوخاف ناديح هنباف بيرغ هنباف س ريهز هنباف ،نميأ عسيمهلا نباو
 ءراتو هنباف نظاظلملاف ©نيبا وذف "مدقي وذ هنباف 3 راوصلا هنباف ڵسمش دبع هنباف لئاو هنباف ،ناديح

 .شيارلا ثراحلا كلملا مكحف ريمح ىلإ كلملا داع مث ،ناذمه نم ديزي نب عبت ىلإ كلملا لقتناو

 .( ريمح ةمجرت قايس يف ةمجرتلا تدرو)٢ ٤٨ص ٢. ج ،مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنأ

 ١٦. ۔٨١١ص ثنميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن ،يريمحلا )٢(
 ١٧. ۔-٦١ص ‘هسفن ردصملا يف تايبألا رظنأ )٢(

١٨٨



 كلمو ةنعألا تملسو ،هيخأ ةرزاوم نم هوبأ هب هل مكح ام ىلع نالهك رصتقاو

 مهديس مهيلع ىلوو ىاهقل فل نمو مهرج زاجحلا ضرأ ىلإ بدنو روغثلاو فارطألا

 نأ مهرمأو ،ناطحق نب مهرج نب دعس نب ددس نب ثوغلا نب مهرج نب يب نب يه

 يهل بتكو ''اياورلاو حالتسلاو ةدعلاو ليخلا مهيلع مسقو ،هرمأ اوعيطيو هل اوعمسي

 ينبو رضم ينبو ناره نب دعسو وهو ‘ةقلامعلا نم زاجحلا ينكاس ىلإ يب نبا

 :0") هدهع باتك ناكو هيلإ ةواتإلاب عفدو {ةعاطلاو عمسلاب ،رافغو قرزالا

 مهرج نب يب نب يه هلماعل ريمح رمأ نع نالهك نم كف الأ

 [٩٢٧]مجعأو حيصف نم ارط سانلا نم هلحم زاجحلا ضارعأب نم ىلإ

 مدقم ليثأ رمأ وذل مهيدل هتناو ىصعي سيل ايه نأ ىلع

 ا""»رمرعلا نالضيهلاب اونه ام اذإ مهسوفن الإ نوحلي الف الإو

 ةماميلا دودحف ةيرض ىلإف رصح ىلإ فئاطلا نم رسايت امم دجن ضرأ ىلإ زهجو

 نم مهقحل نمو نميلاب سيدج نم فلخت نميف يسيدجلا همهلج نب مصاع نب ميمهلا

 [باتك مخص دبع و ىلوألا سبع و ةقلامعلا نم دجن رهاظ نكاس ىلإ هل بتكوءعابتألا

 () :آ رعش ،مهللا كمس اب :وهو

 مصاع نب ميمهلا يذ دجن لآ ىلإ ريمح رمأ نع نالهك ابس نبا نم

 مئاوسلا جرخ ج رخلا ىطعيو عاطي هنإو ميمهلا ىصعي ال نأ ىلع

 'ثمغا رضلا تحت ليخلاب اونم ام اذإ مهسوفن الإ نوحلي الف الإ و
 طسوت ىتح ،هيدي نيب ءالدألا تراسو ،دجنب ربولا لهأ ىلع ايلاو ميمهلا زهجتف :اولاق

 نم ةواتإلا ذخأو ثاهكلمف ،فنئناطلاو يط لبجو ةماميلا نيب ام دجن دالب

 .يور :برعلا ناسل رظنأ .ءاملل لماوحلا :لبإلا نم اياورلا )١(
 .٧١ص ؛نميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن يريمحلا )٢(
 .٧١ص ؛‘هسفن ردصملا )٢(
 ١٨. ۔٧١ص ؛‘هسفن ردصملا )٤(
 .٨١ص ؛‘هسفن ردصملا )٥(

١٨٩



 نم دحأ] وهو ،ردحج نب ورمع اعد [نالهك نإ مث ]نالهك ىلإ [اهب] ذفنأو ،اهلهأ

 ج وهنلا كلتف ،ربيخف يداولاف ءاميت ىلإ زهجتيل داع نب دومث نم نميلا لهأ نم [فلخت

 .قيلمع نب هرهزو دومث نم دالبلا هذه ينكاس ىلع ةيالولا هل دقعو ،ةليأ براق ام ىلإ

 () :ارعش ،مهللا كمساب ردحج نب ورمعل هباتك ناكو

 ردحج نب ورمعل يداولا ينكاس ىلإ ريمح رمأ نع نالهك ابس نبا نم

 ريمح كلمللو نالهك ليقللو ردحج نب ورمعل مهنم ةعاط ىلع

 رفنضفلا مامهلا ورمع يلماع ىلإ '"هنوملسي يتلا تاواتإلا عفدو

 ا""يركسع رمسلاو ضيبلاب مهراز اذإ مهسوفن الإ نوحلي الف الإو

 .هترتعو هتيب لهأ يف عضاوملا كلت ينكاس ىلع ايلاو ردحج نب ورمع زهجتف :لاق

 عسيمهلا ماق " ريمح يقوت املف ،ءاميتب نطق ىتح [ددعلاو]لبإلاو ليخلاب ،ماس ينب نم

 نالهك نب ديز هنبا ىلع لبقأ مث ،اتقو .ريبك خيش وهو ،نالهك همع هرزآو ،هيبأ دعب

 نم كيبأ ماقم كمع نبا عم مقف ،رثألا كيبأ نم يقبو ىلوت دق رمعلا نإ ينب اي :لاقف

 هوبأ ناك ام ىلع سانلا ىرجأو ؤءاهب لمع و هيبأ ةيصو عسيمهلا ظفحو .هيبأ

 نم تدصحتساو عسيمهلل ةكلمملا بانطأ تدتشاف ،ابس هوبأ هالو نيح [هلعفي] ريمح

 هنبا ماق ابس نب نالهك يفوت املو 6[اتقو] ريبك خيش وهو ،نالهك همع هرزاوو اهرثأ

 فارطالا يف لامعألا نم دلقتي ناك ام دلقتو ،نالهك هيبأ مايق عسيمهلل نالهك نب ديز

 مث ،ةواتإلا هيلإ اوعفدو ،اونعذأو [٠٨]اوعاطأو هل اوعمسف دوهعلا مهل دتجو ،روغثلاو

 تامازحلاو نادلبلاو رايدلا نم اهلوح امو نيدم ىلإ ورمع هنبا درج نالهك نب ديز نإ

 ةعاطلاو عمسلاب مهرمأو ،نيدم ىلع ةيالولا هل دقعو ،لاجنرلاو ليخلا نم

 .٨١ص ‘هسفن ردصملا )١(

 .اهنوعفدي :اهنوملسي ()
 .٨١ص ؛‘هسفن ردصملا )٣٢(

١٩٠



 () :ارعش هثحتسي !باتك هل بتكو ،ةواتإلا عفدو

 نيدم لهأ نم رايخألا ىلإ تكولأ همعو هيبأ نم ديز نب ورمعل

 نلعُمو ,رتسُم نم '"اايحو هيلإ مهجرخ ميلستو ارمع مهتعاطل

 (")نيبأو حلبب اه ارخأ ح رستو انيدم طبغت ليخلا ىلواف الاو

 :ارعش نالهك نب ديز لاقف

 اعجسأو مامحلا ىنغ ام نميأو اعسيمهلا اناخأ يصعن الو عيطن

 [اعبرأو ٥هونس اعست تغلب امو] عسيمه دالبلا كالمأ داس دقل

 اعضرمو اميطف دوه ونب هتأر عسيمه يف ام هيف انمش نميأو

 اعمجأ رمألاو يأرلا هيلع ام ىلع انرمأ عمجن كفنن ال هللا وف

 (ُ)َعَبث شاع امو اوشاع ام نميال مهعومج نوكت نأ انينب يصونو

 اياصو نم هيلإ ىهتنا ام عيمج ظفحو ‘هتجو هيبأ ةريس راسف عسيمهلا نب نميأ يلو مث

 سانلا بغ رو كلدع عاشو هماتأ تديمخف ‘كلملا ةسايسو ةلودلا ةنايصل هفالسأو هئابآ

 ،نالهك نب ديز نب كلام هنباو نالهك نب ديز هعم َبّصئو ‘هيف ةثودحاألا تنسحف ،هيف

 كلام هنبا ىلع ديز لبقأ عسيمهلا نب نميأ كلملا يلوو ريمح نب عسيمهلا تام املف

 اُ) :لوقي وهو هيصوي

 ٢٢٣. ۔٢٢ ۔٨١ص ‘نميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن يريمحلا ) ( ١

 .يحو :برعلا ناسل رظنا .اعرسم :ايحو )٢(
 . .٢٢۔٤٢ص ©نميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن ،يريمحلا )٢(

 فرشلاب لاجاف هدعب نميأ هنبا اشنو ، ريمح نب عسيمهلا يفوتو " :نميلا لايقأو ريمح باتك يفو )٤(
 لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن ،يريمحلا .تايبالا هذه كلذ يف ريمح نب كلام لاقق ددؤسلاو

 .٤٢ص ثنميلا
 ٢. ٤ص ‘هسفن ردصملا (٥)

١٩١



 يتآ ةب ال هموي ديزو هاوتحاف عسيمهلا موي ىتأ

 تامملا ىلإ ةايحلا نص لوؤي لقتسم ةلاحم ال لكو

 تاتتشلاو قرفتلا ىلإ ريصت اموي ةب ال ةعامج لكو

 يتافو تناح اذإ هدلاول يريسم يف نميأل :رس كلامأ

 يتايح يف عسيمهلا ينعاطأ دق ام لثم نميأ كعطي هعطأ

 ةالولا ىلعو هلامع ىلع ملعاف تنأو ميظعلا كلملا وه

 ')تارشانلا شويجلاب رمأتو ىبجث فارطالا ةواتإ كيلإ

 هكلم ىلع هرزاوو ،نميأ نب ريهز هنبا هدعب كلملا يلوو عسيمهلا نب نميا يفوت مث

 مث ،هتيالو نم اردص هكلم ىلع هدضاعو ،'"!نالهك ني ديز نب [١٨]كلام نب تبن

 ريهز نسأ املو ،ريهز نب تبن ىلوتي ناك ام ىلوتف تبن نب ثوغلا هنبا هعم بصن

 هللا ىوقتب كيصوأ ينب اي :هل لاقف ،هريغ هل نكي ملو ،ا"اريهز نب بيرغ هنبا ىتصو

 عامسو مكنيع أ بصن دومث ع راصمب ريمح عيمج عم كظعأ و اهاوس ام ىلع هرثآ

 اميف اوقلتعا الو ،ارذح اهيف اوكلم الو ،ءادف اهنم ليق الو ،ءادن اهل بيجأ امف ،مكناذآ

 مث ؟ارثأ مهل رظنت وأ مهل عمست لهف هب اودع و ام مهنيب حبصأ لب 4 ارزو مهاجاف

 ةّيصوو كنابآ ةيصو نم ناك ام كيلإ ىهتنا دقف كنابآ ةنسب كايندل لمعت نأ كيصوأ

 نمو كلذب كيصوأو ،ةمسقلاو ةيصولا موي هؤانبأ هيلع قرتفا امو ،بجشي نب ابس كتج

 نم هيلع ينتدجو ام ىلع ةماقتسالاب كيصوأو كمع ينبو كدلو نم رمألا اذهل حلص

 اهيلع ظفحتلاو ،ةريشعلا ىذأ نع فكلاو ءيسملا نع زواجتلاو ةيعرلا يف لدعلا

 ٥٢ ٢. ٤؛ص ،نميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن يريمحلا ) ( ١

 لئابق هونب ،ميدق ينامي يلهاج دج ،ابس نب نالهك نب ديز نب كلام نب تبن :كلام نب تبن )٢(
 .٨ج ءمالعألا :نيدلا ريخ ،يلكر رزلا رظنأ . ةليجب "و "" همعٹخ "و " دزالا " اهلوصأ نم ،نوطبو

 .١٧ص

 ،يلهاج ةج ةيناطحقلا نم ، ريمح نم ،عسيمهلا نب نميا نب ريهز نب بيرغ :ريهز نب بيرغ(٢)
 مالعألا :نيدلا ريخ يلكرزلا رظنا .برغملاب ةفورعملا لئابقلا ،هتانزو ةدانجو ةجاهنص هلسن نم
 ٦٢٢٧. ص ج

١٩٢



 :() لوقي اشنأو ءالعو زع ولو هموقب الإ ءرملا امف اهيلإ ببحتلاو

 دشرلا اهدعب امل ةيصولا نإ هب كوبأ ىصوأ ام سنت ال بيرغ

 ددغلاو زقلا ىفلي ةريشعلا يفو هتريشع ملعاف هزع ئرما لك

 اودرجنا اهلبق اداع و لاكنلا ءوس اوقل فيك سمأ ادومث تيأر امأ

 ٢) اذلج الو مهنم ددع مهعفني ملف دالبلا لهس اوؤلم ام دعب نم

 ناكو هيلع لبقأ ،'"ثوفغلا هنبا بصنو ،ريهز ةيالو يف لمعلا نع تبن لزتعا املو

 نب يثري نميأ نب لاقف بقاثلا يأرلاو ةنطفلاو ةعاجشلا نم هلاوحأ يف الماك

 .( : ارعش [ةصروي]عسيممهلا

 كلاهو يح ريخ ملع اف نميأ و نميأ عسيمهلا دعب هبحن ىضق

 كرادتملا لهنملا ضوحب ىقسێو هءاضق يضقي كش ال ئرما لكو

 كباوشلا تارهازلا موجنلا كلتب مهتدهج ام اذإ ايندلا ينب هتشف

 كلاسو داه و نا د لفأ نمو هع ولط دنع ح ال داب نيب امف

 كلاسصلا فالتخا دنع هناطلسو هتاذ ردق ىلع رون هل لكو

 كلام نب تبن نب ثوغلااهب صخأ يتلآ يتيصو ىسني ال ثوغلا وه

 (ثىيكلاسمرومألا يف كلساو رهدلا ىدم هعابط فرعاف دشرلا تفرع ينب

 لامع ] دلقتو اهيلع تبثو ءاهب لمع و هيبأ ةّيصو ظفح تبن نب ثوفلا نأ اوركذف

 هل اوعمسف لامعلا ىلإ بتكو ،ريهز كلملا ةعاط يف روغثلاو فارطألا نم [٢٦٨]هيبأ

 ٢٦. - ٥٢ص ؛نميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن ،يريمحلا )١(

 .٦٢ص ‘هسفن ردصملا )٢(

 هلسن نم عرفت ،ميدق يلهاج دج ‘ناطحق نم ءابس نب الهك نم ،كلام نب تبن نب ثوغلا :ثوغلا )٢(
 ،مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنأ .ةليجبو ةمعثخ نبا وهو " ورمع " و ،دزألا وهو " ددأ " هنبا
 .٣٢١ص ‘ ٥ج

 .٦٢ص ثنميلا لايقاو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن ،يريمحلا )٤(
 .٧٢۔٦٢ص نميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن ،يريمحلا :يف تايبألا صن رظنأ )٥(

١٩٣



 برأم ىلإ ءرد همساو 'ثوفلا نب دزألا هنبا درجو ،ةواتإلا اولمحو ،اوعاطأو

 [باتك مهيلإ بتكو ،هل ةعاطلاو عمسلاب مهرمأو اهينكاس ىلع ةيالولا هل دقعو ،اهنطوتيل

 ناجيتو [سوقلا] ةوبشو ةخرمو تومرضح نم برأم لامعأ لهأ عيمج ىلإو
 )٢) :ارعش

 دزالل يهنلاو رمألاب برام ىلإ هيأرو ريهز ىروش نع ثوغلا نم

 دجتلاو روغلا يف فارطألا هل ىبجتو هرمأ دزالل ثوغلا دعب نأ ىلع

 يدحيهبكارب مهو ام رهلا ىدم برأم دزألا ةعاط ىتعتت الو

 ("درجلابو تاقفاخلاب اونم ام اذإ مهسوفن الإ نوحلي الفالإو

 :[ريهز نب ا"!بيرع]

 نب برعي نب بجشي نب ابس نب ريمح نب عسيمهلا نب نميأ نب ريهز نب بيرع

 نب بيرع هنبا هدعب ماق نميأ نب ريهز يفوت املو ،مالتملا هيلع يبنلا دوه نب ناطحق

 !ردص تبن نب ثوغلا هعم ىلوو ،رُجي ملف لدعو ،مذُي ملو هيف دمخو ،مايق نسحأ ريهز

 ريهزل هالوتي ثوغلا هوبأ ناك ام عيمج ىلوتف ،دزألا هنبا ىلإ لمعلا دنسأ مث ،هتيالو نم

 فرط يف لماع تام املك هنأ فارطالا لامعأ يف نسو كلملا الكي لزي ملو ڵبيرغو

 مهريغ ىلإ هجرخي الو ‘همع ينب نمو هتوخإ نمو هدلو نم دشرالاف دشرالا هلمع دلق
 مسر ييحي نأ هرمأو ةعاطلاو عمتسلا هلمع لهأ ىلع مهل لعجو ةواتإلا عفري هلعجو

 فارطألا دلقت نم ةعاطو ريمح نم كلملا دلقت نم ةعاط يف هلبق ىضم نم

 هونب ،ميدق ينامي يلهاج ،ةيناطحقلا نم ،نالهك نب ديز نب كلام نب تبن نب :ثوغلا نب دزالا )١(
 يازلا نوكسب " يدنسأ "و " يدزا " هيلإ ةبسنلاو 0 " دنسألا " اضيأ لاقيو .نالهك يف ةليبق ربكأ
 رظنأ .نامع دزأو ،ةارسلا دزاو ،ةؤنش دزأ :ماسقأ ةثالث ىلإ هونب مسقنا .حصفأ يازلاب وهو ،نيسلاو
 ٢٩٠. ص ١. ج ،مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا

 .٧٢ص ثنميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن ،يريمحلا )٢(
 ٢٨. - ٧٢ص ؛‘هسفن ردصملا )٢(

 كولم نم كلم :ريهز نب بيرع ۔نميلا نم يح_ لجر:ةحوتفم ةلمهملا نيعلاب بيرع )٤(
 .برع :بختنملا .برع :برعلا ناسل رظنا. ريمح

١٩٤



 ةجانص :رفن ةعبرأ مهو هدالوا ىصوأ ،ريهز نب بيرع نسأ املو ،نالهك نم

 رثنلا امأ ،ارثنو ارعش هينبل ريهز نب بيرع ةيصو تناكف ،نطقو ،ةه ربأو ،هدايجو

 ينإو ،هل مرك ال نمل ددؤس الو ٬مركلا ليازي ال ددؤسلا تدجو ينإ ينب اي :مهل لاقف

 كل ةريشع ال نمل ددع الو ،هل ددع ال نمل زع الف ،ناك ام ثيح ددعلا يف زعلا تدجو

 يف ةعاطلا تدجو ينإو ،هل يدايأ ال نمل ةدجن الو ،يدايألا يف ةدجنلا تدجو يتإو

 كلم الو ،لاجرلا عانطصا يف كلملا تدجو ينإو ،هل لدع ال نمل ةعاط الو "لدعلا

 مكاخأ اوصعت الو ،يتيصو اوظفحا ينب اي .انصح هل اونوكيل لاجرلا عنطصي ال نمل

 لوقي اشنأو دحأ لك نود يدعب كلملا يلوو ،ىلاعت هنلا دعب مكيلع يتفيلخ هنإف ،انطق
 )١() :ارعش

 اونهو امف اكلم مهل اهب اوساس ريس ىضم اميف انفالسأل تضم

 نطق اي رمألا اذه سياس تنأو اوكلم يذلا كلم مهدعب تدسو

 [٢٨]نتفلا قروأ ام يتريس نع ذعت ال اهل تنأو اموي مهتريس ذنعأ مل

 نصفلا هلصأ الول رَتضخي فيكو ةقنوم عرفلاب ال ع رمت لصالاب
 (')نطيف ىدهلاو يع لفاغتلا نإ هب دوجت لين نع لفاغتلا عد

 دزألا هاثر بيرع يفوت املو ،لفاغت مؤللاو ةنطف ءاخسلا نإ برعلا تلاق اذه نمو

 '"ا :[اقف ]ارعش
 اسومرم برتلا تحت كلملا ةيعر نعو حاقللا كلملا نع بيرع ىسمأ

 اسونأم قافآلا يف زعلا قسوتسم هب حاقللا كلملا ىضم اميف ناكو

 اسوكنمو ادايم كلملا حبصأل نطق ىرولا ريخ لئاو وبأ الول

 ٣٢. - ٦٢ص ثنميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن ،يريمحلا )١(
 ٢٧ _ ٣٨. ص ‘هسفن ردصملا )٢(

 .٨٣ص هسفن ردصملا )٢(

١٩٥



 ١) سوحنم ناك بيرع دعب سمألاب نم دعسأو ايندلا انل تماقتسا هب

 هفالسأ ةريس سانلا يف راسوءريهز نب بيرع هيبأ دعب بيرع نب نطق كلملا يلوو

 رصن هاخأ بدنف ،ا"ادزألا نزام هنبا هعم بتصن مث ،هتيالو نم اردص دزألا هرزاوو

 نطوتي نأ هرمأو ،ددعلاو لاجرلاو ليخلا يف نامُغ و رحتشلا ىلإ هدجو ،ا"دزألا نبا

 .ا;) هل بتكو دالبلا كلتب

 برع نمو مجع نم رحثثلاب لَح نَم ىلإ كولألا هيف قرهم نزام نم

 ببس يف هوصعت الو اونيدو رصن ىلإءافولا جرخلا اوعفداو اوعمسا نأ

 ا"بجللا لفحجلاب انل متينم اذإ مكسفنأ هيف اومولف الإو اموي

 ،نامع ىلإ نميلا قراشمب نم هل عمسف ،رحتثلا ىلإ لصو ىتح دزألا نب رصن راسف

 نب ربكتسملا نب ىدنلجلا جوهنلا كلم دزألا نب رصن بقع نمف ،جرخلا هيلإ اوعفدو

 يوحي وهو ؤديه ارف نم يدزالا ةرامع نبا ةكلمم اياقب يف اميظع اكلم ناكو دوعسم

 ةدوملا هتيب لهأ يف رهظأو ،لدعلا رهظأ نطق يلو املو ©فاريسو نامع نيب ام

 ©بيرغلا ىلإ نسحأو ليبسلا نمأو هيفتسلا عمقو ،لدعلاو نمألاب هتيعر رعشأو

 .هرهظ ءارو القعم مهنم دحاو لك لعجو كتلخ اودقتع او .مجاعألا كولم لصاوو

 اهلكاش امو ةسايتسلا يف تددزاو ،يئابآ ةريس ترس دق :ناديح هنبال لاقو ،موقلا رهقو

 ۔ ..٨٣ص ‘نميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن ،يريمحلا )١(

 داز " هل لاقي يلهاج دج ،نالهك نم ‘تبن نب ثوفلا نب دزألا نب نزام :دزألا نب نزام )٢(
 "هبقع نم ةصاخ دزألا نب نزام ونب مه ،ناسغ :ينادمهلا لاق "ناسغ عامج وه و ."رفسلا

 .٥٥٢ص ‘٥ج مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظن .دزالا لئابق رثكأ عرفت هنمو "ءايقيزم

 هدلو نم ريثك لزن ،نالهك نم ،كلام نب تبن نب ثوغلا نب دزألا نب رصن :دزألا نب رصن )٢(
 ،يلكرزلا رظنأ."نامغ " دالبو سراف فارطأو تومرضح يف "نوسير "و "رحشلا " يحاونب
 .١٢ص ،٨ج شمالعألا :نيدلا ريخ

 .٨٣ص نميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن ،يريمحلا )٤(
 .,٨٢ص ؛‘هسفن ردصملا (٥)

١٩٦



 يف يتيصو كل عماج انأو ،يلاثم نكف تالكشملا يف '١تمّملو يلاثم ىلع ذتحاف

 ،ندبلا حالصإب الإ سفنلل ماوق ال هنإف ،كتيب لهأ ىلإ نسحأ :لاصخو تاملك ثالث

 اهيلإ لصوي ملام ةدحاو يف نايغط الو ،امهدحأ ا"ومظ عم ةايح الو ،عئابطلا لادتعاو

 نم كلامف ‘كتيع ر ىلإ نسحأو ،ةوهشلل عابتاو ةذلل اراثيإ اهجيهي امم ءاذغلا نم

 كايإو كلذ الول مهنم دحأ رب ال كتعاط نم مهتعاطو مهلضف نم كلضفو ،مهلاومأ

 ىلإ ىحتضلا نم لام نمك كريغ دنع ةفأرلا وجريف روجلاو فسعلاب مهجرخت نأ
 نإو ،معلا ينب وأ لاجرلا نم تعتطنصا امب اهقتاف ةميظعلا كب تلزن اذإو ،[٤٨]لظلا

 نع هديب فيتسلا يقتي دق ءرملا نإف ،توملا ةمشاجم يف مهلاذتبا [كءاسو] كيلع اومرك

 ديلا نم اضوع الو ،ديلا نم اضوع ةايحلا ةلآ نم هيف امو هجولا ةيقب يف نأل اههجو

 يف كركذ رشنب ،كولملا نم كيذاحي نم لصاوو ‘هجولا نع اهؤانغ رثك نإو

 اوريل عفانملا بلط يف مهيلإ كلمع لهأ نم اهلخدي نمب مهدالب رمعأو ،مهاياع ر

 راج نإو ‘ هركش يف هل اكيرش تنك مهناطلس لدع نإف ‘ [ةنيب] مهيلع كلدع ةروص

 :(")[لوقي اشنأو]‘ عوطأ ىلوألا كتيعر نم كلو ع رسأ كناطلس دحأ اوناك مهيلع

 دلاو ةحيصن نم ىلوأ حصن الو يتيصو ظفحاف ناديح اي كيصوأ

 ديادشلا ىدحإل تاّيبخ نهف مهلابن شراو مامعألا ينب دقفت

 دقاحو غاط نيب ام مهاقلتف ةرثأ ضعبلا ىلع اضعب نعفرت الو

 ديساف لق هعبط نع هب لامو هلازأ دق حلاص ريثك برو

 دهاج ريغ هسانجأ نم وه امو اهلقأ الإ ءيشلا حلاص امو

 دهازب كولملا لصو يف كت الو مههيفس عمقاو سانلا ليبس نمأو

 .ممل :برعلا ناسل رظنا .اهتعمج :تالكشملا يف تممل ) ( ١

 .امظ :برعلا ناسل رظنأ .ةلحرب تسيل "محللا ةقرتعم :ىآامظ قاسو ‘محللا ليلق :نآمظ )٢(
 ٤٠. ۔٩٢٣ص نميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن يريمحلا (٣)
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 ا')دعابألا بولق مهنم بلتجمو ةيعر يف رهظتسم مهب تناف

 دلقي نأ ىأر ‘تنسحتساو هلاعفأ تدمحو هيبأ دعب نطق نب ناديح ةريس تنسح املو

 (" :لوقي اشنأو نطق نب ناديح نب ثوغلا هنبا هتايح يف كلملا

 ثاكنإو ءامنإ ةيصوللو هلناوأ ىصوأ امب اثوغ تيتصو

 (""ثاثحإ كلملل اهلك الياضف هل تيأر نأ امل كلملا هتدتلق

 هتفرعمل ،نينرقلا يذ عّبث هنبا ىلإ نميلاب كلملا ناديح علخ :ملعلا لها ضعب لاقو

 ءهيبأ ةايح يف كلملا يلو ناديح نب ثوغلا نأ اوركذو ،هعم ريسملا يف هتبغرو هلضفب

 هدادجأو هن ابآ ةريسب ملعأو ،ةريس كولملا نسحأ نم ناكو .اليوط ارهد هتافو دعبو

 ىتح اريسي الإ ثبلي ملف ،اهايإ هجوزف نينبلا مأ هتنبا نينرقلا يذ ىلإ بطخ هنإ مث

 نم ناديح نب ثوغلا عم ناكو ،نينرقلا اذ كلملا يف فلخو ؤلئاوب لماح يهو يقوت

 نب لئاو اشن املو .روغثلا لهأ ىلع الماع دزألا نب ثوغلا نب نزام :نالهك ينب
 هيلإ سانلا راشأ ةكلمملا حلصت هب امم نينرقلا وذ هدج هيف لاحأو هكلم يف ثوغلا

 هنامز لهأ ساسو ،ةديمح ةريس سانلا يف راسو ،ةكلمملاب ثوغلا نب لئاو ماقف

 نيرحبلاو ضورعلاو زاجحلاو نميلا نم برعلا ةريزج لمكتساو ،ةنسح [٥٨]ةسايس

 ،برغملاو رصمو قرشملاو لباب كولم [كلذ] تأر املف هتباجأو ،ماشلاو قارعلاو

 يذ عم لومحلا نم اوقلامو ،بجشي نب ابس نم نولوألا مهؤابأ يقل املثم هنم اوفاخ

 هئابآ [كلم]نم ةيقب هعم لجر اذه :ةروكذملا قافآلا لهأ كولم لاقف ،نينرقلا

 هيلإ بابلألاو ،ةيغصم هيلإ ناذآلاف اهمأ يبأ لبق نم ضرالا لهأ نم ةبحمو ةعاطو

 ءةعناصملاب هيلإ اولدأو ،ايادهلاو فحتلاب هورمغو ،حارلاب مهنع مهودرف ،ةلئام

 لئاو نب سمش دبع هنبا بصن مث ‘هتيعر نم مهالو نميف هوطاحأو

 ٤١. ۔٠٤ص ؛هسفن ردصملا )١(
 )٢( ؛هسفن ردصملا ص٤١.
 )٢( ؛هسفن ردصملا ص٤١.

١٩٨



 . )١ لئاو نب نامدر هيخأ ىلع فرتلاو ددوسلاب هباهذل

 :ثوغلا نب لئاو ةيصو

 هللا دابع كدي تحت نمو كنأ ملعاو ،هاوس ام كقتي [كسفن يف] هنلا قتا ينب اي :لاق

 ةمئاس ىع رتسم لكل نأ ملعاو ؤمهيلإ كناسحإو ،مهيلع هب كلضف اميف هركش لعجاف

 نم اهظفحو ،فلتلا نم اهتطايح هيلع بجي ء'"اهئافد نم رعشتسيو ،اهرد نم شيعي

 نإف ،اهل عبارملا لك دايتراو ،اهترجح نيصحتو ،اهريسك قاحلإو اهتلاض ةرو ‘عبتللا

 ،عدوتسا ام هنم ترتسيو ‘ىعرتسا ام هنم عجرتسي نأ قيقحف الإو ،اهل كلذ لعف

 رذحاف .ةيافكلاو ةغلبلا نم ناك ام جوحأ ةياعرلا نع لزعيو ،ةرخاب عنص ام مرحيو

 (") ؛لوقي اشنأو ‘كاذ نوكي نأ

 سمش دبع اي صوأ هاوقتبو هاوس رش قوت هلدا قتا

 يسفنك شيعت اذإ سفن هللا دابع تيعر نمو دبع تنأ

 سنج لك يف كاذ ضعبلا ىلع ق زرلا يف ضعبلا لتضفم يتر نإ

 يسنم ريغ هقحو انيلع ى حلاو دماحملاو ركشلا هلف

 ("»"يسمت نيح اهلثمب اهطحو ك اياعر حابتصلا عم دقفتو

 :لئاو نب سمش دبع هنبا كلم ركذ

 هرصع لهأ يف شاعو دهتجاف ©سمش دبع هنبا هماقم ماق ثوغلا نب لئاو يفوت املو

 :امهو هينبا عمج ‘هاصقأ هرطو يف ناحو ٠هاهتنم هرمع نم غلب املف ‘هنلا ءاش ام

 ،ةعيهلو ‘فنكيو ‘نطقو ،خانم وذو ،ةع رزو ،ريمح نم ددعلا امهيفو ،مَُشْجو راوتصلا

 هللا ةعاطب مكيصوأ ينب اي :لاقف ‘هعافقلاو ©بهيتصلاو ©بيصخلاو ،ةرمو “فكومو

 ناكو ،عديمتنلا ابأ اي تنأو ‘يدنع مكاجرأو مكمركأ هنإف ،راوتصلا مكيخأ ةعاطو

 .٢٤ص ؛نميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن ‘يريمحلا )١(
 .افد :برعلا ناسل رظنا ،(ءافلاو ءافدلا :هنمو ( ءافد دربلا نم تنئفد ردصم :دودمم ءافدلا ) ( ٢

 )٢( ؛‘هسفن ردصملا ص٤٢۔ ٤٣.

 )٤( ‘هسفن ردصملا ص٣٢ ٤ .

١٩٩



 يتم ظفحاف 0[٦٨]يتيعر ىلعو مهيلع هلا دعب يتفيلخ ،عديمتسلا ابأ ىنكي راوتصلا

 ءاقللا قدصب الإ برحلا يف نيبتي ال زعلا نأ ملعا اهب تيدتقا اذإ لضت نل الاصخ

 راجلا عنم نم الإ سانلا ملاس يف نيبتي الو ،ةبلغلا ةرامأ كلذو ،ىندألا راجلا ةيامحو

 لاجرلاب الإ كلذ لانت نلو ،ةّيندلا ىلع لمحلاو بفسخلا ةمومس نع فنالا خومشو
 تممض اذإ كنأل ،هءانغ ينغي سيل امع ،هردق ةنابإب الإ مهنم ردانلا كعم فرعت نلو

 قتألا كلذكو ،رصقألا طقسو ،لوطألا ىلع لمحملا عقو رصق امهدحأ يف نيكامسم

 هناطيحو ثريبدتلا هدعاوقو ،لدعلا هساسأ تيب كلملا نأ ملعاو 0 لماوحلا لادجألا نم

 ءةداقلا هضراوعو .ةافكلا ءارزولا هدامعو ةدشلا هكحالتو مزحلا هناكرأو ،ظقيتلا

 ةداق ةبقاعمب الإ ةواتإلا يخرتسمو ،ةكلمملا يربدمل ةماقتسالاو ،عابتألا هظحاومو

 امبرو ،ةنازخلا باحصأ ىوس ةعامجلا قئاس و 0 [شيجلا دئاق لمحي الو] شويجلا

 [لباقملا] ةئاملا نم ةرشعلا ةركلا قدصي نأ ريثكو فاك كزجعأ و ،لتاقم ةئام تدجو

 () :لوقي أشنأو ‘هفاعضأ ةرشع نم فلألاو ‘فلألا نم ةناملاو 4

 راوتصلا ةعاطب يدل اميف مهنيب براقت نإو ينب يصوأ

 راجلا يف يتوبأ يلإ ىتصو يذلاب يصوأ راَوص اي كيلاو

 رادقالا توافتم اهَب نم ذإ هردق غلبي ثيح لك لحمو

 راصقو لواطأ نيب عرفلاو اهلاصآ وتسم عباصألا نإ

 رازوالا ولماحو باكرلا هنم تهجوت ثيح لكلا لاجرلا نمو

 رادجو تسر ةدمعأب الإ هؤامس موقت ال تيب كلملاو

 راجحألاو ضرالا قوف ريطلاك عفادتم هب ضعب نم ضعبلاف

 ٤٤. ۔٣٤ص ثنميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن "يريمحلا )١(

٢.٠..



 (')رارشألاب نيدلا يف اورصنتساو اوديأو رايخلا ًزَع امترلو

 اضيأ نينرقلا وذو ةثالثلا كولملا ءالؤه رمع ةدم مالتسلا هيلع ليلخلا ميهاربإ شاعو

 ئرما نب فيرطغلا نب ةثراح روغثلا ىلع هعم بنانلا ناكو ،الئاوو ابيرع كردأ
 . )٢( سيقلا

 :[سمش دبع نب راوصلا]

 هدادجأ راثآ همايأ يف طقتلاف ،راوتصلا هنبا هماقم ماق ،لئاو نب سمش دبع يفوت املو

 هدلو يف نئاك كلملا نأ باتسخلا ملعأو ةكلمملا يف سمش دبع هيبأ ةيصو لمعتساو

 قرش مهتتم يف نوكلمي مهنأو ‘ليعامسإ دلو نم رهظم ينب ىلإ ،مهنم جراخ ريغو

 راختاو لاومألا عمج يف ذخاف إمه ريغ هغلبي ال ام زعلا نم نوغلبيو ؤاهبرغو ضرألا

 ىتح ‘ةريسلا نسحو لدعلا نم هظح سني ملو ،ددعلا داجنأب ريمح دجنأو ،حالتملا

 لبقأو ،ثوغلاو عديمتسلاو مدقي ونو بضحي حرس لآ مهو هينب عمجف ‘هتايح هب تنسح

 الو ‘هبلست نأ ايندلا نم كظح ىلع [٧٨]محا ينب اي :لاقو ،مهنيب نم مدقي يذ ىلع

 هتلعج دقو ‘تبصان نم بصانت الو ،هتركذ ام كيسانب سيل هنإف ،هللا نم كبيصن سنت

 فخت الو ،ةريرج ىلع الإ نبقاعت الو ةرورض نع الإ ةنيابملاب عرست ال لب ،كل اذالم

 نم دحأ نيبو كنيب ام تبرخ نإو ‘بيخت الف هنيبو كنيب ام ترمع اذإف ،هاوس هنلا يف

 بلغ امو ةبلاغ طوتسلا نود لوقلاب اهبابرأ ىلع صرحاف ةيعرلا تكلم اذإف هقلخ

 عامجإو كايإو ‘هيف تسل اميف هيكزت الو ،©فيسلا عم هيتت الو ،هبلاغ فيسلاف طوتنلا

 نأ ىلإ ،كتلهمأ نإ نيللابو ڵكترط نإ ةلفغلاب كنع اهفناف اهب تيلب نإو ،كيلع ةملكلا

 ةبترلاو ةسائرلا اذو اهعمطب عمطلا بلغ امب هفاطعتسا ىلع تردق نم فطعتست

 نإو هلام وهف لامب اندنع تحمس تححش نإ كنإ ملعاو ،ةبترملا دجت هتبتر يف ةدايزلاب

 عقيام اهتلقثأ اذإ ديلا يه دالبلا نأ ملعاو كلام وهف تحمس

 .٥٤ص ،هسفن ردصملا )١(
 )٢( ؛‘هسفن ردصملا ص٤٥.

٢.٠١



 نأ كردقأ امف ةملكلا تقرتفاو ةرئاثلا تأفطأ اذإف بلقلا يف ام اهلقثب تففخت اذإو ،اهيف

 هذه لثم ىلع تنأو ،ةنامألا كظفحو كتتع مايألا نم اموي كنع خلسنت نأ كايإو .وسقت

 6) :لوقي اشنأو ،بستحي ال ام هيلع ىتأ كلم بر ،براجتلا رذح يف بياهلا ةدع ةتعلا

 مدق اي مويلا يصون ةب الف اوتصو امك نحنو انبالا انلئاوأ ىصو

 مقتنيو يلميهنأهتبقار نم رذنآ هللا نإ هللا بقارف

 مدق هدعب نمدهيتأيو الإ مدق هل ضحدت ال هللا قتي نم

 متتكم ضرالا موخت يف هنأ ول هرهظيو هركذي هنلا ركذي نم

 اومزع نإ فيسلابوأ طوتنلابف زجعت نإف قيفرلا لوقلاب سانلا لماعو

 مرتخم فيتسلاو ةرجزم طوتسلاو ةدسفم كرتلاو ةركذت لوقلاو

 مقتسلاو ءادلا كيلع ىباغت اذإ هب لاجرلا ىواد ام رخآ كاذو

 اومئس مه نإ ربصاو ةيعرلا نم ةبجاول عنم ىلع ربتصلت الو

 اومدخ نإو ءادعأ كل اودغ دقو مهضعب تبقاع دقف تمتش نإف

 ملظنيف ىلوملا هملظيو ادوج هلمحيف هالوم دبعلا متشي دق

 ("دتخني نيح ءادب نواهت الو مهلك سانلا كيلع نعمجتال

 :[ثوفلا لمع يف هيبأو فيرطغلا سيقلا ئرما ةرزاؤم]

 لامعأ يف ةثراح هابأ كرشأ لولهبلا ةثراح نب قيرطبلا سيقلا أرما نأ اوركذو

 8 راوتصلاو سمش دبعو لئاو :مهو كالمأ ةعبرأ عم لمعلاب درفتساف رمع مث ‘ثوفلا

 ناك يتلا فارطألاو روغثلا فيرطغلا وهو ةثراح هنبا دلق مث ،مدقي يذو

 )١( ؛نميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن يريمحلا ص٤٥۔ ٤٦.

 (٢) ‘هسفن ردصملا ص٤٦۔ ٤٧.

٢.٠٢



 )'':]٨٨[ هلوق وهو ادهع هل بتكو ،انركذ نم ةعاط يف اهدلقتيو اهال وتي

 مدق رمأ نع ناسحإلا ةثراح هنبال كولأ سيقلا ئرما نم

 مجع نمو ,برع نم اهقافآ يف ةعاطلاب سانلا عيمج ىلإ

 ممالا لامع باسحإلا ةثراح ىلإ الومحم جرخلا يتوي نأو

 ‘")مقنلاب هتتأ ليخلا دهش نم هسفن الإ مولي الف الوأ

 :[راوصلا نب مدقي وذإ]

 هيبأ دعب مدقي وذ ماقف ُهصخش ىوس هعم دقفي مل راوتصلا هيبأ دعب مدقي وذ ىلوت املو

 يف نإ ينب اي :هل لاقو ؛مدقي يذ نب سنأ اذ هنبا هدعب فلختساو ىضم نم ةريس راسو

 كل ىنغ ال الاصخ اهعم كديزأ ىنأو ؤءاهظفحو اهب لمع نمل ةيافكلا كنابآ ةيصو

 الو ‘كتبيه بهذتف روهظلا رثكت ال ؤاهوركذي مل نإو مهريبدت يف تناك دقو ،اهنع

 رهظيف ،كناقل نم مولظملا سأييو ،كناقكأ نم ريثك كيلع ئرتجيو ىسنتف ةبجحلا نمدت

 َنَحَبقت الو ‘كنم لدب [هنأ] هب تيضر اذإ ةيعرلا نأ كلثم سيل نم نظيو شيكشتلا

 6 رعشت ال ثيح نم كيلع ىتؤيو ثملعت ال تنأو مذثو ،للجلا كيلع يفخيف احصنتسم

 ردقي نلو ،هعم ةملكلا عامتجاو كلملا ىلع ءاوهألا قافتا يف ةلودلا ماظتنا نأ ملعاو

 وهف ،مهسيئر موق لك نم ردصت نأ وهف \ةلصخب الإ دحاو ردص يف بولقلا عمج ىلع

 ا") :ارعش لاقو ،نوضري هاضربو ،نوبضغي هبضغ نعف هيأر نم دادس

 ريشعلاو براقألاب كرمأف يدعب تمق ام اذإ ورمع ابأ

 روهظلا لك مهل رهظت الو رضب بولطم كذقني الو

 رومالا نم تايراجلا كيلع ىنع امل باجحلا نم نإو

 .٧٤ص ثنميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن يريمحلا )١(
 .٧٤ص هسفن ردصملا )٢(
 .٨٤ص ‘هسفن ردصملا )٢(

٢.٢



 ريشبلا وخأ ريذنلاف حصنب ىعسي نيح اريذن حبقت الو

 ريطملا دعب اهبوسعي ىلإ يوأي لحنلا لثم سانلا نإف

 ااريرم الب داقنت رسيع الو بطق ريغب رودت ئحر سيلو

 ريبكلا عم ريغتصلا ةاضرمو اياع رلا ةحلصم لدعلا نإو

 (") ريطخلا رطخلا نم هطلاخي ال نمو ىلوملا ةفاخم نإف

 اهيلع لصتاو دالبلا تطحقف ،مالتسلا هيلع فسوي نينس تعقو مدقي يذ مايأ يف ليقو

 نإ نميلا لهأ تلاقو ،نميلاب سانلا '"ادقتعا ةمطحلا هذه يفو نويعلا تراغ و ‘بدجلا

 ىلع اومدق امل ،نميلا لهأ نأ كلذو ،هدعب وأ رصعلا [٩٨]كلذ نم تذختا حضاونلا

 نم متنأ نيأ :لاقو رفسلا دعب نم مهل اثرف عرصم نم نوراتمي مالتسلا هيلع فسوي

 دهعلا كلذ ذنم نميلاب تيقب رئب لكف ‘حضا ونلا رابآلا اورفتحاف مهل اهفصوو ؟حضاونلا

 .(")ةيفسويلا ةيداعلا ىمستو ‘لوحت الو بضنت ال يهف

 :[مدقي يذ نب سنأ وذ]

 مهيرج ىرجو هئابآ ننس ىلع ىضمف ،سنأ وذ هنبا هدعب ماق مدقي وذ يفوت اتلو

 رشنت ةمعنلا نإ :هيصوي وهو لاقو ،عتارلاو منغ هتوخأ نود ورمع هنبا ىلع لبقأو

 الو . ركتثلاب اه ردتساف ،ءيشلا [ركش]مامتب ةدايزلا ةلعلا نإو ،حلاتصلا لمعلاب اهطبراف

 امنإو ،افاكي مل نإ هيلع ركشي الو اهليمج رهظي ال نم عانطصا يف عنطصمل ةبغر
 يف معلا ينب كرشأو ،ءةريشعلا ىلإ ناسحإلاو محرلا ةلصب هبلجتساف ددعلا يف ءامنلا

 يف لدعلا شفاو ،هتيب لهأو لجرلا ةيشاح ىلع رهظت ال ةمعنل ءاهب ال هنإف ،ةمعنلا

 .ريرم : برعلا ناسل رظنا .يوقلا :ريرملاو ،هلتف دتشام لابحلا نم ريرملا )١(
 ٤٩. ۔٨٤ص هسفن ردصملا )٢(
 .دفع :برعلا ناسل رظنأ .لأسي الو اعوج توميل هسفن ىلع هباب قلغأ :دفتعا )٢(
 + حضن :برعلا ناسل رظنأ .٩٤ص ثنميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن “يريمحلا )٤(

٢.٤٤



 الو ،رافسألا لمعتساو ،[ضرألا] ةرامع يف ةفاكلا لخدي طسقلا مهقذأو سانلا

 نم ريثكلا نإو ،ريثك ةعامجلا مع اذإ ليلقلا نإف ،دحاولا نم ذخؤي ام ةلق ىلإرظنت

 فاعضأ حبر نم رثكأ حابرألا لبق نم هلام ةعس هقحلت يذلا رجاتلاك ،ليلق ضعبلا

 6') :لوقي اشنأو ،اهلاثمأ تمرح ةلكأوأ ،اريثك ريثكلا مرح ليلق برلو ،دهزملا حبر

 اربتخا اذإ لضف اهب زيزعلا ىلع هل ناك مايألا بحاص نم ورمع اي

 ارمع ام فيرعلا لقاعلا هءوسي هتدقع ضري مل نإو سينألا نإ

 ارثألا يفتقي اهنع حبصأو هنع تدرش ةمعن ريخب زواجي مل نم

 ارمع يذلا كاقكو ديزملا يغبي نمل ديزملا باوبأ حاتفم رشلاو

 ارهظ دق لهالا يف ام كريخ ريخو ةلئوم ماحرالا ةلص يف نإو

 (")رضخلاو نيدابلا كل دوقي دقو هب عاطي ام ىندأ لدعلاو كاذه

 :[( نيبأ وذ )سنأ نب ورمع]

 هدعب نم ماق سنأوذ وهو نيبأ وذ يفوت امل هنإف نيبأ وذ اضيأ هل لاقي سنأ نب ورمعو

 دق نأك ،هيلع نمتنا امل اظفاح دلق املو اهل اقحتسم ةسائرلا زعل اعلطضم ورمع هنبا

 لاقو ،ا"ظاظلملا هنبا ىلإ رمألا دنسأ مث ،هيدي نيب ارضاح هاتصو نم ناكو ءهابأ دهاش

 .هيفب اهل رغاف دحأ لك اهاؤر نسح ءاهانج ولح ةرمث كلملا نإ ينب اي :هيصوي هل

 الو ،تاقثلا راختاو ؤلاجترلا عانطصا يف دهزت الو ‘ةظفحلاو ةسرحلاب الإ تسيلو

 لهأ حرطأ كلم برف ،[برقأ] لاجرلاو [تناك]لاملا انددتعا اذإ لوقت نأ كنرغي

 ٥. ٠ص ‘هسفن ردصملا )١(

 ٥. ٠ص ‘هسفن ردصملا )٢(

 .ريمح كولم نم ؛ميدق يلهاج ينامي كلم "نيبأ يذ نب ورمع نب ظاظلملا :ظاظلملا )٢(
 ريخ ،يلكرزلا رظنأ .ناهلع نب نميا هل تدلوو ‘هتخأ اذه جوزتف ،ناذمه نم "عتب نب ناهلع"رهاص
 .٧٨٢ص ،٧ج ؛مالعألا :نيدلا

٢.٥



 الإ لاجرلا نم هفعسي مل نيح ىلع همظكب ذخأو ‘هئازج يف عمطف ،ةدجنلاو ةقتلا

 امتإو ‘عرزو رذب موي دجي نأ دارأ نمك ناكو ،لمحب هل عانطصا ال يذلا ©فيرطلا

 موي نم هداوج ىلع ربصي لجرلا نأ الولو ،هقافنإ نم [٠٦]تامتقملاب لاملا عفانم

 يتأت لاجرلا تيأر امبرلو ‘هتجاح ةعاس [هب] عفتنا ام زاربلا موي ىلإ هيلإ هب ةجو

 ةدملا دعب الإ ، ردانلا لجرلا كلام كبسكي الو ةريسيلا ةدملا يف ديلا هبسكتو لاملاب

 هرذاحت لزنملا هب ىقتي نصحلا نإف ‘كعم هلخاد دعقيف نصح ىلإ ناك ادر ،ةليوطلا

 6):لوقي اشنأو نورعشي ال ثيح نم مهيتأتو ،نوركمي ام لطبت كئادعأ ىلع نويعلا

 يلاخلا فلاسلا هب ىصوأ امل يظفحك يتيصو ظفحاف ظاظلم اي كيصوأ

 لاملاب كيتأت سانلا لاجر نإف ىضم لجر نم لاملا نوصت ال نأب

 لآلا ةلكثلا يذ ورمع هيلع يماحي عفانب مهملاب يتأي لاملا امو

 لاطبأو دايج ليخ نم هيمحيو هبانج طوحي نم الإ كلملا امو

 لاخلا هسارضأ نيب ام اهللخي ةلالجو رقرق يف ةعقو ىوس

 لالقإب تنيبو راثكإب دهاجو اهباين نمأت برحلا نويع يكذأف

 لافقاب كيلع باب مهف كيلع مهلثمو كيلع سارجأب فدارو

 لاح ىلع تنأو لاح نم كنوخي هنإف نينظلا در رشف تنأو

 ''"لالغإو كيلع ,داسفإ روبقمو سلجم نصحلا يف نصحلا نكسب نيمأ

 :[ورمع نب ظاظلملا]

 ىلع هرزاوو ،مزعو مزحب ظاظلملا هنبا هدعب ماق سسنأ يذ نب ورمع يفوت املو

 .١٥ص ىنميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن "يريمحلا )١(
 .ظافلألا ضعب يف فالتخا عم ٥٢ ۔١٥ص ‘هسفن ردصملا يف تايبألا صن رظنأ )٢(

٢٠٦



 هرمع نأ كلذو ،هتثادح يف هوبأ هرزاو امك ةبلعث نب سيقلا ئرما نب ةثراح روغثلا

 ءام نب ارماع هنبا ىصوأ مث ،اومع ز امك ةنس نينامثو افينو ةنامثالث هيبأ رمعب هيبش

 (") :ارعش لاقف \ظاظلملا مايأ يف ''ءامتنلا

 انيبيرتسملا بيري ام ينبارو يرصب ىهو دق يتإ ريخلا رماع اي

 انيطالسلا داس دقو يابأ يلبق اهدلقو يفالسأ لامعأ تدتلق

 نينامثلاو يلاوخلا تانملا نم هب ثالثلا نبا بيري ام ينبارو

 انيرغألا ميماهللا يابآ يلبق اهدتلقو يفالسأ لامعأ تدلق

 انيصوت ءابآلا هب امديق ناك دق امب كيلإ يصوأ ام لك يلع تبتاف

 انيحشملا هرك فخت مل هيصعت مل ام كنإ ظاظلملا ةعاط نع ذعت ال

 انيعيطُم امدق انئابآل اوناك دقلوانؤابآهء ابن صعت مل

 [١٩]انوباجأ اموي مهانوعد اذإ مهو انمامعأ ينب بيجن انإ

 انوفكيف مهيفكنو انورصنيف مهرصننو انوزعيف مهزعن

 انيديأ نيب اونوكي انضهن نإو اوضهن اذإ مهيديأ نيب مهل ىعسن

 انيف هدعن مل دنيس هماقم انل موقي انم دنيس يضم اذإ

 انيكحيس اموي اهدعب نم نإو اهلناوأ يماوقأ رخاوأ يكحت

 '")نييصولا ريخ نم كموقل يدعب نكو ةاصولا سنت ال ريخلا رماع اي
 © رطملا ماقم سانلا تسنب اذإ هلام ميقي ناك هنأل ءامتسلا ءام رماع يمس املو :لاق

 نأ اوركذو ©بصخلاو رطملا مهقحلي نأ ىلإ ،بدجلا تقو هدفرو هاياطعب سانلا غلبيف

 نب ملسأ نب ددس نب اثاثيل نب ديز ماتشلا ىلإ دارج ،ةثراح نب ءامتسلا ءام ارماع

 ءامب بقلي يناسغ ريمأ ،برعي نم ،يدزألا فيرطغلا نب ةثراح نب رماع وه :ءامسلا ءام نب رماع )١(
 .دزألا نم ءامسلا ءام ينبب نوفرعي هونبو .ماشلا ةيداب نكسو ،نميلا نم رجاه .هدوجل ءامسلا

 .٢٥ص ؛نميلا لايقاو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن غي ريمحلا )٢(
 ٥٢. ۔٢٥ص ثنميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن يريمحلا )٢(
 رظنأ .ةيناطحقلا نم ‘ةعاضق نم نطب هونب يلهاج دج ،ملسأ نب دوس نب تيل نب ديز وه :ثيل نب ديز )٤(

 .٠٦ص ،٢ج ؛مالعاألا :نيدلا ريخ .يلكرزلا

٢.٧



 )) :ارعش هثحتسي ماتشلا [له أ] ىلإ اباتك هل بتكو ريمح نم ةعاضق نب فاحلا

 رماع ليقلاو ظاظلملا كلملا نم ةجح ماشلاب لح نم ىلإ ديزل

 رضاحو راب لك ديز رمأ ىلإ يهتنيو ىصعي سيل اديز نأ ىلع

 رذاعملاب هنوقلي الو ءافو هنولأسي يذلا جرخلا هنوطعيو

 '")رماوضلا تابهلسلاب اومهذ اذإ مهسوفن الإ نوحلي الف الإو

 مهنع ةعاضق تقرتفاف 4 مالك هرئاشع نيب عقو زاجحلاب ثيل نب ديز راص املف لاق

 مهنمو ،ديجمو ،ةرهمو ،نالوخ مهو ىمويلا ىلإ اهب مهلسنف ،نميلا ىلإ عجر نم مهنمف

 ماقأو ورمع نب رهبو ،ورمع نب يلب :مهو ،مويلا ىلإ اهب هلسنو ،زاجحلاب لزن نم

 دجن ىلإ تعفتراف 0 دهنو ةنيهجو ةرذعو دعس نم ءاهب هلسن قرتفاف ك زاجحلاب ديز

 رصمو ماتشلا ىلإ ةعاضق نم ىضم ام امأو .ةماهتب اليوط ره د تناك دقو ءايلعلا

 ،نيقلاو ،نيشخو ،خونتو ،خيلسو ،ةربو نب بلك مه و ،مويلا ىلإ اهب هلسنف ،نيرحبلاو

 ينغتسي اكلم نأ ول ينب اي :لاقف ددس هنبا ىلإ ىصوأ ظاظلملا نأ اوركذو .صيلعلاو

 هتيور نسحو ‘هتفرعم لامكو }هلقع لضفل سانلا نم هريغ يأر نود هيأر بقاثب

 طاحأو هاورو هظفح ام عم ؛هفالسأل براجتلا نم مقت امب هملع و هتنطفو ،هبدأ عرابو

 نع كولملا ىنغأ[نم] تنكل ،هدادجأ نم نيضاملا ريسو ،هئابآ نم لئاوألا ننس نم هب

 هنيعي نمم كلملل ةب ال هنأ الإ نيصوملا ةيصوو لايقألا ةرواشمو ءارآلا ةكراشم

 هُب ال كلذ نم هلقثي ام ضعب هنع لمحي ريشم نم هل ةب الو ،يهنلاو رمألاو يأرلاب

 ٢) :ترثك وأ ةيصولا تللق دلولا ةيصو نم دلاولل

 [٢٩]ددس اي سانلا نيبو ينيب كلملا يف اهب تلمع ابابسأ كلبق تبرج

 .٢٣٥ص ثنميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن “يريمحلا )١(

 .٢٥ص هسفن ردصملا )٢()

 ٥٥. ۔٤٥ص ثنميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن «يريمحلا )٢(

٢٠٨



 ددعلا تلق ام اذاي لاونلا لثم هؤلكت كلملل ةديع دجأ ملف

 ذي مانألا يف كيلمل ةعاط نع تعزن ذإ لدعلاك ةعاط دجأ ملو

 اودرو امو اوفاع مهل تيند نإو اوع رش مهتيراد نإ شحولاك سانلاو

 دحأ اهدعب ملعاف ساتلا يف كبصي مل ةريشعلا تاداس كعاطأ ىتم

 ا')دجت امب بولطم كنإ لضفلاب مهل دجو ىبرقلا يوذو ىرولا راد

 : [ظاظلملا نب ددس]

 نم هب يظحو ؛هبراق نم هب دعسف ،هوبأ هيلإ دهع ام لثتما ظاظلملا نب ددس نأ اوركذو

 ،هب هرهشأو كلملا هيلإ دنسأف راتوو ؤشنئاآرلا ثراحلا ريغ دلو هل قبي ملو ؤهنع اني مل

 ىلإ الإ مهتايح يف مهدحأ نم جرخي نأ كلملاب نوحمسي ال كولملا نإ ينب اي :هل لاقو

 ٥ءابح هذخ كاه :لاق ،ةاهللا سفتلا تغلبو ثهنيبو هنيب ليح اذإ ىتح ‘بيرقلاو دلولا

 نيل ةايحلا يف هيلع تنك ام صرحا ‘هب كوبحأ ينإو الأ هل سيل امب داج تاهيه

 تم اذإ ينتيل اي :مهنم لئاق لاق هتأ ولو ‘ةضرافلا نم سفنأ ةيطعلا يخس ،ةطبغلا

 سيلو ايندلا نم ج رخأل هلوأ رمألا رخآ تلعج ينإو الأ ،نوعنصي فيك رظناف غعجرأ

 (") :طيسبلا نم ارعش لوقي اشنأو ،نجش اهيف يل

 ترجلاو مشغلل هطسوأو ابص هلواف اثالثا يرمع تلعج

 '")يترخآل اروفوم يايندل امسق هرخآ ثلثلا ناكف تعفترا مث

 :[ ددس نب راتوإ]

 تم انأ اذإ :هيلإ هدهع يف ناكو ،هدهع يلو ناكو ،راتو هنبا هدعب ماق ددس يقوت املف

 ىلع :اهبغ دمحتو ،اهردص يدعتستو اهدرو بذعتست لاصخ سمخ ىلع كرمع فقف

 ةيعرلا يف لدع مكحو ‘هيمحت كلْملا يف ظقيتو ‘هيضقت كسفنل رطوو ،هيتؤت هنلا ضرف

 7 ”“”+””ک” < ‘”=‘==”- ==<= == =" .._.%_.._][¡]ٌ`.> 3 ٥ص !هسفن ردصملا )١(
 ٥٦. ۔٥٥ص ؛‘هسفن ردصملا )٢(
 .٦٥ص ‘هسفن ردصملا )٢(

٢٠٩



 يف همدق تتبث الو ،راتو ةذم لطت ملف ،هيفكي ام رهدلا ريغ يف بلآ يذلو ‘هيضمت

 كلم وه امنإو ،دعقأ نحن :اولاقو ،رمألا يف راوتصلا ونب هتمومع هتعزان ىتح كلملا

 ،برحلا ىلإ اوعادتو اوحشو كلذ يف حشف ،ءابآلا نود دالوألا ىلإ هب طختن ملو ،انيبأ

 هتمومع جارخإو راتو علخ اوأرف شةعيطقلاو ةقرفلا اوفاخ ريمح هوجو كلذ تأر املف

 .'') عبت ةس ،ةسلا بحاص ديز نب عتث ديب كلملا لبح اولتفو ؤكلملا نم

 :[ديز نب عبث]

 مهاندأو ءاعيمج مهبرقو راوتصلا ونب كلذب يضرو ،هتريس تنسحو ديز نب عتت كلمف

 :لاقو ،نافهنو ناهلع هنبا ىتصو رضتحا املف ،مسجلا مهلو مسالا هل ناكو ؤمه راثأو

 الولو ةقرف عم زع الو ،ةقفو عم لذ الف "دعب امكقافتاب مث ،الّوأ هللا ىوقتب امكيصوأ

 نيديلا رزآت الولو ،هدارم ريسملا نم ةجاحلا وذ غلب ام ]٦٢٣[ ةوطخلاب نيلجرلا لوادت

 قح ةياعرو اهتنايص لثمب ةيراعلا تميدتسا امو ،هدرو دراولا الم ام حسملا يف

 رثوك اذإو مقتنا فسوأ اذإ هنإف \امقن دوعت اليك معنلا راوج يف هنلا اوقتاف ،اهيف ريعملا

 هيلإ هنم اوبرهاف متللز اذإو ،ةبارق هنيبو مكنيب سيلف هيلع ةلاد مكنطسبت الو حمصق

 مل موق نع انيلإ راص رمألا اذه نأ :اوملعا مث ريفخ هنم الو ،ريجم هيلع سيلف

 هتبوأ ىلإ بئاغ ةنامأ وه امنإو ،ارهق هوبلسي ملو ،ادهج هوملسي ملو ،ادهز هوضفري

 مث هلقع زعيو همزح نيبتيو ‘هدشر سنؤي نأ ىلإ فورعملاب هنم قزري ميتي لامو

 امكدحأ نم ناح اذإو ،امكظفاحت هيلع وأ امكلمع كلذب نكيلف ‘تكلم ام دي لك ىلإ ملسي

 هدعب ربغ نم ىلإ رباغلا هددريلو “رباغلا ىلإ ةيصولا هذهب رمألا ددريلف ينم ناح ام

 امك ضع راست نع هنوملستف ،هيلع نوعمتجي نم راوتصلا ينب نم موقي نأ ىلإ ‘كلذ لثمب

 .ا" مالتملاو ضارت نع هومتذخأ

 ٥٧. ۔٦٥ص ،نميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن ،يريمحلا )١(
 ٥٨. ۔٧٥ص ‘هسفن ردصملا )٢(

٢١.4.



 :نافهنو ناهلع
 قبس ىتح ] امهوبأ هب ىصوأ ام الثتماو ،ةريسلا انسحاف نافهنو ناهلع كلم مث

 راسو ‘هلمحب علطضاو ءهنانع ىلع لبقأف ،ناهلع كلملاب درفتساو ،[نافهنب توملا

 ،نميأ ينبا نود كلملاب كتصخأ مل ينإ :هل لاقو هيخأ نبا ىلإ ىصوأو شةنسح ةريس

 مايألا هتوط ام لصأ نأ تببحأ نكلو ،هدجن يف ةعس وأ لضفلا يف هيلع ديزت كنأ لجأل

 .يرمع نود كيبأ رمع نم يقب ام نود كيبأ رمع نم

 :ناهلع ةيصو

 زعلا اذ تيقك اذإو ،معناف ةيعرلا ىلإ ناسحإلاو ةيصعملا نع فكلاب كيصوأ ينإو

 كنود نم كيلإ ءاس اذإو حمظكاف تبضغ اذإو ،مرصاف ناكملا كنم راص اذإو ،مسحاف

 .مدقي نمب الإ اهشغت الف برحلا كل تشغ اذإو ،مركاف كيدي يف امع تلئُس اذإو ،ملحاف

 اهيلع تلمح اذإف تردق ام دشأ ًقوتف سسوفن رامد نع الإ يلجنت ال رش ةباغ اهنإف

 .() مهنود كرمأ نكيلف

 :ناقهب نب نارهش

 ماقو ،هلدع مهلمشو ،ةبغرو ةبهرو ةبيه سانلا عسواأف ناقهب نب نارهش كلم مث

 يف مير بلأت هنبا لمعتساو ،معلب انيتأو روصقلا نم طعان لوح ام ءانبب رمأف كهناطلس

 ىلع ربزام روبز ،نادمهو ريمح بر مهللا كمساب :هتخسن اباتك بتك مث ريمح ضرأ

 يف ةكرشلا كل نأ يتافو دعب كل ةيصوو ،يتايح يف بلأت اي كل يدهعب رجحو طق

 نيضرت الو سيتتاج لمعاو يتنسب ذتحاف تيدر ام كلملل ةزوحلاو ‘تييح ام يرمأ

 وأ هيبأ ىلع دئاز الإ سانلا امف ،لوألاب رخآلا قحلت نأو هنم ريخ هوبأ لاقي نأ كسفنل

 اوسيل كتيعر نأ ملعاو 3 هدعب يقب امم ءيش رباغلا نم يقب ام كلذ الولو اهنع صقان

 نم نوبلطي هابشأ كل مهنأو ،اهتوقع نم عاتبتو اهترجح نم لكأت ةيلست ]٩٤[ ةثالثب

 ةعاطلا لضف مهنم كل امتإف ،به رت تنأ ام لثم اهبلقت نم نوبه ريو ىاينتلا ةغلب

 .٨٥ص ‘هسفن ردصملا )١(

٢١١



 اسيئر الإ وبأ ينب لك يف بصنت الو هتلزنمب الك طعاو ‘ةطايحلا نسح مهيف كيلع و

 بيساعيلا لحنلا يف رثك اذإو ،دحاو بوسعي اهل يتلا لحنلاك اوقرفت رثكأ اوناك نإف ،ادحاو

 لك عابط مهعابط تنياب امبرو ،الهأ رصع لكل نأ ملعاو ،قيرفب مهنم دحاو لك بهذ

 سانلاف ،ادنالق اهكرتت الو عمجأ لوألا ةريس الا ضرألا يف لمعتست الف ،مهلبق ناك نم

 لهأ الو رهد لهأ نم مركأ رهد لهأ ناك ام كلذ الولو ،[مهئابأب مهنم] هبشأ مهنامزب

 لكل بكراف ةبلقتم مايألاو نامز لهأ نم ملعأ نامز لهأ الو رصع لهأ نم دجنأ رصع

 هتيعر يف راسو هلامع ىلع لطأو هب ظعتي كلم يف للخ ال هنأ ملعاو ‘هبكرم نامز

 هتليضف كرشأ و ،ةبيهلاب مهرودص المو لاملاب مهتداق رمغ و هعابتأ يديأ ضبقو ،لدعلاب

 ةعامجلا هبضغل بضغي نم ىلإ نسحأو ،نوملعي ال ثيح نم هباتك دقفتو ‘هتمعن يف

 وهو الإ موي خلسني ملو شةظلغلاب قفرلاو ةدشلاب نيللا طلخو }ةبصعلا هاضرب ىضرتو

 .(') رزولا نم رهظلا فيفخ .ريخلا نم حبار

 :مير بلأست

 يف ريمح هتركذو ،همايأ تنسحو هناطلس مظعف "مير بلأت هدعب ماق نارهش يفوت املو

 دلب يف همايأ رثكأ ناك هنأل ةيصو الو ادهع نادمه هل فرعت ملو ،اهدناسم نمرينثك

 . '")ريمح

 :رمأ وذ دشاح

 اهيأ :لاقو نالهكو ريمح عمج مث ،ليوط ريغ ةريسلا يف ثبلف "رمأ وذ دشاح كلم مث

 ناح دقو ،ماطف عضرم لكلو مامت ةلماح لكل مث ،ةم ةلود لكلو ،ةلود موق لكل نإ سانلا

 هنأ ربخلا يف ءاج دقو ىدلولا انل هنإف \ددس نب ثراحلا روهظب ددع ءافوو دمأ عاطقنا اتم

 ٦٠. ۔٩٥ص ثنميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن "يريمحلا )١(
 .٠٦ص ‘هسفن ردصملا )٢(

 دحأ هونب يلهاج دج ناطحق نم "ينادمهلا فون نب ناويخ نب مشج نب دشاح وه :رمأ وذ دشاح )٢(
 مالعألا :نيدلا ريخ يلكرزلا رظنأ .ةريثك نوطب مهو ،ليكبو دشاح نميلا يف نييمظعلا نيتليبقلا
 .٩٩١ص .٦ج
 كلملا
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 نأ ةيشخ ةلايقلا ةلزنم يسفن لزنأ نأ تيأر دق يتإو ،رهتشملا ملعلاو رظتنملا كلملا

 . "هب دضتعاو ،[هصلختساف ]شنارلا ثراحلا ماق ىتح كلذ ىلع لزي ملف ،هنم اهلزنأ

 :شنارلا ثراحلا

 نم حيحصلا هبسن اذه ،رغصالا ريمح نب يفيص نب سيق نب ددس نب شنئارلا وهو

 ثراحلا وه :لاقف ‘ راوتصلا دلو ىلإ ليلكإلا يف ينادمهلا هيسن دقو ةعبابتلا هدلو

 دبع نب راوصلا نب مدقي يذ نب نيبأ يذ نب ورمع نب ظاظلملا نب ددس لآ نم شيارلا

 نب سيق دلو نم شنارلا نأ ءاملعلا ضعب لاق :اضيأ ليلكإلا يف لاقو ١"'. سمش

 '") :ديعس نب ناوشن لاقو يفيص

 ] ٩٥ [ ريمح ام رغصلألا ريمح نم مهروهمج شنئارلا دلو نم

 (ثُهشأ لب سمشلاك عّبئف عّبئت نع لئاسلا اهيأ اي

 ةوعد يه لب ىلاعت هلنا الإ كالمألا كلمي الو ،كالمألا كلم ىعدي ثراحلا ناكو

 .هل مهنم ةّيزاجم

 :ددس نب شنارلا نب ثراحلا

 ريسملا ةبهأ يف ذخأف ثراحلا هنبا هدعب ماق سيق نب ددس نب شنئارلا كلملا يفوت املو

 ىتح نميلاو زاجحلاو برعلا ةريزج ىلع حالتسلاو ليخلا ذاختاب رمأو ،وزغلاو

 ،يحاونتلا ءاسؤرو نادلبلا كولم هتفاخ هناطلس العو هكلم ةتشا املف ،هل تقسوتسا

 ءردو رمحأ توقايو ‘ربنعو روفاكو رفذأ كسم دنهلا كلم نم ةرخاف ةيده هتتأف

 نادلب وزغ ىلع هسفن تعلطف نيصلا فحت سئافن نمو ،ناسح يراوجو 6رهوجو

 .٠٦ص ثنميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن ،يريمحلا )١(
 )٢( ثليلكإلا :نسحلا دمحم يبأ ،ينادمهلا رظنأ ج٨، ص٢١٩.

 )٣٢( ثنميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن يريمحلا ص٦١.
 .٢٦ص ثنميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن يريمحلا ) ( ٤
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 نأ ىأر ىتح نقتملا ابعو ،ارحبو ارب برغملا ديري هنأ رهظأو ،دونجلا هل ابعف "دنهلا

 يذ نب نيبأ يذ نب ورمع نب رفعي هل لاقي هتيب لهأ نم هلعل الجر مدقف ،نكمأ دق رحبلا

 لخد ىتح ميظع ليخ هرثإ يف راسو ميظع شيج يف سمش دبع نب راوتصلا نب مدقي

 رفعي فلخو نميلا ىلإ لبقأ مث ،لاومألا منغو ةيرذلا ىبس و ،ةلتاقملا لتقف ،دنهلا ضرأ

 انتباو اهب ماقاف اهب ركذل كانه ةنيدم ءانبب هرمأو ،دنهلا ضرأب سراف فلأ رشع ينثا يف

 لاقيو "ةيارلا اهومسف مجعلا ىلع مسالا اذه لقثف ،ةشيارلا اهامسو اهلثم ري مل ةنيدم

 ةةميظعلا مئانغلاب نميلا ىلإ داعو ،هلامع فلخو ،انيح رفعي نب ورمع اهب ماقأف ،هياولا

 مل ام نميلا لخدأ هنأل مهتملل ةشايرلا نم ذوخأم شئارلا يمتسف ،نالهكو ريمح اهب شارف

 ؛نالهكو ريمح نيب مئانغلا مسق املف . عنصلاو ةعا رزلا نسحي نمم يبسلا نم هلبق اهيلي

 ‘تالمعتسملا ذاختا ىلع مهلدو نويعلا مهل قتفو ،ضرألا يف يبسلا اولمعتسي نأ مهرمأ

 ("') :ارعش ا')يريمحلا ديعس نب نالعي نب لفون لوقي كلذ يفو

 مجعأ نمو سانلا براع نم انلامهل سانلا نم اذ نم

 معفملا ضياغللا ريسم لثم لفحج يف شنئارلا انب راس

 مكركلاو ا"اجوجنألا ندعم يف اهل زاغ دنهلا ضرأ موي

 مدقم نم كلذ اذبح اي اه ءاج ذا رفعي مكلنذو

 ٩٦] ]مظع الا كلملا ريسم موي انب يوطي روجسملا اهرحب يف

 مليصلا ةيه ادلاب كاذ نم ١ وحبص اهدنع احابص ءاس

 مكوكلا يرقف ىزخأف اهنم لهاك ىلإ بيدنرس تجر

 نب لفون و .ناجيتلا يف ءاج امك ريمح ءاسؤر نم دعس نب لفون وه :دأ دبع نب دعس نب لفون )١(
 يف ناجيتلا باتك :بهو ثةبنم نبا رظنأ .نميلا لايقأو ريمح كولم يف ءاج امك .دأ دبع نب دعس

 .٣٦ص ثنميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن يريمحلا ٨٩. ص ‘ريمح كولم
 .٣٦ص ثنميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن يريمحلا )٢(

 .روخبلا دوع وهو ج وجنلي سوماقلا يفو :ج وجنألا )٢(
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 ملظملا قليفللاومل_سأو اهلاوماقةراغلالوأف

 يمح هوملعاف موي مويلاف رهاق مكلمىتنإمهادادن

 مذخم عطاق,فيس لكب مهرسلانو اننش نم لتقن

 ملعُملا لطبلا ريغ لتقن الو ارسق لافطألا دبعتسن

 مدقت ملو اعوط تملسأو تنعذأ انل نجلا رهظت ول

 مع نألاو تاريخلاب بآو اهكالمأ شيارلا َضغنق

 مصعملا ةتضب لالد تاذ ةروكمملكانيبس من

 مدنعلاك صلاخلا دجسعلاو اهضرأ نم توقايلاو رتلاو

 مكحم قياف ءانب تاذ مهضرأ يف رفعي ىنب دقو

 اهدآ ينبلاهيف ركاذ يتب دقام رهدلا انركذي

 ماقاف جارخلاو ايادهلا هيلإ تلمحو كولملا هل تنعذأ دنهلا دلب نم شنارلا لصو املو

 نم باتكو ،لباب كلم لسر هاتأ ىتح قافآلا هل تنادو ،وزغي ال اليوط ارهد نميلاب

 جورتسلاو جابيتلاو ريرحلاو رهوجلا نم ةسيفن ايادهب ةرساكألا كولم دحأ رهشونم

 حالتسلاو ةعتمألا نم كرتلا دالب نم هيلإ ثعب ام رثكأ ناكو ةعيفرلا ةينآلاو ةيلحلاو

 نأو لباب لامعأ ىلإ مهطاسبناو ضرالا يف مهداسف هفرعو ؤمهدلب يف هبغريل

 يف لباب لهأ نوري ال مهنأو ©فوخ ىلع مهنم ماشلاو لباب نأو ،ناجيبرذأب مهروهمج

 عمجأف ،برعلا ريغ نم مالتسلا هيلع حون دلو نم ةيقب ذئموي لباب لهأو ،انيش مهنويع

 يهو ىدنتملاو دنهلا ىلوألا :نيترم هرمع يف ازغ دق ناكو ‘كرتلا ةوزغ ىلع كلذ دنع

 كلت شئارلا ىأر املف :لاق ‘كرتلا دالبو ناسارخو لباب ةيناثلاو ،اهركذ متقت يتلا

 دالب نم هضعبو كلملا اهيأ هضعب :لاق ؟مكدالب نم ىرأ ام لكأ :لوسرلل لاق ،ايادهلا

 كلت نوزغيل فلحف ،كولملا نم دحأل نونيدي ال مهنأ مهلاح نم انئارو نم مهو ،كرتلا

 اضيأ تايبألا صن رظنأو ٦٤. -٣٦ص نميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن ،يريمحلا )١(
 .٩٨ص ريمح كولم يف ناجيتلا باتك :به و ،ةبنم نبا :يف
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 يف كلذ ناكو ،ورمع نب رفعي نميلا ىلع فلختساو ىأر ام اهنم ج رخ يتلا ةدلبلا

 سراف دلب ىلإ هيعدتسي رهشونم نأ باتك يفو ؛مالتملا هيلع نارمع نب ىسوم رصع

 .مهدالب اوحابأو سرفلا ىلع اورهظتسا اوناك دق مهنأل [٧٦]كرتلا ىلع هرصنتسيو

 .نيمدقتم قيرطلا ءاغتبا يف داورلا تناكو ،افلأ نيسمخو فلأ ةئام يف شئارلا ضهنف

 ةريزجلاو قارعلا نيبام ج رخ ىتح "يط لبج ىلع اهذخأ قيرط نم اريخ اودجي ملف

 نب ورمع نب باتنملا نب فاطع نب '"ربكألا حانجلا اذ رمش ثعبو ‘لصوملاب لزنو

 ترثأ ةعقو مهيف عقواف ،ناجيبرذأ كرتلا ىلع لخد ىتح نيبأ يذ نب فالع نب ديز

 كلملا ىلإ بتكف كرتلا دلب يف لغ وأ ىتح مهلفأ عبتو شةيرتلا ىبسو ةلتاقملا لتقف ،مهيف

 هعم ام لكب لصي نأ هرمأف ،لاومألا نم ىوتحا امو ىبسو لتق امب هربخي شنارلا

 ىلع بتكف ،نيخماش نيلباقتم نيرجح ىلع كرتلا ةنيدم ىلع هريسم ديزي نأ هرمأو

 يقبو هلمأ [ام] ايندلا نم غلب لئاوألا ديس دثارم يبأ نب شئارلا ثراحلا امهدحأ

 (" :بوتكم هتحتو "يضمي يضقي ىتمف هلجأ رظتني

 نارح ضرأ يف انجتلم ناسارخ ضرأ ايباجاي

 يناثلاو لوألا رفعيب ارثأتسم دنهلا ضرأ تحتف

 ينادلا ىحتضلا رون ادب ىتح تقرشأ نإ سمشلا نرق عبتت

 ناتسجس ضرأ امحتقم الجعتسم لهُصلا ىلع اريس

 ا"ناش يف سانلا ىقبيو لان يذلا دعب شئارلا يضقنيس

 :ىرخالا ىلع بوتكمو

 ناكو راس ]ديدنصلا شنارلاانأءديبلا يف ريسملا ريخ.ديمالجلا يف تبنأ

 كولم يف ناجيتلا باتك :به و ،ةبنم نبا رظنأ يريمحلا فاطعلا نب رهش :ناجيتلا باتك يفو )١(
 .٠٩ص ‘ريمح
 ٦٦. ۔-٥٦ص ثنميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن “يريمحلا(٢)

 نبا :يفو .٦٦ص ثنميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن "يريمحلا يف تايبألا صن رظنا )٢(
 .ظافلألا ضعب يف فالتخا عم ،٠٩٨ص ،ريمح كولم يف ناجيتلا باتك :به و ،ةبنم

٢٦



 ٥[فيثكلا اهبعشو فوتحلا ريمحب رثاكملا زوح ديري ،ازغ يف قرشلا وحن رئاس لوأ

 :تايبألا هذه هتحتو ،©فوخملا اهمساو

 يرهد رهدلا اذه لوط مأسيس ازيزع اماوعأ رهدلا تنكو

 )١) [ي رمع كاذ يف ًابئا د عطقيو ناسح مايأب ينع داخي]

 عجر مث 6شعن تانب تحت ام ىلإ ةينيمرأ ضرأ ىلإ ذخأ شئارلا نإ هبنم نب بهو لاق

 اوركذ دقو :هيرش نب ديبع لاق .")نادمغ ىلإ عجر مث مارحلا هنلا تيب ىلإو ،ماتثلا ىلإ

 دمحم مدآ دلو ديس ىفطصملا روهظب رتشبو ءاذه هرعش يف هريسم ركذ شنئارلا نأ

 (٢) :ارعش لاقو ،ملسو هيلع هللا ىلص

 ماش ناطوأ نم ليخلا تبلج يضمأ ثيح مةقملا كلملا انأ

 [٨٩]ماح لوبقو ثفاي ينبا نم يناكم اولهج اذدبعأ وزغأل

 مالغ يف لواحي ال ءاوس مكحب مهدالب يف مكحأو

 مارحلا دلبلا يف تيبلا اوجحو اوريسو اوعجتناف ناطحق ونب

 ماسو ناطحق لثم اونوكو مكيبأ ينبل همارحإ اوعد

 ماركلا ةقداصألا سنأ يذو ورمع نب ظاظلم لثم اونوكو

 ماذ لكل نوقتملاانإو انشطب اذإ نوبلغاألا انأل

 مانألاب فجرت ضرالا داكت اماسن وأ بضخغن موي انإو

 .هنم ةدايز تيبلاو ،٦٦ص نميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن ،يريمحلا )١(

 .٠١٩ص ‘ريمح كولم يف ناجيتلا باتك :به و ،ةبنم نبا )٢(
 اودارأ اذإو ءاعنص انيحو انيح برام نكست كولملا تناك ثيح برأم نادمغ يهو :نادمغ )٢(

 مهتولخ تناح اذإف ،نيحلس رصق يف برامب اونوكي امنيحو ،ناميغب بالقملا ىلإ اوجرخ ةولخلا
 .٨ج ليلكإلا :نسحلا دمحم يبأ ،ينادمهلا : رظنأ .برام نادمغ يف بوذملا ىلإ هنم اوجرخ

 . ٥٠ ٥١ ص
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 مالظلا دعب اههجو قرشيو اهيلع نمب زعن ىضرن نإو

 ماركلا ونب نومركألا نحنو اقح كالمألاو كلملا انيفو

 يماسي وأ رخافي نم رهقنف يماسن هيف برعي انوبأ

 مال لآ نم كولملا كله دقف مكيلإ عجرأ ملو كلهأ نإف

 يماهتلا موي ىلإ ىقبي مكل اكلم تلتثأ دقف كلهأ نإو

 مامغلا ةيلاعك زع ولوأ كولماتم اندعب كلميو

 ماذ ريغب دابعلا نونيدي كولم انم مهدعب كلميو

 ماثألا موقلا يف هللا باقع ارشع مث دواسألا رشتنيو

 ما رملا لكن مهكلم فيعض كولم اتم مهدعب كلميو

 مارحلا يف صخري ال يبن ميظع لجر مهدعب كلميو

 مالكلا عجر هتطخ قفاوي باتك هلو هلهأ قرافي

 ماعب هثعبم دعب رخوأ ينإ تيلاي ادمحأ ىمس

 ماع دالوأ مه دعب كلميو رب ءافلخ هدعب فلخيو

 مال دعب :ارو عار ىلع مهيف روصنملا ةيار رهظتو

 مامت ةدحلا و دعب ثالث ها وط كلم ام لك رشنيف

 [٩٩]مامغلا نع ماتقلا يلجي امك تتيمأ دقو قوقحلا ثعبنتف

 ١) 'دالتسلا ىكزأ همايأ ىلع فيعض لجر هدعب كلميو

 :هل لاقف ‘هيصوي ثراحلا نب ةهربأ هنبا ىلع لبقأ نادمغ رصقب شنئارلا رقتسا املو

 انأو ،هب مهالوأو هيف سانلا طسوأ تنأ دتحم يف هرقأف كلملا كاتأ اذإ ينب اي ))

 نب .٨٦۔٧٦ص ©نميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن يريمحلا :يف ةديصقلا صن رظنا ) ( ١

 يف فالتخا عم ٨١٤۔٧٧١٤ص هيرش نب ديبع رابخأ ريمح كولم يف ناجيتلا باتك :بهو ةبنم
 .ظافلألا
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 لدعلا لعجاو غعاطأ و كل عمس نم ىلإ هلعفت تاريخلا نم كادي تلان ام ةدايزب كيصوأ

 [لوقي اشنأو] (ام مويل ريشعلا عنطصاو ،ةدجن [كل] ناسحإلا ذختاو ءارصان كل

 ( )١ :ارعش

 ريمح رهدلا فلاس يف هدالوأل هزاح ناك يذلا كلملا كل تيوح

 رمعيو ليثألا كلملا ظفحي دقف ارماع يدعب كلملل اظفاح نكف

 رمأتو تيهن ام يهنت لدعلابو هنود لدعلا طسبت نأ هنارمع و

 رصنيو ناعي الإ هب اميرك ىرت نل كنإ ناسحإلا ىلع بظاوو

 (") رهقتو تدرأ نم ولعت كموقب امتإف مهطحو مهلصاو كموقو

 :كلملا شنارلا ثراحلا نب ةهربأ رانملا وذ

 ىدتهيل قيرطلا ىلع لاثمألاو مالعألاو رانملا بصن نم لوأ هنأل رانملا وذ ىمسيو

 عطقنم ىلإ مهوزغ ناكو ،مهعوجر يف مهوزغ نم لوفقلا دنع لضي نأ ةيشخ اهب

 . '")ةافكلاو لامعلاو ةالولا اهب ىلوو يحاوتلا كلت كلمف ڵبرغملا يف ةرامعلا

 اهل لاقي نجلا نم ةأرما هتوهف ،ركذي اميف هنامز لهأ لمجأ نم ناك ةهربأ نأ ىوريو

 نم لئاوألا لاجرلا غلابم غلبو دبعلا شف ،ةهربأ نب دبعلا دلوف ،عبارملا ةنبا قويعلا
 هتمدقم ىلع هريصف ىدبعلا هنبا هعمو ايزاغ برغملا وحن ةهربأ راسو !هئابآو هموق

 ضرأ يف لغوأ ىتح ةهربأ راسو ،ةهربأ نب سيقيرفأ هنبا نميلا ىلع فلختساو

 يف ةهربأ نب دبعلا هنبا حرسو ؛ماقأف ماقملا هل ادب مث ،اهيف نعمأو ،ارحبو ارب نادوتملا

 راهنلا ناك اذإف ؤمهرودص يف مههوجو موق ىلإ ىهتنا ىتح ركسع يف برغملا ضرأ

 ىلإ عجرو ؛مهانفأ ىتح مهيف فيتسلا عضوف ،ءاملا يف اوفختسا مهيلع سمشلا تآرحو

 .٩١ص نميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن يريمحلا( ( ١

 .٩٦ص ثنميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن ‘يريمحلا(٢)
 ريمح كولم :ديعس نب ناوشن يريمحلا .٧٨١ص ١. ج ‘باسناألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا(٣)

 .٠١٧۔٩٦ص ثنميلا لايقأو

٢٩



 ىلإ مدق املف اموق مهنم ذخأو ‘ اريثك ابيجع نيش لاومألا نم باصأو ‘ ريثك يبسب هيبأ

 ةه ربأ عجر املف :هيرش نب ديبع لاق ؟كلذب راعذألا وذ يمسف ؛مهنم ساانلا رعذ هيبأ

 كلذ ناكو ،هشويج اهب يدتهتل نارينلا اهيف بشو ،تينبف ةرانمب رمأ كلت هتوزغ نم

 هنبا هدعب كلم يفوت املف ،رانملا وذ يمس كلذلف ‘كولملا هعضو [رانم لوأ] رانملا

 .ا ) سيقيرفإ

 :رانملا وذ ةهربأ نب سيقيرفإ

 نع برغملا وحن ازغف ‘شيارلا ثراحلا نب رانملا وذ ةهربأ نب سيقيرفإ
 ربربلا ضرا يف هيبا هريسم نيمي [ ٠ ٠ ١ ] ضرا نم ) ةجنط ىلإ ىهتنا ىدح( ٠. - أ . ّ 7 . -) ٦٢ . ٤ .

 اهيف نكسو ،ةيقيرفإ ةنيدم ءانبب رمأف ،لهألا ةليلق ريخلا ةريثك ادالب ىأرف برغملا

 لئابق ةجاهنصو ةتاولو ةبابرو ةباهعو ةماتك مهو ةفورعم هموق نم لئابق

 عشوي مهلتق نم ةيقب سانلا نم ليج مهو ، ربربلا لقنو ،ريمح نم برغملا يف ةمخض

 ىلع ماقملا اوبحأو ،قحلا اوه ركف ،ىلاعت هنلا ةعاط ىلإ مهاعد هنأل ،ا ")نون نبا

 سقيرفإ مهنم لتقف كلذ دعب اوعجر مث ،لحاوتسلا ىلإ ةفئاط مهنم بره و مهلتقف ، رفكلا

 يفو ،ربربلا دالب نم مهبنجب مهنكسأف هربرب ىلإ مهضعب لقنو لتق نم هذه هتوزغ يف

 :ارعش لوقي كلذ ) ٤)

 )١( ج ،باسنالا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ١. ص١٨٧۔٨٨!. لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن "يريمحلا

 .نميلا ص٧١.

 )٦٢( نبا لاق ،ءارضخلا ةريزجلا لباقم يسلطألا طيحملاو طسوتملا رحبلا نيب برغملا لحاس ىلع دلب :ةجنط

 :هللا دبع نب توقاي ‘يومحلا رظنا.رحبلا ىلع ةمناق ةراجحلاب اهؤانب ةرهاظ اهراثأ ةيلزأ ةنيدم ةجنط :لقوح
 ،نادلبلا مجعم ج٤ ‘ ص٢ ٤.

 )٢( هيلع ليلخلا ميهاربإ نب قاحسإ نب بوقعي نب فسوي نب مينارفا نب نون نب عشوي وه :نون نب عشوي
 دعب نون نب عشوي ىلإ ىلاعت هنبا ىحوأ ثيح مالسلا هيلع ىسوم ةافو دعب لينارسإ ينب ىلإ ايبن هنلا هثعب مالسلا

 ىسوم شاع نورخآ لاقو ،اهحتفو نيرابجلا ةنيدم احيرأ ىلإ ريسملاب ( اماع نوعبرا ) هيتلا تاونس ءاضقنا
 لماكلا :ريثألا نبا :رظنا.اهحتفف نون نب عشوي هتمدقم ىلع و نيرابجلا ةنيدم ىلإ راسو .هيتلا نم جرخ ىتح

 ج .خيراتلا يف ١. ص٢ ١٥٥١٥٤١٥,

 ( ٤ ) ج باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ١. ص١٨٨. ؛نميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن يريمحلا

 ص٧١۔!٧٢.

٢٦٢.



 بجحلا شيعلل كلملا دالب نم اهتقس امل ناعنك تربرب

 برتيال انل اسيع يقترن اه راد يرمعل شوك تأرو

 بعت يذ ديرطو تيم نيب ىضم نم ىسمم ريغ اوسمأ مث

 ('برح اذ اماقتنا يتم يرذحاو اقداص اركش ناعبض يركشاف

 :ارعش كلذ يف ' ")قالع نب ورمع نب عديمسلا لاقو

 مامه باش لك يرمعل هيف لفحج يف برغملا ىلإ انرس

 مارملا لهس ريغ .رحب نود نم اهب اجنط ضرأ انيتأ ىتح

 ماهو فك لك هيف برضن طقام نم ناسرفلا يف ضوخن

 ماهل شيجب ءاش نم رهقي ةكنح يذ مهلا يضام رماب

 مامك دغو ريغ مرق عورأ مهكالمأ خيش مهنم لتقن

 مامغلا لثمك تراس ابناتك فصفص يف ربربلا نمكسلو

 (")ماوتلا رهدل هرك ام ريغب اهفوج يف ناينبلا ىنتبا مث

 روغثلاو فارطألا يف لامعالا ىلوت ءايقيزم رماع نب ورمع نأ يعازخلا ىورو

 رهاصم ليبحرش نب داهدهللو ،ليبحرش هنبالو ةهربأ نب دبعللو ،رانملا يذ ةهربل
 ( ٤ ) نجلا

 يف ناجيتلا باتك :بهو ؛هبنم نبا .٢١ص ثنميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن ‘يريمحلا )١(
 .٢٦٢٤ص .ريمح كولم

 نب نازح نب قالمع نب ورمع نب كلام نب ورمع نب عديمسلا وه :قالع نب ورمع نب عديمسلا )٢(
 ةقلامع يف الو قالع دالوأ يف ال ليلكإلا يف مسالا اذه دجن ملو باتنملا نب بلاغ نب ورمع نب باتنملا

 نب ديبع رابخأ _ ريمح كولم يف ناجيتلا باتك :بهو ،هبنم نب رظنا .راوصلا نب عديمسلا دالوأ ريمح
 .٢٦٢٤ص _ هيرش

 _ هيرش نب ديبع رابخأ - ريمح كولم يف ناجيتلا باتك :بهو غهبنم نب :يف تايبالا رظنا )٢(
 .٣٢٧ص ثنميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن يريمحلا .٣٢٤۔٢٢٤ص

 لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن ،يريمحلا ١٨٩. ص ١. ج ؛ باسنألا :ملسم نب ةملس 6يبتوعلا (٤)

 .٣٧ص ؛نميلا

٢٦٢١



 :[ليبحرش نب داهدهلا كلملا]

 نب ثراحلا نب ليبحرش نب رجش يذ ليذب نب ليبحرش نب داهدهلا كلملا

 نب ورمع نب ديز نب ليذب نب بعك نب رغصألا ريمح وهو ةعرز نب ددس نب كلام

 نب نطق نب ناديح نب ثوغلا نب لئاو نب سمش دبع نب مشج نب ةيواعم نب سيق

 وهو ،[ربكالا ابس نب] [١٠١]ربكألا ريمح نب عسيمهلا نب نميأ نب ريهز نب بيرغ
 اكلم داهدهلا ناكو ،لمتلا ةروس يف ميركلا هباتك يف ىلاعت هنا اهركذ يتلا سيقلب بأ

 اماف ،برعلا نم اهمأ سمشو ،نَجلا نم اهمأ ،سيقلب ريغ دلو هل نكي ملو ،اميظع

 ( " )دنسملا بحاص ( ` معنلا رشان دنع تناكف ،سمش امأو اهيبأ دعب تكلم دقف سيقلب

 ىلإ جرخ دق هنأ ،نَجلا ىلإ ليبحرش نب داهدهلا جيوزت ببس ناكو .ا " لمرلا يداوب

 قيضم ىلإ اهاجلأ دقو ،ةلازغ درطي ابئذ ىأرف ،ءهتتصاخو همدخ نم ةعامج يف ديتصلا

 ةلازغلا نع هدرطف بئذلا ىلع داه دهلا لمحف 5٥صيحم الو صلخم هنع ةلازغلل سيل

 عطقناو ،اهرثإ يف راسف ،يهتنت نيأ ىلإ رظنيل ةلازغلا ىلإ هرظن عبتي داهدهلا يقبو

 نب رفعي نب ديز نب ورمع نب باتنملا نب ريمح نب رفعي نب ورمع نب كلام وه :معنلا رشان )١(
 ،هوزغ يف طيحملا رحبلا غلب ،ةعبابتلا ءامظع نم كلملا اذه دعيو .ابس نب ريمح نب لئاو نب كسكس
 كلت الو يداولا كلذ غلبي ملو لمرلا يداو غلب ىتح هنطوو هخّودف برغملا وحن ايزاغ هسفنب راس مث

 .٧٠٢ص ،٨ج ثليلكإلا :نسحلا دمحم يبأ ،يناذمهلا رظنا .هريغ هتيب لها نم ضرألا

 ىلع ساحن نم منص بصنب رمأ يذلا وهف دنسملا بحاصب معنلا رشان كلام ىمسي :دنسملا )٢(
 ال هنأل ريمح هعدتبا © يريمحلا باتك وهو دنسملا باتكب هردص ىلع بتكو لمرلا يداوب ةرخص

 اذه ءارو سيل 6ي رفعيلا معنلا رشان يريمحلا كلملا منصلا اذه عنص ) وه هوبتك يذلاو مه ريغ هبتكي

 :تايبألا هذه هيلع اودازو ) بطعيف الغلغتم يضملا دحأ فلكتي الف ،بهذم

 لوبهلاو لواقملا هأوبت يناكم ئيه يذلا منصلا انأ

 لوهكللو بابشلل يمحل اميقم امنص لزا ملف تبصن

 لوهسلا ىلع لطملا لبجلا ىلإ ايحيف ينزواجي دحأ امف
 ليبس نم ينارو هل سيلف يمامأ نم يناتأ نم ملعيل

 .٨٠٢۔٧٠٢ص ،٨ج ثليلكإلا :نسحلا دمحم يبأ ،يناذمهلا :رظنا

 هلمر نال لمرلا يداوب يمسو ليسرلا يداو وه يداولا اذه مسا نإ لاقي :لمرلا يداو )٣٢(
 :نسحلا دمحم يبأ ،يناذمهلا رظنا .كرحتي الو يرجي ال هنإف تبسلا موي الإ فقوتي الو ليسي
 .٧٠٢ص /٨ج ثليلكإلا

٢٦٢٢



 نم همساب ىعدي ام لك اهيف ةميظع ةنيدم نع هل عفأر ذإ كلذك وه امنيبف ،هباحصأ نع

 ءاهنم هل رهظ امم ابجعتم اهنود فقوف ،هكاوفلاو ع رزلاو ليخنلاو ليخلاو معنلاو ءانبلا

 هيلع ملسف ،هل ترهظ يتلا ةنيدملا كلت لهأ نم لجر هيلإ لبقأ ذإ كلذ يف وه امنيبف

 .اذه كموي يف كل رهظ امم ابجعتم كارأ ينإ كلملا اهيأ :هل لاقو ،هايحو هب بحرو

 ؟امكل ىتأ :داهدهلا هل لاقف

 دلب مساب تيمس ،براأم هذه :لاق ،؟اهرمأ بحاصو ةنيدملا هلعل ،ايندلا هذه امف :تلق

 مهكلم بعتصلا نب بليلا انأو اهونكاس مهو نجلا نم يح ،ا'!مرع ةنيدم يهو ،كموق

 نوؤارلا ري مل ةأرما امهب تربع ذإ ثيدحلا يف كلذك امه امنيبف :لاق ،مهرمأ بحاصو

 اهنم بيطأ الو ،ةحابص اهنم رهظأ الو ،اقلخ اهنم لمكأ الو ءاهجو اهنم نسحأ

 اهيأ :هل لاقف ءاهب فغشو !اهاوه هتأ نجلا كلم ملعو ،داهدهلا اهب نتتفاف ءةحنار

 .همالك ىلع اريخ داهدهلا هازجف ،امكجّوزأ انأو يتنبا يهف اهتيوه دق تنك اذإ ،كلملا

 يعمجو كايإ اهجيوزت كيلع تضرع امنإ :ينجلا هل لاقف ؟كلذب يل نم :هل لاقو

 لبق اهتيأر ام :داهدهلا هل لاقف ؟اهتفرع لهف ميع ز اهب اناو لاوحالا رسأ ىلع امكنيب

 كلعف ىلع كنئفاكن الو ،بئذلا نم اهتصلخ يتلا ةلازغلا اهنإف :ينجلا لاقف ،[اذه] يموي

 كلذ تدرأ اذإف ،هتكئالم ةداهشو ‘لجو زع هللا ةداهش اهب كئابح نم رثكأب ادبأ ليمجلا

 كتاقيمو ،اهتميلو اورضحيو اهكالمإ اودهشيل ‘كموق كولمو كلهأ ةصاخب انيلإ ج رخاف

 هلوح هبحص اذإو ،هنع ةنيدملا تباغ و ،داعيملا ىلع داهدهلا فرصناف .لخادلا رهشلا

 تاولفلا هذه نم ائيش كرتن ملو ،انتقراف ذم كبلطن نحنف ؟تنك نيأ :هل اولاقف نورودي

 وهو ريسي ىضمو بجأ ملو دعبأ مل :داهدهلا مهل لاقف ،هيف كانبلطو كل هانيلف آلإ
 ( )٢ :ارعش لوقي

 توقاي يومحلا رظنا .لبج وه ليقو ،عبني نم دتمي ،هنيعب داو مسا مرع نأ يومحلا توقاي ركذ(١)
 .٠١١ص ،٤ج ثنادلبلا مجعم :هللا دبع نب

 .٥٧۔٤٧ص ثنميلا لايقأو ، ريمح كولم :ديعس نب ناوشن “يريمحلا(٢)

٢٢٢



 بجعلا نم ولخي ال شاع اَم رملاو اهدباوأ ىنفت ال رهتلا بئاجع

 [٢٦٠١]برعلاو قافآلا يف مجاعألا ريغ اهرمعي رهدلا نأ بسحأ تنك ام

 بذكلا ىلإ الإ مهرابخأ ذرأ الف ةافخلا نجلاب ربخأ تنكو

 بجحلاو باوبألا ةفوفحم نجلل ةدّيشُم اريصاقم تيأر ىتح

 بنع نمو لخن نم ريقاوملا عم اهب طيحملا ءاملاو عرزلا اهفحي

 بسكلاو ماعنألا نم اهيف روحلاو ودلت نمو يفرط نم ليخلا اهنيب ام

 برصلا ةفوصوم نم ءافل ءافيه ةيحاص سمشلا يكحت ءاضيب لكو

 بجر نم داعيملا ىلإ يرسأ فوسو بجر هةعب يتأيو ىدامج ىضق

 بليلاب فورعملاو بعصلا ىتف ينعأ مَرَع نم نجلا رايخ يفاوأ ىتح

 ('بسنلاو راهصإلاو لصاوتلا نيم هب نمو ىدان يذلا هيدل يغبن

 هموق نم ةصاخ يف نجلا نم هراهصأ ىلإ داعيملا ىلإ جرخ داهدهلا نأ اوركذف :لاق

 ةفوفحم ،ضراألا نم ةالف يف نجلا هل اهانب اروصق اودجوف ،مهافاو ىتح ‘همدخو

 نم موقلا بجعف ،ةيراجلا هايملا اهقرتخت ،هكاوفلاو عورزلا عاونأو بانعألاو لخنلاب

 ءهلثم اوري مل شارف ىلع هعم رصقلا يف اولزنف }اميظع اكلم اوأرو ،اديدش ابجع كلذ

 اهنم بيطأ الو ،اهلثم اولكأي مل يتلا هناولأو لكاملا تابيط نم اهيلع دئاوم هل تبرقو

 مضهأ الو ،هنم ذلأ طق اوبرشي مل ام بارشلا نم اوقسو ‘[ةحئار] ىكذأ الو ةحئار طق

 داهدهلا ىلإ تقأزَو ‘كلذ يف اهيلايلب مايأ ةثالث هعم اوثكمف ‘هنم فخأ الو أرمأ الو

 هَّمع ينبل داهدهلا نذأف سنجلا كلم يمرعلا بعص نب بليلا ةنبا ىرورحلا هتأرما

 :لاق ،هتكلمم راد رصقلا كلذ راصو ،مهعضاوم ىلإ فارصنالاب هتريشع ةصاخو

 لقعأ نم تأشنف ،سيقلب هل تدلوف ،بليلا ةنبا ىرورحلا عم انامز ماقأ هنأ اوركذف

 تاذ تناكو ءاملعو اريبدتو امكحو ايأر لضفأو ‘نامزلا كلذ يف اهب عمس ةأرما

 .٦٧۔٥٧ص ىنميلا لايقياو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن "يريمحلا :يف تايبألا صن رظنا )١(

٢٦٢٤



 ثعب ةافولا هترضح املف :لاق ،اهنم ريمح عيمج كلذ فرع ىتح ىاهيبأ ىلع ةروشملا

 مكيلع تفلختسا تنك ينإ :مهل لاقف إمهنم ردقلاو يأرلا لهأو ريمح ءاسؤر ىلإ

 انيلع فلختستو ‘كموق لضافأ و كتيب لهأ عدت ،نعللا تيبأ :مهنم لجر لاقف "سيقلب

 تيأر دق ينإ ،ريمح رشعم اي :لاقف ؤانمو كنم يه يذلا ناكملاب تناك نإو ؟ةأرما

 نأ عم املع و امكحو ايأ ر سيقلب لثم تيأر امف ،لضفلاو يأرلا لهأ تعمجو ،لاجنرلا

 متنأ اهب نوعفتنت [٣٠١]نَجلا نم ةيانع اهنم مكل رهظي نأ وجرأل ينإو ،نَجلا نم اهتمأ

 تنك ينإو ،اهتيب لهأ نم اهريغ ىلإ هيتؤم ينأ عم ،اهيف ييأر اولبقاف مكتبقاع و

 نم رمالاب ىلوأ وهو ‘لقعو يأر هل مالغ وهو ،مالغلا اذه يخأ نبال كلملا تبهو

 نب رفعي نب ورمع نب رساي :لاق ؟وه نمو :اولاق ،اهتوم دعب وأ ،اهتقو يف انإ ،اهدعب

 يف ثبل نأ دعب كله مث ،انل رظنا ،كلملا اهيأ تيأر ام انعطأو انعمس :اولاق ورمع

 () .ملعأ هللاو ةاورلا هركذ ام ىلع ةنس ةئام كلملا

 :داهدهلا تنب سيقلب

 يف ميركلا هباتك يف ميظعلا هنلا اهركذ يتلا ،ابس كلم سيقلب هتنبا هدعب نم تكلمف

 يذلا دهدهلا ربخو ؛مالتسلا هيلع دواد نب ناميلس ربخو اهربخ صقو ‘لمنلا ةروس

 اجرخم ج رخ ؛مالتسلا هيلع ناميلسب اهماركإ هنلا دارأ املف ،اهموقو سيقلب ىلإ عم بتك

 هنم ادغ رمدتب هلزنم نم بكر اذإ ناكف ؟اهريغ ىلإ مأ اهيلإ ثهدارم نيأ ىلإ يردي ال

 ناتسبلاك تيب يف حًورتي مث ،سسراف ضرأ نم ،رخطصاب راهنلا فصن هليقم نوكيف

 نيلئاقلا قدصأ هللا لوقو ،هيلإ ذخأي هجو لك ىلإ ريسملا كلذ لثم ،هحاورو هوتغ يف

 اذإ مالتسلا هيلع ناميلس ناكو :هيرش نب ديبع لاق .ا" “رهش اهحاورو رهش اهودغإل

 .٧٧-۔٦٧ص ثنميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن ،يريمحلا )١(

 ١٦. ةيآلا ،ابس ةروس )٢(

٢٢٥



 مث كئاسلجو هباحصأ يساركو هيسركو ضرألا ىلع هريرس عضو .ج ورخلا دارأ

 مهنمف ،مهبتارم ىلع مهنارو نم نجلا سلجأو ،هلامشو هنيمي ىلع سنإلا سلجأو سلج

 نم مهنم ادحأ ليزت ال مهب تراسو ،حيترلا هتلقأو . ريطلا هتلظأو ؛سلاج مهنمو مئاق

 يضقيف . ضرأل ا ىلع مهعضوب اهل نذاي ىتح هلمع نم انيش هيلع دسفت الو ‘هسلجم

 () .فوقولا ديري ثيح ىلإ مهلقنتف ،مهعجرتف ةعجرلاب اهرمأيو هضرغ

 نأ هلأسو ثةوبلا هللا هاتآف ،كلملا ناميلس ثروو :لاق يوانبألا هبنم نب بهو نعو

 نجلا و حيرلا هل ىلاعت هللا رخّسف ،لعفف ،'"هدعب نم دحأل يغبني ال اكلم هل بهي

 سبلي ، رعشلا ريثك ،اميسج انيضو ،نوللا ضيبأ نوركذي اميف ناكو ،ريطلاو سنإلاو

 ىتح نجلاو سنإلا هل ماقو ، ريطلا هيلع تفكع هسلجم ىلإ هتيب نم جرخ اذإف عضلايبلا

 يف كلمب عمسي الو وزغلا نع دعقي املق ،ازيزع ءازغ ايبن ناكو ،هريرس ىلع سلجي

 ،وزغفلا دارأ اذإ ،نومعزي اميف ،ناكو ،هللا نيد يف هلخديل هاتأ ىتح ضرألا نم ةيحان

 لمحو ،باوتلاو هيلإ سانلا جاتحي امم ةينبألا اهيلع بصن مث ،بشخ ةنيفس هل تبرض

 تلخدف ©فصلعلا حيرلا رمأ ،ديري ام لك نم اهيف عمج اذإ ىتح ،اهلك برحلا ةلآ

 امثيح اهلمحتف 0[٤٠١]ءاخرلا رمأ تلقتسا اذإ ىتح ،اهتلمحو ةنيفتسلا كلت بشخ تحت

 اذإ ىتح ،ملسو هيلع هلا ىلص كلذك ناكف .اهكرحت الف ةع ارًزلاب رمتل حيرلا نإو ديرب

 ‘سمتثلا نع هلظت يتلا ريطلا دقفتف اهيف سلجي ناك يذلا هسلجم ىلإ ادغ "موي ةادغ ناك

 مأ دهدهلا ىرأ ال يلام لاقف» ؤ‘سمتتلا ىلإ احوتفم دهدهلا عضوم نومع زي اميف ىأرف

 ثباغ دق هنأ فرع املف ؟رضحي ملف باغ مأ يرصب اطخأ '") «؟نيبئاغلا نم ناك

 يف ةجحب يأ (٤) «نيبم ناطلسب ينتأيل وأ ءهتحبذأل وأ اديدش اباذع هتبذعأل) :لاق

 .٨٧ص ‘هسفن ردصملا )١(

 (يدعب نم دحال يغبنيال اكلم يل به و ) : ىلاعت هلوق رظني )٢(
 .١٢۔٠٢٦ ةيآلا ،لمنلا ةروس (٤)و )٢(

٢٦٢٦



 ءاج مث ،''(ديعب ريغ ثكمف )» اهشير فتنب هباذع نأ اوركذو ‘هتبيغ يف هرذع

 كتنجو هب طحت مل امب تطَحأ لاقف )؟كتبون نع كفلخ ام :ناميلس هل لاقف ،دهدمهلا

 شرع اهلو ‘ءيش لك نم تيتوأ و مهكلمت ةأرما تدجو ىنإ ،نيقي ابنب ابس نم

 نم سمتثلل نودجسي اهموقو اهتدجو » ‘ككلم هغلبي مل اكلم تكردأ ىنإ ٨ا"(ميظع

 :لاق "نودتهي ال مهف ليبتسلا نع مهتصف ،مهلامعأ ناطيشلا مهل نيزو ،هللا نود

 مهنع لوت مث ،مهيلإ هقلأف اذه يباتكب بهذا ؟نيبذاكلا نم تنك مأ تقدصأ رظننس

 ىلإ دواد نب ناميلس نم ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب هعم بتكو ا" «نوعجري اذام رظناف

 باتكلا دهدهلا ذخأف .'ا“) ( نيملسم ينوتآو ،يلع اولعت الا » .دعب امأ اهموقو سيقلب

 اهرجح يف عقوف ،باتكلاب اهيلإ ىقلأف اهاتأ ىتح قلطناو ،هراقنمب ليقو هلجرب

 :اولاقف ،كلذ يف اوضاخف ،اهيلإ باتكب يمري رئاط ىلإ اهلوح نم ًرظتو ،هيلا ترظنف

 ه ريمح لواقم ىلإ تثعبف ،كلذ اهغلبو ،اهردقل اميظعت ءامتسلا نم باتكب اهيلإ ييأر

 هللا مسب هتإو ،ناميلس نم هتإ "ميرك باتك يلإ يقلأ يتإ الملا اهأ اي تلاقو

 6يرمأ يف ينوتفأ الملا اهنأ اي :تلاق نيملسم ينوتأو يلع اولعت الأ :ميحرلا نمحرلا

 رمألاو اديدش سأب اوئوأو ةوق اولوأ نحن :اولاق ڵعنودهشت ىتح ارمأ ةعطاق تنك ام

 ةَزعأ اولعجو ،اهودسفأ ةيرق اولخد اذإ كولملا نإ :تلاق نيرمات اذام يرظناف ،كيلإ

 .(ث)«نولسرملا عجري امب ةرظانف ةيدهب مهيلإ ةلسرم ينإو۔نولعفي كلذكو.ةلذأ اهلهأ

 ةفيصو ةنامو فيصو ةنامب مهعم تثعبو ،الجر نيعبرأ تثعبف :هيرش نب ديبع لاق

 نم هيف صاصر قحي تثعبو ةدحاو اهناولأ &دحاو موي يف تجتن سرف ةئامب تثعبو

 لصوي ال مّخلُم ،دوسألاو ضيبألاو رفصألاو رمحألا توقايلاو دآرمزلاو رهوجلا

 .١٣۔٤٢۔٢٢ ةيآلا ،لمنلا ةروس )١- ٤(

 ةروس يف تايآلا رظناو .٠٨۔٩١٧ص ثنميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن ،يريمحلا )٥(
 .٥٣۔٩٢ ةيآلا ،لمنلا

٢٢٧



 بقثت :تلاقو ،ةبوقثم ريغ ةزرخب هيلإ تثعبو ،رسكي نا الإ اهنم سنج لك ددع ىلإ

 ةزرخب هيلإ تثعبو .ةديدحب الو ناج الو سنأ جالع ريغ نم ةزرخلا هذه

 ةيدهلا لبق نإ :دفولل تلاقو ،اطيخ اهيف لخدي نأ هتلأسو .ايوتلم ابقث [٥٠١]ةبوقثم

 يف هتبغر امتإو ىاينلا يف ةبغر هل سيلف ايبن ناك نإو ،لاملا يف بغري كلم وهف

 نيب زيمي نأ اباتك هيلإ تبتكو ،ةيدهلا لبقي ال وهو ،هنيد يف انلوخد يفو ،ةرخأالا

 جتنأ اهيأو ليخلا نيب زيمي نأو ،ادحأ مهنم يرعي نأ ريغ نم تافيصولاو ءافصروللا

 هيلإ اوقلأو هيلإ دفولا مدق املف حتفي نأ ريغ نم قحلا يف ام نعو ؟هبحاص لبق

 نيب زيمي نم :لاقف دفولاب اعدو ،سنألاو نجلاب اعد ،هتلأس ام فرعو هأرق ءاهباتك
 كلذكو ‘كلذ نم ءيشب مهل ملع ال مهنأ هوملعاف ؟مهبايث عزني الو يراوجلاو ناملغلا

 امب هبجع ةتشاف ‘كلذ نم يشب انل ملع ال :اولاقف ،هنع هتلأس ام عيمجو ليخلا زيمي

 ءاشي ام ملع ىلع هللا هعلطأ ىتح ،هنع هتلأس اميف رمألا بلقت امايأ تثكمو ،هنع هتلأس

 دعب ادحاو مهاعدو ،ءام ئلمف تشطب رمأو يراوجلاو ناملغلاب اعدف ؤ‘هتمكح نم

 ءاردح هيدي نم ءاملا ردح ناملغلا نم هيدي لسغ نم ناكف مكيديأ اولسغا :لاقو ،دحاو

 :لاقف ليخلاب اعدو ‘كلذ ىلع مه زێيمف ،ادعص ءاملا نببصي يراوجلا نم لسغ نمو

 نبا اذهو ،اذه مع نبا اذهو ؤاذه مع اذهو ،اذه لاخ اذه :لاقو ‘دحاو موي يف نجتن

 اعد مث ،نهتمالع يف نيقيلا مهباتك يف نورظني دفولاو ،نهنم غرف اذإ ىتح ،اذه خأ

 ؟ةزرخلا هذه بقثي نم :هرضح نمل لاق مث ،هيدي نيب اهعضوف ،ابقثث مل يتلا ةزرخلاب

 ©بشخلا يف يقزر لعجت نأ ىلع ءاهبقثأ انأ هللا يبن اي :تلاقف ،هيدي نيب ةدود تملكتف

 مث !مايأ ةثالث يف رخآلا بناجلا نم تجرخ ىتح ةزرخلا ةدودلا تمزلف ؤمعن :لاقف

 اذكو اذك درمآزلاو رهوجلا نم هيف لاقف هكرحف ثَقحلاب اعد مث ،اهقزرل تقلطنا

 نم غرف ىتح ،دوسألاو ضيبألا كلذكو ،اذكو اذك رفصألاو ،اذكو اذك رمحألا توقايلا

 مكيأ :هترضحب نمل لاقو ،وتلم اهبقث يتلا ةزرخلاب اعد مث نورظني دفولاو كلذ عيمج

 يف نوكي نأ ىلع :ةدود هتباجأف ؟اطيخ اهيف لخديف اهبقث يوتلملا ةزرخلا هذه ذخاي

٢٦٢٨



 نم تجرخ ىتح ‘هب تلخدو ،اهمف يف اطيخ تذخاف ،كلذ كلو :لاقف ،اهقزر ةبصقلا

 ناميلس رمأ مث ،بشخلا يف تناكو ©بصقلا يف اهقزر ىلإ تقلطنا مث ،رخآلا بناجلا

 امف لامب يننوتمتأ» :لاقف ،ىلاعت هنلا هركذ دقو ،هيلإ تثعب ام عيمج ةرب مالتسلا هيلع

 .مكتيده يف يل ةجاح ال ينإ ،ا'") « نوحرفت مكتيدهب متنأ لب مكاتآ امم ريخ هللا يناتآ

 ءا"(نورغاص مهو ةلذأ اهنم مهنجرخنلو ءاهب مهل لبق الدونجب مهنيتأنلف مهيلإ عجرا)»

 تفرع دق :[٦٠١]تلاق ،لاق امب لسرلا تعجر املف ،اهموقو يه ةملسم ينيتأت نأ الإ

 .' ") انيش هترباكمب عنصن الو ،ةقاط نم انل امو كلمب اذه ام هناو

 ،ثكنيد نم هيلإ وعدت امو كرمأ ام رظناف ،يموق كولمب كيلإ ةمداق ينإ :هيلإ تبتكف

 اصتصفم بهذ نم ناكو كيلع سلجت تناك يذلا اهكلم ريرسب ترمأ مث كيلإ تراسف

 هيلع تلفق مث ضعب يف اهضعب باوبأ ةعبس يف لعجف ،ؤلؤللاو دجربآزلاو توقايلاب

 امب ظفتحا :اهناطلس ىلع تقلح نمل تلاق مث ،ءاسنلا الإ اهمدخي ال ناكو ،باوبألا

 مث ،كيتآ ىتح لجو زع هللا دابع نم دحأ هيلإ صلخي ال يكلم ريرسو] كلبق

 ىلإ ةجراخ ينإ ريمح رشاعم اي :تلاق مث ،[اهكولم ءانبأو ريمح لواقم تعمج

 اهدانجأ يقاب تكرتو ،اهعم نميف تجرخف ،كيلإ رمالا :اولاقف ؟نورت اذامف ناميلس

 ؟هتبراحم مأ هتعاط يف هيلإ لوختلا نيديرت يذلا ام :اهموق اهل لاقو ©برامو نادمغب

 دالب نم رمدت ىلإ هيلإ ضوهنلاب اهعم نم ترمأو نوكي امب ملعلا مكيتأي فوس :تلاق

 نب ناميلسل هتنب نجلا نأ لاقي بيجع ءانب اهيف ،ماشلاب ةميدق ةنيدم يه رمدتو ؛ماتلا

 )١( ةيالا ،لمنلا ةروس ٣٦.

 )٢( ةيآلا ،لمنلا ةروس ٣٧.

 (٣) نميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن يريمحلا ص٨١۔٨٢.

٢٦٩



 تدنب ١) )رمدت يه و ةقلامعلا نم ةكلمب تيمس رمدت نأ حيحصلاو مالسلا امهيلع دواد

 ةلسع نب يوال نب نامرد نب بيرغ نب ريهز نب عديمسلا نب ةنيذأ نب كلملا ناتسح

 دمحم نب ماشه نعو .ربكألا ابس نب ربكألا ريمح نب عسيمهلا نب نميأ نب ريره نب

 دمحم نب ناورم عم تنك :لاق ، يريشقلا دلاخ نب دمحم نع يفاريسلا نع يبلكلا

 عمتجاف ،ليوط ماخر نم رجح اهناطيح نم طئاح ساسأ يف اذإف رمدت نم ةيحان مدهف

 نوعبس اهيلع ءاهافق ىلع ةأرما هيف اذإف ،ازنك هيف نأ ناورم نظف ،قبطلا اوبلقو موق

 يه اذإف ،اهمدق تع رذف ،اهمدق ىلإ اهسأر نم رئادغ اهيلع اذإو ،بهذلاب ةجوسنم ةلح

 ناتسح تنب رمدت انأ :بوتكم اهيف اهرئادغ ضعب يف بهذ نم ةفيحص اذإو ،عارذ

 تيب هنلا برخ ‘سمش دبع نب راوصلا نب قيلمع دلو نم عديمتسلا نب هنيذأ نب كلملا

 .ليعامسإو رماعو هللا ديبع ءاج ىتح اليلق الا تنبل ام هللاوف :لاق .يتيب برخ نم

 . ' ")ناورم لتقف

 هوتاي نجلا ثعبي ناميلس لعجو :قحسا نبا لاق ،اهريسم ربخ ىلإ ثيدحلا ىلإ عجر

 سنألاو نّجلا نم هدنع نم عمج ‘تند اذإ ىتح سةليلو موي لك اهاهتنمو اهريسم ربخب

 لاق ؟(نيملسم ينوتأي نأ لبق اهشرعب ينيتأي مكيأ ،الملا اهيأ اي لاقف».هدي تحت نمم

 هيلع ينإو ءاذه كماقم نم موقت نأ لبق هب كيتآ انأ » :دونك همسا نجلا نم تيرفع

 فصت هل لاقف ‘كلذ نم عرسأ ىغتبا مالتملا هيلع ناميلس نأ اومع زف ،'")«نيمأ يوقل

 ؛مالتسلا هيلع ناميلسل اقيدص ناكو ‘بوقعي نب يوال نب طبس نب ايعمس نب ايخرب نب

 ليثشُساذإواثباجأ هب هللا يعذ اذإ يذلا مظعالا مسالا ظفحي

 نب بيدع نب رثوه نب عديمسلا نب ةنيذأ نب ناسح ةنبا رمدت ) نميلا لايقأو ريمح كولم يفو )١(
 نب لئاو نب سمش دبع نب راوصلا نب عديمسلا نب قليمع نب رثوه نب ةليمع نب يال نب برام
 .ربكالا ابس نب ربكألا ريمح نب عسيمهلا نب نميأ نب ريهز نب بيدع نب نطق نب ناديح نب ثوغلا
 .٣٨۔٢٨ص ثنميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن يريمحلا :رظنا

 .٢٨۔٢٨ص كهسقفن ردصملا )٢)

 .٩٣۔-٨٣٢ ةيآلا ،لمنلا ةروس )٣(

٢٢.



 يهتني الف كينيع ةمف '(كفرط كيلإ دتري نأ لبق [٧٠١]هب كيتآ انأ » :ىطعأ هب

 عكرو اتضوت فصآ نأ اوركذف .ديرأ كلذ :لاق ‘كيدي نيب هلثمأ ىتح هادم ىلإ كفرط

 هيلع ناميلس ةمف ‘كفرط يهتني ىتح كفرط مو ؛هللا يبن اي رظنا :لاق مث نيتعكر

 هناكم [ نم ] شرعلا فرخناف ،ايخرب نب فصآ وحنو نيميلا وحن رظني هينيع مالتنلا

 ركشي امنإف ركش نّمو ؟رفكأ مأ ركشأأ ينولبيل يتر لضف نم اذه »:لاق٬هيف وه يذلا

 نوكت مأ يدتهتأ رظنن اهشرع اهل اورگن :لاق إميرك ينغ يبر نإف رفك نمو ‘هسفنل

 هفرعتأ رظنيل لعفف ؟نولقعي ال نيذلا نم نوكت مأ لقعت يأ ؤ" « ؟نودتهي ال نيذلا نم

 :لاق مث ءاهشرع اهيلإ جرخأ ،هتملكو مالتملا هيلع ناميلس ىلإ تهتنا املف ؟هفرعت ال مأ
 هتلمع دقو ح رتصلاب مالتسلا هيلع ناميلس رمأ مث ا" وه هناك :تلاق ؟كشرع اذكهأ

 مث غح رصلا تحت ءاملا لسراف ،هنول ءافص يف ءاملا هناك ضيبأ جاجز نم نيطايشلا

 :اهل لاق مث ،سنألاو نجلا و رويطلا هيلع تفكعو 0 سلجف ‘هيف هل ريرس عضو

 نم زعأ وه اناطلسو كولملا كلم نم زعأ وه اكلم اهيريل ؤ'١ « حرصلا يلخدا
 ةجل هنأ كشت ال كلستل ا«اهيقاس نع تفشكف ،ةجل هتبسح هتأر املف ».مهناطلس

 ناميلس ىلع تلخد املف :لاق ا١(ريراوق نم درمم حرص هنإ »ليق ،[هيلإ ضوختل]

 هللا نود ناطيشلا ةدابع ىلع اهبتاعو ،لجو زع هنلا ةدابع ىلإ اهاعد ؛مالتسلا هيلع

 8 6" « نيملاعلا بر هلل ناميلس عم تملسأو ،يسفن تملظ ينإ .بر » :تلاقف

 نم غرفو تملسأ نيح اهل لاق ناميلس نأ اومعزو :لاق ؤاهمالسإ نسحو تملسأف

 دقو لاجرلا حكني هللا يبن اي يلثمو :تلاق ،هب كجوزأ الجر كموق نم يراتخا :اهرمأ

 الإ مالسإلا يف نوكي ال هنأل معن :لاق ؟يل ناك ام ناطلتسلاو كلملا نم يموق يف ناك

 كلذ نم ةب ال ناك نإ ينجّوز :تلاقف سهللا لحأ ام يمرحث نأ كل يغبني الو ،كلذ

 )١( ةيالا . لمنلا ةروس ٢٨ _ ٢٩

: 
 )٤-٢( ءلمنلا ةروس الاية٤ :.

٢٣١



 :لوقت ريمحو ‘ىلاعت هتنا هبه يا ،ىلاعت هتنا مسا ليإو ،ليا بهوم همساو :لاق ؤعبت

 0١: ةمقلع لاق ،ليرب عبت وذ تامو :يروزينلا لاق ،ليرب عبت يذ مسا

 ا")عبث وأ سيقلب تنتبا امم اهنود امف حاورص لثم وأ

 نينكاسلا هدالوأو نميلا ىلع عتت اذ اهجوز طلسو ،نميلا ىلإ اهدرو اهايإ هجوزف :لاق

 ،‘كموقب كلمعتسا ام عتت يذل لمعا :لاقف غنَجلا نم يح ريمأ ةعبوز اعدو ،لوحسلاب

 اذهف ،مالتسىلا هيلع ناميلس يقوت ىتح اكلم اهب لزي ملو ،نميلاب عناصملا عبت وذ عنصف

 . ا" سيق ىلوم قحسا نب دمحم ىور ام

 حيحصلاو ،ملعأ هللاو كلذ ناك امبرو ،مالتسلا هيلع ناميلس اهب جوزت لب :هريغ لاقو

 ]١٠٨[ ) :ارعش اهب هراختفا يف لوقي عبت دعسأ امأ هلاق ام

 ديدنص جوتم ليق لك كولم كولملا نم ينتدلو

 ديدش سأبو ةوق يلواب اماع نيعست سيقلب مهتكلم

 يدودج سيمل نمو سمشو سيقلبك تاجوتم ءاسنو

 ديرفو رهوجب هتللك اعاب نونامث عجرش اهشرع

 دييقت اميأ ربتلابو ت وقايوهتديقدق ,رتبو

 دودسملا ةد سب ازاف نانيع امهيقست ناتنج اهلو

 ديعب ناكم نم ليتنلا اهءاج ليس ثيغ [ىرت ]ال نأ يلابت ال

 ديدع روأ ةوق وأ لايتحاب يحل ناك دولخلا نأ ولف

 ادولخلا لهأ كولملا عيمج نم انكو انكله امل كلمب وأ

 .٥٨۔٤٨ص نميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن ،يريمحلا )١(
 .١٩٧ص ث٨ج ،ليلكإلا :نسحلا دمحم يبأ ،ينادمهلا :يف تيبلا رظنا )٢(
 .٥٨ص ؛نميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن ‘يريمحلا )٢(
 .٩٥٨ص ؛هسفن ردصملا )٤(
 يبأ ،يناذمهلا .٦٨ص ،نميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن ،يريمحلا :يف تايبألا رظنا )٥(

 .٠٥نص ،٨ج :ليلكإلا :نسحلا دمحم

٢٣٢



 :ليوط هل رعش يف سيقلب ركذي ا !عبت دعسا لاقو

 دلتم كلم يسرك ىلع اشرع برام يف يتمع يل تنب دقلو

 دهدهلاب تيعدتساف ةطوبغم اهكلم يف اهنامزأ هب ترمع

 دهيص ةزافم ىلإ قارعلا ضرأ تخود اماع نيعبس هب ترمع

 دغلا نم نوبقاعتي اهل بقع مهلك فلأ فلأ اهيلإ ودغي

 ديثرُم ميكح نم اهاتأ دقام {| تنيبت نيح دشرلا ليبس تارف
 "يدر اهل لاقي وأ ةينملا لبق اهبرل ميظعلا كلملا نع تلزن

 مالسلا امهيلع دواد نب ناميلس تام امل :يوانبالا هبنم نب به و لاق :دمحم وبأ لاق

 ره و ،مالتسلا هيلع دواد نب ناميلس نب معبحر (هنبا هدعب )نم قلخلا يف هرمأ ىلو

 . '") هكلم ةفيلخو هيصو

 ىب اوتترا ماتشلا لهأ نإ :هل لاقف سدقملا تيب نم ليئارسإ ينب لوسر هاتأ و هكلم

 ي :نارجن ىعفأ سملقلا هل لاقف ريمح هيلإ تعمتجاف ؤلجو زع هلنا نيد نع ناميلس

 زعجاف ،رسق نع الإ نوعيطي ال .ةنتفو سأب لهأ هلهأو 0 ماتشلا تدرأ هنلا لوسر ةفيلخ

 فوخلا الإ هنيبو اهنيب لوحي ال ،بولقلاب ادص رفكلا نإو ، اليلخ كمزع و اليلد كفيس

 . '") نيعملا هللاو ربصو مزعب الإ مهفيخت ننلو

 بهأ اوذخف ،مه رصنيو هللا نورصني ‘سدقملا تيب دونج ثيح دونج هلل :معبحر هل لاق

 رصترتف بدج ماعلاو [ةلحم] ةنتسلا [نإف ] يرمأ مكيتأي ىتح شويجلا اوتعأو ،برحلا

 رمأ ىلإ هوباجأف ،ماتثلا ىلإ معبحر ىضمو [٩٠١]مهناكمب ريمح شويج نم موق لك

 هللا ةمحر نينمؤملا نم هعم نمو هولتق ىتح هب اورمتأف ،ةيكاطنأ غلب اذإ ىتح "هيبأ

 ةرصان مت: ةس مآرح ناتس يتا يرست وت ةرم ت ت تآ (
 رك ربأ وه دعسأ عبتو إم"٨٧۔٠٣٤ ةنس دالبلا يف تماق يتلا ىلوألا ةيشبحلا ةثعبلا نع رظنلا
 .٦١ص ،٨ج ‘ليلكإلا :نسحلا دمحم يبأ ينادمهلا :رظنا.م٠٢٤-٥٨٢ يلاوح هكلم اهز دعسأ

 .٦٨ص ؛نميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن "يريمحلا )٢(
 .٧٨ص ؛‘هسفن ردصملا )٢(

 .٧٨ص هسفن ردصملا )٤(

٢٣٢



 نم مهل لتاقلاو ،ليئارسإ ينب نم ريسملا اوراتخا نيذلا مهو ،نيعمجأ مهيلعو هيلع

 .ناعنك ونب ربجتو ح ون نب ماح نب ناعنك نب عيرام ينب نم نيرابجلا موقلا اياقب

 ةقاط مهب ليئارسإ ينبل نكي ملف ناعنك نب بونلاو ناعنك نب طبقلا نم مهناوخإب

 روهظلا نع اولغشناف ‘هدي تحت ام ىلع لك بلغتو ،كلملا ىلع نميلاب ةنتف تعقوو

 مهيلع اوراغاف ةيكاطنأ لهأ ىلع ةكئالملا نم ادنج ىلاعت هنلا لسراف .ةيكاطنأ ىلع

 مهيف اوعضوو ،ةكنالملا دونج مهيلع تفطعنا اوحبصأ املف "مهبلط يف اولغوأو

 ،باوباألا اوقلغ و شةنيدملا مهنم ملس نم لخدو ةيكاطنإ باب ىلع مهولتقف ثفيتدلا

 .() نيعمجأ مهولتقف ةنيدملا لهأ ىلع ةكئالملا تلزنو

 ةملاظ تناك ةيرق نم انمصق مكو ) ىلاعت هنلا لزنأ مهيف نأ ملعلا لهأ ضعب ركذو

 اديصح ) هلوق ىلإ ( نوضكري اهنم مهاذإ انسأب اوتسحأ املف ،نيرخآ اموق اهدعب انأشنأو
 . ا"( نيدماخ

 تلتق اَمل :لاق هتأ هبنم نب بهو نع سيردإ يبأ نع دسأ ثتح :دمحم وبأ لاق

 حير مهيلع تتهف هولعو مهروس باب اوقلغأ ،معبحر اولتق نيذلا ةيكاطنإ لهأ ةكئالملا

 سانلا ىلع ةكئالملا تلزنو ،ىتوم مهتطقساف ،ديدش دربب تلزنو !ةيلامش رصرص
 . '"> مهولتقف

 ،لمتلا يداو غلب امل 0 مالتسلا امهيلع دواد نب ناميلس نأ ملعلا لهأ ضعب ىكحو

 لمنلا اهيأ اي :ةلمن تلاق » نيح اهلوق نم متسبتف ،مهتويب لمنلا لخد ىتح هدونج سبح

 باطخب اوبطوخ ،نيّتمدآلاك الوق مهل لعج امل هنأل } نلخدا لقي ملو «مكنكاسم اولخدا

 ال مهو» رسكلا :مطحلاو هدونجو ناميلس »مكنرسكي الو «مكنمطحي ال» ،نيتمدآلا

 لمح الإ قلخ ملكتي ال ناكو ،اهمالكو اهلوق مالسلا هيلع ناميلس عمسف ا"( نورعشي

 . ...... .٨٨۔٧٨ص ثنميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن "يريمحلا(١)
 . ١١ - ١١ ; ءايبنألا ةروس يف تايآلا رظنا.٨٨ص ‘هسفن ردصملا )٢(
 .٨٨ص ؛هسفن ردصملا )٢(
 ١٨. ةيآلا ، لمنلا ةروس )٤(

٢٢٤



 ناميلس عمس :لتاقم لاق ،مالتسلا هيلع ناميلس عماسم يف هتقلاف كلذ همالك حيرلا

 ناك :لتاقم لاق ،ءةيخاط ةلمتلا كلت مسا ناك :كاحضلا لاق .لايمأ ةثالث نم اهمالك

 لمحت حيرلا تناكو ،هدونجو ناميلس نم مطحلا روصتي فيك ليق نإف ،يمزح اهمسا

 ةاشم مهيفو انابكر هدونج تناك ليق ،ضرالاو ءامتسلا نيب طاسب ىلع هدونجو ناميلس

 هيلع ناميلسل حيرلا هنلا ريخست لبق اذه نوكي نأ لمتحي ليقو ،مهل ىوطت ضرالا ىلع

 ىنعمو ،ملظ الو ةدح هيف سيل يبن ناميلس نأ لمنلا ملع :ريسفتلا لهأ لاق ،مالتملا

 هيلع ناميلس نأ ىوريو ؛مكب اورعشي ملو إمكوؤطو مكنكاسم اولخدت مل ول مكنأ ؤةيآلا

 ءايبنألا كحض رثكأ : ]١١٠[ جاجزلا لاق ،ا٠) «اهلوق نم اكحاض متسبت» امل مالتللا

 نع يور .'") كحضلا هرخآو متسبتلا هلوأ ناك ليقو ىامتسبتم يأ :اكحاض هلوقو ،متسبتلا

 همدخو هلهأ لمح بكر اذإ مالتسلا هيلع ناميلس ناك :لاق بعك نع هبنم نب بهو

 ردق لك عسي ماظع رودقو. ديدحلا رينانت اهيف زباخمو ‘خباطملا ذختا دقو ، همشحو

 ضنوزاتخلا زبخيو نوخاتطلا خبطيو ،همامأ باوتلل نيدايم ذختا دقو ،رئارج رشع

 رخطصإ نم اوراسف يوهت حيرلاو ضرالاو ءامتنلا نيب هيدي نيب باوتلا يرجتو

 اذه :مالتسلا هيلع ناميلس لاقف ،ملسو هيلع هنلا ىلص لوسرلا ةنيدمب كلسف ،نميلا ىلإ

 ىأرو ،هعبتا نمل ىبوطو ،هب نمآ نمل ىبوطف نامزلا رخآ يف ج رخي يبن ةرجه راد

 تيبلا مالتسلا هيلع ناميلس زواج املف ،ىلاعت هللا نود نم دبعث امانصأ تيبلا لوح

 نم يبن اذه نأ يناكبأ بر اي :لاقف ؟كيكبي ام :تيبلا ىلإ لجو زع هنلا ىحواف ،ىكب

 دبعث مانصألاو "يدنع اولصي ملو ،َيف اوطبهي ملف يلع اورم كنايلوأ نم موقو كنايبنأ

 انآرق كيف لزنأف ،ادَّجُس اهوجو اهالمأ فوس يتإف 0 كبت ال : هيلإ هللا ىحوأف كنود نم

 يقلخ نم ارامع كيف لعجأو سيلإ ينايبنأ بحأ نامزلا رخآ يف ايبن كيف ثعبأو ؤاديدج

 ىلإ روسنلا فيفد كيلإ نوفدي ةضيرف يداع ىلع ضرفأو ،يننودبعي

 ١٩ ةيآلا ، لمنلا ةروس )١(

 )٢( هسفن ردصملا ص٨٨.

٢٢٥



 نم كرهطأو ءاهضيب ىلإ ةمامحلاو ،اهدالوأ ىلإ قونلا نينح كيلإ نوتحيو ،اهراكوأ

 وهو ،ريدسلا يداوب رم ىتح ؛مالتسلا هيلع ناميلس ىضم مث . نيطايشلا ةدبع و ناثوالا

 مالتسلا هيلع دواد ناك ليقو ؛ماتثلا ضراب وه :لتاقمو ةداتق لاقو فئاطلا نم مداو

 يداولا كلذ لمن ناك :يريمحلا فون لاقو ،مهبكارم لمنلا [كنالوأ]و نجلا هنكسي

 كلت تناك :يبعشلا لاق .ريغصلا لمتلا هنأ روهشملا و ‘لحنلاك ليقو ،بابذلا لاثمأ

 دمحأ انأبنأ ،يحيلملا دحاولا دبع انربخأ .ءاجرع ةلمن تناك ليقو ،نيحانج تاذ ةلمنلا

 انثدح ليعامسإ نب دمحم انثتح ©فسوي نب دمحم انأبنأ :لاق يميعنلا هللا دبع نب

 نع هثدح رضنلا ابأ نأ :ثراحلا نبا وهو ورمع بهو نبا ينثدح ،ناميلس نب ىيحي

 ىلص هتنا لوسر تيأر ام :تلاق :اهنع هللا يضر ةشئاع نع راسي نب انثدح ناميلس

 انربخأو .مستبي ناك امتإ ،هتاوهل هنم ىرأ ىتح ،اكحاض طق اعمجتسم ملسو هيلع هلا

 ،بيلك نب مثيهلا انأبنأ يعازخلا مساقلا وبأ انأبنأ يناجرجلا دمصلا دبع نب هلل ادبع

 ةريغملا نب هللا ديبع نع ؤةعيهل نب دعس انثدح [١١١]ةبيتق انثدح ىسيع وبأ انثدح

 ىلص هنلا لوسر نم امسبت رثكأ طق تيأر ام :لاق كعسج نب ثراحلا نب هنلا دبع نع

 نأل ،ابْجعت ةلمنلا لوق نم مالتسلا هيلع ناميلس كحض ناك :لتاقم لاق ،ملسو هيلع هللا

 ىلع لجو زع هتبر ناميلس دمح مث ،بجعتو كحض هب هل دهع ال ام ىأر اذإ ناسنإلا

 يدلاو ىلعو يلع تمعنأ يتلا كتمعن ركشأ نأ ينعزوأ بر :لاقف »ءهيلع معنأ ام

 يف ينلخدأ يأ «نيحلاصلا كدابع يف كتمحرب ينلخدأو هاضرت احلاص لمعأ نأو

 ديري :سابع نبا لاق .مهترمز يف ينرشحاو مهئامسأ عم يمسا تبثو "مهتلمج

 عم ةنجلا ينلخدأ ليقو ،نيّبنلا نم هدعب نمو بوقعيو قحساو ليعامساو ميهاربإ

 دقف ام بلط :دقفتلاو ،اهنع ثحبو اهبلط يأ :'') ريطلا دقفتو » . نيحلاصلا كدابع

 .ريطلا نمديئثام: ةيآلا ىنعمو

 . ١٩ - ٢٠ ةيآلا ،لمنلا ةروس )١(

٢٦



 :ابيئنك كارأ يلام برعلا لوقت ؟هارأ ال دهدهلل ام يأ اا دهدهلا ىرأ ال يل ام :لاقف

 هلالخإ لبق هنع هلاؤسو ريطلا دقفت ببس ناكو “©فورعم رئاط دهدهلاو ‘كلام يأ

 نم ريطلا هدونجو هلظت الزنم لزن اذإ ناك مالتسلا هيلع ناميلس نأ ركذو ةبذونلاب

 نأ ،ساتع نبا نع يورو .ايلاخ هآرف ،دهدهلا عضوم نم سمنلا هتباصأف ،سمنثلا

 ىريو ءاملا عضوم فرعي ناكو ،ءاملا ىلع مالتسلا هيلع ناميلس ليلد ناك دهدهلا

 ضرالا يف رقنيف هدعبو هبرق فرعيو ،ةجاجزلا يف ىري امك عضرألا تحت ءاملا

 سابع نبا ركذ امل :ريبج نب ديعس لاق .ءاملا نوج رختسيو هنوقحلتسيف نيطايشلا ئجتف

 وثحيو خفلا عضيل انم يبغلا نإ ،لوقت ام رظنا فاتصو اي :قرزألا نب عفان هل لاق اذه

 سابع نبا هل لاقف ‘هقنع يف عقي ىتح خفلا رصبي الف دهدهلا ءعيجيف ،بارتلا هيلع

 لزن اذإ :ةياور يفو رصبلا نود لاح ءاج اذإ ردقلا نإ ،‘كحيو :امهنع هنلا يضر

 جاتحاف .الزنم مالتسلا هيلع ناميلس لزنف . رصبلا يمع و بللا بهذ ردقلاو ءاضقلا

 مث ،هاري ال وهو هدونج عم هنتأ ريدقت ىلع دهدهلا دقتفاو ‘هدجي ملف ءاملا بلط ىلإ

 ناكأ ينعي ') اديدش اباذع هنبذعأل نيبئاغلا نم ناك مأ »:لاقف ،هتبيغ يف كتثلا هكردأ

 يف اوفلتخاو ‘هتبيغ ىلع هدعوأ مث ،لب :ىنعمب مأ ليقو ةلص ميملاو نيبئاغلا نم

 هيقلي نأو ،هبنذو هشير فتنب هباذع نأ ليواقألا رهظأف ،هب هدع وأ يذلا ديدشلا باذعلا

 هنيلطال :لتاقم لاقو ،عضراألا ماوه نم الو لمنلا نم عنمي ال ااطقغمم سمتثلا يف

 هنسبحأل ليقو ،هفلإ نيبو هنيب نقرفأل ليقو صفقلا هنعدوأل ليقو ،هنسمشألو ،نارقلاب

 يف ةنيب ةجحب يأ ،'"(نيبم ناطلسب ينيتأيل وأ».هقلح نعطقأل :هنحبذأل وأ ،هديط عم

 نورخآلا أرقو ،ةدتشم ىلوألا نينونب يننيتأتل ريثك نبا أرق .رهاظ رذع وأ ،هتبيغ

 ءءاملعلا هركذام ىلع دهدهلا ةبيغ ببس ناكو ةدتشم ةدحاو نونب

 . ٢٠ ةيآلا ‘لمنلا ةروس )١()

 )٢( ةيآلا ،لمنلا ةروس ٢١ .

 )٢( ةيآلا ،لمنلا ةروس ٢١ .

٢٣٧



 ىلإ جورخلا ىلع مزع ؤسدقملا تيب ءانب نم غرف امل مالسلا هيلع ]١١٢[ ناميلس نأ

 رويطلاو نيطايشلاو نجلاو سنإلا نم بجعتساو ،ريسملل زهجتف مرحلا ضرأ

 ام هب ماقأ مرحلا ىفاو املف ،حيآرلا مهتلمحف خسرف ةنام هركسعم غلب ام سشوحولاو

 ةقان فالآ ةسمخ ةكمب هماقم لوط موي لك رحني ناكو ؛ميقي نأ لجو زع هننا ءاش

 نإ :هموق فارشأ نم هرضح نمل لاقو ةاش فلأ نيرشع و روث فالآ ةسمخ حبذيو

 ٥هأوان نم عيمج ىلع رصنلا ىطعي ،اذكو اذك هتفص يبرع يبن هنم جرخي ناكم اذه

 ةمول هللا يف هذخأت ال ،ءاوس قحلا يف هنع ديعبلاو بيرقلا ،رهش ةريسم هتبيه غلبتو

 نمل ىبوطف ،ةحمتسلا ةيفينحلا نيدب لاق ؟هللا ىبن اي نيدي نيد يابف :اولاقف :لاق ،مئال

 ءماع فلأ رادقم :لاق ؟هللا يبن اي هجورخ نيبو اننيب مك :اولاقف :لاق ،هب نمآو هكردأ

 ىتح . ةكمب ماقأف :لاق لسرلا متاخو ءايبنألا ديس هتإف ،بناغلا مكنم دهاشلا غلبيلف

 لاوزلا تقو ءاعنص ىفاوف ،نميلا وحن راسو احابص ةكم نم جرخ مث ‘هكسن ىضق

 يلصيل اهب لوزنلا حاف ارضخ رهزت ةنسح اضرأ ىارف ،رهش ةريسم كلذو
 عفتراف ،لوزنلاب لغشنا دق مالتسلا هيلع ناميلس نإ :دهدهلا لاق لزن املف ،ىةغتيو

 ىلإ لامف }سيقلبل اناتسب ىأرف ،الامشو انيمي كلذ لعفف ءاهضرع و اينتلا لوط رظناف
 مساو ،روفعي ناميلس دهده مسا ناكو ،هيلع طبهف دهدهب وه اذإف ،هيف عقوف ةرضخلا

 :لاقف ؟ديرت نيأو تلبقأ نيأ نم :ناميلسروفعيل نميلا ريقبع لاقف ،ريقبع نميلا دهده

 :لاق ؟ناميلس نمو:لاقف ٬مالتسلا هيلع دواد نب ناميلس يبحاص عم ماتثلا نم تلبقأ

 انأ :لاق ؟تنأ نيأ نمف ،حايآلاو ،عشوحولاو ،ريطلاو ،نيطايشلاو ،نَجلاو ،سنإلا كلم

 اكلم مكبحاصل نإو ،سيقلب اهل لاقي ةأرما :لاق ؟اهكلمي نمو :لاق ،دالبلا هذه نم

 رشع انثا اهدي تحتو ،[اهلك] نميلا تكلم اهنإف هنود سيقلب كلم سيل نكلو اميظع

 ىلإ رظنت ىتح يعم قلطنم تنأ لهف ،لتاقم فلأ ةئام دئاق لك ةي تحت ،دئاق فلأ

 ىلإ جاتحا اذإ ةالصلا تقو يف مالتسلا هيلع ناميلس يندقفتي نأ فاخأ ينإ :لاق ؟اهكلم

 هعم قلطناف ،ةكلملا هذه ربخب هيتأت نأ هرسي كبحاص نإ :يناميلا دهدهلا لاق ،ءاملا

٢٢٣٨



 لزن املف " رصعلا تقو الإ مالتسلا هيلع ناميلس ىلإ عجر امو ،اهكلمو سيقلب ىلإ رظنو

 ،سنإلا لأسف ،ام ريغ ىلع لزن ناكو .ةالصلا تقو هيلع لخدو ،مالتملا هيلع ناميلس

 ريطلا فيرع اعدف ،دهدهلا دقفف ريطلا دقفتف ،اوملعي ملف ،ءاملا نع ،نيطايشلاو ،نَجلاو

 ىلإ هتلسرأ امو وه نيأ يردأ ام ‘كلملا هنلا حلصأ :لاقف ،دهدهلا نع هلأسف ،رسنلا وهو

 ×']١١٣[ اديدش اباذع هنبذعاأل ) :لاقو ،مالتسلا هيلع ناميلس كلن دنع بضغف ؟ناكم

 نود هسفن باقعلا عفرف ‘ةعاتسلا دهدهلاب يلع :لاقف ريطلا ديس باقعلا اعد مث ،ةيآلا

 و انيمي تفتلا مث مكدحأ يدي نيب ةعصقلاك اينتلا رظنف ،ءاوهلاب قصتلا ىتح ءامتسلا

 دهدهلا ىأر املف ،هديري هوحن باقعلا ضقناف ،نميلا وحن نم البقم دهدهلاب اذإف الامش
 .يلع كردقأو كاوق يذلا ىلاعت هللا قحب :لاقف هدشانف ع وسب هدصقي باقعلا نأ ملع كلذ

 نإ "كمأ كتلكث كليو :لاقو ،باقعلا هنع ىلوف :لاق ‘عوسب يل ضرعتت الو ينتمحر الإ

 املف }مالتسلا هيلع ناميلس وحن نيهجوتم اراط مث ‘كحبذي وأ كبتعي نأ فلح دق هننا يبن

 دقف ؟اذه كموي يف تبغ نيأ كليو :هل اولاقف ريطلاو رسنلا هاقلت ركسعلا ىلإ ىهتنا

 هيلع هللا ىلص هنلا لوسر ءاتسا لهو :دهدهلا لاقف ،لاق امب هربخأو ،هللا يبن كدع وت

 باقعلا قلطنا مث ،اذإ توجنف :لاق ")نيبم ناطلسب ينيتأيل »وأ لاق ىلب :اولاق ؟ملسو

 كنا يبن اي هب كتيتأ دق :باقعلا لاقف هيسرك ىلع ادعاق ناكو ،ناميلس ايتأ ىتح دهدهلاو

 اعضاوتم ضرالا ىلع امهرجي ،هحانجو هبنذ ىخرأو هسأر عفر ،هنم دهدهلا برق املف

 ؟تنك نيأ :لاقو ،هيلإ هدمف اهسأرب ناميلس ذخأ هنم اند اسلف ،مالتسلا هيلع ناميلسل

 املف لجو زع هنلا يدي نيب كفوقو ركنا هللا يبن اي :دهدهلا لاقف ،اديدش اباذع كنبذعال

 ام :دهدهلا لاقف ؟ينع كأطبأ يذلا ام :لاقف هلأس مث ،هنع افعو دعترا كلذ ناميلس عمس

 فاكلا حتفب ثكمف :بوقعيو مصاع أرق .(ديعب ريغ ثكمف ).هلوق يف هنع هنلا ربخأ

 مل امب تطحأ ) :لاقف ،ليوط ريغ يأ ديعب ريغ ناتغل امهو ،اهمضب نورخآلا أرقو

 ٢١ -_ ٢٦. ةيآلا ،لمنلا ةروس )١(

 )٢( ةيآلا .لمنلا ةروس ٢١.

٢٣٩



 ام تغلبو ملعت مل ام تملع :هلوقب ،هتاهج عيمج نم ءيشلاب ملعلا :ةطاحإلاو ،ا')(طحت

 نم :ريثك نبا نع يربنلاو ورمع وبأ أرق ؤابس نم كشيجو كدونج الو تنأ هغلبت مل

 الب ةنكاس :ريكم نبا نع ساوقلا أرقو ،ةزمهلا ةحوتفم أبس ةروس يف أبسلو ابس

 مسا هلعج هرج نمو دلولا مسا هلعج رجي مل نمف ءارج الب :نورخآلا أرقو ،ةزمه

 ناك لاقف :ابس نع لئس ملسو هيلع هنلا ىلص يبنلا نأ ،ثيدحلا يف ءاج دقلف كلجر

 نيقي ربخب يأ أبنب ةعبرأ مهنم مأشتو ،ةتس مهنم نميتف ،نينبلا نم ةرشع هل الجر

 ناكو . ا"١«مهكلمت ةأرما تدجو يتإ» :لاقف ؟كاذ امو :مالتسلا هيلع ناميلس لاقف

 ميظع اكلم اهوبأ ناكو ،ناطحق نب برعي لسن نم ‘ليبحرش تنب سيقلب اهمسا

 لوقي ناكو ،اهلك نميلا ضرأ كلمي ناكو مهرخآ وهف ،اكلم نيعبرأ دلو دقو ،نأشلا

 نم ةأرما هوجوزف ،مهيف جوزتي نأ ىتأو ،يل اؤفك دحأ مكنم سيل :فالحألا كولمل

 .اهريغ دلو هل نكي ملو سيقلب هل تدلوف ،نكتسلا تنب ةناحير اهل لاقي نجلا

 ،كلملا تعمج سيقلب وبأ تام املف ،اَينج ناك سيقلب يوبأ ىدحإ نأ ثيدحلا يف ءاجو

 مهيلع ]١١٤[ اوگلمف ،نورخآ اهاصع و موق اهعاطأف ءاه وعيابي نأ اهموق نم تبلطف

 لجنلا نإ مث ،نميلا ضرأ نم فرط ىلع تلوتسا ةقرف لك نيتقرف اوقرتفاو الجر

 رُجفيو هتيعر مرح ىلإ هدي دمي ناك ىتح ،هتكلمم لهأ يف ةريسلا ءاسأ هوكلم يذلا

 تلسراف ،ةريغلا اهتكردأ سيقلب كلذ تأر املف ،هيلع اوردقي ملف هعلخ هموق داراف ،نهب

 سأيلا الإ ةبطخلا كيدتبا نأ ينعنم ام :لاقو كلملا اهباجأف ‘هيلع اهسفن ضرعت هيلإ

 مهيلإ ينبطخاف يموق لاجر عمجاف "ميرك ءفك كناف كنع بغ رأ ال :تلاقف ‘كنم

 بحأ انأف يب تأدتبا اهنإ :مهل لاقف ءاذه لعفت اهارن ال :اولاقف ،مهيلإ اهبطخو مهعمجف

 املف ،هنم اهوجّوزف ،دلولا تببحأ معن :تلاقف ،اهل اوركذف اهوؤاجف ،اهلوق اوعمست نأ

 مث ركس ىتح رمخلا هتقس هتءاج املف ءاهمشح نم ريثك سانأ يف تجرخ تقأز

 ٦٢٢. ةيآلا ،لمنلا ةروس )١(
 . ٢٢ -_ ٢٣ ةيآلا ،لمنلا ةروس )٢(

٢٤٠



 هسأرو ،اليتق كلملا اوأر سانلا حبصأ املف ،اهلزنم ىلإ لهالل تفرصناو هسأر تّزح

 اوعمتجاف ،اهنم ةعيدخو اركم تناك ةحكانملا كلت نأ اوملعف ،اهراد باب ىلع ابوصنم

 .مهلك مهيلع اهوكلمف ‘كريغ نم قَحأ كلُملا اذهب تنأ :اولاقو ،اهيلإ

 ©ثفسوي نب دمحم انأبنأ يميعنلا هثنا دبع نب دمحأ انأبنأ ،يحيلملا دحاولا دبع انربخأ

 هنع هللا يضر ةركب يبأ نع “نسحلا نع فوع انثتح مثيهلا انثتح ،نامثع انثتح

 تنب مهيلع اوكلم امل سراف لهأ نأ ملسو هيلع هللا ىلص هنلا لوسر غلب اسل :لاق

 ام لك نم يأ :؟ءيش لك نم تيتوأو» .ةأرما مهيلع اولو موق حلفي نل :لاق ىرسك

 ابورضم ناك مخض ريرس : ميظع شرع اهلو ءةةعلاو ةلآلا نم كولملا هيلإ جاتحي

 توقايلا نم همئاوقو رضخالا دجربززلاو ،رمحألا توقايلاو ،رتلاب اللكم ؤبهذلا نم

 هللا يضر ساتع نبا لاق .قلغم باب تيب لك ىلع ،تايبأ ةعبس هيلعو ،دجربزلاو

 نيثالث ءامسلا يف هلوطو ،نيثالث هضرع و ،اعارذ نيثالث سيقلب شرع ناك :امهنع

 نينامث ءامسلا يف هلوطو ،اعارذ نينامث يف اعارذ نينامث ناك :لتاقم لاقو اعارذ

 .نيثالث هعافتراو اعارذ نيعبرأ هضرعو ،اعارذ نينامث هلوط ناك ليقو اعارذ

 نع مهةصف مهلامعأ ناطيشلا مل نيزو هنلا نود نم سمتثلل نودجسي اهموقو اهتدجو

 اولعجاو ''(اودجسي الأ »:يئاسكلاو رفعج وبأ أرق .نودجسيو «نودتهي ال مهف ليبتىلا

 مهضعب ركذو اهيلع ةلالدب ءافتكا ءالؤه اوفذحو ءافناتسم لجو زع هللا نم ارمأ

 .دنه اي ،ىملس اي الأ :لطخألا لاقو ،موق اي الأ ديري انومحرا اي الأ :برعلا نم اعامس

 نوكي اذه ىلعو ،يملسا دنه اي ديري رهةلا رخآ ادغ انايحأ ناك نإو ،ةركب ينب دنه

 وبأ لاق ،ناميلس نم امإو دهدهلا نم امإ ةتصقلا ريغ نم اضرتعم امالك «الأ » هلوق
 :نورخآلا أرقو ،اودجسا سانلا اهيأ اي الأ :ينعي ،‘فنأتسم هنلا نم رمأ وه :ةديبع

 هلل اودجسي الئل ،«مهلامعأ ناطيشلا مهل نيزو» :ىنعمب ،ديدشتلاب اودجسي الأ ]١١٥[

 . ٢٤ ۔ ٢٢٣ ةيالا لمنلا ةروس )١(

٢٤١



 رثكأ لاق ،تأبخ ام يأ ‘(ضرألاو تاومتسلا يف» يفتخملا يفخلا ربخلا جرخي يذلا

 ج رخي ):هللا دبع ةءارق يفو ،تابتلا ضرألا ءابخو ، رطملا تاومتسلا ءابخ :نيرتسفملا

 .مكيف ملعلا نجرختسي ال :برعلا لوقت ،نابقاعتي يفو نمو ،٥؛تاومتسلا يف ءبخلا

 ©ضرلذلاو تاومتسلا بيغ ‘ملعلا ديري ،بيغلاو ءعبخلا ينعي ليقو ،مكنم :ىنعمب

 .«نونلعت امو نوفخت ام ملعيو)»

 يئاسكلا ةءارق ىلع باطخ ةيآلا لوأ نأل امهيف ءاتلاب مصاع نع صفحو يئاسكلا أرق

 وه يأ ءا( ميظعلا شرعلا بر وه الإ هلا ال هنلا ) :ءايلاب نورخآلا أرقو .الأ فيفخت

 .هريغ ال دوجتسلاو ةدابعلل قحتسم

 مث ءالجو زع هشرع بنج يف ريقح ريغص وهف ،اميظع ناك نإو ءابس ةكلم شرعو

 «تقدصأ رظننس):دهدهلل ناميلس لاق همالك نم دهدهلا غرف املف ،دهدهلا مالك اذه

 ىورو ىاياكرلا اورفتحاف ،ءاملا ىلع دهدهلا مهلدف نيبذاكلا نم تنك مأ» ؟تربخأ امب

 ىلإ دواد نب ناميلس هلدا دبع نم :اباتك مالسلا هيلع ناميلس بتك مث ‘باودلاو ساانلا

 الف ،دعب اَمأ ىدهلا عبتا نم ىلع مالتسلا ‘(ميحرلا نمحرلا هللا مسب »:ابس ةكلم سيقلب

 ام ىلع مالتسلا هيلع ناميلس دزي مل :حيرج نبا لاق ‘(نيملسم ينوتأو يلع اولعت»

 نوليطي ال ةلمج نوبتكي اوناك ءايبنألا لك كلذكو :ةداتق لاق .هباتك يف ىلاعت هللا صق

 بهذا « :دهدهلل لاقو همتاخب همتخو © كسملاب هعبط باتكلا بتك املف ،نورثكي الو

 وبأ اهلزتخيو ‘ءاهلا ةنكاس ةزمهو :مصاع و ورمع وبأ أرق .مهيلإ هقلأف ،اذه يباتكب

 حنَت يأ : '""«مهنع لوت مث» ،عابشإلاب نوقابلاو ،ارسك نإ :اولاقو ،بوقعيو رفعج

 وبأ لاقو سباوجلا نم نودري اذام َيأ :؟نوعجري اذام رظناف ».مهنم ابيرق نكف .مهنع

 اذام رظناف ،مهيلإ هقلاف اذه يباتكب بهذإ» اهزاجم .ريخأتو ميدقت ةيآلا يف :ديز

 . ٦٢٤ - ٢٦ ةيآلا ، لمنلا ةروس )١(

 . ٦٢٨ - ٣١ ةيآلا ، لمنلا ةروس )٢(

٢٤٢



 ©سيقلب ىلإ هب ىتأف "باتكلا دهدهلا ذخأف ءيلإ فرصنا يأ '') مهنع لوت مث ،نوعجري

 دقو اهرصق يف اهافاوف ؛مايأ ةثالث ىلع ‘ءاعحص ضراب برام اهل لاقي ضراب تناكو

 تحت اهتعضوف ،حيتافملا تذخأو باوبألا تقلغ تدقر اذإ تناكو ،باوبألا تقلغ

 اذه ؤاهرحن ىلع باتكلا ىقلأف ،اهافق ىلع ةيقلتسم :ةمئان يه و دهدهلا اهاتأف اهسأر

 ةأرملا سأر ىلع فقو ىتح.هراقنمب باتكلا دهدهلا لمح :لتاقم لاقو ،ةداتق لوق

 ءاهسأر ةأرملا تعفر ىتح ‘نورظني سانلاو ةعاس فرفرف دونجلاو ةداقلا اهلوحو

 ةلبقتسم ةوك اهل تناك :ديز نباو هبنم نب به و لاقو .اهرجح يف باتكلا ىقلأف
 ]١١٦[ دهدهلا ءاجف ،تدجس اهيلإ ترظن اذإف حعلطت نيح اهيف سمتتلا عقت سمتلا

 رظنت تماق سمتثلا تأطبتسا اَملف ملعت ملو سمتثلا تعفتراف ‘هحانجب اهدسف ةّوكلا

 تدعترا ،متاخلا تأر املف ،ةئراق تناكو ،باتكلا سيقلب تذخاف ،اهيلإ ةفيحصلا ىمرف

 باتكلا اهيلإ لسرأ يذلا نأ تفرعو ‘همتاخ يف ناك ناميلس كلم نأل ‘تعضخو

 ىلع تدعق ىتح تءاجف ،ديعب ريغ دهدهلا رخأتو باتكلا تأرقف ،اهنم اكلم مظعأ

 فلأ ةئام دئاق لك عم ،دئاق فلأ رشع انثا مهو ێاهموق نم الملا تعمجو اهكلم ريرس

 سيقلب عم ناك :لاق ،ساتع نبا نعو . كلملا :ليقلاو ،فلأ ةئام ليق لك عمو ،ليق

 ةداتق لاقو "مظعالا كلملا نود كلملا :ليقلاو ؤ©فلأ ةئام ليق لك عم ،ليق فلأ ةئام

 ةرشع ىلع مهنم لجر لك ‘الجر رشع ةثالثو ةئام ثالث اهتروشم لهأ ناك :لتاقمو

 فارشأ مهو « الملا اهيأ اي» :سيقلب تلاقف ،مهسلاجم اوذخأو اوؤاجف :لاق ،فالآ

 .(" «ميرك ,باتكب يلإ يقلأ ينإ )مه رباكأو سانلا

 نع سابع نبا نع ريرج نبا ىورو ،اموتخم ناك هنال اميرك هتمس :ءاطع لاق

 باتك :لتاقمو ةداتق لاقو همتخ باتكلا ةمارك :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 ساتع نبا نع يورو ،هيف ام نسح :لاقو ،جاجزلا رايتخا وهو نسح يأ :(ميرك

 . ٢١ ۔٨٢ ةيآلا ، لمنلا ةروس )١(
 . ٢٩ ةيآلا ؤلمنلا ةروس )٢(

٢٤٢



 ةيا مسب ارتصم ناك هنأل اميرك هتمس ليقو ‘هبحاص فرشي فيرش يأ :(ميرك »

 تلاقف }هيف بوتكملا تنێيب و ‘«ناميلس نم هتإ » تلاقف نمم تنێب مث ،ميحرلا نمحرلا

 ! :ساتع نبا لاق (نيملسم ينوتآو يلع اولعت الأ ميحرلا نمحرلا هنلا مسب هنإو )»

 زم ةباجإلا كرت نإف ،ةباجإلا نم اوعنتمت الو انعم اوعفترت الو اومظعتت الو يلع اورتكتت

 ليقو مالسإلا نم وه ليق ‘نيعيطم نيعئاط نينمؤم نيملسم ينوتآو ».سرتكتلاو ولغلا

 يلع ضرغ اميف يلع اوريشأ ،(يرمأ يف ينوتفأ الملا اهيأ اي :تلاق » ،مالستسالا نم

 مأ :نودهشت ىتح ارمأ)» ةلصافو ةيضاق (ةعطاق تنك ام ».هيف مكرواشأ اميف ينوبيجأ و

 دنع ديدش سأب اولوأو» ،لتقلا يف ةوق اولوأ نحن)» :اهل نيبيجم اولاق ،نورضحت

 رضيرعت اذهو ،ةعاجتثلا ديدشلا سأبلابو ،ددعلا ةرثك ةوقلاب اودارأ :لتاقم لاق ڵبردحلا

 (يرظناف» ‘هكرتو ةكلملا اهتيأ ؟كيلإ رمألاو ):اولاق مث ،كلذب مُهتَرَسأ نإ ،لاتقلاب مهنم

 زع مهل ةبيجم سيقلب تلاق ،نيعيطم كرمأل انيدجت نيرمات اذام» ،يأرلا نم ةكلملا اهتيأ

 :زعأ اولعجو».اهوبرخ(اهودسفأ »ةونع«ةيرق اولخد اذإ كولملا نإ» :لاتقلل ضرعتلا

 ريسم نم مه ردحت رمألا مهل ميقتسي يك ،اهرباكأو اهفارشأ اوناهأ يأ ،«هلذأ اهلهأ

 :لاقف اهلوق هللا قدتصف ،[٧١١]انهاه اهنع ربخلا ىهانتو ،مهدالب هلوخدو مهيلإ ناميلس

 .ةيدهلاو ،«ةيدهب مهيلإ ةلسرم ينإو» :تلاق مث ،نولعفي تلاق امك يأ «نولعفي كلذكو »
 ؛تساسو تسيس دق ثةبيبل ةأرما تناك سيقلب نأ كلذو ءةفطالملا قيرط ىلع ةيطعلا يه

 زع اهب هعناصأ(«ةيدهب» ،هموقو ناميلس ىلإ .مهيلإ ةلسرم ينإ» :اهموق نم الملل تلاقف

 دل ايبن ناك نإو ©فرصناو ةيدهلا لبق اكلم كي نإف ؟َيبن مأ وه كلمأ اهب هربتخأو يكلم

 جري مب ةرظانف»:هلوق كلذلف ،هنيد ىلع هعبتن نأ الإ هضري ملو ،ةيدهلا لبقي

 ائامو فيصو ةنام :ساتع نبا لاق ‘تافيصوو ءافصو هيلإ تدهاف 0 ('(نولسرملا

 زاملغلا تسبلأ :دهاجم لاقو ،ىثنأ نم ركذ نوفرعي اليك ادحاو اسابل مهتسبلأ ةفيصو

 . ٢٠ _ ٢٥ ةيآلا ،لمنلا ةروس )١(

٢٤٤



 مالغ يتئام :لتاقمو دهاجم لاقو ،ناملغلا سابل يراوجلا تسبلأو ،يراوجلا سابل

 ريرح يف بهذ نم ةنعلب هيلإ تلسرأ :ريبج نب ديعسو ةداتق لاقو ،ةيراج يتئامو

 تناك ليقو "جابيدلا ةيعوأ يف بهذلا حئافص هل تدهأ :ينانبلا تباث لاقو ،جابيدو

 . بهذ نم تانبل ةعبرأ

 تسبلاف شةيراج ةئامسمخو مالغ ةئامسمخ سيقلب تلمح :هريغو هتنم نب بهو لاقو

 تلعجو ،يراوجلا سابل ناملغلا تسبلأو ،قطانملاو ةيبقألا ،ناملغلا سابل يراوجلا

 اطارقأ مهناذآ يفو ،بهذ نم اقاوطأ مهقانعأ يفو ‘بهذ نم رواسأ مهدعاوس يف

 ةكمر ةئامسمخ ىلع يراوجلا تلمحو رهاوجلا عاونأب تاعتصرم٬بهذ نم افونشو

 .رهاوجلاب عصرم بهذ نم ماجل سرف لك ىلع ،نوذرب ةئامسمخ ىلع ناملغلاو

 نم ةنبل ةئامسمخو ،ةتضف نم ةنبل ةئامسمخ هيلإ تثعبو ،نّولملا جابيلا نم اهيشاوغو

 دوعلاو ربنعلاو كسملا هيلإ تلسرأو عفترملا تيقاويلاو رتلاب اللكُم اجاتو ،بهذ

 ةّيعزج ةزرخو ،ةبوقثم ريغ ةنيمث ةرد اهيف تلعجف ،ةقخ ىلإ تدمعو ،ج وجنلألا

 ورمع نب رذنملا هل لاقي ؤاهموق فارشأ نم الجر تعدو ،بقثلا ةجوعم ةبوقثم

 .ةيدهلا ةحبس هب اباتك هعم تبتكو }لقع و يأر باحصأ اهموق نم الاجر هيلإ تمضو

 نأ لبق ةقحلا يف امب انربخأو ‘تافيصولاو ءافصولا نيب زّيمف ايبن تنك نإ :هيف تلاقو

 جالع ريغ نم ةبوقثملا ةزرخلا يف اطيخ لخدأو ،ايوتسم ابقث ةردلا بقثاو ،اهحتفت

 ثينأت مالكب هوملكف ناميلس مكملك اذإ :تلاقف ،ناملغلا سيقلب ترمأو ؤنج الو سنإ

 مالك هبشي ةظلغ هيف مالكب هنملكي نأ يراوجلا ترمأو ،ءاسنلا مالك هبشي ثينختو

 ةرظن كيلا رظن نإف ،هيلع تلخد اذإ لجرلا ىلإ رظنأ :لوسرلل تلاق مث لاجرلا

 [٨١١]الجر تيأر نإو ،هنم زعأ انأف اهرظنم كنلوهي الو كلم هنأ ملعاف بضغ

 .باوجلا ةرو هلوق مهفتف ،لسرم يبن هنأ ملعاف ،افيطل اشاتثب

 ربخلا هربخأف ؛مالتملا هيلع ناميلس ىلإ اعرسم دهدهلا لبقأو ،ايادهلاب لوسرلا قلطناف

 ،اولعفف ةضفلا تانبلو بهذلا تانبل اوبرضي نأ نجلا مالتسلا هيلع ناميلس رمأف ،هلك

٤٥ ٢



 تانبلب ،ادحاو اناديم ،خسارف ةعست ىلإ هيف وه يذلا هعضوم نم اوطسبي نأ مهرمأ مث

 مث ،اولعفف ةضفلاو بهذلا نم اهفرش آطئاح تانبللا لوح اولعجي نأو ،ةضفلاو بهذلا

 اي :اولاق؟ رحبلاو ربلا يف متيأر امم نسحأ باودلا يأ :نيطايشلل مالتسلا هيلع ناميلس لاق

 فارعأو ةحنجأ اهل ،اهناولأ ةفلتخم ةعطقنم ،اذكو اذك رحب يف باود انيأر انإ هللا يبن

 هلامش نع و ناديملا نيمي نع اهوتش :لاقو ،اهب اوتأف شةعاتدلا اهب يلع :لاق عيصاونو

 عمتجاف ،مكدالواب يلع :نجلل لاق مث ،اهيف اهف ولع اهل اوقلاو ةضفلاو بهذلا تانبل ىلع

 هسلجم يف مالتسلا هيلع ناميلس دعق مث هراسي نع و ناديملا نيمي نع مهماقأف ، ريثك قلخ

 نيطايشلا رمأو ،هراسي نع هلثمو هنيمي نع يسرك فالآ ةعبرأ هل عيضوو ‘هريرس ىلع

 .خسارف اوقطصاف سنألا رمأو خسارف اوفطصاف نجلا رمأو ،خسارف افوفص اوقطصي نأ

 نم موقلا اند املف .هلامش نعو هنيمي نع خسارف اوقطصاف ريطلاو ماوهلاو شوحولا رمأو

 اهلثم مهنيع رت مل يتلا باوتلا اوأرو ،مالتسلا هيلع ناميلس كلم ىلإ اورظنو ،ناديملا

 يفو ءايادهلا نم مهعم امب اومرو ،مهتنسلأ ترخافت ،ةتضفلاو بهذلا تاتنل ىلع ثورت

 ةضفلاو بهذلا تانبلب ناديملا شرفب رمأ اسل ،مالتملا هيلع ناميلس نأ تاياورلا ضعب

 لوسرلا ىأر املف مهعم يتلا تانبللا ردق ىلع اعضوم مهقيرط ىلع اوكرتي نأ مهرمأ

 مهعم ام اوح رطف ،كلذب اومهتُي نأ اوفاخ ةسورغم ضرالا لكو .ايلاخ تانبللا عضوم

 مهل تلاقف ءاوع زفف ؤبيجع رظنم ىلإ اورظن نيطايتثلا اوأر املف ،ناكملا كلذ يف

 سنإلاو نجلا نم سودرك سودرك ىلع نورمي اوناكو ،مكيلع سأب الف اوزوج :نيطايتثلا

 ناميلس مهيلإ رظنف ناميلس يدي نيب اوفقو ىتح “شوحولاو عابتسلاو ماوهلاو ريطلاو

 كب اوؤاج امب موقلا سيئر هربخأف ؟مكءارو ام :لاقو ،قلط هجوب ءانسح ارظن مالتسلا هيلع

 هيلع ليربج هءاجف ءاهكرحف ءاهب ءيجف ؟ةقخلا نيأ :لاقو هيف رظنف شةكلملا باتك هاطعأو
 ةبوقثم ةعزجو ةبوقثم ريغ ةنيمث ةرد اهيف نإ :لاقف ،ةقحلا يف امب هربخاف ،مالتملا
 لاق ضةزرخلا يف طيخلا لخدأو ،ةردلا بقثاف ڵتقدص :لوسرلا لاقف ،بقثلا ةجوعم

 لأس مث ،كلذب ملع مهدنع نكي ملف ؟سناألاو نجلا اهيأ اهبقثب يل نم :مالتسلا هيلع ناميلس

 .[٩١١]اهيف يف ةرعش تذخأف ،ةّضَّرألا تءاجف ،ةّضَرألا ىلإ لسرتل :اولاقف ،نيطايتتلا

٢٤٦



 رّيصث :تلاقف ؟كتجاح ام :ناميلس اهل لاقف رخآلا بناجلا نم تجرخ ىتح اهيف تلخدف

 :تلاقف ©فاصفتصلا يف نوكت ةدود تءاج هنأ يورو ‘كلذ كل :لاقف رجتثلا يف يقزر

 تذخاف ،كلذ اهل لعجف ©فاصفتصلا يف يقزر نوكي نأ ىلع بقثلا يف طيخلا لخدأ انأ

 اهكلسيف ةزرخلا هذهل نَم :لاق مث رخآلا بناجلا نم تجرخو بقثلا تلخدو اهيفب طيخلا

 تلخدو اهيف نم طيخلا ةدوتلا تذخاف ،هللا لوسر اي اهل انأ :ءاضيب ةدود تلاقف ؟طيخلا

 لعجت :تلاقف ؟كتجاح ام :مالتسلا هيلع ناميلس لاقف رخآلا بناجلا نم تجرخو بقنلا

 اولسغي نأ مهرمأ ناب ،ناملغلاو يراوجلا نيب زيم مث .كلذ كل :لاق ،هكاوفلا يف يقزر

 اهدي ىلع هلعجت مث ،اهيدي ىدحإب ةينآلا نم ءاملا ذخأت ةيراجلا تلعجف ،مهيديأو مههوجو

 ههجو اهب برضيف ،هيديب ةينآلا نم ذخاي ناك مالغلاو هجولا هب برضت مث ،ىرخألا

 تناكو ،دعاتسلا رهظ ىلع مالغلاو اهيدعاس نطاب ىلع ءاملا بصت ةيراجلا تناكو

 ةر مث ،كلذب مه زتمف ،اردح ءاملا هدي ىلع ردحي مالغلا ناكو ،ابص ءاملا بصت ةيراجلا

 ءاج املف يأ ،«ناميلس ءاج املف ) ا`) ىلاعت هللا لاق امك ةيدهلا مالتسلا هيلع ناميلس

 ةدحاو نونب ينودمتأ :بوقعيو ةزمح أرق ؟(لامب يننودمتأ :لاق » ناميلس ىلإ لوسرلا

 ةرصبلاو زاجحلا لهأ ءايلا تبثأو ،نيتفيفخ نينونب نورخآلا أرقو ،ءايلا تابثإو ةدتشم

 ريخ كلملاو ةمكحلاو ةوبنلا نم هللا يناطعأ «هللا يناتآ امف )اهنوفذنحي نورخآلاو

 ةرثاكمو ءايندلا يف ةرخافم لهأ مكنأل) ،(نوحرفت مكتيدهب متنأ لب »ءمكاتآ امم لضفأ و

 ،يتجاح نم اينتلا تسيلو ،حرفأ الف انأ اماف ضعب ىلإ مكضعب ءادهإب نوحرفت .اهيف

 نيتلاب ينمركأ كلذ عمو ،ادحأ طعي مل ام اهنم يناطعأو ،اهيف يننكم دق ىلاعت هنئا نأل

 ال دونجب مهتيتأنلف » ،ةيدهلاب «مهيلإ عجرا ).(دفولا ريمأ "ورمع نب رذنملل لاق مث ،ةوبنلاو

 مهو ةلنأ» ابس يهو مهدالبو مهضرأ نم («اهنم مهتجرخللو ؤاهب مهل ليق

 . نيملسم ينوتاي مل نإ ،نوليلذ ("(نورغاص

 .٢٨۔١٨ص نميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن ،يريمحلا(١)

 ٣٦ _ ٣٧ نم ةيآلا لمنلا ةروس )٢(

٢٤٧



 .ناميلس دنع نم اهيلإ سيقلب لسر تعجر املف :بتكلا لهأ نم هريغو بهو لاق

 هيلع ناميلس ىلإ تثعبف ‘ةقاط نم هب انل امو ‘كلمب اذه ام هللاو تفرع دق :تلاق

 مث كنيد نم هيلإ وعدت امو كرمأ ام رظنأ ىتح يموق كولمب كيلع ةمداق ينإ :مالتملا

 ةعبس نم رصق رخآ يف ضعب يف اهضعب تايبأ ةعبس رخآ يف هتلعجف اهشرعب ترمأ
 تفلخ نمل تلاق مث .هنوظفحي اسارح هب تلكوو ،باوبألا هنود تقلغأ مث ،اهل روصق

 ىتثح دحأ هبرقي الو دحأ هيلإ صلخي ال يكلم ريارسو ،كلبَق امب ظفتحا :اهناطلس ىلع

 ىلإ تصخشو ‘ليحرلاب مهنذؤي اهتكلمم لهأ يف يداني [٠٢١]ايدانم ترمأ مث ،هب كيتآ

 فولأ ليق لك تحت ،نميلا كولم نم ليق فلأ رشع ينثا يف مالتسلا هيلع ناميلس

 يذلا وه نوكي ىتح يشب أدبي ال ،ابيهم الجر ناميلس ناكو :ساتع نبا لاق .ةريثك

 ام :لاقف ،هنم ابيرق اجهر ىأرف ‘هكلم ريرس ىلع سلجف ،اموي جرخف ،هنع لأسي

 ناميلس نم خسرف ةريسم ىلع ناكو ،ناكملا اذهب اتم تلزن دقل ،سيقلب :اولاق ؟اذه

 لبقأف حخسرف ريسم ردق ةريحلاو ةفوكلا نيب ناكو :ساتع نبا لاق ،مالتسلا هيلع

 نأ لبق اهشرعب ينيتأي مكيأ الملا اهيأ اي :لاقف ).هدونج ىلع مالسلا هيلع ناميلس

 يذلا ببتسلا يف اوفلتخاو ،نيعئاط :سابع نبا لاقو .نينمؤم يأ نيملسم ينوتأي

 اهنأ ملع ناميلس نال :مهرثكأ لاقف ،اهشرع راضحإب مالتىلا هيلع ناميلس رمأ هلجال

 ءاهمالسإب هذخأ هيلع مأرخ نأ لبق اهريرس ذخاي نأ داراف اهلام هيلع مرَحُي تملسأ نإ

 لاقو ،اهشرع يف اهب يتأي ةزجعم يف هناطلس مظع و لجو زع هنلا ةردق اهيريل ليقو

 رمأي نأ دارأ :ديز نبا لاق ،هاري نأ بحأف دهدهلا هفصو امل هتفص هتبجعأ هنأل :ةداتق

 لاق ،يوقلا دراملا وهو ،(نجلا نم تيرفع لاق)» ،اهلقع كلذب ربتخيف هرييغتو هريكنتب

 وه :جاجزلا لاقو ،ةيهاتلا [يأ ]تيرفعلا :لاق ناوكذ ليقو ،ىدوك همسا :بهو

 عضي لبج هلزنمب ناكو ينجلا رخص وه ليقو ديدشلا يوقلا وه :ءارفلا لاقو ،ظيلغلا

 يضقت يذلا كسلجم يأ :كناكم نم موقت نأ لبق هب كيتآ انأ :هيفرط ىهتنم دنع هيمدق

 ىوتسم ىلإ هيف يضقي سلجم ةادغ لك يف هل ناكو :سابع نبا لاق ‘كتيع ر نيب هيف
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 لاقف رهاوجلا نم هيف ام لك ىلع« نيمأ يوقل »هلمح ىلع « هيلع ينإو ». راهنلا

 اوفلتخاو باتكلا نم ملع هدنع يذلا لاق »ءاذه نم عرسأ ديرأ :مالتملا هيلع ناميلس

 هيبن هب هللا ديأ ةكئالملا نم كلم وه ليقو ،مالتسلا هيلع ليربج وه :مهضعب لاقف ،هيف

 ملعي اقيتص ناكو ءايخرب نب فصآ وه :نيرتسفملا رثكأ لاقو ،مالتملا هيلع ناميلس

 نع لتاقمو ريبج ىورو ،ىطعأ هب لئس اذإو باجأ هب َيعذ اذإ يذلا مظعالا هننا مسا

 ةم ىلص نيح ؛مالتسلا هيلع ،ناميلسل لاق فصآ نإ :لاق سابع نبا نع ‘كاحضلا

 اعدف ،نميلا وحن رظنف ،هينيع مالتسلا هيلع ناميلس ةمف ‘كفرط يهتني ىتح كينيع

 تقرخت ىتح ‘ادخ هب نوتخي ضرألا تحت ريرتسلا اولمحف ،ةكئالملا هللا ثعبف ڵفصآ

 اعدو ،ءادجاس فصن رخ :يبلكلا لاقو .مالتملا هيلع ناميلس يدي نيب ريرتسلاب ضرألا
 ناميلس [١٢١]يسرك تحت عبت ىتح »ضرلألا تحت اهشرع راغف ،مظعاألا هلا مساب

 هب اعد يذلا ءاعتلا يف اوفلتخاف نيرهش رادقم ةفاسملا تناك ليقو ،مالتسلا هيلع

 ،موق اي يح اي :يبلكلا لاق و ،ماركإلاو لالجلا اذ اي :لتاقمو دهاجم لاقف ؤ©فصتآ

 يذلا» اعد :(لاق» ،يرهآزلا نع يورو ،اهنع هنلا يضر ةشئاع نع كلذ يورو

 .«اهشرعب ينيتآ »ءتنأ الإ هلإ ال ادحاو اهلإ \ءيش لك هلإو انهلإ اي :(باتكلا ملع هدنع
 املع هللا هاتآ يذلا ليئارسإ ينب ملاع هل لاق ناميلس وه امتإ :ردنكملا نب دمحم لاقو

 يبنلا تنأ :لاق تاه :ناميلس هل لاق ،«كفرط كيلإ دتري نأ لبق هب كيتآ انأ» :امهفو

 لاق ‘كدنع ناك هيلإ تبلطو هنا توعد نإف ‘كنم هَجوأ هللا دنع دحأ سيلو يبنلا نبا

 كيلإ دتري نأ لبق هلوقو ،تقولا يف شرعلاب ءيجف ‘كلذ لعفف ،َتقدَص :ناميلس

 نأ وهو ،ىرت نم ىصقأ كيلإ عجري نأ لبق نم ينعي :ريبج نب ديعس لاق ‘كفرط

 ةم نم صختثلا كيتأي نأ لبق :ةداتق لاق ؤ\كرصب ةم هنيبو كنيب ناك نم كيلإ لصي

 ذمت :بهو لاقو .انساخ فرظلا ةتري ىتح رظنلا ةمادإ ينعي :دهاجم لاقو ،رصبلا

 هتأ ناميلس ىأر ينعي ) هآر املف ،كيدي نيب هلئمأ ىتح هادم ىلإ هفرط يهتني الف كينيع

 نم اذه :لاق » (فرشظلا دادتراردق يف ماتثلا ىلإ برام نم هيلإ الومحم هدنع رقتسم
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 نمو)» ،اهركشأ الف اه( رفكأ مأ» هتمعن «ركشأأ» ( ينربتخيل ) «يتولبيل يبر لضف
 ءاهماودو ةمعنلا مامت بجوتسي نأ وهو ؛هيلإ هركش دوعي يأ ،(هسفنل ركشي امنإف ركش

 ، ينغ يبر نإف رفك نمو ،ةدوصقملا ةمعنلا ديصو "ةدوجوملا ةمعنلا ديق ركتنلا نال

 اوريغ :لوقي ،«اهشرع اهل اورگت :لاق ».هتمعنب رفكي نم ىلع لاعفألاب «ميرك

 ىوريو 6صقنيو هيف ديزي نأ وه :لتاقمو ةداتق لاق ،هتأر اذإ هركنت لاح ىلإ اهريرس

 ناكمو ‘ رمحأ رضخألا رهوجلا ناكم لعجو كلفسأ هالعأو هالعأ هلفسأ لعج هنأ

 نيتلا» نيلهاجلا نم نوكت مأ» شهفرعتف اهشرع ىلإ «يدتهتأ رظنن ».رضخأ رمحالا

 نب دمحمو به و هركذ ام كلذ ىلع مالسلا هيلع ناميلس لمح امنإو ؟هيلإ نودتهي ال

 كلذو ،نَجلا رارسأ يشفتف ،ناميلس اهجوزتي نأ تفاخ نيطايشلا نأ :امهريغو بعك

 مالتسلا هيلع ناميلس ريخست نم نوكفني ال ،ادلو هل تدلو اذإو ،ةّينج تناك اهمأ نأ

 ءانيس اللخ اهلقع يف نإ :اولاقو ؤاهيف هودهزيل اهيلع ءانثلا اوؤاسأف ،هدعب نم هتيرذو

 نأ ]١٢٢[ مالسلا هيلع ناميلس دارأف ،نيقاتسلا ءارعش اهنإو رامح رفاحك اهيلجر نإو

 اهل «ليق تءاج اَملف» ،حرتصلا ناينبب اهمدق ىلإ رظنيو ،اهشرع ريكنتب اهلقع ربتخي
 اوهبش امك مهيلع تهتش اهنكلو هتفرع :لتاقم لاق ،«وه هناك :تلاق ؟كشرع اذكهأ)»

 ،بيذكتلا نم افوخ ال لقت ملو ،بذكت نأ نم افوخ معن لقت مل ةميلح تناك :لاقو ،اهيلع

 6.هركنت ملو هرقت مل ثيح ىاهلقع لامك مالتدلا هيلع ناميلس فرعف . وه هنأك « :تلاق

 حيتافملاو ةقلغم باوبأ ةعبس فلخ تيب يف هتكرت اهنأل ،شرعلا رمأ اهيلع هبتشا ليقو

 ةحصب ملعلا انيتأو :تلاقف باوبألا قالغإ كنع ىنغأ امف كشرع هتإف اهل ليق ،اهعم

 انكو» 0‘لسترلاو ةيدهلا رمأ نم ةمتقتملا تايآلاب مالتسلا هيلع ناميلس يأ هتءوبن

 لاق ،«اهلبق نم ملعلا انيتوأو» :هلوق ليقو ،ناميلس رمأل نيعئاط نيداقنم نيملسم

 انكو)» ،ةأرملا هذه لبق ءاشي ام ىلع هتردقبو هللاب ملعلا انيتوأو لوقي :ناميلس

 اهنيجمو اهمالسإب ملعلا انيتوأو اهانعم ليقو ‘كاحتضلاو دهاجم لوق اذه ،«نيملسم

 دبعت تناك ام اهتصو)» لجو زع هلل نيعئاط نيملسم انكو» ءاهئيجم لبق نم ةعنئاط
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 يأ :هللا دبعت نأ ،سمتشلا وهو ،هللا نود نم دبعت تناك ام اهعنم يأ يهنلا نود نم

 ،عفرلا لحم يف نوكي ليوأتلا اذه ،ىلاعت هلئا ةدابعو ديحوتلا نع سمشلا ةدابع اهتص

 اهلقع يف نإ : نجلا تلاق امك ،اهلقع ناصقن ال !هللا ةدابع نع اذه اهدص هانعم ليقو

 لحم نوكيف ،هنيبو اهنيب لاحو كلذ اهعنم يأ ،ىلاعت هنلا نود نم دبعت تناك لب ،انيش

 موق نم تناك اهتأ ىلاعت هللا ربخأ ؤ©فاننتسا اذه ليق ،«نيرفاك موق نم) اهنأ ابصن ام

 حرتصلا يلخدا اهل ليق» ،©سمتنلا ةدابع الإ فرعت مل مهدنع تأشنف ،سمتشلا نودبعي

 نأ ريغ نم اهيقاسو اهيمدق ىلإ رظني نأ دارأ ،مالتملا هيلع ناميلس نأ كلذو .ةيآلا

 نيقاسلا ءارعش اهتأو رامح رفاحك اهيلجر نإ نيطايشلا تلاق امل ،امهفشك اهلأسي

 ءاملا نولك جاجز نم اتيب يأ حجاجز نم ارصق يأ احرص اهل اونبف نيطايشلا رمأ
 نم ءيش لك نم هيف ىقلأو ©‘ءاملا هتحت ىرجأو ‘ رادلا نحص حرتصلا ليقو ءاضايب

 هيلع سلجو هردص يف هريرس عضو مث امه ريغو عدافضلاو كمتسلاو رحبلا باود

 اهتحت لعجو ،هريراوق نم انحص ذختا ليقو ‘سنإلاو نجلاو ريطلا هيلع تفكعو

 ىنب امتإ ليقو .ءام هنظ هآر اذإ دحاولا ناكف ،امهريغو عدافتضلاو ناتيحلا نم ليثامت

 6 ريرتسلا ىلع سلج املف ‘تافيصولاو ءافصولاب يه تلعف امك اهمهف ربتخيل حرتصلا

 ميظع وهو «ةَجل هتبسح هتأر اَملف .ح رصلا يلخدا :اهل ليق ت ءاج املف ،سيقلب اعد

 ٨ اقاسو امدق ءاسنلا نسحأ يه اذإف ناميلس ىلإ هضوختل اهيقاس نع تفشكو .ءاملا

 اهنع هرصب فرص مالتسلا هيلع ناميلس كلذ ىأر املف ، نيقاسلا ءارعش تناك اهنأ الإ

 مث ،امب سيلو ريراوق نم» [٣٢٢١]وتسم سلمم «درمم حرص هتإ :لاقف )شاهادانو

 ،ح رتصلاو شرعلا لاح تأر دق تناكو ،مالسإلا ىلإ اهاعد مالتسلا هيلع ناميلس نل

 حرتصلاو ريرسلا تأر امل :لتاقم لاقو رفكلاب يسفن تملظ يتإ .بر :تلاقو هتباجأف

 تملظ ينإ .بر :تلاقف» لجو زع هنلا نم مالتسلا هيلع ناميلس كلُم نأ تملع

 ‘ ديحوتلاب هلل تصلخأ ‘ «نيملاعلا بر هلل ناميلس عم تملسأو « ‘ كريغ ةدابعب يسفن

 ،ينقرغي نأ ديري ناميلس نإ :اهسفن يف تلاق ةجل هتنظو ح رصلا تغلب اهنإ ليقو
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 يفاوفلتخاو ،َنظلا كلذب ىنعت :يسفن تملظ ) اهلوقف ااذه نم نوهأ لتقلا ناكو

 اهجوزت له ةبتع نب هللا دبع لجر لأس :هللا دبع نب نوع لاقف ،مالسإلا دعب اهرمأ
 بر هلل ناميلس عم تملسأو اهلوق ىلإ اهرمأ ىهتنا :لاق ؟مالتسلا هيلع ناميلس

 ،مالتسلا هيلع ناميلس اهجوزت :مهضعب لاقو .كلذ ءارو انل ملع ال ينعي ،ا'١ «نيملاعلا

 ؟اذه بهذي ام سنإلا لأسف ،اهيقاس رعش ةرثك نم هآر ام هرك ،اهجوزتي نأ دارأ املو

 مالتسلا هيلع ناميلس هركف طق ةديدح ينتسمت ال :ةأرملا تلاقف ،يساوملا : اولاق

 ،نيطايتشلا لاسف ،يردن ال :اولاقف كنجلا لأسف ،اهيقاس عطقتل اهنإ :لاقو ،يساوملا

 تناكف ‘مامَحلاو ةروتلا اوذختاف ‘ءاضيبلا ةنضفلاك نوكت ىتح ةليح هل لاتحن انإ :اولاقف

 .اديدش ابح اهبحأ ،مالتسلا هيلع ناميلس اهجوزت املف ،ذئموي نم تامامحلاو ةرونلا

 سانلا ري مل نوصح ةثالث نميلا ضرأب اهل اونتباف نجلا رمأو .اهكلم ىلع اهآرقأو
 ح . . . . .)٦ . . ح
 هيلع ناميلس ناك مد . ٤ )نادمغ و ) ")نونيبو ) )نيحلس :يه و ءانسحو اعافترا اهلثم

 .مانأ ةثالث اهدنع ميقيو اهكلم ىلإ اهتر نأ دعب ةرم رهش لك يف اهروزي مالسلا

 (" . ركذ اميف هل تدلوو ؛ماتشلا ىلإ نميلا نمو ،نميلا ىلإ ماتشلا نم ركتبي

 .٤٤۔٩٣ ةيآلا ،لمنلا ةروس )١(

 :ندج يذ نب ةمقلع رعاشلا لوقي هيفو نيحلس سيقلب رصق ىمسيو برام يف رصق مسا :نيحلس )٢(
 بيري يذلا نامزلا بير هافع دق نيحلس رصقو

 .٨٤+٥٤ص ٨٥ج ثليلكإلا نسحلا يبأ :ينادمهلا رظنا

 :عبت دعسأ رعاشلا لوقي اهيفو ،نونيب رصق اهيف نميلا يف ةدلب :نونيب )٢(
 رعرعلاو جاسلا اهبزالم ديدحلاب ةموهبم نونيبو

 :يراصنألا تباث نب ناسح لاقو
 رخفمو ميدق كلم طعان يفو ددؤسو زع نونيب ناك دقو

 :ندج يذ نب ةمقلع لاقو

 برخت ةرامعلا لك امهساسا ىوه دق نيحلسو نونبي حبصأو
 ٥٥٥٤. ص ،٨ج ثليلكإلا :نسحلا دمحم يبأ ،ينادمهلا رظنا

 6لازأ رصق وهو اتيص اهدعبأو .اركذ اهبجعأو نميلا روصق لوا نادمغ :ينادمهلا نسحلا لاق :نادمغ )٤(
 .حون نب ماس هرنب رفتحاو هءانب أدتباو نادمغ سسأ يذلاو ،ءاعنص يف وهو
 .٠١۔٨٢ ص 4 ٨ج .ليلكإلا :نسحلا دمحم يبا ©ينادمهلا يف ليصافتلا رظنا

 .٢٢٧١۔١٧١۔٠٧٧١ص ريمح كولم يف ناجيتلا باتك :به و "هبنم نبا (٥)
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 هيلع ناميلس اهل لاق ‘تملسأ اسل ،سيقلب نأ اومعز :لاق ؤبهو نبا نع يورو

 لاجرلا حكني هللا يبن اي يلثيَّوأ :تلاق ،هاّإ كجوزأ كموق نم الجر يراتخا :مالتملا

 الإ مالسإلا يف نوكي ال هتإسمعن :لاق ؟ناك ام ناطلسلاو كلملا نم يموق يف يل ناكو

 الو ناك نإ ينجّوز :تلاقف ،كل لجو زع هللا لحأ ام يمرحت نأ كل يغبني الو ‘كلذ

 عبت اذ اهجوز طلسو ،نميلا ىلإ اهتر مث اهايإ هجوزف 6نادمه كلم عبت اذ كلذ نم ةب
 ملف ‘هيف كلمعتسا ام عبت يذل لمعا :لاقف ،نميلا نج ريمأ ةعبوز اعدو ،نميلا ىلع

 لوحلا لاح نا املف ،مالتسىلا هيلع ناميلس تام ىتح دارأ ام اهيف هل لمع اكلم اهب لزي

 اذإ ىتح ،ةماهت قيرط كلسف مهنم لجر لبقأ ،مالتسلا هيلع ناميلس توم نجلا تنێبتو

 ،تام دق ناميلس كلملا نإ نجلا رشعم اي :هتوص ىلعاب حاص نميلا فرج يف ناك

 .ناميلس كلم عم سيقلب كلمو عبت يذ كلم ىضقناف ،اوقآرفتو مهيديأ اوعفرف ،اوعفراف

 نبا وهو تامو ،ةنس ةرشع ثالث نبا وهو ناميلس ىلإ لصو كلملا نإ :ليقو

 هيرش نب ديبع نع عوفرم رخآ ربخ يفو .'') ملعأ هللاو ةنس نيسمخو [٤٢١]ثالث

 طق تجوزت ام :لاق ؟لاجرلا ديرت تناك لهف :ةيواعم لاقف ، ريمح سيقلب تكلم :لاق

 هيلع ناميلس اهءاج ىتح تكلم مكف :لاق ؤمالتسلا هيلع ناميلس ىلإ تراص ىتح

 نع ‘ةفيذح نب قحسا نع ‘يقرابلا ملسم نب دمحم انثتح .نينس عبس :لاق ؟مالسلا

 الزنم اهل اوعنصي نأ ترمأ سيقلب نأ هبنم نب به و نع ؤسايلا نبا نع ،ساتع

 نم قرشم لك ىلإ اودمعف ،هلمع مهل تعنصو .اهلبق ناك نمل هلثم اوعنصي مل ارخاف

 نوثالث ةناوطسأ لك لوط ماخر نم ةناوطسأ ةئامسمخ هرهظ ىلع اوأشناف ضاعم

 احطس اهلك نيطاسألا كلت ىلع اولمع مث ،ع رذأ ةسمخ نيتناوطسأ لك نيب ،اعارذ

 نم اتويب حطتسلا كلذ قوف اونب مث ضعب ىلإ اهضعب اومضو ؛ماخآرلا حاولأ نم ادحاو

 كلذ ىلع اوطاحأ مث ، رهاوجلاب ةصتصفم باوبأب ةبوبم \ةتضفو بهذ نم !بابقو ماخر

 .٦٨۔٥٨ص ؛نميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن ،يريمحلا )١(

٢٥٢



 نم ةبق ةيواز لك ىلع اياوز عبرأ هلو «ساحن نم هرهاظو ،ماخر نم هنطاب حطسلا

 ىلع ةتوقايلا ءوض عطس سمتثلا تعلط اذإو بهتلت ءارمح ةتوقاي اهتتق ىلع و بهذ

 ،نيمي نع ،يقارم عبرأ هنم غ رف نيح رصقلل لعج مث ،اهنم نيعلا المي ملف ،ةتوقايلا

 يفو ‘ضتضفم باب اهالعأ يف ،ةجرد ةئام ةاقرم لك يفو ،َيبرغو .يقرشو لامشو

 مث ،نئازخلا ىلإ اقرط تناكو ءافتصلا نم لتلا كلذ فّوج مث سساحن نم باب اهلفسأ

 اهشرع نم غرف املو ؤذالوفلاو سرجلا ماخر نم سلجم نيتناوطسأ لك تحت ىنب

 تراص ىتح ٬اهرصق لوح هلك كلذ ينبف ،عابرألاو ناطيحلاو ةنيدملا ءانبب ترمأ

 رشع انثا اهدي تحتو ،موي ريسم ىري ىتح ‘هلوح ام ىلع اهشرع فرشأو }كلذ طسو

 لك ترمأ دقو ‘كلم ةئام اهدي تحتو "لتاقم فلأ رشع انثا ليق لك تحت ،ليق فلأ

 املف ضمهيلإ تجاتحا ىتم لتاقم فالآ ةعبرأ هيلع تطرتشاو ،ةمولعم روك ىلع لجر
 .ميركلا نآرقلا يف ىلاعت هنلا صق ام اهثيدح نم ناك ،مالسإلاب اهماركإ هللا دارأ

 انثا ابس ةبحاص يدي تحت :لاق دهاجم نع ‘شمعاألا نع ؤديبع نب ىلعي انثدح لاق

 :ىلاعت هلوق يف ‘هبنم نب بهو نعو ؛لتاقم فلأ ةئام ليق لك عم ليق فلأ رشع

 ناك :لاق ميظع شرع اهلو» 0لاومألا فانصأ ينعي ( ءيش لك نم تيتوأ و)

 نم هرؤمو رضخألا دجربزلاو رمحألا توقايلاب صتصفم بهذ نم همدقم اهشرع

 ةمئاق ورمحأ توقاي نم ةمئاق ‘توقاي نم مئاوق عبرأ هلو ،رهاوجلا ناولأب ةللكم ةضف

 دعسأ لاق ،هريغ نمو ،حئافصو رد نم ةمئاقو ،دآرمز نم ةمئاقو رضخأ توقاي نم

 :ارعش سيقلب رصق يف عبت

 [٥٢١]''اديرفو رهوجب هتللك اعاب نونامث عجرش اهشرع

 ساتع نبا نع كاحضلا نع ربيوج نع دانسإب لاق ،ةردلا ديرفلاو ليوطلا :عجزرشلا

 دق :تلاق ءاهموق فارشأ تعمج ىمالتسلا هيلع ناميلس باتك اهاتأ امل سيقلب نإ :لاق

 ٥. ٠ص ٨0ج ثليلكإلا :نسحلا دمحم يبأ ،ينادمهلا )١(

٢٥٤



 .ةيآلا رخآ ىلإ يرمأ يف ينوتفأ» ف ،كولملا بتك نم اذه سيلو لجرلا اذه يلإ بتك

 يرظناف ،كيلإ رمالاو ديدش ساب اولوأو ةوق اولوأ نحن ):ىلاعت هنلا لاق امنإ :اهوباجاف

 ةةونع اهولخد اذإ يأ ‘(اهودسفأ ةيرق اولخد اذإ كولملا نإ :تلاق ،نيرمأت اذام

 يف هبنم نب به و لاق ا`١(نولعفي كلذكو » مهدايسأ لوقي 0(ةلذأ اهلهأ ةزعأ اولعجو)

 دزألا امأف . دواد هامسأ انبا هل تدلوو ثمالتسلا هيلع ناميلس اهجوزتو ‘تملسأف :ثيدح

 وهو ،بكارلا داز نزام نب لولهبلا ةبلعت نب قيرطبلا سيقلا ؤرما اهجوزت :نولوقيف

 ؤرما يمس ،نميلا ىلع مالتسلا هيلع ناميلس هقرطبو ،دزألا نب كولملا وبأ ناسغ

 نب فيرطغلا ةثراح نب ءامتسلا ءام نب ءايقيزم نب ورمع دج وهو ،قيرطبلا سيقلا

 ةأرما حلصت ال :لاق مالتسلا هيلع ناميلس نأ :ديرد نبا نع و ،قيرطبلا سيقلا ءرما

 .معتلا رشان كلملا ،يريمحلا ةعرز نب ددس نب ناميلس اهجوزف ،ج وز الب

 :معنت رساي

 در هنال ،معنت رساي ىمسيو ،شنار نب ةهربأ نب دبعلا نب ورمع نب معنت رساي لاقيو

 هل ىصوأ يذلا وهو ؛مالتسلا هيلع دواد نب ناميلس ىلإ لقتنا نأ دعب اهيلإ ريمح كلم

 (").هومئقو ريمح هتباجأف ،اهدعب وأ سيقلب دهع يف كلملاب داهدهلا

 اهيلع رييغي ملو ،برام كلم ىلع سيقلب رقأ ،كلُملا معنت رساي يلو امل :دمحم وبأ لاق

 رصمو ماتثلا خآودف ،ايزاغ نميلا نم ج رخ ،اميظع اكلم رساي ناكو ،اهرمأ نم انيش

 .ليسي يذلا لمرلا يداو غلب ىتح اهأر ايؤرل برغملا وحن هجوتو ،اهتواتا ضبقو

 يداولا ىلإ ىهتنا املف ،ليسرلا يداو همسا نإ لاقيو ‘هريغ كولملا نم دحأ هغلبي ملو

 موي الإ نكسي ال يداولا كلذ نإ لاقيو ‘تبتسلا موي ناك ىتح ،ازاجم الو اجرخم دجي مل

 ورمع هل لاقُي هتيب لهأ نم الجر رمأ كلذك هآر املف ،كرحتي الو يرجي ال و٬تبتملا

 . ٤٣۔٢٢ ةيآلا ،لمنلا ةروس )١(

 .٩٨ص ثنميلا لايقاو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن ‘يريمحلا )٢(

٢٥٥



 فلخ دجوي نكي مل هنإ لاقيو ؤاوعجري ملو اوربعف هباحصأب ربعي نأ رفعي نب ديز نبا

 ٥ساحن نم منصب رمأ معنت رساي هآ ر املف ناويحلا نم ءيش الو تابن يداولا كلذ

 باتك وهو 0 دنسملاب (باتك منصلا كلذ ىلع بتك مث .ةرخص ىلع بيصلو عنصف

 رساي يريمحلا كلملا انأ : لوقي ،هرثن نم ءيشو هرعش نم تايبأ نع ةرابع ‘ةيريمحلاب

 )١) :بطعيف دحأ هزواجتي الف ك بهذم نم تغلب ام ءارو سيلو ،يرفعيلا معنت

 (")لويقلاو لواقملا مغ ر ىلع يرهد تبث كولملا ملع انأ

 لوهكللو بابشلل ريمحل اميقم امنص لزأ ملف تبيصئ

 [٦٢١]لوهتسلا ىلع لطملا لتلا ىلع يمخيف ينزواجي دحأ امف

 (")ليبس نم يئارو هل سيلف يمامأ نم يناتأ نم ملعيل

 همامأ نم هيلإ ىتأ نم ىلإ هديب ريشي لازي ال ،ناسنإلا ةئيه ىلع منصلا كلذ نإ ليقو

 :ارعش ا")يعازخلا يلع نب لبعد لوقي هيفو غعجري نأ

 انيتبتلا كانه اوسرغ مهو ورم بابب باتكلا اوبتك مهو

 ا”انيفتملا ليس هلولت ليست لمر قوف براغملا منص يفو

 .٠٩۔٩٨ص ؛نميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن ،يريمحلا )١(

 لويقلاو لواقملا يأ ر ىلع يدحو تبث كيلملا ملع انأ )٢(
 .٠٩ص ثنميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن يريمحلا رظنا

 ٩. ٠ص هسفن ردصملا يف تايبألا صن رظنا )٢(
 . رابخأ هل .دادغبب ماقأ ةفوكلا نم هلصأ ءاًجه رعاش ؤيلع وبأ . :يعازخلا يلع نب لبعد ) ( ٤

 :هتمجرت يف ناكلخ نبا لاق .ءارعشلا تاقبط يف اباتك فنصو يرتحبلا قيدص ناك .ديج هرعشو
 {مصتعملا ،نوماملا ،ديشرلا ) ءافلخلااجه و 0 سانلا رادقأ نم طحلاو وجهلاب اعلوم ناسللا ءيذب ناك
 ىلع رودا يفينك ىلع يتبشخ لمحأ ةنس نوسمخ يل :لوقي ناكف هرمع لاط مهنود نمف ) قثاولا

 ناكو ( ناتسزوخو طساو نيب ) بيطلا ىعدت ةدلبب يفوت !كلذ لعفي نم دجأ امف اهيلع ينبلصي نم
 .هرعش نم قرفتم يقب ام ءابدألا ضعب هيف عمج ‘عوبطم رعش ناويد هل ،اشورطأ امخض الاوط
 .٩٣٢٢ص .٢ج ،مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنا

 .٠١٩ص ‘نميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن “يريمحلا :يف تايبألا رظنا )٥(

٢٥٦



 :لاوش نب انيسح نب ىسوم لوقي كلذ يفو
 ("))ولخد مه تاملظلا ىلإو امنص اونب ليسرلا يف مهو

 منص يفو ،دنقرمسو ورم باببو .نيصلا باب ريمح كولم بتك تناك :يبلكلا نبا لاقو

 رفعي نب ديز نب ةمقلع لاقو .عالكلا يذ باب يفو ىمورلا دالبب ةرقنأ باببو برغملا

 :(" لمرلا يف قرغ يذلا برغملا بحاص

 مقامقلا كولملا تاياغ قوف تلع ةطخ تشر دق كالمألا رشان ايأ

 ملاح ثاغضأ كلملا ناك كال ولو هباصن يف انفيس انيلع تددر

 مجاوهلا جاجترا يف يحايآرلا لثمك لفحجب يوطت برغلا دالب تكلس

 مراضحلا كولملا ناطحق ءانبأب ةونغ مجاعاللاعومج لضفت

 ميارجلاب اهلهأ اعيمج اوداقو اهكرولم اودابأ اضرأ اوتأ ام اذإ

 مجاعألا ضرأ مار زاغ سانلا نم هلاني نل دروم يف مهتدروأف

 مكاورلا لابجلاك رلمرب ليست هلويس ليسرلا يداو ىلإ تيتأ

 مداقأ ليبق نم ايبس يبستل ابناد يلايللا واراهن ريست

 متاك رس هبابسأ نم ملعيل م7 ةبيغمب اورميع هتدروأف

 يمراصو يحمر ناك يأ نبا يلا وبيآ ريغ ىون ذإ يحانج ضاهف

 (٤) مزالم مهل ورمع يندرفأو يتيحت هيلع ورمع ينع دوو

 (`) :ارعش ناشلا اذه يف (){يريمحلاب فورعملا دوسألا نب نامعنلا لاقو .

 كولم حدم يف هبلغأ ناويد هل 0 ينامع رعاش ، يواذيكلا لاوش نب نيسح نب ىسوم :نيسح نب ىسوم )١(
 ٢١٤. ص هناويد يف تيبلا رظنا © ةنهابنلا

 ٩٠. ص 6نميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن ي ريمحلا ) ( ٢

 .٠٩ص هسفن ردصملا (٢)

 هبنم نبا .١١٢۔٠٩٨ص ثنميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن ،يريمحلا :يف تايبألا صن رظنا )٤(
 .١٤٤۔٠٤٤ص هيرس نب ديبع رابخأ _ ريمح كولم يف ناجيتلا باتك :بهو

 .يريمحلا عقعقملا كسكس نب رفعي نب ورمع نب فرتعملا نب دوسالا نب نامعنلا وه :دوسالا نب نامعنلا ( ٥(
 :هعلطم يريمحلا نينرقلا اذ هيف يتري رعش هل ،ميدق ينمي رعاش

 ناجهلا رهدلاو مايالا وخأ انيه ر ىسما رقارق ونحب
 .٧٠١ص نميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن ،يريمحلا رظنا

 ٩. ١ص ؛هسفن ردصملا )٦)

٢٥٧



 رشحلا ىلإ ءاقب يذ كلمب تررقو ةمعن ريمح تللحأ دقل يرمعل

 رهزلا معنألا وذ كلملا ماسح تنأف ىهو دق ناك يذلا كلملا اهتعجرأو

 ردق ىلع ايحوو اليزنت هلا نم هكلم ناك يذلا ناميلس الولو

 [٧٢١]رغظلل مصاقألا نحن ذإ نجلا الو انموري نأ يغتبي سنإ ناك امل

 رصتلا يذ دواد هللا يبن نبا ىلا انكلم ليوحت ناك ءاضق نكلو

 ركنالباقحو اليزنت هنلا نم هرمأ ناك يذلا ناميلس كاذف

 رهدلا نم ارصع ريخلا هيبأ لبقو هيتبن لبق سانلا كولم نحنف

 رهف ىلإ اتنم كلملا ريصي نأ ىلإ انب ىدتقملاو سانلا كولم نحنو

 رتولا بنجألابو ىبرقلا يذب ميحر نهاو ريغ هرمأ يبن نوكي

 ردبلاك هجولا قرشم رينم لوسر همسإ دمحأو يداهلا دمحم

 رصتنلاو ةياكنلا لهأ اهتيلاصم ةذاس فيراطغانمةتأهل

 رشعلا نم ابيرق وأ ارشع ربعتف ريمح نب ضرأ نادوسلا اطت فوسو

 رحبلا ىلإ اعيرذ التق مهلتقيو ةردقب انم ناشلا وذ مهجرخيف

 ردصلا عستم سفنلا ميرك يبن هكلم وه يذلا كلملا هبلسيف

 رهتلا رخآ يف ركذلا كاذب ىقبيو همزعب دالبلا قافآ بلغيو

 ركشلاو دمحلاب كالمألا هل موقت ريمح لآ نم كلملا دامع دري

 ارهق الب لانت ال يلاعملا نإف مكزعل دالبلا اوريس ريمح ينب

 يريمحلا كلملا منص اذه :ليسرلا يداوو برغملاب يذلا ساحنلا منص ىلع بتك املو
 كنإ :لئاق لاق ،بطخغئف دحأ ًييضُملا فلكتي الف بهذم هئارو نم اذه سيل ،معنت رساي

 ةيهافرل اهعوجر ةعرسو اهريس نم ابجع ناك ريمح رمأ نإ :لاق ،بجعلاب ربختل

 :لاق رعش يف كلذ َرِكذ لهف :يوارلل ةيواعم لاق ،اهوتأ دق ايندو كلُمو نميلاب شيعلا

 ۔١٩ص ثنميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن ،يريمحلا :يف ةديصقلا صن رظنا )١(
 .١٤٤ص ‘هيرش نب ديبع رابخأ _ ريمح كولم يف ناجيتلا باتك :بهو ،هبنم نبا ٢.

٢٥٨



 )١) :روبعلا همازلإ دنع هلوق كلذو لمرلا يداو ربعي نأ هرمأ نمم لجر ؛معن

 داعم سوفنلا نقدصاف لمرلا ىول ىوللا ىلإ حبص لايحأ ىلإ سيلف

 ('"دلب دالبلاو سان سالا اذإ اهدوناتكو انك اهب دالب

 (٢) .ملع ] هللا و ةنس نينامثو ةسمخ معنت رساي كلم ناكو

 :ةهربأ نب شقيرفأ نب شع ري رمش

 يذلا وهو ،شنارلا نب ثراحلا نب رانملا وذ ةهربأ نب شقيرفأ نب شع ري رمش اذه

 ءارهوج اهرثكأو ايقس فويسلا مكحأ يذلا وهو ،ةّيشع ريلا ةيريمحلا فويتسلا ثدحأ

 يدعم نب ورمع ىلإ راص يذلا )٨'، نافيق نب نزي يذ نب فيس ةماصمتحصلا اياقب نم

 ناك هنأل شع ري يمسو ؛معن لبج نم اهديدح نإ :لاقيو ،ثيدح هلو ،اث!يديبزلا برك

 ١6هرمع رخآ يف جلافلا هباصأ هنال كلذب يمس هنإ : ليقو .كتبيه نم هآر نم شع ري

 شع ري هنإ :ليقف ،نيعلا رسكب شع ري :نولوقي مهلك ريمحو ،هنم [٨٢١]شعتري ناكو
 لباب ضرأ لخد ىتح ةريثك دونج يف نميلا نم شعري رمش ازغو .ةبيهلا نم هآر نم

 ،كرتلا دالبو ناسارخو ناتسجسو سراف ضرأ ىلع ذخاف ،نيصلا ديري هجوت مث

 تێّمُسف ،اهمدهف دغصلا ةنيدم لخدو مجاعألا ىبسو لتقو نوصحلاو نئادملا حتتفاف

 لوأ هنإ :ليقو ،دنقرمس :اولاقف ‘برعلا اهتبآرَعف ،اهبآرخ رمش يأ مجعلا ةغلب دنكرمس

 ٤٤٠. ص _ هيرش نب ديبع رابخأ - ريمح كولم يف ناجيتلا باتك :به و ،هبنم نبا )١(
 ٤ ٤. ١ص كفت ردصملا(٢)

 .٢٤٤ص - هيرش نب ديبع رابخأ _ ريمح كولم يف ناجيتلا :به و ،هبنم نبا )٢(
 ٠ رفصألا نافيق يذ نب ةمقلعل ناك روكذملا فيننلا ةماصمصلاف .4 ولغ هلكو .حيحص ريغ اذه نأ لاقيو ) ( ٤

 هلاقتناو فسلا اذه ةصق ليلكإلا نم يناثلا عزجلا يف يناذمهلا لقن دقو .ربكالا نافيق يذ نب حيب يذ دلو نم

 :تيبلا اذه برك يدعم نب لاق كلذ يفو .برك يدعم نب ورمع ىلإ
 داع رصع نم ىتفلا هريخت يدنع نافيق يذ نبال فيسو
 .٧٥ص 4 ٢ج ‘ليلكإلا :نسحلا دمحم يبأ 6ينادمهلا :رظنا

 ،ه٩ ةنس ةنيدملا ىلع دفو .ةروكذملا تاراغلا بحاصو ،نميلا سراف :يديبزلا برك يدعم نب ورمع )٥(
 ،نميلا يف ورمع دترا ملسو هيلع هنلا ىلص يبنلا يفوت املو .اوداع و ،اوملسأو ملسأف ،ديبز ينب نم ةريشع يف
 ©قارعلا ىلإ رمع هثعبو ،هينيع ىدحإ تبهذو ‘كومريلا دهشف ؤماشلا ىلإ ركب وبا هثتعبف ؤمالسإلا ىلإ عجر مث
 رعش هل .ةريثك هتعاجش رابخأو .روث ابأ ىنكي ةيلهاجلا ةوسق هيف ،اهّيبأ ،سفنلا يصع ناكو ،ةيسداقلا دهشف
 6©٥ج ؛مالعالا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنا.ةيسداقلا موي اشطع لتق :ليقو .يرلا نم ةبرقم ىلع يفوت .ديج
 .٦٨ص
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 يف اهيلع ينبم ةرخص يف ةيريمحلاب اباتك اهباب ىلع بتكو .هب تيمسف اهئانبب رمأ نم
 ،يلثم وهف ناكملا اذه غلب نمف ،مشألا كلملا شع ري رمش برعلا كلم اذه :اهروس

 نأ قرشملا ىلإ نميلا نم رمش جورخ ببس نإ :ليقو ينم لضفأ وهف هزواج نمو

 ىلإ يمرلا هيف ديري احرص ىنبو رجت ةنينك نب سواقيك هل لاقي لباب كولم نم اكلم

 هب لبقأو ،هب رفظف هبراحف هدونجب رمش هيلإ ضهنف ،ناماهو نوع رف لعف امك ءامتنللا

 سواقيق تعمس رمش تنب ىدعس نإ :ليق مث ،\برامب رئب يف هنجسف ،اريسأ نميلا ىلإ

 نم هقلطأ ىتح اهيبأ ىدل هب عفشت لزت ملف ؤهتمحرف هتعمسف ،رذبلا كلت يف راجي
 .() ةنس لك يف هيلإ هيدؤي جارخ ىلع اهيلإ هترو ،هدالب ىلع هالوو ،نجتنلا

 ىلإ هجوت مث ،اهئانبب رمأ مث ،اهمده دنقرمس حتتفا امل رمش نأ :ىرخأ ةياور يف ليقو

 هءارزو نيصلا كلم عمجف ،هب مهل ةقاط ال هنأ اهلهأ ملع و ،اديدش افوخ تفاخف نيصلا

 دحاو لك ىتأف ؟نورت اذامف ،هب انل ةقاط الو يبرعلا اذه لبقأ دق :لاقف ،مه راشتساف

 يلع ًرهظث نأ ىرأ :لاقف ؟لوقت ام :لاقف ملكتي مل مهنم ةحاو يقبو ،يأ رب مهنم

 سانلا ملعي ىتح ،يديبعو يكالمأو يعايضو يرود ذخأتو ،يفنأ عدجتو بضغلا

 ىئح ريزولا كلذ هرذعي ملف ،هدنع ريزولا كلذ لاح مظعف ،نيصلا كلم كلذ هركف كلذب

 ‘شع ري رمش ىلإ ىهتنا ىتح نيصلا نم ريزولا كلذ جرخو ،هيلع هب راشأ ام هب لعف

 هلعجف ،ةحيصنلا نيع رمشل رهظأو ،نيتصلا كلم هب لعف ام هيلإ اكشو هفنأ عدج هاراف

 يف نيصلا ىلإ قيرطلا ىلع هلدي ليلد ىلإ شعري رمش جاتحا مث 6هتتصاخ نم رمش
 نم كلملا اهيأ دجت الو ليلتلا انأ :نيصلا كلم ريزو لاقف ،هنود يتلا ةميظعلا ةزافملا

 هدونجب شعري رمش ضهنف :لاق يلثم اهيف قيرطلا فرعيو ةزافملا هذه فرعي

 ،ءاملا نع اديدش ادعب اودعب ىتح ،قيرطلا ريغ ىلع مهب راسف ،ريزولا كلذ نوعبتي

 لاقف ؟ءاملا نيأ :شع ري رمش لاقف ،ءام اودجي ملو ،هب اونقيأو كالهلا ىلع اوفرشأو

 ٩. ٤۔٢٣٩ص ؛نميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن يريمحلا )١(
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 لتقتو ،انكلُمو ،انموقو انكلهت نأ تدرأ :لاقف ،توملا الإ انه اه ءام ال :ريزولا

 ءاندالب لهأل يسفن تبهو :نيتصلا كلم ريزو هل لاقف ،انيرارذ يبستو ءانلاجر

 لهأو انكلم نم [٩٢١]كالهلاب قحأ كعم نمو تنأو يسفنب كالهلا نم مهتيقوو

 امنيأ اوهجوت :هدونجل لاقو ،كالهلاب رمش نقيأو اهقنع برضب رمش رمأف ،اندالب

 نيمجنملا لوقب كلذ هركذف ،ديدح نم ةقرب هيلع للظو ديدح نم عرد هل شرفو متئش

 مهنم لك بهذو ،ديدح نم هشارفو ديدح نم هفقس تيب يف تومي هنأ هداليم يف اومكح

 ضرأ ىلع اوعقوف ،افلأ نوثالث هدونج نم رثانتو ،ةزافملا كلت يف اوكلهف ههجو ىلع
 اه وكلمتف ،يتبتلا كسملا اهنم بلجي يتلا تبثلا دالب يفو "ليخنلاو ءاملاو رجنشلا اهيف

 برعلا يز مهيزف ؛مويلا ىلإ اهب اونكسف ،نميلا ضرأ مهنع تتغبو ،اهونطوتو

 نم مهتأب نوآرقمو نوفرتعم مهو ،هسفنب مئاق كلُم مهلو ،برعلا قالخأ مهقالخأو

 لفق شع ري رمش نإ :ليقو ،اديدش ابح برعلا نوتحي مهو ،نميلا نم مه مث ‘برعلا

 هللاو كله مث ماير نم برقو نميلا لخد ىتح ىرخأ ةياور يف ىامناغ املاس نميلا ىلإ

 .)ةنس نيثالثو تسو ةئام هكلم ةدم تناكو ،ناك كلذ يأ ملعا

 :نرقألا عبت كلملا

 ،شئارلا نب ثراحلا نب رانملا يذ نب ةهربأ نب شقيرفأ نب شع ري رمش نبا وهو

 دبع نب رارتضلا نب مزق نب سنأ يذ نب ورمع نب ظاظلملا نب داش نب ثراحلا وهو

 يف روكذملا ،نينرقلا وذ نرقألا وه هلعلو ،نرقألا ناتسح همسا شع ري رمشو «سمش

 ،شنئارلا نب ثراحلا نب رانملا وذ ةهربأ نب شقيرفأ نب شع ري رمش نب نآرقلا

 اميظع اكلم ناكو ‘هيلع وه و ةلو ‘هينرق ىلع ناك بيشل نينرقلا وذ نرقألا يمسيو

 وه هنتإ :ليقو ،نآرقلا يف رظني نم تاموكح عمسو بيغلا ملع ىلع علطا دق اميلح

 (") .؟ رعش لئاقلا

 .٥٩-٤٩ص ‘هسفن ردصملا )١(
 .٦٩۔٥٩ص ‘هسفن ردصملا )٢(
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 اهس ناطوأ نم ليخلا تبلج اياطعلاب جوتملا كلملا انأ

 .ا") ملعأ هئلاو شنئارلا ثراحلا لاقيو ،اهلاق يذلا رمش ابأ نإ :لاقيو

 ضتوقايلا هيف ايداو ةيحانلا كلتب فصوو ،اهعطق ىتح اهيف لغوأو مورلا دالب ازغو

 رضخلا هب رفظ يذلا ةايحلا ءام ليقو ،ناويحلا ءام اهؤام ىمسي نيع هنم برقلابو

 ركو ،كانه نفدو تامف اهيف ءاتتشلا هكردأ ةيحانلا هذه ىلإ غلب املو ،نينرقلا يذ نود

 ،‘عضوملا كلذ نم نميلا ىلإ هلمحت نأ ريمح تداراف ‘كالهلا فوخ نيعجار هباحصأ

 سأر يف سمتنلا هيلع تدعب اذإ الإ املظم نوكي الو نميلا ىلإ تاملظلا عضوم وهو

 نطق نب ةمقلع لوقي كلذ يفو عضوملا كلذ يف راهن الب يلايل مايألا ريصتف يدجلا

 'ُ) :ارعش ا")راغدألا يذ ثوغلا نبا

 بصاحلاب برتلا كيلع يفنسي كلام ابأ دحللا يف سمت نإ

 بقاتلاب سيل مالظ تاذ ةهوركم ءاربغ ةرفح يف

 ]١٣٠[ بذاكلا نيعملا نود كربق اهفلخ نم ضرالا ءارس قوف

 بقاولا قسغلا ردبك كنم امعانانمزانينغ دقف

 بلاطلا ىنغ اهيف هفكو ىضم اميف ضرألا معي اثيغ

 بعاك ةضغ ركب ألكو ينثني ال لاملا ليزج ىطعي

 ("بلاغلا ىتفلاب مثعجف دقف اومأست ال كالمألا ريمح اي

 هكلم ةدشل نآرقلا يف روكذملا نينرقلا وذ وه كلملا اذه نأ ىري ريمح نم ريثكو

 . رايتملا نينرقلا يذب نآرقلا يف تركذ يتلا غلابملا غلب امل هنإو ،هتريس نسحو هلدعو

 ةايحلا ءام اهؤام ىمسي يتلا نيعلا اهيفو ،توقايلا يداو اهب يتلا تاملظلا دالب لخدو

 _ 7؟؟٦ص- ةيرشن ديع رابا - ريمح كولم يف ناجيتلا باتك جهو هبنم نل )
 .٦١٦ص ثنميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن يريمحلا )٢(
 يذ نب ثوغلا نب ورمع نب نطق نميلا لايقاو ريمح كولم يفو :ثوغلا نب نطق نب ةمقلع )٢(

 د.٦٩٦ص ثنميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن “يريمحلا رظنا .راغدالا
 ِ .٦٩ص ‘هسفن ردصملا )٤(
 .٧٤٤ص _ هيرش نب ديبع رابخا _ ريمح كولم يف ناجيتلا باتك :بهو ،هبنم نبا )٥(
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 وذ اهب فصو يتلا فاصوألا نم كلذ ريغو ،نينرقلا يذ نود رضخلا هب رفظ يذلا

 ربكألا عبت نب بعتصلا وهو شديازلا همساو ،ربكالا عبت هنأ ىري نم مهنمو . "") نينرقلا

 نب ذامهل نب نينرقلا يذ نب بعصلا وه :ريمح نم نورخآ لاقو »سشعري رمش نبا

 رساي وه :مهنم موق لاقو ،راوصلا نب مدقي يذ نب نيبأ يذ نب عيارلا نب مهع نب مهع

 ةقيقحلا باب نيروكذملا ءالؤه ريغ ىور دقو ،شنئارلا ةهربأ نب دبعلا نب ورمع نبا

 هيف ةسبللا اهنم تءاج يتلا قرطلا ةفرعمو ثراتسلا نينرقلا يذ يف اهيلع لومعملا

 جوجاي ةس يناب حاسنملا :ةعبرأ مسالا اذهب نوملاعتملاو ،ةنطابلا رابخألا ىلع هيبنتلاو

 ،نالهك نب ديز نب كلام نب رايخلا نب ثراحلا نب كلام نب بعصلا وهو ،جوجامو

 قيلامعلا مهو ندرالا لهأ هيلإ مكاح موي مالتسلا هيلع ليلخلا ميهاربإ يقل هتأ مهتياورو

 ىلإ رياس وهو نينرقلا يذ ىلإ مهمكاحف 6مهتزوح يف رنبلا ةصرع نأ اوعدا ثيح
 وذ لغوأ املف ‘هركسع ةمتقم ىلع رضخلا ناكو ؛ماتثلا ىلإ هفرصنم دعب لامتثلا

 الو نينرقلا وذ ملعي ملو هنم برشف ةايحلا ءام ىلع رضخلا عقو ؛ماتثلا يف نينرقلا

 ناطحق كولمب رختفي يراصنألا تباث نب ناتسح لاقو .رسعو دلخف ،هباحصأ نم دحأ

 يف مالسإلل دزألا ةرصن ركذيو ،ةسلا هءانبو دالبلا يف هريسمو ،نينرقلا اذ مهنم ركذيو

 (" :لاقف بابتثلا دعب خيشملا نم هيلإ راص دق ام هيف ركذيو هل رعش

 ؛رَّمعملا ريبكلا يقابلا مرهي دقو ربكي شاع ام ءرملا كاذك تربك

 ربنعو يكذ كسم اهلا ةزرأو يننرزي يناوغلا ينيتأي نك دقل

 رزوي بيشلاو غع اي يننيدانو ينندزو يبيش ضيبلا نيأر املو

 رهبأ وه لب نطقلاك يقرفم ىلع الماش نرصبأ نيح ينع زرفت
 [١٢١]رشني نيح دوسأ فادغ حانج هنأك يرعش موي يلالخ نكو

 رطقي ديقانعلاك ادعج حبصيف ةليل لك يف رانلا هيلع عيذأ

 7 7777777ّ۔ے؟٧رص نميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن سي ريمحلا )١(
 .٨٩۔٧٩ص ‘هسفن ردصملا )٢(
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 روصأ لجرلا علاض ينأك ترصف اتباث ئنيدرلاك يشمأ تنك دقو

 رمحأ وه اذإ بطخ هسم ىتم كلاح دوسأ دعب ابيش تلدبف

 رظنتي نمل داب فقس ىلع قلاح سأر يف ءارمح ةيبارك

 ركفتي نمل تايآ بيشلا يفو !دوسأ ناك ام دعب يسأر بيشلا الع

 ردصمو سوبع ردق هل تومو انفلاو فعضلاو بيتثلا بابشلا ذعبف

 ريغيال مناد ميعن نم لهو مهكلم لذ دق كالمألا نم خك مكو

 ؛رهشي كلملا عفاي يف بصنم هل انتج مرقلا ىدنلا ناطحق ناك دقل

 ردقيو ءاشي ام يضقي كلملا هل هنإف لالجلا يذ ىبر كلم ىوس

 رُصقتوكاذندنع فكأ ألقت هقكةم نإدعتنللا موجن لاني

 ؛ركذث ةمورألا يماس ىرذلا فينم ادتحمو ولعي هنم ءانس انثرو

 ركنت سيل يتلا ايلعلا ةيارلا هل امنإف كولملا سوش تبستنا اذإ

 روصم قلخ قولخملا رشبلا نم هلثم لان له نينرقلا يذ كلم انل

 رخدت نيح اهنيع يف اهرظنيل اهبورغ دنع سمشلا ولتي مئاون

 رهظت نيح اهجرب يف اهحمليل ةودغ علطت نيح اهيلإ ومسيو

 رتفي سيل امناد ابيقر اليلو راهن ءامنلا فايسأب اليلو

 رهظي سيل اغرفم رطق نيع نمو هب اذأ ديدح نم ادس دصوأو

 رشنيو باسحلل ىعدي موي ىلا ةونع جوجامو جوجاي هيف ىمر

 رهوجو بابللا ضحم بسح مهل مهآزعك زع ناك له ابس يفو

 رخفمو ميدق كلُم طعان يفو ددؤسو كلم نونيب يف ناك دقو

 رهقي سيل خماش كلمب مهاوح هفويس تحت سانلا ناك دعسأو

 ؛ريمح ديتصلا اهفارشأ تركذ اذذ اهلك ةيربلا فارشأ عضاوت

 ربكي وه يذلا ضيفلا ددع انل ىهل يوذو ةداق انك رفكلا يفو

 رصننو بذن انيوآوانرصن ادمحم يبنلا ىوآ نم لوأو
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 [٢٣١]رأزت نيح ىغولا ميغارض اناك ىهنلا يذ دمحأ نوميملا قرشملا نع

 ُرعست نيح اهل اريع اسم انضهن اه زيزه زه و برح ترتَمش ١ ذإ

 رخزي نيح دبزم ميكر شيجب دمحم لوح راصنألا تفز اذإ

 ُرفكي ناك نم كرتلا ةالو انلتق اهنالطصا دنع سونشلا ةامكلا ُبكي

 رهزي هللا نم رون ههجو ىلع مهيبن يمشاهلا لوح نوفزي

 ؛رطخت نيح ةبصع نم مهل خبف انقلاو ةتفرشملاب اورطخأ اذإ

 ١) )ردصمو دروو ىع رملا يف رمألا انل دهشم لك يف سانلا كولم انلضف

 لوقي اشنأو همساب ربخيو ،نينرقلا اذ ركذي '")يثراحلا ميحرلا دبع نب كلملا دبع لاقو

 :ارعش

 ايناسل نيبملا ملعلا يف نإ هب مكلضف فرعن نينرقلا يذل اومساف

 ايقاب رهتلا ىلع ادجم انل يقباف ةوقو لايتحا برغلاو قرتثلا انل

 ايسار دتسلا ىدل امدر مهداسف ىأر ذإ جوجامو اجوجاي نوداني

 ايئانب باذملا رظطقلاب مءالو هزلف ديدحلاب هاتأ ذإاعد

 ايقارم لجرلهيف اودجو الو ةليحب هوبقني نا اوردق امف

 ايهاو شطبلا نهاو اهيف ناك امو اهلوطو امدق ضرالا ضرع راس دقو

 ايفاط تهجاو نينرقلا اذ ءاملا ىلع هفلخ سمشلاو راس اَمل يدونف

 ايشام ضرألا ىلع يوهت اهب تررم يتلا ةملظلاو ضرألا ةح تئج دقل

 ۔٩٩۔٩ ٨ص ©نميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نبي ناوشن ،يريمحلا :يف ةديصقلا صن رظنا ) ( ١

 .ظافلألا ضعب يف فالتخا عم ٠
 نم ناك ناطحق نم بعك نب ثراحلا ينب نم ‘لحف رعاش :يثراحلا ميحرلا دبع نب كلملا دبع )٢(

 لهجو .يسابعلا ديشرلا هنجسف دادغب دصقو ،همايأ يف قشمدل ةعباتلا يضارالا نم ةجلفلا ناكس

 ) هرعش نم ناب مزجي نم ءاملعلا يفو .ةيلاع هتقبط هنم يقب امو ،هرعش رثكأ عاضو .هريصم

 ديفحو ( كلملا دبع نب دمحم ) رعاش نبا هل ناكو اهرثكأ وأ اهلك ‘لؤمسلل ةبوسنملا ( ةيماللا
 ةنس يثراحلا كلملا دبع يفوت ( ميحرلا دبع نبا ديعس ) رعاش خأو ( دمحم نب ديلولا ) رعاش
 .٩٩١ص .ج ،مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنا .مه ٥٠/ه٠
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 ايزاجملا قحتسي هاوس مسا هل نكي مل بعصلا هموق يف همسا ناكو

 كلام دلو نم هنأ يراصنألا تباث نب ناسح ققح كلذكو ،كلام نبا بعصلا هنأ ققحف

 () :هلوقب نالهك نب ديز نب
 ٢) اروصم قلخ قولخملا رشبلا نم هكلم لان له نينرقلا يذ كلُم اذل

 :ارعش ناطحق كولم نم ًرِكذ نم ةلمج يف هاثرو ،ندج يذ نب ةمقلع هيف لاقو

 رمعت مل يتلا ضرألا براغمو اهلك قراشملا غلب يذلا نيأ

 :ركذي مل ناك ىضمو اهباجأف

 [٣٣١]‘ُ)رهظي املو بقني مل رطقلاب هتصر امدر جوجاي ىلع ىنبو

 :هريغ لاقو

 المتحم كلملا مسال ةّتلهاجلا يف هفرعن سانلا يف ادحاو انل اوُمس

 (”البق ام لوقلا قحاف ىجحلا لها { هلبقي نينرقلا يذو نيعبتلاك
 . 1 )يع ازخلا بيؤذ يبأ نبأ لاقو

 ابوصو دالبلا لك يف دعصأو ابرغت نيقفاخلاب يذلا اتيمو

 ٧) ابرغمو اقرش سمتنلا نرق لان دقف ابصنم مث ىنب ج وجاي ةس يفو

 ناطحق لآ نم يماسلا كلملا وه

 :(٨هريغ اضيأ لاقو

 يلاخ سمتشلا علطم لان نمو سيقلب ركذت نيح ريخلا ينسمع

 :0هريغ لاقو

 .١٠١ص ثنميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن "ي ريمحلا :يف ةديصقلا صن رظنا )١(
 .١٠١ص هسفن ردصملا )٢(
 .١٠١ص هسفن ردصملا )٣(

 .٨١٩١ص .٨ج ليلكإلا :نسحلا دمحم يبأ ؛ينادمهلا :يف تايبألا رظنا ) ( ٤

 ١٠. ٢ص ؛نميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن ،ي ريمحلا : رظنا .يجراخلا يحولجلل ناتيبلا )٥(

 ١٠٦٢ ص نميلا لابقاو ريمح كولم : يريمحلا رظنا )٦(
 ١٠. ٢ص نميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن ؟يريمحلا (٧)

 :اهركذ يتلا تادالولل هلاخ هامسو 6عبت دعسأ هيف لاقو :حيحصلاو ) )٨

 يلاخ سمشلا علطم لان نمو سيقلب ركذت نيح ريخلا يتمع
 .٢٠١ص ثنميلا لايقاو ريمح حولم :ديعس نب ناوشن ؤي ريمحلا : رظنا

 .٢٠١ص ‘هسفن ردصملا رظنا .عبت دعسأل اضيأ انه لوقلاو ) ( ٩
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 دعبألا ناكملا نم دالبلا فرط ىتأ دق يلاخ نينرقلا وذ ناك دق

 ١(. هريغ لاقو

 ذجستو كولملا هل نيدت اكلم املسم يج نينرقلا وذ ناك دق

 نوكي نأ لمتحي اذهو يج نينرقلا اذ ناك دق ،ينادمهلا نع هيوري قحسا نبا ناكو

 نم وهو ‘رصم سوبيليف نب ردنكسالا يناثلاو ،اهركذ مدقملا تاهمألا ةهج نم هج

 هيف نحن يذلا ،نينرقلا يذ خيرات بسني هيلإو ،ةّيردنكسإلا ىنب يذلا وهو نيينانويلا

 ثالثو نتئامو فلأ ىلع ةرجهلا نم ةنس ةئام ثالثو نيثالثو ىدحإ ةنس لخدمل

 .ماكحألا بحاص مجنملا رصم كلم سمره دلو نم سوبيليف نإ لاقيو ‘ةنس نيسمخو

 نب نوطيم نب دوه نب سدره نب سمره نب ميرصم نب سوبيليف نب ردنكسالا وهو

 طنرن نب ةيمور نب نوجرس نب ةبوث نبروح نب ثفاي نب نانوي نب ىطيل نب يمور

 هيلع ميهاربإ نب قحسا نب صيعلا نب ظفيلا نب رغصالا نب يمور نب ليفون نب

 ةنس رشع سمخ برغملا ىصقأو قرشملا ىصقأ هيف غلب يذلا هكلم ناكو .مالتىلا

 امل هنأ اومع زف ‘©سيلاططسرأ ردنكسالا بتؤم ناكو ،ةنس نيثالثو اتس هرمع ناكو

 مورلا كلمو رصم كلم رصنتخب نوجرسو بيرحنس اهب ناك ارئاث لباب ىلإ جرخ

 سيلاططسرأ ىلإ بتكو ،لباب لهأ رباكأو ،اهميظع ارادبو ،لبابب كلُملا رادب رفظو

 مهفانكأ حتفو ،لباب لهاب هنلا ينرفظأأ دقو كيلإ تبتك :لوقيو ،املظ مهلتق يف هرواشي

 ضكولملا نم هيلع تضبق نم لتق يف كرواشأ ،مهئامكح نم يننكمو ،مهدالب كلُمو
 موي ىلإ كدلب لهأ نعو كنع مسحأف ‘كرمأ مهيف ذفنيل ،ةداتسلاو ©فارشألاو ،ةداقلاو

 اذإف ،ةدجتلا سراف ةمسقو ،ةمسق ءيش لكل نأ تملع دق :سيلاططسرأ بتكف .ةمايقلا

 يوذ لزانم ىلإ ساسخألا ومنستف ،مهنم ةلفتسلا ىلإ ةدجنلا تلوحت ©فارشألا تلتق

 ءهيفتسلا ةبلغو ثميئللا ةوق نم مهيلع دشأ [٤٣١]طق ءالبب سانلا لتبي ملو ؤرادقألا

 هدنع سيل نم مهيتأيف ،اموي ةلود كدلب لهأ ىلع سرافل نوكي نأ فاخأو

 ١٠٣. ص ‘هسفن ردصملا رظنا .عبت دعسأل اضيأ انه لوقلاو )١(
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 ىور دقو .اا مهيلع ردنكسالا ىقبأف .مالسلاو ،ةبقاع يف رظن الو ،ةيارد الو ،ةقت

 هل تناك امتإو ‘لامشلا يف اذه لغوي ملو ،ةسلا يناب اذه نأ :مجعلا نم ةماعلا ضعب

 6نينرقلا يذب سيل هنأ ىلع لدي اميفو ،برغملا ىلإ ةدحاوو ،اهيف تام ةدحاو :ناتوزغ

 هسرح بحاص هيلع هتسدو ارادب هردغل مجعلا ةياور ،نآرقلا يف ىلاعت هنلا هركذ يذلا

 بيذكت هكرت :لاقو هلبق هاطعأ يذلا دهعلاو ‘هل طرش يتلا ةطيرشلا ىلع هلتق املف

 نيب عضوو ‘بهذ نم توبات يف ليخف ،تامف مملا يقس هنأو ‘كولملا ىلع ةيشاحلل

 تنأ :مهدحأ لاقو ،هيف ترئك ىتح بهذلا زنكت تلز ام :مهدحأ لاقف ‘تملكتف ءامكحلا

 .هلوأ يف دهزي نأ ، يرحل هرخآ اذه اءرما نإ :رخآ لاقو ،اَيح كنم ظعوأ تێم

 « ةضفلاو بهذلا نوزنكي نيذلاو ):ىلاعت هللا لاق امك بهذلا زنكي ال حلاصلا لجرلاو

 الإ هولحني نأ نوردقي الو ،غجوجامو جوجاي ةس مجاعألا لحتني ام اريثكو .ةيآلا ")

 ربكألا ردنكسالا وه اذه :نولوقيف ،دالبلا يف هغلابمب سانلا ةفرعمل اليبس ردنكسالا

 رخآلاو لوالا نيبو ربكألا ردنكسالا مهدنع وهو ،ميرصم نب سوبيليف نبا ىعدي يذلا

 نم برقلا اذه ىلع هرصع ناك نمو ‘ةنس نورشعو ةتسو ةنئامثلثو ةنس ةرشع ثالث

 خيراتلا اذهو ربخلا اذه ىور يذلاو ،ةسلل هنبا ءانب فاخي سيلف سسوبيلف نب ردنكسالا

 ىتح لباب كلُم ىلع هسأر مورلاو نيينانويلا نم ذحأ هب عفري مل هنإ :نولوقي ،مجعلا نم

 مهفالتخا ىلع ءاملعلا نم ادحأ تيأر امو :لاق ،اراد ىلع سوبيليف نب ردنكسالا ماق

 .هباتك يف ىلاعت هنلا هركذ يذلا نينرقلا اذ نأب كشي ،نينرقلا يذ ردنكسالا بسن يف

 مدقأو ، ردنكسالا ريغ وه ءانبلاو حاتسملا برعلا هامسو ،اهراعشأ يف برعلا هتركذو

 رهاصو ‘ندرالا يف ،ملسو هيلع هنلا ىلص ليلخلا ميهاربإ هيلإ مكاحت يذلا وهو كهنم

 ردنكسالا نيب نألو ،ينانويلا ردنكسالا رصعل ةمتقتم ةجرد هذهو نطق نب ناديح هيلإ

 ١٠. ٤۔٣٠١ص ثنميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن "يريمحلا )١(
 )٢( نم ةيآلا ةبوتلا ةروس ٢٤ -_ ٢٥ .
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 . '''انطب نورشع ملسو هيلع هنلا ىلص ميهاربإ نيبو ،سوبيليف نبا

 ىلإ قرشملا نم اينتلا ريسم نأ ثدتسلا هئانب يف هوعةا اميف مجعلا ةياور ضحدي اممو

 اهبرغم ىلإ سمشلا علطم نم ةنس ةئامسمخ رادقم وه ثءاملعلا نع رثؤي اميف برغملا

 برغملاو قرشملا غلب فيكف ةنس نيثالثو اتس سوبيليف نب ردنكسالا رمع ةدم تناكو

 ىصقأو سمتشلا علطم ىصقأ غولب يف ةياورلا حصت امتإو ؟ةريسيلا ةدملا هذه يف

 ىلع كلذ لانو :لاق [ ١ ٥٢]لجألا يف هل نكمو ‘كلذ ىلع هنلا هردقأ نميف اهبرغم

 يذ نب ثراحلا نب كلام نب شاير اذ ىنكيو ‘بعصلا نب نينرقلا وذ وهو لهملا

 ،اوذإلا نم يبرع مسا ،نينرقلا وذ وهو ،نالهك نب ديز نب كلام نب رايخلا نب دثارم

 تءاج دقو ةنس يفلأ رمع نأ ملعأ هللاو ڵحنوركذي اميف ناكو نيرمعملا نم وهو

 اهبطاخي لعج .هيلإ هسفن تيعن امل هعوجر دعب هلوق اهنم ،راعشألا نم دهاوشلا كلذب
 (٢) :ارعش

 ادوبعملا د حاولا هلإلا الإ كلاه ءيش لك اقح بعص اي

 ادومغم اهنود كُماسح ىسمأ ةكته كزع رهدلا بوطخ تكته

 اديحو تيعد دقف نيملاعلا يف اهلبق فلأ دعب افلأ ترمع

 ادوعسرو اهدنع اسحن تدجوف ةردقب دالبلا قافآ تدصقو

 ١ دوُحَج و ارفاك اهنم ترسقو ةمه اذ انمؤم اهنم تيدهف

 ادورو راحبلا جاومأ تدروو اهطوقس دنع سمشلا نيع تيأرو

 ادودح نهل يغبأ امك يغبأ اهلك قراشملا مالعأ تغلبو

 اديدحو اهنود ارطق تينبو اهب اجوجامو اجوجاي تئطوف

 ١ دوفصم امهيفدص نع حتفلا و ةحودنم امهيرش نع تلعجو

 ١ دودشم اهجاتر ناكو افوخ اهتجلو نيح تاملظلا يف تجلوو

 .٥٠١۔٠١ ٤ص ؛‘هسفن ردصملا ) ( ١

 .٦٠١۔١ ٠٥ ص نميلا لابقأو ريمح كولم : ديعس نب ناوشن 4 يريمحلا(٢ (
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 ادورقو ارزانخ مالظلا تحت مهتلخ اموق سمشلا تحت تيقلو

 اديكأتاقبللاهيف تدكأ رهاق ةزعب اينتلا يف تولعو

 ادوعص ءامتسلا ىلع نيقفاخلا يف يقترأو دولخلا ىطعأ ناب وجرأ

 اادودمم ىضرلا نود ىتُملا ىسمأ هتلتمأ يذلا هللا يل انأف

 (" :ارعش يريمحلا نينرقلا اذ يثري يريمحلا دوسألا نب نامعنلا لاقو

 ناجهلا رهدلاو مايألا ىتف انيهر ىحضأ يذلا كباف الأ

 يناميلا كلملل نيلجي ملف ادوس سانلا هوجو تسمأ نئل

 نامي ىلع مامحلا هاقالو اماع يفلأ ىدرلا بحص دقل

 ناحرحر ةقرب كياب ترسو قح تافرش نم تزواج اذإ

 يناودلا لخنلاو تاونقلا ىلإ دنه ضراب قيقعلا تزواجو

 [٦٣١]يناع نينونحلا هفونت نطبب واث نينرقلا وذ بعصلا كانه

 يناغم ايندلاو رهةلا كلمل ىسمأ لمرلا ونح نأ رت ملأ

 ("ينادو دعب ىلع نمأ مكل ضرأ لكب نيلزانلل لثف

 لێُس هتأ سابع نبا نع ‘هتنم نب بهو نع سيردإ نب دسأ انثدح :دمحم وبأ لاقو

 نم هنأ ،انفالسأو انرابخأ مولع نم اندنع حيحتصلا :لاقف ؟ناك نمم نينرقلا يذ نع

 لك نم هاتأو ،ضرألا يف هللا هل نكم يذلا وه ،دثارم يذ نب بعصلا هتأو ريمح

 :لاق .ج وجامو ج وجاي ىلع دتملا ىنبو ڵضرألا سادو ،سمشلا ينرق غلبف ،اببس ءيش

 رحب ىلع ىنب ،اميكح احلاص الجر يمورلا ردنكسالا ناك :لاق ؟يمورلا ردنكسالاف

 رجب يَمُسو اهمور ضراب ىرخالاو ،نويلبابب ضرأب ةدحاو :نيترانم شيقيرفأ

 عناصملا نم برغملا يف هيلع راثآلا رثكأ ،ةعبابتلا مظعأ نم ميظع كلم مساب شيقيرفأ

 .٦٠١ص ؛ديمح لايقأو نميلا كولم :ديعس نب ناوشن ،ي ريمحلا :يف ةديصقلا رظنا )١(
 كولملا تيب نم وهو ،يريمحلا عنقملا كسكس نب رفعي نب ورمع نب فرتعملا نب دوسالا نب نامعنلا )٢(

 :اهتايبأ نم ةديصقب ليبحرش نب داحدهلا تنب سيقلب ىثر تويبلا ءانباو
 ريدق اهافطصاو ناميلس كلملا اهل لذأ دق سيقلب نإ
 ٢٠. ٤ص ،٨ج ثليلكإلا :نسحلا دمحم يبأ "ينادمهلا : رظنا

 .٧٠١ص ؛نميلا لايقاو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن ،ي ريمحلا :يف تايبالا صن رظنا )٢(
٢٧٠



 () .راثآلاو ندملاو

 ءانفالسأو انرابحأ مولع نم اندنع حيحتصلا :لاقف ،نينرقلا يذ نع رابحألا بعك لێُسو

 صيع نب نانوي ينب نم لجر ردنكسالاو ،دثارم يذ نب بعتصلا هتأو ،ريمح نم هتأ

 مهنم ؛مالتسلا هيلع ميرم نب ىسيع اوكردأ هلاجرو .مالسلا هيلع ميهاربإ نب قحسا نب

 سونيلاجو ،ليئارسإ ينب نم وهو لاينادو ،نانوي ينب نم سيلاططسرأو سونيلاج

 ( :ارعش عبت دعسأ هيف لاق مورلا نم سيلاططسرأو

 ذجستو كولملا هل نيدت كلم املسم يج نينرقلا وذ ناك دق

 دشري ميكح نم امولع يغبي املاع براغملاو قراشملا فاط

 ('ذمرح ا"اطاثو بلخ يذ نيع يف اهبورغ دنع سمشلا راغم ىتأو

 مث ، نيلوألا مك ءابآ تأي مل ام مكاتأ له سانلا اهيأ :'”يدايإلا ةدعاس نب سق هيف لاقو

 نم نونملا بير نم متحبصأ مأ ؟نيقي كلذ نم مكدنع مأ ؟نينتسلا نم ادهع متذخأ

 خادأو نيلقثلا عمج نينرقلا وذ بعصلا نيأ "نيبعاللا ةلفغ يف هللاو مكنإ ؟نينمآ نامزلا

 اهأ .هب ظعئا ظعتي مل نم ،نيع ةحملك الإ اينتلا هدنع نكت مل ؟نيفلأ رمع و نيقفاخلا

 تايآ نورت اموأ ؟تانبلاو ،ءانبألاو تاوخألاو ةوخإلاو ،تاهمألاو ثءابآلا نيأ :سانلا

 تلحمضا ، رهاظ قلخلا ءانبو نطاب بيغلا ملع نإو الأ ؟تاومأ رتإ اتاومأو ،تايآ دعب

 الك }هلمع لماع لك نلصيل الك ‘ تتفتو ،اميمر ماظعلا تداع و ،تبهذو صاخشألا

 ٠ ١. ٨ص هسفن ردصملا (١)

 .٨١٠١ص ‘هسفن ردصملا )٢(

 نيطلا ليقو ،ةحنارلاو نوللا ريغتملا :دمرحلاو ،طأث عمجلاو ،ةحئارلا دسافلا لحولا :ةطاثلا )٢(
 .داوسلا ديدشلا

 .٨٠١ص ثنميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن ،يريمحلا )٤(

 فقسأ ناك .ةيلهاجلا يف مهنابطخو ‘برعلا ءامكح دحأ ،دايإ ينب نم :يدايإلا ةدعاس نب سق )٥(

 دعب امأ ) همالك يف لاق نم لوأو ءاصع وأ فيس ىلع انكوتم بطخ يبرع لوأ هنإ :لاقيو ،نارجن
 هتايح تلاط نيرمعملا نم دودعم وهو ‘همظعيو همركيف ،ارناز مورلا رصيق ىلع ذفي ناكو .(
 همأ رشحي لاقف كلذ دعب هنع ليسو ظاكع يف هآرو ةوبنلا لبق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا كردأو

 .٦٩١ص ‘٥ج ؛مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنا .هدحو
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 نإف دعب امأ ،بنملا هيلإو ،بارتلا مكنكسأ كدلاو الو ،دولومب سيل ،دحاو هلإ هنلا وه

 ملاظلا نيأ ؟دادجألاو ءابآلا نيأ ؟داعو دومث نيأ :داهشألا اهيأ ،توملاب موكحم يحلا

 رانملا وذ ةهربأ بهذ نيأ نوملعت له [٧٣١]؟نكسي مل يذلا نسحلا نيأ ؟مولظملاو

 ةميذجو ث حانقلا ةنيذأو ، حاتفلا ةدابع هيلإ راص ام نوردت له ؟راغداألا وذ ورمعو

 .راهنألا اولدجو ،ةرامإلاو عناصملا اونبو ،اورمأو اوهنأو ،اورهقف اوَزع ؟حاتضولا

 لكو الأ ،لامآلا نود لاجألا تمجهو ‘راهنلاو ليللا اومدختساو راجشألا اوسرغو

 () :ارعش لوقي اشنأو ،لاعتملا ريغ لاوز ىلإ ءيش

 يحانج فتن قيطي نامزلا نأ ىرأ الو نامزلاب عمسأ تنك دق

 يحافصو يضراوع نوتم اضيب تحبصأ ىتح يف عرسأ هاراف

 حاورأ نم تمسان مك تاهيه هيوق يف هنسل ريبكلا انأو

 حارلاب يقتي رمش نب ورمع يدلوم كردأف ندج اذ تحفاص

 حافصو ,رمارم نيب رهقلاب هلحم تيأر نزي اذ ليقلاو

 حابص لكوأانس لكب ىعسي ةكتف ريمح كلمب نامزلا كتف

 حابصلا ةنيذأ كلم دابأو هلبق ورمعو برك وبأ يدوأ

 حاّيفلا قرغتسملاب كلملا يف هماقم دعب شيقيرفأ دابأو

 حايراألا بعالم نيب قحلاب ايواث حبصأ نينرقلا وذ بعتصلاو

 حابصاألا ةبولسم همايأ تحبصاف رانملا ةهربأب ادغو

 حاّتضولاةميذجب ارثأتسم هفرص ثداحب يفيص ىلع انخأ

 حاتفلا ةدابع نبا نيأ مأ هكلمو مامهلا ةدكلع نيافأ

 حانج ريغب اينتلا نع اراط ةربع اراص داهدهلاو دبعلاو

 حاضيإلا ةروهشم همايأ ىرت امأ نونظلا كش يف شمت ال

 حاينصلا رمشب نامزلا ىدوا {. هنإف نامزلا ركم ننمات ال

 ١ .. .77.7777.7......٠١؟٩ص ثنميلا لايقآو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن ،يريمحلا(٦)
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 حاتجُس كلاه نمهب مركأ اكلاه حبصأ نيتصلا كلم دعب نم

 حاورألا بلاس ةنيذأ ىلعو هشرع كتاه نبا ىلع نامزلا كرب

 حارتألاب لح عقعقملا ىلعو اوكلهأ دق اوكلمت نيذلا نيأ

 ىحاش درجأ لكو دايجلا بهي هراد نم لكومب يذلا ىلعو

 [٨٣١]حابشألاب ماهوألا مه رراف مهصاخشأ ىونلا دعب ىلع تصخش

 حالف نيح تالو حالفلا وجرأ ريمح نم اوضم كالمأ دعبفأ

 '')حابرألا ةعيب نع ىدرلا يرشي ىدرلا تفك هقك قفاصت اذ نم

 هل ,رعش يف '")يفيص نب عيبرلا لاقو ريمح كولم ةلمج نم ةدعاس نب سق ددعف

 :ليوط
 نامقل رننا لاتغ اام ينلاتغيو اعبت ء رملا كردي ام ينكرديس

 نادمغ سأر نم ساانلا فيس لزنأو هكلم زع نع لمتلا ريجم راجأ

 ("ناجلاو سنإلاب سمشلا نرق علاطم هغولب دعب نينرقلا يذب ىدوأو

 :ليوط رعش يف ريمح كولم يف ىشعالا لاقو

 ("ميقم ميقأ ثدج يف ونحلاب ايواث حبصأ نينرقل اوذ بعصلاو

 اموتحملا اهفرصو 0 بوطخلا ينع تأن نإو نونملا ىقلأ نأ ةب ال

 اميقم بيلقلا ىلع كولملا كلم !ريمح ججنرعلا هل تركذ اله

 اميمر كاذ دعب ىسمأ نيفلأ هكلم رمع نينرقل اوذ بعصلاو

 :نسحلا دمحم يبأ ،ينادمهلا .١١١۔-٠١١-٩٠١ص ‘هسفن ردصملا يف ةديصقلا صن رظنا )١(

 .٧٧۔٦٧۔٥٧ص ،٨ج ليلكإلا

 لايقاو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن يريمحلا رظنا يرازفلا عبض نب عيبرلا لاق .حيحصلاو ) ( ٢

 نب يدع نب دعس نب كلام نب ضيغب نب بهو نب عبض نب عيبرلا وه :هتمجرتو .١١١ص نميلا
 ةءابهلا موي دهشو ؤمهبطخأو مهرعشأو هنامز يف برعلا مكحأ ناكو ،ارمعم ناكو .نايبذ نب هرازف
 ؛نسحلا دمحم يبا ،ينادمهلا رظنا .سحاد برح يف سراف دجنا نم ناكو .ماع ةنم نبا وهو

 .٥٩١ص .٨ج .ليلكإلا

 .٦١٩١ص ،٨ج ليلكإلا :نسحلا دمحم يبأ 6ينادمهلا يف تايبألا رظنا )٢(
 .١١١ص نميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن ‘يريمحلا )٤(
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 ااميقس ءوسي امب نامزلا هجو ىأر ىتح هبابسأ هب تعنو

 :ارعش دثارم يذ نب بعصلا نينرقلا اذ ركذي رجح نب سيقلا ؤرما لاقو

 الاجترلا مهتلي دهعلا روتخ لوغ رهدلا نأ كنزحي ملأ

 الابجلاو ةلوهسلا كلم دقو شاير اذ عناصملا نم لازأ

 الاعَرلا اهقراشم ىلإ قاسو ايحو قافآلا حطحط مامه

 (")الابجلا جوجامو ج وجايل اذس سمشلا ىقرت ثيحب تسو

 دقو] ،نينرقلا يذب ىعدي ناكو ،ةريحلا كلم ،يمخللا '"ءامتسلا ءام نب رذنملا ثلاثلاو

 نب [ ميمت نب ىلعُملاب هنم راجتساف هبلط موي [يدنكلا رجح نب سيقلا ؤرما هنع لحر

 :لوقي أشنأو هنع هعنمف اث!يئاطلا [ةبلعث

 يمآتشلا كلملا الو ردتقمب ىلعملا ىلع قارعلا كلم امف

 '"هامهلا كلملا ضراع ىلوت ىتح نينرقلا يذ صاشن دسأ

 كنرق سأرلا رعش نم ةراذعلاو نينرقلا وذ اهب ىمسف ،رعشلا نم تاخسم هل تناكو

 بلاط يبأ نب يلع نع ربخلا هب ىتأ يذلا وه :عبارلاو . ارعشلا نورق يهو

 .٧٩١٩١ص ‘٨ج ثليلكإلا :نسحلا دمحم يبأ ،ينادمهلا :يف تايبألا رظنا )١(
 ١٩١٩-١٩١٥. ٤ص ؛هسفن ردصملا يف تايبألا رظنا )٢(
 :همأ ءامسلا ءامو يمخللا دوسألا نب نامعنلا نبا تلاثلا سيقلا ئرما نب رذنملا :ءامسلا ءام نب رذنملا )٢(

 مه رثكأو اساب مهدشأو انأش مهعفرأ نمو ثةيلهاجلا يف قارعلا تاهج نم اهيلي امو ةريحلا كولم ةرذانملا ثلات

 ةنس وحن هيبأ دعب ةريحلا كلم هيلإ ىهتنا .امهب ،نينرقلا يذب بقليو غهرعش نم ناتريفض هل ناكو .ارابخأ
 نب ورمع نب ثراحلا ىلوو .ةيكدزملا لوخد نع هعانتمال م٥ ٢٩ ةنس هلزع مث .ةم ذابق ىرسك هرقأو م٥ ١٤

 قارعلاو ةريحلا كلم داعأف عم١٣٥ ةنس ناورشونأ كلمو ذابق تام نأ ىلإ ثراحلا ماقأف ،هناكم يدنكلا رجح
 ناذللا ) نالابرطلا ( امهو ) نييرغلا ( ينابو ‘ةريحلا يف ءاروزلا رصق يناب وهو 6 وجلا هل افصف .4 رذنملا ىلا

 :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنا .م٤٦٥ ةنس رابنألا ءارو غاب نيع يف ةميلح موي رذنملا لتق .ةفوكلا رهاظب
 .٢٩٢ص .٧ج ؛مالعألا

 ينأك :سيقلا ؤرما لوقي هيفو .ةيلهاجلا يف ءافولاب اورهتشا نيذلا دحأ :يئاطلا ةبلعت نب ميمت نب ىلعملا )٤(
 مامش نم خماوشلا ىلع تلزن ىلعملا ىلع تلزن ذإ
 هافخأو .هلزانم شتفو ‘هبلطف هدنع هنأ رذنملا ملع و .هراجاف رذنملا نم افئاخ هيلإ اجل سيقلا ارما نأ كلذو
 :نيدلا ريخ 6يلك رزلا رظنا . ةبقلا لوخدو رذنملا نيب اولاحف ) ميمت ونب ( عمتجاو .همرح ةبق يف ىلعملا

 .١٧٢ص .٧ج ؛مالعألا
 .٢١١ص ؛نميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن ؛ يريمحلا (٥)

 .٢١١؟ص هسفن ردصملا )٦(
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 هللا دبع نب بعصلا وه نينرقلا وذ :الاقف حاتسملا نينرقلا يذ نع الئس دقو ،سابع نباو

 نب رغصألا ابس نب ارغصألا ريمح وهو ةعرز نب [٩٣١]ددس نب ديز نب كلام نبا

 عبت دعب ضرألا كلم يذلا وه هنإف سساتع نباو يلع نع قرطلا هذه حصت نإو ،بعك

 كلم يذلا نإف . حصت مل ناو ةنس نوسمخو سمخ يهو 0 رانم يد ىلا بيس يذلا . ربكألا

 كلم :لاقف ؟اهلك ضرألا كلم هل نم نع يلع لئس لاقف 6 رانم وذ عبت دعب ضرألا

 وذو ،مالتسلا هيلع دواد نب ناميلس :نانمؤملاف ،نارفاكو نانمؤم :ةعبرأ اهلك ضرالا
 ابس نب رغصألا ريمح نب ددس نب ديز نب كلام نب هللا دبع نب بعصلا همساو نينرقلا

 دبع نع هنع هللا يضر ساتع نبا نع ةياور يفو ،دورمنو عتت :نارفاكلاو رغصألا

 يلع نوكي نأ الإ سنمؤم لجر هنتأ ركذ هنأل عبت يف ثيدحلا اذه فلاخت 'ا)مالس نب هللا

 هثح نّسع ،ميلس يبأ نب ثيل نع .'"اةنييع نب نايفس نع يورو .")ربكألا عتت دارأ

 :لاقف ؟راس موي هريسم يف بكر ام هنأ :نينرقلا يذ نع لئس هتأ ،بلاط يبأ نب يلع نع

 ةعبرالا ءالؤهف .هيف قرب ال يذلا وهف ةللذ راتخاف ،هباعص نيبو باحتسلا للذ نيب ريخ

 هب تءاج يذلا حيحتصلاو ،حاتسملا مهيأ يف فلتخملاو مسالا اذه يف مهيلع قفتملا

 دلو نم هنأ ىلع هيف عامجإلا عقو دقو ‘برعلا راعشأو ىلاعت هنلا باتك يف دهاوشلا

 نم مدقت اميف نالهكوأ ريمح ىلإ هبسن يف فالتخالا عقو امنإو دوه ني ناطحق

 .ا"تاياوزرلا

 نم هنإ ليق "يباحص ،‘فسوي وبأ ،يليئنارسإلا ثراحلا نب مالس نب هللا دبع :مالس نب هللا دبع )١(
 همسا ناكو .ةنيدملا ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا مودق دنع ملسأ ،بوقعي نب فسوي لسن
 ينب نم دهاش دهشو ( ةيال ١ هيفو 1 دبع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هامسق ) نيصحلا (

 تناك املو .ةيباجلاو سدقملا تيب حتف رمع عم دهشو ( باتكلا ملع هدنع نمو ) ةيآلاو ( ليئارسإ
 ،يلكرزلا رظنا .تام نأ ىلإ ةنيدملاب ماقأو ،اهلزتعاو بشخ نم افيس ذختا ،ةيواعمو يلع نيب ةنتفلا
 .٠٩ص ، ٤ج مالعألا :نيدلا ريخ

 .٣١١ص نميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن ،يريمحلا ( ٢)

 نم يكملا مرحلا ثدحم :دمحم وبأ ،يفوكلا يلالهلا نوميم نب ةنييع نب نايفس :ةنييع نب نايفس )٣٢(
 :يعفاشلا لاق 6 ردقلا ريبك ؤ؛ملعلا عساو ةقث اظفاح ناك ءاهب يفوتو ةكم نكسو ثةفوكلاب دلو ،يلاوملا

 :نيدلا ريخ ،يلكرزلا :رظنا.ةنس نيعبس جحو روعا ناكو .زاجحلا ملع بهذل نايفسو كلام الول
 ,٥٠١۔٤٠١؛ص .٣ج ،مالعألا

 ١١٣. ص ثنميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن “يريمحلا )٤(
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 :ربكألا عّبث دئارلا كلملا

 نب نرقألا عبت نب عبت وهو ‘هتأطو ةدشو هكلم مظعل ربكألا عبتلا ىمسيو دئارلا كلملا

 ذس ىنب يذلا ،رايتسلا نينرقلا وذ هتإ :لوقي ريمح نم ريثكو ،‘سقيرفأ نب شع ري رمش

 هاتآف ،وزغي ال ةنس نيرشع ماقأف ،نرقألا نب نينرقلا وذ بعتصلا هنأو ؤج وجامو ج وجاي

 مهيلإ راسف ،هفيراطأل مهلوانتو لبابب نم ىلع مهتلواطم رمأ نم هءاس ام كرتلا نع

 هكلسي ناك يذلا قيرطلا وهو ،رابنألا ىلع مث ،يط لبج ىلع مث ،دجن ضرأ ىلع

 مهنم رسأو ،مهيف لتقلا ع رذأو مهمزهف ،ناجيبرذأ ةح يف مهيقلف شع ري رمشو شنا رلا

 اهحتتفاف ،نيتصلا وحن هجوت مث ،ناسارخو سراف دالبو لباب يف لاج مث ىبس و

 فلخو ‘لفقو ةدم اهب ماقأو ، ربعي اهكلم لتقو ،لاومألا نم اهيف ناك ام ذخأو ،اهابسو

 نب ديبع لاق .'') مويلا ىلإ تبتلاب مهباقعأف اهطبار ،اميظع اشيج هردص يف تبتلا يف

 اتيب مهل نأو برعلا نم مهنأ اوربخأ مهباسنأ نع اولئُس اذإ غنويتبتلا مهو :هيرش

 :لاق ؤةنتسلا نم رهش يف كلذو ،نوحبذيو اعوبسأ هلوح نوفوطيو ؤمهبر هيف نودبعي

 كنود انولزتعا هل اميظعت هيلإ انجرخ اذإ انكف ،تيبلا كلذ نيبو اننيب ءادعألا ترثك املف

 لثم اتيب هيف نونكسي نيذلا مهعضومو مهدالب يف ]١٤٠[ اولعج مهضعب كلذ ىأر املف

 ةنسلا نم نيرهش يف هل حبذنو ‘تاًرم عبس هب فوطنو همظعن مويلا نحنف ،تيبلا كلذ

 نم :هيرش نب ديبعل نايفس يبأ نب ةيواعم لاق سانلا نم ءاج نم مايأ ةثالث يف معطنو

 نينمؤملا ريمأ اي :هيرش نب ديبع لاق ؟تبتلا ربخو ناجيبرذأ ةح يف مهلاتقب تملع نيأ

 اضيأ توزغ مث ،يحاوتلا كلت نم مجاعألا نم انيلإ عقو نم هنع تلأسف ‘كلذ ينَمهأ

 ءيشلا ماه اذإو ‘ىمعلا نم نايبو ،َيغلا نم ءافش لاؤسلا يفو تلأسف 0 روغثلا كلت ىلإ

 نأ انيمي عبت ىلآ مث ،هدهاوش تتامو هرمأ ةقيقح تلطبو هلصأ بهذ ،هركذ رحتن ملو

 اهيف كرت الإ اهريغ و مجاعألا ضرأ نم هتوح دق هؤابآ تناك امم اضرأ عدي ال

 ١١. ٤ص ‘هسفن ردصملا )١(

٢٧٦٦



 لاق دقو :هيرش نب ديبع لاق .نيتصلا نم عجر نيح كلذو ،هموق نم اركسعو ةطبار

 () :ارعش كلذ يف ربكألا عبتلا

 يلاخلا نمزلا يف هللا دابع انكلم ريمح لسن نم كالمألا عبت انأ

 لاطبأب يدرت كارتألاو دنهلا ىلإ انشويج تراسو ارهق مهانكلم

 لازع أو سكن ريغ يرمعل لويخ انل تئطو دقهادالب لكو

 لاجهأ تاذ ةبكن روتس كتهل اهبرغو دالبلا قرش انب تلاجف

 لاملا نم هتوح ام اهنم لقنو عنتمم نصح لك اهنم لطع و

 لاح ىلع الاح كارتألاو نيتصلا ىلإ اهتاطو اهنم ضرألا قورش كلتو

 لاَهص ليخلا نم كوبحم لك ىلع انلكو ايابسلاب 4افيمج انبأف

 لاسك ءاضيب عمتلا يرجت ةليسأ اههجو سمنلا رت مل ةاتف لكب

 لاطه ميغ نع لاز اردب نسحلا نم اهناك حاشولا ىثرغ ىرلا تومص

 لاخلخو اهيلع قاب جلُمد الب ارسا وح لامجلا قوف اهب انيتأ

 لاو الو ميقم مهنم نكس الف مهسوفن حيطت الزع مهانكرت

 '')لاثمأب يوقلا اوتع نإ سانلا امو انريغ سان ال نحن الإ سانلا امف

 :ليوط هل ,رعش يف لئاقلا وه اذه ربكألا عبتو

 سرولاك ءارفص اهبورغو ةيفاص ءاضيب اهعولطو

 ] ٤١ ١ [ سفنتلاب توملا مامح يرجي امك ءامتسلا دبك ىلع يرجت

 سنج نم ضرالاب امو ارط مهلك سانلا ينغي فوسلف

 ٣) )سحنلاو ءاسأبلاب لاغ امم نميهملا كلملاب ذوعاف

 .٥١١ص ؛نميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن 6؛يريمحلا ) ( ١

 ۔١٥٤ص ةيرش نب ديبع رابخأ - ريمح كولم يف ناجيتلا باتك :به و ،هبنم نبا :يف تايبألا صن رظنا )٢(
 .٦١١۔٥١١ص ؛نميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن “يريمحلا ٤٥٢.

 ناجيتلا باتك :به و }هينم نبا. ٧١١۔١١ ٦ص 6نميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن يريمحلا (٣)

 .٠٥٤۔٩٤٤ص _ هيرش نب ديبع رابخأ _ ريمح كولمو
٢٧٧



 :طسوألا عبت لماكلا كلملا

 دئارلا وهو ،ربكألا عبت نب ''بركيكلم نب لماكلا دعسأ طسوألا عبت لماكلا كلملا وه

 ،شنارلا ثراحلا نب رانملا يذ ةهربأ نب سقيرفأ نب شع ري رمش نب نرقألا عبت نبا

 رياسو رغصألا أبس ونب هلوح امو ،اهاوس ال نميلا ىلع اكلم بركيكلم هوبأ ناكو

 عم [يزاغملا يف بعتلا نم] هنوداتعي اوناك امم ةحارلا كلذب اوبلط مهنأل ريمح نوطب

 ءامايرو اردمو ارهظو اطعان باتني ناكو ،نادمه ىلإ بركيكلم لامف ،لئاوألا مهكولم

 نب ةيواعم نب كلام نب باهش نب شنئافلا نب مير دبع نب ليبهوم ىلإ ؤبطخ مث

 يف اهيلع مدقو ءاهب هجوزف ةع رافلا هتنبا۔ ا"١رمخ رصق بحاص نب ليكب نب نامدر

 ملو ،دعسأ هامسف امالغ تدلوو تلمحف رافظ ىلإ داع و الوح اهعم ماقأو رمخ رصق

 بركيكلم يفوت املف رمخب هتلوؤخو همأ دنع دعسأ هنباو ،ىقوت ىتح بركيكلم ثبلي

 وهو ،هئارزوو بركيكلم ناوعأ نم ريكب ناكو.[ريكب] هكسامف ، ريمح نم رمألا جرخ

 ليبهومو ،طعان لێَق وهو سيقلب بحاص عبت يذ نب فونأ نب عبت نب نافون نب ريكب

 رصق نم موي تاذ ج رخ هنأ :لماكلا ةتصق نم ناكو .لماكلا دعسأ تج مث ،مير دبع نبا

 مونه لبج ىلإ فطثخا ليقو ،مونه لبج ىلإ ىهتنا ىتح هجورخب هل ملع الو رمخ

 رمخ اهيف ةيقسأب نهنم ىربكلا هتءاج مث ،هنفضأف ،ةوسن ثالث فداصف حصألا وهو

 بكارم نم بكرمب ؛ ركتسلا هيف ذخأ دقو ىطسرولا هتءاج مث ؛كلذ عيمج برشف 6مدو

 حرجتف ‘هطقسأف هبقرم نم بوكرملا كلذ راطف هبكرف رامح هتإ لاقيو ،نَجلا

 :يريونلا لاق .ةيلهاجلا يف نميلا ةعبابت نم ورمع نب دعس نب ورمع نب بركيكلم :بركيكلم )١(
 هكلم ةدم تناكو .نميلا نم ج رخي ملو ؤ زغي ملف ،ءامدلا كفس نع ج رحتو ،داوعاألا يذ دالوأ دعب كلم
 .٨٨٢ص ،٧ج ىمالعالا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنا.ةنس نيرشع

 عسوا وهو 6‘طعان سياقي امم وه و ،نادمح دلب يف ام نويع نم بيجع رصق وهو :رمخ رصق )٢(
 .هايملا ريثك وهو .راثآ هبو .لوطلا عرذأ ةريشع ىلإ اعارذ رشع ةسمخ نم ماظع براضم هيفو
 اهيدنسم يفو يدلوم رمخو :عبت دعسأ لوقي هيفو .لماكلا دعسأ دلوم رمخو .بيجع رهاظ يف وهو
 ٩٢. ص .٨ج ،ليلكإلا :نسحلا دمحم يبا ،ينادمهلا : رظنا لالهلا رون نيح
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 اهعجاضي ربإ هقوف اشارف هل تشرفو ‘هضرمت ةثلاثلا تلعجو اهماظع تضاهناو هندب

 لتقيس هنأ هتربخأو هتحرس مث همظع يوقو اهمسج ءيرب ىتح هتضرمو ؤهيلع

 نأو رمخ يف فقي ال نأ هترمأو ،هاوهي ام كلملا نم لانيو ،هاوتنا ام غلبيو هءادعأ

 مهنم ملعلا لهأ نم ةعامج ركذ دقو .اهنم وزغلل هرودصو ،رافظ يف هماقم نوكي

 .اهخادأو مجاعألا ضرأ لخد نم لوأ شنئارلا نأ :امهريغو هتنم نب بهوو لضفلا

 برهف ،مهلتق يف هدي عضوف ،مهل هضري مل ببسل هموق ءاسؤر ىلع هبضغ ةتشاو

 هنج اذإ ىتح ىرخأ هضفختو ضرأ هعفرت ،ابره هزجعاف شنئاآرلا هبلطف مهنم لجر

 اشنأ مث هسأر دنع دعقف ،هاتأ دق تآ اذإف ،هنيع هتذخأف ،لبج يف فهك ىلإ فاضنا ليللا

 )١) :ارعش لوقي

 [٦٤١]ربتعم هيف رهدلاو م ايألاو بياجعلاب كيتأي رهلا

 ردقلا هفورص يف هقرف اعمتجم هيف لمشلا ىرت انيب

 رذحلا الو اموي ىقليس امم هتليح هيف ءرملا عفنت ال

 ربخلا اهديزتسي نمل اهدنع بجع ةصقب ميع ز ينإ

 رظتني رودقملا نإ ماي الاو يلايللا اهقيدصتب يتأت

 رطخ مهكولم يف هل سيل لجر ةرم رسألا يف نوكي

 رُمُح اهمسا يتلا كلتب ن ادمه رهاوظ ىرق يف هدلوم

 رقتحيو مهيف ىفخيو ن تلا ثدح ىلع هباحصأ رهقي

 رشبلا هنأشب يردي سيلو هةثئلوص هتنكمأ اذإ ىتح

 اورعشام نولفاغ هلهأو لجو ىلع مومه يف حبصأ

 ؛رغصلا هب الهج مهيدل ىرزأ مهدنع سمالاب امالغ اوأر

 اورختفال هيف ملعلا اوملع ول مشفرد رد ال هودقفي مل

 )١( ‘نميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن "يريمحلا ص١١٧۔١١٨.
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 ردح هبلقو ثالث نيب هتعور هتكرنأ اذإ ىتح

 ردك مد اهضعب يفو ىتش ةيقسأب ىربكلا هيلإ تءاج

 رذأ ال لاقف رذ هل تلاق هبرنأ يلإ يتاه لاقف

 ركسلاهدامأ ىتح ه اصقأ نع عآروت امف هتلوانف

 رعذلا هجاه ثيللا هنأك اهلزانف ىطسولا هتهنهنف

 ُرُمحلا بكارملا رشف بكر راف انبكارم هذه هل تلاق

 رمضلا هناز دق عيبض قوف امس مث تقدص اقح لاقف

 رثأهب اهنم حارج هيف هردافغفابنج هنم قتف

 ررذ اهمدو اياشحلا قوف هضزرمت ىرغتلا هتتأ مث

 رعولاو ىطولا ىواسي الو رجض عجضمب اهنع لاحف

 ربإلا هتحت دهجلا ةدش نم هتعرص دعب كاذ ذإ ناك

 رفقظلا كل يذلا تنأ دعسأ هتأرج نيأراملنلقف

 [٣٤١]رشبلا كبرحب ىقشت تنأو اههجوت ةهجو ام لك يف

 ررتلا اهنأك ودبت نادب اللو نانسلاو فيتسلل تنأو

 رفسلا كصخشب ىمارت اذإ مد لك تاقرابلاب قرهت

 رفظلا اهنإف ارافظ ذرو رمخ يف نكتست الو د شراف

 رنأالو نيع يداعاللو ادبأ ةشيع ذتلت تسلف

 رعذلا انجاه ريخلا عبت اي برك ابأ اي نجلا نم نحن

 ؛ربطصم تنأو نيع ضمغ نع مدح ىذأ نم هانولب اميف

 اوربتعا امف ىأر دق ام لكب مهربخاف هلهأ ىتأ مث

 ركفلا هناشو رافظ ىلإ ةعسات دعب نم مهنع راسف

 رمتأيو ىهني ناش مظع يف هعفري رهدلاو اهيف لحف

 اوردغ اهموق ءاطمش ملظلا وكشت ةنيدملا نم هتتأ ىتح
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 رصتنتو اهرأث هب وجرت اهتمالظ مهنم هيلإ تلدأ

 رمتأي كاذب لكو كلت تبلط يذلا يف يأرلا لمعاف

 رشتني دالبلا يفابدلا لثم هب راس مث شيجلا ابعف

 ركتعي نيح ليللا هنأك هركسع نيقفاخلا الم دق

 رذيالو مهنم يقبي سيلو هبئاتك هءادعأ موت

 رصتنم مث رصنلاب زافو هتنابل مهنم ىضق ىتح

 ردتقم كيلملاو انملع يف اعم نوكي اذه اندجو انإ

 ا'رقتفم لالجلا يذ ىلإ لك هلءاتبلاو لل د _محلاو

 يئاللا نجلا ةوسن لمع نم ناك امب مهربخأ هلهأ ىلإ [لماك دعسأ] عجر املف :لاق

 ناكو .اهب ماقأو ،رهشأ ةدايزو نينس عست نبا وهو هتربخأ امب لمع و نجلا نم نهيق

 لهأ رباكأ ىلإ فورعملا عانطصاو ؤموجنلا يف سآرفتلاو مولعلا ةسارد هناش نم

 نم هيلع افوخ هتج هرمأ متك امنإو ،بركيكلم مهكلم نبا هنأ نوملعي ال مهو شراف

 ليمرثكو ،هدعاس دتشا دق هدجو نأ ىلإ ،ةكلمملا نوبلطي نمم مهريغو ‘ريمح لئاوغ

 ةنس نيرشعو سمخ نبا وهو كلملا هوكلمف ،لاومألاب همي هتجو ،ةدعاسم هيلإ سانلا

 ارعاش اميظع اكلم عبت دعسأ ناكو .نافون نب ريكب هعم بره[ دعسأ كلم اَملف]

 ةنس ةئامثلث رمع ،نيرّمعملا دحأ وهو ،نارقلا ماكحأو [٤٤١]موجنلاب افراع ،احيصن

 هللاب انمؤم ناكو ،ةنس نيرشعو تسو ةنس ةئامثلث هكلم ناكو ؤ،ةنس نيسمخو ىدحإر

 يبنلاب ربخأو مهس نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهن نيذلا دحأ وهو ،ىلاعن

 : "") ارعش لياقلا وهو ؛ملسو هيلع هننا ىلص

 خسننلا يراب هللا نم لوسر هتأدمحأ يلع تدهش

 ممالا رايخ نم هتمأو روبزلا يف تيمس ةمأ هل

 .١٢١۔٠٢١۔٩١١ص ثنميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن “يريمحلا :يف ةديصقلا رظنا )١(

 .٢٢١۔١٢١ص ؛‘هسفن ردصملا ١ ٢)
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 مجألا دسأ دزألا هراصنأو هموق مه شيرق لاقي

 مع نباو هل اريزو تنكل هرمع ىلإ يرمع هم ولف

 مجع وأ وببرع نم ضرالا ىلع نم لك هتعاط تمزلأو

 مغ لك هردص نع ج رفأو ةنج هل يسفن لعجأو

 مصتعن هبو يدتهن هب انبتك يف هاندجو يبن

 مجعلا يرارذ يبسي مغرلابو هناهربب مانألا دوسي

 مرحلا دعب لحلا يف لح اذإ هنووأي لنئابقاتنتمو

 ممأل ١ ُريخ دمحأ ةمأو نيلسرملا دتيس ١ ذ دمحأو

 ('هدقهتلمح نم مركأو ىضترملا وخأو ىفطصملا وه

 جرخي ال ناكو ،ةيحان لك يف وزغلا رثكأ ‘كلم اسل عبت دعسأ نأ َرِكذ :هيرش نب ديبع لاق

 سوحتلا بختنيو ‘هدنجب ريسيف ،موجنلا نم دوعسلا علاطم يف رظني ىتح ،اجرخم هموقب

 ثالث ريسم مهب ازغ اذإو ةنس ميقيو مهيلع ريسملا برق اذإ ةنس وزغي ناكو ‘كلذ كرتيف

 نينس رشع لك يف الإ ريسي مل هسفنب راس اذإف ،هداوقب هجوتلا رثكي ناكو ،نيتنس ماقأ نينس

 هنطو الإ ادلب الو ،هدرو الإ هودرو الهنم الو هكلس الإ هؤابآ اهكلس اقيرط كرتي مل جرخ اذإف

 (٢) :ارعش لوقي كلذ يفو تاملظلا لخد ىتح ؛كهركسع هيلإ ثعب وأ .هدصقو

 العافأ سيقب يموق تلعف امو يعئاقو يتوم دعب يموق ركذيس

 الئاوو اميمت اهيف تحبص امو انقلاب ةماميلا ضرأ تخود امو

 الئابقلا اوداس رهلا ميدق نم مهو اهريخو كولملا تاداس ريمحف

 الضافألا كولملا تعبتأو كولم لئابق مهنم ماتثلا ضرأب تناكو

 [٥٤١]الئاوألا كولملا انريص نيتصلا يفو اهلك مورلا ةدلب اوزاج ناسغو

 الساب ناطحق لسن نم امغيض اوقل سراف ضرأ نم مورلا تيقل مويو

 ناجيتلا باتك :به و ،هبنم نبا .٢٦١ص شنميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن ،يريمحلا )١(
 .٩٦٤۔٨٦٤ص ‘هيرش نب ديبع رابخأ _ ريمح كولم يف

 .٣٢١۔٢٢١ص ثنميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن يريمحلا )٢(
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 الفاسألاو اهولع انوحط انايب اهتكرت ىتح سرفلا ضرأ تخودف

 الزالز ماع لك يف مهب لحأ لزأ ملف قارعلا كالمأ تخّودو

 الباق منثالباق مهيف ثكميف انشيج ماعلا لوأ يف مهحبصي
 الماع و ابيقن انريص نيصلا يفو اهلك دنهلاو دنتنلا دالب تلنو

 البابو نيبرغملا دالب تلنو اهعيمج نيقرشملا دالب تلنو

 العاش روتلا حفلي اهاظل اميحج ةرخص دنقرمس يف انرثأ نحنو

 الماوحلا تالهذملا عورت قدوب ةباحس ناهبصأ يف انل تءاجو

 الخاد عردلا قتفي نيتم مهسو هلقص دهفلا ثداح بيضق لكب

 الباكو جنرز ارهق اهب انلخد انقلاو ضيبلا لمحت افلأ نوعبسو

 الفاق رادلا دمعأ يضرأ تهجوت ةدلب لك نم لغلا تيضق املف

 الحامألا دودحلا سأ هب اعينم دتحم ريخ يف نادمغ يف تيسماف

 الهانملاو انرود يدج سأ اهب يلز نمو رافظ يف يرصق ناديرو

 الئاس ءاملا فذقي اس نونامث بضخي ضرأ نم ءارضخلا ةنجلا ىلع

 الئالدو ادهاش انبلط ام اذذ انلوق قدصت ضرألا يف انرذآم

 الحام نوللا فشاك اكلم غجريو هديدج ىلبي فوس يكلمب يملعو

 (االئاز سيل هركذ قاب سانلا ىلع انكلمو ىلبي سانلا عيمج كلمو

 ؛ماتشلا [ىلإ] هجوت ىاهيلي امو سراف ضرأ نم غرف املو :هيرش نب ديبع لاق

 (" :ارعش لوقي كلذ يفو دالبلا نم اهريغو ةعم ضراب عنص ام ركذو

 ةجب نكلو لطاب ام ريغ مون دمب قرؤم مه بأر

 ءهبنم نبا .٤٢١۔٣٢١ص ‘نميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن ،يريمحلا )١(

 .٤٥٤۔٣٥٤ص ‘هيرش نب ديبع رابخا - ريمح كولم يف ناجيتلا باتك :بهو
 )٢( ؛نميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن "يريمحلا ص٤ ١٢.

٢٨٢



 دعمب متلعفام ينرس دعس سراوف برام ينب اي

 دنه حئافص اهل متيضتناو اجاجع جاجعلا عم مترذأ ذإ

 ةَج سفنأب م هثلث ىضمو اودابأ اثلثو مهثلث اورسأ
 [٦٤١]درو لك يف ضايحلل لنام مهنمو ضاخملا يعار مهنم

 يدنج ةنانك ىلإ تفاوتف ادنج ةنانك ىلإ انفرصو

 ةدكو ناوه ىلع .رهقب دنجلل حضنت فيقث انكرتو

 دهع ريغ ىلع هب اورقأ دق سيق لزنم ج رخلل انلعجو

 دصق لك يف قيرطلا نودشري هادف رازن ينب انلعجو

 ا؛ومو مداخ نيب الوخ رصن فالحأو ارصن انلعجو

 لسرأ رفس يف وأ وزغلل جرخي نأ دارأ اذإ عبت ناكو :هيرش نب ديبع لاق

 كلذ يفو ،اهنم هدنع ام ىلع مهعامجإب ىَوقتيل ةفرعملا لهأو موجنلا لهال
 (٢) :ارعش لوقي

 روطسلا لثم لولطلا موسرف ىفحن راد نم لولطلا لحمضا

 ريرغ لازغ نمو ةاهم نم سيينأو رماع دعب ترفقا

 رورسو ةجهبو ميعنو كلم ةراضغ يف شيعلا رضان

 ريسملا ىوجنبىوهلا يناعدو ىفحن تركذت امل يليل لاط

 روقص تالهصْلا ريسم تعمجأو شارفلا يف تلملمتف

 روهمجلا لفحجلا يف اوراسو ليخلا اوبكر اذإ مه لاجرو

 روهشمدرسم عرد لك اهيلع باغ د سأك ىداهتت

 ريسأ رافظ ىرق يف يقرأ اهيف لاط يتلا ةليلل تلق

 . ...... ..٥٢١۔٤٢١ص ؛نميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن ،يريمحلا )١(
 .٥٢١ص !هسفن ردصملا )٢(

٢٨٤



 رومحأل ١ ةّمصلاب انلحترا و ًابيحر امشك ع ومجلا تمشكف

 ريسملا نميب انريس يف يدجلا موت قدص ريسم انرس مث

 ريدتسملا احَرلاك ديدانصل اناحر تراد نا ربدلاب مث

 ريغم لكلاه[رك ةليل تناكفانيقتلا ةعقمهلاب مث

 رورسو ةمعن يف انللظف انلزن ع ١ رذلابو انرس مث

 ريقفو سنابل ا رث د بلا انب طش رشنلاب مث

 ريفنو ةورثو كلم لك اندكو انلمتحا فرظطلاب مث

 رورطم ق لتم نرقب س انلا حطنن لزن مل حطتلاب مث

 [٧٤١]ريرمهلا دعب ءاوعلاب تعمزأ اذعم ىنابزلا بكوكلاب مث

 رودخلا تاييحم انجلتخا و ودع لك ليلكإ ١ انابحو

 رييغتلاب مميألا يداعألاب تلاسو تيفتشا ةلوشلاب مث

 ريدهو ةلوصو جه ر موي انرس مناعنلابو انرس مث

 يرورس كاذ ناكو عومجب يداعألا تضرتعا ةدلبلاب مث

 روحنلا يف اهب ىدملا تعضوو دعس ءاتبأ حبذ تحبذ دعسو

 يرورس مادو يل كلملا ىوتساف يدج دعسأ دوعتلا دعسبو

 روبقلا لهأب ىدعلا انزرقو ودع لك فيتنىلاب انملطصاو

 ريبك موي لتقو بهن دعب اضرأ تيبخأ ايابخلا دعسبو

 ريصملا ريخب انلاغيإ دعب انرص رهدلا رخآ غرفلاب مث

 روكذلا فويتسلاو جيجانعلاب يداعالا تيوح دق توحلاب مث

 روع ولاك يلتعت جيجانعب .7 ضرأ رصقلاب انأطوو

٢٨٥



 روجيد ةملظو عقن موي انرثف ايرثلا ىلإ انعجرو

 رودف شعن تانب تراد ثيح اهعم يدجلاو نيدقرفلا لعجأ

 يريسم ةَجأ اذإ اليهسو القتسا ثيح نيرسنلاب يلابأ ال

 يروبحو يتمعنو يماقمل ادصق فد]آرلا ةره ز تمصي مث

 رييطتالباهنميانلو يريغل موجنلا ةريط امتإ

 روبزلا يف انمايأ انبتكو رافظ يف ادناسم انبتك دق

 ١) )روصنملا يقابلل يكلم نأ ييحل نوكي يذلا تركذو

 ىلع اهبصغ اهل اشبك حبذ لجر نم وكشت هيلإ تتأ ماشلاب ةأرما نأ :ركذيو

 زابق ملعف ؛ماتشلا كلم اهفصني مل نإ نميلا كلم ىلإ هتوكشتل انيمي تلآف ،هذخأ

 دعسأ ىلإ تمدقف شبكلا كلذ اهيلع بصاغلا هلماع لجأ نم اهنيميب ماتشلا كلم

 نم هلماعل هيضر امو ،يماتتلا كلملا نم هيلإ اهتوكش تللدف . رافظ ىلإ لماكلا

 سأرل [٨٤١]شيجلا أبعف ،اهفصنيل دعسأ ىلآف ،نميلا كلمل هراقتحاو ،اهملظ

 تفرصناف ركسعلا لوصوب اهدعو دقو ،اهدلب ىلإ فارصنالاب اهرمأو ةنسلا

 ")حانجلا وذ رمش اهيلع مدقو هدونج تراسف ،لوحلا ءافو رظتنت تماقأو

 (") ؛لوقي كلذ يفو دونجلا نم هعم نمب هدعب نم عتت دعسأ راسو

 لئانلاو راثلاب امقان اي لماكلا دعسأ احابص منأ

 ؛نميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن ، يريمحلا :يق ةديصقلا صن رظنا )()

 ديبع رابخأ _ ريمح كولم يف ناجيتلا باتك :بهو هبنم نبا .٢١؟٨۔٧٢١۔٦٢١۔٥٠٢١ص
 . ٧٧٤۔٦٧٤ ص ككيرش نب

 ماشلا ىلإ هشيج سأر ىلع لماكلا دعسأ كلملا هلسرأ ،ينامي دئاق :حانجلا وذ رمش )٢(
 :لماكلا دعسأ كلملا لوقي هيفو هب تراجتسا يتلا ةيماشلا ةأرملا ةدجنل
 ناوسنلا هلثمب ءيجت نأ ام دئاقب حانجلا يذ رمشب تبصع
 نابلصلا ملسأو لقره ىضمو . ةدلب كلمأ مورلا ضرا تكلمقف

 .٨٢١ص ‘نميلا لايقاو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن ،يريمحلا )٢(

٢٨٦



 لضافلا ردتقملا دحاولا هنالآب هللا ىلع ىننأ

 لجاع نم هاطعأ ام لكو لجآ نم هالوأ ام لك يف

 لفاقلا لفق وجرن كن مل انضرأ نم ءادعألا ىلإ انرس

 لاذلا لسألاب اورضح دق ريمح نم ليللاك لفحج يف

 لئاهلا بكوملاب قارعلا ىلإ اورمش يذلا شيجلا وبأ انأ

 لئاسلاو ربخملا نع تيع انليخ نع لئاسلا اهيأ اي

 لباولا ضراملاك اهمهدو اهقلب اددع افلأ نوعست

 لئاتسلا لسرتسملا ابدلا لثم تلبقتسا اذإ رق شلاو تمكلاو

 لعان نمو وفاح نم ضرألا يف انصعي مل ضرالا انكلم نحن

 لهاجلاك مل عي نم سيلو انملع اهدنع ادعم لئاس

 لطابلا ال قحلاب مهلتقن مهانيقل موي نكي ملوأ
 لماخ نمو ركذلا عئاش نم اهراطقأ لك يف عدن ملو

 لجاعلا يف ناك دومث فتح هف تحاهب هانقذأ الإ

 لساب ينب يف الحذ بلطت توتلاو ان ليخ تلاحتسا مث

 لباك ىلع مز دحلاو دجلاب تنذثنا مث مل يتلا لبج يف

 لباب يفو ناسارخ يفو سراف يفو نامرك ضرأو

 لئاس اي لصوملا ةحاسف اهنود امف ناتجسجس يفو

 لجاتللا ىلإ رصم ضرأو اهلوح امو ماتلا ىرق نمو

 يلماع مهيتأي نا لبق نم اهجرخ انل تتأ دق مورلاو

 لهاص طخاس دهن لكب انشيج مهحص دق دنهلاو

 [٩٤١]لعان نمو وفاح نم كش ال انل ةدبع ضرألا لهأ لكو

 لباذلا هفادصأ يف رؤلاو انل ىدهب لدنملااو كسصملاو

٢٨٧



 لذاخلاب رصنلل نكأ ملو افتثلا ورمع مأ انرصن نحن

 لفافلاب كلذ نع ناكو اهشبك ارقاع انلتق نحن

 لحاس وذ رايت هجني مل هل ىجنأ رجبلا نأب نظ

 لعافلاو عناصلا ىلع ينثت هرثإ ىلع ليخلا تداعو
 لفاتلاك حبصأ اهولع اهتحت نم ضرالا انبلق ىتح

 لجلتللاب لوهتسا امب الو هلاوهأو رحبلا ان شثي مل

 لباقلا ةنسلا يف اهلوفق ةوزغ ىلع نينامث انحر

 لنئاشةمج عم ةيحل وذ اندالوأ دلو د قو انحر

 لزابلا لمجلا لثم زتهي عورأ ىتفالإمهنمام

 لفاغلاب شيجلا نكي مل د البللانمادقإ يف لوح ال

 لئاهلا ملظملا لوخد لبق انلان يذلا لبق نم ريسن

 لضاف ىلإ لضفي ملو انتم اذإانتجرخأ ناتأ الول
 لكالا ىلإ نينذؤم اعم اناك روديحلاو كيتلاو

 لناهلا عقفملا ميظع رمأ هنود ىتأفارسمأ دارأ

 لجاعلا هتوص يف يل لوقي فقاوانل توملاو تحرو

 لحارلاب كلهأ ىلإ نكو الجعتسم ناح ابأ لحرإ

 لهاتسلاب ليطعتلل تسلو اندب نم نادمغ اي كتمح

 لنئاص لهاص فلأ فلأب ةرج اولع انعفر نحن

 لصاحلا ىلإ ءاضيب ءارضخ ةفرغ هقوف جاجز نمو

 لكألاو براذثلل قورت ةيلاع سانلل ةفافش

 لنئاغلا ةنثرإ انيشخ نكل اندالوأل انك رت نحن

 لحاملاو بصخملا يف ريمح اندعب نم نادمغ اي كتمح

٢٨٨



 [٠٠١]لصاح بهذ افلأو اليك انلام نم هيف افلأ نوعست

 لماح ةرهم يفلأل اضيأ بهذ نم ديف ماجل افلأ

 لذاب هضرع ميئل لك يبتجملا دلي دق امبرف

 ا'لساب مغيض مامه ثيل يبتجملا دلي دق امبرو

 نم نالهكو ريمح عومجو بركيكلم نب عتت لبقأ مث :هيرش نب ديبع لاق

 نم مهغلب يذلل ،قارعلا ضرأب اوفقو ىتح ،مهلهأو مهلايع مهعمو ،نميلا

 لزن ىتح عتت راسف ىاذابق اهكلمو مجاعألا ديري ،اهريخ ةرثكو اهشيع ةيهافر

 لبق تارفلا ىلع ةرصبلا طش يلي امم ةفوكلا ىلإ اهيف هع ومجبركسعف ،ةريحلا

 ةرصبلا لبق ةفوكلاو شةفوكلا لبق ةريحلاف ‘ةرصبلاو ةفوكلاو ةريحلا نوكت نأ

 ملع عبت نكي ملو "لبابب ذابق ىلإ اوعمتجا مجاعالا نإ مث ليوط تقوب
 ،شويجلا ةمدقم ىلع حانجلا اذ رمش ثعبف ،ةميزهلل وأ برحلل مهعامتجاب

 رثألاب عبت عجرو هع ومجو هباحصأو اذابق ىقلي ىتح بلطلا يف تجي نأ هرمأو

 ةريحلا ءارحص يف رّتحتف ،بلظطلاب ادجُم رمش هنم لحر يذلا هناكم نم

 ناكملا اذهل نإ :عبت لاقف ‘هنم لحر يذلا ناكملا نم ديعب ريغ وه اذإف رظنف

 مهعم فلخو ؛لاقثألاو ءافعتضلاو ةنامزلا يوذو لايعلا فلخف ،اميظع انأش

 اهيف هريحت نم ناك يذلل ةريحلا عبت اهامسو مهظفحي سراف فالآ ةرشع

 ذابق مزهناف ،اديدش الاتق اولتتقاف ،لبابب هعومجو ذابق فداص ىتح عبت ىضمو

 ضفو "يرلاب ذابق لتقف ،حانجلا وذ رمش مهعبتف ،يآرلا ىتأ ىتح هعومجو

 نم اهب فلخف ،لبابب ذابق ةميزه دعب ةريحلاب لزن ىتح عتت لبقأو ءاهب هععومج

 نميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن ،يريمحلا :يف ةديصقلا صن رظنا )١(
 ديبع رابخأ _ ريمح كولم يف ناجيتلا باتك :بهو ،هبنم نبا .١٢١۔٠٣٢١۔٩٦٢١۔-٢١؟٨ص
 .٤٨٤۔٣٢٨٤۔٢٨٤ص ‘هيرش نب

٢٨٩



 يف هركذ مدق نمم اهريغو ناتسربط ىلإ كلذ ههجوب راسو ‘فلخي نأ بحأ

 ىلإ ريصي نأ دعب اهيلإ دوعيس كلملا ناب اريمح رئثب عتت نأ مث ،لوألا هرعش

 فرحأ ةثالث ىلع همسا ناطحق دلو نم لجر دي ىلع هنلا نودبعي ،شيرق
 ج رخي كلذ دنعف ،اهنيب تاذ يف شيرق فلتخا اذإ كلذو ،هناحبس هللا ىلإ وعديو

 نم لجترلا كلذ جرخي كلذ دنع و ،نيمرحلا ىلع مالسلا هيلع ميرم نب ىسيع
 .() ناطحق دلو

 لخدو ، رحبلا بكرو ،ناسرفلا لتقيو "نادلبلا حتفي عبت لزي ملو :لاق

 ،‘سمتشلا اهنع تدعب يتلا ڵضرألا كلت يف هكردأ ءاتشلا نأ كلذو ،تاملظلا

 ام سمشلا رون ضرألا كلت نع عطقنا "يدجلا سأر يف توحلا يف تراصو

 6 رونلا ناكم يف نتاألا جتن كرت تاملظلا لوخد دارأ امل عتت نأ مث ،هللا ءاش

 لعج ،ع وجرلا دارأ املو ،ةرينملا عومشلاب ادجم [١٥١]ةملظلا يف راسو لخدو

 عضوم يف اهدالوأ بلطت باوتلا كلت تلبقف ،شيجلا ةمدقم يف نتالا كلت

 (" :لاق كلذلو ،نهفلخ شيجلاو ؤرونلا

 ( "”لضاف ىلإ.ضقن ملو انتم اذإ انتجرخأ ناتأ الول

 ملو ،ليوط هل رعش يف تاملظلا لوخد ركذ نميلا ديري دعسأ عجر املو :لاق

 ةرخآلاو اينتلا رمأ يف هلامكل لماكلاب يمسو ،هلثم كلم هدعب الو دعس لبق نكي

 :لاقف ،مهتصق دنع ءايبنألا عم هتع ىلاعت هنلا نأل يبن هنإ :لوقي نم سانلا نمو

 ملعأ هللاو ،هدعب يبن لك موق ركذ دقو ا" ( يعبث موقو )

 .٢٣١۔١٣٢٣١ص نميلا لايقاو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن يريمحلا )١(
 .٣٢١ص هسفن ردصملا )٢(
 .٣٢٣١ص ‘هسفن ردصملا )٢(

 :١٤. ةيآلا ،ق ةروس )٤(

٢٩٠



 )١) :ارعش لئاقلا وه دعسأو

 لتاقم نيديلا ضاتف لك نعو لئامشلا صحف لك نع يربخت يلس

 لواقملا ميمص يف اذس كينيعب هنيرظنت وأ كلملا كيرأ يريسو

 لدانججلاب تمگ اروصق هوبأ هل ىنتبا ثيح ناطحق يوذ كيرأ

 لضافأ كولم نم دودج مارك رشعم ةمورأ انأ ينقيتستل

 لهاجك ورمع مأ اي ملاع امو ىضم نم ةمورأ انأ ينقيتستو

 لزانل ةجم نم انبجح دق امب عدن ملف ارط دجملا ءانب انبجح

 لواقملا يمرق لثم اموق رن ملو دجن ملف ارط هللا دالب انفطو

 لصاوفلا تافهرملاو انقلا رمسب اهساسو مانألا داس يذلا انوبأ

 لداجألا تاحراب اهتع رقأ اطق اهنأك ةامكلاو يدوت ليخلابو

 لس لتلاب دقي مل زيزع يأو اهكولم خودنملورالب ةيأو

 لجار ريغ ابكار افلأ نونامث سدنرع مارملا بعص قليف انل

 لحالحلا ريمألل اعوط نوبيجم لبرسم فلأ فلأ افلأو افلأو

 ('"لوانتملا دي نع ايرثلا ناكم انخلا نع ورمع مأ يموق تاهيهف

 تيبلاب رم املف ،هذه هتاوزغ نم هعوجر دنع كلذو ،تيبلا اسك نم لوأ وهو

 يف دز :لوقي الئاق [مانملا يف] ىأرف ،ةّتناميلا ةبهذملا عاطنألا هاسك قيتعلا

 ىعسو تيبلاب فاطف !ةندب فلأ نيعبس ةكمب رحنو ،ىشولا هاسكف ،تيبلا ةوسك

 كلذ يف لاقف ،حاقفم الو باب لبق هل نكي ملو ،احاتفمو اباب هل لمعو

 )٢( !رعش

 .٣٣١ص ثنميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن يريمحلا )١(
 ١٣. ٤۔٣٢٣١ص ‘هسفن ردصملا يف ةديصقلا صن رظنا )٢(
 .٤٣١ص هسفن ردصملا (٢)

٢٩١



 ] ٢ ٥ ١ [ ادوربو ا بتصقُم ءالُم م هللا مرح يذلا تيبلا توسكو

 ادوجُس ماقملا دنع انررخو ا رشعف ارشع هيدل انفط مث

 اديسلقإهبابل انلعجو اعست رهشلا نم هب انمقأو

 ادوهش هيتمرحب اوناكو نيمه نجلا ريرس رسأب انرمأو

 ادوكر نهلوح سانلا ىرتو افلأ نيعبس بعشلا يف انرحنو

 ١ دوقعملا اه ء ١ ول انعفرو ليهس دصق مو انقفطو

 ادولخ ءاقبلا عم وجرأ تسل ينأ ريغ انل انكلم افصو

 ١١) ديمح هارن انكلم هبف يبر كلم ىوس ىنفي كلم لك

 ام اهيف ماقأو ،نميلا دالب نم هريغو( " )ناميغ ىلإ لماكلا دعس عجرف :لاق

 هنبا اعد ‘ديدش ضرمب اهيف تام يتلا هتلع لتعا املف ،ميقي نأ هنلا ءاش

 - ١.) ٣ ح ٤
 () :ارعش هيصوي لعجو ( ' )ناتسح

 .٥٢١۔٤٣١ص ثنميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن “يريمحلا )١(
 مامح اهيف دجويو .ج العلل سانلا هدصقي 0 نميلا دالب يف عضوم :بالقملا همساو ناميغ ) ( ٢

 ىوك وأ قورخ هيف رودم طناح هيف ناكو .برجلا نم هيف ىفشتسي "مالسلا هيلع ناميلس
 .اهنم ةموك يف موي لك سمشلا عقتل ليملا ج رد ىلع يا براغملاو قراشملا تابنج ىلع
 :عبت دعسأ لاقو .كولملا ريمح ءامظع ةربقم اهيفو

 رظنم اهلو ةجهب اهل موركلاب ةفوفحم ناميغو
 ربقن اهبو اننابآ نم ىضم دق نم ربقي ناك اهب

 رهوجلا انرباقم وشحف ترثعب انرباقم ام اذإ

 .١٧+٩٦ص ث،٨ج ؛ثليلكإلا :نسحلا دمحم يبأ ينادمهلا :رظنا

 هنأ ىوري ..ةيلهاجلا يف نميلا ةعبابت مظاعأ نم “يريمحلا برك يبأ نب :دعسأ نب ناسح )٢(
 اهنامكح نم راتخا ،ةدلب لخد املكو .ايزاغ دنقرمس ىلإ ىهتنا ىتح مرمرع شيجب راس
 ذخأو ،قشمد كلتماو "ماشلا دالب دصق مث .هعم مهبحصتساف ،ةرشعلا نع لقي ال اددع اهنالقعو

 اهلهأ حراص ثنميلا غلب املو .ةبعكلا اسكو .ةكمب رمف ،نميلا ديري داعو ،ارابحأو ةنهك اهنم
 ةيناثلاو ءاتشلل ىلوالا هانكسل رافظو برام يتنيدم ذختاو ،ةيتتولا مواقو 4 ناثوالل هتيهاركب

 راثو .ةسردملاك هب نوملعتيو ريمح نم كولملا ءانبأ هيف اشني اناكم برام نم لعجو ‘فيصلل
 ) ةرجهلا لبق رشاعلا نرقلا يف ناك هنا نونظملاف \درصع امأ .هولتقف هموق نم ةعامج هيلع
 .١٧١"ص ،ء٢ج ضمالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنا.كلذ لبق لوأ ( داليملا لبق عبارلا

 .٥٢١ص نميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن .يريمحلا )٤(

٢٩٢



 نامز نامزلاو كسفنل لمعاف ناسح اي كيبأ تافو ترضح

 نابننإلا اذكهو ليلذلا زع امرو زيزعلا لذ امبرلف

 ناطحق اهل تضهن نإ لذتس ةليبق لك نأب ينب ملعاو

 نامأ نهل امف رورلا اهنم ادب نإو روهدلا فيراصت رذحاو

 نارقألا اهلوزن باهت ديص ةنمي ةداس دسأ ناطحق

 ناندع اهجارخب تتأ ىتح اهراطقأ نم ضرألا انكلم مهبف

 ناعظطألا اهحامرو اهسيرفل توه اذإ دادحلا بضقلا اهباينأ

 نابقع اهنأك نوطبلا بف ارمض افلأ نوعبس اهدايجو

 ناوسنلا هلثمب ءيجت نأ ام دئاقب حانجلا يذ رَمشل تبصع

 نابلتصلا ملسأو لقره ىضمو ةدلب كلمأ مورلا ضرأ تكلمف

 ناساس ىفتناو بزارملا لهأ اهلك مجاعألا كالمأ تلتقو

 نارينلا اهلهأ نكاسم ىصقأ تقرحأاف قارعلا يف يمس تخفنو

 ناطوأ الو عرز ال ثيح نم لخدم مظعأ تاملظلا يف تلخدو

 نامعو ةؤنش دزأ دزالاو ا هكولمو ريمح لواقم يعمو

 نادمه ىرزذلاو ةدنك يحلاو افققلاو بضاوقلاب ةعاضق يعمو

 [٣٢٥١]ناجرملاو توقايلاو رتلا مهفكأب ىصحلا اذإف اوضبقا تلق

 ناتأو اعم رودنخو كيد انليلد نيتليل اهيف تمقاف

 ناويحلا ينتاف الول دلخلاو هشيعو ليوطلا رمعلاب تعمطو

 نادير تلطع و رافظ يتم تشحوأو تكله نئل تملع دقلو

 ناجيتلا اهفيلح ندقفيلو ا هميظع كولملا نم ندقفيلف

 ناذاش هنباو معني جاتلاو رشان يلاخو برك وبأ انأو

 ناطلتسلاو كلملا ساسأ انلو لواقم كولملا ونب كولملا نحن

٢٩٢



 نامحرلا محريو باقعلا فوخ ةوسك مظعأ هللا تيب توسكو

 نامرلاو بالجلا يعم نكيو امناق ينوربقي ريمحل اولوق

 0١ ناميغ اننوتف نإو ملع اهمالك نإف يتنهاكل نطفاو

 ةعاس ريسم ىلع وهو ،' ")رونت لبج يف نكست نجلا نم ةعبات عتث ناكو :لاق
 عرقاف رونتب تيتأ اذإ :لاقو ،اهيلإ ناسح هنبا عبت لسرأف .ا "ءاععص نم

 لقثم ينأ اهربخأف ةأرملا ىلإ تيهتنا اذإف ،هيف لخداف باب كل حتفي هنإف لبجلا

 لبقأف .ءيش يف اهصعت الو ‘هب كربخت امو ‘كل لوقت اذام رظنا مث ضرملاب

 ىلإ ىهتنا املف كهلخدف باب هل حتفف هع رقف .ناكملا ىلإ ىهتنا ىتح ناسح

 ثبراقعو تاّيح هيف يسرك ىلع دعقي نأ هيلإ تراشأف ،ربخلا اهربخأ ةأرملا

 :هل تلاقف ڵسان سوؤر هيف اقبط هيدي نيب تمدق مث ضرألا ىلع دعقو ىبأف

 .هبرشي نأ ىبأف هبرشا :هل تلاقف ،مد هيف حدقب هل تعدف ©لعفي نأ ىبأف اهلك

 ينتيصع اذإ امأف ،لعفت ملو كترمأ دقف ،كيبأ ةمه نم كتمه دعبأ ام :هل تلاقف

 نم كاقلي نم لوأ لتقاف ناميغ باب ىلإ تلخدو ،كيبأ ىلإ تعجر اذإ رظناف

 ىتأ ىتح اعرسم ج رخف ‘ةايحلا يف قمر رخآ يف هنإف كابأ كردأو ،سانلا

 ىلع لخد مث ،هلتقي نأ ىباف ،‘ ٠ )١برك يدعم هوخأ اهباب ىلع هيقلو ،ناميغ

 فالتخا عم ٤٢٢۔٣٢٢٢ص .٨ج ‘ليلكإلا :نسحلا دمحم يبأ ،ينادمهلا :يف ةديصقلا رظنا )١(

 .ظافلألا ضعب يف

 لفسأ 6روني لبج لبجلا كلذ :ينادمهلا نسحلا لاق .روني لبج وه حيحصلاو :رونت لبج ) ( ٢

 ،ينادمهلا :رظنا.دعسأل نجلا نم ةعبات هيف ناك ،ءاعنص نم نيتعاس ةفاسم ىلع رهض يداو

 ٢٢. ٢ص . ٨ج ؛ليلكإلا :نسحلا دمحم يبأ

 تيمسق ةنصحم هانعمو ةعنص ا ولاقف .ةنصحم .ةراجحلاب ةينبم ،نميلا يف ةنيدم :ءاعنص ) ( ٢

 ءاهانب يذلا وهو ،خلاش نب رباع نب نطقي نب لازأ نب ءاعنصب تيمس :ليقو .كلذب ءاعنص
 .٦٢٤۔٦٤ ٥ص ٢ج ©نادلبلا مجعم :هللا دبع نب توقاي 6ثيومحلا رظنا.لازأ ىمست تناك :ليقو

 ةفورعم ةفراعلا ةأرملاو ناسح هيخأ عم هتصقو ناسح كلملا وخأ وه :بركي دعم )٤(

 ملو ورمع هيخأب ناميغ ةنيدم باب دنع ىقتلا ناسح نأ لاقي ىرخأ تاياور يفو .ةروهشمو
 .١٧ص . ٨ج ليلكإلا :نسحلا دمحم يبأ ،يناذمهلا رظنا.بركيدعم هاخأ قتلي
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 الإ كارأ ام :عتث لاقف ،هيقل نم لتق نم ةأرملا تلاق امو ربخلا هربخأف هيبأ

 كدعقت نأ تبلط يتلا يسركلاو ‘كل اهتبرض يتلا لاثمألا هذه امأ ءانطخم

 يتلا ماظعلاو سوؤرلا امأو ،اهامد ىلع ربص نم الإ ريمح كلمي ال هنإف ،هيلع

 يذلا متلا امأو .اهلاومأ لكآ الإ ريمح كلمي ال هنإف ،اهشمتو اهلكأت نأ كترمأ

 هنإف كوخأ امأو ،ءاهءامد قرهأ نم الإ ريمح كلمي ال هتاف ‘كيقست نأ تبلط

 يسركلا ىلع تدعقول كنإ :لاق مث ،كوبأ هلوأ دق اذه وه !هلتقت مل اذإ كلتقيس

 تام مث ء ريمح سؤر كيلإ تعضخل سوؤرلا تلكأ ولو ٤ ١ ] ٠ ]كدلو رثكي

 . ' ) اهب هربقو ناميغ يف ربقف عب

 نسحلا لاق ا" هموق هلتق عبث نإ :لاق نم مهنمو :هيرش نب ديبع لاق

 يف ءاجو ،شويجلا بحاص ال هنتإ :رغصألا عبت يف لاقي [كلذ]:ينادمهلا

 طقسأو ناميغ لذأ مهللا :لاق هتأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ربخلا

 .(" ةدنك روهم

 :عبت عسأ نب ناتسح

 قيلمع هل لاقي مسط نم اكلم نأ كلذ ببس ناكو شةماميلاب اسيدج لتق يذلا وه

 نب سيدجو مسط ىلع اكلم ناكو ريمح كولمل اعيطم ناكو ءا ٠ )شابه نبا

 جوزتي ال ارابج ناكو ،ملسو هيلع هنلا ىلص حون نب ماس نب مرإ نب رباع

 .١٧٣١ص ؛نميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن ،يريمحلا )١(
 .١٧ص ،٨ج ليلكإلا :نسحلا دمحم يبأ "ينادمهلا رظنا )٢(

 .٢٧ص ؛‘هسفن ردصملا )٢(

 ناك ؤغمسط نب سوكره نب سوالم نب سليه نب شابه نب قليمع :شابه نب قليمع )٤(
 امكح اهيلع مكح ثةليزه اهمسا سيدج نم ةأرما عم ةليوط ةصق هل .اموشغ امولظ ارابج

 :تلاقف ارئاج
 املاظ ةليزه يف امكح رهظأف اننيب مكحيل مسط اخأ انيتأ

 .٣٤٤۔٢٤٤ص . ٥ج ءنادلبلا مجعم :هللا دبع نب توقاي يومحلا رظنا

٢٩٥



 ةريفع سيدج نم لجر ج وزت ىتح ءاهجوز لبق هيلإ تيدهأو الإ ةأرمإ [لجر]

 نأ اودارأ املف اهسيئرو سيدج ميظع ٢) )رافع نب دوسألا تخأ ١) )راقع تدنب

 نبرضي تانيقلا اهعمو هيلع اهولخدأف اقيلمع اهب اوأدب اهجوز ىلإ اهودهي

 )٢' :ارعش نلقيو فوفنلا
 بجعم ,رمأب حبصلا يردابو يبكراف كيلملا قيلمعل يدبأ

٠١١ ّ . . . ٤ . . . . 
 ("برهم نم هنود ركبل امف يبلطت مل يذلا نيقلت فوسف

 ©سيدج لآ اي لوقت .هيلإ قلطنت يهو ،ةريفع تلعجف :هيرش نب ديبع لاق

 اهليبس ىلخو اهع رتفاف قيلمع ىلع ة ريفع تلخدف :لاق ؟سورعلا ىدهت اذكه ١

 () :لوقت يه و اهربد ىلع اهعردو اهبايث ةقاش اهموق ىلإ تجرخف

 ٦) )سورعلاب لعفي اذكه ] سيدج نم لذأ رشعم ال

 ٧ ..< . - ه . <

 ('"سوفنلا طقس اي مكتمدع سوبع سوشا نرق لكل

 .ةماميلا لهأ نم ،ةيلهاج ةرعاش ،سيدج ينب نم دابع نب ةريفع يهو :راقع تنب ةريفع )١(
 .ىغبف 'مسط كلمل ةعضاخ سيدج تناكو .مسط لاتق ىلع اهموق ضيرحت يف رعشو ةربخ اهل
 :اهعلطم يتلا ةديصقلا هبحاص يه ) سومنشلاب ةبقلملا ( ةريفعو .هتلتقو سيدج تراثف

 لمنلا ددع مكيف لاجر متنأو مكتايتف ىلإ ىتؤي ال ام لمجيأ
 ٢. ٩٣ص ‘ ٤ُج مالعالا :نيدلا ريخ 6يلكرزلا رظنا

 ءارفع هتخأ ةصقو .اكتاف ادلج ناك ،سيدج ينب ديس راقع نب دوسالا وه :راقع نب دوسألا )٢(

 ىتح مسط لاجر ىلع هموق بثوف ‘شابح نب قيلمع كلملا لتقو ةليح ربد اهببسبو ةفورعم
 :كلذ دنع راقع نب دوسألا لاقو ،مهيقاب اولتق مث إمهفارشأ اودابأ

 بجعلا بجعأ يرمعل تيتأ دقف ةللجم مسط اي كيغبب يقوذ
 بضغلا ةروس انم جيه ينبلاو . مهلتقن كفنن ملف انفنأ انإ

 .٤٤٤ص ٥ج ؛نادلبلا مجعم :هللا دبع نب توقاي يومحلا :رظنا

 .٩٢٣١ص ثنميلا لايقأو ريمح كولم :ديع سنب ناوشن يريمحلا )٢(
 .٩٢١ص ‘هسفن ردصملا يف تايبألا صن رظن ا )٤(

 ١. ٩٦٢ص كسفن ردصملا (٥)

 سورعلاب لعفي اذكها سيدج نم لذأ دحأ ال )٦(
 رهملا قيسو ىطعأو اذه رخلا طق لعفلا اذهب ىضري

 ٤. ٢٤ص ث ٥ج ؛نادلبلا مجعم :هللا دبع نب توقاي يومحلا رظنا

 )٢( ثنميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن يريمحلا :يف نيتيبلا رظنا ص١٢٩.
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 نإ هللاو رهملا اذه ىطعأ دقو 0 مكتمرحل اذهب نوضرتأ :اهموقل تلاق مث

 ضرحت ةريفع تأشنأو ؟لاعفلا اذه هب لعفي امم هيلع نوهأ هب لزني توملا

 ('):ارعش قيلمع برح ىلع اهموق

 لسفللو سورعلا باوثأل متقلخ مكنإف سورعلا بيط مكنود اهف

 لعبلا ىلإ ءاستلاب تقأز ةحيبص مكتاتفء امدلاب يشمت حلصيأ

 لذلاىلع رقتاتكامل اسن متنأوالاجراتك اننأ ولف

 لمرلا ددع ةرثك لاجر متنأو مكتايتف ىلع ىتؤي ام نوضرتأ

 لعبلا ىلإ ءاسنلاب تقأز ةيشع مكتخال يموقل اي اذه نوضرتو

 لجحلاورواسألل ءاسن اونوكف هذه دنع اوبضخغت مل متنأ نإف

 [٥٥١]لحفلا ةيشم اننيب يشمي لاتخيو ةيمح هيف سيل ,لعبل احبقف

 لزجلا نم اماريض ىرتت ةيهادب مكودعل اوربصاو امارك اوتومف

 لهألا نم ءالخ ىقبت دلب ىلإ اولتحرتو مكرود اولخف الإو

 لجر ىلع ارارم ماو قاب موقت اهنإ برحلا نم يموق اوع زجت الو

 ("لضفلا وذو ناعطلا وذ اهيف ملسيو ,لكوم دغو لك اهيف كلهيف

 ةيمحلا مهتذخأو ،اميظعاقافتا كلذ ىلعاوقفتا اهرعش سيدج تعمس املف

 انيلع الا ةبلغلا ام برحلاب انرداب نإ : اولاقو هدحو كلملا رارتغ ١ ىلع اومزع و

 )٢( :تلاقف هيلع اومزع ام ةريفع غلبو ‘كلذ ىلع اوقفتاف ،مهترثكل

 ارغَص نإو ىبقع هل ردغ لكو ةصقنم ردغلا نإف مه وردغت ال

 .٩٣١ص ‘هسفن ردصملا ( ١)

 ظافلألا يف ريبك فالتخا عم يومحلا توقايل نادلبلا مجعم يف ةديصقلا تدرو )٢(
 .٤٤٤۔٢٣٤٤ص ٤ ٥ج ©نادلبلا مجعم :هللا دبع نب توقاي يومحلا رظنا

 ١. ٠٤ص ،نميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن يريمحلا (٣)
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 ١ رفظلا اهب اوجرن ميش مكلتف ةه دابُم اهيف مكل ريعس اوتسح

 اردغ اذإ امولظم ناك نمو اموي هتياوغ يف غاب يدنع ناتس

 () رصقلا اومطحت ىتح ةهيركلا ىلع مه رايد يف ابرض موقلا اوردابف

 :ارعش لوقي ثيح راقع نب دوسالا اهوخأ اهباجأف
 ارطخلاو ره ةلا فورص اهنم فاخن ةه دابم يدبن ال كشيع و اتا

 ارفظلا هدعب يجًرن ركم لكو ةكردم ماوقألل دياكملا يفف

 ")) رضح نإ يأرلا هاري اميف كاخأ ةبقاعل يهنت الو كيدل ىفك

 نأ [بحأ ينإ] كلملا اهيأ :لاقف اقيلمع كلملا ىتأ راقع نب دوسألا نإ مث

 نوريثك موقلا ددع نإ :قيلمع لاقف ‘ثكدونج عيمجو تنأ يدنع كادغ لعجت

 نطاب ىلإ ءادغلا مهل جرخنف :دوسألا هل لاقف ،مهعست تويبلا بسحأ الو

 سأب ال :قيلمع لاقف ،هيتفاح ىلع تويبلا يذلا ةماميلا يداو وهو "يداولا

 ىلع لمرلا يف اهنفدف ليللاب هباحصأ فويس عمج راقع نب دوسألا نأ مث ،كلذب

 اولمحاو مكفويس اوجرختساف ،لكالاب موقلا لغتشا اذإ :هموقل لاقو يداولا ةفاح

 ( ٢ ) _ لع

 ناكو ىمنغلاو رقبلاو ةريثكلا روزجلا ترحنف ،دوسألا رمأ حبتصلا حبصأ املف

 عمجو ،يداولا نطب ىلإ هدونجو قيلمع جرخو ؛ماعطلا أيه مث ،لاملا ريثك

 نومتقي سيدج فارشأ هعمو هيلجر ىلع ماقو ماعطلا مهيلإ دوسألا

 :ظافلألا يف ريبك فالتخا عم يومحلا توقايل نادلبلا مجعم يف تايبألا تدرو )١(
 ٤٤٤. ص ٥ج ©نادلبلا مجعم ثهلنا دبع نب توقاي يومحلا رظنا

 :نادلبلا مجعم يفو )٢(
 ارفظ نا رهدلا فورص اهنم فاخن ةدهانم يدبن ال كرمعل انإ

 ارصقلا كتهي برضب ماعطلا دنع انرضحت نيح مسطل ميع ز ينإ

 .٤٤٤ص ٤. ٥ج ©نادلبلا مجعم :هللا دبع نب توقاي يومحلا رظنا

 .١٤١ص نميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن ،يريمحلا )٢(

٢٩٨



 ،سيدج تراث هدونجو وه ماعطلا ىلع قيلمع كلملا بكأ املف ماعطلا

 زجتري رافع نب دوسألا مهمامأو مهيلع اولمحو لمرلا نم مهفويس اوجرختساف

 )'']١٥٦[ :ارعش لوقيو

 ("سيب سئبف مسط اي تكله سيدج نم تيقل ام مسط اي

 مه زجعاف هدحاو لجر الا مهنم ملسي ملف اعيمج هدونجو اقيلمع كلملا اولتقف

 .( ")ارعش مسط نم ةأرمإ تلاقف ،ملس ىتح [[ابره]

 املظو ايغب اذكه سيدُج امسط تلتق

 امزحو ايأر اوعمج اكولم اوناك مهنإ

 امنثإو اراع اودلق امسط يحلاب اولتق

 امطح موقلا انمطحل انبهذ وأ انرعش ول

 امصق ماسجالا مسقت تافهرم فويسب

 اَملي نأ اذه دعب اموي رادلا لعلو

 امنغ ردغلا يف ىرنو سيدج نم ىفاكنف

 (ازمظطأ ارمأ اوتأو اريسي ارمأ اومقن

 هدجوف هب اثيغتسم عتث نب ناتسح كلملا يتأف ا ةرم نب حاير ىضمو

 .١٤١ص نميلا لايقاو ريصح كولم :ديعس نب ناوشن يريمحلا ) ( ١

 ١. ٧١٤ص ؛هسفن ردصملا )٢()

 . ١٤ ١ص هسفن ردصملا (٢)

 .٢٤١۔١٤١ص ‘هسفن ردصملا )٤(

 )٥( رافع نب دوسالا ةديكم نم بورهلا نم نكمت يذلا مسط نم ديحولا لجرلا وه :ةرم نب حاير ،
 شمع ريرمش نب نرقألا نبا ربكألا عبت نب بركيلك نب نابت دعساب :ليقو ،عبتب قحلي نأ نم نكمتو

 ةكم نم مرحلاب :ليقو ،نارجنب ناكو يريمحلا عبت نب ناسحب قحل لب :ليقو ‘شقيرفا نب
 :دشني هتريقع عفر مت سسيدج انيلع ىدتعا دقو ،كتيع رو كديبع نحن :لاقو هب تاغتساف

 رذعلا كل مهيلع اهيف مهلتق ىلإ مه ردغل كوعد موق ىلإ ينبجا
 ص 4 دج ©نادلبلا مجعم :هللا دبع نب توقاي يومحلا رظنا ٤٤٥.

٢٩٩



 نم ناك ام هل اكشف ‘هيلع لخدف ،قارعلا ىلإ هجوتلا ديري اركسعم نارجنب

 نم ناتسح بضغف هتعاط يف ناك هنأو ‘ قيلمع مهكلمو مسطل سيدج ردغ

 مهيف نإ كلملا اهيأ :يمسطلا حاير هل لاقف ،هدونجب مهيلإ ضهنف ،سيدج لعف

 دونجلا ترظن اذإ اهموق رذنتسو مايأ ةثالث ةريسم نم رظنت ا اقرز ةأرمإ

 يف نوكيف رجشلا ناصغأ نم انصغ ,دحاو لك لمحي نأ ناتسح رمأف ،اوبرهيف

 ترظنف ،ةماميلا ىلإ اوراسو اولعفف مهسوفن ناصغألا كلتب نوطغيف ،مهيديأ

 هلعن فصخي شيجلا نم ادرفنم الجر تأرو تلبقأ دق شويجلا ىلإ اقرز

 فتك شهن ديري وأ هلعن فصخي الجر ىرأ تلاق ؟نيرت ام :اهموق اهل لاقف

 رجشلا مكيلإ تراس وأ ريمح مكتءاج دقل :تلاق ؟كلذ عم نيرت ام : اولاق الكأ

 مهيلع درو ىتح اهوبذكف ‘كلقع يف طلوخ دقل ؟رجنشلا انيلإ ريست فيك :اولاق

 ث برهلل الو برحلل دادعتسا ريغ ىلع مهو دونجلاب عبت دعسأ نب ناتسح كلملا

 .اعيمج مهقانعأ برضف ،مهلزنتسا ىتح مهبراحي ماقف مهروصق يف اونتصحتف

 ؟رصبلا اذه تلن مب :لاقف ،هيلع تلخدف ‘ءاقرزلاب رمأو ‘دحأ مهنم تلفي ملف

 رمأف ،يشارف ىلإ تيوأ اذإ ةليل لك هب لحتكأو هقحسأو هقدأ تنك دمثإلا:تلاقف

 تناك هنأ ركذو ‘لحكلا نم ءادوُس اقورع نيتقدحلاب اودجوف ،اهينيع علقب كلملا

 اتيمسف '")اوج ىمسي ةماميلا يداو ناكو :لاقءةماميلا ءاقرز ةأرملا ىمست

 تناك ةمامي اهمساو ‘يمسطلا ةررم نب حاير تخأ يه ءاقرزلا ةأرملا :اقرز ةأرما )١(

 نب توقاي ‘يومحلا رظنا .نيعلا ءاقرز تناكو هنبا قلخ رصبأ يهو ‘سيدج يف ةجوزتم
 .٦٤٤ص .٥ج ©نادلبلا مجعم :هللا دبع

 لاقيو .ةماميلا يحاونب ىرقلا نم ةيرق ءاوجلاو ،ةيدوألا نم عساولا ةغللا يف :اروج )٢(

 :كلذ ركذي عبت لاقو.ةارم تنب ةمامي نيعلا ءاقرز ىلإ ةبسن ةماميلاب ءاوج تيمس
 المح ةماميلاب انويع تكرت امدعب ةماميلاب اوج تيمسو
 الفحم كلذب لفحأ ملو اماغ ر ةريصب ةاتف ينيع اهب تعزن

 ١٧ ٤ص 4 ٢ج + ٦٤٤ص ٥ج ؛نادلبلا مجعم :هللا دبع نب توقاي يومحلا رظنا

٣..



 ,١ر:ارعش كلذ يف ىشعألا لاقف ءارعشلا اهتركذ دقوءةماميلا[٧٥١]مساب

 اعجش ذإ يسوتلا قدص امك اموي اهترظنك رافشأ تاذ تأر امف

 اعفتراف بلكلا سأر لإلا عفري ذإ ةبذاكب تسيل ةرظن تلواحو

 اعنص هنأ يفكي لعتلا فصخي وأ فتك هقك يف الجر ىرأ تلاق

 اع رشلاو ضيبلا يجزي عتت ناسح مهحتصف تلاق امب اه وبذكف

 '"١عدصناف ناينبلا خماش اومدهو مهلزانم نم وج لآ اولزنتساف

 اهيأ :اولاق] سيدج وزغ ىلع ريمح ناسح رواش اسل :هيارش نب ديبع لاق

 اولتق ،كديبع مسطو يه امتإف سيدج نم سأر ةلكأ ىلإ ضهني ال 6[كلملا

 نإ مث ضعب نم مهضعب فصنأ نأ ديرأ ينإ :ناتسح لاق .اضعب مهضعب

 ريمح ىلع كلذ بعصف ،قارعلا ديري دونجب ضهن ،سيدج لتق دعب نم ناسح

 مهب غلب هنإو هدجو هوبأ غلبي ثيح مهب غلبي ىتح هتوزغ يف يهتني ال نأ اوملع و

 نب ورمع هيخأ ىلإ اوفلتخاف ،مهيلع كلذ قشف ،اهريغو مورلا دالبو نيصلا

 ىبأ نإ :هل اولاقف ،هل اولاق ام لعفي ال هتإ :لاقف هاخأ ةري نأ هولأسف ديعس

 ) (٢ : ارعش اسيدج هلتق دعب لاق دق ناسح ناكو انيلع ككلمن نحنو كلتقاف

 بيآب يرفس نع تسلف بوؤي نأ وجري ناك نم

 باكرلا ريخ اي نمي اي يلَمحتو يزهجتف

 بجاح دعب نم ابجاح ةماميلا نم تيطو ولو

 بياقحلا ريخ مهنم يوحنل رجه ىلإ يريس

 بشانو فايس لكب قارعلا وحن يهَجوتو

 ١. ٢٤ص ‘نميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن يريمحلا )١(

 ١٤٣. ص ‘هسفن ردصملا )٢(

 ١٤٣. ص ‘هسفن ردصملا )٢(

٣٠١



 (بئاصعلاو للاكألا لهأ مهكولم د يبأ ىتح

 : رغصالا نيعر وذ كلملا

 ليبحرش وهو رغصألا نيعر وذ الإ دعسأ نب ورمعل اوفلح اريمح نإ مث

 برك يدعم نب ليبحرش نب معنت رّسش نب ورمع نب ليبحرش وهو ،رغصالا

 ميري نب بوثم نب ةعيهل نب ناديح نب فنكي نب برعي نب ثوغلا نب مشغ نب

 نأ هيلع راشأو هيخأ لتق نع هاهنف كدعسأ نب ورمع لاخ ربكألا نيعر يذ نب

 هلاخ وأ همع نبا وأ هاخأ لجر لتق ام هل لاقو ريمح هيلع تراشأ ام لعفي ال

 ريمح عم لوخدلا ىلع نيعراذ لاخ هركأو هتروشم هركو ورمع ىباف ،مدن الإ

 دنع اهلعجت يتعيدو يل ظفحت نأ طرش ىلع :هلاخ هل لاقف ‘هيف اولخد اميف

 نيعر وذ بتكو كل كلذو ،ورمع هل لاقف ،اهظفحب هيلع ددشو ‘كمدخ ضعب

 ]١٥٨[. '") :ارعش ةعقر يف تايبألا ةثالثلا هذه اهنم اتايبأ

 نيع ريرق تيبي ام ليلق مونب ارهس يرتشي نم الأ

 نيح نهر اوسمأو انلواقم هيلإ تبغر ذإ ردفلا انيبأ

 ")نيع ر يذل هلإلا ةرذعمف تناخو تردغ ريمح كت نإف

 ورمع نإ مث ،اهظفح يف هيلع دتشو ورمع مدخ نم لجر ىلإ ةعقرلا عفدف

 هيلع تقرتفا مث ،نميلا ىلإ دونجلاب عجرو .هلتقف [ناسح] هيخأ ىلع بثو

 لتق ىلع ةميظع ةمادن مدن مث ،نابثوم يمسو ،َودعلا نع فعض ىتح 0ريمح

 ردقت ال اولاقف ‘هتصاوخ ىلع داهتسلا نم يقل ام اكشف ،مونلا نع عنتماو ،هيخأ

 هيلع راشأ نم لك رمأف كيخأ لتقب كيلع اوراشأ نيذلا لتقت ىتح مونلا ىلع

 ١٤. ٤۔٣٤١ص ‘نميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن ،يريمحلا )١(
 ١٤. ٤ص ‘هسفن ردصملا )٢(

 ١. ٤٤ص ‘هسفن ردصملا )٣٢(

٣.٢



 مويلا كلذ يف هيلإ اوتأو ،مولعم موي يف هيلإ اوتأي نأ هيلع هفلاخو هيخأ لتقب

 هلاخ ناكو !مهانفأ ىتح مهقانعأ برضب رمأو ةعامج اولخد ىتح مهب رمأف

 لتق نم هل هيهنو هيلع هتروشم كلملل ركذف هيلع لخدو هل رمأ نمم نيعر وذ

 ،تايبألا اهب دجوف مداخلا اهب ىتأف همدخ دنع اهكرت يتلا ةعيدولا هلأسو هيخأ

 .() !روكشم املاس جرخو ،هدفرو ،هماركإب كلملا رماف

 :ا ")دعسأ نب ناتسح نب جرعألا عبت نب ورمع

 ثعبف ،ةنيدملا قيرط ىلع لفقو ؛مجاعألا ازغ دق ناك ىةعبابتلا رخآ وهو

 ،لجر ةنامثلث هل مهنم عمجف ةازغلا كلت يف ثادحألا اوثدحأ اهب نيذلا دوهيلل

 تيبأ كلملا اهيأ :لاقف ،نسأ دق خيش مهنم هيلإ ماقف ةنيدملاب مهقانعأ برضف

 رخآ يف يبن رجاهمل ةنيدملا هذه نإو ڵبضخغلا ىلع هتيعر ينفي ال كلثمل نعللا

 نم نيربح دحأ خيشلا ناكو ،مهنع فكف ؤمالتسلا هيلع ليعامسإ دلو نم نامزلا

 دوهتف ،نميلا ىلإ امهب حارو ،امهنيد عبتاو امهب عبت ورمع بجعاف ،مه رابحأ

 ىلإ مهمكاحف ،نيئباص اوناكو ،مهنيد نع لاقتنالا اوهرك نأ دعب هعم نميلا لهأ

 ريمح نم نوعبرأ هعم لخد دقو ،ةاروتلا دلقت دقو لخدف ‘نافرصب يتلا رانلا

 هذه نأ يور دقو ،اعيمج ريمح تدّوهتف ،ربحلا ملسو نوريمحلا قرتحاف

 نم الجر نأ برثيب اذه عبث ةتصق نأل حصالا وهو برك يبأ هتج عم ةصقلا

 ناكو ،هلخن نم قرتساف ،دوهيلا ضعبل ةفيذح لخد كلانه اوراص امل هركاسع

 .هبلق ىلع تعقوف رجحب هامرف ةلختلا سأر يف يريمحلا لخدف ابئاغ يدوهيلا

 هيخأ عم ناك ،نميلا كولم نم كلم عبت :برك يبأ دعسأ نابت نب ورمع :نابت نب ورمع )٢(
 كلم يلوو ،هلتقف هيخأ لتق ىلع ةداقلا ضعب عم قفتاو .قارعلا ىلع هفحز يف ( ناسح )
 ،هرومأ تبرطضاو .هيخأ لتقب هيلع اوراشأ نم لتقو ،نادمغب لزنف هدالب ىلإ داعو .ريمح
 ئرما دج يدنكلا رجح نب ورمعل ارصاعم ناكو ةنس ٦٢ هكلم ةدمو .تام نأ ىلإ رمتساو
 .٤٧ص ،٥ج ؛مالعاألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا :رظنا .سيقلا

٢.٢



 ركسعلا لمحف اتيم يريمحلا عقوف ‘هحقل نمل ينعي هربأ نمل لخنلا امنإ :لاقو
 سوألا تماقف نيط نم نوصح يه و ،ماطآلا ىلإ دوهيلا تبرهف ،حالتلا

 اوسمأ املف "مهنود شيجلا اوبراحف ،مهءافلحو مهناريج مهنأل مهنود جرزخلاو

 كلملا كلذ غلبف ؤ©فايضأ مكتإ :اولاقو ء ركسعلا ىلإ اهولدأو ارمت مهسارتأ اوألم

 سوألا ينعي ء الؤه انرئاشع رمأو انرمأ بجع أام :لاقف مهلعف هبجعأف

 اولسرأ 6؛مهب انل ةقاط الف انم ] ١٥١٩ ]مه ؤافلحو مهناريج اوعنم .ج رزخلاو

 ىلع اهيف نولتاقي يتلا مهسارتأ ىلع اونمأو ،مهنولتاقي نيذلا ركسعلل يرقلا

 ج رخ ٬مهنع فك دق كلملا نأ جرزخلاو سوألا تملع املف ،مهناريج ضارعأ

 ديرب نب نالجع نب كلامو .ا ")سوألا نب كلام نب فوع نب ةفلك مهديس هيلإ

 بهوو ،امهايحو امهمركأف هيلع املسو ' ")ج رزخلا نب ثوغلا نب ملاس نب

 نب ' ")جالحلا نب ةحيحأ ىلإ تراص يتلا يهو “©فوع نب ةفلكل ةعبارلا عرتلا

 يهو ،يسبعلا ةميذج نب ريهز نب سيقل اهبهوف فوع نب ةمقلع نب ثراحلا

 .' ٠ ) دوهيلا نع عبت افعو ،دايز نب عيبرلا هنم اهذخأ يتلا

 هلسن نم ،برثي لهأ نم يلهاج دج ‘يسوألا كلام نب فوع نب ةفلك :فوع نب ةفلك ( ١(

 ٠ ٥ج .مالعالا :نيدلا ريخ 6ثيلكرزلا رظنا.نايباحصلا يدع نب بيبخو جالحلا نب ةحيحا

 .١٢٢٦ص
 هنامز يف سوألاو جرزخلا ديس يجرزخلا نالجعلا نب كلام :يجرزخلا نالجعلا نب كلام )٢(

 ربخ يف اهدعب ناك امو ؤ©فوع نب ورمع ينب عم هبرحب رهتشا ،ةيلهاجلا يف ( برثي ) ةنيدملاب
 :اهلوأ ةديصق برحلا هذه يف هل ءارعاش ناكو ،يناغألا بحاص هدروأ ليوط

 ا وفنأ دقو هنود اوبدح دق هتريشع ىرأ اريمس نإ

 سوالل دوهيلا لذأ يذلا وهو 6هودصقيف هموصخ هفرعي النل هسابل ريغو ركنت براح اذإ ناكو

 ٠ ٥ج .مالعالا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنا.جالحلا نبي ةحيحال ارصاعم ناك .ج رزخلاو

 ٦٦٢٣. ص
 لاق .مهناعجشو برعلا ةاهد نم يلهاج رعاش :يسواألا شبرحلا نب جالحلا نب ةحيحأ )٢(

 .ريفو لامو نيتاسبو ع رازمو ( نايحضلا ) هامس اهيف نصح هل ناكو ‘برثي ديس ناك :يناديملا
 رظنا.ديج ليلق هنم يقابلاف هرعش امأ لاملا ريثك ايبارم ناكو ةيلهاجلا يف سوألا ديس ناك
 ٢٤٤. ص 6 ١ ج ،مالعألا :نيدلا ريخ 6يلك رزلا

 .٦٤١۔٥٤١ص نميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن ،يريمحلا )٤(

٣.٤



 :بّوثم نب لالك دبع كلملا

 نب رجح نب كلام نب ناديع نب كلام نب ثدح يذ نب بوثم نب لالك دبع

 نيد ىلع ناك ،[عبت دعسأ نب ناسح نب ورمع دعب] كلم ،نيعر يذ نب مير

 دحأب كتف الو ةوزغ هل نكي ملو ،ملسو هيلع هنلا ىلص ميرم نب ىسيع حيسملا

 املف ،ملحلا ريثك ملظلل اكرات كتيعر يف ةريسلا نسح لالخلا ديمح تامو

 يذ نب نرقألا عبت نب مخضألا ناتسح نب نهاعم وذ هدعب نم كلم يفوت

 تناك ،بهذ نم سرج يه و رافظ بابب رهاعملا ثدحأ نم لوأ وهو ،نهاعم

 ناكو ديعب ناك نم توص سرجلا كلتل عمس بابلا حتف اذإ . رافظ باب ىلع

 يفوت املف ،لدعلا ريثك ،ملظلل اكرات ةريسلا ديمح آضيأ ناتسح نب نهاعم وذ

 . ) ١ )رغصألا ساون وذ هدعي نم كلم

 :رغصألا ساون وذ

 بحاص وهو ،عتت دعسأ نب ناتسح نب رغصألا عبت نب ورمع نب ةعرز همساو

 ناسونت هل نيتباؤذل ساون اذ يمس ليقو ‘ دوهت امل فسوي يمسو ‘ دودخألا

 .مهل ىراصنلا ةبلغ نارجن دوهي هيلا اكشف . دوهيلا نيد ىلع ناكو اهسأر ىلع

 دونجلاب ساون وذ ضهنف ،نارجنب ةنتف دوهيلاو ىراصنلا نيب عقو هنأ كلذو

 عوجرلا نيب ىراصنلا ريخو ،رانلا اهيف مرضأو دودخألا رفحف ،نارجن ىلإ

 ؤعجري مل نم مهنمو ،هنيد نع عجر نم مهنمف ث رانلاب مهقارحإ نيبو مهنيد نع

 تاذ راتلا دودخألا باحصأ لتف ) ةيآلا هذه تلزن مهيفو هيفو ،رانلاب هقرحف

 وذ بضغ ؛نارجن يف عنص ام ىراصنلاب ساون وذ عنص املف .ا" ( دوقولا

 نب ليبحرش كربكألا نابلعث يذ دلو نم رغصألا نابلعث

 ١. ٧٤ص ؛‘هسفن ردصملا )١)

 . ٤ : ةيآلا جوربلا ةروس )٢(

٣.٥



 ىلإ ىضمو } رغصألا ريمح وهو ،ةعرز نب ددس نب ديز نب كلام نب ثراحلا
 وذ عنص ام هيلإ اكشو ؤهدجنتساف ،ىراصتلا نيد هنيدو ،يشاجتلا ةشبحلا كلم

 يف يكبرب هل لاقيو ،بلاك هل لاقي ادئاق نابلعٹ يذ عم يشاجنلا ثعبف ،ساون

 هذهف ،نوعيطم نوعماس نحن :لاقو ساون وذ مهيقلف ،نميلا ىلإ افلأ نيثالث

 حيتافمب ىتأو نئازخلا مكل ضبقي نم اهيفلاخم ىلإ اوثعباف ،اهتنازخ حيتافم
 لبقي نأ يشاجنلا بتكف ،هرواشي يشاجنلا ىلإ كلذب بتكف ،ةريثك لبإ اهلمحت

 ساون وذ بتك اهب اوراص اسلف "فيلاحملا يف ةشبحلا تقرتفاف ،مهنم ةعاطلا

 ىلع اوبثوو هدارأ امب اوملعق .مهعم دوسأ روث لك اوحبذا نأ ريمح ءاسؤر ىلإ

 ردغ دق هنأ ملعف ،يشاجتلا كلذ غلبو مهونفأ ىتح ]١٦٠[ مهولتقف شةشبحلا

 . ' )مرشألا ةهربأ مهدحأل لاقي نميلا ىلإ اميظع اشيجو نيدئاق هجوف ،مهب

 ال هنأ ساون وذ ىأر املف ،مهلتاقف اهعم نمب ساون وذ مهيقلفء' " اطايرأ رخآلاو

 يذ نب ةمقلع لوقي كلذ يفو قرفف ‘هسرفو هسفنب رحبلا محتقا .مهب هل ةقاط

 . '") :ارعش يريمحلا ندج

 ربقي مل همحل بلاعثلا لكأ افسوي ريمح لتقب تعمس ام وأ

 ('رمحأ وأ دوسأل نيدي نأ نم 3 هدنع ريخ توملا نأب ىأرو

 نكي ملو برعلاب هل لصأ ال ،ليفلا بحاص يشبحلا مرشألا ةهربأ وهو :مرشألا ةهربأ )١(
 ةدعاسمب بلطملا دبع عم ملكت هنأ ليفلا ربخ يف ريتألا نبا ركذ دقو ،ةيبرعلا فرعي

 .٢٨صت ج ؛مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنا.نامجرت
 نيحلس هتاوق تمدهو ،دودخألا بحاص ساون اذ هشيج براح يشبح دناق :طايرأ )٢(

 {{ :ندج وذ ةمقلع لاق كلذ يفو .ايندلا يف امهلثم نكي ملو نونيبو
 رمعت مل نأك ةيواخ نونيب كلاه ءيش لكو تيأر ام وأ
 ريداألا رهظك ةيواخ نيحلس كلاه ءيش لكو تيا ر ام وأ

 .٧٢٢۔٦٢٢ص ،٨ج ثليلكإلا :نسحلا دمحم يبأ ،ينادمهلا :رظنا
 .٩٤١۔٨٤١ص ثنميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن ،يريمحلا )٢(
 ١. ٩٤ص ؛‘هسفن ردصملا )٤()

٣.٦



 لوهتسلاب ةشبحلا لتاقو ،نميلا عومجب فسوي وبأ ريفع نب نامعنلا عجر مث

 .ةشبحلا مهتقحلو ،نميلا لهأ نم هعبت نميف هعومجب لابجلا ىلإ هومزهف
 . ' )نميلا ىلع ةشبحلا تلوتساو ةقاط مهب مهل نكي ملف إمهولتاقف
 ملعلا باحصأ ضعب ركذف ،دودخألا باحصأ يف فلتخا دقو :فتصملا لاق

 يف ليطتسملا قتثلا دودخألاو ،نعل يأ ( دودخألا باحصأ لتق ) ىلاعت هلوق

 انربخأ :نيرتسفملا ضعب لاق ؤمهيف اوفلتخاو ،ديداخأ هعمجو ،رهنلاك ضرالا

 يبأ نب دمحم نب يلع نسحلا وبأ انأبنأ يحلاصلا هللا دبع نب دمحأ دماح وبأ

 سرف نب دمحم نب دمحأ نب دمحم دمحأ وبأ انأبنأ ڵبيطخلا نادعس نب هللا دبع

 ةبيه انثدح ،يجصونلا ميهاربإ نب دمحم هنلا دبع وبأ انثدح ،متسر نب حون نبا

 يبأ نب نمحرلا دبع نع ينانبلا تباث انثدح ةملسم نب دامح انثدح ىدلاخ نبا

 :لاق ملسو هيلع هنلا ىلص هنا لوسر نأ ‘هنع هنلا يضر بيهص نع سىليل

 دق ينإ :كلملل لاق ربك اًملف٬ رحاس هل ناكو ؛مكلبق ناك نميف نميلاب كلم ناك

 هقيرط يف ناكو هملعي امالغ هيلإ ثعبف رحتللا هملعأ امالغ يل ثعباف تربك

 رم رحاتسلا ىتأ اذإ ناكو ‘هبجعأف همالك عمسو هيلإ دعق بهار هيلإ كلس ذإ

 ىلإ دعق رحاتسلا دنع نم عجر اذإو٬هبرض رحاتملا ىتأ اذإف هيلإ دعقو بهارلاب

 اذإ لاقف بهارلا ىلإ ىكشف ،هوبرض هلهأ ىلإ ىتأ اذإو همالك عمسو بهارلا

 امنيبف ،رحاتسلا يبسح لقف كلهأ تيشخ اذإو ،يلهأ يبسح لقف رحاتسلا تيشخ

 بهارلا ملعأ مويلا :لاقف ،سانلا تسبح دق ةميظع ةباد ىلإ ىتأ ذإ كلذك وه

 نم كيلإ بحأ بهارلا رمأ ناك نإ مهللا :لاق مث ارجح ذخاف ،رحاتسلا مأ لضفأ

 ،سانلا ىضمف اهلتقف اهامرف سانلا يضمت ىتح ةبادلا هذه لتقاف رحاتسلا رمأ

 .٩٤١ص ‘هسفن ردصملا )١(

٣.٧



 نم غلب دقو ‘ينم لضفأ مويلا تنأ ينب :بهارلا هل لاقف هربخاف بهارلا ىتأف

 همكألا ئربي مالغلا ناكف .ئلع لدت الف تيلتبا اذإف ،ىلبتس كنإو ىرأ ام كرمأ

 ناكو شهثيدحب كلملا سيلج عمسف ،ءاودألا رئاس نم سانلا يواديو ،صربألاو

 :لاقف ،ينتيفش تنأ نإءعمجأ كل كلانه ام :لاقو .ةريثك ايادهب هاتأف يمع دق

 هللا توعد ىلاعت هللاب تنمآ تنأ نإف ،ىلاعت هللا هفشي امتإ ادحأ يفشأ ال ينإ

 امك هيلإ سلجو كلملا ىتأف ،هنأش لج هلنا هافشف ىلاعت هلناب نمآف ‘كافشف ىلاعت

 :لاق ،يتر :هل لاق ؟كرصب كيلع ةر نم :[١٦١]كلملا هل لاقف ،سلجي ناك

 ىلع هلد ىتح هبتعي لزي ملف هذخأف }هللا كبرو يتر لاق ؟يريغ بر كلو

 ©صرباألاو همكألا ئربت ام كرحس نم غلب دق ينب يأ:كلملا هل لاقف ،مالغلا

 لزي ملف هذخأف.ىلاعت هللا يفشي امنإ ءادحأ يفشأ ال ينإ :لاق ‘لعفتو لفغتو

 ضىبأف ،‘كنيد نع عجرإ :هل ليقف ،بهارلاب ءيجف٬بهارلا ىلع هلد ىتح هبتعي

 سيلجب ءيج مث ،هاقش عقو ىتح هقشف٬هسأر قرفم يف هعضوو راشنملاب اعدف

 اوبهذا :لاقف ‘هباحصأ نمرفن ىلإ هعفدف ىبأف ،كنيد نع عجرإ :هل ليقف ،كلملا

 الإو هنيد نع عجر نإف هتورذ متغلب اذإف هب اودعصاو ،اذكو اذك لبج ىلإ هب

 فجرف تئش امب مهينفكا مهللا :لاقف ،لبجلا هب اودعصف هب اوبهذف ،هوح رطاف

 :لاقف ؟كباحصأ لعف ام كلملا هل لاقف يشمي ءاجو اوطقسف لبجلا مهب

 هولمحاف هب اوبهذا :لاقف ،هباحصأ نم نيرخآ رفن ىلإ هعفدف ،ىلاعت هنلا مهينافك

 هب اوبهذف ‘هيف هوفذقاف الإو هنيد نع عجر نإفرحبلا هب اوطتسوتت روقرق يف

 لاقف٬يشمي ءاجف ،اوقرغف .ةنيفسلا مهب تافكناف ،تنش امب مهينفكإ مهللا :لاقف

 تسل كتإ كلملل لاق مث ىلاعت هللا مهينافك لاقف ؟كباحصأ لعف ام :كلملا هل

 ،دحاو ديعص يف ساتلا عمجت :لاق؟وه امو :لاق هب كرمآ ام لعفت ىتح يلتاق

 6سوقلا دبك يف مهسلا عضت مث ؤيتنانك نم امهس ذخأت مث ‘عذج ىلع ينبلصتو

٢٣٠٨



 كلذ تلعف اذإ كنإف ينمرا مث ،مالغلا بر ميحرلا نمحرلا هللا مسب لقو

 نم امهس ذخأ مث عذج ىلع هبلصو دحاو ديعص يف سانلا عمج مثءينتلتق

 بر ميحرلا نمحرلا هئلا مسب لاق مث ،سوقلا دبك يف مهسلا عضو مث .هتنانك
 انمآ :سانلا لاقف.تامف مهتملا عضوم يف هغدص ىلع هدي عقوف هامر مث 6مالغلا

 دق كرذح كب لزن هللاو دق٬ رذحت تنك ام تيأرأ هل ليقف٬كلملا ىتأف مالغلا برب

 مل نم:لاقو نارينلا مرضأ و تتحف ،ككتللا هاوفأب ديداخألاب رمأف ،سانلا نمآ

 تءاج ىتح اولعفف :لاق اهيف اومحتقا :مهل ليقوأءاهيف هومحقأف هنيد نع عجري

 كنإف يربصا هامأ اي :مالغلا اهل لاقف ،اهيف عقت نأ تسعاقتف ،َيبص اهعم ةأرمإ

 ةملس نب دامح نع جاجحلا نب ملسم هجرخأ حيحص ثيدحاذه .قحلا ىلع

 هيلعوسيع نيد ىلع ناك الجر نأ هبنم نب بهو نع قحسا نب دمحم ركذو

 مهيلإ راسف هوباجأف نارجن ىلإ عقوف مالتملا هيلع ىسيع نيد ىلع يقب دق مالتملا

 .هيلع اوبأف ةيدوهيلاورانلا نيب مه ريخو ريمح نم دونجب يدوهيلا ساون وذ

 ج رخ. نميلا ىلع طانرأ بلغ نأ املف ،افلأ رشع ينثإ قرحأو ديداخألا مهل ذخف

 دبع لتق ساون وذو :يبلكلا لاقو ،قرغف ‘هسرفب رحبلا محتقاف ،ابراه ساون وذ

 ةميزخ نأ :ركب يبأ نب هللا دبع نع قحسا نب دمحم لاقو ،رماثلا نب هللا

 نب هللا دبع اودجوف ،[٢٦٦١]هنع هنلا يضر باطخلا نب رمع نمز يف ترقتحا

 اذإو امد تثعبنا اهنع هدي تليمأ اذإ هسأر يف ةبرض ىلع هدي اعضاو رماث

 كرابت هللا ير هيف بوتكم ديدح نم متاخ هدي يفو اهناكم ىلإ تتترا تكرت

 متدجو ام اودبعا نأ بتكف ،هنع هللا يضر باطخلا نب رمع كلذ غلبف ،ىلاعتو

 نم كلم نارجنب ناك :لاق هنع هللا يضر سابع نبا نع ءاطع ىورو ؤهيلع

 لبق ةرتفلا يف ليبحرش نب ليحرش نب ساون وذ فسوي هل لاقي نميلا كولم

 دبع هل لاقي مالغ هدالب يف ناكو ةنس نيعبسب ملسو هيلع هنلا ىلص يبنلا دلوم

٠٩.



 ملو مالغلا كلذ هركشف ث رحتسلا هملعي ملعم ىلإ هملسأ هوبأ ناكو ،رماث نب هللا

 بهار هقيرط يف ناكو ؛ملعملا ىلع فلتخي لعجف هيبأ ةعاط نم اةب دجي

 ثيدح ىنعم نم ابيرق ركذ يف كلذ هبجعأف ‘توتصلا نسح .ةءارقلا نسح

 مهسب ينيمرتف كريرس ىلع تنأو كتكلمم لهأ عمجت :لاق ؟كلتقأ فيك :لاقف

 نيد الو ،رماث نب هللا دبع هلإ هللا الإ هلإ ال :سانلا لاقف ،كلملا لعفف يهلإ مساب

 ادودخأ ةخأو ككتسلا هاوفأ ذخأو ةنيدملا باب قلغأو كلملا بضغف هنيد الإ

 لاق نمو ‘هكرت مالسإلا نع عجر نمف ،الجر الجر مهضرع مث ،اران هالمو

 ةأرمإ هتكلمم يف تناكف ،هقرحاف ،دودخألا يف هاقلأ رماث نب هللا دبع نيد ينيد

 نع يعجر ا :كلملا اهل لاقف عيضر مه دحأ ةثالث دالوأ اهلو ملسأ نميف تملسأ

 مث 9 رانلا يف هاقلأف ربكألا اهنبا ذخأف تباف ،راتلا يف كدالوأو كتيقلأ الإو كنيد

 يعجرا :اهل لاق مث . رانلا يف يناثلا ىقلأف تبأف ‘كنيد نع يعجرا :اهل لاق

 ،ع وجرلاب ةأرملا تسهف. رانلا يف هوفكيل اهنم يبصلا اوذخأف٤تباف كنيد نع

 ،كيلع سأب الو قحلا ىلع كنإف مالسإلا نع يعجرت ال هامأ اي :يبصلا لاقف

 نب رمع لاق ديعس لهأ مزهنا امل :ريبج نب ديعس لاقو هرثإ ىلع همأ تيقلأو

 اوسيل مهنإف ماكحألا نم سوجملا ىلع يرجي ءيش يأ هنع هللا يضر باطخلا

 رمخلا تناكو باتك مهل ناك دق لب :بلاط يبأ نب يلع لاقف٬باتك لهاب

 عقوف ،هتخأ اهلوانف ‘هلقع ىلع هتبلغف مهكولم نم كلم اهلوائق ،مهل تلحأ

 امو تيتأ يذلا اذه ام كحيو :اهل لاقو مدن ركتسلا هنع تبهذ املف ،اهيلع

 . لحأ لجو زع هللا نإ لوقتو سانلا بطخت نأ هنم جرخملا :تلاق ؟هنم جرخملا

 ابيطخ ماقف ،هتمرحف مهتبطخ هوسانتو سانلا بهذ اذإف «تاوخالا حاكن مكل

 هللا ذاعم :مهتعامج سانلا لاقف ،تاوخألا حاكن مكل لحأ لجو زع هللا نإ :لاقف

4.٣



 مهيف طسبف٤باتك يف انيلع لزنأ الو يبن هب انءاج ام هب رقن الو اذهب نمؤن نل

 فذقو ،ادودخأ مهل ةخف ،اورقي نأ اوباف فيسلا مهيف دآرجف ،اورقي نأ اوباف طوتنلا

 لاقو ،هليبس الخ باجأ نمو ثرانلا يف هفذق ىبأ نمف اهيلع مهضرعو رانلا هيف

 اوتخف .ءاسنو الاجر اوذخأ ليئارسإ ينب نم [٣٦١]دودخألا باحصأ :كاحضلا

 مكفذقن وأ نورفكت :لاقفءاهيلع نينمؤملا اوماقأف نارينلا هيف دقوأ مث ادودخأ مهل

 نبا نع يفوعلا نع ةياورلا هذهو ‘هباحصأو لايناد هنأ نومعزيو ،رانلا يف

 باحصأ ناك:بلاط يبأ نب يلع نع ليفطلا وبأ لاقوءامهنع هنلا يضر ساتع

 دقلو » يلع أرق مث ،هموق ىلإ ةشبحلا نم ايبن هللا ثعب يشبح مهيبن دودخألا

 هعباتف مهاعدف.ةيآلا ا «مهنمو كيلع انصصق نم مهنم كلبق نم السر انلسرأ

 اران هوألمف ادودخأ مهل اوتخف ،مهنم تلفأ نم قثوأ و ،هباحصأ لتقف مهلتاقف سان

 ةأرماب اوؤاجف ،هوكرت مهعبات نمو هيف يمر ملسو هيلع هننالص يبنلا عبات نمف

 لاقو يعنامت الو يعزجت ال هامأ اي :يبصلا لاقف تعزجف ‘عضري يبص اهعم

 نارجنب دحاو ةثالث ديداخألا تناك:لتاقم لاقوء طبنلا لهأ نم اوناك:ةمركع

 وهف ماشلاب يذلا امأ ، رانلاب اوقرح سرافب ىرخألاو ؛ماشلاب رخآلاو ،نميلاب

 وهف برعلا ضراب يذلا امأو رصن تخبف سرافب يذلا امأو يمورلا سونايطنأ

 يف لزنأو انآرق امهيف هنلا لزني ملف ماشلاو سرافب يذلا امأو ساون وذ فسوي

 يف هسفن ىفخأ ليجنإلا أرقي نمم املسم الجر نأ كلذو نارجنب تناك يذلا

 ليجنإلا ةءارق نم ءيضي رونلا رجاتسملا تنب تأرف ليجنإلا أرقي لعجو ‘لمع

 هربخأ ىتح هب لزي ملف مهربخي ملف .هلأسف ،هأر ىتح هقمرف اهيبال كلذ تركنف
 ةأرماو لجر نيب اناسنإ نونامثو ةعبسو وه هعباتف ،مالسإلاو نيدلاب

 ٧٨. : ةيالا رفاغ ةروس )١()
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 مهل ةخف٬ساون وذ كلذ عمسف ‘ءامتسلا ىلإ مالتسلا هيلع ىسيع عفأر امدعب اذهو

 6 رانلا يف هفذق رفكي نأ ىبأ نمف رفكلا ىلع مهضرعي اهيف دقوأو ضرالا يف

 دلو اهعمو تءاج ةأرمإ نإو ،هفذقي مل مالتسلا هيلع ىسيع نيد نع عجر نمو

 نع تعج ف اهنبا ىلإ ترظن دودخألا ريفش ىلع تماق الف ؛ملكتي ال ريغص
 ةثلاثلا تناك املف تارم ثالت كلذك لزي ملف٬تمتقت ىتح تبرضف ىرانلا

 تعمس املف يفطت ال اران كمامأ ىرأ ينإ هامأ اي :اهنبا اهل لاقف ععجرت تبهذ

 يف فذقف ،ةتجلا يف اهنباو ىلاعت هلنا اهلعجف راتلا يف امهسفنأ اعيمج فذق كلذ

 باحصأ لتق » :ىلاعت هلوق كلذف اناسنإ نوعبسو ةعبس دحاو موي يف رانلا

 هللا ىَجن :سنأ نب عيبرلا لاق ،دودخألا نم الدب « دوقولا تاذ رانلا دودخألا

 6 راتلا مهتسمت نأ لبق مهحاورأ ضبقب راتلا يف اوقلأ نيذلا نينمؤملا ىلاعت

 اهيلع مه ذإ »مهتقرحاف راقكلا نم دودخألا ريفش ىلع نم ىلإ رانلا تجرخو

 ىلع ادوعق اوناك :دهاجم لاق .نينمؤملا نوبتعي سولج راتلا دنع يأ ،(دوعق
 ام ىلع) دودخألا اودخ نيذلا هباحصأو كلملا ينعي مهو دودخألا دنع يساركلا

 نع نوعجري مهنأ مهتدارإو راتلا ىلع مهضرع نم ''(نينمؤملاب نولعفي

 ىتح الالض نينمؤملا نودهشي ينعي :لتاقم لاقو روضحو دوهش )مهنيد

 مهنم اوهرك ام :[٤٦١]ساتع نبا لاق .(مهنم اومقن امو منتصلا ةدابع اوكرت

 لاق ،ابيع مهيف اوملع ام :ليقو ،مهنم اوباع ام :لتاقم لاقو ،هللاب اونمؤي نأ الإ

 لاني الف هكلم يف « زيزعلا هللاب مهناميإ ألإ انيد مهيلع اوركنأ ام :جاجزلا

 لك ىلع هللاو ضرألاو تاومتسلا كلم»هل يذلا مذي الف ،هتبلاغم يف ليمجلا

 .مهلاعفأ نم ءيش

 )١( ةيالا ، جوربلا ةروس ٦.
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 تنتف :لاقي ')(تانمؤملاو نينمؤملا»اوقرحأو اوبتع اونتف نيذلا نأ ديهش »
 مهلف اوبوتي مل مث »ا"١ نونتفي رانلا ىلع مه موي» هريظن هتقرحأ يأ ءيشلا
 »ليقو "نينمؤملا اوقرحأ امنإ ،(قيرحلا باذع مهلو» مه رفكب منهج باذع

 يتلا راتلاب مهقرحأ لجو زع هللا نأ كلذو ىاينتلا يف قيرحلا باذع مهل

 سنأ نب عيبرلا لاق ،مهتقرحاف دودخألا نم مهيلإ تعفترا ،نينمؤملا اهب اوقرحأ

 تاحلاصلا اولمع و ،اونمآ نيذلا نإ» :لاقف ،نينمؤملل ةعأ ام ركذ مث:يبلكلاو

 باوج يف اوفلتخاو ،«ريبكلا زوفلا كلذ راهنألا اهتحت نم يرجت تانج مهل

 ميدقت هيف ليقو ،لتف دقل ينعي دودخألا باحصأ لتف هباوج:مهضعب لاقف مسقلا

 :ةداتق لاق ،(ج وربلا تاذ ءامتسلا )يف دودخألا باحصأ لتف هريدقت ريخأتو

 هذخأ اذإ باذعلاب هذخأ نإ :سابع نبا لاق ،(ديدشل كبر شطب نإ» هباوج

 مالكلا انلطأ دقلو ءا ديدش ميلأ هذخأ نإ» :ىلاعت هلوقك ،ا"”(ديدشل )ةملظلاب

 ةَّمج ةدئاف نم الخ ام نكلو ،مهيف فالتخالا ءاج امو ،دودخألا لهأ فصو يف

 .قيفوتلا هننابو

 :نزي يذ نب فيس كلملا

 سيق نب نامعنلا نب ثراحلا نب ةعرز نب نامعنلا نب نزي يذ نب فيس كلملا

 نب ورمع هانع يذلا وهو نزي يذ نب رماع نب ربكألا فيس نب ديبع نبا

 (ث) :ةيواعمل اباوج يلع نب نسحلل هلوق يف صاعلا

 ()نزي يذ نب فيسو نادمه وذ ليحارش هناك اليختسم يشمي لبقاف

 7 .............”..”””..==”=ح حضحخ= = ح ح >>“‘.ء=ے٦ ٢.٧ :ةيالا ،جوربلا ةروس )١-٢(
 ١٢. : ةيألا تايراذلا ةروس )٢(

 ١٠٢. ةيآلا دوه ةروس )٤(

 .٠٥١۔٩٤١ص ثنميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن يريمحلا )٥(
 ١٥٠. ص هسفن ردصملا )٦(
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 نب نامعنلا هدنع دجوف ،همايأ رخآ يف ناورشونأ ىرسك ىلع دفاولا وهو

 مخل نب هرامن نب رصن نب كلام نب يدع نب ورمع نب سيقلا ئرما نب رذنملا

 همظع و هسلجم نم هل ماق ، رذنملا نب نامعتلا هآرو لخدو “©فيس نذأتسا املف

 .همظع و ىرسك هبرقف برعلا ينعي نارمس كلم اذه : نامعنلل ىرسك لاقف

 كمع نبا انأ :هل لاقو ةةرصتلا هلأسو هتتصق هيلع صصقف ؟كتجاح ام :هل لاقف

 هدنع ماقأو ؤهدع وف ،ككلم يف نوكيو هدلبلا ذخأي نم انعم هجوف ،كنول ينولو

 رمأف ،كلملل ءابح لاقف ؟اذه ام :هل لاقف ،مهارد هيف بابعب هيلإ ثعب دق ناكو

 مل مل :لاقو ىرسك بضغف ،سانلا اهبهنف ،مهاردلا ترثتناف ،بابعلا قيقشتب

 ‘ رصنتلا الا كلملا نم درأ ملو ةضذفو به ذ يضرأ لابج :لاقف ؟يئابح لبقت

 راشتسا ىرسك نإ مث ،هدنع ماقاف رصنلاب هدعوف ‘كلو كدالب يدالب نوكت نأو

 ؟ةيئان هدالبو رصنلاب هتدعو دقو يبرعلا اذه رمأ يف نورت ام :لاقف هتبزارم

 نإ :ناذبوملا [٥٦٦رهل لاقف ‘كل نسحأ ءافولاو كلم نباو كلم تنأ :اولاق

 لتقلا اوبجوتسا دق اموق كنوجس يف نإ :لاق ؟وه امو :لاق ،ايأر يدنع

 مههَجوو .ح السلاب مهوقو مهيلع همتقف ،ثكترواسأ نم الجر رظناف ،مهمنا رجب

 . ") تدرأ يذلا ناك اوكله نإو ‘كمساب ناك اورفظ نإف هعم

 نينوجسملا نم الجر اوراتخاو ‘هعم مههجوو ‘هنوجس يف نمب ىرسك رماف

 مِلَسو امهدحأ قرغف ،نيبكرم ىلوت دق ناكو ،مهيلع هرتاف ارزهو هل لاقي

 نب قورسم مهيقلف ،ندع لحاسب اوجرخف زرهوو فيس هيف يذلا ، رخآلا

 يأ ىلع :لاق رزهو نإ مث كانه اولتتقاف ،شابحألا عومجب مرشألا ةه ربأ

 دعب بكر مث ، ربكالا زعلا ىلع لاقف مهدأ ىلع :اولاقف ؟[لتاقي] مهكلم ءيش

 ١٥٠. ص ؛‘هسفن ردصملا( ( ١
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 اونبج ةشبحلا نأ مث "مهلتاقف لغب ىلع :اولاقف ؟بكر اذام :لاقف ،الغب كلذ

 لقتنا :لاقف ،رامح ىلع بكر دقو :اولاقف ؤارامح مهريمأ بكرف ،لاتقلا نَحف

 ةباصع جرختساو ‘هتنانكو هسوقب اعد مث ‘هكلم لذو لتلا ىلإ زعلا نم

 نم امهس ج رختسا مث ؤهريغ اهرتوي نكي ملو ‘هسوق رتوأو ،هينفج اهب بصعف

 هينيع نيب يتلا ءارمحلا ةرتلا بحاص :اولاقف ،مهكلم ينورأ :لاقف ،هتنانك

 تمزهناو طقسف ‘هغامد يف مهتسلا لغلغتو ةتوقايلا قلفف ،رزهو هامرف
 ١. ةشبحلا

 اولتقف \ةعقاولا هعم اورضحف ،فيس ءاقل يف نميلا لهأ عمتجا دق ناكو

 ىلإ دهع ىرسك ناك دقو ؤلتقلا نم مهنم ملس نم اورسأو ،اميظع التق ةشبحلا

 لهأ لأساف نميلا ىلإ ترص اذإ :لاقو ،ةقطنمو ،ةعلخو ،جاتب هطانأو زرهو

 هل ملسف ‘كولملا نم ناك نإف نزي يذ نب فيس ينعي ،لجرلا اذه نع نميلا

 يل ثعباف ‘كولملا نم نكي مل نإو ،ةقطنملاو ةعلخلاو جاتلا هسبلأ و ،رمألا

 مهلأس نميلا لهأ عمج املف .يربخ كيتأي نأ ىلإ دالبلا طبضاو هسأرب

 جاتلارزهو هسبلاف ءانراثب مئاقلاو ،انكلم نباو انكلم .اولاقف ؤفيس نعرزهو

 نب فيس لوقي كلذ يفو ،ىرسك هرمأ امك ،هيلإ رمألا ملسو ةقطنملاو ةعلخلاو

 (') :ارعش نزي يذ

 راوسأ جوتم لك ءانبأ ةبصعب شويجلا ىلإ تومس دقلو

 رافظألا كباش ةشيبب دسأ هنأك بورحلاب ضيبأ لك نم

 راذح نيح تالو هنم راذحف مكيلإ ريسي نزي يذ نبا اولاق

 رابخألا مجرت ريغ سانلل نكي ملو راحبلا ججل يف تميخ

 .١١٥١ص ‘هسفن ردصملا )١(

 .١٥١ص ثنميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن "يريمحلا )٢(
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 رارحألا بياتك نيب تيفاو مهيلع راغملا اونمأ اذإ ىتح

 ('يراثب ديبعلا نم تيضتقا ىتح مهديرشو مهلتق لتقأ تلز ام

 ةمالتسلاب هنونهي٬برعلا لئابق هوجوو © شيرق هوجو يف ١٦٦ ] ٠ ]ملسو هيلع هلا

 ىلع اولخدف ٬لوخدلاب هونذأتساف هب هللا هديأ امو ‘ةشبحلا دبعأ ىلع رفظلاو

 نب ةعرز نب ريفع نب نامعتلا نب نزي همساوءنزي يذ نب فيس

 يدي نيب ملكتي نمم تنك نإ:لاقف ،مالكلا يف بلطملا دبع هنذاتساف٬‘ث راحلا

 هلوحو كيدي نيب بلطملا ديع ماقف مالكلا يف كل اذأ دقف كولملا ءانبأو كولملا

 وه و ‘لواقملا ءانبأو لواقملا هراسيو هنيمي نعو ثكولملا ءانبأو كولملا

 لاقف ‘ ريرحلاو زقلا للح هيلع و .هيضراع و هقرفم يف ربنعلاو كسملابخمضم

 اتابن كتبنأو ءاخذاب اخماش ابعص اعينم اعيفر الحم كلحأ هللا نإ :بلطملا دبع

 مركأ يف هعرف قشناو هلصأ تبثو هتموثرج تزعو هتمورأ تباط ابيط

 هيلإ يذلا ٥‘برلا سأر نعللا تيبأ تنأو 6©نطوم بيطأو ندعم

 يذلا اهعيبرو دابعلا هيلإ اجلي يذلا اهلقعمو ،دامعلا هيلع و ،اهدومع وءاهداقم

 تنأ نمركذ لمخي ملو ‘فلخ انل تنأو٬فلسريخ انل كفلسو سدالبلا هب بصخت

 هتيب لهأ ةداسوم.هنلا مرح له ] نحنو كلملا اهنأ هفلخ تنأ نم كلهي ملو.هفلس

 كفشك نم ءانآرس ام ركذ نم انفحتأ يذلا كلملا اهيأ كيلإ انصخش.مارحلا

 ةةيزرملا دفو ال ةئنهتلا دفو نحنف ءانبركأ يذلا مهلاو ىانقلقأ يذلا مغلاو بركلا

 نب بلطملا دبع انأ :لاق ؟ملكتملا تنأ مهيأو :لاقف ‘كلملا ىلع انمدقأ يذلا اذهف

 دبع اندف ينم ندا :لاق ،معن :لاق ؟ىملس انتخأ نبا :لاقف ،فانم دبع نب مشاه

 .٢٩٥١۔١٥١ص ؛‘هسفن ردصملا )١(
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 ةقانو الهأو ابحرم :لاقف ‘هعم نيذلا رفنلا ىلع و هيلع لبقأ مث ،بلطملا

 فرعو ،مكمالك كلملا عمس دق ؤالزج ءاطع ىطعثو ،الحن و اكلمو الجرو

 متمقأ ام ةماركلا مكلو ،يّهلا لهأو ىدلبلا لهأ متنأو ،مكتليسو ليقو ،مكتبترم

 ءارهش اهب اوماقأف ،دوفولاو ةفايضلا راد ىلإ اوضهن مث ،متنعظ اذإ ءابحلا مكلو

 ‘فارصنالاب مهل نذؤي الو ،هيدي نيب فوقولا الو ،هيلإ لوصولاب مهل نذؤي ال

 ‘بلطملا دبع ىلإ لسرأف ،مهل هبتنا مث ،تايارجلاو قازرألا مهيلع تيرجأو

 اي :لاقو ،هيلإ لبقأو هسلجم مركأو ،[هناكم نم] هناكم برقو هتلزنم ىندأف

 ينكلو ‘هب حأ مل كريغ نوكي ولو ،يملع رس نم ضقوفم ينإ "بلطملا دبع

 غلاب هنإف ،هيف هللا نذأي ىتح ،ايوطم كدنع نكيلف ،هيلع كتعلطأف هندعم كتتجو

 هانرتخا يذلا ملعلا سنوزخملا ملعلاو نونكملا باتكلاب تدجو ينإ 6هرمأ
 .ةايحلا فرش هيف ،اميظع ابطخو اميسج اربخ ءانريغ نود هانزجتحاو ،انسفنأل

 اهيأ :[١٧٦١]بلطملا دبع لاقف ‘ةَصاخ لكلو ،ةقاك سانلل تامملا ةليضفو

 لاق ،رمز دعب ارمز ردملاو ربولا لهأ كادف لوقت امف ،ربو رس نم كلثم كلملا

 ةماعزلا هب مكلو ،ةمامإلا هل تناك ،ةمالع هيدلو "ةماهتب مالغ ةلو اذإ :فيس

 .اردقو ،اهاجو ،ارخفو ،افرش هب هللا مكديزيو ،ةمايقلا موي ىلإ

 هلثمب مدق دفاو تاي مل ربخب تيتأ دق ،نعللا تيبأ كلملا اهيأ :بلطملا دبع لاق

 ءارورس هب دادزأ ام هاتا يذلا هرورس نم كتلأسل اهماظعإو كلملا ةبيه الولو

 يذلا هثلخ :لاق حاضيإلا ضعب حضوأ دقف حاصفإب ينربخي كلملا ىأر نإف

 دق همعو هتج هلفكيو ،همأو هوبأ تومي ،ةماش هيفتك نيب ،دّمحم همسا دلوي

 6هءايلوأ هب هللا زعي ءاراصنأ اتم هل لعاجو ،اراهج هثعاب هلاو ،ارارم هاندجو

 مئارك مهب حتفتيو عضرع نع هنود سانلا نوبرضيو ،هءادعأ هب لذيو

 نارينلا دمخيو ،ناثوألا رسكيو ،ناطيتثلا رجزيو ،نمحزرلا دبعي عضرلا
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 هلطبيو ركنملا نع ىهنيو ،هلعفيو فورعملاب رمأي شلدع همكحو ؤشًلصف هلوق

 :كلملا هل لاق ،ادجاس هلل بلطملا دبع رخف :لاق قدصلاب قطنيو قحلا لوقيو

 .كانيع تّرقو كتلزنم تعفتراو ‘كبعك العو ‘كردص جلث دقف ‘كسأر عفرا

 اهيأ معن :لاق ؟بلطملا دبع اي ارثأ هل تيأر وأ ،انيش هرمأ نم تسسحأ اله

 هايإ يبح ةدش نمف اقيفر ارذح هيلع و ابجعم هب تنكو ،نبا يل ناك كلملا

 دبع نب بهو تنب ةنمآ اهمسا ،يموق منارك نم ةميرك هتجوز ،هل يماركإو

 همعو هتج هلفكو ،همأو هوبأ تام ادمحم هتيمس دلوب تءاجف ،ةرهز نب فانم

 .ا) ةمالعلا نم تركذ ام لك هيفو ،ةماش :لاق وأ ،ةمالع هيفتك نيب

 كنإ ،بصنلا ىلع تامالعلاو ،بُجحلا يذ تيبلاو :نزي يذ نب فيس هل لاق

 ،كل تلق امك هب تقطن يذلا نإو ،بذك ريغ قدص لوق ،بلطملا دبع اي هتجل

 ،اليبس هيلإ هنلا لعجي ملو ،هؤادعأ مهنإف ،دوهيلا هيلع رذحاو ‘كنباب ظفتحاف

 نإ هيلع مهنمآ تسل ينإف ‘كعم نيذلا طهرلا ءالؤه نود كل تركذ ام وطاو

 كل نوبصنيو لياوغلا كل نوغبيف \ةسائرلا هل نوكت نأ نم ،ةسافنلا مهلخذت

 توملا نأ الولو إمهنم رذح ىلع نكف ،مهؤانبأو كل نولعاف مهو لنابحلا

 راد برثيب ريصأ ىتح ،يلجرو يليخب هيلإ ترسل ‘هثعبم لبق يحاتجم

 ماكحتسا اهب برثي نأ ،قباسلا ملعلاو ،قطانلا باتكلا يف دجأ ينإف هتكلمم

 هيلع فاخأ ينأ الولو ،اهيف هربق عضومو ،اهنم هترصن لهأو ،هرمأ

 باسنأ تأطواأل ،تاهاعلا هنع هيلع ىشخأو تافآلا هيلع يقتاو ،تايازرلا

 ريغب كلذ فراص يتكلو ،هركذو هفرش هنس ثدح ىلع تنلعأو هبعك برعلا

 ةئامب مهنم [٨٦١]دحاو لكل رمأ مث ،رفنلا ءالؤه نم كعم نمب ينم ريصقت

 .٤٥١-٣٥١-٢٥١ص ثنميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن ‘يريمحلا(١)

٣١٨



 ةرشعو ؛ربتلا نم لاطرأ ةرشعو ثءامإ ةرشعو ،ديبع ةرشعو ،لبإلا نم

 ةرشعب بلطملا دبعل رمأو :لاق 4 آربنع ءولمم شركو ةضفلا نم لاطرأ

 تامق ،لوحلا سأر دنع هرمأ نم نوكي امو هربخب ينتنا :لاق مث كلذ فاعضأ

 سانلا اهيأ :لوقي كلذ دعب بلطملا دبع ناكو :لاق لوحلا لوحي نأ لبق فيس

 يقب اميف ينطبغي نكلو ىدافن يل هنإف كلملا ءاطعإب مكنم لجر ينطبغي ال نم

 ؟لوقت اذام :هل ليق اذاف ٥هرخفو هسلجمو هركذو هفرشب يدعب نم يبقعلو يل

 تماصلا ('سمش دبع نب ةّيمأ لوقي كلذ يفو ،نيح دعب هابن نوملعتس :لوقيف
 .ا" ارعش ٢ ح

 قونو لامجأ راوكأ ىلع اياطملا هلمحت حدللا انبلج

 قيصع جف نم ءاعنص ىلإ {. ىمارت اهعبارم ةفغلغم
 قيرشظلا مأ اهنوطب تاوذ يرفتو نزي يذ نبا انب مؤت

 قوربلا ىلإ ضيمولا ةعقاوم اقورب اهلياخم نم ىعرتو

 قيثولا بسحلاو كلملا يذ ىلإ تراص ءاعنص تقفاو املف

 (")قيلطلا هجولا ةشاشب نسحب اياطعلا انل ردأ كلم ىلإ

 ةج ،شيرق نم سيصق نب فانم دبع نب سمش دبع نب ةيمأ :سمش دبع نب ةيمأ )١(
 يف شيجلاو برحلا ةدايق هل تناكو .ةكم ناكس نم ناك ،يلهاج سلدنألاو ماشلاب نييومالا
 همع نباو وه ناكو ،ملسو هيلع هلا ىلص يبنلا دلوم دعب ام ىلإ شاعو ،هيبأ دعب شيرق
 ءاعنص يف ( نادمغ ) هرصق يف نزي يذ نب فيس ىلع دفو نميف مشاه نب بلطملا دبع

 رظنا.هذه هتلحر يف رعشلا نم اتايبأ يقرزألا هل ىورو ةشبحلا ىلع هراصتناب هتننهتل
 .٢٢ص .٢ج ءمالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا

 .٥٥١۔٤٥١ص ضنميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن يريمحلا )٢(
 ٣٢. ص ،٨0ج ثليلكإلا :نسحلا دمحم يبأ ،ينادمهلا :يف تايبألا رظنا )٢(

٩



 يذ نب فيس حدمي لاقف ،يفقثلا '"١تلصلا يبأ نب ةيمأ دفولا يف ناكو لاق

 ٠ أ عش .)٢(
 : ارعس ںري

 الاوج ءادعالل رحبلا ميخم نزي يذ نباك الإ راثلا بلطي ال

 الاس يذلا رصنلا هدنع دجي ملف هتماعن تلاش دقو لقره ىتأ

 الا فغيإ تعرسأ دقل نينسلا نم ةعباس دعب ىرسك وحن ىنثنا مث

 الابجأ ضرالا رهظ قوف مهلاخت مهمدقي رارحألا ينبب ىتأ ىتح

 الاص ذإ عورلا موي رزهو لثمو هل دونجلا ناد ئتف ىرسك لثم نم

 الاثمأ ضرالا يف مهل تيأر نأ ام اوجرخ ةبصع نم مهرد هلل

 الابشأ ناطيفلا يف حّنشرث ادسأ ةحجاحج ابلغ ةبزارم اضيب

 الاطبأ تهبن دقلف اوبكر را الأ مهعئالط تدان اذإ نوفرعي ال

 الاذق ضرألا يف مهديرش ىسمأ دقف بالكلا دوس ىلع ادسأ تلسرأ

 الالحم كنم اراد نادمغ سأر يف اعفترم جاتلا كيلع اينه برشاف

 [٩٦١]الان يذلا لان ادحأ ىرت لهف نزي وذ ليقلا كوبأ هانب ارصق

 فوع نب ةعيبر يبأ نب تلصلا يبأ هللا دبع نب ةيمأ وه :يفقثلا تلصلا يبا نب ةيمأ (١)

 ىلع اعلطم ناكو .مالسإلا لبق قشمد مدق .فئاطلا لهأ نم ،ميكح يلهاج رعاش ؛يفقتلا
 ةدابع اوذبنو رمخلا مهسفنأ ىلع اومرح نمم وهو ىادبعت حوسملا سبلي ءةميدقلا بتكلا

 داع و ‘مالسإلا اهئانثأ يف رهظ نينس ينامت ماقاف ،نيرحبلا ىلإ لحرو ‘ةيلهاجلا يف ناثوألا
 .يبن هنأ معزي :هل ليقف ملسو هيلع هنا ىلص هلا دبع نب دمحم ربخ نع لاسف ثفئاطلا ىلإ
 هلأست شيرق هتعبتف هنع فرصناو ؛نآ رقلا نم تايآ هنم عمسو ةكمب هيلع مدق ىتح ج رخف

 جرخو .هرمأ يف رظنأ ىتح :لاق ؟هعبتت لهف :اولاق "قحلا ىلع هنأ دهشأ :لاقف ،هيف هيار نع
 ديري ماشلا نم ةيمأ داعو ردب ةعقو تثدحو ةنيدملا ىلإ هللا لوسر رجاهو .ماشلا ىلإ

 هرابخأ .تام نأ ىلإ فئاطلاب ماقاو عنتماف ،هل لاخ نبا مهيفو ردب لهأ لتقمب ملعف ،مالسإلا

 اهفرعت ال ةبيرغ ظافلأ دوجول هب نوجتحي ال ةغللا ءاملعو ،ىلوالا ةقبطلا نم هرعشو ةريثك
 :نيدلا ريخ يلكرزلا رظنا.مهللا كمساب :بتكلا لوأ يف لعج نم لوأ وهو ،بردعلا
 ٢٢٣. ص .٢ج مالعألا

 .٥٥١ص ثنميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن ،يريمحلا(٢)

٣٢ .



 الاثمت هنم نكر لك ىلع ىرت هل دازتسملا مخ رلاب ًاقطنمم

 الابسإ كيدرب يف مويلا لبسأو مهتماعن تلاش ذإ كسملاب لطأ

 (الاوبأ دعب تراصف ءامب ابيش نبل نم نابعق ال مراكملا كلت
 (٢) :ةنماثملا كولم

 كلملا حصي ال ريمح تمع زف ،ةينامث مهدالوأو ،ةينامثلا كولملا مه و ةنماثملا

 ،هولزع مهنم دحاو لزع ىلع اوعمتجا نإو .ةينامثلا ءالؤه هميقي ىتح اهل

 (") :ارعش ندج يذ نب ةمقلع لوقي مهيفو

 لايقأ ريخ اوناكو اكولم اوناك ةينامث كالمأ ريمحل تناك

 لاخلاو ةجلا ميرك رفزح وذو ندج وذو رحس وذو ليلخ وذف

 لاع ح ذاب ىلع اب نلابلعث وذ هبسنت نيح مهنمو تيده عمساف

 لاوق ملعلاب ئرما لثم كيبني الو نالكثع وذ مهميمص نمو

 لاخلا انره د يف انكالمأ كال وأ مهنماث ح اورض وذو راقم وذو

 (غ)لادباب اهنم اوتأ كولم اهنم تينف املك موق تاتويب اوناك

 ليلخ وذ [ةرمو] ربكالا نابلعث وذ قوفو 6[رحس وذ] ليرب :ءالؤه لاق

 نب ددس نب ديز نب كلام نب ثراحلاو ليبحرش ونب نالكثتع وذ محامحو

 ديز نب كلام نب راقم وذو .رغصالا ابس نب] رغصألا ريمح وهو ،ةعرز

 .٦٥١۔٥٥١ص ثنميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن يريمحلا )١(
 :ارعش يريمحلا ديعس نب ناوشن مه ركذ دقو ةينامنلا كولملا وأ ةنماتملا ) ( ٢

 حامج دعب رهدلا فرصل اولذ هكلمو كولملا ةنماثملا نيأ

 حاورص وذو ندج وذو رحس وذ مث ليلخ وذو نابلعث وذ
 حام هدعب نالكثُغ اذ احم دقلو رف ذح وذ وأ راقم وذ وأ
 حالصإلاو داسفإلا يوذ اوناك ريمح نم ىرثلا ةنماثملا كلت

 صعب رظنأ ٥٦ ١٥٧١ ص نميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن يريمحلا رظنا

 . ٤١ص ٨ نم ليلكإلا يف ةديصقلا تايبا
 .٧٠٥١ص ‘هسفن ردصملا (٤۔٢)

٣٢١



 نب كلام نب ثراحلا نب ح اورص وذو ‘ رغصالا ريمح نب ةع رز نب ددس نبا

 [ونب] ةمرح وذو سسلغو ىسيعو .[رغصألا ريمح ةعرز نب ددس نب ديز

 وذ ةمقلعو رغصألا ريمح وهو ،ةعرز نب ددس نب ديز نب ليبحرش نب ملسأ

 نب ثراحلا نب ليبحرش نب دعس نب ثوغلا نب ديز نب ثراحلا نب ربكألا ندج

 كلملا ةنبا سيقلب مهنمو رغصألا ريمح ةعرز نب ددس نب ديز نب كلام

 نب ميري نب لاوح وذ لآ مهنمو رحس يذ نب ليبحرش نب حرس نب داهدهلا

 دالوأ نوربألا يف محامحلا مهنمو رفوح يذ نب بيشقلا لآ مهنمو ،راقم يذ

 ديز نب ورمع نب رحب دالوأ نوّيرحبلا مهنمو ،ليبحرش نب نالكثع يذ محامح

 ةمقلع و ‘كلملا نافيق وذ ةمقلع مهنمو ليبح رش نب ليلح يذ ةرم نب برك نبا

 .) ندج يذ لآ نم امهالك رعاشلا ندج وذ

 :دثارم وذ

 تامو ‘برام باب نم جرخ يذلا وهو رحس يذ نب ليقلا دثارم وذ

 نيب نميلا مسقف رحس يذ نب ليبحرش نب حرس نب داهدهلا هيخأ نبا

 ا""طعانو ريمح دالبب كانه هدالوأو نوبلا ىلعاب ٢ 'نادمعو نارجن ىنبو هدالوأ

 ,٨١٥١۔٧٠٥١ص 6نميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن 6،يريمحلا ) ( ١

 نادمع رصق اهيفو نوبلاب نادمع دنسم اهيفو نوبلا ىلعاب نميلا يف ةنيدم :نادمع(٢)
 . ٨ج .ليلكإلا :نسحلا دمحم يبا ينادمهلا رظنا .سيقلب ةكلملل وهو فورصملا

 .٥٨+٢٨+٨٥ص

 دحأ وهو .نينث لبج سأر يف ةعطقم ةرودم ءاضيب ةعنصم يهو }نميلا يف ةنيدم :طعان (٢)

 يذلا ريبكلا ةكلمملا رصق طعان روصق نمو .مشلث رصقل لباقم عفترم لبج وهو نولا لابج
 ةيشاحلا نكاما ىوس ارابك ارصق نيرشع نع ديزي ام اهيفو ،ةوعل يذ رصقو ،©قرعي ىمسي
 فوجم ءاملل فيرك هتحتو الا رصق نم اهيف امو ‘توحنملا رخصلاب كحالس روس اهيلع ناكو

 اعارذ نورشع و فين اهنم دحاو لك لوط ،تاميظعلا تاناوطسالا اهيفو ج رهصم رافصلا يف

 :ينادمهلا لوقي اهيفو ةعبرم
 اطقاسو بارتلا لوحسم حبصاف اطعان لزلز رهدلا نا رت ملا

 اطباه وبنلا ةفط نع هناقنأل ةطسب نيبس ديشلا دعب بكبكي
.٥٢۔٤٢ص ،٨ج ثليلكإلا :نسحلا دمحم يبأ ،ينادمهلا رظنا



 ديبع نب ريمح يبأ نب ديعس نب ناوشن رعاشلا لئابق مهنمو ءاه ريغو ١) )رافظو

 ريمح يبأ نب ةمالس نب ميهاربإ نب لضفم نب نمحرلا دبع نب مساقلا يبأ نبا

 نب لآ دبع نب ديز نب ثراحلا نب نمحرلا دبع نب دثارم نب سيق نب عرقأ نبا

 يذ نب ناتسح نب [٠٧١]نارمع نب دثارم نب ليبحرش نب ةعرز نب ليبحرش

 نويسوتلاو تقولا كلذ نم رافظب نوينايبذلا هدلو نم 6 رحس يذ ني دثارم

 نمو ،سون تيب يمس هبو رحس يذ نب ساون يذ دلو نم ،اهيحاونو ءاعنصب

 اكلم ناكو ،نادمه نادلب نم رهاظلاب نيم يذ رصق ىنب يذلا دثارم يذ دلو

 .(") نادمه ىلع

 ،رافظ نم برقلاب ميرتب ربق دجو :ليلكإلا نم عساتلا ءزجلاب ينادمهلا لاق

 تدجوف ٨6 رحس يذ نب دثارم يذ نب نايبذ يذ ربق وهو اهنكست كولملا تناكو

 ىلع نزحت ال:اهيلع بتكو هتايح يف تطقس تناكو ،بهذلاب ةيبصم ةنبل

 ح ول هربق يف نايبذ يذ عم دجوو 0 دئاع ريغ كايند ىلإ كنإف . دثارم اذ كسفن

 ناونق فيرخ ةنئامتسل هللاو يبأ نايبذو دثارم وذ انأ :هيلع بوتكم بهذ نم

 [ميلظلاو] ميطللاو ،نايذحن فيرتصلاو انئابآ لثم يأ :تايآ حيج كولم نارجهب

 فيرخ ةئامتس انييح ؛مهتغلب ةثنألا يه و يتأرماو انأ :لوقي هريسفت ،ناسبلن

 سبليو اهيدتجي ةضفلا :فيرتصلاو ىانئابآ لثم ىرأ انأ ححيج كلمرافظ انرجهب

 .'") ميلظلاو ميطللا

 رصق نادير رصقو نزي يذ رصق اهنم روصق اهيف بصخي لقحب ةفورعملا رافظ :رافظ )١(
 راجحأ اهقوف امو ةصقلاب جراخلا رزؤم ناك هنال نابكوك رصقو ناطحوش رصقو رافظب ةكلمملا
 رافظل ناكو :رصن وبأ لاقو .رهاوجلا فونصو ع زجلاو ءاسفيسفلاو دوعلاب قطنم هلخادو ضيب
 ضنابخ بابو 6ناوده بابو ،هنام بابو ‘هقرخ بابو ثفالسألا بابو ءالو باب ) باوبأ ةعست
 :نسحلا دمحم يبأ "ينادمهلا رظنا.(لقحلا بابو 0" ةرامس وهو " ديعص بابو ،ةةروح بابو
 ٢. ٩۔٢٢ص .٨ج ليلكإلا

 ١٦. ٩ص نميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن ٥ي ريمحلا ) ( ٢

(٣) ص هسفن ردصملا ١٦٠ .



 يتإ :دنسملاب هيف بوتكم بهذ نم حول كولملا رباقم نم ميرتب ربق يف دجوو

 ددتمب نحطو نمتي يد كلمتف ،دثارم يذ نب رقش يذ فون تنب ةجابيد انأ

 ببس هنبأ ام نتاو ىلإ غيلإ نزحيف عمسي نمف 0 متدقتعاف يل ريسودب يرجي

 ةمطح يف يل يرتشي نأ يدبع ترمأ يأ :لوقي يتوم حنج اهتوم نكل يتليح

 ىتح اهباب اهيلع تقلغأ يأ :تدفتعاف ،هدجي ملف ،ؤلؤل ةُّمب نيحط ةم تعقو

 'ااهتوم لثم اهتوم نوكي نأ اهدعب اهيلح سبلت ةأرمإ ىلع تعد مث ،تتام

 نم مسلا يل لوأ كدمحو اذإ دثارم تنب ةعمس يبأ بابق لوح دتسُم دجوو لاق

 رامثو ابرط ديري ربزهو جدهأ نب هكاوفلاو هب ىتأ لوأ دهار هبلطي دنه ضرأ

 اذه مهمدخت تناك نجلا نأ ىوري نمو ‘ريمح دنع دبع فلا ىمتت فيرخلا

 :سابع نب هللا دبع لاقو .ليلكإلا نم عساتلا ءزجلا يف بوقعي نب نسحلا لوق

 ،دثارم يذ لآ ةنماثملا نم ناكو :نادمه رخافم باتك يف ،يبهذملاب فورعملا

 مهب ريمح رابخأب ءاملعلاو ،مهمدخت نجلا تناكو الامج .ريمح لمجأ اوناكو

 لهأ مهنأل سيقلب ببسب كلذو اصوصخ دثارم يذ لآ يف هلك كلذ نوري

 كولم هيف دتحي يذلا هرعش يف لماكلا دعس مهب رختفا دقو ،اهتيب

 ]١٧١[ اذه انباتك يف ركذ دق ارعش لاقف نايبذ وذ ركذو 6مهبرختفاوريمح

 ربالا ربكالا ددعلا ىلإ فوني يذ نمو ليرب يذ نمو

 ا'[رهزي مهدعب نمو اراخف انلبق يتنيا نايند يذو]

 : نيحمرلا يذ نب محرت وذ كلملا

 نب ميلس نب درجع نب رفعي نب نيحمرلا يذ نب محرت وذ مهدعب نم كلم مث

 ه رغصالا ريمح وهو ةعرز نب ددس نب ديز نب كلام نب ثراحلا نب ليبحرش

 .٠٦١ص ‘هسفن ردصملا )١(

 .١٦١ص ثنميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن يريمحلا )٢(

٣٦٤



 مّحرتت تنأ :لاقيف ،لثملا مهب برضف ريمح فارشأ نم محاريلا هدالوأو

 هنأك :سانلا لوقت كلذكو .محرت يذ لآ نم كنأك فرشتتو مظعتت :يأ انيلع

 . زفوح يذ لآ نم هنأك انيلع زقحت وه :اضيأ سانلا لوقتو ،نافيق يذ لآ نم

 مهفرش مظعل رفيج يذ لآ نم هنأك انيلع رفيجت وه :اضيأ سانلا لوقتو

 . ) مهرخفو

 :ثراحلا نب رفعي رهب وذ كلملا

 ريمح نب ددس نب ديز نب كلام نب دعس نب ثراحلا نب رفعي رهب وذ وه

 ناكو ،هل لمع يف سانلا رقس هنأ ليقو ،لواقملا ءامظع نم ناك رغصألا

 همأ هتمزالف ،رهب يذ لمع يف سانلا عم هردابف ،دلو اهل زوجع ريمح يف

 ال :هل تلاقف ةبوقعلا فاخأ ينإ :لاقو ىبأف ‘لمعلل هريسم لبق ءادغ هل لمعتل

 دارأ املف ،رهب يذ ىلإ اهدلو عم تراس ىدغت املف ‘كعم ودغأ انأو كيلع ساب

 :زوجعلا تلاق ، هرخأتل هتبوقع

 (")رخآل ادغو كل مويلاف رهب اذ اي كرماب قفرت

 هدلو نمو .لمعلا كلذ عطقو زوجعلا مالكب ظعتا هنإ :لاقيو ،ةبوقعلا هنع فكف

 ام “بوقعي نب دمحأ نب نسحلا ينادمهلا هنع ذخأ يذلا اهتباتسنو ريمح ةمالع

 رصن نب دمحم رصن وبأ وهو ،اهرابخأو ريمح باسنأ نم ليلكإلا يف هفنص

 نب ليبحرش نب رفعي نب به و نب دمحم نب هلنا دبع نب دعس نب هللا دبع نبا

 نب رمش نب ديز نب رغصألا رهي يذ نب رفعي نب ليإ بهو نب ديز نب بيرغ

 يذ رفعي نب ليإ بهو نب ةعرز نب ليبحرش نب ةعرز نب رمش نب ليبحرش

 نم هنيدب برهو انيد افيفع اعرو رصن وبأ ناكو .ثراحلا نب ربكالا رهب

 .٢١٦١ص ‘هسفن ردصملا )٢(

٣٢٥



 صصبنح تيبب 4 ] رهب يذ] هذج رصقب انكاس ناكو .اةهدعُص ىلإ ةطمارقلا

 ماقاف اهبشخ عبتت رهشأ ةعبرأ رانلا تماقأف يطمرقلا فحالملا يبأ نبا هقرحاف

 . (٢ ةطمارقلا رمأ ىضقنا ىتح ؛هدعصيب [هقلا همحر] رصن وبأ

 مهةج ملعب مهل ملع الو ء[شقوب] سرون يبأ لآ ةاضقلا رصن يبأ دالوأ نمو

 ،هدحو مهبهذم ملع الإ ملع لك يف سانلا نودهزي مهو ةعيشلا يأر ىلع مهنأل

 دعسأ نب ثوغلا نب ديز نب كلام [ نب ثراحلا] نب ملسأ نب ربكالا نزي وذو

 هدلو نم رغصألا ريمح نب ددس [نب ديز] نب كلام نب يدع نب فوع نبا

 نب ةفرط لاق ،نافيق يذ نب حيب وذو ،ىرسك ىلع دفاولا سنزي يذ نب فيس

 (' :ارعش رختفي ا")يركبلا دبعلا

 رصن وبأ ناك ميظع رصق اهيف زاجحلا يلاصي ام ىلإ نيتلحرم دعب ىلع ةنيدم :ةدعص )١(
 ناكو رهب يذ دهع نم هباوبأو هتراجنب ناكو .رهب يذ مهذج نامز نم هنوثراوتي هؤابآو
 مل رهدلا لوط ىلع رفاوحلاو مادقألا ئطاوم نم اهطاسوأ تعطقنا دق طالب نم مقاعم هيف

 .ةيرجه نيتئامو نيعستو سمخ ةنس يطمرقلا قحالملا نب ءارب هقرحا ىتح ارماع لزي
 نم ةطمارقلا رمأ ضقن ىتح اهب ماقاف ةدعص ىلإ بره رصن ايا نال 6 رصن يبال ناكو

 رفعي نب صبنح مسا عضوملا مزلو .ةبشخ عبتت رهشأ ةعبرأ رانلا هيف تماقأو ءاعنص
 ،ليلكإلا :نسحلا دمحم يبأ :ينادمهلا :رظنا.رهب يذ لآ نم هنكس نم رهشا هنل ©يرهبلا

 . ليلكالا يف ام اهيلع انلضف 4 ةحفيصلا يف بارطضا عم ٢٥۔١٥ ص ٨ج

 .٣٦١۔٢٦٦١ص ثنميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن ،يريمحلا )٢(

 سيق نب ةعيبض نب كلام نب دعس نب نايفس نب دبعلا نب ةفرط :يركبلا دبعلا نب ةفرط )٢(
 نب يمعد نب ىضقأ نب بنه نب طساق نب لئاو نب ركب نب يلع نب بعص نب ةباكع نبا
 .ليلقلا الإ هرعش نم ةاورلا دنع سيلو .ناندع نب دعس نب رازن نب ةعيبر نب دسأ نب ةليدج
 ورمع دبع دنع هتخأ تناكو ،مه ريغ ءاجهو مهناجه ىلع انيرج هموق نم بسح يف ناكو
 اهجوز رمأ نم انيش ةفرط تخأ تكشف ‘هنامز ديس ورمع دبع ناكو ،دثرم نب رشب نبا
 :لاقف هيلإ

 امهلم ةرارس نم بيسع نلقي هلوح ننكمي يحلا ءاش نإو
 يبا :ينادمهلا .٨٠١ص ،ءارعشلاو رعشلا :ملسم نب هثنا دبع دمحم يبأ ةبيتق نبا :رظنا

 .٨٩١۔٧٩١ص .٨ج ؛ليلكإلا :نسحلا دمحم

 .٣٦١ص نميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن يريمحلا )٤(

٣٢٦



 ('حويبلاو ىغولا توص نم ريمح اننأ انلاخأ نم بسح

 يذ نب دمحي وهف ثحاونألا وذ امأو مهفرشو مهزعو ريمحب هموق هش

 هبعالت همأ تناكو ،حاونألا وذ ةنيذأ دمحي يسو ،محري يذ وخأ ،نيحمترلا

 كلذل يمسف ]١٧٦[ هانيذأ ايو ؤهانيع اي :لوقتو اهردص ىلإ همضتو هلبقتو

 امنيبف ،هع رش لفحج يف ديصي اموي جرخف ،ديتصلا يف جلو بشو اشن مث ،ةنيذأ

 هتحانف هقنع َقدف داوجلا رثعف ،رحج يف هداوج ذي تعقو ذإ ؤايبظ دراطي وه

 ،حاونألا وذ كلذب يمسف ،حونتو هربق ىلع رقعت موي لك ،ةنس نيعبرأ هأ

 يذلا وهو 6‘هاضراع مقتسي ملو ،نتسلا ثدَح تامو ،سانلا لمجأ نم ناكو

 (") :ارعش ةدعاس نب سق هيف لوقي

 ("حا١ورألا بلاس ةنيذأ ىلعو هشرع كتاه نبا ىلع نامزلا كرب

 :ليحارش نب نافيق وذ

 يذلا ، ربكألا ندج يذ نب ةمقلع نب ثوغي نب ساسأ نب ليحارش نب نافيق وذ

 دبع نب مساقلا يبأ نب ديبع نب ريمح نب ديعس نب ناوشن سيرلا خيشلا هركذ

 يف ،مولعلا سمش باتك بحاص ‘ةمالس نب ميهاربإ نب لضفم نب نمحرلا

 حبصأ يذ يفو هيفو ريمح بقانم اهيف دتع يتلا ،ةيريمحلاب ةفورعملا هتديصق

 .(ُ) :لوقي

 (ث)حابصإلاو ءاسمإلاب جني مل حبصأ وذ وأ نافيق وذ نيأ مأ

 ةعاجشلاو مركلاب اروهشم اداوج اكلم ،ليحارش نب نافيق وذ ناكو

 ١٦٣. ص ‘هسفن ردصملا )١(

 )٢( ؛‘هسفن ردصملا ص١٦٣۔١٦٤.

 )٢( ‘هسفن ردصملا ص١٦٤.

 )٤( ؛‘هسفن ردصملا ص١٦٤.

 )٥( هسفن ردصملا ص١٦١٤.

٣٢٧



 ‘تام ىتح عزانم اهيف هعزاني ملو ،ةكلمملا يف هتتم لطت مل هنأ الإ ةباجنلاو

 . ') روهشملا كلملا حبصأ وذ هدعب نم كلمف

 :كلام نب تراحلا حبصأ وذ

 يمسو 6 رغصالا ريمح نب يفيص نب سيق نب ديز نب كلام نب ثراحلا وهو

 .حابصلا حبصا ىتح هرتوا نم نع مان مث اردغ اودع ازغ هنال حبصا وذ

 )٢) :رعاشلا لاق ةيحبصألا هيلا بسنت يذلا وهو .حبصأ وذ يمسف

 '"١ال ولغم امناق ةيحبصالاب هموزيح اوعطقف فيرعلا اوذخأ

 :رعش رخآ لاقو

 '"١يحبصالا اهفيس يف ديز دقو اهفيس ترهش ةما ىرا

 :نيبعشلا وذ ناسح

 ةيواعم نب سيق نب ورمع نب ديز نب ليهس نب نيبعتتلا وذ نانمح ددعب كلم مث

 نب بيرغ نب نطق نب ناديح نب ثوغلا نب لئاو نب سمش دبع نب مشج نبا

 نيقليفلا وذو نيبعشلا وذ يمسو .ربكالا ريمح نب عسيمهلا نب نميا نب ريه ز

 '“. ريشب نب نامعنلا لوقي هيفو ةميظعلا ةليبقلاو ميظعلا يحلا :بعتلاو

 '`١١هراضخنا :ودبلا كلن نزي وذو شع ريو انم نيبعشلا وذ ناتسحو

 :رغصذلا لاوح وذ رماع

 نب رغصألا لا وح وذ رماع وه و ‘لاوح وذ هدعي كلم نيبعتلا وذ تام املو

 ١٦. ٤؟ص ؛هسفن ردصمل زا ( ) ١

 ١٦٥. رص .هستن رذنصصحمن {ا ) ٦)

 ١٦٥. ص هسفن رذنصملا رظنا يعارلا لاق :لصالا يفو ( )
 ١٦٠. رص ؛نميلا لايقاو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن ؤي ربمحنا ( : )
 ١٦. - ص .قفن ردصملا } ت )

 ١٦٥. ص .هسفن ردصمل لا )٦)

٣٢٨



 متقملا ةنماتملا دحأ راقم يذ نب ميرت نب حمرتتلا نب داز نب ىلآ نب ةجسوع

 يف نميلا اوكلم ،يلاوحلا بيرك نب نمحرلا دبع نب رفعي لآ دلو نم مهركذ

 ىتح ٠ ءافلخلاو قا رعلا ناطلس اوبراحو اماع نيسمخو ةنام ردق مالسإلا

 هنباو ،نميلا عيمجو تومرضح كلمف . رمأل ا ىلع )١) رفعي نب دمحم بلغ

 يلوو 6هرهاشب هل يصوأو .ءاعنص دجسم ] [٢ ٧ ١ ىنب يذلا دمحم نب ميه اربإ

 نب ناسغ نب سيق نب ديعس نب سنوي نب دعس نب لتضفملا رزجملا فرج ىلع

 نب بعك نب نايبظ نب ثراح نب بعك نب نايبظ نب ةعيبر نب هللا دبع نب ديز

 دبع نب ميهاربإ نب ماعدلا قزع ىلع ىلوو ،جحذم نب دارم نب معنأ نب فوع

 نب دعس نب ةمام نب رهزأ نب ريمع نب لجح نب رهزألا نب رساي نب هللا

 نب نامرد نب ةيواعم نب ماعدلا نب بحرأ نب نايلع نب هللا دبع نب ةريمع

 ايلاو نجحم وبأ هدنع ناكو ،نادمه نب لفون نب ناريح نب مّنشُج نب ليكب

 لاقف هيلع فلاخو ؛ماعةلا هيلع ريغت مث هدعب ماعلا ىلو مث .اهيلع

 .ا )رعاشلا < ٢

 ةلزنملا ميظع يف هوعفر رفعي انبأ لح ماعدو

 هل ايجار رقفلل ابحاص انكاس ناتأ دوط يف ناك

 ءاعنص ريمأ ،يريمحلا ) لاوح يذ ينب نم ) يلاوحلا ميحرلا دبع نب : رفعي نب دمحم )١(

 الالقتسا ءاعنص ىلوتي هوبا ناك .مابش مهكلم رادو "نميلا يف ةيلاوحلا ةرسالا تالاجر نم

 دمتعملل ةعيبلا ذخاف ،هفلاخ رفعي نب دمحم هنبا نأ ريغ .ه ٢٢٣٠ ةنس سابعلا ينب ةالو مواقو

 مئاهتلا لا نميلا فيلاخم عيمج اهيلإ مضو ،ءاعنص ىلع دمتعملا هالوف ه ٢٥٧ ةنس يسابعلا

 يف همسا ركذو ،ءالولا رفعي نب دمحم هل رهظأف ( دمحم نب ميهاربإ ،دايز نبا اهيف ناكو )
 نم داع املو ؛ميها ريإ هنبا ءاعنص ىلع فلختساو ه ٢٦٢ ةنس رفعي نبا جحو ةبطخلا

 نكي نملو ،هنع ةباين مكحي ميهاربإ هنبا رمتساو مويلا ىلإ يقابلا ءاعنص عماج ىنب جحلا

 برفغملا دعب هلتقف دمحم هيبأ لتق ىلع ميهاربإ هديفح ضأرحف دمحم هيبأ ةريس نع ايضار
 .٤٤١ص ،٧ج ؛مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنا .( مابش ) دجسم ةعموص يف

 .٦٦١ص نميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن يريمحلا )٢()

٣٢٩



 ةلصتم ةمج ,تابهب رفعي انبا لك بحف

 هلمع هيف لمعي ادغف قرع يداوب هالو مث

 (اهلكا ءوس ورج ىرجت نم هفلاخ نأب هازاج مث

 ؛هاف هللا صضنفال هرد هلل ،لاق اميف داجأ دقلو ،هريغ اضيأ لاقو

 اماقتنا يداعألل مهع رسأو كولملا ريخ رفعي نبا تيأر

 اماقم ديبزب عطتسي ملف هكلم ىلع يمجربلا ىغب
 ("١مالس يغبي ىليذهلا ىلوو تامركملا اهب ىلو ناجيتو

 ،دمحأ نب دشار نب ناطلسلا مهنم .تومرضح مابشب ،ماعةلا ينب ةج ليذهلاو

 . () خانم وذ هدعب كلم مث

 :سمش دبع نب ةعرز خانم وذ

 بيرغ نب نطق نب ناديح نب ثوغلا نب لئاو نب سمش دبع نب ةعرز وه

 كولم نويخانملا هدلو نم ربكالا ريمح نب عسيمهلا نب نميأ نب ريهز نبا

 بسنو رفعج فالخم همساب يمس يذلا دمحم نب رفعج [ريمألا مهنم] ،نميلا

 لثم اضيأ قارعلا ناطلس هيف اوفلاخو ىصقألا نميلا نويخانملا كلمو .هيلإ

 . '٨ث شيرق نم ءافلخلا ةعاط تحت اولخدي ملو “نييلاوحلا

 :ةهربأ نب رمش حاضولا

 ةهربأ نب ليبحرش نب رغصالا ةهربأ نب رمش وهف ‘حاضولا هدعب كلم مث

 هشرفاف إملسو هيلع هنا ىلص هنلا لوسر ىلع دفاولا وهو ،ليقلا حابتصلا

 .١٧٦١ص هسفن ردصملا )١(
 .٧٦١ص ‘نميلا لايقاو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن "يريمحلا )٢(
 .١٧١٦١ص ‘هسفن ردصملا )٢(
 .١٧٦١ص هسفن ردصملا )٤(

٣٣٠



 هيلع هنلا ىلص هنلا لوسر رمأو ،هومركاأف موق ميرك مكاتأ اذإ :لاقو ،هءادر

 هللا لوسر اي ليقو ،برامب حلملا لبج هعطقأو ،بينلا نم الامج ضيبألل ملسو

 هلاق ام ضيبألا لاقتساف ،هريغ نميلا لهأل حلم الو بذعلا ءاملا هتعطقأ كنإ

 لئاو نب رجحلل هءادر شرفأو ‘لالك دبع نب ثراحلل هءادر شرفأو

 نب ةيواعم رمأو رغصالا ابس نب تومرضح نب ابس نب ]١٧١٤[ يمرضحلا

 ،ءاضمزرلا هيلإ اكشف \ةيوعم هعمو ةنيدملا ماطأ ضعب هلزني نأ نايفس يبأ

 ةيذحأ سبلي نمم نايفس يبأ نباب تسل :رجح هل لاقف ،هءاذح هريعي نأ دارأو

 نكلو ،كولملا فادرأ نم تنأ الو ال :لاقف ‘كفلخ ينفدرأ :هل لاقف ،كولملا

 . ") شيرق كموقل افرش كلذب ىفكو يتقان لظب لظتسا

 :نينرقلا وذ بعصلا

 باتكلا يف هللا هركذ يذلاو ،ةسلا ىنب يذلا نينرقلا وذ بعصلا هدعب كلم مث

 اهركذو اهحرش ىلإ ةجاح الف ،ةريهش ةريتو نينرقلا وذ رابخأو ،ميركلا

 ؤ") حاضولا ةميذج هدعب كلم يفوت املف ،سانلا عم اهترهشل
 :حاضولا ةميذج

 نب ناربك نب نسحأ نب نامثع يذ نب ةعرز نب ديز نب ثراحلا نب ةميذج وه

 ثراحلا هاخأ لتق [يذلا] رغصالا ريمح نب يفيص نب سيق نب ديز نب حبصأ

 . شربألا كلام نب ةميذج هدعب كلم تام املف هسرع كتاه بقلملا

 :شربألا كلام نب ةميذج

 ةقلامعلا نم اكلم لتق دق ناكو ثةريحلاب اميظع اكلم ناكو ثءابزلا هتلتق دقو

 نب ةنيذأ نب ناتسح نب برط نب ورمع تنب ةكلملا ءابزلا وبأ ورمع هل لاقي

 ...حصألا ةقرعم يق باعيتسالا :ربلا دبع نا 0)
 .٧٨١ص ،٨ج ليلكإلا :نسحلا دمحم يبأ ،ينادمهلا )٢(
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 قيلمع نب ربزه نب ةليبع نب يوال نب نزام نب برع نب ربزه نب عديمتسلا

 بيرغ نب نطق نب ناديح نب ثوغلا نب لئاو نب سمش دبع نب راوّصلا نبا

 ماشلا كولم ةقلامعلا تناكو ث ربكألا ريمح نب عسيمهلا نب نميأ نب ريهز نبا

 برحلا امهنيب تماقف ،شربالا اهيلع ردقي ملف عينم نصح يف ءاتزلا تناكو

 .اهحاكن هيلع ضرعت ةميذج ىلإ تلسرأ ءاتزلا نإ مث ،نامززلا نم ةليوط ةدم
 لجزرلل لاقي كلذكو اهرعش ةرثكل ءابزلا تيمتسو ،هكلم ىلإ اهكلم عمتجي ملو

 هاهن اهيلإ ريسملل زهجت املف ،كلذ ىلإ ةميذج اهباجأف ،رعشلا ريثك ناك اذإ بزأ
 ىلإ فزت سورعلا نإ كلملا اهيأ :لاقف ،'"يمخللا ورمع نب ريصق هريزو

 نم برق ىتح اهيلإ راسو ،هنم لبقي ملف ،كيلإ تتأ ةقداص تناك نإف ،لعبلا

 اميف ينتيصع دقل كلملا اهيأ ريصق هل لاقف ،اهدونج هيقلف ،اهتنيدمو اهنصح

 نيب اوراسو كب اوطاحأ ةأرملا هذه دونج تيأر نإ :لاق ؟وه امو :لاقف ىضم

 سرفلا ريصق هل ضرعف ءابزلا دونج هب اوطاحأف .ريخ مهدنع سيلف كيدي

 اوضبقف ءابزلا دونج هب تطاحأف ،اهيلع اجنف ريصق اهبكرف ،اهبوكر نع لغشف

 © يصعلا هب ىوهت نم لض ام لاقف هب يوهت سرفلاو ريصق ىلإ رظنف ،هيلع

 رعش نع تفشكقف ءاتزلا هب اومدق مث ،الثم اهلسرأف يصعلا ىمست تناكو

 .اهيبأ ىلع نزحلا مظعو ءاهسفنل دهعتلا كرتل ؤاميظع الوط لاط دقو ،اهتناع
 تشطب ترمأ مث ؟ةميذج اي لعب تاذ ينارتأ :تلاق ءاهجرف نع هل تفشك املف

 ‘كلملا مدب [٥١٧١]اوظفتحا :تلاقو ‘هشهاور عطقت نأ ترمأو ‘همدل

 ةصقلا لاجر دحأ "يمخللا ورمع نب دعس نب ريصق :يمخللا ورمع نب ريصق )١(
 يار بحاص ناك .ةيلهاجلا يف ( ءابزلا ) نم ( يدع نب ورمع ) ماقتنا يف ٠ة روهشملا
 :سملتملا هيف لاق دقو .قايسلا يف هنصق تدرو .ش ربالا ةميذج ءاصلخ نسم 6ءاهدو

 سهيب فيسلاب توملا مارو ريصق هفنأ زح ام راتوالا بلط يف و
 .٩٩١ص .دج .مالعالا :نيدلا ريخ .ىلك رزلا رضنا

٢



 نب ورمع هدعب رمألا ىلوف ،الثم اهلسرأف هلهأ هعيض امد اوعد :ةميذج لاقف

 ا يدع

 :ا""'يدع نب ورمع

 الا لمعي ال هل اريزو اريصق ذختاو هتخأ نب كلام نب يدع نب ورمع وه

 هل لاقف . ءاتزلا نم كلاخ رأثب تذخأ ينتعطأ نا :ريصق هل لاقف كيأرب

 ذخو ،يفنأ عدجاو يلع بضغا :ريصق لاقف يأر يف كفلاخأ الو :ورمع

 حربي ملو ،كلذ ىلع مدقأ ال انأ :ورمع لاقف ؤيرودو يعايضو يديبع و يلام

 اكشف . ءابزلا ىلع ريصق مدقف كلام ذخأو كفنأ عدجو عاطأ ىتح ريصق هب

 رججتي الام هيطعت نأ اهيلع راشف !هتندأو هتبرقف هب كلملا ورمع لعف ام اهيلإ

 لاملاب هتمي نأ ورمع ىلإ لسريو ،قارعلا قوس ىلإ رجتي ناكو تلعفف ،هيف

 نم ايادهلاب اهيلإ يتأيو ‘كلذ فاعضأب اهيتأي ناكو ،ءاتزلا لام ىلع هديزيو
 .لعفف لاجرلاب هتمي نأ ورمع ىلإ رمأ ريصق نإ مث ،ةبيجعلا هفئارطو قارعلا
 لامجلا ىلع ريا رغلاب مهو ةنيدملا لخد ىتح مهب راسف ‘ لبإلا ىلع مهلمحف

 لالخب لبإلا كلت ضعب ىلع هرارغ باوبلا نعط اولخد املف .ح السلا مهعمو

 بثوو باوبلا حاصف لالخلا كلذب باوبلا هباصأ امل لجرلا ط رضف ،هديب ناك

 ىلا ترظن ءابزلا تناك دقو .ح التسلا مهيديأ يفو لبإلا ىلع مه نيذلا لاجرلا

 .٨٠٢۔٧٠٢نص ٦. ج .باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ) ( ١

 تخأ زاق ر بح يف عقو ثيح ( نات ريضلا ) هيمنص عم شربألا ةميذج ىلا لسرأ ) ( ٢

 ‘تدارأ ام اهل ناكو ءاهدي بلطي مت ارمخ اهاخأ يقسي نأ هيلإ تبلط يتلا شربألا ةميذج
 رثأ هل رين ملف يدع برهو ،اركفتم ضرالا ىلع بكأ و ةميذج مدن اهجاوزل يلاتلا مويلا يفو
 .هدلو عم هلعجو ةميذج هبحا } ( ورمع )هتمس امالغ شاقر تدلوو ركذ هل عمسي ملو
 يف لماكلا : ريتألا نبا : رظنا .ةميذج هلاخ ةلتاق ءابزلا نم مقتنا يذلا وه اذه ورمعو

 .٤٦٦۔٣٦٢ص ١0ج .خيراتلا
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 ().؟رعش تلاقف كلذ لبق لبإلا

 اديدح مأ نلمحي الدنجأ اديئو اهيشم لامجلل ام

 (")ادوعق امثج لاجرلا مأ اديدش ادراب نافآرص مأ

 ناك متاخ صف تعلق ورمع اهيلع لخد املف 6،يدع نب ورمع ءابآزلل روص دقو

 تّصم املف 4 ورصع ديب الو يديب :تلاقو .هتتصمف مس هتحت ناكو اه دي يف

 عم اهدالب يدع نب ورمع كلمو ،ورمع اهيلإ لصي نأ لبق تتام متاخلا صف

 . "" هلاخ راثب اهنم ذخأو ،هدالب

 : [نزيضلا كلملا تنب ةريظنلا ةصق ]

 ينب نم ةيواعم نب '‘!نزيضلا كلملا تنب ةريظنلا ةصق ةصقلا هذه ةريظنو

 زفاحلا نب ورمع نب ناولح نب حيلس نب عختلا نب روزن نب مارحألا نب ديبعلا

 اريثكو ةريحلا كلم دقو ،نزيتضلا لاقيف ©فّرعُي اهبو ةلجرج همأو ةعاضق نبا

 نزيضلا ناكو تارفلاو ةلجد نيب اثتيركت لابجب وه و :يبلكلا لاق 6ماتثلا نم

 .٠١٢٣۔٨٠٢ص ،٢٦ج ‘باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا )١(

 نب ناوشن “يريمحلا .٨٦٢ص ١0ج ثخيراتلا يف لماكلا :ريثألا نبا :يف تايبألا رظنا )٢(
 ١٧. ٤ص نميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس

 .١١٢۔٠١٢ص ،٢٦ج ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا )٢(
 ناك ؛ميدق يلهاج كلم يعاضقلا يحيلسلا ديبعلا نب ةيواعم نب نزيضلا :نزيضلا 65

 ؛مورلا ىلاوو ؛ماشلاو ةريزجلا كلم .اهكولمو برعلا لايقأ هفاخت ،ةعنملاو سابلاب اروكذم
 ىمست تناكو ( ةيسداقلا و ةفوكلا نيب ) تاسيرعلا اهنم اراثأ ىقبأو .سرفلا مواقو
 هنإ :لاقيو ( نزيض ةرامع ) ةيسارفلاب اهانعمو ( دابآ نزيض ) نع ةفرحم ( اابآنزيظ )
 :نيدلا ريخ ،يلكرزلا :رظنا .فاتكألا وذ روباس هيف هلتق .ةريزجلا يف رضحلا يناب وه
 .٦١٢ص ،٣ج شمالعألا

 روباس اهانب نم لوأ ناك ،ةنيصح ةعلق اهيف لصوملاو دادغب نيب ةروهشم ةدلب :تيركت )٥(
 :هللا دبع نب توقاي يومحلا رظنا.لئاو تنب تيركتب تيمس :ليقو ،كباب نب ريشدرأ نب
 .٨٢ص .٢ج ،نادلبلا مجعم

٤



 لئابق هعم ناكو ىماشلا نم اريثكو ةريحلا كلم دق ا"رضحلاب اميظع اكلم

 وذ روباس كلملا هيلإ ضهنف ٠ سرفلا ىلع تارافلا ريثك ناكو ةعاضق

 هرصحفقف كسرفلاو مجاعألا عومجب سراف كلم كباب نب ريشدرأ نب ) )فاتكألا

 نزيتضلا تنب ةريظتلا موي تاذ هيلع تعلطا ىتح هيلع ردقي ملو نينس ثالث

 ىلع هلدت اهنأ هيلإ تلسرأف ،هتوهف اليمج ناكو روباس تأرف نصحلا نم

 . كلذب اهل دقعف ؛هئاسن ىلع اه رثؤيو اهحكني نأ طرش ىلع نصحلاب ةروع

 مهل رهن ىلإ قيرط وهو "ضرالا تحت قفن نصحلا ]١٧٦[ لهال ناكو

 هيلا لخدف 4 قيرظطلا كلت ىلع ةريظنلا هتلدف { راثرنثلا هل لاقي نصحلاروسب

 ةريظتلاب تاب روباس نإ مث ،نزيتضلا اولتقو نصحلا لهأ اولتقف روباس دونج

 هذه كرهس ناك مب :روباس اهل لاق .حبصأ املف ،متت ملف ةرهاس تتابو اسرعم

 ماعتلا بغزب وشحم شارف هنإف اهل :لاقف ‘كشارف ةنوشخ نم :هل تلاق ؟ةليللا

 نيب ء ارضخ سآ ةقرو ىلإ رظنو ءاطوأ الو هنم نيلا ىلع كولملا منت ملو

 ناك ام :لاقف ،اهفزن نم متلاب ةقرولا عضوم لاسف اهلوانتف ،اهنكع نم نيتنكع

 ‘ دهشللاو رمخلا وفصو دبزلاو خملاب : تلاق ؟كودفغي كوبأ

 ةينبم يه و ،تارفلاو لصوملا نيبو اهنيب ةيربلا يف تيركت ءازإب ةنيدم مسا :رضحلا )١(
 ج ربلا نيبو اريبك اجرب نوتس اهيف ناك :لاقيو .اهباوبأو اهفوقسو اهتويب ةسدنهملا ةراجحلاب
 هل لاقي كلم اهمكح ‘مامح هبناج ىلإو رصق ج رب لك ءازإب راغص جاربأ ةعست جربلاو

 هتنيدم ىلع رطيسو روباسين يسرافلا كلملا هلتق .ةعاضق نم ديبع نب ةيواعم نب نزيضلا
 ٢. ج نادلبلا مجعم :هللا دبع نب توقاي ؛يومحلا :رظنا.اهلتق مث ةريظنلا هتنبا جوزتو

 .٩٦٢۔٨٦٢۔٧٦٣ص
 املو ،هدلاو دعب كلملاب ماق كباب نب ريشدرأ نب روباس كلملا وه :فاتكألا وذ روباس )٢(

 هتريس لضفب نابف ،مهيلإ نسحأو سانلا ىلع لاومالا قرف هسأر ىلع جاتلا عضوو كلم
 © رابنألا يهو ،روباسزوريف ةنيدمو ،«سراف دالب يف روباس ةنيدم ىنبو ،كولملا عيمج قافو
 هكلم ناكو .نزيضلا كلملا لتقو رضحلا ةكلمم ىلع ىضق يذلا وهو . روباسيدنج ىنبو

 ۔٨٩٢۔٧٩٢ص 0©١ج ثخيراتلا يف لماكلا :ريثألا نبا :رظنا.اموي رثع ةسمخو ةنس نيثالث

 ٩.
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 رمأف 6‘ددعب دحأل نيحلصت نلف ‘ تلعف ام هي تلعفو هعم كلاح اذه ناك اذإ : لاق

 ابرإ اهعطقف ؤءاضك رف اضكري نأ نيسرفلا رمأو نيسرف نيب اهبياوذ تدعقف اهب

 ١) !يرازفلا عبض نب عيبأرلا لاقف ؛مه راعشأ يف ءا رعشلا كلذ ركذ دقو شابرا

 ١"' :ارعش روهشملا رعاشلا

 نمزلا نمأ ذإ رضحلاب نزيضل تيكب اله

 نخي مل ول هل يلوطلا وذ ناكو ودعلا قدص

 ن قذللو نيديلل ة ريظنلا مهس هب ىوهف

 نسحلا روباس هجوب رينشعلاو اهابأ تعاب

 ' "نمتؤم نوخأ ضيبلاو مهنيح مهيلع ىتاف

 :رغصالا ريمح نب نايقأ وذ

 انسحم ناكو ‘تكلملا يف هتدم لطت ملو ٠ رغصأ ١ ريمح نب نايقأ وذ كلم مث

 هيلع تنثأو ،دالبلا هلدعب تباطو ،دابعلا نويع هب تأرقف دوجلا ريثك ةيعرلل

 هدعب كلم تام اَملف ،دالجلاب داعتصلا رمتسلاو دادحلا ضيبلا هتدمحو سدانجألا

 . )+ ) رغصألا ريمح نبا ع رفأ وذ هوخأ

 رعاش ينايبذلا يرازفلا ضيغب نب به و نب عبض نب عيبر :يرازفلا عبض نب عيبرلا )١(
 موي دهش .مهبطخاو مه رعشا نمو ،هنامز يف برعلا مكحا ناك غناسرفلا نم رمعم يلهاج
 :ليقف 6©ثففرخو ربك دقو مالسإلا كرداو .سحاد برح يف لتاقو 6ماع ةنام نبا وهو ةءابهلا

 :اهنم يتلا تايبألا بحاص وهو .ملسي نأ هموق هعنم :ليقو ؤملسا
 تلجت ىتح ربصلاب اهتع رجت ةرمغ جاوماب تجام ةرمغ مكو

 .٩١١ص .٢ج مالعالا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا : رظنا

 نب ناوشن ،ي ريمحلا ٢٦. ص٤٧۔١ ٥.٥ ج ،يربطلا خيرات : ريرج نب دمحم يربطلا ( ٦٢)

 .٥٧١ص ‘نميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس

 .٦٧١ص ثنميلا لايقأو ريمح كولم ،ديعس نب ناوشن ،يريمحلا :يف تايبألا رظنا )٢(
 ١٧٦. ص ‘هسفن ردصملا ) 3 (
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 :رغصالا ريمح نب عرفأ وذإ]

 هميخفت يف ةلاقملاو غةروهشم هبقانمو ‘ةدومحم هيخأ ةريسك هتريس تناك

 .ا١ فاطعلا نب ربكألا حانجلا وذ قافتالا ىلع هدعب كلم تام املف شهنود رمألا

 : | ربكألا حانجلا وذ ١

 مدقي يذ نب قالع نب ورمع نب باتنملا نب فاطعلا نب ربكألا حانجلا وذ وه

 بيرغ نب نطق نب ناديح نب ثوغلا نب لئاو نب سمش دبع نب راوتصلا نبا

 حانجلا وذ رمش هدلو نم 0 [ربكألا ]ريمح نب عسيمهلا نب [نميأ نب] ريهز نبا

 يفو "!ةروهشملا ةروكذملا تاعقولا بحاصو ‘لماكلا دعسأ دئاق رغصألا

 : هتديصق يف يريمحلا ديعس نب ناوشن خيشلا لوقي ةثالثلا ءالؤه

 '"احانج لك ربزه حانجلا وذ وأ عرفأ وذ وأ نايقأ وذ نيأ مأ

 :نافه نب ريبعلا وذ

 يف روكذملا لامج نب ضيبألا دج نافه نب ريبعلا وذ هدعب كلم يفوت املف

 نب نونيب نب حيارذ وذ هدعب كلم يفوت املف ]١٧٧[ اميرك اكلم ناكو ،هبسن

 . ليبحرش نب فانم

 :[نونيب نب حيارذ وذ]

 ثوغلا نب لئاو نب سمش دبع نب ليبحرش نب فانم نب نونيب نب حيارذ وذ

 ريمح نب عسيمهلا نب نميأ نب ريهز نب بيرغ نب نطق نب ناديح نبا

 الو مجاعألا ىلع تاراغلا نشي ملو ،نامزلا نم هنلا ءاش ام شاع ،[ربكألا]

 ،لاحلا طسوتم كلذ يف ناك لب ،لاملل اكاتسم الو الاذب نكي ملو ،برعلا ىلع

 .٦٧١ص هسفن ردصملا )١(
 .٧٧١ص ‘هسفن ردصملا )٦٢(

 .٧٧١ص ‘هسفن ردصملا )٤(
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 . '') نينب وذ ريمح نم هدعب كلم تام املف ،ةيعرلل ملاظ ريغ

 :نينب وذ

 لئاو نب سمش دبع نب فكني نب ليبحرش نب فاينم نب نونيب هب تيمس يذلا

 نب عسيمهلا نب نميأ نب ريهز نب بيرغ نب [نطق نب ]ناديح نب ثوغلا نبا

 . ( )نميأ وذ هدعب كلم يفوت اًملف ،ةريسلا نسح ناكو 4 ربكألا ريمح

 :نميأ وذ

 [عبت] دعسأ [لوقي] هيفو لئاو نب سمش دبع نب فكني نب [نيلعرملا وذ ]
 :ارعش )٨( .إ ,عش

 () رسنملا مهل هؤابآ و هسنت ال كلملا نميأ وذو

 :نادمه وذ ليبحرش

 وهو ،نادمه ىلع كلملا يأ ،نادمه وذ ليبحرش ىلإ كلملا راص تام املف

 عتبأ نب نافون نب ريكب نب دثرم نب كلام خماصلا مساو ،خماصلا نب ليحارش

 عبرلا بهوم نب ملعلا لها ضعب مع ز امك سيقلب جوز ليقلا عبت نب فونأ نبا

 دبع نب راوصلا نب بضحي حرشيلا نب ناهلع نب عرم يذ نب دشاح نبا

 ىلع كولم عبت وذ مهو ‘لوحتىلاب هبقع نمو ؤ‘ثوغلا نب لئاو نب سمش

 ىتح ©نادمه

 .١٧٧١ص ‘هسفن ردصملا )١(
 .٨٧١ص ؛‘هسفن ردصملا )٢(

 هيفو لئاو نب سمش دبع نب فكني نب _ شيجلا وذ يأ _ يلع رملا وذ :لصألا يفو )٢(
 ِ :ارعش عبت دعسأ لوقي

 رسنملا مهل هؤابأو هسنت الف ىعرملا وذو
 .٨٧١ص ثنميلا لايقاو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن "يريمحلا رظنا

 . :لصالا يفو )٤(
 رسنملا مهل هؤابأو هسنت الف ىلع رملا وذو

 .٨٧١ص ثنميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن ‘يريمحلا رظنا

٣٣٨



 بوقعي نب دمحأ نب نسحلا لاق .نادمه ىلإ مهوبسنف نادمه نم باسللا مهنظ

 اوعفرو كلذ يف ريمح باتسن هفلاخو نادمه نب ورمع دلو نم مهنإ :ينادمهلا

 وه نم ىلإ بسنف ،نادمه ىلع كلملا يأ نادمه وذ ليبحرش ليقو ،لوقلا اذه

 6) :ارعش صاعلا نب ورمع لوقي هيفو .هيلإ هرمأ نمو هيلع كلم

 ('نزي وذ فيس وأ نادمه وذ ليحارش هناك اليختسم يشمي لبقأف

 :ارعش روهشملا رعاشلا ندج يذ نب ةمقلع لوقي هتمأو هيبأ يفو

 ربرب بحاص ج رخلا اهيلإ يبجي طعان ةباوذ يف تناك سيملو

 (") رضحملا يف هتولب نيح جاتلا وذ اهلعب جوتملا كلملا خماتصلاو

 يذ نب ديز نب سيق نب ديعس كلذكو ،ناحريب نب عيبس بسني ربكألا عتت ىلإو

 اكولم هؤابآ و وه ناك هنأل ،نادمه ىلإ ينادمهلا بوقعي نب نسحلا هبسن برس

 سيق نب ديعس يف بلاط يبأ نب يلع لوق كلذ ىلع ليلتلاو “نادمه ىلع

 )٤) :ارعش

 مناهتلا دالب نم ريغم انيلإ ىتأ يذلا يريمحلا رد هللف

 (ث)مجاعاألاو اهبرع يف نم فرشأو ادلاو ريمح ريخ سيق نب ديعس

 رصن يبأ نع اذه يباتك يف ام عيمج :ليلكإلا باتك يف ينادمهلا نسحلا لاق

 نونكم نم اهنئازخ يف ريمح هترختا ام ثراوو ىاهتباتسنو ريمح ملاع يرهبلا

 دعسأ نب برك يدعم امأو :[٨٧١]رصن وبأ لاق :اذه هباتك يف لاق مث ،اهملع

 .١٦٧١ص ‘هسفن ردصملا (١)

 .١٩٧١ص ‘هسفن ردصملا )٢(

 .٩٣۔٨٢ص ،٨ج ثليلكإلا :نسحلا دمحم يبأ ،ينادمهلا )٣(
 .٩٧١ص نميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن يريمحلا )٤)

 .١٦٧١ص ؛هسفن ردصملا )٥(

٣٣٩



 . نادمه ىلإ هبسنو هملعم لوق فلاخ مث كتيب له أ و سيق نب ديعس هدلو نمف عبت

 نب ليبحرش نب نزي يذ نب نايفس نب ميرت نب ليبحرش نب حرش لآ امأو

 . ') ربكألا نيع ر يذ نب ميرت نب ديز نب ثراحلا

 :ليقلا بات وذ

 نب ميرت نب ديز نب كلام نب ثراحلا نب نميأ نب بيرغ نب ليقلا بات وذ وه

 ليقلا ركه يذ يفو هيفو 0 ةريتسلا نسح اميرك اكلم ناك ،ربكألا نيع ر يذ

 ا") :ارعش يراصنألا تباث نب ناتسح لوقي

 '"اهلئاق ملكت اليق تباث وذو ةعنمو ازع شاع دق ركه وذو

 :رمن نب ركه وذ

 تباث نب ديز نب ةعرز نب رمن نب '"اركه وذ هدعب ناك [تاث وذ ] تام الف

 املف ، ربكألا نيع ر يذ نب رجح نب كلام نب نادبع نب كلام نب ثراحلا نبا

 باطو ‘هيلإ هتسايس نسحب اولامو هيلع ءانثلاب ةيعرلا ةنسلأ تهاف رمألا ىلوت

 ىلع هدعب كلملا ناك يفوت املف ،هنامأ اهبرغمو دالبلا قرشم معو هنامز هب

 . () ملعلا لهأ مع ز امك ريمح

 :حارشملا وذ

 هنلاو &دهصو دورمن ناك هلبق لوقي مهضعبو ،يدع نب نايفس نب حارشملا وذ

 املف ربكألا نيع ر يذ نب ميرت نب نونمم نب ليبحرش نبا

 ١٨. ٠ص نميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن يريمحلا )١(
 ١٨١. ص كسفن ردصملا ) ( ٢

 .١٨١ص ‘هسفن ردصملا )٣(

 لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن ،ي ريمحلا رظنا .ةعرز نب رمن وذ :لصالا يفو ( )٤
 .١٨١ص .نميلا

 .١٨١ص ‘هسفن ردصملا ( ) ٥

٢٣٤ .



 .ناميغ وذ ' ' هدعب ريمح ىلع كلملا ناك روكذملا نايفس نب حارشملا يفوت

 : ناميغ وذ

 نب حبصأ نماه نب لإ ربك نب سنخأ نب ناميغ هيلا بسني يذلا ناميغ وذ

 [بذوشلا وذ] هدعب ناك يفوت املف . رغصألا ريمح نب يفيص نب سيق نب ديز

 يراصنألا ريشب نب نامعنلا هيف لاق يذلا ربكألا ندج يذ نب ةمقلع نب
 ٢) ):! رعش

 ا:اذعاونلا '"'كولملا روح هل راصف امس دق ناك يذلا حمتسلا بذوشلا وذو

 تفتلم ريغ ءاسنلا ةلزاغمو تاباعألاو فصقلا ىلع البقم بذوشلا وذ ناكو

 ىلإو لالتضلا ىلإ اليام ناك لب 0 حالفلا اهيف يتلا لاوحألاو حالصلا رومأ ىلإ

 ىلا نونملا يداح هب ادح نأ ىلإ ©لاحلا كلت ىلع لزي ملف لالخلا للخ

 . '`) نارهش وذ ريمح ىلع هدعب ناك تام املف ،لاوززلا

 :نارهش وذ ريمح

 ىنثا امدعب يدايإلا ةدعاس نب سق هيف لاق يذلا نونيب نب نارهش وذ ريمح وه

 اا :ارعش ارثن هيلع

 '"١حابصملا هقيقش لثم نارهش هليخب دالبلا الم يذلا ىلعو

 اعضاو 6“ىلعلا بلط يف ركاسعلاو ليخلاب اباوج نونيب نب نارهش وذ ناكو

 ددعلا الو .ةعناملا نوصحلا تاراغلا نع هينثت ال الغ و ىغب نم ىلع هفيس

 مجعلاو برعلا لايقأ تلخد ىتح هبراح نم لك ىلع اروصنم ناكو ةعئارلا

 .١٨١ص ‘هسفن ردصملا )١(

 .٢٨١ص ؛‘هسفن ردصملا )٦٢(

 .٢٨١ص ‘هسفن ردصملا رظنا ( ءاسنلا ) )٤(

 .٢٨١ص ‘هسفن ردصملا )٥(

 .٢٨١ص ‘هسفن ردصملا )٦(

 .٠٨١ص هسفن ردصملا )٧(

٣٤١



 هدعب كلملا ناك يفوت املف ،اجاوزأو ادارفأ كولملا هتملاسو ،اجاوفأ هتعاط يف

 . معنلا رشان نب روام وذ
 :معنلا رشان نب روام وذ

 ةثالثلا ءالؤه يفو ،لاجرلا هاوفأ نم نسحلا هركذ رتفي ال ،لاعفلا ديمح ناكو

 () :يريمحلا ديعس نب ناوشن لوقي

 ٢) ح ادقأ الب مه رايد تحضأ روأم وذ وأ نارهش وذ نيأ مأ

 :لالك دبع نب دهف وذ

 بيرغ نب لالك دبع نب دهف وذ هدعب ريمح ىلع كلملا ناك روام وذ يفوت املف

 يبجي اميظع اكلم ناك ؤ ربكألا نيعر يذ نب ]١٧٩[ بوتم نب ديز نب دهف نبا

 لوقي هيفو ،نميلا عيمجو هربرب ةريزجو عليز ةريزج ىلإ ةشبحلا دالب نم

 (') :ارعش هل تايبأ يف ")يميمتلا لدنج نب ةمالس

 (ثادعب مهرئاس ريخ لالك دبعو دهف مهلك سانلا ريخ نإ الأ

 :ارعش يديبزلا برك يدعم نب ورمع لوقي هيفو

 ('ادهفب تمع ز امك اهيتآل يسرع مويلا يلع تبتع الأ

 بحاص ناك لام نب ديز هنباو رغصالا ريمح نب يفيص ءانبأ نم وهو

 زاجحلاو ةماهت لامعأ ىلوتي كلذ عم ناكو ،هتوعن دياقو سيقيرفإ ةمدقم

 . ١٨٠ ص هسفن ردصملا ) ( ١

 .٠٨١ص ؛هسفن ردصملا )٢(
 يميمتلا دعس نب بعك ينب نم ورمع نب لدنج نب ةمالس :يميمتلا لدنج نب ةمالس )٢(

 يف دعي .ةدوجو ةمكح هرعش يف ٠ زاجحلا لها نم ناسرفلا نم .يلهاج رعاش ‘كلام وبأ

 رثكأو .يعمصالا هاور ريغص رعش ناويد هل ‘ليخلا فاصو نم وهو ‘“سملتملا ةقبط

 رظنا.موثلك نب ورمعل هترصاعم نوركذي مهنأ عم (ميدق يلهاج ) هنأ ىلع نيخرؤملا
 .٦٠١ص ،٣ج مالعألا :نيدلا ريخ يلكرزلا

 ١٨٠. ص ثنميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن يريمحلا ) ( ٤

 ١٨١. ص هسفن ردصملا (٥)

 .١٨١ص ؛‘هسفن ردصملا )٦(

٣٤٢



 كلملا ناك 9 دهف وذ يفوت املف شةفوكلا نم ةبرتقملا ةدنك ىلإ نيرحبلاو ةماميلاو

 .ثراحلا عبت وذ ) ريمح يف هدعب

 :ثراحلا عبتوذ

 يدع نب دعس نب نامهد نب بضخي نب حرش لأ نب كلام نب ثراحلا عتت وذ

 لوحتلاب نويعابتلا هدلو نم رغصالا ريمح نب ددس نب ديز نب كلام نبا

 براحي ال ابيبل اميرك ابيهم اكلم روكذملا ثراحلا عت وذ ناكو ريمح هوجوو

 ىلع كلملا ناك يفوت املو ،كلملا نم هيديب ام ىلع ىلوتساو هبلغ الإ ادحأ

 .ةعرز نب طخس وذ (") هدعب ريمح

 :ةعرز نب طخس وذ

 ةعرز نب ورمع نب ساون يذ نب ةعرز نب ثراحلا نب ةعرز نب طخس وذ

 نب ناتسح نب رغصالا عتت نب ورمع نب ربكألا ةعرز نب رغصألا ناتسح نبا

 نب يحالملا وذو ، برعلا يف تيب فرشأ نويطخُلا هدلو نمو لماكلا دعسأ

 ؤ ربكألا ندج وذ ةمقلع نب ديز وهو ‘سلغأ نب ديز نب دثرم نب ملسأ نب ةمقلع

 ال ءاهرمأ ىزعي هيلإو ريمح يف ةموثرج روكذملا ةعرز نب طخس ناكو

 ناك ‘تام املف تام ىتح ‘هنم ادعتبم وأ ابرتغم دحأ مهنم كلملا يف هعزاني

 .لئاو نب ناسوأ وذ ا") ريمح ىلع كلملا

 :لئاو نب ناسوأ وذ

 ابس نب تومرضح نب ةرم نب رفعي نب ةيواعم نب لئاو نب ناسوأ وذ ليقلا

 نب ناسوأ وذ ناكو ،ةباسنلا يناسرألا هللا دبع نب دمحم هدلو نم رغصألا

 نم ةريطخلا ءايشألا هيلإ يتأت ‘كلملا يف ميظع ظح اذ روكذملا ،لئاو

 .١٨١ص ؛‘هسفن ردصملا )١(

 )٢( ؛هسفن ردصملا ص١٨٢.
 )٣( ‘هسفن ردصملا ص١٨٢.

٣٤٢



 ىلع كلملا ناك تام املف ،ءانهلا ةياغ هل لصح هجوت ام ثيحو ،ءانع ريغ

 .لئاو نب ناسوأ وذ '"اريمح

 :ناديح نب نزام وذ

 يف دجو ،نيع ر يذ نب ميري نب ديزي نب تراحلا نب ناديح نب نزام وذ

 مياضحو مله ىتح مدوطو ةماهت ىلإ منذأم يذ بيرك نم ) هنيواود ضعب

 نم ) هريسفت ميافحو مله يح مأ مسومخ موي محنل متبكاد يتامو مريعج يفلاب

 امتح ىندألا سيمخلا موي وتنأ نأ نزام دوطو ةماهت ينكاس ىلإ بيرك

 لابج :دوطو ‘سيفن دوع :ح رذلاو (حرذ هبكار يتئامو ةبشخ يفلأب اموتحم

 نايفس ا هدعب ريمح ىلع كلملا ناك تام املف ،ةماهتو ءاعنص نيب ام ةارسلا

 .رغصألا لالك دبع نبا

 :رغصخلا لالك دبع نب نايفس

 نب لالك دبع نب فوزع نب لهس نب رصن نب رغصألا لالك دبع نب نايفس

 وذ يمسو ، ربكألا نيع ر يذ نب ميري نب بوثم نب ديز نب دهف نب بيرغ

 . '") ناجيت ةعبسب جوتت ]١٨٠[ هنأل ناجيتلا

 :|ةلهابعلا]

 .حابصألاو لابشأ وذ دامحألا وذ تومرضح لآ نم ةلهابعلا نميلا كولم نمو

 ىلص هنلا لوسر باتك كلذ نمو ث هنع نولازي ال مهكلم ىلع اورقأ نيذلا مهو

 وذو دامحأ وذو تومرضح لهأ نم ةلهابعلا لايقألا ىلإ ملسو هلآو هيلع هنا

 كلذكو ، رغصألا أبس نب تومرضح نب ثراحلا دلو روهمج نانطب امه ندجو

 ٨ ةفيذح نب هتنا دبع نب ورمع نب دمحم مهنم 0 ابشألا مهنمو ثراحلا نب أبش

 نب دمحم كردأ املف راغص دالوأ هل ناكو ، تومرضحب اميظع اكلم ناكو

 ١٨٣. ص ‘هسفن ردصملا )١(

 .٣٨١ص ‘هسفن ردصملا )٢(

٣٤٤



 هللا تيب جحو ةريثك ةميظع ةقفن ذخأو اريغص هل اخأ ذخأ هنلا دبع نب ورمع

 نم هجورخ دعب تسب ىلع هالو روصنملا نإ ليقف نعم نع لأس مث ،مارحلا

 هيلإ لصي ملف اهلوصو يف بتستو ،كلانه ىلإ ورمع نب دمحم هقحلف ،نميلا

 ءارجألا عقوف ،راد ءانبب نعم رمأ ىتح ةماميلا نم لجر دنع هوخأو وه ماقأف

 برق اسلف ،مهيف هوخأو ورمع نب دمحم هعم لخدف ،راةلا يف هعم نولمعي نيذلا

 رجالاب ءارجألا عم نافلتخي هوخأو دمحمو اه رظنيل نعم اهيلإ ج رخ رادلا لامك

 ضعب يضقيل اه زيلاهد لخد [انعم نإ مث] ءانعم دصري دمحمو ،نيطلاو

 ىلع ابكنم هدجوف ءورمع نب دمحم هعبتف !مويلا كلذ مجتحا دق ناكو هجئاوح

 نم اجرخف ،هاخأ زمغ و هعم تناك ةمومسم نيكسب نعم نطب برضف ،هتجاح

 هنم نوجرخيو نولخدي ءارجألا ناك عضوم نم لب ،دوهعملا راتلا باب ريغ

 نب ريرج دلو انأ :هل لاقف ،هدنع ناك يذلا يناميلا لزنم ىتأف ،ءانبلل نيطلاب

 [ءاملا عم] ضرألا تحت هراد ريب يف اتيب امهل لمع دق ناكو ،يلجبلا هللا دبع

 هودجوف هوسمتلاف هباحصأ نع نعم أطبأ و 0 راغلا كلذ يف الخدو امهسوفن ايلدو

 اوملعف ،نييمرضحلا ءارجألا نم اودقفو تقلغف ةنيدملا باوبأب رمأف ،اليتق

 مث ،امهودجي ملف هدنع اناك يذلا يناميلا راد يف امه وبلطف هب اكتف امهنأ

 ريبلا كلت يف راغلا كلذ يف اماقأف ،امهودجي ملف ةنيدملا رود عيمج يف امه وبلط

 ىلإ ماتشلا ادصقو ،راغلا نم اجرخف ىةنيدملا باوبأ تحتفو ‘بلطلا أده ىتح

 دق روكذملا نعم ناكو ،ندع نم اجرخو رصم ىلإ امهل اوبتكف ،بشوح ينب

 هوؤتهف ندع ىلإ ورمع نب دمحم نميلا لهأ هوجو يقلف ،نميلا لهأ ىلإ ءاسأ

 ورمع نب دمحمل نعم لوقي ناكو ثرأثلا ةبلط دحأ وه و ،جاتلا هوسبلأو رفظلاب

 يف كلذ ءارعشلا تركذ دقو ،نارجن نم نحن :نالوقيف ؟امتنأ نمم :هيخأو

٣٤٥



 )١) :ارعش نعم لاقف اه راعشأ

 سماد ليللا نم حنج يف نيبوثب تفتلت يمرضحلا مأ نأ ولو

 (")سمال فعضأ رورغملا لتقي دقو اهنبا كلاغ امك تءاش نإ كلتلاغل

 [١٨١]:ارعش كلذ يف يدعجألا فسوي نب نمحرلا دبع لاقو

 الاتخم سانلا نيب تنك ام دعب نم ةملظم ءاديب يف تحبصأ نعم اي

 الابرس ىذاملا قلح نم كيلع اعزردم ءاجيهلا ىلإ ىنيوهلا يشمت
 الاوحاف الاوحا ربصلا متثجي هرماطأ يف ورمع نبا كاتأ ىتح

 الاكنأ ردتصلا يف تلعج ةبرش نم ةقتعمآاسأك اهب كاقس ىتح

 ("لاتفغ تنك امإ كلثمل اكله تلعج يتلا رسنلا ةيفاخ لثمب

 نيتيبلا نيذه اهنم تدجو ‘تايبأ نم كلذ يف ورمع نب دمحم اضيأ لاقو

 :ارعش

 ُمرضث رانب هيشاوح شيجت هنأك ينم بلقلاو هل تجرخ

 (')هَهجتي هأرتح يداؤف ناكف ابياخ كأ ملو يرتو هل تللح

 .٤٨١۔٣٨١ص ،نميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن ‘يريمحلا )١(
 .٥٨١۔٤٨١ص ‘هسفن ردصملا )٢(
 .ظافلأل ا ضعب يف فالتخا عم ٥٨١ص هسفن ردصملا (٢)

 :لصالا يفو )٤(
 مرضت رانب هيشاوغ شيجت هناك ينم بلقلاو هل تجرخ

 مجهتي هأرَح يداؤف ناكو ابناخ لآ ملو يرثو هب تللح
 مدهت داؤفلل سأرب ىرخأو ةنعط فيسا رشلا تحت هتنعطاف
 مسقي امحل سمت ىتح دعقأل نكأ ملو نعم تمق امب اذهف

 .٥٨١ص .نميلا لايقأو ريمح كولم :ديعس نب ناوشن “يريمحلا رظنا

٣٤٦



 لوألا ءزجلا سرهف

 ةحفصلا عوضوملا

 ٢٤ .......................................................... ةمدقملا

 لوألا بابللا

 ٢٠ .....زاجحلا لهأ نميلا مهو ةيناطحقلا باسنأ ةفرعم يف

 ٤٥ .............................................. ابس نب ريمح باسنأ

 ٤٥ ....................... ريهز نب بيرغ نب نطق نب ثوغلا لئابق

 ٤٨ ..........................................................نامدر لئابق

 ٤٨ ......................................................نيعر يذ لئابق

 ٥٢ ............................................... رغصألا ابس لئابق امأو

 ٥٢ ..........................................................شئا رلا كلملا

 ٥٢ ........................................ .قاحلا نب ورمع نوطب نم

 ٥٦ ............................................. ناديح نب ةرهم بسن

 ٥٨ .........................................دلأ نب ءيط دلو بسن

 ٥٩ .......................................عيط نب ثوفلا لئابق

 ٧٥ ............................................ءعيط نالوب ينب بسن

 ٨٧ © ..........................................................جححذم باسنأ

 ٨٧ ...................................................................... دا رم

 ٩٠ ........................................................ ...ةريشعلا دعس

 ٩١ ..................................................................... يفعج

٣٤٧



 ةحفصلا عوضوملا
 ٩٢ ................................................................حمرش ونب

 ٩٤ ...................................................................... ابنج

 ٩٤ ...................................................................... لمح

 ٩٤ ................................................................... نزام

 ٩٥ .................................... رضم ةدنك باسنأ ةرجش ةروص

 ٥ ٩ .....................................برك يدعم نب سيق نب ثعشألا

 ٩٦ ..........................مهباسنأ و ثوغلا نب ورمع دلو باستنا

 ٩٦ ............................................................ ةليجب باسنأ

 ٩٨ ......................................... مهباسنأو هدلوو دزألا راشتنا

 ٩٩ ..............................................................نزام بسن

 ١٠١ ........................هدلوو ءامتسلا ءام رماع نب ءايقيزم ورمع بسن

 ١٠٢ ...................................................ج رزخلا و سوألا باسنأ

 ١٠٨ ...............................................شسوألا نب كلام نب فوع

 ١١٢٣ .................................................سوألا نب كلام نب ةرم

 ١١٤ .............................................ةقراح نب جرزخلا باسنأ

 ١١٥ ......................................................ج رزخلا نب فوع

 ١١٧ ................................................... ج رزخلا نب ثراحلا

 ١٦٢٠ ...................................................ج رزخلا نب ورمع

 ١٦٧ .........................................................ةعازخ بسن

 ١٢٨ .............................................................. يحل ةعيبر

٣٤٨



 ةحفصلا عوضوملا

 ١٩ .............................................................ةعيبر نب بعك

 ١٤٢ ....................................... رماع نب ورمع نب نارمع بسن

 ١٤٤ 3 .................................................دمسألا نب كيتعلا ركذ

 ٤٥ ١ ............................................................كيتعلا دالوأ

 ١٤٦ . ..........................................................ةرفص يبأ دال وأ

 ١٤٨ ......................................هدلوو ةرفص يبأ نب بلهملا بسن

 ١٤٩ ...............................................دزألا نب رصن بسن

 ١٥٢ ...................مهلالجرو مهئامسأ قاقتشاو دماغ باسنأ

 ١٥٧ .............................................................بعك نب كلام

 ١٥٨ ..........................................................بحعك نب نارهز

 ١٥٨ ...................................................كلام ينب باسنأ

 ١٩ .................................هدلو راشتناو نارهز نب رصن

 ١٦٠ .........................هدلو راشتناو ورمع نب سمش بسن

 ١٦٣ ...................مهكلمو هدلو راشتناو سمش نب ةلوعم بسن

 يناثلا بابلا

 ءايبنألا ركذ يف

 مالسلاو ةالصلا هيلع مهب مهبسن ةلسلس ةلصتملا

 ١٦٤ ...........................................................مالسلا هيلع دوه

 ١٦٦ .............................................................مالتسلا هيلع حلاص

 ١٧٦ ................................................مالتسلا هيلع بيعش يبنلا

٩:



 ةحفصلا عوضوملا

 ثلاثلا بابلا

 ناطق ينب كولم ركذ يف

 نامزلا يف ناشلاو بقانملا نم مهل امو

 ١٨١ ...........................................................ناطحق نب برعي

 ١٨٢٣ .................مالسلا هيلع دوه نب ناطحق نب برعي نب بجشي

 ١٨٧١ . ............................................................. رغصألا ابس

 ٧٨١..مالتسلا هيلع يبنلا دوه نب ناطحق نب برعي نب بجشي نب ابس نب ريمح

 ١٩٤ .......................................................... ريهز نب بيرع

 ١٩٩ .....................................................لئاو نب سمش دبع

 ٢٠١ ........................................................سمش دبع نب راوتصلا

 ٢٠٦ ............ثوفلا لمع يف هيبأو فيرطغلا سيقلا ئرما ةرزاؤم

 ٢٠٢ .........................................................راوصلا نب مقي وذ

 ٢٠٤ .......................................................مدقي يذ نب سنأ وذ

 ٢٠٥ ..............................................( نيبأ وذ ) سنأ نب ورمع

 ٢٠٦ ............................................................ ورمع نب طاطلملا

 ٢٠٩ .........................................................طاطلملا نب ددش

 ٢٠٩ ............................................................. ددس نب راتتو

 ٢١٠ ..............................................................طيز نب عتث

 ٢١١ ............................................................ نافهنو ناهلع
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 ٢١١ ....................................................... ناقهب نب نارهش

 ٢١٢ .................................................................مير بلات

 ٢١٢ ..............................................................رصأ وذ دشاح

 ٢١٣ ....................................................شئا رلا نب ثراحلا

 ٢١٩ .................. كلملا شئارلا ثراحلا نب ةهربأ رانملا وذ

 ٢٢٠ ....................................رافملا وذ ةهربأ نب شقيرفإ

 ٢٢٢ ....................................ليبحرش نب داهدهلا كلملا

 ٢٢٥ ...................................................... داهدهلا تنب سيقلب

 ٢٥٥ .................................................................معنت رساي

 ٢٥٩ ...................................ةه ربأ نب شيقيرفأ نب شع ري رمش

 ٢٢٦١ ......................................................نرقألا عبث كلملا

 ٢٧٦ ..................................................ربكألا عّبث دئارلا كلملا

 ٢٧٨ ................................................طسوألا عبت لماكلا كلملا

 ٢٩٥ .......................................................عتت دعسأ نب ناتسح

 ٢٣٠٢ ................................................ رغصألا نيعر وذ كلملا

 ٣٢٠٣ .............................دعسأ نب ناتسح نب جرعألا عتت نب ورمع

 ٣.٥ .............................................. بروثم نب لالك دبع كلملا

 ٣.٥ ....................................................... رغصألا ساون وذ

 ٣١٢ ................................................نزي يذ نب فيس كلملا

 ٣٢١ ............................................................ةنماثملا كولم
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 ةحفصلا عوضوملا

 ٣٢٢ ................................................................ دارم وذ

 ٢٤" ...................................... نيحمرلا يذ نب مح رت وذ كلملا

 ٥ ........................................ثراحلا نب رفعي رهي وذ كلملا

 ٣٢٧ ...................................................ليبحرش نب نافيق وذ

 ٣٢٨ .............................................كلام نب ثراحلا حبصأ وذ

 ٢٢٨ ...................................................... نيبعشلا وذ ناسح

 ٣٢٣٠ ................................................ رغصألا لاوح وذ رماع

 ٢.٠ ......................................... سمش دبع نب ةعرز خانم وذ

 ٢٣٠ . ............................................... ةهربأ نب رمش حاضولا
 ٣٢٣١ .....................................................نينرقلا وذ بعصلا

 ٣٢٣١ ..........................................................حاضولا ةميذج

 ٣٢٣١ ................................................شربألا كلام نب ةميذج

 فقت .........................................................يدع نب ورمع

 ٣ ............................... نزيضلا كلملا تنب ةريظنلا ةصق

 ٣٣٦ .......................................... رغصألا ريمح نبا نايقأ وذ

 ٣٢٧ .......................................... رغصألا ريمح نب ع رفأ وذ

 ٣٢٣٧ ................................................... ربكألا حانجلا وذ

 ٢٣٧ .....................................................نافه نب ريبعلا وذ

 ٣٢٣٧ ...................................................نونيب نب حنارذ وذ

 ٣٢٣٨ ..................................................................نينب وذ

٢



 ةحفصلا عوضوملا

 ٢٢٨ .................:............................................ نميأ وذ

 ٣٣٨ ...................................................نادمه وذ ليبحرش

 ٢٤٠ ......................................................... ليقلا تاث وذ

 ٢٤ . ....................................................... رمن نب ركه وذ

 ٣٤٠ ...........................................................حارشملا وذ

 ٣٤١ ............................................................ ناميغ وذ

 ٣٤١ ......................................................نارهش وذ ريمح

 ٣٤٢ ...............................................معنلا رشان نب روام وذ

 ٢٤٢ ..................................................لالك دبع نب دهف وذ

 ٢٤٢ .................................................... ..ثراحلا نب عبتوذ

 ٢٤٢ ...................................................ةع رز نب طخس وذ

 ٣٤٢٣ ....................................................لئاو نب ناسوأ وذ

 ٣٤٤ ...................................................ناديح نب نزام وذ

 ٢٤٤ ....................................... رغصألا لالك دبع نب نايفس

 ٣٤٤ .............................................................. ةلهابعلا
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