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 عبارلا بابلا

 ةحيرصلا مهبقانم نع ةرعشملا ةحيحصلا مهرابخأ ركذ يف

 ريمح ةعبابت مهو

 : [ريمح ةعبابت]

 كلمو تتومرضح ضرأب كلم :نيكلمل ناك نميلا كلم نأل ةعبابتلا اومس امنإو

 نم لوأو ،هاّيإو هيلإ نادلبلا لهأ عابتإل اعبت يَّمُس اعيمج اهكلم كابس ضرأب
 همساو ،كالمألا كلم هل لاقيو ،«شئارلا وهو ثراحلا عبت يمس ،نيدلبلا كلم

 نب سنأ يذ نب ورمع نب طاطلملا نب دادش هل لاقيو ،دادش نب ثراحلا

 نب عسيمهلا نب ورمع نب نطق نب ثوغلا نب لئاو نب سمش دبع نب رارتضلا

 دابع نب نالهك نب ديز مهنمو ،ناطحق نب برعي نب بجشي نب أبس نب ريمح

 نينرقلا وذ :(')ينادمهلا دمحأ نب نسحلا لاق .ريمح نب لئاو نب سمش دبع نبا

 نب بعص وهو ،جوجامو جوجاي دس يناب مهلوأ :ةعبرأ مسالا اذهب نوقفتملا

 ةمتقتم ةجرد هذهو ،نالهك نب ديز نب كلام نب رايخلا نب ثراحلا نب كلام
 5 هرصعل

 نب ديز نب كلام نب ديز همسا نولوقي ةريحلا لهأ نإ :لوقي ةيرش نباو

 ،نطق نب ناديح رهاص هنأو مالتسلا هيلع ميهاربإ ىقل هنأ مهتياورو ،نالهك

 لزنأ اهنأ بجويو ببستلا نم ةجرتلا هذه ضحدي ،دزألا نب سيقو

 ملاع خرؤم .دمحم وبأ نادمح ينب نم بوقعي نب :ينادمهلا دمحأ نب نسحلا ) ( ١

 نباب فرعي ناك .نميلا لهأ نم .رثكم رعاش ،بدألاو ةفسلفلاو كلفلاب فراع بانألاب
 نميلا ىلإ داعو .انمز ةكم يف رقتساو ،ةدير يف ماقأو ءاعنصب أشنو دلو .ةباًّسنلابو ،كلئاحلا
 ةرشع يف اهكولم مايأو ريمح باسنأ يف ( ليلكإلا ) هفيناصت نم ةدعص ةنيدم يف ماقأف
 ريخ ،يلكرزلا :رظنا.ه٤٣٣ ةنس يفوت ىرخأ تافلؤمو ،برعل ا ةريزج ةفصو .ءازجأ
 .٩١٧١ص ،٢٦ج ،مالعألا :نيدلا

 )٢( ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج١، ص٢٣٦.



 . (') نالهك نب ديز نب كلام دلو نم هتأ ىلوألا ةياورلا ديؤيو ،اهنم

 وهو رصم كلم سوفليف وهو «سويطيب لاقيو .سوليب نب ردنكسإلا يناثلاو

 رصم كلم سمره دلو هتإ لاقيو ،'" ةيردنكسإلا ىنب يذلا وهو نيينانويلا نم

 نب سمره نب رصم نب سوليب نب ردنكسإلا وهو ،ماكحألا بحاص مجنملا

 وه لب لاقيو ،حون نب ثفاي نب نانوي نب نطيل نب يمور نب نوطيم نب دوه

 نب ليفون نب طيرب نب ةّيمور نب نوجرس نب ةبوت نب سوليب نب ردنكسالا

 امهيلع ميهاربإ نب قحسا نب صيعلا نم مقرلا وهو [٢٨١]رغصألا نب يقور

 رشع ةسمخ قرشملا ضرأو برغملا ىصقأ هيف غلب يذلا هكلم ناكو همالتللا
 (ُ)[ (")ميكحلا سيلاططسرلأ هبدؤم ناكو ،ةنس نيثالثو اتس هرمع ناكو ةنس

 نب نامعنلا ةج وهو ،ةريحلا كلم يمخللا ]ءامتلا ءام نب رذنملا ثلاثلاو

 .() [يمخللا ءامسلا ءام نب رذنملا نب نامعنلا نب رذنملا

 ةصاخ ساتع نب هللا دبعو بلاط يبأ نب يلع نع ربخلا هيف يذلا عبارلاو

 نب كلام نب هللا دبع نب بعصلا وه :الاقف ،حاّسملا نينرقلا يذ نع الئُسو

 ةيواعم نب سيق نب ورمع نب لهس وهو ،رغصاألا ريمح وهو ،ةعرز نب دادش

 عسيمهلا نب نميأ نب ثوغلا نب لئاو نب سمش دبع نب مشج نب

 )١( ،هسفن ردصملا ص٢٣٦.
 ةنس ربكألا ردنكسإلا اهأشنأ طسوتملا رحبلا ئطاش ىلع ةيرصم ةنيدم :ةيردنكسإلا )٢(

 اهتبتكمب ترهتشاو يملطبلا رصعلا يف ةيملاعلا ةفاقثلا زكارم مهأ نم تناك ،م.ق ٣٣٢
 .٢٩٥١ص 6١ ج ظةرسيملا ةيبرعلا ةعوسوملا :قيفش دمحم لابرغ :رظنا.ةينغلا

 دي ىلع ذملتت ،م.ق )٣٨٤-٢٢٢( وطسرأ ريهشلا ينانويلا فوسليفلا وه :سيلاطاطسرأ )٣(

 هعابتأو وه يمسف ،ًايشام رضاحي ناك ثيح ،نويقوللا سسأو .ردنكسإلا ملعو ،نوطالفأ
 ١ ج ظةةرسيملا ةيبرعلا ةعوسوملا :قيفش دمحم لابرغ : رظنا.ةريثك تافلؤم هل ،نيئاشملاب

 .٦١١ص
 )٤( باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج١، ص٢٣٦۔٢٣٧.

 )٥( ،هسفن ردصملا ص٢٣٧.



 عت دعب كلم يذلا هنإف «سابع نباو يلع نع ربخلا اذه حص نإف ،ريمح نبا

 مل نإو ةةنس نوسمخو سمخ يهو ،راقم يذ ىلإ تبيسئ يتلا ةدملا ربكألا

 :نانمؤملاف «نارفاكو نانمؤم :ةعبرأ اهلك ضرألا كلم يذلا نإف حصي
 نب هللا دبع نب بعصلا همساو نينرقلا وذو ،مالتسلا هيلع دواد نب ناميلس

 ديري هلعل ،عتث و دورمن :نارفاكلاو .رغصألا ريمح نب دادش نب ديز نب كلام
 .') ربكألا عت

 نرقألا عت نب ةلسوأ نب نادمه وه ريمح نم نادمه يعي يذلا ضعب لاقو

 :رصن وبأ لاقو .شعري رمش نولوقي نم ءالؤه نم ناكو ،نينرقلا يذ نبا
 .نيبعتشلا يذ نب ناسح نب دايز نب رغصألا نادمه نم نينرقلا اذ نأ حيحصلا

 [رابخأو ةفلتخم ًاثيداحأ نينرقلا يذ يف هانركذ يذلا حيحصلا دعب تدجو دقو

 ىنب يذلا ينانويلا ردنكسإلا نأ ركذن ريمح ضعب نأ كلذ نم ةةضقانتم

 ،رضنخلا هلاخ نبا بعصلاو ،هّمأ وبأ نينرقلا يذ بعصلا ج وه ،عناصملا

 ىلإ هوأرو ،ايمرأ هونظو رضخلا يف كتثلا ءالؤه ىلع لخد امنإو ايمرأ وهو

 رضخلا وه امنإ رصعلا اذه يف نينرقلا اذ اورَيصف ،برقأ ردنكسإلا رصع

 . "") دشخفرأ نبا حلاش نب رباع نب حلاف نب ناكلم نب ايليإ همساو

 يكلم بركيك مهنمو ،ريمح ةغلب روثلا وه نابتو ،نابت دعسأ ريمح ةعبابت نمو

 ،نهاعم وذ وهو عبت نب ناسح مهنمو ،حالف :بركو .هجو يأ :ريمح ةغلب

 كلام هيقفلا مهنمو “تفوع نب ديز نب كلام نب ثراحلا همساو حبصأ وذ مهنمو

 مهنمو ،شيرق نب ةرم نب ميمت ينب يف هدادعو هيقفلا رماع يبأ نب سنأ نبا

 .يذ مساو .برك يدعم نب ورمع هلتق يذلا نافيق وذ

 .٧٣٢نص ١“ ج باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ) ( ١

 .٨٣٢۔٧٣٢نص ،هسفن ردصملا )٢(



 نب ندج وذ وهو ،سلع نب [٣٨١]ليحارش نب ةمقلع لاقيو ،ليحارش نافيق

 همساو نزي وذ مهنمو ،شيافو وذ وهو ،رغصألا فوعلا نب ديز نب ثراحلا

 نب فيس دلو نمو ،ليلاث نب '') كيرش نب نزي يذ نب فيس هنباو رماع وذ

 دبع نب سيق نب نامعتلا نب ثراحلا نب ريفع نب ةعرز نب ريفع نزي يذ

 اله وذ مهنمو ،ماتثلاب ناورم نب كلملا دبع [ مايأ ]ريمح ديس ناكو ،فيس

 ،لهس نب ديز نب ميرت همساو ،نيعر وذ مهنمو ،'"اورمع نب ليبحرش همساو

 ،لهس نب ديز نب بعك نب ةعامس همساو هيلإ بسن يذلا رغصألا أبس مهنمو

 . ا") نطق نب عالك وذ بسني هيلإو رغصألا ريمح مهنمو

 نيع مهلوق نم اسأ ءايشأ نم ،لاهش قاقتشاو لاهش اونب ريمح نوطب نمو

 ناكو ۔اةمعثخ لتاق ا""ساون وذ مهنمو هقرلا نود :لهتثلاو ،الهش

 نب ديز نب كلام نب حبصأ يذ نب نزي يذ نب فيس :م(٤٧٥-٦١٥) نزي يذ نب فيس )١(
 .بركيدعم همسا ليق .مهتاهدو ،نييناميلا برعلا كولم نم ،يريمحلا ورمع نب لهس
 ،ريمح نم اهكولم رثكأ اولتقو اهوزغ نيذلا شابحألا نم نميلا صيلختل ىرسكب دجنتسا
 مساب نميلا فيس مكحو ،ءاعنص لخدو شابحألا كلم قورسم لتق نم نكمت شيجب هدوزف
 شابحألا هلتق اماع نيرشعو ةسمخ وحن مكحلا يف ثكمو نادمغ رصق يف ماقأو ۔ىرسك
 .٩٤١ص ،٣ج ،مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنا 0٥٧٢. ةنس ءاعنص يف

 رابك نم ناك .ينامي كلم .ريمح نم بلاغ نب ورمع نب ليبحرش :ورمع نب ليبحرش )٢(
 هلوح تعمتجاف ، راغدألا يذ ىلع راثو ) ةه ربأ نب ورمع ) راغدألا يذ دهع يف هموق

 ةنس دعب ليبحرش تامف ،راغدألا وذ هلتاقو ،ةلقتسم ةلود أشنأف برأم يف عومج
 .٩٥١ص ،٣ج ،مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنا.ةدحاو

 )٣( ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج١، ص٢٣٩.

 دودخألا بحاص وهو ،نميلا يف ريمح كولم رخأ ،يريمحلا ساون وذ :ساون وذ )٤(

 ارمج اهألمو ىراصنلا نارجن لهأل ديداخأ رفح ،ةيدوهيلاب نيدي ناك .نآرقلا يف روكذملا
 رحبلا يف هسفنب ساون وذ ىمرف ريبك شيجب شابحألا هبراحف اهيف نيرصننتملا ىمرو
 .٨ص ،٣ج ‘،مالعألا :نيدلا ريخ يلكرزلا رظنا.م٤٢٥ ةنس ًاقيرغ تامو

 نم ةءونشدزأ نم نطب هونب ،يلهاج ج بعص نب رشبم نب ركشي نب ةمعثح :ةمعثخ )٥(
 .٢٠٣ص ،٢٦ج مالعألا نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنا.ةيناطحقلا

 



 . () ريمحو نالهك دلو نم دزألا يف نميلا لبق كلملا
 ةةريحلا نكست دزألا تناكو ،مخلو دزألا نيب نافصنف قارعلا كلم اَمأو

 اذإف ،عالؤه نم ةرمو ،ءالؤه نم نولمعتسي ةرم اوناكو هدلبلا كولم نوشغيو

 ضكلملا ىلع ىرخألا [ىلع] نيتليبقلا ىدحإ تلتاق مجاعألا لبح برطضا

 ،شرلبألا ةميذج ىلع اوعمتجاو قارعلا كلم افص ىثح ،تكلم تبلغ امهتيأف

 ىثح ،قارعلا كلم يبرع لوأ وهو ،ءابزلا بحاص ،يدزألا حاتضولا وهو
 . (" يئاطلا ةصيبق نب سايإ مهرخآ ناك
 حيلس ىلع اوبلغتف ،ناتسغ مهيلع تلزن ىتح حيلسل ناكف ،ماتثلا كلم امأو

 ناكو ،مالسإلاب هللا ءاج ىتح اكلم نيثالث نم وحن مهيف يقبو ،ناسغ اهتكلمو

 نب بعك وهو ")رابحألا بعك مهنمو ،يناتسغلا مهيألا نب ةلبج مهكلم نم رخآ
 ةداق دحأ ناكو ،ميهاربإ نب دمحم همساو ،يدنقرمتللا ديمح وبأ مهنمو ،عنام

 مهيلاوم نمو ةملس يبأ نم ةفيخ حافتلا عياب نم لوأ وهو ،لالخلا ةملس يبأ

 مهئ ارعش نمو ،ريسفثلا بحاص ثةحملا عفان نب مامه نب قارولا دبع

 ىيحي مهنمو ‘ ليبحرش دلو نم 4 رفعي نب نامعنلا همساو . ٤ ايريمحلا فرتعملا

 .٠٤٢ص 6١ ج باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ) ( ١

 ٤٠ ٢. ص هسفن ردصملا )٢(
 يف ناك ،يعبات ،قاحسإ وبأ ،يريمحلا نجه يذ نب عتام نب بعك :رابحألا بعك )٣(

 مدقو ،هنع هللا يضر ركب يبأ نمز يف ملسأو نميلا يف دوهيلا ءاملع رابك نم ةيلهاجلا
 نم اريثك مهريغو ةباحصلا هنع ذخأف ،هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ةلود يف ةنيدملا
 نكسف ،ماشلا ىلإ جرخو ةباحصلا نع و ةنسلاو باتكلا نم وه ذخأو ةرباغلا ممألا رابخأ
 .٨٢٢ص ‘“ ٥ج مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنا .مآ ٢٥/ه٢٣ ةنس اهيف يفوتو صمح

 تيب لهأ نم ،يريمحلا ورمع نب رفعي نب لئاو نب فرتعملا وه :يريمحلا فرتعملا )٤(
 :اهعلطم ةديصقب هاثر دقو ۔ رانملا يذ ةه ربأ نب راغدألا يذ ورمع

 ةيناف هل مايأ فرصو هناولبو رهدلل تبجع
 .١٠٢ص ،٨ج ،نميلا ءاعنص ةملكلا راد ،ليلكإلا :نسحلا دمحم يبأ ،ينادمهلا رظنا

 



 يبأ نبا يفو ۔ادحأ حدمي ام لق ،ءاجهلا ريثك ناكو ۔' "يريمحلا لفون نبا

 ("):هلوق يرعشألا ىسوم يبأ نبا ةورف

 (")الب هيلع تحدتمال ىتف راونل ًاحدتمم تنك ولف

 .ةليوط هل ةديصق يف

 ديسلا هدلو نمو ا٠"يرعشألا ىسوم يبأ نب ةعيبر نب دايز نب ديزي مهنمو

 . يريمحلا

 :هدلو راشتناو ددأ نب ءيط رابخأ

 تراصو ءاي واولا اوبلقف واولا هلصأو ،واط نم يط ءانبأ لصأ :ليلخلا لاق

 هنأل اَيط يَّسُس امإ :[٤٨١]يبلكلا نبا لاقو .يوط هيف لصألا ناك ةليقث ًءاي

 رئبلا تيوط كلذكو .يط هيوطأ ءيشلا تيوط :لاقيو «لحارملا ىوط نم لوأ

 نب نالهك نب ددأ نب ةمهلج يط مساو .ىوطلا تيمس هبو ،ةراجحلاب اهيوطأ

 ،ددأ نب ةمهلج وهو ،ءَيط ناك :لاق ،ا٭ا ناطحق نب برعي نب بجشي نب أبس

 ال داكي ،ءاجه رعاش ،رمعم وبأ ،يناميلا يريمحلا لفون نب ىيحي :لفون نب ىيحي )١(
 ،يفقثلا فسوي نب جاجحلا مايأ يف ناك .قارعلا يف هترهشو ،نميلا نم هلصأ ،ًادحأ حدمي

 نمو .نيرخآو يرسقلا هللا دبع نب دلاخ نب ديزي اجهو ،ةدرب يبأ نب لالب عم رابخأ هلو
 .يعخنلا دوسألا نب مثيهلا نب نايرعلا اهب وجهي ،لماكلا يف دربملا اهدروأ ةديصق هرعش
 .٥٧١۔٤٧١ص ‘ ٨ج مالعألا ٠نيدلا ريخ ؛يلكرزلا رظنا

 )٢( ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج١، ص٢٤٠۔٢٤١.
 )٣( هسفن ردصملا ص٤١ ٢.

 .ادادح لمعي ةعيبر نب دايز هوبأ ناكو ،ءارعشلا لوحف نم :ةعيبر نب دايز نب ديزي )٤(
 نم بلطو ىتأف ،دايز نب هللا ديبع اجه .نميلا يلي امم زاجحلاب ةيرق فةلابتب اباش ليقو
 هللا ديبع ىتأف ،دوراجلا نب رذنملاب ديزي راجتساو .هبدأ :لاقو ،هل نذأي ملف ۔هلتق ةيواعم
 قاوسأل ١ يف خلسي وهو هب فوطو ،هقوف هطبرو رامح هبكرأو ،الهسُم هاقسف ةرصبلا

 -لاقف

 يلاوبلا ماظعلا يف كنم خسا ر يرعشو تعنص ام ءاملا لسغي

 توريب :ةلاسرلا ةسسؤم ،ءالبنلا مالعأ ريس :نامثع نب دمحأ نب دمحم ،يبهذلا رظنا

 .٢٢٥ص ‘،ثللاثلا ءزجلا ،م٦٩٩١ ةرشع ةيداحلا ةعبطلا ،نانبل

 .٧٤٢ص ،١ج ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا )٥(



 ءيطب لزن هناو “فيرط هل لاقي [داوب] نميلاب ددأ نب كلام نب دارم هيخأ نباو

 هبقعأ مث ،معطلا بّيط ةوغرلا ريثك احيرص انبل هاقسف ۔همركأو هلزنأف فيض

 ظكلام نب دارم هيخأ نباب لزنف ،ءَيط دنع نم فيضلا جرخ و هلثم ليللاب

 مكتوخإب تلزن ينإ :فيضلا لاقف .هموهز الو هل معط ال اقيقر انبل هاقسو

 .هلثم انولو امعطو ًابّيط طق انبل تيأر الو ،هلثم تبرش ام انبل ينوقسف ءالؤه

 ؟ىرت كلذ ملو :هل اولاقف .معط الو ةوغر الو اهل مسد ال اهتدجوف مكنابلأ تقو

 اهفاطعأ برضتف سمتثلا قرشم مهلبإ نوحرسي ،يداولا ىلعأ يف مهنأل :لاق

 ردتو ،اهنابلأ وفصتو «سمتثلا اهتوحنب نسحتف هنابلأ وفصتو ،سمشلا

 اهرابدتساو اهلابقتسال اهفالخأو اهدولج ىقنتو ،اهنابلأ معط بيطيو ،اهفالخأ

 .اهفاطعأ يف دوعت ىتح سمنلا اه ربدتستف ،مكيشاوم متنأ نوحّرستو ،درّصلا

 اي :لاقف ،هدلو يف يط ىلإ دارم لحرف .مكتوخأ اوبقعتستف ،اهاعرمب عفتني الف

 .انسفنأ انيلإ عجرت انوبقعاأف ،انلاومأ يف ررضلا انيأرو ،انلوش انيوتجا دق انإ مع

 ربادتو حالت امهنيب عقوي ال :يط لاق ًانضو دهج اهس دقف ،انرومأ حلصتو

 ،قارعلا ةاور نم دحأ اهدشني ملو ةيماتثلا خستلا يف اهنظأ راعشأ اولقانتو

 .(") [ :''"كلام نب دارم دلو نم دحأ لاقف

 ُبهيغ موي ءاج نإ مكبقعن اوبقعاف انناوخإ متنك نإ

 بلفغيف هرون ولعي قحلاو اوبكنت الو قحلا اولبقا مث

 نم ،ديز نب ددأ نب ( جحذم وهو ) كلام نب ( رباحي همساو ) دارم وهو :كلام نب دارم )١(
 نب ورمعل ليق ،نوطبو ،ةريبك ةليبق هونب .ينامي يلهاج دج ةيناطحقلا نم ،نالهك
 انمركأ ظةرخفلا ريعاسملاو ةرربلا ءايقتألا كئلوأ ( :لاقف ؟دارم يف كلوق ام :بركيدعم

 .٩٩١ص ،٧ج ،مالعألا :نيدلا ريخ ؛يلكرزلا رظنا . ( اراثآ اندعبأو ،ًارارق
 )٢( ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج١، ص٢٤٧۔٢٤٨.



 ١) برهي عانقلا تاذ نم ُرُحلاو بضخغم ميصم هوسكي ميتضلاو

 :ارعش (")ةرطف نب ةيح هباجأف لاق

 دي يف فكو فك توتسا امو دعبن مل ةوخأل مكل انإ

 (") دعلجملا ةبس ىبأي رحلاو ددهتلاب سيل ينادلا نا

 :ارعش لاقف كلام نب دارم دلو نم دحأ هباجأ مث

 فلكأ موي ءاج نإ مكفصنن اوفصناف انناوخإ متنك نإ

 (أ)فنأي رامخلا تاذ نم رحلاو فرعي يسأتلاب ءاخإلا نا

 :ارعش لاقف ةرطف نب ةّيح هباجأ مث

 ]١٨٥[ لوأ نم انل ناك ام بلطي لَع نم اناتأ نم انوخأ سيل

 لطصن بررحلاب انوجياهف لزنم نم ةزياج هطحت

 الجعألا لاله ىح اهرحب

 رشلاو ةنتفلا عوقوو يط ةرفانم مثيهلا ىأر املو : [يدع نب '") مثيهلا لاق]

 يطل ناكو ،للهب هل لاقي البج اوعطق ىثح ،هدلو يف يداولا نع جرخ .اهنيب

 .(" :ارعش لوقي نهاكلا أشنأف ۔نهاك كلانه

 اله أ تبصأو اله أ تكرت الهب الابج كنع عدو صضما

 ( ١) كسفن ردصملا ٢٤٨.

 .نيرومغملا ءارعشلا نم نوكي امبر هل ةمجرت ىلع رثعن مل :ةرطف نب ةيح )٢(
 )٣( ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج١، ص٢٤٨.

 )٤( هسفن ردصملا ص٤٨ ٢.

 )٥( هسفن ردصملا ص٤٨ ٢.

 وبأ ،يفوكلا يرتحبلا يئاطلا يلعثلا نمحرلا دبع نب يدع نب مثيهلا :يدع نب مثيهلا )٦(
 ةفوكلاب هترهشو هتماقإو ‘ جبنم نم هلصأ ،بسنللاو بدألاب ملاع ‘ خ رؤم نمحرلا دبع

 شيرق تاتويب ) و ( برعلا تاتويب ) اهنم ةريثك تافلؤم هل .طساو برق حلصلا مف يف هتافوو
 تايفو ناكلخ نبا م٠١ ٤ص ۔ ٨ج مالعألا :نيدلا ريخ ؛يلكرزلا رظنا .( ءيط بسن ( و )

 ٠. ٦ص .٦ج ،نايعألا

 )٧( ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج١، ص٢٤٨.



 (')التق نولتتقي نأ لبق نم الهس اضرأ يحلا لحي ىثح
 تلاق يذلا قيرطلا وهو ،لبجلا راد يف تاريودلا هل لاقي قيرط يف ذخأ مث

 ،كلام نب ةلخ نب ورمع نب بعك نب ليعر وهو ،اليعر ملكت ال :هيف برعلا

 اًملف عوجرلا يط نولأسي جحذم نب سايإ نب يط يخأ نبا ددأ نب جحذموهو

 ىثح موقلا فكف ،يتنيعظ رمت ىثح ةنيعظ رمت ال : لاق ،قيرطلا ليعر طسوت

 : يط ردحنا مث :مثيهلا لاق .الثم تبهذف ،اليعر ملكت ال :اولاقو ،هتنيعظ ترم

 ال باهذ باجره باجره يط لاقف ةماهتب ا""باجرهلا هل لاقي داو يف

 . '"باتع دعب باتع ال ،بايإ

 لحتراف ،هموقل امغارم لحارملا هّيطل ًاَيط يمسف ،عوجرلا نم يط عنتما مث

 هدلوب امدقتم يداولا قيضم ىلإ يط ىهتنا ىثح ،دارم فلختو ،هتهجول يط

 َيط نيب قيرطلا تتسف يداولا ىلعأ نم ةرخص هللا ضقو ،ًارئاس زاتجاف

 ،تفاضرو لوذبو نايبظو مينأو العأ هدلو نم يط نع فلختو ،دارمو

 كلذ برعلا تّمسو فدارم نب نابيرغ نب رماع نب رهاز دلو يف اوبستناف

 (أ) شآرعش َيط نع هفارصنا دنع دارم لاقو ،هقيض عضوملا

 اسحن اريط رجزي ًابرتغم اسمأ ام ءيط ىسآ ناك ول

 ا")اسأب فيرط لهأ يف ناك ول

 :ارعش مهنع ىوتناو مهقراف نيح يطل مثيهلا لاقو

 (٦) ىّسمَمو حبصم يح لكل ت ىسنُي ثيدحك ادارُم لعجإ

 .٩٤٢ص ١ ج باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ) ( ١

 .ءيش لك نم مخضلا ميظعلا ءيشلا وه باجرهلاو ةماهت يف داو :باجرهلا يداو )٢(
 .٧٩٣ص ۔“ ٥ج ،نادلبلا مجعم هللا دبع نب توقاي ؛يومحلا رظنا

 )٣( ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج١، ص٢٤٩.
 ( ٤ ۔٥۔٦( ‘،هسفن ردصملا ص٤٩ ٢.



 .هلبا حرسو ،اهب كلانه ماقأف ، نصح ةيحانب ارئب يتأ ىتح يط ىضمو :لاق

 ةيرق اوباصأ مهنأ هوربخأف شيط ىلإ اوعجرف ،ىعرملا مهل ىشتنا هدلو نإ مث

 ضرألا نم ءاضف ىلإ كلذ ءارو اورشتناف ،اليلحإ اهل لاقي ،داع ىرق نم

 . ا اهب اوماقأف

 جايه باهذ ناك اًّسلف ،ماقأف ،مهلبإ يف برضف ،بشخأ َبذأ لمج لبقأو :لاق

 مث ،لبإلا يف برضف اضيأ لبقأ ليلق دعبو هنطو ىلإ مهنع عجر « لبإلا

 هربوو همانس يف اوأرف ،هتداع ىلع مهدواع ،ثلاثلا ماعلا يف ناك اسلف .عجر

 ءيجيل ريعبلا اذه نإ :هدلول يط لاقف ،ىونلا هرعب يفو ،رمثلا ]١٨٦[ ليكاثع

 اسلف .هبلط يف مكنم نالجر بكريلو فرصنا اذإ هورظنا ،بصخم ناكم نم

 نب يؤل نب ةماسأ هرثأ افقو ،هعبت آلإ هدلو نم دحأ َقبي مل ريعبلا فرصنا

 نايعريو راهنلا ىعري ناكف ،نيلمج ىلع ةرطف نب ثراحلاو يط نب ثوغلا

 يضمي ثيح تامالعلا العجو هعم ايضمو ىضم مث ،ءاسملا ىتح هعم

 هيلع ناكو ،اجأ باب لخد ىتح ىضمف ،دصقلاو لبسلا اهنأ املعيل نايضميو

 بابلا عسوو ،ناورم نب كلملا دبع هعزنف ،عرذأ ةسمخ هضرع ديدح نم باب

 يئاطلا متاح نب يدع نب حامرطلا ضيرعت رماع هغلب نيح عرذأ ةعست هلعجف

 نأ كلملا دبع فاخو ،نيلبجلا هب يتأي نأ «بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا ىلع

 اذإف هعم الخدف اجأ باب لمجلا لخدف :لاق .انصح هئواني نم ضعب هلعجي

 رمتلا اذإو رفن اهب سيل ءالخ ضرألا اذإو «نويعو لخنو نيصح نصحب امه

 لحزف ،هاربخأف ،َيط ىلإ افرصنا مث ۔ارظنو الاجف لختلا فينارك ىطغ دق

 )١( ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج١، ص٢٤٩.



 هدلو هعمو سلاج موي تاذ يط امنييف ا') نيلبجلا لزن ىتح هدلو عيمج يف يط

 : يطل لاقف ،رافغ نب دوسالا هل لاقي رماع نب سيدج اياقب نم لجر لبقأ ذإ

 تلعف الإو يدالب نم اوجرخا ؟يئابآ نم يثاريمو يتمورأو يدالب مكلخدأ نم

 تنأ تلخب لب ،دحأ اهيف امو اهانلخد دقو اندالب دالبلا :يط لاقف .تلعفو مكب

 :ىط لاق .تلعفو مكب تلعف الإو ،اهنم تنأ نجرختل :لاقف .اهتيعةاف الخب

 :ةجراخ نب بدنجل يط لاقف هنع لجرلا فرصناو ،لعفف شالجأ انل برضاف

 لاتقلل ينبا ضّرَعئو كينب نكرتتل هللاب :هّمأ هل تلاق ،كتمركم نع لتاق ينب اي

 َيط ناكو :لاق هيلع تبأف ،كلذب هتصصخ امنإ ،كحيو :لاق .لعفي ال هللاو ال

 هيلع تبأ املف ،بيطلاو ماعطلاو شيجلا هل راتخيو ،هتوخإ نود ًابدنج بحي

 كلذ دنع يط رمأ ،اهنباب تلخبو هتفلاخف ،َيط هرمأ نيح يداعلا قحلي نأ همأ

 لوقي ورمع أشناف .لجرلا كنود ورمع اي :لاقو شيط نب ثوغلا نب ورمع

 . ا" :ارعش ءيط نب ةرطف نب دعس نب بدنج يخأ ةجراخ نب ةرمضل

 بذكي ال يذلا ا")كبحاص كوخأو بنذاكب تسلو ينربخأ ا" رمضاي

 بنجألا ديعبلا انأف متنمأو متينغتسا اذإ نأ ا")ةيضقلا يف له

 برقألا بيبحلا انأف مكتجشأ ةرم ةديدشلاب ديادتثلا اذإو

 راسي ىلع ناعقي ىملس لبجو أجأ لبج امهو ،ءيط لبج اهب دصقيو :نالبجلا )١(
 توقاي ؛يومحلا :رظنا .ةدحاو ةليل ةريسم كدفو نيلبجلا نيبو ةريثك ىرق امهيفو ،ءاريمس
 ٩. ٤ص ‘ ١ج ،نادلبلا مجعم ٠هللا دبع نب

 .٤٩ص ١ ج ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ( ٢)

 .٨٩ص نادلبلا مجعم صللا دبع نب توقاي ؛يومحلا رظنا ) ءيطاي ( 9

 )٤( ) هسفن ردصملا ) كقداص ص٩٨.

 )٥() هسفن ردصملا ( ةيضقلا نم ص٩٨.

١١ 



 ('بدنج ىعدي شيجلا شاجتسا اذإو اهل ىعدأ ةهيرك نوكت اذإو

 بجعأ ةيضقلا كلت ىلع مكيف (")يتماقإو ةيضق كلتل اب

 [٧٨١]'")١بدجألا ماقملاو ةنوزحلا يلو هلهسو دالبلا يعر بدنجلو

 بلحي يريغو ا هينرق يديب اننيبةاش نأ ةيلبلا نمو

 ابأ الو كاذ نناك نلا يل مأ ال هرسأب راغصلا مكتجو اذه

 هجو ىلع راد مركأ هذه نإ ينب اي :يط نب ثوغلا نب ورمعل يط لاقف

 .نيلبجلا نيعي ىتح اهيف بدنج دلولا نوكي الأ ىلع الإ لعفأ نل :لاق ضرألا

 فرتخي هدجوف يداعلا بلط يف ثوغلا نب ورمع ىضمف :لاق كل كلذ :لاق

 ا" :ئماظ وهو ابطر

 ا")آدعاص اوزني كلمح ىرأ يل ام ادعاق كانج ينجأ يك ئطأطن

 :[ ورمعب رصبأ نيح] :يداعلا لاقو

 ("هرطخ ديصل مرحت مل تنأ نإ هرثأ تبصأ يبظلا بلاط اي

 هعمو يداعلا لبقأف :لاق ،قارعلا ةاور دنع رعشلا اذه بصأ ملو :مثيهلا لاق

 لاقف ةّيرافعلا اهل لاقي يتلا يهو ،ماظع لاصن هل ديدح باتثنو ديدح سوق

 :ورمع لاق .كيقبأ تئش نإو ،كتيمر تئش نإو ،كتعراص تئش نإ :ورمعل

 بدنج ىعدي سيحلا سامي اذإو اهل ىعدأ ةهيرك نوكت اذإو )١(
 .٨٩ص هسفن ردصملا رظنا

 )٢( ) هسفن .ردصملا ( يتماقإو يتيضق كلتل ابجع ص٩٨.
 بدجملا نهيعرو دامثلا يلو اهيعرو دالبلا بيط اعم مكلأ )٣(

 .٨٩ص ،١ج :نادلبلا مجعم :هللا دبع نب توقاي ؛يومحلا رظنا
 بأ الو ،كاذ ناك نإ ،يل مأ ال هنيعب راغصلا مكرمعل اذه )٤(

 .٨٩ص 6١ ج ،نادلبلا مجعم :هللا دبع نب توقاي ؛يومحلا رظنا

 .١٥٢ص ١ ج ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ()

 ٢٥١. ص كسفن ردصملا )٦(

 .٢٥٢ڵص ، هسفن ردصملا ) ( ٧

٢ ١ 



 ورمع سوق ناكو اهرسكأل ينإ :لاق «سوق كعم يل :لاق .يلإ بحأ عارتصلا

 دق هنأ نظف ،لبجلا حفس ىلإ اهب ىوهأف ،اهتر ءاش ىتمو اهلعج ءاش ىتم

 كلذ ىأر اسلف ۔ءاهرسكف لبجلا هلصنو ههجوب يداعلا ضرتعاف اهرسك

 ركذف .يلإ بحأ يمآرلاو «كسوقب نعتسا لاقف ،اهبكرف هسرف ذخأ .ورمع

 ورمع هامرو ،الثم تبهذف ،هب ًرُب اموي رب نم :لاقف ،مسطب هتردغ دوسألا

 يأ :هل لاق .اهتداع نوكأ نأ امأ :هسفنب دوجي وهو دوسألا لاقف ،هبلق قلفف

 ورمع فرصناو ،تام ىثح كلذ دتري لظ و ،للط يبرغ يقرش :لاق ؟يه

 ،ىملسو أجأ ايمُسو ،نيلبجلاب نيحلا كلذ ذنم هدلوو يط ماقأو ،ثوغلا نب

 يط نب ثوغلا ونب ،نيلبجلا يف يط دلو رارق راصو ،اونأمطاو امهب اولثمف

 .(') :ارعش كلذ يف يط نب ثوغلا نب يؤل نب ةماس لاقف
 يلايللا يف انيقب ام أجآو ىملس نطب قرافن ال انفلح

 لا هللاب اهنم ثوغلا حاطو ثوغ نبا انلزنأ بعشلا ثيحب

 ) 'لاضللا جه ر هريتق نأك مهسب ي داع بلق انيمر

 ،لجر ةئامسمخ هدلو دلوو هدلو غلب نأ ىلإ .رسعو شاع دق ددأ نب يط ناكو

 .(") َيط نب ثوغلا نب ورمع نب لعث نب نامالس هكردأ ىتح

 :بياسلا نب دمحم ربخ

 سيقلا ئرما نب ىزعلا دبع نب ثراحلا نب ورمع نب بياسلا نب دمحم [وه]

 نب ماشه نب رذنملا هنبا نباو ةو دبع نب رماع نب نامعتلا نب رماع نبا

 ناكو .اهباسنأو اهماّيأو برعلا ملعب امهنامز لهأ ملعأ نم اعيمج اناكو ،دّمحم

 .٢٥٢ص كسفن ردصملا ) ( ١

 .٢٥٢ص ،هسفن ردصملا ) ( ٢

 .٢٥٢ص ‘،كسفن ردصملا ) ( ٣

١٣ 



 ،ثعشألا نب دمحم نب نمحرلا دبع دنع مجامجلا رضح نّسم بياسلا نب دّمحم

 ترضح :لاق هنأ هنع يور دقو ،برعلا مايأو نآرقلا ريسفتب املاع ناكو

 امنيبف شةفوكلاب "ةرارز نب بجاح دلو نم دراطع نب رارض [٨٨١]سلجم

 رارض ينزمغف ،نخلا يف غّرمتي ذرج هئأك سلجملاب الجر تيأر ذإ هدنع انأ
 ينإف ،ينبسناف ًابسان تنك نإ :يل لاقف ،هتلأسف ،تنأ نّمم هلأسا :لاقف هيلع

 دلوو :تلقف ،ابلاغ تغلب ىتح ًاميمت تبسنف ،بسنلا تأدتباف ،ميمت ينب فرشأ
 ،راهتلا نم ةعاس الإ ياوبأ ينامس ام هللاو :لاقو ،ًاسلاج ىوتساف ،امامه بلاغ

 موي َيأو :لاقف .قدزرفلا كوبأ هيف كامس يذلا مويلا فرعأل ينإ هللاو :تلقف

 لاقف ،كل ةفشنم كيلعو يشمت تجرخف ،ةجاح يف كثعب نيح :لاقف ؟كلذ ناك

 :لاق مث هللاو تقدص :لاقف ،ليخلاب اهامس ةيرق ناقهد قدزرف كنأكل هللاو

 :لاقف .ةديصق ةئام ريرجل يورأ يتكلو ال :لاق ؟يرعش نم نيش يورتأ

 امك يل يورت وأ ةنس ًابلك نوجهأل هللاو ؟يل يورت الو ةغارملا نبال يورتأ

 ءيش يف يلامو كهنم افوخ ضياقنلا هيلع يورأ فلتخأ تلعجف .ريرجل تيور

 . "ةجاح اهنم
 نمو ،ريرجل قدزرفلا ءاجه نم عومجملا باتكلا وه ضياقتلا :فنصملا لاق

 عمجف حلا زواجتملا بلثلا نم هبحاصل حاتأ امهالك ،قدزرفلل ريرج ءاجه
 .ىهتنا ضياقتلا باتك هعمج نم هاّسىف اباتك

 يف برعلا تاداس نم يميمتلا يسرادلا سدُع نب ةرارز نب بجاح :ةرارز نب بجاح )١(
 لام ىلع ىرسك دنع هسوق نهر يذلا وهو ،نطاوم ةدع يف ميمت سينر ناك .ةيلهاجلا
 ةنس ١٧ وأ ١٩ لبق ( ةفورعملا برعلا مايأ نم ) ةلبج بعش موي رضحو .هب ىفوو ميظع
 هيلع هللا ىلص يبنلا هثعبو .ملسأو مالسإلا كردأو .ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا دلوم نم
 ٢ ج ،مالعألا :نيدلا ريخ ؛يلكرزلا : رظنا.تام نأ ثبلي ملف 6ميمت ينب تاقدص ىلع ملسو

 . ١ ٣٥ص

 )٢( ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج١، ص٢٥٢.

٤ ١ 



 نب ميهاربإ همساو ةنيهج نب روث وبأ روكذملا بئاسلا نب دمحم طهر نمو

 ،تفوع نب رماع ونب ةبلعثو ةعيبرو كلام مهنمو ،شاقر ونب مهنمو (')دلاخ

 ةةماوطلا نب ناسح مهيأ رعش نمو بلك ةرم ةرملا بحاص ملاس نب ديمح مهنم

 نب ةفيلخ نب ةّيحد طهر جرزخلا مهنمو .رماع نب ةانم ديز ونب مهنمو ا"

 ،ركب نب رماع نب ةانم ديز وهو ،جرزخلا نب سيقلا ئرما نب ةلاضف نب ةورف

 دلو ىلع تبلغو ،دزألا ةأرمإ يدع نب ورمع نب بلك تنب ةمحش ونب مهنمو

 اهبو رماع نب فوع ونب رجحو ثراحلاو بعك تدلوف رماع نب فوع

 املاع ةباتسن ناكو ، مشاه نب ديلولا همساو يبلكلا شربألا مهنمو ،نوفرعي

 هيلإ تضفأ اّسلف كلملا دبع نب ماشهل ابحاصم ناكو ،كولملا ريسو رابخألاب

 دجسي مل دهاش شربألاو هئاسلج نم هعم نم لك دجسو ماشه دجس ةفالخلا

 ًايشام يعم مويلا تنأو دجسأ ملو :لاقف ؟دوجتىلا نم كعنم ام :ماشه هل لاقف

 ؟العاف كارتأ :لاق ،يعم كب ترط ترط نإ :ماشه لاقف ؟ارياط يموق ىلعو

 ديزي [مأ] بلك نمو .دوجتسلا باط نآلا :شربألا لاق .شربأ اي هللاو معن :لاق

 نب يدع نب ةفايق نب ةلجد نب فينأ نب لدجب تنب نوسيم اهمساو ،ةيواعم تنب

 دبع نب كلام نب رخص نب ةثراح مهنمو ،لبه نب بابح نب ةثراح نب ريهز

 نينامثو ةيام شاع “فوع نب ركب نب ةنانك نب هللا دبع نب لبه نب ةانم

 . (٢ : ارعش رعاشلا لوقي كلذ يفو ملسي ملو مالسإلا كردأو ‘ ا ١٩ ]ةنس

 هيقفلا مروث وبأ ،يدادغبلا يبلكلا ناميلا يبأ نب دلاخ نب ميهاربإ :يبلكلا روث وبأ )١(
 عرفو بتكلا فنص الضفو ًاعروو املعو اهقف ايندلا ةمئأ دحأ ناك ،يعفاشلا مامإلا بحاص
 :نيدلا ريخ ؛يلكرزلا رظنا.تافنصم هل ‘م٤٥٨/ه٠٤٢ ةنس اخيش دادغبب تام .نينسلا ىلع
 .٧٢ص ١ ج مالعألا

 .هل ةمجرت ىلع رثعن مل رومغم رعاش :ةماوطلا نب ناسح )٢(
 6١ ص٠ ٢٣. ج ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا(٣)

٥ ١ 



 رظتني ذعب ىحضأو نينتسلا نم ةيام اهلبق الوح نيسمخ شاع نم

 رذي الو يطعي الو راشتنسي ال ًاحًَرطم سلحلا لثم تيبلا يف راصو

 (')"ربكلا ةشيعلا رشو ةايحلا لوط هل نوبرقألا لمو شاعملا لم

 :ارعش رعاشلا لوقي مهيفو نسح ونب مهنمو تام ىئح ملسي مل وهو هنبا ملسأو

 (")رباصب آلإ قلت مل نإو هيرك مهَءاقل ناف نج ينب بنجت

 نب ةلياوو “نارمع نب ناولح نب بلعث نب ةربو نب هللا عبس نارمع دلو نمو

 ةنيدملا يلو .ةلجد نب شيبح نيقلا نمو .نارمع نب ناولح نب بلعث نب ةربو

 هللا ىلص هللا لوسر ربنم ىلع لكأي ناك يذلا وهو ،ريبزلا نب هللا دبع برحل
 ةلظنح همساو ينيقلا ناحمطلا وبأ نيقلا ءارعش نمو هبدأ ةءاسإل ملسو هيلع

 .(أ) :هلوق نمف ا" يقرشلا نبا

 اربغأ ثعشأ دلج يف تطسب امو مكنوطب يف اهَحلَم وجرأل ينإو

 رمن نب ميمت نب ةعجشم مهنمو ،ًايبون ناكو ،ميكحلا نامقل نيقلا ىلاوم نمو

 نب مزح نب ريدج نب بسار مهنمو ،نارمع نب ناولح نب بلعث نب ةربو نبا

 نب ناولح نب دايز نب مزح مهنم لاقيو ،نارمع نب ناولح نب بلعث نب ناير

 . ا" فاحلا نارمع

 ( ١ ) هسفن ردصملا ص٠ ٢٣.

 )٢( ،كسفن ردصملا ص٠ ٢٢٣.

 ةسراف رعاش ةعاضق نم نيقلا ينب دحأ ةيقرش نب ةلظنح وه :ينيقلا ناحمطلا وبأ )٣(

 .هل برت وهو ،بلطملا دبع نب ريبزلا ءارشع نم اهيف ناكو ،ةيلهاجلا يف شاع رمعم
 نب ةعيبر :هبسنو همسا يف ليقو ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا َري ملو ملسأو مالسإلا كردأ
 :ةديصق نم روهشملا تيبلا بحاص وه .رسج نب نيقلا نب ةنانك نب منغ نب فوع
 هرقاث عزجلا مظن ىتح ،ليللا ىجد مههوجوو مهباسحأ مهل تءاضأ

 .٦٨٢ص ،٢٦ج ،مالعألا :نيدلا ريخ ؛يلكرزلا رظنا
 )٤( باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج١، ص٢٣٠.

 )٥( ج هسفن ردصملا  6١ص٢٣١.

١٦ 



 :ةدنك رابخأ

 مظعأ ناك هثأ هرابخأو ةدنك كلم روصقملا ورمع نب ثراحلا ثيدح نم ناك

 ةعس نم هل عمتجإ هنأ اوركذ ،ةكلمم مهعسوأو ،اًوتُع مهشأو ،ًاردق ةدنك كولم

 يذلا وهو ،هبورح ةرثكل بارَحلا يمسو جوثف ،هلبق نم هئابال نكي مل ام دالبلا

 باًارَحلا بقلملا ثراحلا وهو .ينابيشلا ملحم [نب فوع ] تنب سايإ مأ جوزت

 نب ةيواعم نب ورمع نب فوع نب رارملا لكأ رجح نب روصقملا ورمع نبا

 قرف يذلا وهو ێًاناطلسو ةكلمم ةدنك دشأ نم ناكو .ربكألا ثراحلا نب ةيواعم

 لوألا بالكلا ليتق وهو ليبحرش ناكف ،ةعم لئابق ىلع مهكلمو هتايح يف هينب

 اهيلع اكلم ناك يذلا ميمت لئابق نمف .بابرلا ورم نب ميمت ينب نم لئابق ىلع

 ينب نم [فياوطو بابرلاو ميمت نب ةانم نب ديز] نب كلام نب ةلظنح ونب مهنم

 ميت وهف بابرلا امأو .ميمت نب ورمع ينب نم فئاوطو ميمت نب ورمع نب ديسأ

 ونب .بابرلا مه ةثالثلا ءالؤهف مهنوطب رئاسو [ةبضو ةنيزمو] لكعو يدعو

 نب رمنلا ىلع برك يدعم ناكو . '')رضم نب سايلإ نب ةخباط نب ةانم دبع

 نب مراد ينب نم فياوطو [ميمت نب] ةانم ديز نب دعسو سيق نم لئابقو طساق

 مهو ،[ةيقر ونب مهو] عيانصلاو ميمت نب ةانم ديز نب كلام نب ةلظنح نب كلام

 ناكو .مهنم قرفت ام برعلا ذاذشو برعلا ذاذش نم كولملا عم [نونوكي ] موق

 ]١٩٠[ ءافلغ ةملس يمس امتإو ،لئاو نب ركبو بلغت ىلع ءافلغ وهو ةملس

 دبع ناكو ،سيقلا دبع ىلع هللا دبع ناكو .[بيطلاب] هسأر فلغي ناك هنأل

 ديسأ ينب يلع سيقلا ئرما وبأ وهو رجح ناكو ،برعلا ىلع ادّيس سيقلا

 . ") نافطغ ىلع .رضم نب سايلا نب ةكردم نب ةميزخ ينب ةنانكو

 .٧٣٣نص هسفن ردصملا ) ( ١

 .٨٣٢٣۔٧٣٣)لص ،هسفن ردصملا ( ٦)

٧ ١ 



 ةريحلا نع نيّيمخللا رضن ينب ىلجأو ةريحلا لهأ ازغ يذلا وه ثراحلاو

 نانثا ةدنك نم ، لجر فلأ نيعبرأ يف راس دق ناكو ،سراف دالب ىلع راغأو

 ناكو .ةريحلا ىلإ ليخلا داقو .برعلا لئابق نم كلذ رئاسو ىفلأ نورشعو

 مث هعضوم ىلإ عجر مث ،سراف ىلع راغأ ىتح ىبنقم نوتسو ةئامثالث هلوح

 ىلع ناكو ،سرفلا عداوو ،ارهاظ هرمأ لزي ملف الزنم كلذ دعب رابنألا ذختأ

 رذنملا هب عقوأ مث .ةنس نيتس كلذك هكلم لزي ملو ، مهحلاصو ''اذابق سزفلا

 رذنملا رفظو ,ماتلا ىلإ ابراه جرخف ،ملعي ال وهو ،يمخللا ءاملا ءام نبا

 ينب راد مهب ىتأ ىح ،مه رسأف قيرطلا يف مهقحل هيبأ ينب نم الجر نيعبرأب

 دق كلملا ثراحلا نأ كلذو مهقانعأ برضف ةفوكلاو ريد نيب عضومب انيزم

 لوقي كلذلف هدي يف نّسم ادحأ رذنملا قبتسي ملف ،ًاعيرذ التق رضن ينب يف لتق

 (") :ليوط رعش يف سيقلا ؤرما

 انيبهادلا كولملا يل يكّبو انينس يل ىكب نيع ايالأ

 انولتقي ةّيشعلا نوقاسي ورمع نب رجح ينب نب نم كولم

 انيزم ينب رايد يف نكلو اوبيصأ ةكرعم موي يف ولف

 ا")نيلّم يمرم ءامتلاب نكلو لسغب مهمجامج لىنفئ ملو

 نم هونب عجر مث ةريسي ةدمب كلذ دعب بلك ضزأ يف كلملا ثراحلا تامف

 ىغب ىثح كلذ ىلع مهرمأ لزي ملف ،اهيلع اوناك يتلا لئابقلا اوكلم ىثح هدعب

 كلم مهنم دحاو لك دارأو ،مهتملك تفلتخاو ،۔اودساحتو ضعب ىلع مهضعب

 هيخأ كلم ىلع اوراغأف ميمت ينب ىلإ ليبحرش ثعبو ،هكلم ىلإ همضي هيخأ

 دئاقلا ىلع بلغت ،م(١٣٥۔٨٨٤) يماع نيب مكح يناساس كلم :زوريف نب ذابق )١(

 .٢٣٤ص ‘مالعألا باب ،مالعألاو ةغللا يف دجنملا :رظنا .م١٣٥ ةنس ريزيلب يطنزيبلا
 )٢( ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج١، ص٣٣٨.

 (٣) نانبل ،توريب .رداص راد سيقلا ئرما ناويد :يف تايبألا صن رظنا ص١٧٧.

١٨ 



 اولازي ملو اومنغو سارفأب اوتأف لئاو ينبا ركبو بلغت ىلع كلم وهو ةملس

 ربكي ال :ميمت ينبل ليبحرش لاقو ةملس ىلإ ليبحرش فحز ىتح نروزاغتي

 نأ نم يلإ بحأ ميمت نم لزعأ ةيامب ىقلأ نإ هللاوف ركبو بلغت رمأ مكيلع
 هلل [لاقي ءامب ]اوقتلا ىتح اوراسف .حالسلا يف نيكاش بلغت نم ةئام يلأ

 اي مكليو :ليبحرش مهب حاصف ميمت اونب تمزيهناف ،اديدش ًلاتق اولتتقاف ،لبإلا
 شنح وبأ ءاجف ،لتق ىتح لتاقي لزنف مهنم دحأ هيلع فطعي ملف ،ميمت ينب
 ،مدنو هيلع فسأ هيخأ سأر ةملس ىأر اسلف ةملس هيخأ ىلإ هسأرب يبلغتلا

 هنم فاخ هيخأ ىلع نزحلا نم هب ام شنح وبأ ىأر املف .ضرألا ىلع كأو

 ثراحلا نب ةملس باصأ ىتح كلذك مهرمأ لزي ملف ]١٩١[، هتعاس نم برهف

 ئرما وبأ وهو اردغ ثراحلا نب رجح تلتقف دسأ اونب تدغو ،تامف جلافلا

 اريثك اقلخ دسأ ينب نم سيقلا ؤرما لتقف .ًابياغ سيقلا ؤرما هنبا ناكو ،سيقلا

 رصيق دنع هربخو سيقلا ئرمأ نم ناك ىتح ،نيتليبق مهنم ىنفأو ،هابأ مهلتقل

 . ") .ىلاعت هللا ءاش نإ اذه دعب يتأي ثيدح كلذلو ،ناك ام مورلا كلم

 :[يدنكلا] رجح نب سيقلا ئرما رابخأ

 روصقملا ورمع نب كلملا ثراحلا نب رجح نب سيقلا ئرما ثيدح نم ناك

 نب ةيواعم نب ،ربكألا ثراحلا نب ،نيمركألا ةيواعم نب رارملا لكأ رجح نبا

 داجنتسالا ىلإ رصيق ىلإ هجورخ لبق ،ةدنك نب ةيواعم نب عترم نب ،روث

 .هدلاو رأث ذخأب

 يلايل عبس ىلع مامشو ةلبج نيب ءام ليقو ةرصبلاو ةفوكلا نيب ءام مسا :بالكلا ءام )١(
 توقاي ؛يومحلا رظنا.رشلا نم هيفاوقل امل بالكلا يمس امنإو ،ةدق ءاملا مساو ،ةماميلا نم
 .٢٧٤نص ۔٤ج ،نادلبلا مجعم ٠هللا دبع نب

 )٢( باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج١، ص٣٣٨۔-٣٣٩.

١٩ 



 ،نمحترلا دبعو هللا دبع ةلزنمب سيقلا ؤرما :('"ىيحي نب دمحأ سابعلا وبأ لاق

 أرما :لاقيو ،ةزمهلاو ءارلا مضب سيقلا ؤرما لاقُي :هجوأ ةعبرأ هبارعإ يفو

 وه :لاق ،ميملاو ةزمهلاو ءارلا مض نمف ،ةزمهلا مضو ءارلا حتفب سيقلا

 ةدحاو ةهج نم برعم وه :لاق ،ميملاو ءارلا حتف نمو ،نيتهج نم برعم

 ةيوار ناكو ) يميمتلا نالار نب هللا دبع عمس نم ينثدح :يعمصألا لاق

 نب سيقلا ئرما ثيداحأل ىورأ ناك هب عمسأ ملو الجر َرأ مل :لاق ،(قدزرفلا

 ليبحرش هّمع بحص دق ناك سيقلا أرما نأل ،قدزرفلا نم هراعشأو رجح

 نع هدعبأو هوبأ هدرط رعتثلا لوقي لعج اسل هنإ مث ،هوبأ لتق ىئح بالكلا ليتق

 يف لقتني كلذ دعب لعجف ،ليبحرش لتق نأ ىلإ ليبحرش هّمعب قحل ىثح ،هسفن

 لاقو .مهئايحأ يف لقتنيو ،مهب ريغي ناكو ،مهنم كيلاعص هعبئاو ،برعلا ءايحأ

 اسلف ،دوج ةرصبلاب رطم انباصأ :لاق ،قدزرفلا نإ :نالار نب هللا دبع

 ىلإ تجرخ دق باود راثآب اذإف ،دبرملا وحن تجرخو يل ةلغب تبكر تحبصأ

 ،بارشو ةرفس مهعمو ،نوهتزنتي اوجرخ دق موق مهنأ تننظف ةيربلا ةيحان

 ءام ريدغ ىلع ةفوقوم لئاحر ىلع لاغب ىلإ تيهتنا ىثح مه راثأ تعباف

 تلقف ،ءاملا يف تاعقنتسم ةوسن هيف اذإف تفرشأف ،ريدغلا ىلإ ريسلا تعرسأف

 بحاص اي :يننيدانف تفرصنا مث .لُجلُج ةراد مويب اهيبش طق مويلاك َرأ مل

 ،نهقولح ىلإ ءاملاب ندعقو ،َنهيلإ تفرصناف ،ءيش نع كلأسن عجرا قةلغبلا

 . '") ناك امك هتربخأف ،لُجلُج ةراد موي ثيدح انتثدح امل هللاب كلأسن :نلق مث

 ،سابعلا وبأ ،ءالولاب ينابيشلا رايس نب ديز نب ىيحي نب دمحأ :ىيحي نب دمحأ سابعلا وبأ )١(
 قدصو ظفحلاب اروهشم اثدحم .رعشلل ةيوار ناك .ةغللاو وحنلا يف نييفوكلا ماما ،بلعثب فورعملا
 هتمدصف ممصب همايأ رخاوأ يف بيصأو .ه(١٩٢-٠٠٢) دادغب يف تامو دلو .ةجح ةقث ةجهللا

 ) و ( ىشعألا ناويد حرش ) و ( حيصفلا ) هبتك نم .رثألا ىلع يفوتف ةوه يف طقسف ،سرف
 ٢٦٧. ص ١ ج مالعالا :نيدلا ريخ ؛يلكرزلا رظنا.( بلعث سلاجم

 ٣٢٤٠. ص ١ ج باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ) ( ٢



 :لاق ؟لُجلج ةراد موي ناك فيكو ،سارف ابأ اي تلقف :نالار نب هللا دبع لاق

 اقشاع سيقلا ؤرما ناك :لاق ،عمسأ امل ظفاح مالغ ذئموي انأو ،يتج ينثدح

 .اهيلإ لصي ملف انامز [٢٦٩١]اهبلط هنإو ،ةزينع اهل لاقي هموق نم ةيراجل

 ناك ىتح ،كلذ هنكمي ملف ،اه روزيل اهلهأ نم اهنم ةرغلا بلط يف ًالاتحم ناكو
 ،لاجترلا مدقتف ،اولمتحا يحلا نأ كلذو ،لُجلْج ةراد موي وهو ،ريدغلا موي

 دعب فلخت سيقلا ؤرما كلذ ىأر اّسلف ،ءافسعلاو لقثلاو ديبعلا ءاسنلا اوفلخو

 ،ءاستلا هب ترم ىتح ،ضرألا نم ةبايغ يف نمكف ،ةولغ هموق لاجر راس ام

 يف انلستغاف انلزن ول :نلق ،ريدغلا نيأر املف ةزينع نهيف ،اهملاك تايتف اذإف

 ىلإ نلدعف ،نلعفا معن :نهادحإ تلاقف ،لالكلا ضعب انع بهذيل ،ريدغلا اذه

 ًالاتحم سيقلا ؤرما نهاتأف ،ريدغلا نلخدو ضنهنع ديبعلا نْيَحنو ،نلزنف ريدغلا

 هللاو :لاقو ،اهيلع دعقو اهعمج مث ،ريدغلا يف نهو نهباوثأ ذخأف ،لفاوغ نهو

 امك جرخت ىثح ليللا ىلإ ريدغلا يف تلظ ولو ،اهبوث نكنم ةيراج يطعأ ال

 ،راهنلا عفترا ىثح هيلع كلذ نيبأف .اهبوث ذخأت يتلا يه نوكتف شةدرجتم يه

 عضوف نهادحإ تجرخ كلذ دنعف ،هندري يذلا لزنملا نود نرصقي نأ نيشخو

 تيقب [ىتح] كلذ ىلع نعباتت مث ،هتسبلف هتذخأف هيلإ تشمف ةيحان اهبوث اهل

 نأ نود هيسمت ال هللاو ال :لاقف ،اهبوث اهل عضي نأ هللا هتدشانف ،ةةزينع

 اهل عضوف شةربدمو ةلبقم اهيلإ رظنف تجرخف ،نجرخ امك ةنايرع يجرخت
 ءانتعّوجو انتسبحو انتبتع :نلقف هيلإ ةوستلا تلبقأو هتسبلف هتذخأف اهبوث
 هتقان بقرعو هفيس طرتخاف .معن :نلقف ؟اهنم نلكأتأ يتقان نكل ترحن نا :لاقف

 نهل عطقي لعجو ظةميظع اران جَّجأف ،أاريثك ابطح مدخلا عمجو ،اهطشك مث

 نم نبرشيو ،هنم نلكأي نهو ،رمجلا ىلع هيمريف ،اهبياطأو اهمانسو اهدبك

 ىثح بابكلا نم ديبعلا ىلإ ذبنيو ،نهيلغيو هعم تناك ،ةوكر يف رمخ ةلضف

٢١



 انأ :نهادحإ تلاق ،۔اولحتراو [راهنلا لحترا] اسلف ۔اوبرطو نبرطو نعبش

 هتلحار عاتم نمسقف ،هنسفنط لمحأ انأ :ىرخأ تلاقو ،هعاسنأو هبشخ لمحأ

 ةنبا اي :سيقلا ؤرما اهل لاقف ،ًائيش لمحت مل ةزينع تيقبو ،هدازو نهنيب

 ،هدّوعتأ ملو ،يشملا قيطأ ال يئإف ،كعم ينيلمحت نأ دب كل سيل ماركلا

 ۔اهلتقيو اهردخ يف هسأر لخديو اهيلإ ليمي ناكف ،اه ريعب براغ ىلع هتلمحف

 ؤرما ىكحف لزناف ،يريعب ترقع دق ،سيقلا أرما اي :تلاق ،اهجدوه لام اذإف

 . '') :اهلوأ يتلا هتديصق يف هرعش يف اهلوق سيقلا

 لموحف لوختلا نيب ىوللا طقسب لزنمو بيبح ىركذ نم كبن افق

 (""لزناف سيقلا أرما اي يريعب ترقع اعم انب طيبغلا لام دقو لوقت

 ]١٩٣[ فنصملا لاق ملعا هللاو اذه ةديصقلا تيب لوأ نأ ةاورلا ضعب معزو

 روكذملا رجح نب سيقلا ءيرما تيب نأ عيدبلاو يناعملا ملع لهأ قفتا دقو

 (") :ارعش هلوق وهو

 ا'لموحف لوختلا نيب ىوللا طقسب لزنمو يبيبح ىركذ نم كبن افق

 نيب عمج تيبلا ردص نأل ،اذج نيماضملا توافتم هيناعم ةرثكو همتقت ىلع

 ءيش يناثلا رطشلا يف سيلو يناعملا ةرثكو ،كبتسلا ةلوهسو ظفللا ةبوذع

 () :ينايبذلا ةغبانلا علطمف ريدقتلا اذه ىلعو اولاق كلذ نم

 .٢٤٣۔١٤٣ص ١ ج ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ( ١)

 )٢( سيقلا ئرما ناويد رظنا ( كبن افق ) ةريهشلا سيقلا ئرما ةقلعم نم ناتيبلا ص٢٩ +
 ص٢٤.

 .٢٤٣ص ١ ج ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا 9

 )٤( سيقلا ئرما ناويد رظنا ص٢٩.

 )٥( ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج١، ص٣٤٢.

٢٢ 



 (بكاوكلا ءيطب هيساقأ ليلو بصلاان ةميمأ اي مهل ينيلك

 سيقلا ءيرما علطم ناك نإو ،هيمسق بسانتو هظافلأ ةمءالم ةهج نم لضفأ

 يرطش عامس ىلع راصتقالا الإ سيقلا ءيرما ءادتبا مظع امو ناعمزثكأ

 رطش يف لزنملاو بيبحلا ركذو ،ىكبتساو يكبو ،فقوتساو فقو هنأل تيبلا

 قفئا دقو :اولاق .نيمسقلا توافت هل رهظ هلامكب تيبلا لمأت اذإو :اولاق تيب

 يف ةحضاو يناعملا ةلهأ عولط نع ةرابع علطملا ةعارب نأ ىلع عيدبلا ءاملع

 نوكي نأو ،ةقرلا عجاضم نع ظافلألا بونج يفاجتي ال نأو ێاهلالهتسا

 نم ةمالسلاب اهل ةفلكتم ةلوهسلا قرطو عامسلا دنع ًاصقرم اهبيسنب بيبشتلا

 نأ اوطرشو ،هدعب امب قلعت هل سيل وشحلا بانتجا عم اهعلطمو نزحلا متثجت

 هذهب مظانلا لخأ نإو ،علاطملا نيسحت ىلع هيمسق بسانت يف مظانلا دهتجي

 لوق ىلإ تلصو اذإ :عبصألا يبأ نبا لاقو ،ءادتبا نسحب تأي ملو طورنتثلا

 :ارعش كردت ال ةياغ ىلإ تلصو بابللا اذه نم يرتحبلا

 ("قلعت فيك ىوهلا بابسأ ملعيل قشعيو لوذعلا ىوهي ول يتوب

 نم ابيرق نك ىثح نهعم راسو :قدزرفلا لاق قدزرفلا ثيدح ىلإ انعجر

 ةديصقلا هذه كلذ يف لاقف هلهأ ىتأ مث ،ليللا هيلع نج ىئح ماقأو لزنف يحلا

 :ارعش

 ("لموحف لوختلا نيب ىوللا طقسب لزنمو بيبح ىركذ نم كبن افق

 نع ةاورلا ضعب لاق :يناتسجتىلا دمحم نب لهس متاح وبأ لاقو

 بتكلا راد .يوطع بيجن يلع دادعإ ،راذتعالاو حدملا رعاش ينايبذلا ةغبانلا رظنا )١(

 ٩. ص “ م ١٠ ىلوألا ةعبطلا . نانبل ة توريب “ ةيملعلا

 ءزجلا مم ٠ 6ىلوألا ةعبطلا ،نانبل توريب .رداص راد ،يرتحبلا ناويد رظنا )٢(

 .٩٦١ص لوألا

 )٣( ،سيقلا ئرما ناويد رظنا ص٢٩.

٢٢٣ 



 نب سيقلا ؤرما لزن امل :لاق .ربكألا يلشهنلا لوغلا يبأ نع ،يفوكلا لتصفملا

 ضرتعي سيقلا ؤرما ناكو ،بدنج مأ ىمس ةأرمإ مهنم جوزت ًانيط يدنكلا رجح

 اركاذتف ،هل اقيدص ناكو (')لحفلا ةدبع نب ةمقلع [ هب ] لزنف ،ءارعشلل

 انأ :سيقلا ؤرما لاقف هبحاص ىلع لضفلا امهنم دحاو لك ىعةتاو ،ءارعشلا

 تعنت ارعش لقف :لاق .كنم رعشأ انأ :ةمقلع لاقو .كنم رعشأ انأ يأ كنم لضفأ

 ينعي ،كنيبو ينيب مكحلا اذهو ،كرعش لثم ارعش لوقأو ،ديتصلاو كسرف هيف

 ]١٩٤[ '") :ارعش هلوقب سيقلا ؤرما أدبف سيقلا ئرما ةأرمإ هيئاطلا

 (")بّصعُملا داؤفلا تانابل ا")يًّضقنل بثثُج مأ ىلع يب اًرُم يليلخ

 :ةمقلع لاقو ،غرف ىتح ديصلاو هسرف تعنف

 )) بهذم لك يف نارجهلا نم تبهذ

 (') :سرفلا يف سيقلا ئرما لوق يف ناكو ،اهيف ديتصلاو هسرف تعنف

 ('بينُم جوهأ عقو هنم رجزللو ةَرُذ طوتىللو ًبوُهلأ قاسللف

 ٠لحفلا ةمقلع لوق 1 يف و

 (بلغتملا حيارلا رمك رمي هنانع نم ًايناث يوهي لبقأف

 ةعيبر نب ديبع نب سيق نب ةرشان نب نامعنلا نب ةدبع نب ةمقلع :لحفلا ةدبع نب ةمقلع )١(
 ظديجم يلهاج رعاش .رضم نب سايلإ نب دأ نب رم نب ميمت نب ةانم ديز نب كلام نب عوجلا
 رمش يبأ نب ثراحلا رسأ .سيقلا ئرمال اقيدص ناك ،اهلوحفو ةيلهاجلا رودص نم ناكو
 : رظنا.هقلطأف ،تايبأب ثراحلا حدمو ةمقلع هب عفشف ( سأش ) همسا هلاخأ يناسغلا

 وبأ.٠٩٣ص ،نوراه دمحم مالسلا دبعو .ركاش دمحم دمحأ حرشو قيقحت ،تايلضفملا
 .٢٣١ص ،١٢٦ج ،يناغألا باتك :نيسحلا نب يلع ؛يناهفصألا جرفلا
 ١ ص٣ ٣٤. ج باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا(٢)

 )٣( ) سيقلا ئرما ناويد رظنا ( َضقل ص٦٤.
 .٤٦ص هسفن ردصملا رظنا(٤)

 .بنجتلا اذه لك اقح كي ملو :وه تيبلا نم يناثلا رطشلاو )٥(

 ٣٤٣. ص ،١ج باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا(٦)
 .٩٦ص ،سيقلا ئرما ناويد رظنا(٧)

 .٣٤٣ص ١ ج ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا(٨)

٢٤ 



 ئرما ةأرما ةيئاطلا ىلإ امكاحت ،امهيتديصق نم اغرف اًسلف بلحتملا ىوريو

 تلق ملو :لاق .كنم رعشأ وهو كسرف نم دوجأ ةمقلع سرف :تلاقف سيقلا

 ،كتوصب هترجزو ،كقاسب هتيرتماو كطوسب كسرف تبرض كنأل :تلاق ؟اذك

 هذه لاقو اهقلطف :لاق ،هنانع نم ايناث هتديرط ةمقلع سرف كردأو
 ()۔ةديصقلا

 ("لموحف لوختلا نيب ىوللا طقسب لزنمو يبيبح ىركذ نم كبن افق

 يف ةيمال لقي ملو ، اهنم دوجأ ةيمال ةيلهاجلا يف لقث مل :يعمصألا لاق

 ةّيميم ةيلهاجلا يف لقي ملو ،'"ايماطقلل "كوتجم انإ " نم دوجأ يه مالسإلا

 :يه و لحفلا ةدبع نب ةمقلع لوق نم دوجأ يه

 () هموتكم تعدوتسا امو تملع ام له

 لختتملا ةّيئار تلاط ولو :لاق ،خامتثلا ةينار نم دوجأ يه ةينار لقت ملو :لاق

 ضسيقلا ررما قشع نم لوأو :لاق ةةريصق اهنأ آلإ اهنم دوجأ تناكل ،''يلذهلا

 اديق سرفلا لعجو هدباوألا ديق نم لوأو ،اصعلاب سرفلا هبش نم لوأ وهو

 لاق ءارعشلا هتعبتو ،ىكبف ،موسآرلاو لالطألا ىلع فقو نم لوأ وهو ،نهل

 سيقلا ؤرما رايتلا يف ىكب نم لوأ :يبلكلا نبا

 )١( باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج١، ص٣٤٣.
 )٢( سيقلا ئرما ناويد رظنا ص٢٩.

 بقلملا يبلغتلا ديعس وبأ مركب نب مشج ينب نم دابع نب ورمع نب مييث نب ريمع :يماطقلا )٣(
 يف مألس نبا هلعجو .ملسأو .قارعلا يف بلغت ىراصن نم ناك ،لحف لزغ رعاش ،يماطقلاب
 . ٥ج ،مالعألا :نيدلا ريخ ؛يلكرزلا رظنا.عوبطم رعش ناويد هل نييمالسإلا نم ةيناثلا ةقبطلا

 .٠٠٢ص ،٤٢٦ج ،يناغألا باتك :نيسحلا نب يلع ؛يناهفصألا جفلا وبأ .٩٨۔٨٨ص
 .٣٤٣ص 6١ ج ،باسننالا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ) ) ٤

 ةليثأ وبأ رضم نم ،يلذهلا شيج نب نامثع نب رميوع نب كلام وه :يلذهلا لخنتملا )٥(
 .ةليثأ هنبا ءاثر يف اهلاق ةديصق نم ( اتوص ) يناغألا بحاص هل تبثأ .ليذه غباون نم رعاش
 اهتلاق ةيئاط ةديصق دوجأ بحاص وه .يعمصألا لاقو .نسحم رعاش :يدمألا لاقو

 .٤٦٢ص ۔ ٥ج ،مالعألا :نيدلا ريخ ؛يلكرزلا رظنا.برعلا

٢٥ 



 (") :هلوق ا")ماذج نبا وهو :ةديبع وبأ لاق ا')مامحلا ةثراحلا نب

 (ُ)ماذح نبا اكب امك رايتلا يكبن انلعل لبحّملا للطلا ىلع اجوُع

 :لئاقلا وهو

 ا")لظنح فقان يحلا تاًرَّمَس ىدل اولمحت موي نيبلا ةادغ ىتأك

 اهفقني ةلظنح فقانو لظنح فقان هتأكف ،مهلّمحت دنع رايتلا يف ءاكبلا دارأ

 نم نيع عمدت امك هتحئار ةدشو هتتحل هنيع عمدت لظنحلا فقان نإف ، هفرطب

 )) :ةديبع وبأ لاق '""لظنحلا فقانب ىكب نيح هسفن هتشف .لدرخلا بح فتن

 سرفلا ةفص يف هلوقب ينعي ةيدنكلا رجح نب سيقلا ؤرما دباوألا ديق نم لوأ

 رغثلا هبش نم لوأ وه :هريغ لاقو .كلذ ىلع سالا هتعبتف ((لكيه دباوألا ديق

 وهو لاّيَّئسلا كوشك هنولو سوسلا لثم هتبانم :لاقف لايسلا كوشب هنول يف

 [ةجعنو روث نيب ءادِع داعف] :لاق نم لوأ وهو سانلا ،هتعبتف ضيفي بذع

 هبشو هلقلا دوع وهو ،ديلولا ءالقمب رامحلا هبش نم لوأو ،ارعش بتكي

 :لاقف ،بلجلا سيتب سرفلاو بيسعلا يف روبزلا يحوب لالطألا

 ١٩٥[ ]ينامي بيسع ىيف روبزلا طخك يناجشف هترصبأ للط نمل

 فافخ نب رصع نب هللا دبع نب ةرجع نب ثراحلا نب ةذوح وه :مامحلا ةثراحلا نبا )١(

 يف اوناك نمم وأ ةةباحصلا نم .يملسلا روصنم نب ميلس نب ةثهب نب سيقلا ئرما نب
 رمع ىلع دفوو .ةرصبلا ناكس نم ناك .اهيلإ هتبسنب رهتشا ،همأ ةمامحلاو .ةوبنلا رصع

 : لاقف ، هيلع مهميدقت هبضغأف هموق نم سانأ هلبق يعدف ،هءاطع ذخأيل هتفالخ يف
 ديرت فيك هللا نيمأ ربصأف هلهأ ريغ يف رمألا اذه راد دقل
 :نيدلا ريخ ؛يلكرزلا .٣٩٣ص ‘ ٥ج ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ ريثألا نبا رظنا

 .٢٠١ص ،٨ج مالعألا
 .هل ةمجرت ىلع رثعن مل رومغم رعاش :ماذج نبا )٢(

 (٣) ج باسنالا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا  9ص٣ ٢٤۔٤٤ ٣.

 )٤( هسفن ردصملا ص٤ ٣٤.

 )٥( هسفن ردصملا ص٤ ٣٤.
 )٦( ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج١، ص٤ ٣٤.

٢٦ 



 (') :لاقف باقعلا يف هلوق درفناو

 (")يلابلا فشحلاو باتعلا اهركو ىدل ًاسبايو ابطر ريطلا بولق نأك

 ءايشأ ةعبرأب ءايشأ ةعبرأ هبشو هيبشتلا يف دحاو تيب يف نيئيشب ائيش هبشف

 :لاقف

 (")لقتت بيرقتو ناحرس ءاخرإو ةماعن اقاسو يبظ الطيأ هل

 تيب يف هل عمتجا ام مهل عمتجي ملو ،هوذخأو “فصولا اذه يف سالا هعتت دقو

 سيقلا ؤرما] مكئأرعش ملعأ " :لاقف ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هركذ دقو ،دحاو

 شْمح : هلوق ،"رالا ىلإ ءارعتثلا دوقي ءاول هديبو هيقاس شْمُح ىلإ رظنأ ينأكو [
 [ قاسلا يقيقد اناك اذإ : ءاشمح ةأرماو شمحأ لجر :لاقي ،هيقاس قد يأ] هيقاس

 هيلع همالك نأل .ريسفت ىلإ جاتحم ،رانلا ىلإ ءارعتثلا دوقي :مالسلا هيلع هلوقو

 ،ملسو هيلع هللا ىلص هتأل٬مومعلا ىلع ال صوصخلا ىلع انهاه يرجي 4 مالتنلا

 نب بعكو ي راصنأل ١ تباث نب ناسح . مهنم كنامز ح ارعش نم ةلمج هتحدم دق

 .ددعملا ىلع مهددع ىشالتي امم مهريغو . ")يدحلا ةخبالاو ا )ريهز

 ٣٤٥. ص ،هسفن ردصملا ( ١)

 .٥٤١ص سيقلا ئرما ناويد رظنا )٢(

 ٥٥. ص ،كسفن ردصملا (٣)

 وبأ .ينزملا حاير نب ةعيبر :ىملس يبأ مساو ىملس يبأ نب ريهز نب بعك :ريهز نب بعك )٤(
 اجه مالسإلا ءاج املو .ةيلهاجلا يف رهتشا نمم ناك دجن لها نم فةقبطلا يلاع رعاش بريضملا

 همد ملسو هيلع هلبا ىلص يبنلا ردهف ،نيملسملا ءاسنب ببشي ماقأو . ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا
 :اهعلطم يتلا ةروهشملا هتيمال هدشنأو ،ملسأ دقو ،انمأتسم ( بعك ) هءاجف

 لوبكم َقُي مل اهرثإ يتم لوبتم مويلا يبلقف داعس تناب
 .٩٤٤ص ٤ ج ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ : رينألا نبا رظنا.هتدرب هيلع علخو ‘ يبنلا هنع افعف

 .٦٢٢ص ،٥ج ،مالعألا :نيدلا ريخ ؛يلكرزلا

 يباحص ،قلفم رعاش ،ىليل وبأ ،يدعجلا يرماعلا ورمع نب هللا دبع نب سيق :يدعجلا ةغبانلا )٥(
 غبن مث ةرعشلا لوقي ال ةنس نيثالث ماقأ هنأل ( ةغبانلا ) يمسو .ةيلهاجلا يف رهتشا نيرمعملا نم

 هللا ىلص يبنلا ىلع دفوو ،مالسإلا روهظ لبق .رمخلا نع ىهنو ،ناثوألا رجه نمم ناكو هلاقف
 عم ناهبصأ ىلإ ةيواعم هريسف ،ةفوكلا نكس مث ۔يلع عم اهدهشف نيفص كردأو ملسأف ،ملسو هيلع
 ۔٦٧٢لص ‘ ٥ج ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ ً ريثألا نبا رظنا .ه ٠ ٥ ةنس اهيف تامف اهتالو دحأ

 .٧٠٢ص ،٥ج ،مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا ٧.

٢٧ 



 ةلمج بلاط يبأ نب يلع مظن دقو ،ةمكحل رعشلا نإ :ملسو هيلع ىلص لاق دقو

 اذه لاتقلا موي رركي ناكو ةديفملا ءايشألاو ظعاوملاو ةمكحلا يف رعتثلا نم

 )١) ‘لاقملا

 اردف موي وأ ردقي ال موي رفأ توبلا نع يموي يأ

 ("ارذحلا ينغي ال رودقملا نعو هْبهرأ ال ردقي ال موي

 :ارعش اضيأ لئاقلا وهو

 ءاوح مألاو مدآ مهوبأ ءافكأ ليثمتلا ةهج نم ساللأ

 ءاملاو نيطلاف هب نورخافي ")بسن مهلصأ نم مهنيب نكي نإف

 ءالدأ ىدهتسا نمل ىدهلا ىلع مهتإ ملعلا لهأل الإ ا"ارخف ال

 ا")ءادعأ ملعلا لهأل نولهاجلاو ا"هنسحي ناك امم ءرملا ةميقو

 ةمكحلا يف رعشلا نم امهنع هللا يضر رمعو ركب وبأ هلاق امم دجوي كلذكو

 نيعباتلا نعو ،رعتثلا نم ةلمج ةباحصلا رياس نع دجوي كلذكو ظعولاو

 سيقلا ئرما ءاول تحت رعشلاب ملكت نم لك ناك ولو ،نيدشارلا ءاملعلاو

 هرجزو ملسو هيلع ىلص يبنلا هاهنل .هنع بتي ملو ،راثلا ىلإ ةكله كاذ مهمدقت

 [ هنأ ] هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ةفيلخلا نمز يف يورو ،كلذ نع

 نم يناهن ام .رمع اي :لاقف ،هاهنف دجسملا ءاذح رعتثلا دشني الجر عمس

 6١ ص٤ ٢٤. ج باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ) ( ١

 رذحلا يجني ال َرتَق اذإو هبه رأ ال ًرتَق ام موي )٢(
 راد يواكع رضخ باحر روتكدلا قيقحت بلاط يبأ نب يلع مامإل ا ناويد ح رش رظنا

 .٥٦ص ،م٨٩٩١ ىلوألا ةعبطلا ،نانبل توريب ،يبرعلا ركفلا
 )٣() هسفن ردصملا رظنا ( فرش مهلصأ نم مهل نكي مل نإف ص١٧١.

 )٤ (( هسفن ردصملا رظنا ) لضنللا ام ص١٧.

 ١٧. ص هسفن ردصملا رظنا ) ةُئسحي ناك دق ام ء رملا ةميقو ( ) ( ٥

 .١٧١ص ،بلاط يبأ نب يلع مامإلا ناويد حرش يف تايبألا صن رظنا(٦)

٢٨ 



 هلاسن يبارعاب ينوتا :هنع هللا يضر هنع ىكحيو ،هنع تكسف ،كنم ريخ وه

 نم ضعب ىضف ةيآلا ( « فوخت ىلع مهذخأيوأ » ةيآلا هذه ىنعم نع

 :لوقي وهو ةقان ىلع [ابكار ًايبارعأ اباش ىأرف ةيدابلا ىلإ هعم ناك

 ]١٩٦[ نفسلا ةعبتلا دوع فوخت امك ًابرق ًاكمات اهنم لجرلا فوخت

 ةيآلا هذه ىنعم نع إ[هلأس].هنع هللا يضر ،رمع ىلإ هب يتوأ اسلف

 فوختلا نينمؤملا ريمأ اي :لاقف ،نينمؤمب مه امف «فّوخت ىلع مهذخأي وأ)

 :هتيب ىنعم نع لئسو صقنللا

 نفسلا ةعبلا دوع فوخت امك ةبرق ًاكمات اهنم لجرلا فوخت

 دوع فوخت امك ،لامعتسالا مودو ،ةشلاب هلحر لكأ دق ةقانلا رهظ نإ :لاقف

 .كلذ ىهتنا موتقلاب فورعملا سأفلا :نفسلاو ،ةفورعم ةرجش :ةعبنلاو ،ةعبنلا

 هب مذو ،لجّرلا هر حّْمِن امم فصولا اذهو لاق ةصقلا مامت ىلا انعجر

 ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نوديري نميلا نم موق لبقأ :يبلكلا نبا لاق .ةأرملا
 بكار لبقأ ذإ كلذك مه امنيبف ێاثالث [اوثكمف ] ،ءام ريغ ىلع اوعقوف ،اولضف

 (" :ارعش لوقي ثيح سيقلا ئرمارعش نم نيتيب موقلا ضعب دشنأف ،ريعب ىلع

 يماد اهصئارف نم ضايبلا نأو اهَمه ةعي رشلا نأ تأر املو

 (")يماط اهضمأرَع لظلا اهيلع ءيفي ج راض دنع ىتلا نيعلا تمّميت

 بكارلا لاقف .ءاملا هجو ىلع يذلا : هبتثلا [دحاو ]بلحطلاو ضمرعلا :لوقي

 ذ مكدنع ج راض اذه بذك ام هللاو لاق .سيقلا ؤرما اولاق ؟اذه لوقي نم:

 هيلع ضيفي ،ُلظلاو ضمرعلا هيلع اذإو ،قدغ ءام اذإف ،اوتأف هيلإ هديب راشأو

 )١( ةيألا لحنلا ةروس :٤٧
 )٢( باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج١، ص٣٤٧.

 (٣) .نانبل توريب رداص راد سيقلا ئ رما ناويد رظنأ ص٨ ٦.

٢٩ 



 ناتيب انايحأ :اولاقو هوذخأف ] مالسلا هيلع يبنلا اوغلب ىتح اووتراو هنم اوبرشف

 .اهيف فيرش ،اينتلا يف روكذم لجرلا كلذ :لاقف [سيقلا ئرما رعش نم

 راثلا ىلإ ءارعتثلا ءاول هعمو ةمايقلا موي ءىجي ،اهيف لماخ ةرخالا يف ءيُ

 مهل فشخ ءارعشلا قباس وه :لاقف هنع هللا يضر باطخلا نب رمع هركذو

 نم لوأ وه :لاق هنأ هلضف يف ،ىتثُملا نب رمعملا ةديبع وبأ لاقو .رعشلا نيع

 مث ،اهيف ام فصوو ،نمآلا يف ىكبو فقوتساو موسرلاو لالطألا ىلع فقو

 ظةَوَقلاو ااصعلاب سرفلا هبش نم لوأ وهو ،هرثأ اوعبتف هيعاد اعد :لاق

 برعلا هتعبتف ،حايرلاو رطملاو ،ثيغلا ،فصوو ،ريطلاو ،ءابظلاو ،عابتسلاو

 .باتكلا اهب لوطي ةريثك اهب اههيبشتو تفانصألا هذهب اهتفصو اههيبشت ىلع

 هرحب نمو ،نوذخأي هنع ءارعتثلا نأل ههيبشت نودف نسح نإو هيبشت لكو

 ضسيقلا ئرماب ءارعتثلا حتتفا :ةديبع وبأ لاقو .ءارعتثلا مامإ وهو ،نوقستسي

 . ("" همره نباب ا')متخو

 :هابأ دسأ ونب لتق امل سيقلا ءعيرما ثيدح

 ناك هابأ نأ كلذو ،هابأ دسأ ينب لتقو رجح نب سيقلا ءيرما ثيدح نم ناك

 رازن نب رضم نب سايلإ نب ةكردم نب ةميزخ نب دسأ ينب ىلع اميظع اكلم
 مهنم هلتق ىلوت يذلا ناكو ةليغ هولتقف ،هلتق ىلع اولياحتف اديدش ًافسع مهفسعف
 رجح ناك امتإو ،ًابياغ سيقلا ؤرما هنبا ناكو لهاك ينب دحأ .ثراحلا نب يلع

 كلملا ىَمسُي سيقلا ؤرما ناك :ةاورلا ضعب لاقو .هيلاومو همشح يف هومت

 عرعرت اًسلف ،ًاكلم هوبأ ناكو هيبأ كلم نع لض هتأل [١٧٩١]ليلئضلا

 .٦٤٣ص ،١ج ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا(١)
 نم لزغ رعاش ،قاحسا وبأ يشرقلا ينانكلا ةمره نب رماع نب ةملس نب ميهاربإ وه(٢)
 :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنأ .ةيسابعلاو ةيومالا نيتلودلا يمرضخم نمو ةنيدملا ناكس
 .٤٤ص ،١ج ،مالعألا



 ناكو ،هدرطو هسفن نع ُةاحنف ،هتني ملف كلذ نع هوبأ هاهنف .رعشلا لوقي لعج

 هابأ دسأ ينب لتق هغلب اًملف ،انركذ امك برعلا ءايحأ يف لقتني سيقلا ؤرما

 دغو رمخ مويلا ، اريبك ميتضلا ينتلمحو اريغص ينتعيض :لاق برشي ناكو

 الو رمخلا برشي ال فلحو هيلجرب رمخلا لكر مث ،الثم كلذ لسرأف رمأ

 راس مث هيبأ رأثب ذخأي ىتح ةأرمإ رشابي الو ،بيطلا سمي الو هسأر لسغي

 ةبارقلل ةعيبر تفلاح دق ةدنك تناكو ،هوباجأف ،مهلأسف ،لئاو نب ركبب لزن ىتح

 ةعيبر نب دسأ تنب ةلمر عترم نب ةدنك دلو مأ نأ كلذو ،مهنيب تناك يتلا

 أرما نإ مث ،اهدلو نم ةدنك لكو ،ةدنك ينبا سرشأو ةيواعم ةدنكل تدلوف

 ينب ديري جرخو ، برعلا نم مهريغو لئاو نب ركب نم اعومج عمج سيقلا

 سيقلا أرما نإ : ضعب لاقو .مهتليل نم اولحتراف هجورخب مهنهاك مه رخف دسأ

 يتلا ةليللا تناك املف .كلذب نوملعي ال مهو ،دسأ ينب ديري هعومجب راس امل

 نم رفني اطقلا لعجف ،كلت هتليل راسف ،هب اوربخي نأ لبق رداب ،اهيف مهحبصي

 تيأر ام :هتأرما تلاقف اركنتم ناكو هتيب لهأ نم ءابعلب رميف هعضاوم

 لهأل لاق مث .الثم اهلسرأف ،مانل اطقلا كرت ول ءابلع :لاقف ،۔اطق تاذ ةليللاك

 ؤرما مهحبصف ةميزخ نب ةنانك ونب رادلا يف يقبو ،اولحتراف ،اولحترا :هتيب

 :نولوقي هباحصأ لبقأو اعيرذ التق مهنم لتقف ،مهب عقوأف ،عمجلاب سيقلا

 امنإو كراثب نحن ام كلملا اهّيأ تاللاو :مهنم ةأرمإ تلاقف .مامه تاراثلاي

 ():آرعش سيقلا ؤرما لاقف مهنع َفكف .ةنانك ونب نحنو دسأ ونب كراث

 اوباصر ملف ءافشلا اوناك مُه موق رثإ يسفن فهل اي الأ

 باقعلا ناك ام نيقشألابو (")َيلع ينبب مهدج مهاقو

 ٤٤٨. -٧٤٤نص ،١ج ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا(١)
 .٨٧ص سيقلا ئرما ناويد رظنأ "مهيبأ ( ٢("

٣١ 



 (')باطولا رفص ةتكردأ ولو اصيرح ءايلع نهلتقاو

 ةنانك نب ةانم دبع مه يلعو ةنانك ينب ينعي ، يلع ينبب مهتج مهاقو :هلوق

 يف هابرف هيبأ دعب همأ جوزت دقو ،يناّسغلا دوعسم نب يلعب ايلع يّسس امنإو

 ةوخإ ةنانك ينب نأل مهيبأ ينبب مهج مهاقو :اضيأ ىوريو () هيلإ بسنف هرجح

 ًاعّبتتم موقلا راثآ ىلع راس سيقلا أرما نأ مث .بسنلا يف مهيبأ اونبو ،دسأ ينب

 ىثح اولتتقاف .نولماح دسأ اونبو ،مهلويخ تعطقت دقو ارهظ مهكردأف مهل

 حبصأ املف ،دسأ ونب تبرهف ليللا مهنيب زجحو ،مهنيب ىحرجلاو ىلتقلا ترثك
 تبصأ دق :اولاقو ،بلغتو ركب هيلع تبأف [٨٩١]مهعبتي نأ دارأ ،سيقلا ؤرما

 ال ام اذه :اولاقف .لهاك ينب ديبأو .هناكم ملعأ ًايدسأ عدأ ال هلاو :لاقو ،كرأث

 :ارعش لاقف (" مهدعوتو سيقلا ؤرما مهبسف ءارب اموق تلتق دقو .اننكمي
 ا١جحالحلا كلملا نيلتاقلأ الهاك نئطخ نإ (ُ)يسفن فهل اي

 البيانو ًابسح خيش ريخ اي الطاب يخيش بهذي ال كلاب

 الفاوقلا جرعلا انبلج نحن اليامش اوملع دق مهريخو

 الفاوح ىصحلاب تامرقتسم ا١لهاو تنلا لسالاو انلمحي

 ("»هاكو اكلام انيتأ ىتح الياوألا رخاوألا رفنتست

 .٨٧ص سيقلا ئرما ناويد ) ( ١

 )٢( ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج١، ص٣٤٩.

 )٣( ،هسفن ردصملا ص٣٤٩.

 )٤( " ص ،سيقلا ئرما ناويد رظنأ "دنه فهل اي ١٥٠.
 عم (الطاب يخيش بهذي ال )ناونع تحت ،سيقلا ئرما ناويد يف تايبألا صن درو )٥(

 ١٥٠. ص سيقلا ئرما ناويد رظنأ :صنلا يف ريبك فالتخا دوجو
 الح الحلا كلملا نيلتاتلأ الهاك نئطخ اذا دنه فهل اي
 النامش اوملع دق مهريخو الئانو ًابسح دعم ريخ

 الطاب يخيش بهذي ال هللات الفاوقلا حرقلا انبلج نحن
 الباذلا جيشولاو بعص يحو الهاونلا لسألاو اننلمحي
 الناوألا رخاوألا فرشتسي الفاوج ىصحلاب تارغثتسم

٣٢ 



 ىتأف ريمح لواقم ضعب ىلإ ،نميلا ىلإ كلذ ةروف نم جرخ سيقلا أرما نإ مث

 نم سراف ةئامسمخب هتمأف ،هرصنتساف ،يريمحلا نادح نبا ةريحلا دثرم

 ميمحلا ورمع نب لمرق هموق يف هدعب نم ماقأف .ريخلا دثرم تامو ،ريمح

 .''هيلع لوطو سيقلا أرما لمرق دترف ناريغص نايدثرملاو يريمحلا

 :سيقلا ؤرما لوقي كلذلف

 (")لمرقل اديبع ىعدئ ال نحن ذإو انر ريخلا دثرم وعدن نحن ذإو

 :اضيأ لوقي كلذ يفو

 (")اربكأ ربكأ دجملاو ")ىلعلا انثرو لمرق ةوزغ لبق سانأ انكو

 ينب ديري ،نميلا نم ليخ هيلإ عمتجاو ،شيجلا كلذ [هل ]لسرأ لمرق [ نإ] مث

 مهنم ،سيقلا ءىرما يف نورمتأي دسأ ينب نم سان انغلبف :يوارلا لاق دسأ

 ضدسأ نب ورمع نب بئاغلا نب ةلظنحو ،كلام نب رضمو '”اةعيبر نب ديوس

 مهئازإب عقوف ،ْبارغ لبقأ ذإ ،سيقلا ءىرما يف نورمتأي سولج مه امنيبف

 .ًاثاغم ثاغو ێًثالث بارغلا بعن نإ :لاقف .ريطلا رجزب افراع ديوس ناكو

 ،بارغلا لعفف .رظن .كلذ يف ناك رجحف ىشم مث ،رقنف عقو مث ێًاثالث راطو

 طسبو ،هحالس ضبق :ديوس لاقف هعباصأ ضبقو بارغلا راط مث كلذ

 اهتحت اذإف اهبلقف ارجح بلقإ :مهضعبل ديوس لاق مث .هحامط ىشمو هحانج

 ينب نم ،ءارحّتصلا مكوحن بوجت ،ءاسرخ هبيتك نع مكرذنأ :ديوس لاقف دلج

 )١( ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج١، ص٣٤٩.
 )٢( ،سيقلا ئرما ناويد رظنأ ص١٩.

 )٣(" سيقلا ئرما ناويد رظنأ "ىنغلا انثرو ص٩٧.
 . ٩ ٧ص سيقلا ئرما ناويد ) ( ٤

 ورمع كلملل اخأ لتق .يلهاج كتاف ،يميمتلا ةعيبر نب ديوس :ةعيبر نب ديوس )٥(
 :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنأ ۔ًاماقتنا ميمت ينب نم ةنم كلملا قرحأف ،دنه نب
 .٥٤١ص ،٣ج ،مالعألا
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 لاقف ةرخص ىلع عقوف راط مث ،ًاعبرأ بعن مث ءامسلا ءام ينب نمو ،ءارجح

 ناك نإو ةشايخ ونب كله دقف ةةشاتثك ىعفأ اهتحت ناك نإف ، اهوبلقا :ديوس

 اهتحت اذإو اهوبلقف .كلام ينب اخأ اي جناف كلام ونب كله دقف كلاح دوسأ اهتحت

 ءًاباًررُْه اوجرخ مث ،اوعمتجا مهيلإ سيقلا ئرما ريسم مهغلب اسلف :لاق .دوسأ

 ؤرماو ،('"بيرجلا نطب مهاهتنم ناكف ،ليخلا (وضنأو لبإلا اورسح ىتح

 مل ةأرمإب وه اذإف هنم اولحترا يذلا لزنملا ىلإ اوهتنا ىثح مه راثآ يف سيقلا

 فرشأو اهذخأف [٩٩١]ةعيبر نب ديوس تنب سيمل اهل لاقي ،اهنم لمجأ ري

 نأ داك ىتح اعيرذ لتق مهيف لتقف مهب عقوأف ،بيرجلا نطبب دسأ ينب ىلع

 مهؤامد غلبت ىتح لبجلا سأر ىلع مهلتقي نأ الآو ةريثك ايابس ابس و مهينفي

 بعص ينبو دايإو لهاكو ورمعو كلام ينب يف لتقلا رمتساو ضيضحلا

 ضيبلا يمحيو .اهب مهلبرسيف عورتلا يمحي لعجو ،دسأ نب ةلمح ينبو دسأو

 لتاق ثراحلا نب يلع لتقو ،مهلجرأو مهيديأ عطقيو ،مهنيعأ لَمسُيو ،مهعنقيف

 ‘لاقف (") همسق َربأو هيبأ

 لقاع نم نيتبخلاف لمرلاب اهرون ًاسراد ا")يملس راداي

 لئاسلا قطنم نع تمجعتساو اهمسر افعو اهادص مص

 لسابلا دسألاب مكرغ ام يصعلا ديبع نادوذل الوق

 لهاك نمو ورمع انمو ارط كلام نم نانيعلا ترق دق

 ل خْالا ىلع مهالعأ فذقن ذإ نال وذ نب منغ ينب نمو

 لئاتشلا بشخلاك مهلجرأ كرعم ىدل مهانكرت ىتح

 ٣٢٥٠. ص 6١ ج ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا نع (فرصتب ( القن ) ( ١

 ٠ ٢٥. ص كسفن ردصملا )٢(

 )٣( " سيقلا ئرما ناويد رظنأ "ةّيوام راد اي ص١٤٨.
 )٤( " ،سيقلا ئرما ناويد رظنأ "ينب نمو ص١٤٨.

٣٤ 



 لفاحلا ةلقلا ماشب لثم ةموملم ءابهش اهب انئج
 لهاتلا ةمظاكاشطتقلا وأ ىبدلا لثمك '"لاسرلأ نهف

 لئان ىلع نيمال كربك ةجولخمو ىكلس م هنعطن

 لغاش لغش ىيف اهبرش نع أرما تنكو رمخلا يل تلح

 ا"١لعافالو هللا نم امثإ بقحتسم ريغ ا""برشأ مويلاف

 ءامسلا ءام نب رذنملا ىلع هرصنتسي مورلا رصيق ىلإ سيقلا ئرما جورخ

 :هرمأ نم ناك امو يمخللا

 يف قبت ملو ،هابأ مهلتقب مهنم هرأث ذخأو ،دسأ ينب سيقلا ؤرما لتق اًملف :لاق

 هلتقل يمخللا ءامسلا ءام نب رذنملا برحل بصتنا ،دسأ ينب نم ةلغ هسفن

 يذلا وهرذنملا نإ :ليقو ،ةفوكلا ةيحانب عضوم وهو ،انيزم ينب رايدب نييدنكلا

 نيكلام ناك دقو ،كلذ ىلع مهناعأو مهاَوقو سيقلا ئرما يبأ رجح لتق يف َسد

 كلم رصيق ىلإ سيقلا ؤرما جرخ كلذلف ، بورحو ءامدل مخلو ةدنك كولم

 (")رعاشلا ةئّيمق نب ورمعو عفان ىمسي هل ىلوم هعم جرخأو .هةمتسي مورلا

 هحالس عيمجو هعاركو هعاردأ عدوأو ،'ةبلعتث نب سيق ينب دحأ

 )١(" ،سيقلا ئرما ناويد رظنأ "طاسقأ نهذإ ص١٤٨.
 )٢(" سيقلا ئرما ناويد رظنأ "ىقنسأ مويلاف ‘ ص١٤٩.

 ١٤٩. ۔٨٤١ص سيقلا ئرما ناويد يف تايبألل لماكلا صنلا رظنأ(٣)

 كلام نب دعس نب حيرذ نب ةنيمق نب ورمع :م ٤٤٨- ٥٤٠( ) ةئيمق نب ورمع(٤)
 ةدم ةريحلا يف ماقأو ،ًاميتي أشن .مدقم يلهاج رعاش ةيرازنلا يلئاولا يركبلا يبلعثلا

 ىلإ ههجوت يف سيقلا ئرما عم جرخو ( رعاشلا سيقلا ئرما ابا ) ارجح بحصو
 رظنأ .هرعش يف لايخلا عساو ناكو ،عئاضلا هل لاقي ناكف ،قيرطلا يف تامف رصيق
 .٣٨ص “ ٥ج مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا

 :هونب يلهاج دج .لئاو نب ركب ينب نم ،ةياكع نب ةبلعث نب سيق :ةبلعث نب سيق )٥(
 :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنأ .ريهاشم اهنم نوطب هعيبضو ،دابعو ،ميمتو دعس

 .٥٠٢ص .٥ج مالعألا

٣٥ 



 لخد اّسلف ،موّرلا كلم ('رصيق موي راسو يناسغلا ءايداع نب لؤمتسلا همشحو

 :لاقو ىكب ،مورلا برد يركبلا ةئيمق نب ورمع وهو هبحاص ىأرو بزآلا

 نم انءارو [ ٢٠٠ ] انفلخ :لاقف ؟كلاح ام :سيقلا ؤرما هل لاقف ينديرت نيأ

 يف لوقي وهو سيقلا ؤرما ىضمف هيلع مدقن ام يردي الو هلاح ام يردن ال

 (") :ةديصقلا هذه هريسم

 ("))رعرعو تبخ نطب ىميلُس تلحو ارصقأ ناك ام دعب قوش كلامس

 ارمعي يحلاو ناتغ ةرواجم اهأو ""بلقلا يفو تناب ةنانك

 ("١رَّمش لخن نم جالفألا بناج ىلإ اوملحت موي يحلا نعظ ينيعب

 ارقم انيفس وأ مود قيادح "مهتيأر امل لاحلا يف مهثهبشف
 ارَّمشُملا نيلي يئاللا افصلا نيود نماي نبا ليحن نم تاعركملا وأ

 ارمحأ رسألا نم اناونق "جرخاو هعورف ثيثأ امج قباوس

 ارقوأو نهب اورقأ مهفايسأاب نماي لآ نم ءادبرلا ونب هتمح

 (“)رمثأ وه اذإ ىثح همامكأو هوهز منغاو ءادبرلا ينب ىضرأو

 ارّحت ىتح نيعلا هيف دترت (")هماطق دنع ناليج هب تفاطأ

 روطاربمإ وهو ناينتسوي رداصملا ضعب ةيمستو ناينتسج وه كاذنأ مورلا رصيق )١(
 ،رظنا.ةريهشلا ايفوص ايا ةسينك ىنب يذلا وهو .م٥٦٥ ۔٣٨٤ يماع نيب مكح يطنزيب
 .١٩٩١ص ‘“ ٢ج ظةرسيملا ةيبرعلا ةعوسوملا :قيفش دمحم ،لابرغ

 )٢) ج باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا  6١ص٣٢٥٩٢.

 )٢( " ،سيقلا ئرما ناويد رظنأ "ارعرعف وق ص٩١.
 )٤( " ،سيقلا ئرما ناويد رظنأ "ردصلا يفو ص٩١.

 "ارميت بنج نم جالفألا بناج ىدل اولمحت اسل يحلا نعظ ينيعب " )٥(
 .١٩ص ،سيقلا ئرما ناويد رظنأ

 )٦( سيقلا ئرما ناويد رظنأ "اوشمكت" ص١ ٩.

 )٧( " ،سيقلا ئرما ناويد رظنأ "نيلاعو ص٩٢.
 )٨(" ،سيقلا ئرما ناويد رظنأ "ارصيهت ام ص٢ ٩
 )٩( ،سيقلا ئرما ناويد رظنأ "هماطف دنع ص٢ ٩

٣٦ 



 اروصم ايشو موجاسلا دثرم اسك رمرم رهظ ىلع ا'فقتس ىس نأك

 (")اررقم ارذشو اتوقاي نحي ةمعنو نوصو يقك يف ("ارياوق

 ارفذأ كسملا نم كورفمب باشث ةَيريمج ةقح يف اشن حيرو

 اربقملا ءابكلاو انيلو ادنرو ًايكاذ دنهلا نم (اآبولعو انابو

 ارتبت د ق اه لبح ىسأف ىميلس تعةا هب يبيبح نم نهرب َنقلغ
 ارتسملا ءابخلا فرطلاب قراست ةلخ رهلا فلاس ىيف اهل ناكو

 ارّمَخُسلا حوبصلا سأك ترعذ امك هبلق عير ٤ةرظن اهنم لان اذإ

 (١رَيَخَت الأ صقرلا راونلا ثيرب تليامت هجول تماق اذإ فيزن

 ارخآ ٥أذولاب تلدبأ نإ لدبنتس اريغت دق اهدو ىمأ ءامسأأ

 ارحوأو باكرلا صوخ( ")لمج ىلع تتأ دقو نيحلاصلا يلهأ تركذت

 ارزيشو امح انزواج ةيشع ىوهلاو ةنابللا ءانبأ عطقي

 ارظنم كينيعب رظنت ملف ترظن اهنود لآلاو ناوفس تدب الف

 ارتعت نم ىلع ىولي ال دهجلا وخأ هنيمي هنم دوعلا ("جضي ريسب

 [١٠٢]اردحت موي َرقلاك اهل لمحو بياعص تيقل ام ينتبيش مكو
 اروتضغلا تارماغ ىريمغلا نودو (ةبيشريغ نم ضارعألا نم لثأك

 ارًّجهو راهنلا ماص اذإ الومذ ةرسحب كنع مهلا لسو اذ عدف

 )١( ،سيقلا ئرما ناويد رظنأ "عفس ص٩٢.

 )٢(غرائر" سيقلا ئرما ناويد رظنأ ص٩٢.
 )٣( ،سيقلا ئرما ناويد رظنأ "اَرَقفُم ص٢ ٩.

 )٤( سيقلا ئرما ناويد رظنأ "ايولوأو ص٩٢.
 )٥(" ،سيقلا ئرما ناويد رظنأ "ارئخت آلأ ص٣ ٩.

 .٣٩ص سيقلا ئرما ناويد رظنأ "ىلمخ ىلع ( ٦)"

 ٩٣. ص سيقلا ئرما ناويد رظنأ "جضي ريسب )٧("
 ٩. ٤ص هسفن ردصملا "ةشيب نود نم )٨("

٣ 



 اهنوتم نأك اناطيغ عْطقث
 اه َكأك نيبكنملا نيب ةديعب

 مسانمب ىصحلا نارح رياطث

 ايهمامأو اهفلخ نم يصحلا نأك

 ("ُهُريثت نيَح ورملا ليلص نأك

 طعان وج نم فالالا لزنملا وه

 هنود برتلا ىأر اًمل يبحاص ىكب

 املس تعجر نإ اميعز يلصأو

 هلثم ضرألا لمحت ملل ىتف اهيلع

 () ريمح لآ نم وزغلا ناك ءاش ولو
 امتإ كنيع كبتال هل تلقف

 اكلس تعجر نإ يبأ ىنإف

 هرانمل (ىدتهي) ال ,حال ىلع

 ا/رتشثكُم ًءالُم ىسك ترهظ اذإ

 (")رجسُم آانينج اًره اهفلخ ىرت

 (")ارعمأ ريغ اهمولثم اجعلا بالص

 ارسعأ فذح اهلجر هتلخن اذإ

 ار قبعب ندقتني فويز ليلص

 ")ربغأ ضرألا نم اتّزَح دسأ ينب

 ارصيقب ناقحال انأ نقيأو

 ا"))روزأ قيارطلا هنم ىرت ربب

 اربصأو ىفوأو قاثيمب ربأ

 ارفنأ مورلا ىلإ ادمع هئكلو

 ١ رذعنف تومن وأ ًاكلّم لواحن

 اروزأ قلارفلا هنم ىرت ريسب

 ارجرج ىطابتلا دوعلا اهفاس اذإ

 اربرب ضرأ نم ليللاب ىسلا ديرب

 اردحت دق هفاطعأ نم ءاملا ىري رطمتماضخغلا ناحرس بأ

 ارفرف مث ةقد يف ىبديهلا اشم ا")أمهالك هيبناج نم هتعر اذإ

 ( ١ ) ٠ ارّشنم ٠ ص كسفن ردصملا ٩٤.

 ٩. ٤ص ،هسفن ردصملا ٠ ارجشُم ره رفّضلا ىرجم دنع ىرت " ) ( ٢

 ٩٤. ص ،كسفن ردصملا ٠ ارعما ريغاهموثلم ىجلا بالص " 9

 . ٤ ٩ ص هسفن ردصملا "هذشت نيحورملا ليلص نأك "( ( ٤

 )٥( " هسفن ردصملا "ارعوأ ص٩٥.

 ريسب ًاكلمم تعجر نإ ميعز ينإو " )٦(
 ٥ ٩. ص كسفن ردصملا

 (٧) " ،هسفن ردصملا " ريمح ضرأ نم ص٩٥.

 ص ،هسفن ردصملا '""هفاس اذإ ٥ ٩.

 ٩. ٦ص كسفن ردصملا "امهالك " ) ( ٩

 . "٠ اراوزأ قنازفغلا اهنم ىرت

٣٨ 



 اركنأ صمح ىرق نم جيرج نبالو اهلهأو كبلعب ينتركنأ دقل

 ('))ررفع تنب اي كنع ينغي ءيش الو هُاصم نيأ نزملا قورب متنأ

 ارثألاهنم بتإلا قوف ردلا نم لوحم َبد ول فرطلا تارصاقلا نم

 اركشيةنبا ةسابسبلا الو بيرق مشاه مأ الو ىسمأ نإ ليولا هل

 ٢) ١رمضأ ناك امو ورمع ىلع ءاكب اردحت د ة اهعمد ورمع مأ ى رأ

 [٢٠٢]ارخآ تلتب نانيعلا هب تّرقو (")هتيضر دق بحاص اذه تلق اذا

 ار ِقغتو يناخ الإ سانلا نم ابحاص بحاصأ ام :)يرهد كلذك

 اربكأ ربكأ دجملاو )ىلعلا انثرو لمرق ةوز خ لب 5 ًاسانأ ائكو

 ارسيمو صيعب رب نم اهطبارم تركذت ًانيكر يليخ تنبج امو

 ارلطرط قوف نم لتلا تاذف دانب هتدهش دق حلاص موي بر الأ

 ١ رفع أ نرق ىلع يباحصأ و يتأك ه __تلطأ رودق يف موي لثم ال و

 (')رمش نب سيق يح ق ال انأ لهو ةَيَحو '"اطوئش نيب شام انأ لهف

 نم انأ :لاقو كيلا بستناو هيلع لخدو رصيق ىلع سيقلا ؤرما مدق املف لاق

 ؟وه نم لاق هنم فرشأ نحن نم هيلع انبلغف برعلاو كلملا انل ناك تيب لهأ

 ىلع انكلم انيلع هللا دري نأ كتوجر دقو .يمخللا ءامتسلا ءام نب رذنملا :لاق

 هتحابصو هتحاصف نم ى ] ر ام هبجع أ هملك امب رصيق ملك املف ٠ ليق . كدي

 ةنبا اي كنم يفشي ءيش الو هباصم نيأ نزملا قورب ميشن " )١(
 .٦٩ص هسفن ردصملا "ارزفع

 )٢( " ،هسفن ردصملا "اربصأ ص٩٧.
 )٣( " ،هسفن ردصملا "هتيضر ص٩٧.

 )٤( " ،سيقلا ئرما ناويد رظنأ "يدج ص٩٧.
 )٥( " ،سيقلا ئرما ناويد رظنأ "ىنغلا ص٩٧.
 )٦( " ،سيقلا ئرما ناويد رظنأ "طرش ص٩٨

 )٧( سيقلا ئرما ناويد يف ةديصقلل لماكلا بصنلا رظنأ ص٩١- ٩٨.

٣٩ 



 هدعوو هتنباب هجوزو هبرقو ،همركأو هردق عفرف ،هرمأ لامكو هلقعو هلامجو

 ملكف ،هيف وه امو هلهأ ركذت مث هتنباب ىبت امدعب ماقأ ام هدنع ماقأو رصنلاب

 اميظع اشيج هل زّيجف ةرصنلا نم هدعو ام هنم بلطو ،كلذ يف رصيق

 ضحامطلا هل لاقي دسأ ينب نم لجر رصيق دنع ناكو ،ًاحالسو ًاعارك هاطعأو

 ظكلذ هءاسأ هبّرقتو هماركإ نم سيقلا ءيرما دنع رصيق عنص ام ىأر اسلف

 لاق ؟ًَئبرعلا اذه لوقي ام يردتأ :هل لاقو رصيق ىلإ هب يشوف ،هّسغأو

 مورلا كلم ىلع تفطع ىيتيغبب ترفظ اذإ لوقي هنإ :لاق ؟لوقي امو :رصيق

 ملو انءاج لجر اذه لاقو .كلذ يف رصيق همهئي ملف ،هكلم تبلتساو هتلتقف

 يف ربدي مث .اشيج هانيطعأو هانجّوزو هانمركأف ،ةمرح انل هب نكت ملو ،هفرعن

 هَّجَو سيقلا ؤرما راسو شيجلا هعم ثعب اسلف () هدنع هلتقي نأ مّمذتف .انكاله

 مالسلا هيلع رقإ لاقو ةةمومسم ةلح هعمو هباحصأ نم الجر هرثإ يف رصيق

 ءامب تلستغا اذإف اهب كمركيل اهسبل دق ةلحب كيلإ ثعب دق كلملا نإ .هل لقو

 وهو ةلحلاب لجرلا هكردأف .اهايإ هسبلأف جرخ اذإف ،مامحلا هلخدأو اهسبلاف راح

 طقاست اهسبل اسلف ،هيلإ ةلحلا عفدف ،لمدنت ال حورج هب ناكو ةرقنأب مامحلاب

 هتديصق يف هلوق كلذلف ،هيمدق ىلإ هنرق نم ةحرق راصو ،هدسج محلو هدلج
 ۔(")آ رعش ح ٢

 اسًَّبلت ام هئاد نم ينسبلئل هضرأ دعب نم حاطلا حمط دقل

 ")سوبأ ريخلاو ءامعنللاب تلتلو ةحص دعب ًايماد ًاحرق تلدْبو

 كولم تانب ضعبل ربق هبناج ىلإو بيسع هل لاقي لبج بنج ىلإ لزن مث

 .٦٥٢٣ص 6١ ج ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ) ( ١

 .٦٥٢٣ص كسفن ردصملا )٢(

 )٣( " ،سيقلا ئرما ناويد رظنأ "اسؤبأ نلَوحت ىمع نم كلايف ص١١٨.



 :لاقف هنع ربخأف ،ربقلا [ ٢٠٣ ] كلذ نع لأسف ىمورلا

 ْبيسع ماقأ ام ميقم ينإو بونت بوطخلا نإ انتراجأ

 بيسن بيرغلل بيرغ لكو انهاه نابيرغ اث انتراجأ

 بيرغ بيرغلاف انيرجهت نإو ن اننيب ةبارقلافانيلصت نإف
 :ارعش لاق توملاب نقيأ املف ليق

 "رفنحُم ةبطخو ةرجنعثم ةنعط ")مك
 (١ةرقنأ يف ا)تردوغ دق ارثعدُم ةنفجو

 . ارصيق ىلإ شيجلا عجرو ،كلانه اهب نفدو ،ةرقنأب تامف

 يدعم ىلإ كلملا عوجرو سيقلا ئرما توم دعب ةدنك كولم فالتخا ثيدح

 :سيق نب ثعشألا ذج برك

 رصيق دنع[ نم ]هفرصنم دنع هقيرط يف رجح نب سيقلا ؤرما تام اّسلف ليق

 همع نبا مهيف ماقف ،مهتملك تفلتخاو ،هدعب نم ةدنك رمأ فعض مورلا كلم

 روصقملا ورمع نب كلملا ثراحلا نب ءافلغ نب ةملس نب برك يبأ نب ورمع

 نب ةيواعم نب ربكألا ثراحلا نب نيمركألا ةيواعم نب رارملا لكأ رجح نبا

 ضرأ ىلإ عجر ىئح مهب راسو شةدنك عمجف ،ةدنك نب ةيواعم نب عترم نب روث

 ثراحلا ونب تناكو مهبرح ىلع اذه ورمعو ،تومرضح مهب لزنف ،نميلا

 دق ،نيمركألا ةيواعم نب رغصألا ثراحلا نب ةيواعم نب رغصألا

 )١( ،سيقلا ئرما ناويد رظنأ ص٧٩.

 )٢( " »سيقلا ئرما ناويد رظنأ "بر ص٢٥.
 )٣( " ،سيقلا ئرما ناويد رظنأ "ةًريحتم ةنفجو ص٢٥.

 )٤( " ،سيقلا ئرما ناويد رظنأ "ةريختم ةديصقو ص٢٥.
 )) " ،سيقلا ئرما ناويد رظنأ "ادغ ىقبت ص٢٥.

 )٦) ،نيقلا ئرما ناويد يف تايبألا رظنأ ص٢٥.

 (٧) ج ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا  9ص٦ ٢٥.

١ ٤ 



 ةدنك نم بزح يف ةيواعم نب برك يدعم راصو ۔مهنيب فالتخالا عقو

 ورمع كله ىتح كلذك الازي ملف رخأ بزح يف برك يبأ نب ورمع راصو

 نب (بالكلا ليتق ) ليبحرش نب ديزي نب ورمع هدعب نم ماقف ،برك يبأ نبا

 ورمع ينبو نوكتلا اعدف رارملا لكأ روصقملا ورمع نب كلملا نب ثراحلا

 هيلع تّبأو ،كلذ ىلإ مهنم عيمجلا هباجأف ،مهيلع هوكلمي نأ ىلع ةيواعم نبا

 ةيواعم نب ورمع ونبو نوكسلا هتعيابو ةيواعم نب رغصألا ثراحلا ونب

 اهيلع نوكسلا مهعمو ةيواعم نب رغصألا ثراحلا ينب نيب فالتخالا عقوو

 دعس نب ةماسأ نب رفعج نب ةيواعم نب سمش دبع نب ةثراح نب ةريتق نب ةبقح

 ىثح ،نيقيرفلا الك ربصف ديدش لاتق اولتتقاف نوكسلا نب بيش نب سرشأ نب
 ةيواعم نب رغصألا ثراحلا ونب تلاج مث ،مهنيب ىلتقلاو تاحارجلا تنشف

 مهنضرحي نذخأف بشخلا مهيلعو ،نهدالوأ نهعم مهؤاسن مهيلع تجرخف

 ام ةرثك نم ههجو اطغ دق يبص ذئموي ثعشألا وبأ برك يدعم نب سيقو
 رغصألا ثراحلا ينب دحأ ةكلام نب ةملس نب ةمقلع بثوو ةقرابلا نم ىري

 لوزأ ال هللاو ،مويلا ،مكريبز انأ :لاقف هريعب لقعف ،هدبع نبا وهو ةيواعم نب

 (١) . ارعش زجنزت ثراحلا ونب تلعجو [ اذه ]يلمج لوزي ىثح

 / ٢.٤ [ هدقو هروكو هباتقأ هدبع نب لمج انعم نحن

 ا"دنك قيضلاب ت ةالت موي

 ةيواعم نب ورمع ينب يف تلتقف ةيواعم نب رغصأل ١ ثراحلا ونب تلمح مث

 ليبحرش نب ديزي نب ورمع ، كلت مهتلمح يف اورسأو مهيف تباصأو نوكتللا

 ونب مهتعبتو ةيواعم نب ورمع ونب تلاج مث كديزي نب مامهلا هاخأ و

 )١( ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج١، ص٣٦٢۔ ٣٦٣.
 )٢( ص ،هسقن ردصملا ٣٦٣.

٢ ٤ 



 نب ورمع ونب ترماذت مهوزجان اسلف مرسأتو لتقت ةيواعم نب رغصألا ثراحلا

 و ىلتقلا ترثك ىتح لاتقلا مهوقدصف ،ثراحلا ينب ىلع اوركف ةيواعم

 نب ورمع ونب تذقنتساو رغصألا ثراحلا ونب تمزهناو ،مهنيب تاحارجلا

 ديزي نب ورمع اولتقو ۔ىراسألا نم ثراحلا ينب دي يف ناك ام لك ةيواعم

 نب ورمع ونب مهب ترفظو ،ثراحلا ونب ترسكناو ،ديزي نب مامهلا هاخأو

 يف اتامف ،ناحيرج امهو هاخأو ديزي نب ورمع اوذخأو ،نوكتنلاو ةيواعم

 ينب مهتوخإ برح نع ةيواعم نب ورمع ينب رمأ فعض اتام اسلف ا') مهيديأ

 ةيواعم نب ورمع ونب تنعذأ ىتح اولسارتف ،ةيواعم نب رغصألا ثراحلا

 نب ديزي نب ورمع ريخلا وبأ ناكو ،عيمجلا ىلع هوكلمف ،.برك يدعمل

 بلطي ضيهن ،ربكو َبش املف ًءاريغص ايبص كلملا ثراحلا نب ليبحرش

 نم هوبأ هيلإ مهاعد دق ام ىلإ ةيواعم نب رغصألا [ثراحلا] ينب اعدف ةكلمملا

 وبأ لاقف ،ريخلا يبأب ردغلا ىلإ مهاعد برك يدعم نإ مث ،هوباجأف ،هكيلمت

 انل اوحرطتو ،مكنود ةيحت انل اولعجت نأ مكلأسأ امئإ “ثراحلا ينب اي ريخلا

 ئرما نب جيدح نب ناطلسلا تنب ةكيلم هتعمسف ،مكل اهحرطن الو دئاسولا

 يبأ ةلاخ يهو ، ةيواعم نب رغصألا ثراحلا نب ةيواعم نب ةعيبر نب سيقلا
 ريخلا وبأ ذخأف اقح اذه ناك نإ ضرألاو قشنت نأ ءامتىلل قح :تلاقف ،ريخلا

 ونبل هللاو :لاق .ثغض تلاقف ؟اذه ءيش يأ :لاق مث ضرألا نم ًاثغض

 ورمع ينب ىتأ ىتح قلطنا مث .ةكوش نوهأ وهو ،ًاتَس اذه نم نيلأ ثراحلا

 غلبي نأ مه اّسلف هتباجأف نوكتسلا اعدو ،مهيف لزنو ، مهب لزتعاف ،ةيواعم نبا

 نب ورمع هّسع ينب يف هب ىعسف ،ليبحرش هّمع هيلع ىغب ثراحلا ينب

 .٣٦٣ص ١ ج ،باننألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ) ( ١

٣ ٤ 



 فعض ريخلا وبأ ىأر املف هنع مهخسف ىتح ،مهدنع هرمأ َرضصو ةيواعم

 نوكلاو ةيواعم نب ورمع ينب ءاسو ،هّمع دسح نم هب يلتبا امو ،هرمأ

 لتقلا نم مهنيب رجش دق يذلا يموق كلم نم تلواح اسم تسئي ينإ :لاقف

 ،ثعشألا تج برك يدعم ينعي ‘ صاقو دنع يكلم كراتب تسلو ،برحلاو

 مياوق ىلع يلمانأ تّمضنا امو «ضرلألا ينتلمح ام ثراحلا ينب دنع الو

 نيأو ؟نورت امهيأف ،هدجنتسأل مجاعألا كلم دحأ ىلإ رياس انأو ‘ يفيس

 :ةيواعم نب ورمع نب نوجلا نب ورمع نب نامعنلا نب رجح هل لاقف ؟دصقأ

 ءيرما كمع نباب عنص ام كيلإ كنايتإب هتركنو رصيق ىلإ تدصق نإ

 لاقف .كترصن ىلإ عرسيف كنم يحتسي نأ ]٢٠٥[ “يرَحف ،رجح نب سيقلا
 دوعي نأ تلمأ دقلا كلاهملا همحقت نأ تدرأ امثإ :يبيجتلا ةريتق نب ةنفج

 ظالك ،كلملا ثراحلا ينب نود ،نوجلا ينب يف ةيواعم نب ورمع ينب كلم

 ريخلا يبأ ىلع لبقأ مث [ كبت لاطبأو ] ظكبت عماول سارم كلذ لبق نإ

 كسبلأو رأثب [ابلاط] هتيتأ دق كنظأ رصيق تيتأ نإ نعللا تيبأ كنإ :لاقف

 مث ،نامُع ىلإ لحاتسلا قيرط بكراو ،ىرسك دصقاف ،سيقلا ءيرما صيمق
 ىرسك ىلإ اهجوتم جرخف جيدح قدص :ريخلا وبأ لاقف .قارعلا ىلإ بصلا

 هب بجعأف ،هيلع لخدف ،هل نذأ ىرسك ىلإ مدق املف هموق ىلع هرصنتسي

 نم لجر ينإ :لاقو ،ةرصتلا هلأسو ىرسك ىلع ريخلا وبأ لبقأ مث ڵىرسك

 فالآ ةعبرأب هتمأف ،ارفن ينم نودأ وه نّسم يكلم ىلع ينبلغ كولملا ءانبأ

 تومرضحب هموق ىلإ البقم ريخلا وبأ مهب عجرو ظةرواسألا نم سراف

 نب برك يدعم لاقف .رغصألا ثراحلا ينب ىلع كلذ مظعف ربخلا مهاتأف

 : ةلبج نب ةيواعم

٤ ٤



 (')رصبلا فشكي اهلثم نع ةيهادب هموقل ورمع نب ريخلا وبأ ءاجف

 (") رظن نمل ًالوه ليخلا تاحفص ىلع مهباعج شونت سرف ةمطامط

 ىلإ اورظن اسلف ،شيجلا كلذ هعمو ةمظاك ىلإ ىهتنا اذإ ىتح ريخلا وبأ لبقأو

 هيلع ةتشا اسلف هوَّمسف ؟اذه عم انب بهذت ىتأ :اولاق قارعلا ضرأ دالب ةشحو

 بتكف انل تنذأ دق كنأ كلملا ىلإ انل بتكاف ةياغلا هذه تغلب :هل اولاق هعجو

 جرخف هب ناك ام ريخلا يبأ نع فخو ىرسك ىلإ نيعجار اوفرصناف [مهل]

 ىثح هاوادف برعلا بيبط ناكو (") يفقثلا ةدلك نب ثراحلا ىلإ فئاطلا ىلا

 ،نميلا ديري لحترا مث ،هّمأو دايز وبأ امهو ةديبعو ةّيَمُّس هيلإ ىدهأو ص

 جيدح نب ناطلسلا تنب ةشبك هّمأ تلاقف .قيرطلا يف تامف ،هتلع هب تضقتناف

 (") :ارعش هيثرت رغصألا ثراحلا نب ةيواعم نب ةعيبر نب سيقلا ئرما نب

 لاحرلا يف تيقل دق امب ريخلا ابأ ترعش دقو يرعش تيل

 لاايفألاب تللح ىثح نعللا تيبأ باكرلا كب تّطستا

 لابشأ يبأ ى رتللا سوُسَه ثيل نم عجشأ تنأف ًعاجشأ

 )١( ص ،١ج باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ٣٦٣ ٣٦٤.
 )٢( هسفن ردصملا ص٤ ٣٦.

 لهأ نم .نيروهشملا ءامكحلا دحأو هرصع يف برعلا بيبط :يفقثلا ةدلك نب ثراحلا )٣(

 دوعلا ىلع برضلا ملعتو.اهلهأ نع بطلا ذخأو ،نيتلحر سراف ىلإ لحر فئاطلا
 بيطتيف ،هيتأي نأ هلع هب نم رمأي ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ناك .نميلاو سراف يف
 .نارشونأ ىرسك نيبو هنيب "بطلا يف ةرواحم " باتكو ،ةمكحلا يف ملع هل ،هدنع
 ١٥٩٧. نص 4 ٢ج ،مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنأ

 ةمع ةيباحص ةرعاش ،يديبزلا برك يدعم تنب ةشبك يه :ناطلسلا تنب ةشبك )٤(
 وبأ اهل دروأ ،تفورعملا يباحصلا جيدخ نب ةيواعم ةدلاو يهو ،سيق تننب ثعشألا

 نب ورمع ) يناثلا ضرحتو هللا دبع همسا اخأ اهب يثرت تايبأ (ةمامحلا يف ) مامت

 :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنأ .ةيلهاجلا يف كلذ ناكو ، هرثب ذخألا ىلع (برك يدعم
 دمحم دادعإو عمج ،تايباحصلا ةايح ةعوسوم رظنأ.٩١٢ ۔٨١٢ص ،٥ج ‘مالعألا
 .١٧٦ص ،م٠٩٩١ ىلوألا ةعبطلا ةيروس بلدإ ىلازغلا ةبتكم ۔ضيبم ديعس

 و ٥



 لاغبلا يف ىشم نمو ناصح تّمض نم مركأ تنأف ميركأ

 لاطه لبسم نم ىعادت ليس نم دوجأ تنأف داوجأ

 لاجرلا هوجو تبك ام اذإ م وقلا نم فلأ فلأ نم ريخ تنأ

 '')لاحملا مويل اوعمج امو ص اتقو نباو رماع نم ريخ تنأ

 و ،ةدنك نب ةلبج نب ةيواعم نب برك يدعمل رمألا ماقتسا ،ريخلا وبأ تام الف

 يدعم نب سيق هنبا هدعب ناك مث .يدنكلا سيق نب ]٢٠٦[ ثعشألا ج وه

 ةريثك دئاصق هيف هلو ،احدتمم ىشعألا هيلع مدق يذلا وهو ةدنك كلمف ا""برك

 (") :ارعش اهيف لوقي يتلا هتديصق كلذ نمف ،نهيف هحدمي حئادم نم

 (ُ)»ذخثُم اهب ماو لْبَحلا مأ ملث مأ ةيناغ رجمهتأ

 :ارعش اهلوأ يتلا ةديصقلا هذهب هحدمي اضيأ لاقو ليوط رعش يف

 ا")نعم ءانع آلإ ءرملا ىلع نمزلا اذه لوط ام كرمعل

 هيبأ [توم] دعب ةدنك ىلع اكلم برك يدعم نب سيق لزي ملف ،ليوط رعش يف

 ةدنك رمأ يلو مث يدارملا لازن نب ورمع مهنم هلتق ىلوو :دارم هلتق نإ ىلا

 ةدنك كلم ثعشألا ناكف برك يدعم نب سيق نب ثعشألا هيبأ دعب نم مهكلمو

 ثعشألا كردأو ،مالسإلا ءاج ىتح اكلم مهيف لزي ملف ،مهكولم رخآ وهو

 .هيلع هسلجأو هءادر هل طسبو ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ ىتأو ،مالسإلا

 )١( ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج١، ص٣٦٥۔

 يلهاج كلم :ناطحق نم ،يدنكلا ةلبج نب ةيواعم نب سيق :برك يدعم نب سيق )٢(
 وهو ههجو يف حبش رثأل حبشألاب بقلي .تومرضح عابرم بحاص ناك .ينامي
 رظنأ ."دارم " ةليبق عم هعئاقو ىدحإ يف اليتق تام .يدنكلا سيق نب ثعشألا دلاو

 .٨٠٢ص ‘ ٥ج مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا

 )٣( ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج١، ص٣٦٥.

 )٤( نانبل «توريب .رداص راد ىشعألا ناويد رظنأ ١٩٩٤م، ص١٩٦.
 )٥( ص هسفن ردصملا ٢٠٥.

٤٦ 



 ءاهلا هذهو ،اهومركأف موق ةميرك ىوريو .هومركأف موق ميرك مكاتأ اذإ لاقو

 وبأ هجوز يذلا وه :ثعشألاو ةماهفو ('اةمالعو هباتسن لجرلل مهلوقك ةغلابملل

 نإ :ركب يبأل لاقف ةترا نيح اريسأ هب ىتأ امل [هتخأ] هنع هللا يضر ركب

 بلاط يبأ نب َيلع ىلإ لسرأ هقلطأ املف .ناينامي كيلع فلتخي مل ينتقلطا
 يف حوسملا حير دجأل يتإ :لاقو يلع ىبأف ،هتانب ىدحإ هجوزي نأ هيلإ بلطي

 امم كياح فلأ برك يدعم نب سيق هيبألو ناك ثعشألا نأ كلذو هصيمق

 هنع هللا يضر باطخلا نب رمع كلذ عمس املف .جابيدلا نوجسني هنيمي تكلم

 لاقو ،هنع هللا يضر ركب يبأ ىلإ لسرأ ،ةجاوآزلا نع ثعشألا ةر دق ايلع نأ

 ول هللاو تكلم نب كلم هنإف كتاوخأ ىدحإ هجوزف ثعشألا يلإ لسرأ :هل

 يبأ تنب ةورف مأ هتخأ هجوزف ،ديس لك دّيس وه هتننظل ةيلهاجلا يف هابأ تكردأ

 ام :لاق ثعشألاب هللا همحر ركب وبأ لعف ام ا""نصح نب ةنييع ىأر اّسلف ةفاحق

 ةلمج يف ثعشألا عم ةترا دق ناكو ) ثعشألاب عنص امك يب عنصي ام يلابأ

 لاقف ،سيقو نافطغ نم هموق تيس ذئموي وهو ،ًأريسأ ركبابأ ىتأف (ةترا نم

 ("اينافظغ ةنييعو يزازفلا نصح نب ةنييع بطاخي ينافظغلا ةراد نب ملاس

 )١( ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج١، ص٣٦٦.

 ناذول نب ةيوج نب ورمع نب ردب نب ةفيذح نب نصح نب ةنييع :نصح نب ةنييع )٢(
 نب دعس نب نافطغ نب ثيل نب ضيغب نب نايبذ نب ةرازف نب يدع نب ةبلعث نبا
 ةفلؤملا نم ناكو ،فئاطلاو انينح دهشو ،حتفلا دعب ملسأ .يرازفلا ناليغ سيق
 دسأ :دمحم نب يلع نسحلا وبأ ةريثألا نبا رظنأ .ةافجلا بارعألا نمو ،مهبولق

 ٣٢١٩. ۔٨١٣ص ۔٤ ج ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا

 فورعملا ،ينافظغلا يمشجلا ةبقع نب عفاسم نب ملاس :ينافظغلا ةراد نب ملاس )٣(
 هل ،دسأ ينب نم يهو "ةراد " همأ ىلإ هتبسن .مالسإلاو ةيلهاجلا كردأ ،ةراد نباب

 برق يرازفلا رانيد مأ نب ليمز هبرض كلذ ببسبو ،ًءاجه ناكو .رعش ناويد
 رظنأ .نامثع ةفالخ يف ةنيدملاب هحرج نم تامو .ليوط ربخ يف ةنيدملا
 .٣٧نص .٣ج مالعألا -نيدلا ريخ ،يلكرزلا

٧ ٤ 



 :لوقي [وهو ] () اضيأ

 ميمص ميمصلا كموق نم تنأ ىدع لأ نصح نب نيبيع اي

 ميطف وهو داس دق اميدق ج اتلاب بصعملا ثعشألاك تسل

 ميسج بطخ كولملا يف هْبطَخ سيقو رارملا لكأ هدج

 [٧٠٢]ميدألا ةقب امك ءاوس ردغلا ةطخ امتيتا انوكت نإ

 ميدق و ثداح ءاج نل ثعشألاو كولملا ةبيه هلف

 ميمتو هنوملعي لئاو ايحلو باابرلاو ناليغ سيق

 ("»هيهب تنأو ةزع يبرك يدعم نب سيق نب ثعشألا ىلإو

 قيدصلا ركب يبأ تخأ ةفاحق يبأ تنب ةورف مأ سيق نب ثعشألا جوزت اَّسلو

 نم اهريغو ةاشو ةقانو لمجو لغبو سرف لك هفيسب ضرتعا هنع هللا يضر

 يدالب ىلع تدعب :لاقف كلذ يف هل ليقف .هحبذيو هبقرعي ناويحلا رئاس

 نمث مهافوف اولعفف ،هل ترحن ام نمثب يلع مكنم دحاو لك تعيل نكلو .يسانو

 ةورف مأ تناكو ") مويلا كلذ نم ىحضألا مويب هبشأ اموي سانلا ري ملف ،كلذ

 اهيلع فلخ مث ،'“)ينادمهلا سيق نب ديعس دنع ثعشألا لبق ةفاحق يبأ تنب

 دبع علخ يذلا ا”ثعشألا نب دّمحم هل تدلوف ،سيق نب ثعشألا هدعب

 .٧٦٣ص ١ ج باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ) ( ١

 )٢(( ،هسفن ردصملا ص٣٦٧.

 .٨٦٣نص ١ ج باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتومعلا 09

 ةاهدلا نم سراف :بيرم نب ديز ينب نم ،ديز نب سيق نب ديعس :يناذمهلا سيق نب ديعس )٤(
 موي هعم لتاقو تبلاط يبا نب يلع مامإلاب اصاخ ناك .نادمه كولم ةلالس نم خ داوجأل ١

 .نميلاب دوأز تيب يف "نييديعسلا " ةبسن هيلإو .قارعلا يف نادمه رمأ هيلإ ناكو .نيفص
 ١٠. ٠ص ۔٣ج ،مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنأ

 يدع نب ةلبج نب ةيواعم نب برك يدعم نب سيق نب ثعشألا نب دمحم :ثعشألا نب دمحم )٥(
 هعم دهش ‘ ريبزلا نب بعصم باحصأ نم .يدنكلا روث نب ةيواعم نب ثراحلا نب ةعيبر نبا

 هبرح يف بعصم شيج ةمدقم ىلع بلاط يبا نب يلع نب هللا ديبعو وه ناكو .هعئاقو رثكأ
 ،٦ج ،مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنأ .مايأب راتخملا لتقم لبق . يفقثلا راتخملا عم
 ٧٥. ۔٤٧ص ،٥ج ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ :ريثألا نبا .٩٣ص

٤٨ 



 اداوج اذه عم ثعشألا ناكو ،جاَجحلا ىلع هدعب نم جرخو ،ناورم نب كلملا

 ةدنك بارغ علخ يذلا وهو هلام يف هاياطع تتبث ىثح ،برعلا دوجأ نم

 مهنم ةميرك لك نابأو مهجَّوزف فالآ ةثالث اوغلبف ،عخنلاو تومرضحو

 نب طمّسلا نب ليبحرش مهنمو () هلام نم مهانغأو .روهملا مهل قاسو ،اهؤفكب

 ةةّيسداقلا برحو مالسإلا كردأ دق يذلا اذه ليبحرشو .(")نامعنلا نب ريمح

 يف ماتثلا لهأ فرشأ نم ناكو .اهوحتتفا نيح اهلهأ نيب صمح لزانم مسقو

 مههبش نمو ،ا“"يرصبلا نسحلا وخأ ۔(")راسي نب ديعس مهنمو ةيواعم نامز

 ىلإ أجلو مزهنا مث ةليوط ةم جاجحلا لتاقو ظةفوكلاو ةرصبلا ىلع بلغو

 لسر ىلإ هملسو ،ليبترأ هب ردغف اريثك الام جاجحلا هيف لذبف ،يكرتلا ليبترأ

 .٨٦٣ص ،١ج باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا(١)

 ناعجشلا نم لاو ،يدنكلا دوسألا نب طمسلا نب ليبحرش :طمتسلا نب ليبحرش ) ( ٢

 عم نيفص دهشو ‘ةذرلا يف لتاقو صمح حتتفاو ةيسداقلا دهش .ةبحص هل ةداقلا

 نبا لوقيو .نيفص يف وأ اهيف تامو ةنس نيرشع نم اوحن صمح ىلوو ةيواعم
 ريخ ،يلكرزلا رظنأ .ةملس نب بيبح هيلع ىلصو ه ٤٠ ةنس يفوت هنأ ريثألا

 ،٢ج ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ :ريثألا نبا .٩٥١ص ،٣ج ،مالعألا :نيدلا
 .١٢٦ص

 نسحلا وخأ ۔يرصبلا راسي نب نسحلا يبأ نب ديعس وه :راسي نب ديعس )٣(
 ركب يبأو ةريره يبأو ةريخ هَمأ نع ثح ‘،نيعباتلا تاقث نم يرصبلا

 ماعب هلبق تام :ليقو ،ىكبو هوخأ هيلع نزح يفوت املو .سابع نباو ،يفقثلا
 .اهلك نيواودلا يف هثيدح كنيدل ًابه ار ىمسي ناكو .ةئم ةنس تام هنأ حيحصلاو

 ٤ ص٥٨٦۔ ٥٨٨١. ج ،ءالبنلا مالعأ ريس :نامثع نب دمحأ نب دمحم ،يبهذلا :رظنأ

 وبأ "يرصبلا راسي نب نسحلا :(م٨٢٧ ٢١ ١١٠ه/ ٦٤٢- ) يرصبلا نسحلا )٤(
 ءاملعلا دحأ وهو .هنمز يف ةمألا ربحو ةرصبلا لها مامإ ناك ،يعبات ديعس
 يبأ نب يلع فنك يف بشو ةنيدملا يف دلو .كاسنلا ناعجشلا ءاهقفلا ءاحصللا

 .ةرصبلا نكس .ةيواعم دهع يف ناسارخ يلاو دايز نب عيبرلا هبتكتساو .بلاط
 هنع لاقو .مهاهنيو مهرمأيو ،ةالولا ىلع لخدي ناكف .بولقلا يف هتبيه تمظعو
 ىلإ ايده مهبرقأو ،ءايبنألا مالكب امالك سانلا هبشأ يرصبلا نسحلا ناك :يلازغلا
 ،٢ج ،مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنأ .ه٠١١ ةنس يفوت .ةباحصلا
 .٦٢٢ص

٤٩ 



 نرق دق ناكو ،عفترم نصح حطس ىلع اوتاب .ا 'ايرلاب اوراص اًسلف .جاجحلا

 .امهيديأ يف ةلسلسب ميمت ينب نم لجر ىلإ

 [لوبأل] يعم مق :يميمتلا لاق ليللا ضعب يف ناك اًسلف ريسأ وهو رمي ناكو

 ام يميمتلا لاقف هيلع هبايث عمجو ضرألا ىلإ حطتسلا نم فرشأ هعم ماق املف

 ضيميمتلاو وه عقوف هسفنب ىمر مث ،كملعأ ةعاتىلا :لاق ؟ريمألا اهيأ عنصت

 نب دّمحم ركب وبأ لوقي هذه هتتصق يفو فسوي نب جاجحلا ىلإ هسأر لمحو

 (") :ةروهشملا هتروصقم يف ي دزألا ديرد نب نسحلا

 ا")ىدعلا تامشإ راذح ىدرلا ىلإ هسفن قاس ليقلا جشألا نباو

 ضيدنكلا برك يدعم نب سيق نب ثعشألا نب نمحترلا دبع ديري جشألا نباو

 (") جشألا ىمسي برك يدعم نب سيق ناكو

 :ليلسلا وهو رباج نب يلجبلا هللا دبع نب ريرج ثيدح

 هللا يضر باطخلا نب رمع مايأ يف قارعلا حوتف بحاص وه ريرج ناك

 ءيفلا يف اضيأ هل بورضملا همهس عم هيلع بلغ اّسم عبرلا هل ناكو هنع

 يف كلذ ناكو .صاقو يبأ نب دعس دنع ةّتسداقلا ةعقو برح يلوو .مئانغلاو

 اميظع [ناكو] نابزرملا لتاق وهو ]٢٠٨[، هللا همحر باطخلا نب رمع ,مايأ

 برح يلو يذلا وه يلجبلا هللا دبع نب] ريرجو ،سراف ءامظع نم

 ينعت ةيسرافلاب ير ةملكو شوايس ورسحنيك كلملا اهانب ةروهشم ةنيدم :يرلا )١(
 رظنأ.زوريف مار هامسو درجدزي نب زوريف هانب دلب يرلا :ينارمعلا لاقو ،ةلجعلا
 ١١٧. ۔٦١١ص ٣ج ،نادلبلا مجعم :هللا دبع نب توقاي ،يومحلا

 )٢( ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج١، ص٣٦٨۔ ٣٦٩.

 سنوت ،رشنلل ةيسنوتلا رادلا ،ملاس نب رمع قيقحتو ةسارد ديرد نبا ناويد رظنأ )٣(
 .٨١١ص م ٩٣

 )٤( ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج١، ص٣٦٩.



 هللا همحر باطخلا نب رمع نأ نارهم ةعقو ثيدح نم ناكو ('!نارهم ةعقو

 لهلهم نب ليخلا ديز نب ةورع دنع ينابيشلا ةثراح نب ىتثملا هيلإ بتك امل
 سيق نب طيلسو ،ا"'يفقثلا دوعسم نب ديبع لتقمب هملعي ا"يئاطلا
 نأ هلأسو ةيبلغئلا ىلإ مهئاجتلإو سانلا رمأ نم ناك ام ناكو .ا")يراصنألا

 باتك هعمو ،ثيثحلا ريسلاب ليخلا ديز نب هورع راسف ،ددملاب هيلإ هجوي

 . 0 'ينابيشلا ةثراح نب ىتثملا

 تعقو ،ذور نارهم ةيسرافلاب هلصأو دنسلا رهنل عضوم نارهم :نارهم ةعقو )١(
 نب رمع مايأ يف يلجبلا هللا دبع نب ريرج اهداق سرفلاو نيملسملا نيب ةكرعم اهيف
 ٥. ج ،نادلبلا مجعم :هللا دبع نب توقاي ،يومحلا رظنا .هنع هللا يضر باطخلا

 .٢٣٢ص

 ،رعاشو دئاق ،يئاطلا لهلهم نب ليخلا ديز نب ةورع :يناطلا ليخلا ديز نب ةورع )٢(
 ضعب هيبأ عم دهشو ةيلهاجلا يف ةدم شاع .مالسإلا ردص يف حوتفلا لاجر نم
 نب رامع هلسرأ دقو .نيفص هعم دهشو ،يلع ةفالخ يف شاع ،ملسأو ،اهبورح
 فالآ ةينامث يف تسدو يرلا ىلإ هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نم رمأب رساي
 دهش نمم ناكو .ريشبلا هامسف رمع ربخأو ،سرفلا ىلع رصتنا ثيح ،لتاقم
 .٦٢٢ص ،٤ج مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنأ .ه ٣٧ ةنس يفوت ةيسداقلا

 رمع هرمأ .ناعجشلا نم دئاق :يفقثلا دوعسم نب ديبع وبأ :يفقثلا دوعسم نب ديبع (٣)

 هريس شيج لوأ وهو ،سزفلا لاتقل قارعلا ىلإ فحازلا شيجلا ىلع باطخلا نبا
 :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنأ.يفقثلا راتخملا دلاو وهو .رسجلا ةعقو موي لتق .رمع
 .٠٩١ص ٤ ج مالعألا

 نب يدع نب كلام نب ديبع نب ورمع نب سيق نب طيلس :يراصنألا سيق نب طيلس )٤(
 دهاشملا نم اهدعب امو اردب دهش .يراصنالا راجنلا نب يدع نب منغ نب رماع
 يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا رظنأ .اديهش رسج موي لتق ،اهلك
 .٦٠٢ص ،٢٦ج باحصألا ةفرعم

 ةرم نب دعس نب مضمض نب ةملس نب ةثراح نب ىنثملا :ينابيشلا ةثراح نب ىنثملا )٥(
 يعيبرلا لئاو نب ركب نب يلع نب بعص نب ةباكع نب ةبلعث نب نابيش نب لهذ نبا
 .هموق نم دفو عم ةرجهلل عست ةنس ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع دفو .ينابيشلا
 ريس لبق قارعلا ىلإ هتفالخ ردص يف هنع هللا يضر قيدصلا ركب وبأ هريسو
 حرجو ، سرفلا لاتق يف ىلبأ ‘ يأرلا نسح ًامهش اعاجش ناك .ديلولا نب دلاخ
 يف ةباغلا دسأ :دمحم نب يلع نسحلا وبأ .ريثألا نبا رظنأ .ةيسداقلا لبق تامو
 .٦٧٢ص ٥. ج مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا .٥٥ص ،٥ج ةباحصلا ةفرعم

٥١ 



 ىتثملا مايقب هرمأو باتكلا هغلبو ،هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ىلع لخدو

 ‘ ًاديدش ءاكب هللا همحر باطخلا نب رمع ىكبف . نيملسملل هتيماحو ةثراح نبا

 ۔مهناكمب اوميقي نأ مهرمأو ،كباحصأ ىلإ فرصنا :ليخلا ديز نب ةورعل لاقو

 نم هعم نمو ةثراح نب ىتثملا ىلإ ةورع عجرف ،ًاكيشو مهيلع ةدراو ددملا نإف

 ىلاعت هللا همحر باطخلا نب رمع نأو مهيلإ ددملا مودقب مهربخي نيملسملا

 ىلإ هلسر لسرأو ،جورخلاىلإ ساتلا ثحف ،قارعلا ىلإ ريفنلاب سانلا ىدان

 نم ةئامعبس يف )يدزألا ميلس نب فنحم هيلإ مدقف ،مهرفنتسيل برعلا لئابق

 هيلع مدقو ،ميمت ينب نم عمج يف ٢) )يميمتلا ردب نب نيصحلا هيلع مدقو ‘ دزأل ١

 كلام نب ىنثملا هيلع مدقو ع يط نم ميظع عمج يف . يئاطلا متاح نب ي دع

 اعد ةنيدملاب هدنع اوعمتجا املف .طساق نب رمنلا نم ميظع عمج يف ي رمتلا

 هموق نم ميظع عمج هعم جرخو مهرمأ هالوف ] يلجبلا هللا دبع نب ريرجب

 هيلإ مضناو ةةيبلغتلا ىفاو ىثح ،[ يلجبلا هللادبع نب ريرج مهب راسف . ةلبجب

 دبع يبأ باحصأ نم نيملسملا نم كانه ناك نميف ىنابيثثلا ةثراح نب ىنثملا

 هشيج ىلع باطخلا نب رمع هل دقع ديبع وبأ ناكو يفقثلا دوعسم نب ديبع هللا

 نأ ىلإ ةثراح نب ىتثملا سائلا رمأب ماقو ،ديبع وبأ لتق نأ ىلإ .قارعلاب يذلا

 هللا دبع نب ريرج راسف (") ددملاب مهل انيعم يلجبلا هللا دبع نب ريرج هيلع مدق

 نم يباحص يدزألا ثراحلا نب ميلس نب فنحم :يدزألا ميلس نب فنحم )١(
 ‘ دزألا ةيار الماح ،يلع ةرصنل مدق لمجلا موي ناك املو ةفوكلا نكس . ءارمألا

 هذه يف لتقف .هرمأب نورمتأي شدزألاو معثخو ،رامنأو ،ةليجب نم روهمج هعمو
 ١٩. ٤ص ،٧ج ،مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنأ .ةعقولا

 نب ةلدهب نب فلخ نب سيقلا ئرما نب ردب نب نيصحلا :يميمتلا ردب نب نيصحلا )٢(
 .يميمتلا ردب نب ناقريزلاب فرعو .ميمت نب ةانم ديز نب دعس نب بعك نب فوع
 9 ج باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ، ربلا دبع نبا رظنأ

 .٨٠٤ص
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٥٢ 



 ةيزاغلا هايا رس هجوو أ'ادنه ريد لزن ىثح هدنع يذلا ددملاو مهب يلجبلا

 روصقلا يف سرفلا نم نيقاهتلا نصحتو ،تارفلا يلي امم داوسلا ضرلأب

 ةبزارملاو مهئارزو ءامظع عمتجاف ")نيادملا ىلإ مهلسر اوثعبو ،نوصحلاو

 ىرسك تنب ةكلملا تخأ ايموأ ىلع اونذأتساو تايالولا لهأو ةرواسألاو

 عومج نم مهوحن لبقأ امب اهوملعأو باجح ءارو نم اهوملكف زيورب

 مهلاطبأ نم سراف فلأ رشع انثا اهتلتاقم نم بي نأ ترمأف ،برعلا

 نم اميظع مهيلع تلوو ،مهؤامسأ تبتكو اوبدنف ،نيروكذملا مهناسرفو

 ةريحلا افاو ىتح شيجلاب راسف ظةيرهم نب نارهم ىّسسي. ةبزارملا ءامظع

 ىلع مهضعب فحزو ،لاتقلل ناقيرفلا أيهتو اوعمتجاو “برعلا ايارس تعجرو

 لك عم 4 ١ وأبع دقو .ليق فص لك يف فوفص ةثالث يف مجعلا تفحزو ضعب

 لجزك لجز مهلو اوءاجف ،ًابثان حمارم لك عم اولحأو الجار سراف

 ،حامرلاب اونعاطتف مجعلا مهيلع تلمحو نوملسملا لمح مث ‘ ] ٢٩ [ لحتلا

 مهقدصو ،هلثمب نوعماسلا عمسي مل لاتقب راهنلا نم ايلم فويسلاب اوبراضتو

 ريرج ىدانو 4 لاتقلل ضعبل مهضعب تبثو ةلوج برعلل تناكف لاتقلا مجعلا

 الضفو مالسإلا يف ةقباس مكل نإ موق اي :لاقو هموق يف يلجبلا هللا دبع نبا

 الو ،هلثم دحأل سيل ًاظحو ًاقح مكيلع هللا اهحتف نإ ،دالبلا هذه يف مكل نإو

 .مكنم نعطلاو برضلا يف ربتصلا ىلع صرحأ برعلا نم ةليبق ننوكت

 نب ثراحلا تنب دنه يهو ،دنه نب ورمع تنب دنه هتنب ،ةريحلا يف ريد :دنه ريد )١(

 مجعم ٠هللا دبع نب توقاي يومحلا رظنأ .يدنكلا رارملا لكأ رجح نب ورمع

 ٥. ٢٤ص .٢ج ،نادلبلا

 ناك نمو وه اهب ماقأو ،ناورشونأ ىرسك اهانب قارعلا يف ةميدق ةنيدم :نئادملا )٢(
 ،يومحلا رظنأ .هنع هلا يضر باطخلا نب رمع مايأ ىلإ ناساس كولم نم هدعب
 .٤٧ص “ ٥ج ،نادلبلا مجعم ٠هللا دبع نب توقاي

٥٢٣ 



 ميظعو ةداهتثلا اَمإ ،نيينسحلا ىدحإ كلذب اوسمتلاو :اولتاق سالا اهيأ :ىدان مث

 اضعب مهضعب اعدو ،نوملسملا ىدان مث .اهتوظح ميظعو ةمينغلا امإو ێاهباوث

 اونعاطتف ،ةيحان َلك نم مجعلا مهيلع تلمحو اولمحف ،مهنم فرصنا نم باثو

 هلثمب نوعماتسىلا عمسي مل اديدش الاتق اولتتقاو فويسلاب اوبراضتو ێحامزرلاب

 تقو نم ىحرجلاو مهنيب ىلتقلا ترثكو ءاًمدلاب ناسرفلا تبضتخا ىثح

 رشعم اي ةثراح نب ىنثملا ىدانف (') باجحلاب سمتثلا تراوت نأ ىلإ لاوزلا

 نم هعم ناك نمو ،يلجبلا هللا دبع نب ريرج ىدانو ةنجلا ىلإ حاورلا برعلا

 نكي ملف ةدحاو ةلمح مجعلا ىلع اولمح مث .ةيحان لك نم ءاسؤرلاو ءارمألا
 اوفقوف ،'")ميلس ينب رهن ىلإ اوهتنا ىتح مههوجو ىلع اومزهناف تابث مجعلل

 . مهسيئر نارهم جرخو ‘ اًديدش الاتق مهولتاقف ءاضيأ نوملسملا مهعبتاو ،كانه

 ينابيتثلا هثراح نب ىنثملا هيلع لمحف ." هفيسب دلاجيو لتاقي هباحصأ مامأ فقوف

 ىتثملا هبرضو ، ةضيبلا نع فيلا ابنف فيتىلاب هتماه ىلع نارهم هبرضف “

 بعرلا هللا ىقلأ ، اليتق مهسيئر ىلإ مجعلا ترظن الف ، ائيم طقسف هبكنم ىلع
 ديز نب ةورعو ميلس نب هللا دبع مهعبتاو ،مههوجو ىلع اومزهناف ، مهبولق يف

 ةمينغب اوحرفي ملف ،برعلا نم لجر فلأ ءاهز يف ةثراح نب ىنثملا و ،ليخلا

 ىضمو ۔مهيديأ يف اوراصف ،لجر فالآ ةثالث مجعلا نم اورسأف ،اهريغ الو

 نوبصعي نوملسملا تابو ،نيادملاب اوقحل ىثح ديدشلا ضكرلاب مجعلا ةيقب

 ،داوسو لام نم مجعلل ناك ام ىلع اولوتسا دقو ،مهالتق نونفديو ،تاحارجلا

 نب ريرج ةعقولا هذه يف ريمألا نأ ةيناميلا رئاسو ةليجب معزت دقو

 .٣٣ص ۔٢ ج ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ) ( ١

 رظنا.ةركب يبأ نب هللا دبع نب ملس ىلإ بوسنم ةرصبلاب رهن :ميلس ينب رهن )٢(
 .١٢٣ص ‘“ ٥ج ،نادلبلا مجعم :هللا دبع نب توقاي ،يومحلا

٥٤ 



 كلذ يفو ينابيشلا ةثراح نب ىنثملا ريمألا نأ ةعيبر معزتو يلجبلا هللا دبع

 (" :ارعش (')ليخلا ديز نب ةورع لوقي

 انابكرو الاَجر موقلا لتقف مهل لويخلاب ىتثملا راس ةادغ

 انادحوو ىتثم مهدابأ ىح لهم ىلع نارهم دانجأل امس

 انابيش لآ نم يذلا ريمألا لبق ىضم قارعلاب اريمأ تيأر نإ ام

 ]٢١٠[ '"اانافخب ثيل نم عجشأ نارهم هزراب موي ىتثملا ريمألا نا

 ىرشبلاب يلجبلا هللا دبع نب ريرج ةلاسرب يلجبلا ريهز نب عيبس درو اًملو

 تكرت ام عيبسل نولوقي سانلا لعج كلا همحر باطخلا نب رمع ىلا حتفلاو

 اليه هنوليهيو ،اليك بهذلا نوليكي نيملسملا تكرت :لاقف ؟عيبس اي كءارو

 . 3 هللا همحر باطخلا نب رمع ربكو سانلا ربكف

 :رامنأ نب معثخ

 نب ثوغلا نب دزألا خأ ثوغلا نب ورمع نب شارأ نبرامنأ نب معثخ امأو

 ،نارهش :مهو طهر ةعبرأ سيقزع دلوف ،فلخ نب سيقزع فلخ دلوف معثخ

 ۔عرفلاو ،بهو :مهو طهر ةعبرأ نارهش دلوف ،يوالو ةعيبرو ،شهايو

 نب دعس نب ورمع نب كردم سنأ نطبلا اذه نمو ورمعو .ةيمحمو

 اسراف ناك .ليخلا ديز فورعملا رعاشلا نبا وه :ليخلا ديز نب ةورع(١)
 :لوقي كلذ يفو .هزالب اهيف نسحف ةيسداقلا دهشو شارعاش
 ملعي ةهيركلا ىشغي نم ك امو املعم ةيسداقلا لهأل تزرب
 ةسماخلا ةعبطلا ۔نانبل توريب ةفاقثلا راد ،يناغألا باتك :يناهفصألا ج زفلا يبأ : رظنأ

 ١٩٨١ ج٧ ١ ص٤ ١٨.

 ٢٣٤. ۔٣٢٣٣٢٣ نص ، ٢ج ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا(٢ (

 )٣(المصدر هسفن ٣٤.

 ( ٤ هسفن ردصملا( ، ٣٤.

٥٥ 



 فلخ نب سيقزع يوال دلوو .") متي نب رماع نب ةثراح نب كتع نب فوع

 ًاعبرأو ةئام شاعو .يدعّسلا ةكلتسلا نب كيلتسلا لتق يذلا وهو معثخ نبا

 هللا دبع نب نامعتلا معثخ نمو .همالسإ نسحو مالسإلا كردأو ،ةنس نيسمخو

 نب ةعيبر نب رماع نب ةفاحق نب كلام نب رصيقألا نب بهو نب رباج نبا

 .سيقزع نب نارهش نب بهو نب رشب نب كلام نب ديزي نب ةيواعم نب رماع

 موي بلاط يبأ نب يلع هلتق رصيقأ نب ناحدج نب ةيمحم نب ىليل وبأ مهنمو

 ،رصيقألا نب بهو نب حرس نب نانس نب هللا دبع نب كلام مهنمو (")فئاطلا

 نب ةفاحق نب رصيقألا نب بهو نب حرس نب نانس نب هللا دبع نب كلام اماف

 نب بهو نب رشب نب كلام نب ديزي نب ةيواعم نب رماع نب ةعيبر نب رماع

 ىرسك مايأ فياوَصلا يلو رماع نب ةفاحق نب فلخ نب سيقزع نب نارهش

 اسراف ناك ةثراح نب جاجحلا مهنمو .ءاول نوعبرأ هزنك ىلع رسكو ةيواعم

 نب هللا دبع نب فيفع نب ميرك مهنمو “فسوي نب جاجحلا نمز مالسإلا يف

 ةحيور وبأ مهنمو ،ربق"هيفو (أ)اءارذع جرمب ا""يدع نب رجح عم لتق ،بعك

 .٧٣لص “ ٢ج ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ) ( ١

 .اخسرف رشع انثإ ةكم نيبو اهنيب فيقث دالب يهو ،زاجحلا يف ةنيدم :فئاطلا )٢(
 ٩. ۔-٨ص ٣ج ،نادلبلا مجعم :هللا دبع نب توقاي ،يومحلا رظنأ

 ةيواعم نب ةعيبر نب يدع نب ةلبج نب ةيواعم نب يدع نب رجح :يدع نب رجح )٣(
 .يدنكلا ةدنك نب ةيواعم نب عترم نب روث نب ةيواعم نب ثراحلا نب نيمركألا
 ملسو هيلع هلا ىلص يبنلا ىلع دفو ،ربدألا نبا وهو ،ريخلا رجحب فورعملا وهو
 ةدنك ىلع ناكو ةباحصلا ءالضف نم ناكو ةيسداقلا دهشو “ ءيناه ةوخأو وه

 نم ناكو .يلع عم اضيأ لمجلا دهشو ،ناورهنلا موي ةرسيملا ىلعو ،نيفصب
 برق ءارذع جرم ةدلب يف هباحصأ نم ةتس عم هلتقب ةيواعم رمأ .ةباحصلا نايعأ
 ةفرعم يف ةباغلا دسأ :دمحم نب يلع نسحلا وبأ ‘ ريثألا نبا رظنأ .قشمد

 ١ صن٦٩٧۔ 1٩٨. ج ةباحصلا

 ميلقإ نم ءارذع ةيرق ىلإ بسنيو قشمد ةطوغ يف ءارذع جرم عقي :ءارذع جرم )٤(
 .٣ج ،نادللبلا مجعم "هللا دبع نب توقاي يومحلا رظنأ .قشمد برق نالوخ

 .١٩ص

٥٦ 



 نيبو هنيب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىخأ يذلا وهو للا دبع نب هللا دبع

 بيبح نب ليفن مهنمو ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نذؤم )ةمامح نب لالب

 هلتقيل ،ليفلا بحاص ةشبحلا شيج ريمأ ةهربأ ىلع جرخ يذلا (""يمعثخلا

 مده دارأ نيح ةشبحلا لاتقل جرخ اّسل ليفن ناكو ،مارحلا هللا تيب نع هتصيو

 الاتق اولتتقا ۔اوقتلا املف ،شهانو ،نارهش :معثخ نم نيتليبق ىلع ناك ةبعكلا

 مهنمو .ارهش معثخو رماع نيب دقع يذلا وهو .رباج نب ريهز مهنمو ،ًاديدش

 بحاص ةعيبر نب ريشب مهنمو ،ا""ثراحلا نب دعم نب سيمع ةنبا ءامسأ

 ينتإ :هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ىلإ بتك يذلا وهو ةفوكلاب رشب ةيابج

 هرعش ديج نمو. '"اةنيمدلا نبا :مهن ارعش نمو ،يتقان ةّيسداقلا بابب تخنأ

 .() :[همع نبا يف هلوق]

 يبأ ىلوم وهو ،ميركلا دبع ابأ ليقو هللا دبع ابأ ىنكي .نذؤملا حابر نب لالب :لالب )١(
 هيلع هللا ىلص هللا لوسرلو ًانزاخ هل ناكو ،هقتعأو هارتشا هنع هللا يضر قيدصلا ركب
 تام .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم دهاشملا رئاسو دحأو اردب دهش ،ًننؤم ملسو
 ةباغلا دسأ :ريثألا نبا رظنأ.نيرشع ةنساهتربقمب ريغصلا باب دنع نفدو قشمد يف لالب
 باعيتسالا ٠هللأ دبع نب فسروي ،ربلا دبع نبا. ٥ ٤١ ٤١٦ ص 9 ج ةباحصلا ةفرعم يف

 ٢٥٩. ۔٨٥٢ص ،١ج باحصألا ةفرعم يف

 ةلدأ نم ناك .نيديلا يذب بقلي يلهاج رعاش يمعثخلا بيبح نب ليفن :بيبح نب ليفن )٢(
 ريخ ،يلكرزلا :رظنأ .ليفلا موي يف تايبأ هيلإ بسنت .ةكم ىلع هفحز يف يشبحلا ةهربأ
 ٥ ٤. ص ۔٨ج مالعألا :نيدلا

 كلام نب بعك نب ميت نب ثراحلا نب دعم نب سيمع تنب ءامسأ :سيمع تنب ءامسأ )٣(
 هللا بهو نب رشب نب كلام نب ديز نب ةيواعم نب رماع نب ةعيبر نب رماع نب ةفاحق نبا
 لوخد لبق تملسأ ،نأش اهل ةيباحص .معثخ وهو ،لتفأ نب فلخ نب سرفع نب نارهش نبا
 رفعج اهجوز عم ةشبحلا ضرأ ىلإ ترجاهو ،ةكمب مقرألا راد ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا
 ه ٨ ةنس هتؤم موي اديهش رفعج لتق مث ،بفوعو دمحمو هللا دبع هل تدلوف بلاط يبأ نبا
 . ريثألا نبا رظنأ .ركب يبأ نب دمحم هل تدلوف كنع هللا يضر قيدصلا ركب وبأ اهجوزتف

 ،١ج مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا ١٣. ۔٢١ص ،٨ج ،ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ

 .٦٠٢ص
 ةبيتق نبا رظنأ .معثخ نم وهو همأ ةنيمدلاو هللا دبع نب هللا ديبع وه :ةنيمدلا نبا )٤(

 ةسداسلا ةعبطلا نانبل توريب ،مولعلا ءايحإ راد ، ءارعشلاو رعشلا :ملسم نب هللا دبع

 .٢٩٢ص ٧.
 )٥( باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج٦٢، ص٣٨۔ ٣٩ ٤٠.

٥٧ 



 مو ُكَج نيتلهجلاب اطقلا نوجو ىرُسلا جلد ينتفلك يتلا تنأو

 [١١٢]مولك وهو بلقلا حرق تحرقو ةرارح يبلق تعطق يتلا تنأو

 (')ريظك دودّصلا يناد ىضرلا دبعل مهلكف يموق تظفخأ يتلا تنأو

 :ارعش ،تايبألا هذه يف اهانع يتلا همع ةنبا هتباجأف

 مولي كيف ناك نم يب تّمشأو ينتدعو ام ينتفلخ يذلا تنأو

 ميلس تنأو ىمرأ أاضرغ مهل ينتكرت نيح سانلل ينتزربأو

 (")مولك ةاشولا لوق نم يمسجب ادب دق مسجلا ملكي الوق نأ ولف

 هللا اهسرح ةكم ىلع هجورخو ليفلا بحاص ةشبحلا كلم يشاجنلا ثيدح

 :اهفرشو

 ‘ ملعلا له أ ضعب نع قحسا نب دمحم ركذ ام ىلع ليفلا باحصأ ةَصق تناك

 كلم يشاجنلا نأ يدقاولا ركذو «ساتع نبا نع ةمركعو ريبج نب ديعس نع

 دئاق عم فلتخا موسكي وبأ حابصلا نب ةهربأ هل لاقي دئاق هل ناك ةشبحلا

 عم ةفياط تناكف ،نيعدص اوعدصنا ىثح ةشبحلا رمأ يف طانرأ همسارخأ

 ةه ربأل ةشبحلا تعمتجاو طانرأ ةه ربأ لتقف افحازتف ةهربأ عم ةفياطو طانرأ

 ا") هلمع ىلع يشاجنلا هرقأو نميلا ىلع بلغو

 مارحلا هللا تيب جحل ةكم ىلإ مسوملا مايأ نوزّهجتي سانلا ىأر ةهربأ نإ مث

 نبب مل ءاعنصب ةسينك كل تينب ينإ : يشاجنلا ىلإ بتكو ،ءاعنصب ةسينك ىنبف

 ةعبطلا ،نانبل توريب ةفاقثلا راد ،ىناغألا باتك :ج زفلا يبأ ،يناهفصألا ) ( ١

 .ظافلألا ضعب يف فالتخإ عم 0١٩٨٣ ج١٧، ص٥٣- ٥٤، ةسداسلا
 )٢( ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج٦٢، ص٤٠.

 ةعبطلا ۔ رصمب فراعملا راد ةيربطلا خيرات :ريرج نب دمحم ةيربطلا رظنأ 9

 .٩٢١ص ،٢٦ج يناثلا

٥٨ 



 نم لجر هب عمسف ،برعلا جح اهيلإ فرصأ ىئح ًايهتنم تسلو ،اهلثم كلم

 خطلأ و اهيف دعقف ۔ اليل اهلخدف ‘ اهيلا ج رخف ةنانك انك نب كلام ىمسي ةنانك ينب

 لجر كلذ عنص :ليقف ؟يلع أرتجا نم :لاقف ةهربأ كلذ غلبف ،اهتلبق ةرذعل

 نريسيل كلذ دنع ةهربأ فلحف ،تلق يذلاب عمسي تيبلا كلذ لهأ نم برعلا نم

 هيلإ ثعبي نأ هلأسو كلذب هربخي يشاجتلا ىلإ بتكف ،اهمدهي ىتح ةبعكلا ىلإ

 ًامسجو ًامظع هلثم ري مل اليف ناكو . دومحم " هل لاقي ليف هل ناكو ‘ هليفب

 هعم جرخو ةكم ىلإ ارئاس ةشبحلا يف ةعبرأ جرخف هيلإ هب ثعبف ،ةوقو

 .(''ليفلاب

 نم كلم جرخف ،مهيلع مقافيل هداهج اوأرو هومظعأف كلذب برعلا تعمسف

 ذخأو همزهف ةهربأ هلتاقف هموق نم ةعاط نع (رقن وذ ) هل لاقي نميلا كولم

 .يلتق نم كل ريخ يلئاقبتسا ناف ، ،ينلتقت ال ينقبتس ذقىتسا كلملا اهنأ لاقف ) رقن وذ)

 ،معثخ دالب نم اند ىتح راس مث ،ًاميلح الجر ةهربأ ناكو هقثوأو هايحتساف

 لئابق نم هيلإ عمتجا نمو ،معثخ يف ( يمعثخلا بيبح نب ليفن ) هيلإ جرخ

 ضرأب ليلذ يتإ كلملا اهيأ ليفن لاقف اليفن ذخأو ،مهمزهف هولتاقف ،نميلا

 جرخو هاقبتساف ،ةعاطلاو عمسلاب يموق ىلع ي ادي ناتاهو ينلتقت ال برعلا

 نم لاجر يف ثيغم نب دوعسم هيلإ جرخ ،فياظطلاب رم اذإ ىتح هلدي هعم

 تيبلا ديرت امإو فالخ اندنع كل سيل كديبع نحن كلملا اهيأ :لاقف فيقث

 ىثح ،مهل ىلوم لاحر يبأب اوثعبف هيلع كلدي نم كعم ثعبن نحن ،ةكمب يذلا

 . '") هربق مجري يذلا وهو لاحر وبأ تام «سمغملاب ناك اذإ

 هيوطشف نب دوسألا هل لاقي [٢١٢]ةشبحلا نم الجر سمغملا نم ةهربأ ثعبو

 ١٣٠. ص ،هسفن ردصملا ) ( ١

 )٢) ص ،٢ج‘يربطلا خي يرات :ريرج نب دمحم ،يربطلا ١٣١۔ ١٣٢.

٥٩ 



 ،مرحلا لاومأ دوسألا عمجف ،ساللا معن ىلع ةراغلاب هرمأو ،هليخ ةمتقم ىلع

 لهأ ىلإ يريمحلا ةطانح ثعب ةهربأ نإ مث هريعب يتئام بلطملا دبعل باصأو

 تآ مل ينأ هربخأ ،هيلإ هب كلسرأ ام هغلبأ مث ۔اهفيرش نع لس :لاقف ةكم

 بلطملا دبع يقلو ةكم لخد ىتح قلطناف .تيبلا اذه مدهل تئج امتإ ،لاتقلل
 نأ الإ ۔لاتقلل تأي مل هنأ كربخأ .كيلإ ينلسرأ كلملا نإ :لاقف مشاه نبا
 ام :بلطملا دبع لاقف ، مكنع فارصنالا مث ،تيبلا اذه مدهل ءاج امنإو ،هولتاقت

 هللا تيب اذه ناف ،هل ءاج يذلا نيبو هنيب يلخنس ،نادي هب انل الو ،لاتق اندنع هل

 نإو همرحو هتيب وهف هعنمي نإف ،مالتسلا هيلع ميهاربإ هليلخ تيبو ،مارحلا

 معزف ،كلملا ىلإ يعم قلطناف :لاق ،ةّوق هب انل ام هللا وف كلذ نيبو هنيب يلخي

 غلب ىتح ،هينب ضعب هعم بكرو ۔اهيلع ناك ةلغب ىلع هفدرأ هنأ ءاملعلا ضعب

 كدنع له ،رقن اذ اي :لاقف هاتأف بلطملا دبعل اقيدص (رقن وذ ) ناكو .ركسعلا

 وأ ةركب لتقي نأ نمأي ال ريسأ لجر ءانغ ام :لاقف ؟انب لزن اميف ءانغ نم

 نأ هلأساف ،قيدص يل هتإف ،ليفلا سياس سينأ ىلإ كب ثعبأس نكلو ،ةّيشع

 . ") هدنع كترضحو كتلزنم مظعيو ،ريخ نم عاطتسا ام كلملا دنع كل عنصي

 ةكم ريخ بحاصو ،شيرق دّيس اذه نإ :هل لاقف هاتأف «سينأ ىلإ لسرأف لاق

 كلملا هل باصأ دقو ،لابجلا سوؤر يف شوحولاو لهسلا يف سانلا معطي

 ام بحأ يل قيدص هنإف ،هعفناف ءيشب هعفنت نأ تعطتسا نإف ،ريعب يتئام

 ديس اذه ،كلملا اهيأ :لاقف ةهربأ ىلع سينأ لخدف .ريخلا نم هيلإ لصو
 سوؤر يف شوحولاو لهسلا يف سانلا معطي يذلا ةكم ريخ بحاصو شيرق

 بصلن ريغ انءاج دقو ،كملكيف هل نذأت نأ بحأ انأو .كيلع نذأتسي ،لابجلا

 ( ١ ) ص كسفن ردصملا ١٣٢ ١٣٣.



 املف ،اميسو اميسج تاجر بلطملا دبع ناخو هل نداف كيلع فلاخم الو ،كيلإ

 سلجي نأو ،هريرس ىلع هعم سلجي نأ هركو ،همركأو همظعأ ةهربأ هآر

 لق :هنامجرتل لاق مث .هعم هسلجأف هاعد مث هيلع سلجف طاسبلا ىلإ طبهف ،هتحت

 يتجاح بلطملا دبع لاقف ،كلذ نامجرئلا هل لاقف ؟كلملا ىلإ كتجاح ام هل

 دقل هل لق :هنامجرتل ةهربأ لاقف يل اهباصأ. ريعب يتئام يلإ ةري نأ كلملا ىلا

 وه ائيب تئج :لاقف ؟ملو :لاق ،كيف تده ز دقلو كتيأر نيح ينتبجعأ تنك

 يف ينملكتو ،هيف ينملكت مل همدهأل ۔مكتمصعو مكفرش وهو ،كئابآ نيدو كنيد

 بر تيبلا اذهلو ،لبإلا هذه بر انأ :بلطملا دبع لاق ؟اهتبصأ ريعب يتيام

 . 'هيلع تترف هلبإب رمأف كاذو تنأف :لاق يتم هعنميل ناك ام :لاق ۔هعنميس

 ،ربخلاب اشيرق ربخاف بلطملا دبع جرخ ،بلطملا دبع ىلع لبإلا تتر اسلف

 مهيلع افوخ لابجلا سؤر يف اوزدحتيو ،باعتثلا يف [٣١٢]اورفني نأ مهرمأو

 (") :ارعش لوقي لعجو ،ةبعكلا بلطملا دبع ىتأو ،اولعفف ،شيجلا ةرعم نم

 اكامح مهنم عنماف بر اي اكاوس مهل وجرأ ال براي

 (")كارق اوبرخي نأ مهعنمأ اكاداع نم تيبلا ودع نإ

 :هريغ لاقو

 كلالح عنماف هلالحو هلحر عنمي دبعلا نا مهللا

 كلاحم اودع مهل احمو م هبيلص نبلغي ال

 كلايع اوسري ليفلاو مهدالب عومج اوّرج

 )١( هسفن ردصملا ص١٣٣۔ ١٣٤.

 )٢) ،يربطلا خيرات :ريرج نب دمحم ،يربطلا ج٢آ۔ ص١٣٤.

 ضخيراتلا يف لماكلا :ريثألا نبا يفو .٤٣١ص ،هسفن ردصملا يف تايبألا رظنأ )٣(
 .٣٤٣ص ‘ ١ج

٦١ 



 كلالج اوبقر امو الهج مهديكب كلمح اودمع

 (')كل ادب ام رمأف انم فكو مهكرات تنك نا

 حبصأو ،هموق عم هوجولا كلت ضعب يف هجوتو ةقلحلا بلطملا دبع كرت مث

 هلثم َرُي مل اليف ناكو هليف أيهو .هشيج أبعو ،لوختلل أيهت دقو ،سغملاب ةهربأ

 ليفلا ىلإ ليفن لبقأف ،اليف رشع انثا هعم تناك لاقيو ،ةوقلاو مظعلا يف

 كئإف تئج ثيح نم شاو عجراو دومحم كربإ :لاقف هنذإب ذخأ مث ،مظعألا

 هسأر يف لوغملاب هوبرضف ،ىبأف هوثعبف ليفلا كربف ،مارحلا هللا دلب يف

 ىلإ اعجار هوهجوف ىبأف موقيل هوعزنف ،هقفارمو هقارم تحت مهنجاحم اولخدأف

 قرشملا ىلإ هوهجوو ،كلذ لثم لعفف ،ماشلا ىلإ هوهجوو لورهي ماقف ،نميلا

 دتشي ليفن جرخو ،موقي نأ ىبأو كربف مرحلا ىلإ هوبرضف ،كلذ لثم لعفف

 فيطاطخلا لاثمأ رحبلا نم اريط لجو زع هللا لسرأف ،لبجلا يف دعص ىتح

 لاثمأ ،هراقنم يف رجحو هيلجر يف نارجح راجحأ ةثالث رياط لك عم
 ةراجحلا كلت بصت ملف ،مهيلع اهلسرأ ،موقلا نيشغ اًسلف «سدعلاو صّحلا

 قيرطلا ىلإ نودتهي ال نيبراه اوجرخف تباصأ موقلا لك سيلو ،كله الإ ادحأ

 ،نميلا ىلإ قيرطلا ىلع مهلديل بيبح نب ليفن نع نولءاستيو ،اوؤاج هنم يذلا

 يف مهضعب جامو ،موقلا خرصف ،لابجلا كلت ضعب نم مهيلإ رظني ليفنو

 ىلإ ىلاعت هللا ثعبو ،لهنم َلك ىلع نوكلهيو .قيرط لكب نوطقاستي ضعب

 نم ةم اهعبتا ،هلمنأ تطقسأ اًسلف ،هلمانأ طقاسي لعجف ،هدسج يف ءاد ةهربأ

 امو ،هباحصأ نم يقب نميف ريطلا خرف لثم وهو ءاعنص ىلإ ىهتناف مدو حيق

 . '"أ كله مث ،هبلق نم هردص عدصنا ىتح تام

 :ريثألا نبا يفو .٥٣١ص ،٢٦ج ،يربطلا خيرات :ريرج نب دمحم ،يربطلا :يف تايبألا رظنأ )١(
 .٤٣٣ص ،١ج خيراتلا يف لماكلا

 ١٣٦. ۔٥٣١ص .٢ج ،يربطلا خيرات :ريرج نب دمحم ،يربطلا )٢(

٦٢ 



 ىلإ عجشي ]٢١٤[ ملف ضبرف (يشاجنلل ليف ) دومحم اًسأو :يدقاولا لاق

 معزو ،ىصحلاب تيمر يأ تبصحف ،تعجش ىرخألا ةليفلاو ،اجنف ،مرحلا

 شيرق نم ةيتف نأ ليفلا باحصأ أرج يذلا ببسلا نأ ناميلس نب لتاقم

 ىراصنلل ةعيب مثو رحبلا لحاس نم اوندف ،نميلا ضرأ ىلإ اراجت اوجرخ

 اولحترا اًّملف ،اووتشاو اران اوجَجأف اولزنف ( لكيهلا سرف ) ىراصنلا اهيمست

 .اران لكيهلا مرطضاو حيرلا تجاهف ©بفصاع موي يف يه امك رانلا اوكرت

 ('ةبعكلا مدهب ةهربأ ثعبف ،هتعيبل ابضغ ةتشاف .يشاجنلا ىلإ خيرصلا قلطناف

 ،رصبلا فوفكم ناكو ،يفقثلا دوعسم وبأ ذئموي ةكمب ناك هنإ هيف لاقو

 كيأرب رومألا ميقتست ليبن اهيبن الجر ناكو ظةكمب وتشيو فياطلاب فّيصي

 ال موي اذه ؟كدنع اذام :بلطملا دبع هل لاقف ،بلطملا دبعل اليلخ ناكو

 ادعصف ءارح ىلإ انب دعصإ :يفقثلا دوعسم وبأ لاق .كيأر نع هيف ينغتسن

 زع هلل اهلعجاف لبإلا نم ةئام ىلإ دمعإ :بلطملا دبعل دوعسم وبأ لاقف ،لبجلا

 .اهنم رقعي نادوتسلا هذه ضعب لعل ،مرحلا يف اهتبثأ مث ،ميالعب اهدلقو لجو

 كلت ىلإ موقلا دمعف بلطملا دبع كلذ لعفف ،مهذخأيف ،تيبلا اذه بر بضخغيف

 نإ دوعسم ابأ وعدي بلطملا دبع لعجف ،اهضعب اورقعو ،اهيلع اولمحف ،لبإلا

 همده دارأو .تيبلا اذه نحص نميلا كلم عبت لزن دقف ،هعنمي اّبَرل تيبلا اذهل

 هاسك كلذ عبت ىأر اّملف ،ماّيأ ةثالث هيلع ملظأو ،هالتباو لجو زع هللا هعنمف

 ،بلطملا دبع رظنف ،رحبلا وحن رظناف ،ارزج هل رحنو همظعو ضيبلا ءابقلا

 يإ سكرصبب اهقمرا :لاقف .رحبلا ئطاش نم تأشن اضيب اريط ىرأ :لاقف

 ام هللاو :لاق ؟اهفرعت له :لاق انسوؤر ىلع تراد دق اهارأ لاق اهررط

 .٦٣١ص هسفن ردصملا(١)

٦٣ 



 لاق ٦اه ردق ام لاق .هيماش الو هيبرغ الو هيماهن الو هيدجنب يه ام .اهفرعا

 حسكي ليللاك تلبقأ دقو دحلا يصح اهنأك يصح اه راقنم يف بيساعيلا هبش

 ،قنعلا ليوط سأرلا دوسأ رمحأ اهدوقي ريط ةقفر لك مامأ ةًاضعب اهضعب

 تلاهأ لاجرلا تفاوت املف ۔مهسوؤر قوف تدكر ،موقلا ركسع تءاج اذإ ىثح

 مث ،اهبحاص مسا رجح لك ىلع بوتكم ،اهتحت نم ىلع اهريقانم يف ريطلا

 ،لبجلا ةورذ نم اطحنا احبصأ اسلف .تءاج ثيح نم ةعجار تعاصنا اهنأ

 موقلا تاب :الاقف ًاتسح اعمسي ملف ظةوبر اوند مث ،ًادحأ اسنؤي ملف ،ةوبر ايشمف

 ناكف نودماخ مه اذإف ،موقلا ركسع نم اوند اسلف ،نيمئان اوحبصأف ،نيرهاس

 ،ليفلا قرخيو هغامد يف عقي ىثح اهقرخيف مهدحأ ةضيب ىلع عقي رجحلا

 ،بلطملا دبع دمعف هعقو ةدش نم ضرألا يف رجحلا بيغيو ةبادلا قرخيو

 بهذلا نم هألمف ،ضراألا يف قمعأ ىثح رفحف ،مهسوؤف نم اسأف ذخأف

 تاه :دوعسم يبأل لاق مث ،اهأالمف ةرفح هبحاصل رفحو ،رهوجلاو رمحألا

 دوعسم وبأ لاق .اعم كل امهف كترفح تئش نإو يترفح تئش نإ رتخاو
 يف عاتملا دوجأ لعجأ نأ لآ مل ينإ :بلطملا دبع لاقو .كسفن ىلع ينتريح

 دبع ىدانو ،هترفح ىلع امهنم دحاو لك سلجو ،كل وهف يترفح

 هب اوقاض ىئح اهلضف نم اوباصأو اوعجارتف .سالا يف [٥١٢]بلطملا

 بلطملا دبع لزي ملف .ةدايقلا هتطعأو ،ًاشيرق كلذب بلطملا دبع داسو ،ًاعرذ

 .هتبعك نع ىلاعت هللا عفرو ،لاملا كلذ نم ءانغ يف امهيلهأ يف دوعسم وبأو

 هيلع هللا ىلص يبنلا دلوم لبق ناك :لتاقم لاقف ،ليفلا ماع خيرات يف اوفلتخاو

 يف ناك هلإ نورثكألاو ةنس نيرشعو ةثالثب :يبلكلا لاقو .ةنس نيعبرأب ملسو

 . '') ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيف دلو يذلا ماعلا

 .٨٣١ص ۔ ٢ ج ،يربطلا خيرات :ريرج نب دمحم ،يربطلا نع فرصتب القن ) ( ١
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 ليف مهيف ناك :لتاقم لاق .() (؟ليفلا باحصأب كبر لعف فيك رت ملأ ) هلوق
 هنأل دحاو امنإو مظعألا ليفلا ىوس رشع ينثا ةليفلا تناك :كاحضلا لاقو .دحاو

 ("(مهديك لعجي)ل ىلإ ةيآلا :سوأ نب قافولا لاقو مظعألا ليفلا ىلإ مهبسن

 مهديك للضف اودارأ امع ا") «ليلضت يف )ةبعكلا بيرخت يف مهيعسو مهركم

 :ليقو ،ةراسخ يف :لتاقم لاق .مهديكب اودارأ ام ىلإو ،تيبلا ىلإ اولصي مل ىتح

 اضعب اهضعب عبتت ةقرفتم ةريثك (أ)(ليبابأ اريط مهيلع لسرأو .نالطب يف

 تءاج :لاقي ،هقرفت يف تاعامج ليبابأ :ةديبع لاق .ةلئوملا لبإلاك عيطاقأ ليقو

 اهدحاو ليقو ،اهظفل نم دحاو ال :ءارفلا لاق .انهاه نمو انهاه نم ليبابأ ليخلا

 لوجع لثم لوبأ اهدحاو نولوقي نيّتوحنلا عمسأ تنك :يئاسكلا لاقو .هلابأ

 ميطارخك ميطارخ اهل اريط تناك :سابع نبا لاق ،نيكسك اهدحاو ةلاجعو

 عيبرلا لاق .عابسلا سؤرك سؤر اهل :ةمركع لاقو .بالكلا فكأك فكأو ،ريطلا

 لاقو .ريقانم اهل رضخ ريط :ريبج نب ديعس لاقو .عابسلا باينأك باينأ اهل

 .راجحأ ةثالث رئاط لك عم ،ًاجوف ًاجوف رحبلا لبق نم تءاج دوس ريط :ةداتق

 مهيمرت )» همئثه آلإ ًانيش بيصي ال ،هراقنم يف رجحو هيلجر يف نارجح

 ةةراجحلاب مهتمرو .رويطلا تحاص :دوعسم نبا لاق .ا"( ليجس نم ةراجحب

 بناجلا نم جرخ الإ لجر ىلع رجح اهنم عقو امف ةتش اهتدازف احير هللا ثعبو

 ع رزك (')(لوكأم فصعك مهلعجف ).هربد نم جرخ هسأر ىلع عقو ناو ،رخآلا

 رخآ قّرفتب مهلاصوأ عطقت هبش هؤازجأ تقرفتو سبيف هتثارف باوتلا هتلكأ نبتو

 :ةمركع لاقو .نبتلا وه :ةداتق لاقو .ةلظنحلا قرو فصعلا :دهاجم لاق .ثورلا

 ىلع نوكي يذلا جراخلا رشقلا وه سابع نبا لاقو .فوجأ راصف لكأ اذإ بحلاك

 . ") فالغلا ةئيهك ةطنحلا بح

 )١-٨( ةيألا : ليفلا ةروس )١-٥ (.
 )٧) ج 6 ي ربطلا خي رات ريرج نب دمحم ‘ ي ربطلا ٢ ‘ ص ١٣٩ .



 :مهثيدحو ةنفج دالوأ ربخ

 وهو نفجلا نم امإو ةفورعملا ةنفج نم امإ :ةنفجلاو :ديرد نب ركب وبأ لاق

 ةنيفج دنع مهلاثمأ نم الثمو ،نافورعم ناسنإلا نفجو ،فيتسلا نفجو .مركلا

 .ثيدح اذهلو % أطخ وهو نيقيلا ربخلا ةنيهج دنع :ةماعلا لوقتو ،نيقيلا ربخلا

 ىًّسس امإو .ءامتسلا ءام رماع نب ورمع نب ةبلع نب ةثراح همسا ةنفج نإ

 رثكأو ]٢١٦[ همسا هيلع بلغف نافجلا يف ماعطلا معطأ نم لوأ هنأل ةنفج

 ماشلا بابرأو ،ناسغ كولم مه ةنفج لآو .رماع نب ورمع نب ةنفج هتأ لوقلا

 اوجرخو ێميركلا هباتك يف ىلاعت هللا هركذ يذلا ،مرعلا ليس مهقرف ذم مهكولمو

 ةقرف لك ناكو ،دزألا موق ةقاكو مه ضرألا يف نوريسي برأم يتنج نم

 طهر مهو] ماتثلا كولم ةنفج دالوأ ناكو .اهكلم ًادالبو اضرأ تلخد مهنم

 يراصنألا تباث نب ناتسح لوقي مهيفو .قرحم لآو اقنعلا لآو [كولملا
 )١) . ارعش

 امد ةدجن نم نرطقي اننفايسأو ىحضلاب (") نعملي رشلا تانفجلا انل

 امدعم ناك نإو انيف ا٠) ةيورم تدب اذإ ليلقلا لاملا (") اذ دّوسن

 املسم احيحص ىسمأ ام لاملا نم اقراط ءاج نإ فيضلا يرقنل انإو

 (أ)امنبا انب مركأو الاخ انب مركأف قرحم ينباو ءاقنعلا ينب اندلو

 تناك هدلو نمو ةنفج نب ورمع :طهر ةثالث ءايقيزم ورمع نب ةنفج دلوف

 .٢٥ص ‘ ٢ج ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ) ( ١

 هححصو ناويدلا طبض يراصنألا تباث نب ناسح ناويد ح رش رظنأ "نعلي رغلا " ( ٦)

 ،م٣٨٩١ ةيناثلا ةعبطلا ،نانبل “توريب ،سلدنألا راد ،يقوقربلا نمحرلا دبع
 .٧٢٤ص

 )٣( " هسفن ردصملا رظنأ "ىرن دوست ص٤٢٧.
 )٤( " هسفن ردصملا رظنأ "نم ةؤرم ص٤٢٧.

 )٥( ،تباث نب ناسح ناويد حرش يف تايبألا صن رظنأ ص٤٢٧ .
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 بئاسلا نب دمحم لاقو .يبلكلا يماطقلا نب يقرش نع اذكه .ناسغ كولم

 .(قَزمم لك مهانقزمو ) هلوق وهو للا مهقَزم نيح ءايقيزم ىمس :يبلكلا

 دلوف .راصنألا يف مهو حبار ونب مهو ةنفج نب ةبلعثو ةنفج نب ثراحلاو

 ثراحلا :نيلجر ةنفج نب ورمع نب ةبلعث دلوف .ورمع نب ةبلعث ةنفج نب ورمع

 مقرألا نب نيطرقلا تاذ ةيرام ةبلعث نب مقرألا دلوف .ةبلعث نب مقرألاو ،ربكألا

 ،ربكألا ثراحلا ينبإ ةلبجو ،ديزي :ةبلعث نب ربكألا ثراحلا دلوو .ةبلعث نبا

 نب مقرألا تنب نيطرقلا تاذ ةيرام ةبلعث نب ربكألا ثراحلا نب ةلبج جوزتف

 ةنفج ينب كولم عيمج هدلو نمو ،ناعم رصق ينبو ةنفج نب ورمع نب ةبلعث

 تباث نب ناسح هركذ يذلا ظةيرام نبا وهو جرعألا ثراحلا هل دلوو ،هدعب

 )٢) :هرعش يف يراصنألا

 لضفملا ميركلا ةيرام (")نبا ربق مهيبأ ربق لوح ةنفج دالوأ

 لبقملا داوتسلا نع نولأسي ال مهبالك ُرهت ام ىتح نوشثغي

 (ُ)لّوألا زارطلا نم فونألا مش مهباسحأ ةميرك هوجولا ضيب

 ةثس دلوو نينس تس ربكألا ثراحلا نب ةلبج نب ٥) اج رعألا ثراحلا كلمف

 ،رذنملا نب ورمعو ،مهيألاو ،ةلبج نب ةلبجو .رذنملا مهو كولم مهلك

 ٥. ٣ص ں ٢ج ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ) ( ١

 ،ىسيع فسوي دادعإ ،هرعش ۔هتايح يراصنألا تباث نب ناسح :رظنأ "نبإ ربق " )٢(
 .٧٢ص ،م٠٩٩١ ىلوألا ةعبطلا ،نانبل توريب ةيملعلا بتكلا راد

 )٣( ،هرعش ۔هتايح ةيراصنألا تباث نب ناسح :يف تايبألا صن رظنأ ص٢٧۔٢٨.
 :يناسغلارجح نبا عبارلا ثراحلا نب ةلبج نب ثراحلا :ةلبج نب جرعألا ثراحلا )٤(

 ) رذنملا براح يذلا وهو .انأش مهمظعأو ماشلا ةيداب يف ةنفج ينب ءارمأ رهشأ
 ءامسلا ءام نب رذنملا ىلع رصتنا .م٨٢٥ ةنس هيلع رصتناو (ةريحلا ريمأ
 ،تابهلا ريثك ناك ،ًاماع نيعبرأ مكح ،م٥٥ ٤ ةنس ةلتقو نيرسنق نم برقلاب
 91 ج ،مالعألا ٠نيدلا ريخ ،يلكرزلا :رظنأ بورحلا رارسأب افراع ةيهاد

 ٥ ١٥٤. ٣ص
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 مث ،رذنملا نب نامعتلا هل دلوو .جرعألا ثراحلاو ،نامعلا وهو .رمش وبأو

 دلوو .('اةيباجلا هتلزنم تناكو .جرعألا ثراحلا نب ةلبج هوخأ هدعب نم كلم

 مهيألا هدلو هدعب كلم مث ةلبج نب ةلبجو ورمعو ليحارشو ثراحلاو مهيألا هل

 ثراحلا نب ورمع كلم مث .نينس ثالث جرعألا ثراحلا ينب مث ،'")ةلبج نبا

 نب ،ورمع نب نامعنلا هل دلوو '"ناروح نب ("اريدتسلا هنكسم ناكو جرعألا

 هل دلوو ،نينس تس ]٢١٧[ جرعألا ا””ثراحلا نب رذنملا كلم مث ورمع

 نب نامعتلا رمش وبأ كلم مث خنارجحو ثراحلاو ورمعو رغصألا نامعنلا

 ]اجوتو] جرعألا ثراحلا نب ورمع نب نامعنلا كلم مث .جرعألا ا")ثراحلا

 نالوجلا ةيحان نم روديجلا لامعأ نم مث ،قشمد لامعأ نم ةيرق يهو :ةيباجلا )١(
 نب رمع هيف بطخ يذلا ةيباجلا لت اهنمو .ناروح يلامش رفصلا جرم برق
 9 ج ،نادلبلا مجعم :هللا دبع نب توقاي ،يومحلا رظنأ .هنع هللا يضر باطخلا

 .١٩ص
 ةيلهاجلا يف ماشلا كولم دحأ ،يناسغلا ثراحلا نب ةلبج نب مهيألا :ةلبج نب مهيألا )٢(

 اهيف رمالا هل ماقتسا .ايروس لامش ةيداب نم اهيلي امو رمدت دالب هتزوح يف ناك
 .٦٣ص ،٢٦ج ،مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا :رظنأ .نيرهشو ةنس ٧

 :هللا دبع نب توقاي ،يومحلا رظنأ .ماشلا دالب نم ناروح يف ةدلب ريدسلا :ريدسلا )٣(
 ٢٠. ١ص .٣ج ،نادلبلا مجعم

 رظنأ .عرازمو ةريثك ىرق تاذ قشمد لامعأ نم ةعساو روك ناروح :ناروح )٤(
 .٧١٢٣لص ۔٢ ج ،نادلبلا مجعم ٠هللا دبع نب توقاي ،يومحلا

 ليبق ماشلا ةيداب ريمأ ،يناسغلا ةلبج نب ثراحلا نب رذنملا :ثراحلا نب رذنملا )٥(

 دعب يلو ،مهلامع نم هنوري مهو ،هيبأك ،نامورلا رصيقل ايلاوم ناك .مالسإلا
 ةةريحلا باحصأ نييمخللا نيبو هنيب كراعملا تددجتو م٠٧٥ ةنس هيبأ توم
 ،م٢٨٥ ةنس لئاوأ ةيلقص ةريزج ىلإ يفنو همايأ رخاوأ يف نامورلا هيلع ضبق
 ۔٢٩٢ص ۔٧ج ،مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا :رظنأ .هرابخأ اهدعب تعطقنا

 ٢٩٢٣
 ةيداب ريمأ ة يناسغلا ةلبج نب ثراحلا نب نامعنلا :ثراحلا نب نامعنلا رمش وبأ )٦(

 دهشو ،نالوجلا يف كلملاو ةرامإلا تيب يف هيبأ فنك يف أشن .مالسإلا ليبق ماشلا

 ۔ءارحصلا ىلإ هتريشعو هتوخإب لوحتف ، ةيلقص ىلإ هيفنو هيبأب نامورلا ردغ
 شاعو نامورلا هيلع ضبقف ةينامورلا قطانملا وزغل ازكرم هنديد نم لعجو
 :نيدلا ريخ ،يلكرزلا :رظنأ .م٣٩٥ ماع دعبام ىتح ةينيطنطسقلا يف اريسأ
 .٣٤ص ،٨ج مالعألا
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 .ا ا هربق اهبو براح يف ارصق ىنبو

 ثراح نب رذنملا هنباو .هكلم ةتشاو كلم ،'"ايناتسغلا رمش نب ثراحلا مهنمو

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نمز يف ماتثلا يف ناك يذلا وهو رمش يبأ نبا

 ةلبج نب جرعألا ثراحلا نب نامعتلا نب رمش يبأ نب ثراحلا نب رذنملا وهو

 ملو ،رمش يبأ نب ثراحلا نب ةنفج نب ورمع نب ةبلعث نب ربكألا ثراحلا نبا

 مرعلا ليس مهقرف ذم اهكولمو ماشلا بابرأ ،ناتسغ كولم مهو ةنفج دالوأ لزي

 ناكو مالسإلاب هللا ىتأ نأ ىلإ هباطخ يف اهنابأو هباتك يف هتصق هللا صق يذلا

 نب رمع مايأ يف ملسأ يذلا وهو ثراحلا نب مهيألا نب ةلبج مهنم كلم رخآ

 . "") هنع هللا يضر باطخلا

 :ثراحلا نب مهيألا نب ةلبج ربخ

 هنذأتسي ماتثلا نم هنع هللا يضر ،باطخلا نب رمع ىلإ مهيألا نب ةلبج بتك

 يف ماتثلا نم ةلبج لمحتف ،هنع هللا يضر رمع هل نذأف يلإ مودقلا يف

 يذب ناك اذإ ىتح ،ناتسغ لئابق فارشأو ةنفج لآ نم سراف ةئامسمخ

 ،ليلاكألا مهسؤر ىلع اولعجو ،جابيدلا ةيبقأ هباحصأ سبلف لزن ،ا٨“بشخ

 جات ةلبج سبل دقو ،ليخلا قاتع ىلع مهلمحو ‘ةالحملا فويسلاب اودلقتو

 ةيرام طرق هقرفم يفو ،دجربزلاو تيقاويلاو ؤلؤللاب للك دقو ،كلملا

 )١( باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا نع (فرصتب ) القن ج٢ ،‘ ص٥٤.
 يف ناسغ ءارمأ نم ،يناسغلا رمش ىبأ نب ثراحلا :يناسغلا رمش نب ثراحلا )٢(

 يبنلا هيلإ لسرأف ،مالسإلا كردأو .قشمد ةطوغ ىيف هتماقإ تناك ،ماشلا فارطأ

 :رظنأ .حتفلا ماع يف تامو .بهو نب عاجش عم [باتك ملسو هيلع هللا ىلص
 .٥٥١ص ۔٢٧ ج مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا

 (٣) « ( ص ‘“ ٢ج ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا نع (فرصتب ٥٥.

 دبع نب توقاي ،يومحلا رظنأ .نميلا فيلاخم نم بشخ وذ كيرحتلاب :بشخ وذ )٤(
 ٣٢٧٣. ص .٢ج ،نادلبلا مجعم ٠هللا
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 تقلتف .جرعألا ثراحلا هتج مأ يهو ةنفج نب ورمع نب ةبلعث نب مقرألا تنب

 لخد ىثح هنوفحي اولبقاو “فيارطلاو لزبلاب بشخ يذب ةلبج راصنألا

 الإ ،لاجّرلا نع الضف ‘ةأرما طق قبت ملو هلثم زاجحلا لهأو ،ةنيدملا

 .اهلك برعلاو شيرق ىلع هب نورختفيو ،هبكوم ىلإو ،هيلإ رظنت تجرخ

 راصنألا رمأو همودقب ًارسُف هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ىلع لخدف

 يزلا يف مدقو ةلبج هعم جحو رمع جحف ،جحلا رضح مث .هماركإو هلازنإب

 تتأو ،برعلا كلذ تمظعتساو ،ناطلتسلا مظعو كولملا ةئيهو هب ىتأ يذلا

 نم لجر ئطو ذإ ةبعكلاب فوطي ةلبج امنيبف .اماظعإو ًالالجإ شيرق هوجو

 فنأ مطحف هدي ةلبج عفرف هدسج ناب ىثح لحناف ةلبج مارحأ ىلع ةرازف

 اًملف .ةلبج ىلع ًايدعتسم رمع ىتأف هردص ىلع ليسي همد لعجف ،يرازنفلا

 ام لاقف ،هب ىتأف هيلإ ثعبف ،ةلبج ىلع اظيغ هطاشأ يرازفلاب ام رمع ىأر

 كنات يرازإ لح دّمعت نينمؤملا ريمأ اي :لاقف ؟ىرأ ام اذهب تعنص نأ كلمح

 يف وهو تنأ :رمع لاقف .فيسلاب هتبرضل مالسإلا نيدو تيبلا ةمرح الولو

 لعفأ مل نإف :ةلبج لاق .كسفن نم هفصنأ الإو هيضرأف يوس عرش مالسإلا

 دقل نينمؤملا ريمأ اي :لاق .هب تلعف امك كفنأ مشهي نأ هترمأ الإو :لاق ؟همف

 ةلبج ىأر اسلف ،كاذ وه :لاق .لهجلا نم زعأ مالسإلا يف نوكي نأ تننظ
 هذه يتليل يف ينرظنا :رمعل لاق .لاق ام هب لعاف هتأ نقيأ ،رمع نم ةميزعلا

 نأ الإ ىبأف مهرد فالآ ةرشع ]٢١٨[ يرازفلل لذبف .هفصنأ مث هدغلا ىلا

 مهلئابق تعادتو كلذ نميلا لئابق نم مسوملا رضح نم مظعتساف هفنأ مشهي

 ةلبج كلذ ىأر اّملف ،ليللا مهنيب زجح مث ةنتفلا مسوملا لهأ فاخ ىثح اهلك

 هللا يضر رمع نم ملع ريغ نم هلحاورو هليخ عيمج يف ،كلت هتليل نم لمحت

لآ نم تيب ةيام يف قشمد نم لمحت مث ،ماتثلا ىلإ راسف كلذ نم ءيشب هنع



 ةينيطنطسقلا لصوو مورلا ضرأ مهب محتقاف ناتىغ لئابق فارشأو ةنفج

 هلوخدو هيلإ هلوصوو ةلبج مودق نم ناك امل ،مورلا كلم ''"لقره كلذب رسف

 هلازنإب مورلا ةقراطب رمأو ،ًاميظع احتف كلذ ىأرو يلإ هئاجتلاو هنيد يف

 ةلبج لوقي كلذ يفو ،موّرلا نم ،اوبحأ ام ثيح هباحصأو هعطقأو .هماركإو

 (") .رعش مهيألا نبا

 ررض اهل تربص ول اهيف ناك امو ةمطل راع نم "!قحلا دعب ترتصنت

 رودلاب ةحيحصلا نيعلا اهب تعبف ةوخنو جاجل اهيف ينفنكت
 رمع هلاق يذلا لوقلا ىلإ تعجر ينتيلو يندلت مل يسأ تيل ايف

 رضم وأ ةعيبر يف اريسأ تنكو ةرفقب ضاخملا ىعرأ ينتيلايو

 رصبلاو عمتىلا بهاذ يموق "رواجم ةشيعم ىندأ ماشلاب يل تيلايو

 (')ربتلا ىلع ريبكلا دوعلا(“اربصي دقو ةعيرش نمهب اوناد امب نيدأ

 ") تام نأ ىلإ مورلا دالبب كلذ ىلع مهيألا نب ةلبج لزي ملف

 :ذاعم نب دعس ربخ

 نب سيقلا ءيرما نب نامعنلا نب دعس وهو ،لهشألا دبع نب ديز ينب نم وهو

 هتعاجش تناك ،نامورلاو نانويلا ريطاسأ يف لاطبألا رهشأ ،سيلكاره وأ :لقره )١(
 فنانبأ نم ًانبإ لتقف نونجلا نم ةبونب رخأو تقو نيب باصي ناك ةرابج هتوقو ةقراخ

 .٥٢٩١ص ۔٢ ج ظةرسيملا ةيبرعلا ةعوسوملا :قيفش :قيعن دمحم لابرغ رظنأ

 )٢( باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا نع (فرصتب ) القن ج٢ “‘ ص٥٦۔ ٥٧.
 باتك :نيسحلا نب يلع ،يناهفصألا جرفلا وبأ رظنا "فارشألا ترصنت )٣("

 .٤١١ص ،٥١ج ،يناغألا
 )٤(" هسفن ردصملا رظنا "شلاجأ ص٤ ١١.

 )٥(" ،هسفن ردصملا "سبحي ص١١٢.
 )٦( هسفن ردصملا يف تايبألا رظنا ص١١٢۔- ١١٤.
 )٧( ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج٢ ، ص٥٧.
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 نب تبنلا وهو ورمع نب جرزخلا نب ثراحلا نب مسج نب لهشألا دبع نب ديز

 لاق نيح ،ةظيرق ينب يف ىلاعت هللا نيدب مكح يذلا وه دعسو ،سوألا نب كلام

 الإ لزنن ال :اولاقف .يمكح ىلع اولزنا :ةظيرق ينبل ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 . ''اذاعم نب دعس مكح ىلع

 تناكو بازحألا موي وهو ا"اقدنخلا موي هلحكأ يف مهس مهنم هباصأ كلذ لبقو

 ميلسو دسأ عم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع هيف تعمتجا شيرق

 هيلع هللا ىلص يبنلا نبيو مهنيب ناك يذلا دهعلا ةظيرق ونب تضقنو ، نافطغو

 ةظيرق ينب نم ينيفشت ىتح ينثي ال مهللا لاق توملا دعس فاخ املق ، ملسو

 نب دعس ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ثعب ، اهسفن يف ةظيرق ونب هتمكح املف

 هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع فقو ىثح لبقأ مث .هل اناتأ دعس بكرف يتأي نأ ذاعم

 ىلإ اوموق " :مالسلا هيلع يبنلا لاقف :راصنألاو نورجاهملا هدنعو ،ملسو

 اي " :ملسو هيلع هللا ىلص لاقو ،هولزنأف هيلإ اوبثوف "]٢١٩[ هولزنأف مكدّيس

 :دعس لاقف ،" مكحاف مكح تنأو ،اهلاومأو اهسفنأ يف كتمكح ةظيرق نإ دعس

 دعس اي ينديرت كتأك " :مالسلا هيلع لاقف ؟يمكحب متيضرلأ نيملسملا رشعم اي

 ةلتاقملا لتقب مهيف تمكح دق ينإ :دعس لاق .هللا لوسر اي معن :دعس لاق "

 لاقف .راصنألاو نيرجاهملل انيف اهرّيصتو ،لاومألا ةحابإو ،ةيردلا يبسو

 رمأف ،هللا مكح كمكح قفاو دقل قحلاب ينثعب يذلاو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 .٨١ص ،كسفن ردصملا ) ( ١

 تمدق ثيح .ه ٥ ةنس بازحألا ةوزغ هيف تعقو يذلا مويلا وهو :قدنخلا موي )٢(

 ةةمور نم لايسألا عمجم يف اولزن فالآ ةرشعب ةرونملا ةنيدملا ةمجاهمل شيرق
 تاهجلا نأل ةنيدملا يلامش قدنخ رفحب ملسو هيلع ههللا ىلص لوسرلا رمأف
 .مهتملك تقرفت امدعب ةوزغلا هذه يف نيكرشملا هلبا مزهو .ةنصحم تناك ىرخألا
 -٦٩ص ،١ج ،يسايسلا مالسإلا خيرات :نسح ميهاربإ ،نسح :ةداملا ةعسوتل رظنأ

 . ١٠
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 ةظيرق ينب يف يسواألا ذاعم نب دعس مكح ذافنإب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 ىلص يبنلا ىلإ مالسلا هيلع ليربج ءاجف .ىلاعت هللا همحر تامف هلحكأ رجنفناف

 زتها الو كباحصأ نم لجر تومل شرعلا زتها :هل لاقف ملسو هيلع هللا

 ىضق دق دعس اذإف اعرسم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ماقف ،هلبق دحأ تومل

 هدحو دعس آلإ هيف قبي مل ،تيبلا نم اوجرخ اًملف هلوح راصنألاو ،هبحن

 ةرمو ۔أنيمي ةرم بهذي تيبلا يف هيشم يف للحتي مالتىلا هيلع يبنلا لعجف

 كلذ ىأر ىثح اديدش انزح هيلع نزحو ،دعس بنج ىلإ سلج ىتح ،الامش

 ىلص هيلع ىلصف هلمحف هعم جرخ مث ،زهجف هزاهجب رمأو ههجو يف موقل
 اللحتم هتيشم نع لئسف ،ًاليوط هربق ىلع فقو مث اعبس ربكو ،ملسو هيلع هللا

 ضبق ىثح ةكئالملا نم اصلخم تدجو ام :لاقف اغراف تيبلاو دعس تيب يف

 نب دعس تومل زتها شرعلا َنأ ينربخي ليربج اذه لاقو .هحانج كلم مهنم

 ،يراصنألا ىسيع ىيبأ نب ديمحلا دبع انثدح :دمحم رذنملا وبأ لاق . ا') ذاعم

 ،سيبق يبأ ىلع لوقي الئاق ليللا يف تعمس ذإ ،مارحلا دجسملا يف شيرق انيب

 تحبصأ اسلف ،فلاخم فالخ ىشخي ال ةكمب دمحم حبصي نادعسلا ملسي نإ

 ميمت دعس ركب دعس اولاق .دوعسلا نم :ضعبل مهضعب لاق تعمتجاو شيرق

 (") :ناكملا كلذ يف توتصلا اوعمس ةلباقلا تناك املف ،ليذه دعس

 فراطغلا نيجرزخلا دعس دعس ايو يرصان تنأ نك سوألا دعس دعس ايف

 (""فراع ةينم سودرفلا يف هللا ىلع ًاينمتو ىدهلا يعاد ىلع ايتأ
 . اأ) ةدابع نب دعسو ذاعم نب دعس هللاو اذه ضعبل مهضعب لاقف

 )١( ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج٢ ،‘ ص٦٩- ٧٠.
 )٢( هسفن ردصملا ص٦٩- ٧٠.

 ٧٠. ص كسفن ردصملا ) ( ٣

 ٧٠. ص كسفن ردصملا ) ( ٤
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 :لهشألا دبع نب بعك

 .تبتلا مهل لاقي مهلك ءالؤهو ،ًاديزو ادعس لهشألا دبع نب لهشألا بعك ةلو و

 نب سقو نب ريشب نب دابع طهر لهشألا دبع نب ارزع دلوو ،ابق باحصأ مهو

 نطبلا يف ةكرحلا شقولاو .سقو نب ةمالس نب ناكلسو ءاروغز نب هبغز

 ةشيرلا نم دحاو هبغزلاو سيقو ريغصت وهو ،برعلا نم نطب سقو ونبو

 :ناكلسو .رعشلاك همسج ىلع فيعّضلا شيرلا أدب اذإ ابيغزت بغز نم هريغو

 مهنم .ناكلسو كلس ريغصت كيلسو ظةكلس ىثنألاو رئاطلا كلسلاو .كلس عمج

 .(') دحاو ردب موي دهش ذاعم نب ورمع

 يدع نب سيقلا ئرما نب [٠٢٢]عرشحلا نب دعم نب هللا دبع نب متاح ربخ

 :عيط نب ثوغلا نب ورمع نب لعث نب لورج نب ةعيبر نب مزخأ نب نطق نبا

 نم ةيام رحنف ،ةريحلاب هودجام ةليدج ينب نأ متاح دوج نم ظوفحملا نمف

 قوسب ماعطو ل۔رمخو محل لك ىرتشاو سارفأ ةرشع بهوو ،ءامدأ لبإلا

 كلذ يف مهدجمف ةزيجلاب راسيلا لهأ نم ةعامج ةََجامو ،مويلا كلذ يف ةريحلا

 ركذب ىضمو ةريحلا طسو يف رمخلا ىقسأو ماعطلا معطأف ،مهبلغو ،مويلا

 .(") ماقملا كلذ

 لاطو ،هموق هلذخف دفرتساف ةزنع دالب ىتأ ىتح ازاتمم جرخ يذلا وه متاحو

 ام هللاو :متاح لاقف .يرسأ كف برعلا دّيس اي هب حاص ًامتاح ىأر اسلف ،هرسأ

 اذه اوقلطأ موق اي :لاقف موقلا ىدان ىتأف .كلذ كل فطلأ ينكلو كادف يدنع

 .رضاح ءادفب آلإ لعفنال :اولاقف هئادفب مكيتأي نأ ىلإ ادهع مكيطعأو ريسألا

 ةمالع لجرلا متاح ىطعأف ،اولعفف .هئادفب يتأيف قلطنيو هناكم ينوقثوأف :لاق

 ٧٠. ص ،هسفن ردصملا ) ( ١

 .٢٦٢ص ،١ج ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا )٢(

٧٤ 



 هوفرعي ال مهو مناح تبلق ،لجرلا ىضمف هادف ضبعيل متاح لزنم ىلإ

 ريعبلا اذه دصفا :هل تلاقف ريعبب ةيزنعلا ةيلاغلا هتتأف ةدراب ةادغ يف حبصأو

 اذكه :متاح لاقف ،هترحنف هدصفت نأ كترمأ :تلاقو ةأرملا تحاصف ،هرحنف

 ") :ارعش لاقف متاح انأ اهل لاق تنأ نمو :تلاق ،يدصف

 دهعب ايفوم ليزجلا يطعأ دعس نب متاح ثيغملا انأ

 دمحلا لعفب دمحلا ىرتشأو دعولا قدصو لذبلا يتميشو

 دفر اذ لزأ مل يترو ىنإ دجملا تانب دجملا ينثرو

 يةشو انقلاب يناعط فيك يدحو ينع دفرلا تلأس اله

 د كز ريغ لاملا يلذب فيكو يدنهلا ماسُحلاب يبرض فيكو

 (""يدفر فيكو يفالعإ فيكو يدصف فيكو يفايضت فيكو

 اهجيوزت ىلإ هتعد اهموق ةدّيس تناكو ةيزنعلا هتفرع اًملف ليوط رعش ىيف

 هماعطب يبص وهو جرخي ناك يذلا وهو. متاح نب بيبش هل تدلوف اهجوزتف

 هنم هوبأ ىأر اسلف عجرو هر الإو لكأ هعم لكأي نم دجو نإف قيرطلا ىلا

 هل بهوو ولف هعمو اسرف هاطعأو اهيف نوكيل هل لبإ ىلإ هجرخأ هلعف نمو اذه

 قيرطلا يتأيو ،مهدجي ملف سانلا يغبي قفط لبإلا ىأر اًسلف ،متاح جرخف ةيراج

 نورت متنأو ىرق نم له ينولأست ال لاقف ىرق نم له ينب اي :اولاقف مهاتأف

 يبأ نب رشبو ا""صربألا نب ديبع بكرلا يف ناكو يعم اوليم مكمامأ لبإلا

 )١( هسفن ردصملا ص٢٦٢۔ ٢٦٣.
 .٢٦٢ص 6١ ج كسفن ردصملا ) ( ٢

 نم ،يدسألا مسج نب فوع نب صربألا نب ديبع :(صربألا ) شربألا نب ديبع )٣(
 " باحصأ دحأ وهو .اهئامكحو ةيلهاجلا ةاهد نم رعاش ،دايز وبأ رضم
 هعم هلو ،سيقلا أرما رصاع .تاقلعملا يف ةيناث ةقبط ةدودعملا "تارهمجلا
 يف هيلع دفو دقو ‘ رذنملا نب نامعنلا هلتق 3 اليوط رمع .تاضقانمو تا رظانم

 .٨٨١ص ‘،٤ج ،مالعألا :نيدلا ريخ ۔يلكرزلا رظنأ .هسؤب موي



 ' "ينايبذلا هغبانلا وهو رباج نب دايزو ،يبتعلا هنيطحلاو ' 'نايدسالا مزاح

 هل رحنف ،يمخللا ءامسلا ءام نامعتلا نب رذنملا نب نامعتلا نوديري اوناكو

 افلكتم تنك نإف لبإلا اندرأ ام ديبع :لاقف لبإلا نم نيعبرأ ]٢٢١[ متاح

 دحاو لكل رحنا نأ تببحأف ىتش نادلب نم لاجرلا نم ةعبرأ تيأر لاق ،ةركّف

 ةارعش هيف انم دحاو لك لقيل : ةئيطحلاو رشبو ةغبانلاو ديبع لاقف شةركب مهنم

 راوتلا تركذ دقو ") اينارصن تامو ملسي ملو مالسإلا كردأ دقو هوحدمف

 تحارو ،ءامتلا قفأ ربغاو «ضرألا اهل ترعشقا ةنس انتباصأ تلاقف هتأرما

 تفلتأو ةةرطقب َضنت امف ،اهدالوأ نع عضارملا تنضو ۔ابدج ًابرج لبإلا

 ،نيفرظطلا نيب ام ةديعب ةريبص ىفل ينإ هللا وف ،كالهلاب اتقيأو ،لاملا ةنتللا

 نييبَّصلا ىلإ متاح ماقف ،نايكاشتي يدعو هللا دبعو عوجلا نم اننايبص حياصتت

 ينللعي لبقأو ،ليللا نم وده دعب آلإ اوتكس ام هللا وف ةيبصلا ىلإ انأ تمقو

 رسك عفر دق ءيشب اذإ موجتلا ترّوهت املف تموانتف ديري ام تفرعف ثيدحلاب

 نم متاح لاقف ليللا رخأ يف داع مث ىلوف اذه نم متاح لاقف ،ءابخلا

 رعاش لفون وبأ «يدسألا فوع نب ورمع (مزاح يبأ ) نب رشب :يدسألا مزاح يبأ نب رشب )١(
 نب سوأ اجه هنأ هربخ نم ناك .ةميزخ نبا دسأ ينب نم ،ظدجن لهأ نم ،ناعجننلا نم لحف يلهاج

 6مهنم هذخأف ريعب يتنم سوأ مهل لذبف 6هورسأف .ح رجف ًانيط ازغ مث دئاصق صخب يئاطلا ةتراح

 هيف لاقف .هحدمب رشب ناسل قلطناف هقلطأو ةقان ةنمب هل رمأو .هتلحار ىلع هلمحو .هتلح هاسكف
 : ص ، ٢ج مالعألا :نيدلا ريخ ظيلكرزلا رظنأ .ًاحدم دئاصق سمخ

 فوع نب ةرم نب ظيغ نب عوبري نب بانج نب بابض نب ةيواعم نب دايز وه :ينايبذلا ةغبانلا ) ( ٢

 .هاتنبا امهو ،ةمامش يبأبو ةمامأ يبأب ىنكيو ،ناليع سيق ىلإ هبسنب يهتنيو نايبذ نب دعس نب

 :هلوقل ةغبانلاب بقل امنإ هنأ ةياورلا لهأ ركذو

 نوؤش انم مهل (تغبن ) دقف رسج نبا نيقلا ينب يف تلحو
 برضت تناك زاجحلا لهأ نم ،ىلوألا ةقبطلا نم يلهاج رعاش وهو ،نايبذ فارشأ نم ةغبانلا ناك
 ةنس يفوت .اهراعشأ هيلع ضرعتف ،ءارعشلا هدصقتف ظاكع قوسب رمحأ دلج نم ةبق هل

 ةيملعلا بتكلا راد خيرطع بيجن يلع دادعإ .راذتعالاو حدملا رعاش ينايبذلا ةغبانلا :رظنأ.م٠٦ ٤

 ٣١. -٠٣ص ،م٠٩٩١ ،ىلوألا ةعبطلا ،نانبل “توريب
 )٣( ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج١، ص٢٦٣۔ ٢٦٤.
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 نم بايلا ًيوع نوواعتي ةيبص دنع نم كتيتأ ةنالف كتيراج :تلاقف ؟اذه

 هللا كعبشأ مهيلجعا اهل لاقف ،يدع ابأ كيلع آلإ الّوعم تدجو امف عوجلا

 اهلوح ةماعن اهنأك ظةعبرأ اهبناج يشميو نينثا لمحت ةأرملا تلبقأف ،مهاّيإو

 مث ةيلإ ةيدملا عفدو هطشك مث رخف ةيدمب هتتل أجوف هسرف ىلإ متاح ماقف ،اهلائر

 يتأي متاح لعج مث ،لكأنو يونن انلعجو اران انجَجأف هلوح انعمتجاف كنأش لاق

 ام هللاوف هبوثب وه عفتلاو رانلا عضومب مكيلع ،ماوتلا اهيأ اوبه لوقيو اتيب اتيب

 نم ضرألا ىلع ام انحبصأ اسلف ،انم اهيلإ جوحأل هنإو ةدحاو ةعرم اهنم قاذ

 : ('إرعش لوقي متاح كلذ يف أشناو رفاحو مظع الإ سرفلا
 العف ام تاف ءيشل يلوقت الو الذعلاو موللا يلقأ راون الهم

 (")الفحلاو يحلا يطعأ تنك ناو الهم هكلهم تثك لاَمل يللوقت الو

 ("االكأ نإ لاملا ليبس ريخف امحر هب تلصو لام يف ينيلذعت ال

 ا" س هلام يف ىري داوجلا نإ ةدحاو لاملا ليبس ليخبلا ىري

 رمأف رذنملا نب نامعنلا ىلع ("اليخلا ديزو هللا دبع نب متاح دفوو

 ١ صغ٤ ٦۔ ٢٦٥. ج باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ) ( ١

 دمحم دمحم لماك دادعإ دوجلاو مركلا رعاش يناطلا متاح :رظنأ "البخلاو نجلاو " )٢(
 .٩٣١ص ،م٤٩٩١ ،ىلوألا ةعبطلا ،نانبل ،توريب ةيملعلا بتكلا راد .ةضيوع

 )٣( " هسفن ردصملا "الصو ام لاملا ريخو اميحر ص١٣٩.

 )٤( هسفن ردصملا يف تايبألا رظنا ص١٣٩.

 بوت نب سلتخملا نب اضر دبع نب بهنم نب ديز نب لهلهم نب ديز وه :ليخلا ديز )٥(
 ،يناهبنلا يناطلا ثوغلا نب ورمع نب نادوس همساو ناهبن نب لبان نب كلام نب ةنانك
 ةرثكل ليخلا ديزب بقلو ، ةيلهاجلا لاطبأ نم فنكم وبأ هتينك ،ليخلا ديزب فورعملا
 ، ائسحم ارعاش ناكو ، سانلا لمجأ نم اميسج اليوط ناك اهب هدارط ةرثكل وأ ،هليخ

 دفوو ، مالسإلا كردأ . ريهز نب بعك عم ةاجاهم هلو ، مركلاب افوصوم ، ائسل ابيطخو
 ىلص لوسرلا هب رسو ، ءيط دفو يف ةرجهلل ٩ ةنس ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع
 لصو املف ىمحلا هتذخأ ىننلا نع فرصنا املو " ريخلا ديز "" هامسو ،ملسو هيلع هللا

 ةفرعم يف ةباغلا دسأ :ريثألا نبا رظنأ .رمع ةفالخ يف يفوت لب :ليقو ،تام هلهأ
 .١٦ص ،٣ج ،مالعألا :نيدلا ريخ يلكرزلا ٣٧٧. ۔٦٧٣ص ،٢٦ج ةباحصلا
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 ام َقحأ نامعتلا لاقف ،ليخلا ديز نيبو هنيب دسفي نأ دارأو ،هدحو متاح لاخدإب

 ،كنم لضفأ هتأ معزي :لاق ؟ديز لوقي ام نعللا تيبأ :لاقف ؟ليخلا ديز لوقي
 هل لاق ،ينم لضفأ مهّسخأ هلعف نورشاعي الو هلثم وسيل هونب نعللا تيبأ لاقف

 متاح فرصناف ،عزاني الو ديز ىّرابي ام متاح لاقف كلذب تيضرروأ ،نامعنلا
 ]٢٢٢[: () ارعش لوقي وهو

 عدخي متاح لاق اذ نم تاهيهو / ينتزفتسي يك نامعنلا ينلواحي
 (")مَنسوتم هريغ يف يلو لوقب يتريشع ميضأ نأ ًاراع ينافك
 ؟متاح لوقي ام ًاقحأ :نامعتلا هل لاق هعم راص اسلف ،ليخلا ديز لاخدإب رمأ مث

 وه متاح قدص لاق كنم لضفأ وه :لوقي هتإ :لاق ؟نعللا تيبأ لوقي امو :لاق

 `١ل ينكلم متاح نأ ول :لاق ؟كلذب تيضرأ لاق ۔ًادوُج انقبسأو ادوع انبلصأ

 :ٍ(")إرعش لوقي وهو ديز فرصنا مث ،ينبهي

 الواطتم هلضف يف ًامتاح ىرأ ةحيصن نم ال نامعنلا يل لوقي

 (ُ) الواح ناك يذلاك انيف حلتصلا امو متاح لاق امك عاب انقوف هل

 : ةليج بعش موي ثيدح

 نأ ةةروكذملا برعلا مايأ نم موي رهشأ وهو ،ةليج بعش موي ثيدح نم ناك

 ىلع ةرازف ونبو اوحلطصا مهنإ مث ،مهبرح يف مهدةرت رثك اسل .سبع ينب

 مل مث انامز كلذ دعب سبع ودب تثكمف مهنيب ترج يتلا ءامدلا دعب ،عداوتلا

 ورمع راوج يف اوناكف رماع ينب ىلإ اوجرخف ،ةرازف ينب ركم نمأت

 .٥٦٢ص ،١ج ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا )١(

 .٥٦٢ص ،هسفن ردصملا )٢(
 . ٢٦٦ ص كسفن ردصملا ) ( ٣

 .٦٦٢ص هسفن ردصملا )٤(

٧٨ 



 ورمع راوجو ، رماع ينب يف مهماقم لاط املف بعك ينب ديس.(') هللا دبع نبا

 لاقف ،ا"ايسبعلا ،ريهز نب سيق ىلع يسبعلا دايز نب عيبرلا لبقأ هللادبع نبا

 رفعج نب صومحألا ىلإ انب قلطناف ؟انونمأي الو اًارماع نم تأ .ريهز اي كحيو

 ملو ناك يذلا رمألا نم ناك هتكلو ،كاندرأ امتإ :هل لوقنو ادقع انلئوه تشيل

 .هيلإ روظنملاو .رماع ينب دّيس تنأف ،راوجلا دقع انل عمجت نأ آلإ هب ضرن

 نأو فلحلا هولأسو !سرحلا نب بعك نب ةعيبر لكش ىلع الزن ىثح اقلطناف

 ىلإ قلطناو ،مكيتأ ىتح اوثكما لاقف صوحألا ىلإ كلذ يف مهل لتصوتي
 موق اي :لاقف صوحألا نب فوع بثوف كلذب هربخأف رفعج نب صوحألا

 نحلاصنل ،ًادبأ مهدعب نافظغ ونب حلفي ال هللاوف ،سبع ينب رمأ يف ينوعيطأ
 ،مهل اودقعف ميل اودقعا :صوحألا لاقف ،مكيلع مهعم ندوعنل مث اموي مهموق

 صوحألا ايتأ ىثح (")٬دايز نب عيبرلاو ريهز نب سيق لبقأف ،مهيلإ اولسرأو

 ىلع دفو .بعك نب ثراحلا ينب نم ،يبابضلا هللا دبع نب ورمع :يبعكلا هللا دبع نب ورمع )١(
 وذ نانق نب ( دادش نب ) نيصحلا نب سيق مهنم ،هموق نم ةعامج عم ملسو هيلع هللا ىلص ينبللا
 .٧٣٢ص ،٤ج ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ :ريثألا نبا رظنأ.نادملا دبع نب ديزيو ةةصفلا

 .اهتيهادو ،سبع ريمأ ،يسبعلا ةحاور نب ةميذج نب ريهز نب سيق :يسبعلا ريهز نب سيق )٢(
 نم دودعم وهو .4 دنه ابأ ىنكيو هيأر ةدوجل يأرلا سيقب بقلي ناك .قارعلا برع يف ةداقلا دحأو
 يف هعئاقو ترهتشاو .هيبأ نع ةرامإلا ثرو .ءارعشلاو ،ءابطخلاو ناعجنشلاو ،ةاهدلا ءارمألا

 ديج هرعشو ،ليلق ريغ هبطخو ،ةضيفتسم همالك روثأم يف هتمكحو .نايبنو ةرازف ينب عم هبورح
 يف لاز امو .لظنحلا لكأ ىتح لكأملا نع فعو .نامع ىلإ لحرف ،هرمع رخاوأ يف دهز .لحف
 مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنأ .لثملا هناهدب برضيو .م١٣٦ /ه٩ ةنس تام ىتح نامع
 .٦٠٢ص ‘ ٥ج

 ديس ناك "شيرحلا نب بعك نب لكش نب ةعيبر " يناغألا يف همسا درو :بعك نب ةعيبر لكش )٣(
 ينب راجأ يذلا وهو .ةيلهاجلا يف برعلا خيرات يف ةروهشملا ةلبج ةثداح تعقو امدنع رماع ينب
 ٩٠. ص 4 ١ ١ ج ۔يناغألا باتك :نيسحلا نب يلع .يناهفصألا رظنا .سبع

 برعلا ةاهد دحأ ،يسبعلا بشان نب نايفس نب هللا دبع نب دايز نب عيبرلا :دايز نب عيبرلا )٤(
 نب نامعنب لصتا ،لماكلا هل لاقي ناكو .ديج رعش هل ىوري .ةيلهاجلا يف مهناسؤرو مهناعجشو
 نأ ىلإ سبع رايد يف ماقأو ،عيبرلا لحتراف ،امهنيب ام رعاشلا ديبل دسفأ مت ةةتم همدانو ،رذنملا
 ‘ ٣ج ،مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنأ .ةريثك هرابخأو .اه رضحف ۔‘ءاربغلاو سحاد برح تنناك

 .٤١ص
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 انك نإو ،سانلا نود نم كيلإ انأجل انإ :هل الاقف ريبك خيش وهو ،رفعج نبا
 ابحرم :صوحألا لاقف ،حالتصلاو مامتلا كدقع يفف ورمع راوج يف انذخأ

 ءاندالوأو ،انسفنأ هب عنمن امم مكعنمنو ةقان ةيام ريهز ةيد مكيطعن ،الهأو مكب

 ونب غلب اسلف ا'هراوج يف اولزن ىثح كلذب اوضرو ةيدلا صوحألا مهاطعأف

 ،برعلا نايعأ نم رماع ينبل سبع ينب صوحألا ةراجإ ةرازف ونبو نايبذ

 يميمتلا ا""سدع نب ةرارز نب مدب بلطت ميمت نب ةلظنح ونب مهعم تراسو

 عمتجاف ،مهيديأ يف تامف. ناحرحر موي [٣٢٢]رماع ونب هترسأ تناكو.

 ةةرازر انبا۔ ا"اطيقلو ا""بجاح مهيلع ميظع عمج ،ميمت ينب نم مهعم

 مهيلع عمتجاف ، نيقلا ونبو يطو. ةميزخ نب دسأ ونب اضيأ مهعمو ،نايبتلاو

 ةيواعمو نوجلا نب ورمع نب ناسح امهو (“'نوجلا انبا مهيفو ميظع عمج

 )١( ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج٦٢، ص٢٩٣۔ ٢٩٤.

 ۔ميمت نم ،مراد ينب نم نطب هونب .يلهاج ج .سدع نب ةرارز :سدع نب ةرارز )٢(
 هينب نم .طحيوش موي اه ريغو ًاميمت داقو ،ميمت ةاضق نم اميكح ناكو .ناندع نم
 :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنأ .رجه بحاص يواس نب رذنملاو ةرارز نب بجاح
 ٤٣. ص ،٣ج ،مالعألا
 نم ،يميمتلا يمرادلا يدع نب ةرارز نب بجاح :يميمتلا ةرارز نب بجاح )٣(
 نهر يذلا وهو .نطاوم ةدع يف ميمت سيئر ناك .ةيلهاجلا يف برعلا تاداس
 وأ ١٩ لبق ةلبج بعش موي رضحو هب ىفوو ،ميظع لام ىلع ىرسك دنع هسوق

 يبنلا هثعب ‘ ملساو مالسإل ١ كردا ‘ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا دلوم نم ةنس ١٧

 :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنأ.م٥٢٦ /ه٣ ةنس تام نأ ثبلي ملف ،ميمت تاقدص ىلع
 ١٥٣. ص ۔٢ج مالعألا

 فارشأ نم يلهاج رعاش سراف ،ميمت نم يمرادلا سدع نب طيقل :يميمتلا طيقل )٤(
 وبأ " هل لاقيو ،اهريغ هل بقع الو ،هتنب يهو "سوتنخد وبأ " هتينك .هموق
 هلتق دجن يف "ةلبج بعش " موي لتق ، رابخأ هل ةيسوجملا هنيد ناكو "لشهن

 :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنأ .صوحألا نب حيرش ليقو ،يسبعلا باهولا ةرامع
 ٢٤. ٤ص .٥ج مالعألا

 ناكو ،ةلبج بعش موي ةدنك نم ميظع عمج ةدايق ىلوت :نوجلا ورمع نب ناسح )٥(
 ،١١ج يناغألا باتك :نيسحلا نب يلع ،يناهفصألا رظنا.برعلا ناسرف نم

 ص٩١.



 راسو ،نيعمجا ءالؤهب نوجلا نب يضقا نب ليبحرش نب هيواعمو ا ارجح نبا

 ديز نب دعس ينبو مهيلع اكلم ناكو. ميمت ينبب ا""نوجلا نب ورمع نب ناسح

 ىلإ اوعمتجا ،مهريسم رماع ونب غلب املف ،ددع يف وهو ێميمت نب ةانم

 ذنم يسفن نم هتدقف دقف يأرلا اًَمأ: لاقف ؟ىرت ام اولاقف رفعج نب صوحألا

 تفتلا مث .هتفرع يأرلا تعمس اذإ نكلو ،يم هضعب يبلق امنإو يس تربك

 ينب اي ينوعيطأ :لاقف؟ سيق اي كحيو ةليحلا ام :لاقف .ريهز نب سيق ىلإ

 نأ يأرلا نم ىرأ :لاقف ،كيدي يف انرمأف ،تببحأ ام رمأ :اولاقف رماع

 متنأ اونوكتو ةليج لبج بعش سأر يف ،مكيرارذو ،مكلاقثأو ،مكيلهأ اوزرحت

 اذإف "شطعلا اهدحي ىئح ،اهوشطعو ‘مكمامأ اهولعجاو ،لبإلا اولقعاو ،هب

 اهوحَّرسو لبإلا لقع اولحف هنم قيضملا يف اونوكف ،بعتثلا يف مكودع دعص

 اهنإف ،اهاسك اوبكراو اهل عورأ هتإف ،نانتثلاب مهرثإ يف اهوعقعقو مههوجو يف

 يف اوماقأ نإو مهقوف نم ،مهولتاقو ،هتمطح آلإ ءيشب رمت الف ،درولا بلطت

 بعش اولخدف ا""سيق هب مهرمأ ام اولعفف ،اوقرفتو مهرمأ تتشت يبعشلا لصأ

 اهلك سبعو ،سيقو ،سيق هب مهرمأ امك اوعنصو ،ةكم قيرط ىلع وهو ةليج

 ةليجب مهتباجأف فلح مهيف ناكو ةليجب رماع ونب تعدو ،رماع ينب يف ذئموي

 نطب مهعم قبي مل ىثح ةليجب نم ًانطب رماع ينب نم نطب لك عم تلعجف

 اوزرحأ اًسلف ةليجب نم ًانطب رماع ينب نم نطب لك عم الإ درفم

 نب ناسح بناج ىلإ .ةلبج بعش موي يف كراش ،يلهاج ميعز :رجح نب ةيواعم )١(
 نب يلع ،يناهفصألا رظنا .بابرلاو كلام نب ةلظنح ينبو ةدنك عومج يف نوجلا ورمع
 ٩. ١ص 9 ١ج ،يناغالا باتك :نيسحلا

 رارج ،يدنكلا نوجلا نب رضخألا نب ليبحرش نب ةيواعم :ليبحرش نب ةيواعم )٢(
 عم ةيواعم ناكو "ةلبج " موي دهش .افلا ساري ىتح ارارج ىمسي لجرلا نكي ملو .يلهاج
 .١٦٢ص .ج مالعالا -نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنا .اهفالحاو ميمت تمزهناو .رماع ينب

 ٢٩٥. ۔٤٩٢ص ۔ ٢ج باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا 9
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 ذإ كلذك مه امنيبف ربخلا مهيلع اطباو نورظتني لاجرلا ماقا ۔هليج يف مهمرح

 هوأر املف ،مهتلحم نم ابيرق لزن ىتح ريسي لعجف ،مهوحن مؤي بكار لبقأ

 اوثعب مث. هتقان هاقسف ،نبل نم بعقب هيلإ اوثعبف ،مكب لزن دق فيض اذه اولاق

 امهدحأ يف لعجف نيبعقلا ىلإ دمع مث هتقان هنم ىقسو هنم برشف رخأ بقعب

 اعجار ىلوو۔ رفعج نب صوحألا سلجم يف امهاقلأو ًءاكوش رخآلا يفو ابارت

 ينب نم موقلا قلطناف ةليل مهنع باغ امإو هموق ىتأ ىثح ءيشب ملكتي ملو

 لاقف ،هتيلحو لجآرلا ربخب هوربخأو «صوحألا امهب اوتأ ىثح نيبعقلاب رماع

 غلبي ال ام ةدملا نم هنيبو اننيبو ('"ناوفص نب برك كلذ رفعج نب صوحألا
 نم هيلع ذخأ دق امل ءيشب مكربخي نأ عطتسي ملو ،ادمم مكاتأ امنإو اهمتك

 هناف لاق. ال اولاقف ]٢٢٤[ ؟ نابقعلا ناذه ام نوردت لهف ،قيثاوملاو دوهعلا

 تفتلا مث ،بارتلا ددع موقلا نم مكاتأو ةميظع ةكوش مكتتأ دق هنأ مكربخي

 تيأر امم لاقف ؟ريهز نب سيق اي ىرت ام لاقف ريهز نب سيق ىلإ صوحألا
 وحن اوهجوت اّسل موقلا نأ كلذو :لاق ،باوتصلا هجو تبصأ دقو يأرلا كلذف

 ديز نب دعس ينب نم يدعتىلا ةيجس نب ناوفص نب برك نم اوناك رماع ينب

 هيلع اوذخأف ،لبق نم هوذخأ دق اوناكو ،مهرذني نأ فوخ ىلع ميمت نب ةانم

 ،ضعب نع مهضعب غرفي ىتح ،مهرمأ نم ءيشب ملكتي ال ،قيثاوملاو دوهعلا

 تحت ناوفص نب برك جرخ ،رماع ينب نم [ابيرق اوراسو موقلا راس املف

 ىقلأ ىثح ،ناك ام هرمأ نم ناكو ،رماعو صوحألا ةلحم ىتأ ىثح ،ليللا

 ۔ةانم ديز دعس ينب نم ،دراطع نب ةنجش نب ناوفص نب برك :ناوفص نب برك )١(
 ةفلدزم ىلإ تافرع نم سانلا زيجي ناك . رابخأ هل ‘ يلهاج حيصف ،ميمت نم

 :هلوقب ريرج ينع هايإو ،هيبأ نع كلذ ثروو
 اباطخ مكزع تبطاخ ناو عمج جيجح زيجي نم انمو
 .١٢٢ص ٥ج مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنأ
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 تلبقأ مث :لاق‘ هموق دالب ىلإ اعجار ىلوو ،نيبرّصلا ةخسن يفو ،نيبعقلا مهيلا

 (')نايدنكلا نوجلا انبا مهيلع يطو ةدنكو نيقلا ونبو ميمت ونبو نايبذو ةرازف

 بجاحو طيقلو ،ةرازف نم موقو ردب نب ةفيذح نب نصح لبجلا يف ناكو.

 املف ،لبجلا سبعو رماع ونب تدعص مهليخ تفرشأ اًسلف ،ميمت ينب دّيس ةرارز

 ينب روضح ببس ناكو طق لبجلا دعصن ال ريمنو قراب ونب اولاق تفرشأ

 نب كلام نب هللا دبع نب بعك نب هللا دبع نب رماع ينب نأ ،ةليج موي قراب

 يه قرابو سيق ضرأ تلخدف ةارتسلا ضرأ نع اقراب تلجأ ،دزألا نب رصن

 اَملف٬ ءامسلا ءام رماع نب ايقيزم ورمع نب ةثراح نب يدع انبا ورمعو دعس

 تماقأو ريمن ينب تفلاحف سيق ضرأ تلخد ةارتسا ضرأ نع قراب تلجأ

 اَملف '"ءالبلا نسحأ مويلا كلذ يف مهل ناكو ةةليج بعش قراب تدهشف مهعم

 ريمن تلاقو دعصن ام هللاو :قراب تلاق ،بعتثلا سبع ونبو رماع ونب تدعق

 بعتثلا ىلإ ميمتو نايبذ دونج تهتنا املف بعتثلا ءارو نم اوناكو كلذ لثم

 اهوكرتف لهسلا ىلإ عزنت نأ لبإلا اولقع دق رماع ونب تناكو لبجلا يف اومتقت

 اذإ ىتح نودعصي مهولهمأو فويتىلا اوحتثوتو !راجحأ ناسنإ لك تعتساو

 يف اوعقعقو ،مههوجو يف اهوردحأو اهلقع نم لبإلا اولح لبجلا ينثب اوناك

 ديرت لبإلا تطحناف اهاسك اهوعبتأو لبنلاو ةراجحلاب اهومرو نانتثلاب اهرثإ

 نمو سبع ونبو رماع ونبو هتمطح الإ ءيشب رمت الف موقلا تيشغف لهنلا

 مهمطحت لبإلاو موقلا نولتقي اولعجف مهفويس اوتلصأ دقو لبإلا ءاسكإ يف مهعم

 يف مهعم نمو سبع ونبو رماع ونبو لبجلا رارق ىلإ نيمزهنم اوطحنا ىتح

 اريثك ارشب مهنم اولتقف ضرألا رارق ىلإ اوراص اذإ ىثح لبجلا

 )١( ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج٦٢، ص٢٩٥۔ ٢٩٦.
 )٢( باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج٦٢، ص٢٩٦.
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 لعجو [٥٢٢]ميمت ونبو نايبذو ةرازفو نوجلا انباو ةدنك ونبو يط تمزيهناو

 تنأ لوقت سانلاو سأب الف اورك موق اي:سائلل لوقي يميمتلا ةرارز نب طيقل

 :()ةليج بعش موي ربخ اذهف كيأرب انتماش هللاو

 :يدزألا قارس نب ملاظ ةرفص يبأ ربخ

 ظثانإلا نم نامثو روكذلا نم ةعست روكذملا ملاظ ةرفص يبأل ناك هثيدحو

 قانع امهَّمأو ،ةريغملاو .بلهملا روكذلا نمف باسنألاب ملعلا لهأ ركذ ام ىلع

 تنب ىملس امهّمأ نأ ةصيبق نب متاح معزو ،باهش نب كلام نب رضاح تنب

 نب فلخ معزو ،سيقلا دبع نب ةدنك نب ورمع ينب نم كلام نب ريمح نب كلام

 ةَرضو فحنو ةركب نب ورمع ينب نم ةيحاد تنب ةكسم امهَّمأ نأ ىتثملا

 رخأ يف روج موي يف اودهشتساو .بيبحو ةربسو نمحرلا دبعو ريبصو

 تنب ةقيتع مهّمأو ةرفص يبأ نب يلوحو. هللا همحر باطخلا نب رمع ةفالخ

 هتلتق كراعملاو .رشب ينب نم ناحلا هّمأو ةصيبقو ناسرب نب ربكتسملا

 ةّيطعو يناهو العلاو خامتثلاو باجنملاو ريشبو رحلاو نازفوحلاو جراوخلا

 ةميزه نب رظنو نامثع مأو مساقلا مأو ةرونو ةمطافو اطعو ىملسو ةهيكفو

 تالعب سرفتف كيتعلا ناملغ عم ريغص مالغ وهو ،بلهملا ىلإ ةجفرع نب

 هموق يف افيرش قارس نب ملاظ ةرفص وبأ ناكو فةدايتسلاو ةسايرلاو ةسارفلا

 يبأ نب نامثع عم ازغو ،هموق همتقو افرش هداز ملسأ املف ،مهيف ًامتقم

 ىلع نواعت لب لاقيو كرهش ةرفص وبأ لتقف سرافب كرهش يفقثلا ،صلدعلا

 نب نامثع كلملا دياق كرهش لتق ببس ناكو ،يريمحلا بانو ةرفص وبأ هلتق

 ( ١ ) ١ ،هسفن ردصمل ص٢٩٥۔ ٢٩٧.
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 رمع ناك دقو ،نامع نم نامثع راسف رشع ةسمخ ةنس يفقثلا صاعلا ىيبأ

 هاخأ نيرحبلا ىلع يلوي نأ نامثع هلأسف نيرحبلل الماع سمتلي هللا همحر

 يف مكحلا جرخو نيرحبلا هالوو كلذ ىلع هباجأف (')صاعلا يبأ نب مكحلا

 فارشإلاب نامثع هيخأ ىلإ رمع مدقتو نامع ىلإ نامثع هيخأ ةبحص

 نيرحبلا مدق اذإ نامثع ناكف ةريسلا نسحو فاصنإلاب هذخأف هرومأل ةاعارملاو

 نامع ىلإ نامثع دوعي نأ ىلإ اهيف هنع ابئان نامع ىلإ هاخأ ثعبو ةدم اهب ماقأ

 طوطش نأرمعب ربخلا لصتا ىثح كلذك اناكف نيرحبلا ىلإ مكحلا هوخأ عجريل

 دعب كلذ ناكو درجدزي كلملا دنج نم سوجملا نم ددع يف سرافو ٢) فاريس

 نأب صاعلا نب نامثع ىلإ بتكف مهتكوش ىوقت نأ رمع يشخف ءالولج ةعقو

 نب رفيجو دبع ىلإ بتكو ا""سرافب ىرسك نبا ىلإ نيرحبلا عطقت ىثح ريس

 نب نامثع باتك ىتأ املف نامع دزأ نم مهلئابق نم امهعم نمب هتنوعمب ىةنلجلا

 يبأب كيلع اولاق هرواشأ الجر يل اوغبا لاق كلذب هرمأي نامعب وهو صاعلا يبأ

 ةيلهاجلا ءامسأ نم نامسا لاق قارس نب ملاظ لاق كمسا ام لاقف هاعدف ةرفص

 نيفلأ لاقيو فالأ ةثالث تبدتناف سالا نامثع بدنو هرواشي ملف نيمسال ١ هركف

 سيقلا دبعو ةيجانو بسار نم مهيلإ مضنا نم عم نامع نم دزألا نم ةيامتسو

 ،نامثع ابأ ىنكي يفقثلا نامهد نب ريشب نب صاعلا يبأ نب مكحلا :صاعلا يبأ نب مكحلا ) ( ١

 ىلع اريمأ ناك ةبحص هل ،يفقتثلا صاعلا يبأ نب نامثع وخأ وهو كلملا دبع وبأ ليقو

 يبأ نب نامثع هاخأ لمعتسا ،هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نأ كلذ ببسو ،نيرحبلا

 ةنس وأ ةرشع عست ةنس قارعلا يف ةريثك احوتف حتتفاو نيرحبلاو نامع ىلع صاعلا

 دسأ :ريثألا نبا رظنأ .ةلسرم هثيداحأ لعجي نم مهنمو ،نييرصبلا نم دودعم وهو .نيرشع
 ٥. ٠ص ۔٢٧ ج ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا

 توقاي ،يومحلا رظنأ .دنهلا ةضرف اميدق تناك سراف رحب ىلع ةليلج ةنيدم :فاريس(٢)
 ٢٩. ٤ص .٣ج ،نادلبلا مجعم :هللا دبع نب

 ١٢٢. ۔١٢١ص ،٢٦ج ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا(٣)
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 ("ينادحلا ناميس نب ةربص ]٢٢٦[ ةؤنش سأر ناكو ('دزألا نم مهرثكأو

 نارمع سارو ا""يمضهجلا رفعج نب ديزي كلام نب مهف نب كلام ينب سارو

 جرخف۔ بيبحو ةريغملاو فحت دلو نم ةعامج هعمو قارس نب ملاظ ةرفص وبأ

 رافلج نم مهب بكرو .،رافلج ىلإ رحبلا قيرط صاعلا يبأ نب نامثع مهب

 ربعف دزألا ءاسؤر نم انركذ نم مهنم ةليبق كلذ ىلع مدق دقو نفسلا يف رحبلا

 ،مجعلا نم ددع يف ريبك دياق اهب ناكو نواك ينب ةريزج ىلإ رافلج نم مهب

 ةبحاص هتقو يف تناكو ميانغلا نيبو هنيب ام كرتو هلتاقي ملو نامثع مهلأسف

 نامرك ءامظع نم اميظع ناكو نامركب هباحصأ ىلإ درجدزي بتكف درجدزي

 نيبو اهب نيذلا برعلا نيب لوحي نأو ناواك ينب ةريزج عطقي نأ هرمأو

 (" هيلإ جاتحي ام عيمج يف رهظتسي نأو ريثك ددع يف جرخي نأو مهناوخأ

 نم مهب عطقو مجعلا تالاجر نم ةبختنملا لاجرلا نم افلأ نيعبرأ يف جرخف

 اهمساو ")مسقلا ةريزجب مهيقلف صاعلا يبأ نب نامثعب ربخلا لصتاو ازومره

 )١( هسفن ردصملا ص١٢٢.

 ينب نم ،نادح ينب نم ،يدزاألا ناميش نب ةربص :ينادحلا ناميش نب ةربص )٢(
 عم اهيف ناك ،لمجلا ةعقو يف مهدئاقو ،همايأ يف دزألا سأر ،ناطحق نم ،ةؤنش
 ةفالخ ىلإ شاع هنأ باوصلاو .ةعقولا كلت يف لتق :ليقو .اه راسي ىلع ،ةشئاع
 ٢٠. ٠ص .٣ج مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنأ .ةيواعم

 كلام ىلإ هبسن يهتني يمضهجلا رفعج نب ديزي نب كلام وه :ديزي نب كلام )٣(
 .ةفورعم بىننلا ةيقبو مهف نب

 )٤( باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج٢، ص١٢٢۔ ١٢٣.

 رب ىلع يهو ،رحبلا كلذ ةفض ىلع يهو ،روخ اهيلإ رحبلا يف ةنيدم :زمره )٥(
 اهيمسي نم سانلا نمو .بكارملا أفرم اهيلإ نامرك نم ةضرف يهو ،سراف
 .٢٠٤ص ،٥ج ،نادلبلا مجعم :هللا دبع نب توقاي ،يومحلا رظنأ . زومره
 مساب ةفورعملا ةريزجلا يهو تكساج ةريزجب فرعت تناكو :مسقلا ةريزج )٦(

 .٥٩ص ،٢٦ج نادلبلا مجعم :هللا دبع نب توقاي يومحلا رظنأ.شيكب
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 نوكرشملا مزهناو مجعلا دئاق لتقف ۔اديدش الاتق اهيف اولتتقاف ةفرعم يشاج

 دزألا نم هعم نميف ناواك ةريزجب نصحت امل صاعلا يبأ نب نامثع نإ لاقيو

 سيقلا دبع نم ليلق رفن الإ دازلا ةرثك عم ةريسملا كلت يف هعم نكي مل مهريغو

 ةريزجب اونصحت املف مهريغ اذه مهوزغ يف مهب طلخي نأ دزألا تعنتماف

 مهيلإ ثعبف درجدزي كلملاب مهربخ لصتاو ناك ام مهرمأ نم ناكو ناواك

 مجعلا ءالجأو ةبزارملاو ةرواسألا نم افلأ نيثالث ليقو افلأ نيعبرأ يف كرهش

 مهئاقل يف جرخف صاعلا نب نامثع غلبف ةلماكلا ةلآلاو حالسلا نم ةدع يف

 رأف دحأ انموق ريغ انعمو نيكرشملا ءالؤه لاتق يف جرخن ال انإ دزألا تلاقف

 نم هعم نمو دزألا لئابق يف جرخو ناواك ينب ةريزجب سيقلا دبع نامثع

 مهنم لجر فالآ ةثالث دزألا ددع ناكو ناجيبانب فرعي عضومب اوقتلاف مهموق

 دزألا تبثو اديدش الاتق اولتتقاف نيرحبلا دزأ نم فلأو نامع دزأ نم نافلأ

 مزهناو كرهش لتقف نوملسملا مهحابتساو مجعلا ىلاعت هللا مزه ىئح

 ةرفص وبأ هلتق يذلا ناكو ريمحلا كرهش اوعدت برعلا تناكو نوكرشملا

 كلذ يفو هلتق يف اوكرتشاف يريمحلا ةرحلا وذ بان هكرشأو قارس نب ملاظ

 (). ءارعشلا ضعب لوقي

 (") اكمرألا جاجعلا باتجت ليخلاو اكرهش ىدرأ ةرحلا نب بان

 يبأ نب نامثع ىلإ اهلمحف هتقطنم ذخأ كرهش لتق امل ةرحلا يذ نبا نأ لاقيو

 افلأ نيعبرأب ةرصبلا يف تعيب اهنأ لاقيف اهب هتصخو اهاّێإ هلقنو هلحنف صاعلا

 مجعلا اوحابتسا امل نيملسملا نأ ةعقولا دهاش نمم قدصي نّسع انغلبو لاق

 دوسلا رعشلا لابح نم ] مهلاجر نم ةلمج يف اودجو ةبزارملاو كرهش اولتقو

 )١( ص ،٢٦ج ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ١٢٣.
 )٦٢( هسفن ردصملا ص٣ ١٢.
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 :ينقدصا لاقف ،مجعلا نم ىراسألا ضعبب نامثع اعدف: [لاق اريثك ائيش

 راثكتساب انرمأ درجدزي نإ لاقف ؟ اهنم مترثكتسا اذامل لابحلا هذه نع

 مكب نيرفاظ ةلاحم ال نأ نيروصتم انك و ، برعلا اهب دشنل رعشلا [لابح]

 مه رابخأ ترشتناو كلذ دعب مجعلا مهتفاخف كرهشب دزألا ترفظ املف :لاق

 اولزنف قارعلا ]٢٢٧[ اومدق ىثح كلذ مهروف نم دزألا تراسو مهيديأ تيوقو

 نم ةيرتملا كلت يف هعم ناك نمو ،قارس نب ملاظ ةرفص وبأ مهيفو ا'ااجوت
 ةرصبلا ىلإ اوضاف مث ")ريسيب نئادملاو ةفوكلا حاتتفا دعب كلذو. دزألا ءاسؤر

 رمع رمأ نيح ةرصبلا مهمودق ناكو ‘ مهتلزنم مهودسح دق اهلهأ نأ نومعزي

 مايأ اوناك نيملسملا نأ كلذو ةةرصبلا رصبت نأ هنع هللا يضر باطخلا نبا

 مهبراضم اولعج مجعلا برحل اوجرخ اذإ هنع هلا يضر باطخلا نب رمع

 نكي مل ،ءادوس ةراجح ذئموي وهو ،ةرصبلا عضاوم يف مهلزانمو مهبابقو

 ىلإ ةرصبلا عضوم نولزني كلذ ىلع نوملسملا ناكو ةبيرخلا الإ ةيرق ذئنيح

 ،ساتلا رسأ ،يرعشألا ىسوم ابأ هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ىلو نلأ

 لك لعجيو برعلا نم كانه نمل اططخ ةرصبلا عضومب برضت نأ هرمأف

 ىنبو مهيرارذ اهيف اورتسيو ،لزانملا مهسفنأل اونبي نأ مهرمأيو ةلحم يف ةليبق

 تاذ ضرالا نم روغ يف اهنأل رحلا ةديدش ،نورزاك نم ةبيرق ،سرافب ةنيدم :جوت )١(
 نب رمع مايأ تحتف ،ريبك اهمساو ،ةريغص ةنيدم يهو .نبللا نم اهؤانبو ليخن
 .ش ١٨ ةنس يف هنع هللا يضر باطخلا

 ٥٧. ۔٦٥ص ،٢٦ج ،نادلبلا مجعم :هللا دبع نب توقاي يومحلا رظنأ
 )٢( ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج٦٢، ص١٢٤.

٨٨ 



 باطخلا نب رمع رمأب ا""ناوزغ نب ةبتع ةريصبلا رصب يذلا نأ لاقيو

 اضيأ رمع رمأب صاقو يبأ نب دعس اهفّوك ةفوكلا نأوء هنع هللا يضر

 ال برعلا نأ صاقو يبأ نب دعس ىلإ بتك ،هنع هللا يضر رمع نأ كلذو.

 :لاقف ،يالبعلا ةليقب نبا هاتأف معنلاو ليخلاو لبإلا اهب ضرأب آلإ حلصت

 ىلع هلدف ،معن :لاق ؟ ةالفلا نع تلفسأو ةعقبلا نع تعفترا ةعقب ىلع َكَلذأأ

 ةرصبلا عضومب برضي نأ كلذ دعب هنع هللا يضر رمع رمأف ةفوكلا

 اونبي نأ رمأو ،ةلحم يف ةليبق لك لعجيو “برعلا نم كانه نمل اططخ
 رشع ةينامث ،نامع لهأ نم ةرصبلا مدق نم لوأ ناكو '"الزانملا مهسفنأل

 . مهف نب كلام نب ثراحلا نب طيقل ينب نم ""يطيقللا روس نب بعك مهنم شالجر

 نب كلام نب ديز نب بيسن نب بيهو نب رباج نب ناوزغ نب ةبتع :ناوزغ نب ةبتع )١(
 نب سيق نب ةفصخ نب ةمركع نب روصنم نب نزام نب ثراحلا نب فوع نب ثراحلا
 هللا لوسر عم مالسإلا يف ةعبس عباس وهو .رباج نب ثراحلا نب ناوزغ ليقو ناليع
 ۔اهلك دهاشملاو اردب دهشو ةكم ىلا داع مث ةشبحلا ىلا رجاه ،ملسو هيلع هللا ىلص

 ،سراف نم ةلبالاب نم لتاقيل ةرصبلا ضرأ ىلإ هنع هللا يضر باطخلا نب رمع هريس
 عبس ةنس ةذبرلاب تام .اهرمعو اهرصم نم لوأ وهو ،ةرصبلا طتخاو شةلبالا حتتفاف

 .ةرجهلل ةرشع
 ٥٦٠. - ص .٣ج ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ :ريثألا نبا رظنأ

 )٢( ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج٦٢، ص١٢٤۔ ١٢٥.

 نب لهذ نب ميلس نب ةبلعث نب ديبع نب ركب نب روس نب بعك :يطيقللا روس نب بعك )٣(
 هثعب ،مالسإلا ردص يف نيمدقملا نايعألا نم ناك .مهف نب كلام نب ثراحلا نب طيقل
 ،نامثع هرقأو 6اهيلع هل الماعو ةرصبلا ىلع ايضاق هنع كلا يضر باطخلا نب رمع

 نإ :ةشئاعل ليقف ،ةنتفلا لزتعاف (ةشئناعو يلع نيب ) لمجلا ةعقو تناك نأ ىلإ ماقأف
 رشنو هفحخصم ذخأف ،۔هتملكف هيلإ تبكرف ، دحأ دزألا نم فلختي مل بعك كعم جرخ

 مهس هءاجف بشان لاتقلاو ،مالسإلا ىلإ مهوعديو نيقيرفلا ركذي نيفصلا ىلإ جرخو
 ،٣ج باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا رظنا .هلتقف
 .٧٢٢ص ،٥ج ،مالعألا :نيدلا ريخ يلكرزلا رظنأ ۔.٦٧٣ص

٨٩ 



 مقو ة ةرصبلا ىلع رمع هاضقتساف جوت نم باطخلا نب رمع ىلإ دفو دقو

 نيذلا دزألا ةعامج نإ مث روس نب بعكل ابتاك ناكو ،'')يفقثلا رمع نب دوعسم
 صاعلا يبأ نب نامثع ةيرس يف دزألا ءاسؤرو ةرفص يبأ عم نامع نم اومدق

 ناكو ،لزن نم ةرصبلاب مهنم لزنو ،ماقأ نم ةرفص يبأ عم جوتب مهنم ماقأ
 لمعتساو ناقع نب نامثع ةفالخ ناك اّسل هنأ ةةرصبلا ىلإ مهنم لقن نيذلا ببس

 ، ةرصبلا ىلإ جوت نم مهب مدقف هيلإ مهمض ،ا")رماع نب هللا دبع ةرصبلا ىلع

 دياكملا نمأو ،رايتلا هب ترقتسا نأ جوتب ماقأف.قاَرس نب ملاظ ةرفص وبأ امأو

 سراف ةئامب ناسارخ ىلإ جرخف ،(""يشرقلا ةرمس نب نمحترلا دبع عم ازغ مث

 مايأ ةثالثب لمجلا ةعقو دعب داع مث ،نامع نم اهب عطق ناك. ءارمح ةقان ةئامو

 يذلا لثم دحأ نم تيقل ام ةرفص ابأ اي هل لاقف بلاط يبأ نب يلعرفظ دقو

 ارضاح تنكول نينمؤملا ريمأ اي هللاو ،َيلعَزع لاقف ؟كموق نم تيقل

 نع ىورو ةنيدملا نكس يباحص ‘ يفقثلا رمع نب دوعسم : يفقثلا ورمع نب دوعسم ) ( ٢

 .ديزي نب ديعس هنع ىورو .لاؤسلا هتيهارك يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا
 .٩٩٥١ص ۔ ٥ج ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ :ريثألا نبا رظنأ

 .نمحرلا دبع وبأ ،يومألا ةعيبر نب زيرگ نب رماع نب هللا دبع :رماع نب هللا دبع )٢(
 .ه ٢٩ ةنس نافع نب نامثع مايأ يف ةرصبلا يلوو ه ٤ ةنس ةكمب دلو ،حتاف ريمأ

 ةعقو دهش .سراف دالب نم ةعساو قطانم حتفو احلص اهحتفو ناتسجس ىلإ اشيج هجوف
 مث نينس ثالث ةرصبلا ىلع 7 هالو . نيفص ةعقو رصحي ملو ةشئاع عم لمجلا

 .م٩٧٦ /ه٩٥ ةنس ةكم يف تامو ةنيدملا يف ماقأف هلزع
 ٩. ٤ص ،٤ج ،مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنأ

 دبع نب سمش دبع نب بيبح نب ةرمس نب نمحرلا دبع :يشرقلا ةرمس نب نمحرلا دبع )٢(
 ةكم حتف موي ملسأ ةالولا ةداقلا نم ں يباحص ديعس وبأ ّ يشزآلا يصق نب فانم

 ،ناتسجس يلوو ،امهريغو لباكو ناتسجس حتفو ،ةرصبلا نكسو ،ةتؤم ةوزغ دهشو
 .م٠٧٦ /ه٥ ٠ ةنس اهيف يفوتو ةرصبلا ىلإ داع مث ،احوتف اهيف حتفو ،ناسارخ ازغو
 ،يلكرزلا ٤٥١. ۔٠٥٤ص ٣ج ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ : ريثألا نبا رظنأ

 .٧٠٣لص ‘ ٥ج مالعألا :نيدلا ريخ



 ("ىربكلا ردانمو ('"يريت رهن هالوو هل اعدف ،نانثا مهنم كيلع فلتخا ام

 هل نوكي ءاول هل دقعأل كدلو ضعبب ينتإ :هل لاقو ،دزألا ةساير اضيأ هالوو

 مهنم [٨٢٢]اوبره دق اموق نأل ،مهنمؤي يداوبلا لهأ ىلإ جرخي افرش هبقعلو

 ةرفص يبأ نب فحتلا هدلو ىلإ ةرفص وبأ ىتأف مهدالب ىلإ اوعجريل ةيدابلا ىلإ

 ىبأف ةيلهاجلا يف هدلوم ناكو ةرفص ىيبأ دالوأ َنسأ فحتلا ناكو كلذ هل لاقف

 سمألاب لتقو برعلا لقأ يموق لعج الجر تآل تنك ام يبأ اي هل لاقو هيلع

 بلهملا هيخأ ىلإ لدعو هكرتف بنذ ريغ ىلع لجر ةيامسمخو نيفلأ مهنم

 هسأر يف ةباوذ هل ةنس نيرشعو فين نبا امالغ ناكو هدالوأ رغصأ ناكو

 لاقف. هيبأل فحتلا باوج نم ناك امو ايلع كلذ غلبف باجأف كلذ هيلع ضرعف

 .(") هيخأ دلو ىلإ هدلو جوحأو هلقع للقأ مهللا :يلع

 يلع هلخدأف ،ةةنس نيرشعو عبس نبا ذئموي وهو ،بلهملاب ةرفص وبأ قلطناو

 :لاقف ةيارلا هل دقعو هينيع ىلإ هتباؤذ نمو هيمدق ىلإ هسأر مدقم نم حسمف

 :لاق سالا نمؤي ريسي نأ هرمأو ،ىهئلاو ءاخسلاو ةعاجتثلا هقزرا مهللا

 زاوهألا ىلإ مهضعب ىضم دقو ةيدابلاو زاوهألا وحن ةريصبلارثأ يف جرخو

 نامأ يف مهلزانم ىلإ اوعجري نأ مهربخأو يلع مهنمأف (")ناوفس ىلإ مهضعبو
 نمو فلس اَّسع هللا افع)لدق :لاقو ملسو هيلع هللا ىلص دّمحم هيبن ةمذو هللا

 .كباب نب رفصألا ريشدرأ هرفح رهن اهيف زاوهألا يحاون نم رهن :يريت رهن )١(
 ٣١. ٩ص ‘ ٥ج ،نادلبلا مجعم ٠هللا دبع نب توقاي ،يومحلا رظنأ

 لوأ ،ناتسزوخ يحاون يف ناتدلب ىرغصلا رنانمو ىربكلا رذانم :ىربكلا رذانم )٢(
 .ه ١٨ ةنس تحتف .ربكألا نمهب نب ريشدرأ اهرهن رفحو اهروك نم

 .٩٩١ص ،٥ج ،نادلبلا مجعم :هللا دبع نب توقاي يومحلا رظنأ
 ١٢٦. -۔٥٢١ص ،٢٦ج ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا )٣(

 وهو يفاسلا ريثك ءام هبو ،ةرصبلاب دبرملا باب نم ةلحرم ردق ىلع ءام :ناوفس )٤(
 .٥٢٢ص .٣ج ،نادلبلا مجعم هللا دبع نب توقاي ،يومدحلا رظنأ .بارتلا

٩١ 



 َيلع نم رسجلا ءارو نم باًرره ذئموي سانلاو :لاق ('(هنم هللا مقتنيف داع

 ٥ءاول بصنف رغصألا رسجلا ءارو مهو سالا ىلا راسو بلهملا قلطناف .

 ىتأ ىتح راس مث ،ماّيأ ةثالث ماقأو ةرصبلا اولخدو هوباجأف ،نامألا ىلإ مهاعدو

 ةثالث ماقأو هءاول بصنف زاجحلا ىلإ ذئموي سالا قيرط ناكو ناوفس ىلا

 يف هللا ىقلأو بلهملا ءاولب ساتلا نمتأف ةرصبلا ىلإ سانلا عجارت ىثح مايأ

 .ا"ا هتبحمب تقولا كلذ نم بعرلا مهبولق

 هالو نيح٬٠يشرقلا ةرمس نب نمحرلا دبع عم صخش دق ةرفص وبأ ناك دقو لاق

 هنبا هعمو ةرفص وبأ ناكو ]،ناتجسجس ىلع هتفالخ يف ناقع نب نامثع

 ةرمس نبا راص نأ املف .ةنس نيرشع نبا ذئموي هنأ نووري ،بلهملا

 سرف ىلع ضرتعا نم ضرتعاف ٬سائلا ضرعو وزغلا دارأو ،[ناتسجسب

 ةرفص يبأ نب بلهملا انأ لاق ؟تنأ نم هل لاق ةرمس نب يلع رم املف ءاقلب

 لاقف ،هدرف بلهملا ضرتعاف ةيناث مهضرع مث:لاق عجراف ثدحل كنا لاق

 ةثادح نم ىرت ام نه ركت الف وزغلا يف تبغر ينإ ريمألا هللا حلصأ :بلهملا

 يف كل تنذأ ام كتحت ام ال ول هللاو امأ لاقف .يهجو نع ينفرصت الو يس

 بلهملا هيف ىئر موي لوأ ناكو ،هعم ازغف ةعئار سرف هتحت ناكو لاق وزغلا

 .هلتق الإ دحأ هيلإ زربي الف سانلا ضرتعي .جرخ لباك لهأ ءامظع نم اميظع

 -زهف بلهملا هيلإ أيهتف ،بلهملا اهيف يتلا ةيحانلا يف رمو سالا هباهأف :لاق
 كيف حمرلا بشن ةنعط هنعطف . حمرلاب هيلع لمح بلهملاب رم املف .هحم_

 كلتب سائلا ىلإ ىهتناف ىضمو ههنونرب جلعلا قنتعاف :لاق ،هاّيإ هزجوأف

 اَملف ،مهضرع مث هيلع اوناك ام ىلع اؤّيهتف سالا رمأف هريغ اهداعأف ظةنعطلا

 )١( :ةيالا ، ةدئاملا ةروس ٩٥ .

 )٢( ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج٦٢، ص١٢٦.

٢ ٩ 



 نبا لفق :لا ،ءاعلبلا سرفلا بحاص اده “ريمالا هللا حلصا :لاقف بلهملا رم

 تنك ام :لاق ؟كريغ اهب ىهابت امك [٩٢٢]ىهابتت نأ كعنم ام :بلهملل ةرمس

 مث :لاق .ائيش بلهملا هيف ىأر موي لوأل هناف :لاق .جلعلا اذه ةنعطب ىمهابتأل

 نبا ناكو ،بلاط يبأ نب يلعل سابع نبا ةيالو يف ةرصبلاب ةرفص وبأ يفوت
 هذه ديس مويلا انفد دقل :لاقو هيلع ةالصلا ىلو يذلا هنع هللا يضر ساتع

 نم اهب عطق يتلا ةرفص يبأ ليخ نأ ةنييع يبأ نب دمحم ثدحو :لاق ةرفللا

 اهب ناكو افورعم اهب هطابر ناكو ،ةرصبلا اهب مدق ىثح هعم لزن مث نامع

 :لاق ريرج ثتحو :لاق .ةدعج ينب يف رخآلاو ،دعس ينب يف امهدحأ ناطابر
 ىثح انباحصأ يديأ يف لزت ملو كلت ةرفص يبأ ليخ ةيقب تكردأ يسفن انأ

 نب دّمحم ثحو :لاق .ةملسم دارأ هتظأو ةكلملا دبع نب رشب ىلإ تراص

 نا هناو :لاق هنأو .بلهملا نب ديزي مايأ ليخلا كلت ةيقب ذخأ ةملسم نأ رضنلا

 .ا')مهتّيلهاجب الصوم موقل اطابر اسرف نيعبسو ةئام نإ ةميظع ةدئامل هذه

 :ةرفص يبأ نب بلهملا ربخ

 ةيواعمل هيبأ نب دايز قارعلا يلو اّسل هنأ اضيأ ةرفص يبأ نب بلهملا ربخ نمو

 وحن ركاسعلاب ") يرافغلا ورمع نب مكحلا جرخأ ،نايفس يبأ نب برح نبا

 مهعمو ودعلا نوملسملا يقل املف ةرفص يبأ نب بلهملا هعم جرخف ناسارخ

 ،ليفلا ىلإ مدقتو هتباد نع بلهملا لَجرتف ،هنم رفنت برعلا ليخو ليفلا

 ١٢٨. -٧٢١ص ،٢٦ج ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا(١)

 بلغ ،ورمع نب عفار وخأ وهو ،يرافغلا ورمع نب مكحلا :يرافغلا ورمع نب مكحلا(٢)
 نب ميذج نب عدجم نب ورمع نيب مكحلا وه :ملعلا لهأ لوقيو .رافغ ىلإ بسنلا اذه امهيلع
 ةياور هل يباحص ةنانك نب هانم دبع نب ركب نب ةرخص نب ليلم نب ةليعن نب ثراحلا
 ةيواعم مايأ يف ةرصبلا ىلا لقتنا مث تام نأ ىلا ملسو هيلع هللا ىلص يننلا بحص

 .م٠٧٦ /ه٠٥ ةنس اهب تامو ،ورمب ماقأو ،منغو ازغف ،ناسارخ ىلإ دايز ههجوف
 .٧٦٢ص ،٢٦ج ،مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا

٩٣ 



 سالا نإ مث .نيكرشملا هلالج لج هللا مزهو ،هناباف ،فينسلاب هموطرخ برضف

 ىلع سيلو مهعبتتي ودعلا لعجو ،دربلاو جلثلا مهباصأ مهتازغ نم اولفق اسل

 امل هنإف ،بلهملا ريغ كلذ ىلا دحأ هبجي ملف ] مهنع يمأحي ةقاس بحاص سلا

 بدن ،يبسيو جرخيو لتقيف ،سانلا بعرأ دق ودعلاو [مهنع] سانلا دعاقت ىأر

 نأ هسفن بلهملا اعدو ،سانلا باقعأ يف يماحملاو ،ةقاتسلا سانلا ىلإ مكحلا

 اعد بلهملا نإ مث ةقاتسلا ىلع هلعجو ءاوللا هل دقعف ةقاتىلل بحاص نوكي

 هيف مهيلع لوقي اميف ،هتاقثو ،هءافلخ اونوكي نأ ركسعلا نم مهراتخا ]ةعامج

 ةةءاجفلا نب يرطق هباجأ نميف ناكو ،ةعامج ركسعلا رايخأ نم مهنم هباجأف

 هقاسلا يف سانلا يمحي بلهملا لزي ملف ،هتازاغم يف بلهملا قرافي ال ناكو

 اوداعو سالا ملس ىتح ،هجلاعو كلذ لثم هب لعف حيرجب وأ هلمح لجرب اذإف

 يبأ نب دعس دنعو سالا دنع لعف امو بلهملا ربخ ةيواعم غلبف ةمالتىلاب

 .(') هدلوو هلام رثكأو ێًادبأ الذ هرت ال مهللا :دعس لاقف ۔صاقو

 جراوخلا عم بورحلاب هتسرامم لوط ىلع لان ام لانامنإ بلهملا نأ لاقيف

 َيلع ةوعدب مهدالوأو هتوخأو ،هدلو دلوو ،هتاحوتفو هرفظ رثكو نيكرشملاو

 باحصأ نيب نم باجتسملا ىَمسُي دعس ناكو ،دعس ةوعدو ،بلاط يبأ نبا

 هدلو نم هعم بكر ىثح تمي مل بلهملا نإ :لاقيو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 نم لذب لبي مل هنأو ،ابكار نوسمخو ةئامثالث مهدالوأو ،هتوخأو هدلو دلوو

 لئابقو قارعلا عيمج يف بلهملا تقو يف نكي ملو لاق ،تام نأ ىلإ هودع

 ءافولاو ةنامألاو قدصلاو ملعلاو مزعلاو مزحلا يف هب ىعسي لجر ،برعلا

 سيل يذلا[٠٣٢]نايبلاو رعشلاو ةغالبلاو ةباطخلاو ثيدحلل ةياورلاو ةنازرلاو

 .٩٢١ص ۔٢ ج 4 باسنأل ا : ملسم نب ةملس 4 يبتوعلا ) ( ١

٩٤ 



 مل هنأ هلقع لامك نمو ةدومحملا لاصخلل سانلا عمجأ ناكو هلثم ضرألا يف

 هيلع نعطي ملو ،ةعاطلا موزلب هدالوأل هاياصو رثكأ ناكو طق ةنتف يف رضحي

 ةدحاو هرم الإ هتلوهك يف ادحأ بتسي ملو ،هتبيش يف ادحأ بياشي الو ببسيف

 ظحاجلا ناك اذإف ('اظحاجلا نع يكح اذكه ۔ءانخللا نب اي :ءاقرو نب دلاخل لاق

 هتيالو ةرثك ىلع ةطقسلا هذه الإ هل بسحي مل هملع ةرثكو هتفرعم ىلع
 .(" هيأر ذوفنو هرمأ ولغو ،لاجترلل

 برعلا تالاجر ةرثك عم هتعاجشو همزع ىلإ سالا جاتحا يذلا وه بلهملاو

 نبا ةنتف يف ةارشلا مايق تقو يف كلذو هعضوم نع اوزجع ذإ] ،هتقو يف

 نب يرطق تغلبف ناورم نب كلملا دبعو ناطلتسلا مهيلع لوي مل هنأو [ريبزلا

 ىتح ‘زاوهألاو مورلاف سراف دالب ىلع جراوخلا عيمجو هباحصأو ةءاجفلا

 ةرصبلا لهأ اومزهو ،ريغّصلا رسجلا ىلع اوفقوو ةرصبلا داوس ىلإ اولصو

 لهأ امأ :نيتلاح ىلع ةرصبلا لهأ ناكف مهيديأب اوقلأو ،ةميزه نيثالثب كلذ لبق

 اونطوف فعضلا لهأ اًمأو يداوبلا ىلإ مهيرارذو مهئاسنب اولَّمحتف ةوقلا

 مث .'")لتقلاو يبسلا ىرت ةقرازألا تناكو ،يراردلا يبسو لتقلا ىلع مهسفنأ

 الإ هيف اوعقو امم مهصلخي ال هنأ ةرصبلا لهأ عيمج يأر عمتجا

 وبأ ،يثلللا ،ءالولاب ينانكلا بوبحم نب رحب نب ورمع ه ١٦٢ ٢٥٥( ) ظحاجلا (١)

 ةلزتعملا نم ةيظحاجلا ةقرفلا سيئرو ،بدألا ةنأ ريبك ظحاجلاب ريهشلا نامثع

 ىلع باتكلاو تام .ةقلخلا هوشم ناكو 6هرمع رخأ يف جلف .ةرصبلا يف هتافوو هدلوم

 يف "ناويحلا " اهنم ةريثك فيناصت هل .هيلع تعقو بتكلا نم تادلجم هتلتق .هردص

 "و "ءالخبلا "و ،كولملا قالخأ ىمسيو "جاتلا "و "نييبتلاو نايبلا "و .تادلجم ةعبرأ
 ."دادضألاو نساحملا
 ،نانبل ،توريب ةيملعلا بتكلا راد ، ءابدألا مجعم :هللا دبع نب توقاي ،يومحلا رظنأ

 ٤٧٤ ٤٧٥. ۔٣٧٤ص ،٤ج ،م١٩٩١ ىلوألا ةعبطلا
 ١٣٠. -٩٢١ص ،٢٦ج باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا(٢)
 ١٣ ٠ص ۔٢٧ ج باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا(٣)

٥ ٩ 



 ('يموزخملا ةعيبر يبأ نب هللا دبع نب ثراحلا مهلماع ىلإ اوتأف بلهملا
 نم ةعامج هل لاقف ةةرصبلا ا"اريبرزلا نب هللا دبع هآلو دق ناكو عانقلاب بقلملا

 لاقف .موقلا ءالؤه رومأ رظنا۔ريمألا هللا حلصأ :مهلئابق ناسرفو برعلا هوجو

 ناسرفو مكلئابق هوجو متنأو نوردت امم رثكأ مهرومأ يف يردأ ام هللاو :مهل

 َئلع اوريشأف ،مكيرارذ يبسو مكلاومأ ذخأ ديري امنإ ودعلا اذهو ،مكموق

 انم لبقو لعف نإ هنإف ،مهبرح ىلوتي نأ هلعلف بلهملا ىلإ لم :هل اولاقف.مكيأرب
 هدنعو هاتأف ،بلهملا ىلإ ثراحلا ثعبف ێانودع هللا عفدي نأ انوجر كنمو

 ، ودعلا اذه نم انقهرأ ام ىرت امأ ديعس ابأ اي :هل اولاقف ةةرصبلا لهأ ةعامج

 يف مهل نكف ،كيلإ اورقتفاو ،كيلع مهيأر عمتجاو ،مهنع كرصم لهأ زجع دقو

 .(") كيف مهئاجرو كب مهنظ عضوم

 ةريغملا نب ةعيبر يبأ نب هللا دبع نب ثراحلا :(عابقلا ) يموزخملا هللا دبع نب ثراحلا )١(

 ناك ،رعاشلا ةعيبر يبأ نب رمع وخأ وهو ،ةكم لهأ نم ،نيعباتلا نم لاو ،يموزخملا
 ناكو ،ةدحاو ةنس ريبزلا نبا مايأ يف ةرصبلا يلو ،مهلاجرو شيرق هوجو نم ثراحلا
 هامسف ،أريحب ةيلهاجلا يف هيبأ مسا ناكو ريصقلا سأرلا عساولا وهو ،عابقلاب هنوبقلي اهلهأ

 .نيحمرلا يذب بقلي ةعيبر وبأ هدج ناكو هللا دبع ملسو هيلع هلا ىلص لوسرلا
 .٦٥١ص ،٢٦ج ،مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنأ

 نب ةزعلا دبع نب دسأ نب دليوخ نب ماوعلا نب ريبزلا نب هللا دبع :ريبزلا نب هللا دبع ( ٦)

 دولوم لوأ وهو ه ١ ةنس دلو .ركب وبأ يدسألا يشزآلا ة ةرم نب بالك نب يصق

 ةنس ةفالخلاب عيوبو ،نامثع نمز ةيقيرفإ حتف دهش ةرجهلا دعب ةنيدملا يف نيرجاهملل
 لعجو ،قارعلاو ناسارخو نميلاو زاجحلاو رصم مكحف ةيواعم نب ديزي توم دعب ه ٦٤

 فسوي نب جاجحلا هيلإ اوريس ىتح ةلئاه عئاقو نييومألا عم هل تناكو .ةنيدملا هكلم ةدعاق
 .ه ٧٣ ةنس لتق نأ ىلإ لاطبألا عافد اهنع عفادو .اهيف ركسعو ةكم ىلإ لقتنأف ،يفقثلا
 .٣٤٢۔٢٤٢۔١٤٢ص ،٣ج ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ :ريثألا نبا رظنا
 .١٤۔٩٣٠٤ص ،٣ج باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا

 .١٣١۔-٠٣١ص ،٢ج ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا(٣)

٩٦ 



 نكلو ،كانرثآ امل هللاو انإ ،ديعس ابأ اي :لاقف يميمتلا سيق نب فنحألا ملكت مث
 فنحألا ىلإ أموأو :ثراحلا هل لاقف كب انئظ دنع نكف ،كماقم موقي نم َرن مل

 كيلإ تشع ام كرصم يف نم لكف ،نيتلل راثيإ الإ كمسي مل خيشلا اذه نأ

 اَملف .كرئاط نوميمو كتبيقن نميتيو ،كب ةمغلا هذه مهنع هللا فشكي نا جار

 ةّيناطحقلا نم برعلا هوجو عامتجا ىلإ رظنو امهمالك بلهملا عمس

 يسفن يف نإ ريمألا اهيأ ،ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح ال لاق .ةيناندعلاو

 ام ينومتنكمأ نا ،هيلإ ينتوعد امإ تسل ،خيشلا اذهو تنأ ينتفصو ام نود

 فصن عيمج ذخآ نأ يلع :مهل لاق ،تلأس ام كل :مهعمجأب اولاق ،مكيلع طرتشأ

 نأ ىلإ لاومألا نم [١٣٢]يل هتيابجف ،ودعلا دي نم هحتفأ دلب لكو مكتالغ

 ةرصبلا لهأ سامخأو برعلا عيمج نم يسفنل بختنأ نأو ،مكّودع هللا كلهي

 نم مكيف ناك نإ :فنحألا مهل لاقف ،ةعاس اومجوف .لاجرلا نم تدرأ نم

 ملف ،لعفيلف طورتثلا هذه نودب ودعلا برح ىلع ردقي دحأ برعلا هوجو عيمج

 ءافولا كل :هل لاق مث بلهملا دي ىلع ،هديب فنحألا برضف مهنم دحأ قطني

 .() يضر نم يضر وأ هرك نم هرك يلع تطرش ام عيمجب

 ناعجش نم بخنتاو سامخألا ىلع ىشمف هيخأ ينبو هينب يف بلهملا ماقف

 اي :لاق مث ،دزألا لئابق نم بختنا نم رثكأ ناكو شةدجتلاو سأبلا لهأ لئابقلا

 اذه رودص يف مكيقلأل الو مكيلإو مكيف ينم آاضغب مكترتخا ام هللاو دزألا رشعم
 بلاط يبأ نب ىلع نينمؤملا ريمأ نم هتعمس ام مكبادتنا ينلمح نكلو ةودعلا

 عنمو ،مهيديأ يف امل لذب :برعلا يح نم تسيل عبرأ :دزألل لوقي وهو

 لب ،مهريغ ىلإ نوجاتحي ال ةرامغ يحو نونبجي ال اناعجشو ،مهتاذوحل

 . ١٣١ ص “ هسفن ردصملا ) ( ١

٩٧ 



 .نيقراملا لمش تتشت مهبو ،نيكرشملا ديدانص ىنفأو نيتلا اذه هللا رصن مهب

 مّدَقت ديعس ابأ اي :اولاق هفورعم نم مهلاني ناك ام عم هنم كلذ دزألا تعمس اًسلف

 بلهملا نأ مث كمامأ الإ تام الو كنع كنم دحأ مزهنا ام هللاوف تئش ثيح انب

 مهدئاقو ةقرازألا نم جراوخلا ةبراحمل برعلا نم راتخا ام عيمجب جرخ

 عورتلاو ديدحلاب نيعنقتم فلأ ءاهز يف اوناكو ،ةءاجفلا نب يرطق ذئموي

 ىثح برحلا مهشوانو رسجلا ىلع مهقحلف 0 قدحلا الإ مهنم رصبي ال ضيبلا

 هتباد نع بلهملا لَجرتف ةلاجر هباحصأ لج ناكو .رسجلا نع مهلازأ

 وهو موقلا ىلإ مدقتو ،هديب هءاول بلهملا ذخأو هيدي نيب هدالوأ عيمج لجرتو

 .() :ارعش لاجترا لوقي

 (")قةنت وأ ةدعتصلا بضخي نأ اقح سيئر لك ىلع نإ
 ،لتقلا مهيف اورثكأف مهفانكأ هللا هحنم مث ةةعدر هباحصأ ىلعو هيلع تناكو

 ًاقادرس رشع ينثا هقدارس لوح برض ةقرازألا ىلإ لزن امل بلهملا ناكو

 نود هباحصأو هسفنب هيف لاتقلا ىلع اموي مهنم لجر لك ىلع ضف دقو هينبل

 لوقي وهو ،نامع لهأ نم هيدي نيب رجازو .هموق يف كردم جرخف هتوخا

 .() :ارعش

 اهانفأ هفيسب يذلا وه اهاج نإ كردم قرازألل لق

 اهاظل مكيلصي يذلا وه اهاتأ مكفتحل يذلا وه

 (١ُهاقشأ مكلبق نم ىلص امك اهارس هدالب نم ينغي وأ

 )١( ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج٦٢، ص١٣٢.
 )٢( هسفن ردصملا ص١٣٢.

  69ص ۔٢ج ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ١٣٢.

 )٤( هسفن ردصملا ص١٣٢.

٩٨ 



 بلهملا ىلإ ةميزهلاب ىضفأ ىتح سائلا مزهف ،يتفلا ورمع هيلع جرخف

 انم نوضري مهنإف هيلع اوبلغ ام مهغلبف مهعد :هيبأل كردم لاقف شيجلا صحفف

 ةفرعمل هيأر بلهملا لبقف .مهيلع تلمح اوعجر اذإف ،انم نوبيصي ام لوأب

 برحلا رومأب هتفرعمك مهتفرعم هدالوأ ىأر امل مهنم لبقي ام اريثك ناكو هنباب

 التق مهنم لتقف هليخ يف كردم مهل أيهتف ]٢٣٢[ هدالوأ يأرب نمتأي ناكف

 انأ :ةقرازألاب حاصو هب ىمرف ،هرفغم عزنو سانلا كردم ىمحو .اعيرذ

 عجرف ،مهقدنخ يف مهلخدأ ىثح مهرثأ يف لزي ملو ،لمأ ام مكيف كردأ كردم

 .(") :ارعش (')مجعألا دايز لوقي كلذ يفو ،هلعف ركشو هيأر هل دمحف هيبأ ىلإ

 كيتعلا ىتف تنأ مويلا اذهو موي لك كتمدع ال كردمأ

 كيبأ ىلع لضأ دق ورمعو ورمع ليخ بلهملا نع تففك

 كيتعلا لجرلا ةراشإ ترشأ اوهز ليخلا تيأر نأ اسلف

 كيلملا عنص نم ناك كلذو حيشم لبتقم فلأك تنكو
 .(")كولملا دالوأب اوبستنا اذإ ًاموي تنأو كولملاو كموقو

 نب يرطق نأ انغلبف :لاق بلهملا برح ةقرازألا ىلع لاطو لاتقلا ةتشاو :لاق

 نم بلقلا يف الجر ىأرف كلت مهبرح يف موي تاذ رظن ةءاجفلا

 دبع ينب ىلوم ،يدبعلا ةمامأ وبأ .مجعألا _ ميلس وأ ناميلس نب دايز :مجعألا دايز )١(
 بقلف ةمجع ةناسل يف تناك ظافلأل ١ حيصن ذ رعشلا لزج ةيومأل ١ ةلودلا ءارعش نم ۔ سيقلا

 ‘ اهيف تامو 6هرمع لاطو اهنكسف » ناسلا رخ ىلا لقتناو ناهفصأ يف أشنو دلو ‘ مجعاألاب

 فاخيو بلهملا هيرادي ،۔ًاءاجه ناكو ،ثارمو حئادم هيف هلو ،ةةرفص يبا نب بلهملا رصاع

 .هتمقن

 مجعم :هللا دبع نب توقاي ،يومحلا رظنأ ٥. ٤ص ،٣ج ،مالعألا :نيدلا ريخ يلكرزلا رظنأ
 ٣٥٣. ۔٢٥٣ص ،٣ج ‘ءابدألا

 .٣٣١ص ۔٢٧ ج ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ( ٦)

 (٣) ،۔هسفن ردصملا ص١٣٣.

٩٩ 



 ،بلهملا ينعي رحاتىلا اذه تيأر ام :لاقف هباحصأ ىلإ تفتلاف بلهملا ركسع

 الإ ،راهن وأ ليل يف مركم الو.ةديكم ىلع اومزعي مل مهنأل ارحاس هوّمس امنإو

 الإ مزحلا عنص رحاسلا اذه تيأر ام :لاقف ،ًارحاس كلذب هوّسسف ،مهب نطف

 ىسع نينمؤملا رشعم ةلمحلاو ،ةدتثلا ةلحو ،بلقلا ةفخ ىلإ نورت الأ ،مويلا

 نم اوحن هفيس نم لسف هنم باهملا هعمس :لاق ،هنم مكحيريو هلتقي نأ هللا

 (') نولماع مهنأ كشي ملو أيهتو ،عباصأ عبرأ

 ظتعمس ام يرطق نم تعمس دقو بلهملا عم تنكو :مساقلا نب جاجحلا لاق

 ىلإ تئجف ةنميملا ىلإ ضكرأ تيضمو ۔أيهتو مآزحت دقو بلهملا تكرتف

 ةعاسلا هتبقرب ذخؤي ال كابأ قحلإ :هل لاقف ةنميملا ىلع وهو ةريغملا

 لمح دق يرطق انقفاوف ضكرن ةريغملاو انأ تئجف ،تعمس ام هتربخأو

 هانلخف ،ههجو نعرسحرو اهاقلأف هتمامع نم ةبرقم ىلإ :ةريغملا برضف

 :لوقي لعجو ،مهزكارم ىلإ مهةر ىتح مهبراضف موقلا يقل مث ،نئموي دسأتسا

 زرجلاب هبرضف ةريغملا هيلع ةشف .يرطق هيلإ صلخف للا ءادعأ اي يلإ

 نب ةديبع لاقف ةةبرّضلا هتنخثأ دقو هولمحف جراوخلا هيلع ىماحو .هعرصف
 .(") :ارعش (آ)لاله

 ٢ ص٣٣ ١. ج باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ) ( ١

 مهئارعشو ةقرازألا ءاسؤر نم ،يركشيلا لاله نب ةديبع :لاله نب ةديبع(٢)
 ىلع مكلدأ لاقف ۔هتعيابم اودارأو ،مهيف نيمدقملا نم هجورخ لوأ يف ناك ،مهئابطخو

 ىلإ ةديبع لظو ێًايرطق اوعيابف ، ينزاملا ةءاجفلا نب يرطق :ينم مكل ريخ وه نم
 لابج يف سوق نصح ىلإ زاحناو ،هقرافف ،ةةقرازألا نيب فالخ عقوو ۔ًانمز هبناج
 يف ةديبع رصاح ميظع شيج يف يبلكلا دربألا نب نايفس جاجحلا ريسف ،ناتسربط
 .م٦٩٦ /ه٧ا٧ ةنس هلتقو سوق نصح
 -۔مهبطخ مهرعش جراوخلا ناويد .٩٩١ص فج ،مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنأ
 ىلوألا ةعبطلا ننانبل توريب ،ةريسملا راد “فورعم فيان قيقحتو عمج ،مهلئاسر

 .١٩ص ١٩٨٣.
 )٣( باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج٦٢، ص١٣٤١٣٣.



 بهصأ عقنلاو زرجلاب هبرضيف هدحو ةريغملاب يرطق لآ نم

 بيهتي ةبيه اذ ال ناك دقو هتسا ىلع نينمؤملا ريمأ ىعقأف

 بقرتم عبار مويل ينإو ا هسوحنانيلع مايأ ةثالث
 بذكي سانلاب نظلا نإ نظلا اوعد ةحيصن نارقلا يباحصال لوقأ

 [٣٣٢]بذشُم عذج ناتيفلا بكر اذإ يتيطم نوكت نأ الول هللاوف

 ('بضغي بان يذلل يلثمو تبضغ يذلا انأ تلق موي يعانق تفشك

 مكبراح نإ ]بلهملا برح لبق هباحصأل لوقي ةءاجفلا نب يرطق ناكو :لاق

 اذإ ،هدمي٬رخآلا هفرطب ذخأتبوث فرطب متذخأ نإ ،هوفرعت يذلا وهف [بلهملا
 ةصرف ىري نأآ]آلإ ،هوأدبت نأ الإ مكأدبيال .هومتددمأ اذإ هلسريو ،هومتلسرأ

 يرطق لاقو .ميقملا ءالبلاو .غوارملا بلعثلاو ربزهلا ثيللا وهف ،اهزهتنيف

 ذخأيو ،هوزجانت ىتح مكزجاني ال لجر وهف ،بلهملا مكءاج نإ :هباحصأل اضيأ

 ناك بلهملا مهاتأ نأ املف .مئادلا ركملاو ،مزاللا ءالبلا وهو ،مكيطعي الو مكنم

 برح أبع امل.اهيف هركمو .برحلاب بلهملا ةبرجت نم ناكو ،لاق امك مهل

 مهرومأ تثشتو ،مهتملك تفلتخا ىتح مهب ركم .مهنيب رمألا لاطو ةقرازألا

 ةمومسم ًالاصن لزغي ناك ةقرازألا نم الجر نأ كلذو ،ديري ام ىلإ لصوف

 ملس هلصن نم ةلصن هتباصأ اذإ ناك نم لقو ،بلهملا باحصأ اهب يمريف

 ،ىلاعت هللا ءاش نإ هومكيفكأ انأ :هباحصأل لاقف بلهملا ىلإ هربخ عقوف ،شاعو

 قلا :هل لاقف يرطق ركسع ىلإ مهرد فلأو باتكب هباحصأ نم الجر هَجوو

 هل لاقي دادحلا ناكو كسفن ىلع رذحاو :ركسعلا يف مهيلإ سيكلاو باتكلا اذه

 نإف دعب اًَمأ :باتكلا يف ناكو بلهملا هرمأ ام لعفو لجرلا ىضمف ،يزبأ

 )١( .ج ،باننألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ص٤ ١٣.



 كدزن اهنم اندزو\اهضبقاف مهرد فلأب كيلإ تهجو دقو ،يلإ تلصو دق كلاصن

 لاقف ؟باتكلا اذه ام :هل لاقف يزبأب اعدف يرطق ىلإ باتكلا عقوف هللا ءاش نا

 يرطق هب رمأف ،اهملع ملعأ ام يردأ ال لاق ؟مهارتلا هذهف لاق :يردأ ال

 تلتق :لاقف ةبلعث نب سيق ينب ىلومريغّصلا هبر دبع ءاجف هقنع تبرضف

 مهفالتخا لوأ اذه ناكف ،رفاك باتكب الإ ،نيبت الو ،ةقث ريغ ىلع انمؤم الجر

 .() هعبتا نم عم هبر دبع هنع لحرف

 مهمزهي لزي ملف ،مهمزهو ،بلهملا مهب رفظ ،جراوخلا ةملك تفلتخا املف

 لصأتساف ،نامرك دالب رخطصإو ،ناهبصأ مهلخدأ ىتح ،ةميزه دعب ةميزه

 نم الإ مهعمج نم قبي مل ىثح ،مهدابأو بلهملا دي ىلع مهمزهو مهتفأش هللا

 ،برغملا يصاقأ ىلإ هسفنب بره وأ .ةيدابلا يف برعلا لئابق ضعب يف رتست

 رثكأ وهو ،مويلا رثك ىتح ،بؤغملا دالب ةارتثلا بهذم لوخد ببس وهو

 نم مهعنمو ،مهرومأ تتتشت كلذلف ،فالتخالا ةرثك مهيف نأ آلإ ،ةارش نادلبلا

 .(") مهترثك ىلع مايقلا

 . اهيلإ ةرصبلا لهأو سائلا عجر شةقرازألا مزهو بلهملا دي ىلع هللا حتف اسلف

 هللا ءافأ ام اذه :لاومألا ىلع بتكي ناك كلذل بلهملا ةريصب ىمست ةرصبلاف

 اي ةرصبلا لهأل نولوقي ةفوكلا لهأ ناكو ،يكتعلا ةرفص يبأ نب بلهملا ىلع

 ]٢٣٤[. ") بلهملا يلاوم

 )١( .ج ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ص٤ ١٣٥١٣.

 (٦٢) هسفن ردصملا ص١٣٥۔١٣٦.

 (٣) هسفن ردصملا ‘ ص١٣٦.



 ينب دحأ ،'')يرقشألا نادعم نب بعك عم حتفلا باتكب بلهملا ثعبو :لاق
 ينب نع ينربخأ بعك اي :هل لاق جاَجحلا ىلع مدق اسلف ،مهف نب كلام نب ورمع

 ًأاحمس آداوجو اسراف ديزيب ىفكو ،مهسرافو مهديس ةريغملا :هل لاق ،بلهملا

 عقان مس كلملا دبعو ،كردم نم رفي نأ عاجشلا يحتسي الو ،ةصيبق مهّيخسو

 جاجحلا هل لاق ،ةدجن لضفملاب ىفكو باغ ثيل دمحمو تفاعز توم بيبحو

 هلضف :لاق ؟خيشلا نم مه نيأف :همالك عطقي نأ ديري مهل هتفص هضاغ دقو

 ةامح مه :لاق ،مهلاوحأ يل فصف تقدص :لاق سانلا ىلع مهلضفك مهيلع

 اوناك :لاق ؟دجنأ ناك مهّيأف :هل لاق ،تابثلا ناسرفف ليللا ىتأ اذإو اراهن حزتللا

 متنك فيكو ؟بلهملا مكل ناك فيكف :لاق .اهفرط نيأ ىردي" ال ةغرفملا ةقلحلاك

 نم جاجحلا بجعف لاق .دلولا رب ام هلو دلاولا ةقفش لثم انل ناك :لاق ؟ هل

 اهّيأ :لاق ؟مالكلا اذه تددعأ تنكأ هل لاقف هنع هلأس ام عيمج ىلع هتغالب

 ال اباوج هل دعأف هنع ينلأست ام ملعأ ىئح كريمض ىلع ًاعلطم تنكأ كلملا

 هل لاقف ،ىلاعت هللا هزعأ ريمألا لاؤس ردق ىلع يباوج امتإو۔هللا الإ بيغلا ملعي

 ،ظكهَجو ىئح كب ملعأ ناك بلهملاف كولملا ىلإ دفوي كلثم .كرد هلل :جاجحلا

 لاق ،ساتلا عضوي ام ال قولخملا مالكلا هللاو اذه لاقو ،ظةّينس ةلصب هل رمأو

 رهظأو ،ريرتسلا ىلع هعم هسلجأ حتفلا دعب جاجحلا ىلع بلهملا مدق املو

 ابأ اي هللاو تنأ هل لاق مث ،بلهملا ديبع متنأ قارعلا لهأ اي :لاقو هربو هماركإ

 ةرعاش سراف كلام وبا ،يرقشألا نادعم نب بعك :يرقشألا نادعم نب بعك )١(

 ةةرفص يبأ نب بلهملا باحصأ ةلمج نم دودعم ناك.ناسارخ ءارعش نم بيطخ

 .ه٠٨ ةنس يفوت .دزألا لئابق نم ،رقاشألا نم وهو .ةقرازألا بورح يف نيروكذملا
 .٩٢٢ص ،٥ج ،مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنأ



 ١) ! )٢(. 'يدايإلا طرقل لاق امك ديعس

 ا"١علطضم برحلا رمأب عارتلا بحر مكرد هلل مكرمأ اودلقو

 :لوقي وهو ةعاتسلا عمسأ يتأكل هللاو ،ريمألا هللا حلصأ :لاقف لجر هيلإ ماقف

 :(ُ[إرورس ألتما ىتح جاجحلا رسف ،رعشلا دشنأ :يدايإلا طيقل لاق امك بلهملا

 اعّبُمو ارولط اعبتم نوكي هرطشأ رهدلا اذه بلجي الاز ام
 اعرص الو اير ال يأرلا مكحتسم هتريرب رزش ىلع متتسا ىتح

 اعشخ هب هوركم صغ اذإ الو هدعاس شيعلا ءاجر نا افرتم ال
 ٦) اعفترم روهشملا كردق لزي ملف ةحلاص هللا كازج درعس ابأ

 ناسارخ هاآالو ناورم نب كلملا دبع ىلإ بلهملا حتف باتك لصو املف :لاق

 :لاقف ('يلظنحلا ءانبح نب ةريغملا هاتأف ،اهروغث رثكأ حتفف ،اهلك اهراوجو

 ةريحلا لهأ نم ،لحف يلهاج رعاش ،يدايإلا ةجراخ نب رمعي نب طيقل :يدايإلا طيقل )١(
 نيعلطملاو هباتك نم ناكف ،فاتكألا يذ "روباس " ىرسكب لصتاو .ةيسرافلا نسحي ناك
 نأب اهيف مه رذني هموق ىلإ اهب ثعبو ةديصق بتك .هتمجارت يمدقم نمو هتلود رارسأ ىلع
 .هلتق مث كناسل عطقو 6 هيلع طخسف 6 ىرسك ديب تعقوف 6 مه وزغل شيجب مهيلإ مداق ىرسك

 ٢٤. ٤ص ،٥ج مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنأ
 )٢( ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج٢، ص١٣٦۔- ١٣٧.

 )٣( ،يناغألا باتك :نيسحلا نب يلع ،يناهفصألا رظنا ج٢٢، ص٥١٠.
 )٤( باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج٢، ص١٣٧.

 )٥( " ،يناغألا باتك :نيسحلا نب يلع ،يناهفصألا رظنا "كفنا ام ج٦٢٢، ص٥١٠.
 ٥١٠. ص ، كسفن ردصملا يف تايبألا رظنأ ( ٦)

 رعاش ،يميمتلا يلظنحلا ةعيبر نب ورمع نب ةريغملا : يلظنحلا ءانبح نب ةريغملا )٧(

 همأ ىلإ هتبسنب رهتشا .ىسيع ابأ ىنكي ةةرفص يبأ نب بلهملا لاجر نم ناك يمالسإ

 حدم يف هرعش ذفنأ :ينابزرملا لاقو ،نْيَبخ همساو هنبجل هيبأ ىلع بلغ بقل ءانبح : ليقو
 ىلع ( دنقرمسو نوحيج نيب) فسن يف اديهش تام .ةقرازألل مهبرح ركذو ،هينبو بلهملا
 .صربأ ناكو ،ىراخب نم ةبرقم
 باتك ،نيسحلا نب يلع ،يناهفصألا .٨٧٢ص ،٧ج ،مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنا
 .٨٥ص ،٣١ج يناغألا



 تلق فيك :هل لاق ،تزجوأف كتحدمو ،اولاطأف كوحدم ءارعشلا نا كلملا اهيأ

 )'':]٢٣٥[ [رعش تلق :لاق ؟

 رطملاو هللا دعب بلهملا الا هل ثايغ ال ًابيدج ""قارعلا ىسمأ

 رجتثلاو ماعنألا هب شيعت اذو مهرامذ نع يمحيو ("ادوجي اذه

 (")رَمُعغ وأ قيدصلا مهيف هنأك مهلهاجم نع ميلح مهيلع لهس

 (")رفتسلا ههجوولجيو "مزحو ئؤر ترضح نإ لاوهألاو برحلا هديزت

 نيعبرأ هاطعأف ،مهرد فالآ ةرشع تيب لكب :لاق ،ينلس :بلهملا هل لاقف

 دزألا نم هموقو بلهملا برح ركذي ("يعازخلا يلع نب لبعد لاق ةفلأ

 اهيلإ ،مهعوجرو اهلهأ نع فوخلا باهذو ،ةرصبلا نع مهءالجإو ةقرازألل

 :) ارعش مهباصأ ام مهباصأو اهنم اولجأ نأ دعب

 اننيمأل ١ هيمسأ نأ ىوه اي ديعس ينب دزأ دزأل ١ اًمأف

 انيزّيحتملا ةريج ةمعنو اعفد ما ري نيح نكرلا معنف

 انيرع ةكرعم لكب دوجت دحم تملع ي ذلا دسأل ١ مش

 )١( ج ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ١٢. ص١٣٨.

 )٢( " يناغألا باتك :نيسحلا نب يلع ،يناهفصألا رظنا "دابعلا ج١٣، ص٥٩.
 (٣) ص كسفن ردصملا رظنأ "دوذي اذه" ٩.

 )٤( ،هسفن ردصملا رظنأ " رمع وأ نامثع مهنيب امنأك" ص٦٠.
 )٥( هسفن ردصملا رظنأ "امزعو امزح" ص٦٠.

 )٦( هسفن ردصملا يف تايبألا صن رظنأ ص٥٩۔ ٦٠.

 نب دبع نب شادخ نب ناميلس نب نيزر نب يلع نب لبعد : يعازخلا يلع نب لبعد )٧(
 ،رابخأ هل ،دادغب يف ماقأ ،ةفوكلا نم هلصأ ،ءاجه رعاش ،ةميزخ نب سنأ نب سنأ نب لبعد

 ىعدت ةدلبب يفوت .ءا رعشلا تاقبط يف اباتك فنصو ،يرتحبلا قيدص ناكو ،ديج هرعشو

 ۔٣ج ، ءابدألا مجعم :هللا دبع نب توقاي يومحلا رظنأ .ناتسزوخ طساوأ يف ببيلطلا

 ٥ ٣١ ٠ ٣٢. ص

 ١٣. ٤ص ۔٢ ج باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا )()



 انيلفاس لفسأب تحاس دقو تلقتساف ةريصبلا اوعفر ُمُه

 انيحت نأ افوخ بارعألا ىلإ الاجترا اهلئابق تمزع دقو

 انيبذعتملا ةرجهلا دعبو زع دعب اونوكي نأ اوداكو

 انوضترم كب اننإ اودانت دي عس وبأ نيأ ليق املف

 انيهراك ءابإ مهنم ىرن هاوس اوركذ املك اوناكو

 انيضّرعتملا مذقي ميدق خيش ءاجيهلا ىلإ مهداقف

 انوجألا هتَرغ ضايب ءيضي رغأ اهرسحي تارمغلا اوخأ

 (')نورحلاو ةريغملاو اهيلإ ًأديزي اعدو اكردم حتثوت

 هتأ كلذو بلهملا نب بيبح ديري نورحلاو :هلوقو. بلهملا دالوأ مهلك ءال ؤه

 يمسف كلامش ١ و هنيميب نع ي ولي ١ ةمهمه مهيلع مهمه برحلا تذدتشا ا ذا ناك

 دالوأ نسحأ نم ناكو هناكم حربي مل هباحصأ مزهنا اذإ ناكو كلذل نورحل

 نمتأيف .هبورح يف هرواشي بلهملا ناك ام اريثك ،بورحلا رمأ يف ايأر بلهمل

 :(")[رعش لبعد ةديصق نمو هيأر

 انيع ابأو مهكيلم دبعو مرق وهو لضفملا اهدلقو

 انيمض اهيف دّمحم ناكو دايز اهدقو اناورمو

 انيدقوملا بورحلا ىلصت دقو اهالطصاو ةصيبق اهدقوأو

 [٦٣٢]انينجلا هدلوم لبق بيشت ابورح يلفو ةراغ جئاتن

 انينتسلا مهدجمب اومسو دقف مهتمدق يلايللا نكت ناف

 انيربلا نهنم ناص ىرايح موق ناوسن نع راعلا الجف

 .٥٣١ص ،هسفن ردصملا )١(
 )٢( ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج٦٢، ص١٣٩.



 انيلطصملا دنع جاوزألا نم ديعس وبأ ءاسنلا ىلإ بحأ

 ('١نيرباغلا يف همساب ىعديو موي لك ةلوعبلاب ىف

 يف راص اهنع شيجلا الجأو ةرصبلا لهأ نع فوخلا بلهملا بهذأ ذإ ينعي
 ... ةقرازألا نيبو بلهملا نيب ناكو : لاق ،نهجاوزأ نم ربأ ءاسنلا سفنأ )"

 لهأ مهف ،تام دق بلهملا نأ ةرصبلاب ربخلا شاط ،ربخلا سالا ىلع يمعو

 ،سانلا ماقأف .مهنم لتق امو حتفلاب هباتك درو ىتح قيدابلا ىلإ ةلقتلاب ةرصبلا

 نبا رعشب الثمتم بلهملا لوقي كلذ يفو ةيدابلا ىلإ مهنم جرخ ناك نم عجرو
 :(ُ)[("ةاصرربلا

 امتقتأ نأ لثم ةايح يسفنل دجأ ملف ةايحلا يقبتسأ اتزرحأف

 '"١مذجت نأ ىتفلاب انيوهلا لابح تكشوأ هراكملا شغي مل ءرملا اذا

 :ًارعش نيلثمتملا ضعب لوقي كلذ يفو

 ازاجتنا زجتني يمسولا نم ثيغ لك بلهملا هللا ىقس

 .٩٣١ص هسفن ردصملا ( ١)

 .لصألا نم دوقفم مالك )٢)

 نب ةرم نب ةثراح يبأ نب فوع نب ةرمج نب ديزي نب بيبش همساو :ةاصربلا نبا )٣(
 اهمساو نهمأ بقل ءاصربلاو .نافطغ نب ثير نب ضيغب نب نايبذ نب دعس نب فوع
 امناو ءاصرب نكت ملو .ةثراح يبأ نب فوع نب ثرحلا تدنب ةمامأ ليقو ةفاصرق

 ناك ةةيومأل ١ ةلودلا ءا رعش نم يمالسإ حيصف نسحم رعاش بيبشو م اهضايبل تبقل

 .مهنيب تناك برح يف ،ءيط نم لجر هنيع باصأ ،روعأ ناك هموق يف اديس افيرش
 راد ،نوراه دمحم مالسلا دبعو ،ركاش دمحم دمحأ حرشو قيقحت ،تايلضفملا :رظنا

 لوحف تاقبط : مالسلا دبع نب دمحم ۔ يممجلا .٩٦١ص ةنماثلا ةعبطلا “فراعملا

 نب يلع ،يناهفصألا رظنا .٧٢٧ص ،يناثلا رفسلا ،ةدجن ،يندملا راد ،ءارعشلا
 .٢٦٤ص ،٢٦١ج ،يناغألا باتك :نيسحلا

 )٤( ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج٦٢، ص١٣٩.
 ،يناغألا باتك :نيسحلا نب يلع ،يناهفصألا رظنا "دجأ ملف ةايحلا يقبتسأ ترخأت " )٥(

 .٩٦٤ص ،٢١ج
 )٦( هسفن ردصملا يف تايبألا رظنا ص٤٦٩.



 ('))زاوغلا يغبت مهليخ سباوع تءاج موي بلهملا بهو امف

 ، هيلع الا هللا ءافأ امو بلهملا ةريصب ةرصبلا سيق نب فنحألا لاق كلذ دنعف

 :(")ءانبح نب ةريغملا لوقي كلذ يفو

 بهتلت برحلا يلايل قارعلا نع ةحلاص هللا كازج ديعس ابأ

 ُبهتني ًءيفلأو نهتمم نيتلاو ةيدكم ءايمع ةنتف يف سانلاو

 (")١وبهذ دق سابلا ديدح نع اوحبصأ مهب ءالبلا لح ذإ كعافد الول

 ورمب ىلوت مث نينس سمخ ناسارخ ةيالو ىلع حتفلا دعب بلهملا ماقأو :لاق

 ماعلا يف هدلوم ناكو ةنس نيعبسو نينثا نبا وهو نينامثو ثالث ةنس دورلا

 دق :لاق ةافولا هترضح اّملف٬ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيف ضبق يذلا

 فتح تومأ انأ اهف .ناسرفلا تعراقو نارقألا تلزانو بورحلا ترضح

 :("[رعش هتوم دعب (أ"يميمتلا ةعسوت نب راهب لوقي هيفو ،يفنأ

 بلهملا دعب دوجلاو ىدنلا تامو ()ىتفلل برقملا وزغلا بهن الا

 ١٣٩. ص ۔ ٢ج ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ) ( ١

 )٢( ص ‘، هسفن ردصملا ١٤٠.
 )٣( هسفن ردصملا ص١٣٩.

 يف ركب رعاش ،لئاو نب ركب ينب نم ،نابتع يبأ نب ةعسوت نب راهن :ةعسوت نب راهن )٤(
 هل تضزتف ةبيتق مأب راجتساو برهف ،هبلطف ،ملسم نب ةبيتق اجه ،ًءاَجه ناك .ناسارخ
 هل :يدمألا لاق .ةرفص يبأ نب بلهملا ءاثر يف تايبأ هل .همركأو هنع يضذزف /اهنبا

 .ديجلا ريثك وهو ،درفم ناويد
 .٩٤ص ،٨ج ،مالعألا :نيدلا ريخ يلكرزلا رظنا

 .٠٤١ص ،آ٢ج ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ()

 ،يربطلا خيرات :ريرج نب دمحم ،يربطلا :رظنا "ىنغلل برعملا وزغلا بهذ الأ " )٦(
 .٥٥٢٣ص ‘ ٦ج ةعبارلا ةعبطلا ظةرهاقلا فراعملا راد
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 ا')برغمو قرش لك نم اضبق دقو ('هحيرض نهر دورلا ورمب ماقأ

 [ ]٣٧ ٢ :ارعش هيثري ءانبح نبا اضرأ لاقو

 ربقلاو فياق نلا هتراو برقلا ذا اهديمع يغبت رايخألا تلحأرت

 رفق هلثم نم راصمألا ىلتبال الأ هلثم بلهملا دعب له نولوقي

 اركس هب باصملا الإا نب سيلو هينب اوماق موي ىراكس انأك

 رقو هفلاح عمتسلاو ىمعلا لثمب هبغت للج]رلا راصبأ نود ىتأ
 رخصلا عدصناو مصلا لابجلا هتكب امئأك ىتح نوضرألا تدام دقو

 رهنلا عطقي ول ناتسراخض ىلعأو هدعب دنقرمس ىوقث نأ نوجرتأ

 (")٬رشحلاو ةمايقلا طارشأ رصقلا نم اهرانش ضزأب انشي نأ نود نمو

 يوحي نأ ردقي مل ةميركلا هلئاصخو بلهملا لاوحأ فصي دحأ لعج ولو لاق

 الإ مولعلا نم ناك سنج يأ يف ،هدعب فلأ باتك نم سيل هنأل ،كلذ نم ائيش

 هفصو دقو .هدوجو هتسايسو ،هتغالبو ،هماكحأو ،بلهملارابخأ نم هيف عقو

 نب دلاخ عم سلج "بلكلا نبا نأ كلذو ،مزحأف٤رصتخاو نسحأف يبلكلا نبا

 نوتعت امريمألا اهيأ :يبلكلا لاقف ؟ددؤتسلا ام اوركاذتف .يرسقلا هللادبع

 كلذو اذريخو ةسايتسلاف مالسإلا يف اًمأو ،ةسايرلا ةيلهاجلا يف :لاق ؟ددؤتللا

 كردي الو ،لقعلاب الإ فرتثلا كردي ال :لوقي يبأ ناك تقدص :لاقف ،ىوقتلا
 هملحب فنحألا داس هتاف ، كوبأ قدص:دلاخ هل لاقف ،لوألا كردأ امب الإرخألا

 هذهب بلهملا داسو هئاهدب ةبيتق داسو هل ةريشعلا ةبحمب .عمسم نب كلم داسو

 لاق ،ملعلاو ةقعلاو مزحلاو ةعاجتثلاو مركلا نم اهيف داز نأ ىلإ۔اهلك لاصخلا

 ٢٥. ٥ص كسفن ردصملا رظنا "ةحيرض ىنه ر ذورلا ورمب اماقأ " ) ( ١

 .٥٥٣ص ،هسفن ردصملا يف تايبألا صن رظنا )٢(

 .١٤١ص ،٢٦ج ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا )٣(



 اذإ هأ كلذو ،هسفنل مهريخ ،سانلل سانلا ىقبأ بلهملا ناك تقدص:يبلكلا نبا

 نمو هنم داقي الئل لتقلا نمو عطقي الئل “فرتثلا نم هسفن ىلع ىقبأ كلذك ناك

 لاق ،هسفن ىلع هئاقبإل ۔هنم سالا ملسف شحي الئل ةيرفلا نمو ظدلج الئل ىنزلا

 .(')بلهملا يف تناك لاصخلا هذهف :دلاخ هل

 : [ةءاجفلا نب يرطق ]

 نب ديزي نب ] نزام نب ةنوعج همساو ةءاجفلا نب يرطق امأو :فنصملا لاق

 نب ميمت نب ورمع نب [ كلام نب نزام نب صوقرح نب ةيباك نب رثنخ نب دايز

 نايعألا تايفو يف ناكلخ نب دمحأ خيشلا ركذ دقف ، (")يجراخلا ينزاملا رم

 هيلع ملسو ،لتاقي ةنس نيرشع يقبو ،ريبآزلا نب بعصم نمز يف جرخ هلأ

 وهو ،شيج دعب ًاشيج هيلإ لصوي ،يفقثلا فسوي نب جاجحلا ناكو ةفالخلاب

 مه رابخأ نم لماكلا باتك يف دربملا ساتعلا وبأ ركذ دقو :لاق ،مهيلع رهظتسي

 نايفس هيلإ هجوت نأ ىلإ .كلذك مهنيب لاحلا لزي ملو ظةريبك ةعطق ،مهتايرجمو

 هيبأل ليق امنإو ،ةرجهلل نيعبسو نامث ةنس هلتقو هيلع رهظف يبلكلا دربألا نبا

 ]٢٣٨[ هيلع يقبو ،هب يمسف ،ةأجف هلهأ ىلع مدقف ،نميلاب ناك هتأل ةءاجفلا

 اذه يف هودلقو ةسداسلا ةماقملا يف يريرحلا هانع يذلا وه يرطقو املع

 بورحلا ريثك مادقم اعاجش الجر ناكو ،جراوخلا ديلقت ةماعزلا رمألا

 :("[رعش هسفنل ابطاخم لوقي كلذ يفف توملا باهي ال سفنلا يوق عئاقولاو

 )١( ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج٦٢، ص١٤١.

 توريب ةفاقثلا راد نامزلا ءابنأو نايعألا تايفو :ركب يبأ نب دمحأ ناكلخ نبا ( ٦)

 . ٩ ٢ص عبارلا ءزجلا ،نانبل

 )٣( ،هسفن ردصملا ص٩٣- ٤ ٩.

١١٠ 



 يع ارث ال كحيو لاطبأل ١ نم ١) امحاعتث تراط دقو اهل لوقأ

 يعاطث نل كل يذلا لجألا ىلع ("»وي ءاقب تلأس ول كلإف

 عاطتسمب دولخلا لين امف اربص توملا لاجم يف ًاربصف

 عاريلا عنخلا يخأ نع ىوطيف ("هزع بؤثب ةايحلا بوث امو

 عاد ضرألا لهألا هيعادو () يح لك ةياغ توملا ليبس

 "عاطقنا ىلإ نونملا هملستو مرهيو مأسي طبتغي مل نمو
 ا'اتملا طقس نم ةع ام اذإ ةايح ىيف ريخ ءرملل امو

 نبجأ عجشت يهو ،لوألا بابلا يف ةسامحلا باب يف ةروكذم تايبألا هذهو :لاق

 سفن نع الإ تردص امو ۔اهلثم بابلا اذه يف فرع امو ىلاعت هللا قلخ

 نيروهشملا برعلا ءابطخ ةلمج نم دودعم وهو. ةّيبرع ةماهشو ةيبأ ةدحاو

 هيفف ،دييقتلا نع ينغي اطبض هدادجأ ءامسأ طبض دقو :لاق.ةغالبلاو ةحاصفلاب

 يف ىتلا ظافلألا كلذكو ،ىنعمو ةيافك هيفف طبضلا اذه ىلع دمتعيلف. ليوطت

 ١ )هلاقم ىهتنا ملع أ هللا و ةطوبضم تايبأل ٧( .

 ۔مهبطخ مه رعش .ج راوخلا ناويد رظنا "ءايح تشاج دقو اهل لوقأ " ) ( ١

 ٦. ٩ص .مهلئاسر

 )٢( " ،هسفن عجرملا "موي ةايح تبلط ول كناف ص١٦٩.

 ،مهلئاسر ۔مهبطخ ۔مه رعش .ج راوخلا ناويد رظنا "دجم بوثب ةايحلا لوط امو " 69

 .٩٦١ص

 )٤( " هسفن عجرملا رظنا "يح لك جهنم توملا ليبس ص١٦٩.

 )٥( " ،كهسفن عجرملا رظنا "عاطقنا ىلإ ءاضقلا هب ضفنو ص٠ ١٧.

 )٦( ،مهلئاسر ۔مهبطخ ۔مهرعش ،ج راوخلا ناويد يف تايبألا صن رظنا ص١٦٩۔ ١٧٠.

 )٧( نايعألا تايفو :ركب يبأ نب دمحأ ناكلخ نبا ج٤، ص٩٤۔ ٩٥



 :هدعب مهنأش نم ناك امو بلهملا دلو ربخ

 ناسارخ ىلع ديزي هنبا فلختسا دق ةافولا هترضح امل بلهملا ناكو :لاق

 دارأ جاَجحلا نإ مث ،بلهملا هالو ام ىلع كلملا دبع هرقأف ،ةنس نيثالث نبا وهو

 ‘ هدلوو بلهملل جاجحلا دسحب كلملا دبع ةفرعمل كلذ ىلع ردقي ملف كلزع

 نإ ،نينمؤملا ريمأ اي : هل لاقف ،كلملا دبع نب ديلولا هرقأ ،كلملا دبع تام اًملف

 نإ :لوقأ انأو .ينيع نيب ام ةدلج جاجحلا نإ :لوقي ناك ناورم نب كلملا دبع

 نأ هربخي هيلا بتك كل ديلولا ةبحم جاجحلا ملع اًملف ۔هلك يهجو ةدلج جاجحلا

 فاخأ يئإو ،هل برعلا ةبحم بلجتساو ناسارخ لاومأ لكأ دق ،بلهملا نب ديزي

 نم هعلقأ يلعل ةليحلاب ۔هل فطلتأ نأ نينمؤملا ريمأ يل نذأ نإف ،هبناج نم

 لاومألا ذخأ ىلع تردق ،قارعلا مدق نإ هنإف ،يلبق ام ىلإ همدقتسأو ،ناسارخ

 بلهملا ينب نم دحأ نكي ملو ،هرمأ ام لعفف ،كيلإ هرمأ نأ ديلولا هل بتكف هنم

 عم ،ملعو ءاخسو ٣٩ ٦] ]لامج اذ ناك هناف ةلضفملا الا ،ديزي نم راغي

 . )١ هددؤسو لضفملا ركذت ةيدزألا تناكو ‘ رعش ةدوجو ةحاصف

 دادزا هيلع دزألا ءانثب هوربخأ املف ،بلهملا ينب لاح نع لأسي جاجحلا لعجو

 نأ ديزيل هدقحو بلهملا دلول جاجحلا دسح ةدايز ببس ناكو ‘ بلهملا دلول هدسح

 هيلإ ذفني نأ جاجحلا هيلإ بتكو ،ثعشألا نبا باحصأ نمَّرسأ نم رسأ ال اديزي

 نب هللا دبعو ،'") تاحلطلا ةحلط نمحرلا دبع نع ىلخو هيلإ مهثعبف ىرسألاب

 )١( ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج٢، ص١٤١۔ ١٤٦٢.

 ناك .نيمدقملا داوجألا دحأ ةيعازخلا فلخ نب هللا دبع نب ةحلط :تاحلطلا ةحلط (٢)

 ةيمأ ينب ىلاإ ليمي ناكو ،دنق رمسب هنيع تبهذ .هنامز يف ةرصبلا له ] دوجأ

 ريخ ،يلكرزلا رظنا .يلاو اهيف يفوتف ،ناتسجس ىلع ةملس نب دايز هالوف ،هنومركيف
 .٩٢٢ص .٣ج مالعألا :نيدلا
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 (اصاقو يبأ نب دعس نب دّمحم مهيفو ،نيقابلاب ثعبو ،ينارهآزلا ةلاضف

 ميعن نب ماقلهلاو ،ينارهزلا دوسألا نب ساّتعلاو .يشرقلا هللا دبع نب ورمعو

 دعس نب دَّمحم قنع جاجحلا برضف ،نيصح نب زوريفو ،يمراةلاو (")يميمتلا

 ميعن نب ماقلهلاب اعد مث ،يشرقلا هللا ديبع نب ىسوم نب ورمعو صاقو يبأ نب

 ضينوزملا اذه تلتق نإ جاجح اي هللا كنعل : لاقف مالكلاب ماقلهلا هقبسف يميمللا

 :(")آرعش لاقف ؟كل مأ ال مل :جاجحلا لاقف بلهملا نب ديزي ينعي

 ارضُم اهلالغأ يف كوحن )قاسو هترسأ قالطإ يف ")ناك هنأل

 ٦) )رطخ هدنع ىندأ كموق ناكو هترسأ توملا درو كموقب افو

 نب ديزي ىلع جاجحلا دقحو كسفن يف تعقوو كل مأ ١ل كاذو تننأ امو لاقف

 زارج الا بلهملا نبا يندجنأ ام هللاو :لاقو .ًاقنحو ًاظيغ دادزاو بلهملا

 وبأ ،يرهزلا صاقو يبأ نب دعس نب دمحم :صاقو يبأ نب دعس نب دمحم )١(
 مث كسنتو ،ةفوكلا نكس يناورملا دهعلا يف ةلودلا فارشأ نم دئاق ،مساقلا
 ريد "ةكرعم دهشو ،ناورم نب كلملا دبع مايأ ثعشألا نبا عم جرخ
 ،رسأف "نكسم " ةعقو هعم رضحو ،ثعشألا نبا ىلإ هجوتف ،"مجامجلا
 . هرصتل ناطيشلا لظ بقلي ناكو . اربص لتقف هب رمأف ج اجحلا ىلا لمحو

 .هلتق ةعاس كلذب جاجحلا هاعد
 .٦٣١ص ،٦ج ،مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنا

 عم جرخ زئاث ،دئاق ةرارز نب دبعم نب عاقعقلا نب ميعن نب ماقلهلا :ميعن نب ماقلهلا ) ( ٢

 "و "مجامجلا ريد " ةعقو دهشو .ناورم نب كلملا دبع ةعاط ًاعلاخ ثعشألا نبا
 .اربص جاجحلا هلتقف ،‘قارعلا ىلا هب ءيجف ناسارخ يف رسأو ."نكسم

 .٢٩ص ‘ ٨ج مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنا

 )٣( ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج٦٢، ص١٤١۔ ١٤٢.
 ٣٨. ٠ص “ ٦ج‘“يربطلا خيرات :ريرج نب دمحم ،يربطلا :رظنا "ساك " ) ؛ (

 ٠ ٣٨. ص ‘ كسفن ردصملا رظنا "داقو " (٥)

 )٦( ص هسفن ردصملا يف تايبألا صن رظنا ٣٨٠.

١١٣ 



 كيطعي ال ًاديزي نإ :هل لوقيو بلهملا دلول ًادساحو ًانغاض لاز الف رصملا

 عاطقنا يف رمألا ربدي لعج ،كلذ يف ديلولا جاّجحلا نذأتسا اسلف ،ًدبأ ةعاطلا

 ام ىلع اهب لدتسي ةليح لاتحا .كلذ دنعف ،هتوخإو بلهملا نب ديزي ىلع ةليحلا

 توف يف هموليو ،ىراسألا نم قلطأ نم قالطإ يف ديزي ىلإ بتكو ،هسفن يف

 اولأن مل ائإ : ديزي هيلإ بتكف ظالغإلا ضعب هباتك يف ظلغأو . هاّيإ ساّتعلا نبا

 ةبذكلا ثيداحأ كلمن انسلو ،ريمألل ةحيصنلاو نينمؤملا ريمأ ىضر نع ادهج

 قةصي نأ هرس رتس الإ ريمألا بسحأ ال نم نينمؤملا ريمأ بابب نأو ،ةدسحلا

 ، هغلب يذلاك هنع هغلب يذلا نأ نظف .هظاغأ ديزي باتك جاجحلا أرق املف ،هيلع

 هيلا ثعبو هيلإ بتكف ،بلهملا نب ديزي ىلع ةديكملاو ةليحلا عاقيإ يف ذخأف

 يعشاجملا بيؤذ نب ةربس نب رايخلا عم كلذب ثعبو ،اهايادهو قارعلا فاطلأب

 ام ةلمج يف ناكو هل ناسارخ لهأ ةبحمو هلاحو ديزي ربخ يل ملعا :هل لاقو

 كسفن يف كبلق قثوأ يل ثعباف كيلع اورثكأ دق سانلا نأ :بتك

 .() كرمأ نم لكشأ امع[٠٤٢]هلاسأ

 ماقأو ،ديزي همركأ هيلإ هايادهو جاجحلا بتكب ديزي ىلع رايخلا مدق اسلف

 ًاحصان هدجيف ،هبلطيو هءاحصن كلذ يف رواشي ديزي ثكمو ،آرهش هدنع رايخلا

 نب رايخلا ىلع هرايتخا عقو٬ ىتح نومأم ريغ [بيرأ [هدجي وأ]«بيرأ ريغ

 عم لزي ملو ،۔هتصاوخو بلهملا ناسرف نم كلذ لبق رايخلا ناكو ،ةربس

 ىصوأ ام ىلع هل ديزي ناكف٬ هب هينب ىصوأف ةافولا هترضح نأ ىلإ بلهملا

 تنكسو همركأو هتصتخا هل هايادهو جاجحلا باتكب هيلإ مدق نأ املف .هب بلهملا

 جاجحلا ىلإ هداعأ كلذ دنعف ةماركلا نم هنولوي اوناك امل هيلإ هسفن

 )١( ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج٦٢، ص١٤٣- ١٤٤.

١١٤ 



 ةزئاجب هل رمأو .هتيب لهأل لجرلا ةّيصو هاصوأو هباتك باوج هدنع بتكو

 مدق املف ، مهريغو ،دنُجلا جئاوح نم جئاوح يف جاجحلا ىلإ اضيأ هعم بتكو

 نع كلأسأ ينا :هل لاق مث اهأرقف ديزي بتك هيلإ عفر ،جاجحلا ىلع رايخلا

 ، هل ادب امع ريمألا ينلأسي :لاق ؟ اهب كملع فيكف ،ناسارخ نم ديرأ ام ضعب

 نع ينربخأف :لاق ،ريمألل ةحيصنلا ميدق ،موقلارمأب٬ملاع حصانو ،رباخ ينإف

 فرع اهلاق اسلف ؟هّينالع اربخ مأ ارس اربخ:لاق .هتوخأو بلهملا نب ديزي

 ىثح هنم اندف يتم ندا لاق ،اَرس اربخ لب :لاق ۔هملع بحي ام هدنع نأ جاجحلا

 يف امع كربخأ اذإ لجر ربخ ربخأ ريمألا هللا حلصأ :لاقف ،هدخب هتخ قصل

 ام هيف مكحي ،هريمأو هيلاو وهف ، هبحاص ىلإ هتددر ،كقدصو كحصنو هسفن

 هتبق ىمعلا نع كل ىلجو قحلاب كربخأ اذإ .لجر ربخ مأ ؟ ءاشي

 تيأرو ،اومجلي ملو اوجرسأ دق موق دنع نم كتئج دقف ، هتبستحاو هتحصنتساو

 هبسحأ الف هتلزع نإو ،كل يفي نأ َيرحلابف ،هجهت ملو هتررق اذإ ۔انابج الجر

 ملو ،هباحصأ يف هتبثأو هبستحاو جاّجحلا هقدصف .'')ًادبأ ةعاطلا كيطعي هللاو

 ديزي ةّيذأ كلذب دصقي ،نامع لهأ نم ةيناميلا يف ةريتسلاو يأرلا نسح يف لزي

 نب ديزي هنم نكمت ىثح كلذك لزي ملو ،كلذب جاجحلا ىلإ برقتيو بلهملا نبا

 نب رايخلا هربخأ امل جاجحلا نأ مث : لاق ،هرمأب لتقف جاجحلا توم دعب بلهملا

 ناكو ،هحصنتساو جاجحلا هقتصو هتوخأو ديزي رمأ نم هربخأ امب ،ةربس

 ةخسن بتك جاجحلا ىلإ اهتيالوو ناسارخ رمأ در دق تقولا كلذ يف ديلولا

 ،لتضفملا هعضوم ىلع فلختسي نأ هرمأو همدقتساو ديزي ىلإ هدهع

 )١( ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج٦٢، ص١٤٤۔ ١٤٥.

١١٥ 



 صخشي ال نا هيلع راشا ناك دقو بلهملا نب ديزيل ا 'رذنملا نب نيصح لاقف

 ةةعاطلاب هينبل بلهملا اياصو ةرثكل هنم لبقي ملف ۔ا"!خلب رهن ىلعربعيال نأو

 :(")آ رعش رذنملا نب نيصحلا هل لاقف

 امدان ةرامإل ١ بولسم تحبصأف ينتيصعف امزاح ارمأ كترمأ

 ]٢٤١[ ")املاس عجرتل يعاتلاب انأ الو ةبابص كيلع ىيكابلاب انأ امف

 جاَجحلا ىلع مدق ىثح ۔ هداوقو هتيب لهأ نم ةعامج يف ديزي لبقأو :لاق

 . مجلت مل تجرسأ نأ ينربخأ يلوسر نأ امأ :جاَجحلا هل لاقف ،ا؟أ طساوب

 نإ مث ،رايخلل هسفن يف ديزي اهرسأف ، هيلإ كلذ يف رايخلا نأ ديزي فرعف

 بلهملا ينب نم ذخأو ،كب لفكي نمب ينتآ لاقف ،لامب ديزي ذخأ جاجحلا

 بتكو ،لتضفملا لزعراظتنال مهسبح مث ةنييع ابأو كلملا ديبعو دايزو اكردم

 رس نأ هيلإ بتكف ،ناسارخ ىلع هدّمعي يذلا وهو ملسم نب ةبيتق ىلإ

 راهنلاو ليللا رسو هيلع ضبقلا عقوت ىثح لضفملا ىلا

 ،۔يشزآلا ينابيشلا يله ذلا ةلعو نب ثراحلا نب رذنملا نب نيصح : رذنملا نب نيصح ( ( ١

 ناك .يأرلا يوذ نمو ،مهناعجشو ةعيبر تاداس نم ،يعبات ،ناظقيلا وبأ وأ .ناساس وبأ
 ةيواعمل رمأل ١ بتتسا املو 6 رخطصا هالوو . نيفص موي بلاط يبأ نب يلع ةيا ل بحاص

 ةعقاب وه :هيف لاقو ،هرومأ يف هريشتسي ورم يف ملسم نب ةبيتق ناكو همركأف هيلع دفو
 .سانلا ةيهادو برعلا

 ٢٦٣. ص ،٢ج ،مالعألا :نيدلا ريخ يلكرزلا رظنا
 امل كلملا فسارهل اهانب نم لوأ نأ ليق ،ناسارخ يف ةروهشم ةنيدم خلب :خلب رهن )٢(
 اميدق ىمست تناكو ‘اهانب ردنكسالا لب :ليقو سدقملا تيب رصن تخب هبحاص برخ

 .اهيلإ ةبسن خلب رهن ىمسي رهن اهب رمي ةيردنكسإلا
 .٩٧٤ص 6١ ج نادلبلا مجعم :هللا دبع نب توقاي ،يومحلا

 (٣) ج ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ٢۔ ص١٤٦.

 .٦٩٣ص ٦ ج ،يربطلا خيرات :ريرج نب دمحم ،يربطلا يف تايبألا صن رظنأ ) ( ٤

 نب جاجحلا اهانب ةةرصبلاو ةفوكلا نيب ةفاسملا فصتنم يف قارعلا يف ةنيدم :طساو )٥(

 . ةرصبلا و ةفوكلا نيب ةطسوتم اهنأل طساو تيمسو 6 يفقثلا فسوي

 .٧٤٣ص ‘ ٥ج ،نادلبلا مجعم ٠هللا دبع نب توقاي ،يومحلا رظنا

١٦ 



 ،كربخب هيلع مداقلا تنأ نوكت ىتح .دحأ كربخب ملعي نأ كايإو

 ىلإ هب ثعب مث ،هيلع ضبقلا عقوف ،لّضفملا ىلع لخد ىئثح ةبيتق راسف

 نمو ديزي ىلإ ثعبو ،بلهملا ينب نم نكمت ،جاّجحلا دنع لصحت اًسلف ،جاّجحلا

 ،باذعلا مهيلع طلسو ،مهاذأتساو مهسبحف ،بلهملا ينب نم هدي يف نم هعم

 اهعمس اَملف تخرصف ،جاَّجحلا دنع بلهملا تنب يهو مهتاوصأ دنه تعمسف

 ،هدويق يف هب ءيجف ، ديزي ىلإ اموي ثعبو .اهقلطف هلتقت نأ اهنم فاخ جاجحلا

 كل تنذأ دق :لاق ،مالكلا يف يل نذئإ :ديزي لاقف جاجحلا همتشف هيدي نيب ميقأف

 هللا معنأ اَمم ائيش فرعت ام ،ريمألا هللا حلصأ ديزي :لاقف ؟ لوقت نأ ىسع امو

 هاج انلو لاومأ انلو ،ريمألا يدي ىلعو نينمؤملا ريمأ نمو هللا نم الإ انيلع

 انلاجر هوجوو انتريشعل لوختلا يف انيلع لهسي نأ ريمألا ىأر نإف ةريشع انلو

 دارأ نمل لوختلاب نذؤي نأ جاجحلا رمأف انم بلط ام ريمألل عفدن نأ وجرنف

 ناك نإف ،رذنملا نب نيصحلا لأسي نأ ةبيتق ىلإ جاجحلا بتك مث ،مهيلع لوختلا

 سانلا لاق امف :هل لاق ركنأف هلأسف هقنع برضلاف انغلب امب ديزي ىلع راشأ
 : () ارعش تلق كنأ كنع

 امدان ةرامإلا بولسم تحبصأف ينتيصعف امزاح ارمأ كترمأ

 ا"مقافتُم هرمأ ىقلت كتاف هتيصع دق نأ جاجحلا غلبي نإف

 كلذ ىلع اولازي ملف ،لاومألا نوتري مهو نجسلا يف هتوخأو ديزي ماقأف:لاق

 ةليحلاب هنم اوجرخو ،نجَّسلا نم اوللست نأ هتوخألو هسفنل ديزي لاتحا ىتح

 اهوبكرف ليخلا مهل تئّيُه دقو سالا نم دحأ الو ناجسلا مهب رعشي مل ثيح نم

 )١( ج ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ٢. ص١٤٦.

 )٢( خيرات :ريرج نب دمحم ،يربطلا يف تايبألا صن رظنا الطبري،ج٦، ص٣٩٦.



 نفسلا يف اوبكرف ،ةلجلا يف طساو لمع رخآ اوغلب ىثح اهوضكرو مهتقو نم

 اهب ثعبو لبإلاو باوتلا مهل تئّيه دقو ،اهولخدي ملو ةرصبلا اودرو ىثح

 اولزنف ة نيطسلفب () كلملا دبع نب ناميلس ىلع اومدق ىح اهوبكرف ،مهيلإ

 [٢٤٢]اولسرأ مث هدنع اوماقأف ۔نصحملا نب نامثع هل لاقي دزألا نم لجرب

 مهب لبقأف ، هراد مهغلبأ نأ يدزألا لجرلا ناميلس رمأف ،مهربخب ناميلس ىلإ

 . ا") مهراجأو مهمركأف ،هراد مهغلب ىتح

 ديلولا زاجأف ،مهراجأ دق هنأو ،مهربخب هربخي ديلولا ىلإ ثعب مث

 ةدسفم بلهملا ينب كرت نإ :ديلولا ىلإ بتك ،جاَجحلا غلب اًملف ۔ناميلسراوج

 بهذ ام يرمعلف ةلع كلذ نذختت ال ديلولا هيلإ بتكف ،لاملل ةعاضإو لامعلل

 ناك ام مهنع نمض ناميلس نإ مث ةفعاضم ًافاعضأ رثكأ بلهملا ينب ريغ هب

 ةّيناطحقلا نم ماتثلا لهأ تاّيطع نم اهجرخأو ،لاومألا ةبلاطم نم مهيلع يقب

 لايل عبرأل ةعمجلا ةليل فسوي نب جاجحلا تام مث .بلهملا ينب نع اهمرغو

 قارعلا ىلع هترامإ تناكو ،نيعستو سمخ ةنس ناضمر رهش نم نيقب

 رايخلا جاجحلا تام موي نامع ىلع ناكو .'"ا ةنس نيرشع

 ،نامع ىلع كلملا دبع نب ديلولا هرقأف يعشاجملا ةربس نبا

 ،بويأ وبأ ،ناورم نب كلملا دبع نب ناميلس :ه )٥٤- ٩٩( كلملا دبع نب ناميلس(١)
 ىلإ ىعس ،ًاحيصف القاع ناك ديلولا هيخأ ةافو موي ه٦٩ ةنس ةفالخلا يلو ،يومألا ةفيلخلا
 يف يفوت “ كرتلا يديا نم اتناكو ناتسربطو ناجرج تحتف هدهع يفو ةةينيطنطستلا حتف

 .ه ٩٩ ةنس قباد

 ١٣. ٠ص ‘ ٣ج مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنا

 .٧٤١ص ۔٢ج باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا( ( ٢

 .٧٤١ص هسفن ردصملا(٣)



 فبس ملسم يبأ نب ديزي ثعبف ،قارعلا ج ارخ ىلع )١) ملسم يبأ نب ديزي َرقأو

 كلملا دبع نب ديلولا تام مث ،۔اهتاقدص ءافيتسال نامع ىلإ ،ينادمهلا يناهلا نبا

 ناميلس فلختسا و ؤ نيعستو تس ةنس ةرخأل ١ ى دامج نم فصنلا ، تبسلا موي

 ىلع اوناك نيذلا لامعلا لزعف ، كلملا دبع نب ديلولا تام موي٬كلملا دبع نبا

 نأ ىأر هتإ مث (") يثيللا سيق نب نمحترلا دبع نب حلاص اهيلع لمعتساو نامع

 نمحرلا دبع نب حلاص نوكي نأو ،هيلع اوناك ام ىلع نامع لامع نوكي
 همركأف . بلهملا نب ديزي آصختسا مث ، كلذ لعفف مهيلع ًايفوتسمو افرشم

 نب ديزي ىلوف .جاجحلا ناكم هلعجو ، ناسارخو قارعلا هالوو ،هنأش عفرو

 هرمأي ،ينادمهلا يناه نب فيس ىلإ بتكو ،نامع بلهملا نب دايز هاخأ بلهملا

 نب دايز هيلع مدقي نأ ىلإ هب ظافتحالاو .هسبحو ةربس نب رايخلا قاثيإب

 ناك املف ، باذعلا رايخلا ىلع طسب نامع ىلإ دايز مدق اًملف ،بلهملا

 هنم باتكب دايز هيخأ ىلع ،بلهملا نب ديزي مالغ عترم درو ةم دعب

 رمأو ،ناواك ينب ةريزج ىلإ ةنييع نب لاهنملا بلهملا نكمي نأ هيف هرمأي

 ىلإ لاهنملا مههجويو نامع لهأل ضرفي نأ بلهملا نب دايز

 ةبحم هسفن يف رثآ كلملا دبع نب ناميلس نا مث ةرصبلا

 رصعلا نم ةاهدلا نم لاو ،ءالعلا وبأ ،يفقتلا رانيد نب ديزي :ملسم يبأ نب ديزي ) ( ١

 ىلع هفلختسا جاجحلا رضتحا املف ،هل ابتاك جاجحلا هلعجو ،فيقث يلاوم نم ناك .يومألا

 دبع نب ناميلس نأ ريغ .جاجحلا توم دعب كلملا دبع نب ديلولا هرقأو ،قارعلا يف جارخلا
 .كانه لتق ثيح ةيقيرفا ىلع هآلو مث 6هدنع هاقبتسا مث هلزع كلملا

 .٢٨١ص ،٨ج ،مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنا

 نم لوأ سديلولا وبأ ،ءالولاب يميمتلا نمحرلا دبع نب حلاص :نمحرلا دبع نب حلاص )٢(
 فسوي نب جاجحلاب لصتا ،قارعلا يف ةيبرعلا ىلإ ةيسرافلا نم جارخلا نيواود ةباتك لوح
 رمع هرقأ مث ،قارعلا جارخ ىلع كلملا دبع نب ناميلس هنيع مث .هناويد بتاك هلعجف ،يفقتلا
 .ه ١٠٣ ةنس يفوت .هلزعو ةنس ةدم زيزعلا دبع نب
 .٢٩١ص ،٣ج ،مالعألا :نيدلا ريخ يلكرزلا رظنا



 ولع دا زو ١) اناجرج حتفو ركاسىلاب راص ىئح بلهملا نب ديزي

 هنإ مث ،رثكأو ىطعأف ،اهؤارعشو برعلا ديدانص هتدصقف ،لاملا لذبو هتمه

 ، ةنس رشع ينثا نبا وهو ،ديزي نب دلخم هنبا شويجلا ةدايقو ناسارخ ىلو

 :(')تيمكلا لوقي كلذ يفو

 لاغشإ يف كاذ نع هادلو ةَجح ةرشع ")عضبل شويجلا داق

 اُ)لاطبألا ةروسو كولملا ممه هب تمسو هتامه مهب تدعق

 :ضيف نب ةرم لوقي هيفو

 [٣٤٢]بيشألا ديتسلا غلبي ام كينيس نم تضمرشعل تغلب

 ")وبعلي نأ كتادل مهو رومألا ماي اهيف كمهف
 كلملا تلفأو ،مهكلم ةأرما ذخأو ،مهل ديع موي يف 'ّمقلاو ميلا دلخم حتفف

 ىلع سلجي ديزي ناكو مهلاومأ تويب يف يقب امو بهذلا مهمانصأب اهادتفاف

 نع ديزي سلج ناميلس رضح اذإف ،هبيغم يف كلملا دبع نب ناميلس ريرس

 ةيافكلا نم ملع اسل سانلا رمأ عيمج ناك هيلإو هناكم ىلإ داع ضيهن اذإف ،هنيمي

 كيلإ برعلا ةبحمو هسابو هتعاجشب هتفرعمل ،ليخلا ةنعأ هكلمو شةسايتسلاو

 رمع هدعب فلختساو ،كلملا دبع نب ناميلس تام نأ ىلإ كلذ ىلع هعم ناكف

 لوأ نإ :ليقو ،ناسارخو ناتسربط نيب ةميظعو ةروهشم ةنيدم :ناجرج )١(
 نم قلخ اهنم جرخ دقو .ةرفص يبأ نب بلهملا نب ديزي وه اهئانب ثدحأ نم
 .نيثدحملاو ءاهقفلاو ءاملعلاو ءابدألا

 .٩١١ص ۔٢ ج ،نادلبلا مجعم ٠هللا دبع نب توقاي ،يومحلا :رظنا

 ١٤٨. ص ‘“ ٢ج ،بانننألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا )٢(

 .٧٢ص ،٧١ج ،يناغألا باتك :نيسحلا نب يلع يناهفصألا رظنا "ةرشع سمخل )٣("
 .٧٢ص هسفن ردصملا يف تايبألا صن رظنا )٤(
 .٨٤١ص ٢ج باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا (٥)

 ۔اهيف مجعلل رثأ ال ةثدحتسم ةيمالسإ ةنيدم يهو ،ناشاق عم ركذت ةنيدم : مق )٦(

 .يرعشألا صوحألا نب ةحلط اهرصم نم لوأو
 .٧٩٣ص ۔٢ ج ،نادلبلا مجعم :هللا دبع نب توقاي ،يومحلا رظنا

١٢٠ 



 ىلع لمعتساو ،قارعلا نع بلهملا نب ديزي لزعف ناورم نب زيزعلا دبع نبا

 ةهج نم الماع بلهملا نب دايز ناك دقو ('"يرازفلا ةأطرأ نب يدع قارعلا

 دبع نب ناميلس تام نأ ىلإ ،ةيناميلل امركم ،نامع ىلع بلهملا نب ديزي هيخأ

 هاطرأ نب يدع قارعلا ىلع لمعتساو ،زيزعلا دبع نب رمع ىلوو .كلملا

 نب دايزو ،نامع يف ةريللا اؤاسأف الامع نامع ىلع يدع لمعتساف ،يرازفلا

 زيزعلا دبع نب رمع نأو ،نامع لهأ نم قيناميلا ينارهظ نيب ميقم بلهملا
 نب رمع نامع ىلع لمعتساو مهلزعف ،اهيف ةريسلا نامع ىلع هلامع تءاسأ امل

 ىلإ ثعبو نامع لهأ دنع ةريتسلا نسحأف .يراصنألا ةحيبص يبأ نب هللا دبع

 ىلإ بتكو ،دنجلا نم ةئامسمخ هعم ناكو ،مهتاقدص مهنمضف مهنم هوجولا

 رمع هيلإ بتكف ،مهتاقدص نامع لهأ تنمض دقو ،دنجلا ىلإ جاتحأل ينإ رمع

 نمو ارقب رقبلا نمو ًءايش ءاثلا نمو ‘ البإ لبإلا نم مهضئارف لبإلا نم ذخ

 يقنع نم رمألا اذه تجرخأ دقو ،۔اقرو قرولا نمو ،ًأرمت رمتلا نمو ىرب ربلا

 دنجلا لفقاو ،وجنت كلاخأ ام وأ جناف . كيلع هللا دهشأو ،كقنع يف هترّيصو

 ةقدصلا لبإ ىلع هلمحاف ،ارب لبإلا بوكر مهنم بحأ نمف ،مهيلع ضرعاو

 نم مهيلع قفناو ،نفّسلا يف هلمحاف نفسلا بحأ نمو.رحبلا ىلع ههركت الو

 لهأ نم دزألا عم امركم نامع ىلع ًايلاو هللا دبع نب رمع لزي ملف لاملا تيب

 الو دنج ريغ نم مهبولق نم ةبيطب تاقدصلا مهيلع يفوتسي ،نامع

 لهأ نم ريمأ ةلثاو وبأ ،يرازفلا ةاطرأ نب يدع -ةاطرلأ نب يدع ) ( ١

 ىلع زيزعلا دبع نب رمع هالو ،ناعجشلا ءالقعلا نم ناك .قشمد

 بلهملا نب ديزي نب ةيواعم هلتق نأ ىلإ رمتساف ه٩٩ ةنس ةرصبلا

 .قارعلا يف (ديزي ) هيبأ ةنتف يف طساوب
 .٩١٢ص ،٤ج ،مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنا

١٢١ 



 دبع نب ديزي هدعب نم ةفالخلا يلوو .زيزعلا دبع نب رمع تام ىثح بعت

 .هتباجأ ىثح “برعلا بولقب لّيمتي كلذ دنع بلهملا نب ديزي لبقأف () كلملا

 ماقو ، مهب لامتسا هتإ مث .هناسحإو ،هاياطع ةرثكل هتحي مهنم عيمجلا ناكو

 .(""أعوط هئاول تحت برعلا لئابق تراسو ،كلملا دبع نب ديزي ىلع

 دبع نب ديزي عمجو ،ناورم ينب بلغي نأ بلهملا نب ديزي عمط كلذ دنعف

 . ناتسغو،بلك : مهنم ماتثلا لهأ نم ةيناميلا نم هعاطأ نمو .ركاسعلا كلملا

 ،نوكتّسلاو ظةدنكو ريمحو ةعاضق ءايحأو ، ةلماعو ةماذجو ،مخلو ]٢٤٤[

 ديزي نب ساّعلاو ،كلملا دبع نب ةملسم هاخأ مهيف مدقو ،معثخو ،جحذمو

 ةملسم جورخ مهغلب املف هتيب لهأو ،بلهملا نب ديزي نوديري ركاسعلاب اوراسف

 هيخأل بلهملا نب بيبح لاق ،مهتبراحمل مهلبق ام ىلإ ركاسعلا نم هعم نمو

 قارعلا ناورم ينب نيبو اننيب لعجاو ناسارخ ىلإ انب ضما ريمألا اهيأ :ديزي
 نأ برعلا هتدسحو ديزي ىلع سالا فلتخا .ركاسعلا تلبقأ املف هنم لبقي ملف

 ناكو هتيب لهأو هتوخإ دنع فقوو ،لبقتساف ،ديزي كلذ غلبف ،ناورم ينب بلغي

 .("ةّيرضملا نم مهريغو ميمت ينب نم رفن هركسع يف هدنع

 ماشلا يف ةيومألا ةلودلا كولم نم ناورم نب كلملا دبع نب ديزي :كلملا دبع نب ديزي )١(
 بلهملا نب ديزي هيلع جرخ .ه ١٠١ ةنس زيزعلا دبع نب رمع ةافو دعب ةفالخلا يلو
 يف تام ،تاذللا يف طرفم ،ًاميسج ضيبأ ناك .هلتقف ةملسم هاخأ هيلإ هجوف ةةرصبلاب

 اقشع تام ةفيلخ ملعي الو ،اقشع تام هنإ :ليقو ،ةبابح اهمسا هل ةنيق توم دعب دبرإ
 .هريغ
 راد يعامتجالاو يفاقثلاو ينيدلاو يسايسلا مالسإلا خيرات :نسح ميهاربإ ننسح رظنا
 ١ ص٢٦٩۔ ٢٧١. ج ،م١ ٩٩١ ةرشع ةثلاثلا ةعبطلا ،نانبل توريب ،ليجلا

 ١٤٨. ص ٢ج ،باسننألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا 69

 )٣( هسفن ردصملا ‘ ص١٤٩- ١٥٠.

١٢٢ 



 نم ماشلا ركاسع تلبقأ دقو ،'"ادادغب ('ألباب نم رقعلا موي ناعمجلا ىقتلا املف

 املف ةفلوم بئاتك ىلإ بلهملا نبا رظن (""كلملا دبع نب ةملسم عم ةيناميلا لبق

 : لاقف ىرخألا تلبقأو نادمه ليقف ؟ هذه ام :هباحصأل ديزي لاق ةبيتك تلبقأ

 تلبقأ مث ،ناتسغ ليق ؟ هذه ام : لاقف ىرخألا تلبقأ مث ريمح ليق ؟هذه ام

 ليقف ؟ هذه ام :لاقف ىرخألا تلبقأو :نادمه ليق ؟ هذه ام لاقف ىرخألا

 ،نوكّسلا تءاجو ،ةلماع تءاجو ،معثخ تءاجو .جحذم تءاج مث ةعاضق

 لاق مث ، بئاتكلا ددع ًمتتسا ىتح مهدّتعيو نميلا لئابق ىلإ رظني لبقأو
 هتيب لهأو متقت مث .هموقب ال .ينلتق يموتب ةملسم هللا حبق

 ناكو هلثم ري مل الاتق لتاقف ، بلهملا نب بيبح هوخأ متقتف لاتقلل

 كلذ لعفف ىرخأ ةيحان نم جرخي مث ،مهيف بيغي ىثح ماتثلا لهأ ىلع لمحي
 كلذب ديزي ربخأف ،لتق دق هنأ اوملعف ،لوجت هسرفب الإ سائلا َرَت ملف ارارم

 :('١آرعش تيبلا اذهب لثمت مث .ماطسب يبأ دعب شيعلا يف ريخ ال :لاقف
 () مزتعا اذإ هنعّرف هنع باغ نمف ىضقنا اذإ يلابي ال تادجن وخأ

 اهيفو هل ةمصاع يبارومح اهذختا .تارفلا ىلع عقت نيدفارلا ضرأ يف ةنيدم :لباب )١(

 .عبسلا ايندلا بئاجع ىدحإ ةقلعملا لباب قئادح
 .٦٩٢ص 6١ ج ظةرسيملا ةيبرعلا ةعوسوملا :قيفش دمحم ،لابرغ رظنا

 وبأ اهانب ايلاح قارعلا ةمصاعو ةيسابعلا ةلودلا ةمصاع ‘ مالسلا راد وأ :دادغب ( ٦)

 رظنا .سرفلا كولم ضعب اهانب ةميدق ةنيدم عقوم يف ه ١٤٥ ةنس روصنملا رفعج
 ،يسايسلا مالسإلا خيرات :نسح ميهاربإ خنسح :يف ةنيدملا ءانب خيراتل لماكلا صنلا
 ٣١١. ۔٤٩٢ص ۔٢٦ج

 ينب نم دئاق ريمأ ،مكحلا نب ناورم نب كلملا دبع نب ةملسم :كلملا دبع نب ةملسم )٣(
 ةرمإ ىلع ديزي هوخأ هالو ۔ةروهشم تاحوتف هل ،ءارفصلا ةدارجلاب بقلي ةيمأ
 /ه٠٢٦١ ةنس ماشلاب تامو ه٩١٠١ ةنس دنسلاو كرتلا ازغو ةينيمرأ مث ،نيقارعلا

 .٤٢٢ص ،٧ج ‘مالعألا :نيدلا ريخ يلكرزلا رظنا ٨...
 )٤( ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج٢۔ ص"١٩٠.

 )٥( ص هسفن ردصملا ١٥٠.

١٢٣ 



 هسفنب دوجي وهو بيبح ىلع هتوخأ ضعب دلوو هدلو ضعب فقو هئإ لاقيو

 لاقف ،©فرعي الئل هتنفدو كسأر تعطق تم اذإ ىتح ، كيلع ربص يأ :هل لاقف

 اليتق ةكرعملا يف ينودجي مل اذإ ىشخأ ينئإف لعفت ال :قمر رخآب وهو هل
 ءامب هبرشف كسم اهيف ةجفانب ذئنيح ديزي اعدف كلذب ديزي ربخأف ،بره نولوقي

 تمتقت ةلع هب تناكو لاتقلا ىلإ مدقتو ةبيط ةحئار يف دجوت نأ بحأ :لاقو

 : () الثمتم أشناو هتكهنأو هتفعضأف

 انيبلغُّم ريغف بلغن ناو ًامدق نوبالغف بلغن ناف

 (")نيرخآ ةلودو انايانم نكلو نبج انتط نإ امو

 لهأ نإ ،قالخألا مراكمو ،قابتسلاو قبتسلا باحصأو ،قارعلا لهأ اي :لاق مث

 مهو ،قاس ىلع اهل اوماقو ،قادشألا اهل تنار دق ةمسد ةمقل مهفاوجأ يف ماتثلا

 مث ،اهوقيطت مل نإو ،رومنلا دولج اهوسبلأف ،لدجلاو ءارملاب مكل اهيكرات ريغ

 ةديبع ]٢٤٥[ هلتق ىلوت يذلا ناكو ،لتق ىتح ةرسيو ةنمي لتاقي لزي ملف مدقت

 نإ لاق هبنج ىلإاعيرص دجو ثيح يبلكلا سابعلا نب لحفلا

 هب رم : هل ليقف سأ زلا ةملسم فرعي ملو هلتق وه نكي مل

 هذهو فرعف ،مّمعو ،لتسغف هب رمأف ،ةمامع الب طق هانيأر ام انإف مّمعيو لىغيلف

 نإف هتثج اوبلطا ةملسم مهل لاق مث هسأر ريغ مّمع اسأر رن مل ديزي بقانم

 .(")نيقصتلم اهيلت يتلاو هلجر ماهبإ تناك ةديبع وبأ لاق ،ةمالع هلجرب

 اومزهناف ةّيرضملا نم ةعامجو ،ميمت ينب نم رفن بلهملا نب ديزي عم ناكو

 دقف كسفنب جنا :بلهملا نب دمحمل ليقف سانلا مزهنا ديزي لتق املف ،هنع

 )١( ح يبتوعلا ١( باسنألا : نب ةملس “ دتوعلا ج٢، ص١٥٩١.
 ( ٢) ‘،هسفن ردصملا ص١ ١٥.

  9ص كسفن ردصملا ١٥١ ّ

١٦٢٤ 



 مكتعقو تناك فيك دحأ ينلأسي ال هللاو :لاقف كنع سانلا مزهناو ،كتوخإ تلتق

 لآ نم يقب نم يأر عمجأ دقو هنيع تيقفو اديدش ًلاتق لتاقف ،۔ًادبأ مكصالخو

 لضفملا ىلإ كلملا دبع لبقأف ،'') ليباديق ىلإ مهتماح ىلع اوضمي نأ ،بلهملا

 دقو ،ناسغ ابأ اي كسفن لتقت ام ىلع :هل لاقف ديزي تومب هربخي نأ هركو

 .اقح الإ تلق ام :لاق ؟لوقت ام لضفملا هل لاقف طساو ىلإ ريمألا زاحنا

 بلهملا لآ نم يقب نمو لضفملاو كلملا دبع زاحناف :لاق قالطلاب هل فلحو

 ماتثلا لهأ و ةملسم نإ :مهل لاقو ماتثلا لهأ مهل جرخأ دقو طساو نوديري

 وأ ةكرعملا نوحربي ال بلهملا ينب نأ مهنيب اميف اوقفتا

 مهل اوجرفا اوحسفنا نإ :مهل لاقو ‘ ماتثلا لهأ عيمج ىنفي
 الف ى صالخلا مكنم اوبلطو بلهملا لآ متيأر نإ :لاقو كاذ ةملسم مهلأسو

 ملع طساو نم اوند اًملف مكلاجر اونفي ىتح نوتومي ال مهنإف ،مهيلع اوقّيضت

 هيلع لبقأو ،كلملا دبع ىلع بضغو ةايحلا ىلع مدنف ديزي لتقب لتضفملا

 اورظن اذإ ساتلا عم يرذع ام ،دبألا رخآ ىلإ ينتحضف كليو :هل لاقو ،همتشي

 هملك امف ‘ تشع ام كملكأ ال هللاو هل مرج ال روتوم مزهنم روعأ خيش يلا

 :(")ارعش ديزي لتقب ملع نيح لضفملا لاقو ،ليباديقب تام ىثح

 (") ديزي دعب ليخلا بوكر يف الو انقلاب ديدانتصلا لتق يف ريخ الف

 قلغ ،مهئيجمب عمس اّملف ،نيقثاو ليباديق نوديري بلهملا لهأ ىضمو :لاق

 ينزاملا زوحأ نب لالهل ةعقو اهيف تناك دنسلا يف ةنيدم ليبادنق حيحصلاو :ليباديق )١(
 ،٤ج ‘،نادلبلا مجعم :هللا دبع نب توقاي يومحلا رظنا .بلهملا لأ ىلع يراشلا

 .٢٠٤ص
 )٢( .باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج٦٢، ص١٥١۔ ١٥٢.

 ديزي دعب برحلا ءاقل يف الو انقلاو ديدانصلا نعط يف ريخ الو )٣(
 .٢٤٣ص ،٤ج خيراتلا يف لماكلا :ريثألا نبا رظنا

١٢٥ 



 يبلكلا ميلس نب نمحرلا دبع كلملا دبع نب ةملسم ثعبو ،مههوجو يف بابلا

 يلو يذلا ناكو ،بلهملا ينب رود مدهي نأ هرمأو ،فالآ ةرشع يف ةرصبلا ىلإ

 بلهملا لآ ىلإ ركاسعلا تجرخو :لاق. ('يدسألا رمع نب ديزي نب رمع.،اهمده

 مهيلع ترثكو ێمهيلاوم ضعبو ،بلهملا دلو آلإ قبي ملو مهنع سانلا قّرفتو.

 مهنم لتقف ، لتاقي نم لك الإ اولتقي الا مهرمأ دق ةملسم ناكو ،ركاسعلا

 ينب نمو ،بلهملا نب رمعو ،ناورمو ،كلملا دبعو دايزو “كردمو لضفملا

 : (" ارعش لضفملا لوقي كلذ يفو ،بيبح نب دابعو ،دّمحم نب برح هينب

 بيضق نيترفتثلا يضام لك ىلع سفنأب دوجت نأ آلإ دوجلا امو

 بيبح بورحلاو ديزي دعبو دمحم لتق دعب شيع ريخ امو

 بوتكب ثداح جمل سيلف ىدرلا ةيشخ انقلا فارطأ باه نمو

 ]٢٤٦[ ")بين ُمَئاور تنح ام كبقعل اقشلا ثروت ةدقر الإ يه امو

 دبع نب ديزي هيخأ ىلإ بلهملا لآ ىرسأب كلملا دبع نب ةملسم مدقو :لاق

 ۔ ماتثلا لهأ هوجو نم رضح نمو كهداَوق ينبو هينب هيلا ديزي عمجف ،كلملا

 متيقل اذإف » :لجو َزع هللا لاق نينمؤملا ريمأ اي :ةملسم لاقف ،مهيف مه راشتساف

 اَمإو دعب اتم اًمإف قاثولا اوتشف مهومتنخثأ اذإ ىتح باقرلا برضف اورفك نيللا

 نكمأو مهتيغاوط هللا لتق دقو .("“اهرازوأ برحلا عضت ىثح ًهءادف

 دحأ ،ميمت نم ،دسأ ينب نم ،ريمع نب ديزي نب رمع وه :يدسألا رمع نب ديزي نب رمع(١)
 لجر اذه " :لاقف اموي كلملا دبع نب ديزي هركذ .ناورم ينب مايأ نم نيمدقملا ءاسؤرلا ناعجنشلا
 يرسقلا هللا دبع نب دلاخ نم رمأب ةرصبلا ةطرش بحاص دوراج نب رذنملا نب كلام هلتق ."قارعلا
 .قارعلا يلو امل
 ٦1. ٩ص ‘ ٥ج مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنا

 ١٥٣. ۔٢٥١نص ‘ ٢ج باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا(٢)

 .٣٥١ص هسفن ردصملا(٣)
 )٤( ةيالا ، دمحم ةروس ٤

١٦ 



 سابعلا لاقف ،هفاخت دحأ مهنم قبي مل هتإف ،مهيلع ننماف مهتيقبب كرفظأو مهنم

 ارايد نيرفاكلا نم ضرألا ىلع رذت ال بر » :حلاصلا دبعلا لاق ،ديلولا نبا

 يغبني ال هللاو (') “ارافك ًارجاف آلإ اودلي الو كدابع اولضي مهرذت نإ كنإ

 دحأ مهنم قبي مل ىتمو ،قارعلا ةفآ مهنإف ادحأ مهنم يقبتسي نأ نينمؤملا ريمأل

 .(") انتبيصحأ دق تنك

 يف ناكو اولتقيل مهجارخإب رمأو ديعس يبأ يأرال ،يأرلا هللاو اذه :ديزي لاق

 بلهملا يقب ىثح لوألاف لوألا لتق مث ،لتقف هب يرز بيبح نب ديرد ىرسألا

 الو تبنأ ام هللاو :امهدحأ لاق امهلتقب رمأ املف نيثدح اناكو ،هوخأو ديزي نبا

 :ةويح نب ءاجرو ۔("اةبقع نب ملسمل ديزي لاقف ،تلتاق الو ةتح يلع بجو

 ديزي لاقف تبني مل ءاجر لاقو ،اتبنأ دق ملسم لاقف ؟اتبنأ له اذه ارظناف اموق

 ىلإ الإ كتمكاح ام ديزي اي هللاو امأ :ديزيل بلهملا لاقف ،امهقانعأ اوبرضا

 اَملف امهقانعأ اوبرضا :ديزي لاقف ،روجي ال يذلا طسقلاب نايدلا لدعلا مكحلا

 نم كفيس حسما لاقف ملاب اخطلم هسأر الع دق فايسلا فيس ىلإ بلهملا رظن

 هفيس حسمل فايسلا ىوهأف ،هل عرسأ هتإف كرمأ نم نعلو هللا كحّتق مآلا

 هل رجازلاك هيتفش ىلع َضعف ،تعمد دق هنيع اذإف هيخأ ىلإ بلهملا رظنو

 ةمطاف تلاقف ،التق مث ،مكعجشأ ام ريبكو اريغص هللا مكلتاق :ديزي لاقف

 )١( ةبزلالا ذ حون ةروس ٦ _ ٢٧

 )٢) ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج٢ ‘ ص١٥٩٣.

 يفتاستلا ةاهدلا نم دئاق ةبقع وبأ ،يرملا حابر نب ةبقع نب ملسم : :ةبقع نب ملسم ( )٣

 ناكو ةيواعم عم نيفص دهشو ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا كردأ .يومألا رصعلا

 هلسرأ يذلا شيجلا ةدايق ةيواعم نب ديزي هالوو .هنيع اهب تعلقو هلاجر نم اهيف

 ةعقوم يف ( ًابهنو اليتقت اهيف فرسأو اه اذآو اه ازغف ةنيدملا له أ نم ماقتنالل

 8ديزيل ةعيبلا نع هفلختل ،ريبزلا نبا براحيل ةكم ىلإ ركسعلاب هجوتو (ةَرحلا
 .هنفد ناكم يف بلصو ٠ هربق شبن مث .للشملا ىمسي د ناكمب قيرطلا يف تامف

 .٢٢٢ص ،٧ج .مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنا

١٢٧ 



 :(كلذ يف بلهملا تنب

 ("ادلاخ مأ اي موقلا لك موقلا مُه مهئامد جلفب تباج يذلا نإف

 اضيأ تلاقو

 دعاسب ديؤت مل فك ريخ امو هب ىقتُي يذلا رهدلا اودعاس مه

 (")دواسألا ءامد حول ىلع اوقاسي ةّبفخ دوسأ تقال ىرش دوسأ

 ناكو ‘ اهتيب لهأ نم يقب اميف هلأست ديزي ىلع بلهملا تنب دنه تمدقو :لاق
 اهيلإ ثعبف ،بلهملا لآ اهتجسن يف لتق يذلا مويلا ةّيشع ماتثلا نم اهتافاومل

 ةلاسرلا اهتغلب املف فايس ىمسي لجر اهيلإ هلوسر ناكو ،اهبطخي ةملسم

 هللاو ،يتوخإ لتق دقو ؟هسفن ىلع ةملسم يننمأي فيك نكلو ،ميرك ةؤفك :تلاق

 نأ بسحأ تنك دقو ،هجيوزتب يسفن تباط ام ،حاوأرألا مهيف داعأ ةملسم نأ ول

 دقل هللاو :لاقف ،اهتلاقمب هربخأف ةملسم ىلإ لوسرلا قلطناف ، لقاع ةملسم

 رضح نم ىلع لبقأ مث ةةوفه الإ اهيلإ يلاسرإ ناك امو ،بلهملا ةنبا تقدص

 مهلاجر يف يه اذإف مهلاجر يف ةعاجتثلا نأ بسحأ تنك :لاقف هباحصأ نم
 .(٠)ًأاعيمج مهئاسنو

 ديزي لعفب هيدي نيب اربص بلهملا لآ هلتق يف كلملا دبع نب ديزي ىةتقا امتإو

 وهو ماتثلا لهأ نم الجر ]٢٤٧[ كلملا دبع نب ةملسم عمس دقو ةيواعم نبا

 ؟ينوزملاب ينعي ؟ينوزملا اذه هاناسنأ مث ةةدنك كياح نبا نم انيقل اذام :لوقي

 برعلا دسح الول هللاو امأ كمأ كتلكث تكسا :ةملسم هل لاقف بلهملا نب ديزي

 .("هريغ كتفيلخ ناك ام هيلإ شيرق يعيرف يسنو هل

 .٤٩٥١ص ۔٢ ج 4 باسنأل ا ٠ ملسم نب ةملس ۔ يبتوعلا ) ( ١

 ١٥. ٤ص هسفن ردصملا )٢(
 ١٥٤. ص هسفن ردصملا 9

 )٤-٥( هسفن ردصملا ص٤ ١٥.

١٢٨ 



 عست نبا وهو ،ةئامو نيتنثا ةنس لتقو .نيسمخو ثالث ةنس ديزي دلوم ناكو

 نب ديزي لتق اسلف :لاق (') حصأ يناثلاو ةنس نيعبرأو عست لاقيو ةنس نيثالثو

 ينب ةيقب ىضم ،ناك ام مهرمأ نم ناكو مهعمج مزهناو هتيب لهأو بلهملا

 اهبو نيرحبلا اوزاتجاف بلهملا نب دايز ذئموي اهبو نامع نوديري بلهملا

 اوقرافت ال موق اي :مهل لاقف بلهملا نب ديزيل لماع يدبعلا زرفملا نب مزهم
 ،ساتلا مكفطتخي نأ ،اهنم متجرخ نإ مكيلع فاخأ ينإف ، مكل ىقبأ هنأف ،مكنفس

 ىلع ىوقن ال انكل ،لوقت اميف كشن ام :هل اولاقف ،ناورم ينب ىلإ مكب نوبرقتيو

 نب دايز مهاتأف ،نامع ىلإ اوهتنا ىتح اوضم مث ،رحبلا يف ثكملا لوط

 اوميقأف ،الام مكرثكأ نم يئأ متفرع دق :مهل لاقو ،مهعم نكسو ،بلهملا
 امنإف رحتثلا دالب يف متلغو ،دونجلا نم هيلع نووقت ال ام مكءاج نإف ،نامعب

 نم ءاسنلا جرخف ا"'لبيتلا نوديري مهو مهعم بكرف ،اوبأف مكموق عم متنأ

 .بلهملا نب لضفملا مهرمأ اولوو ناركم ىلإ اولدع كلذ اوأر اًملف ،رحبلا

 يف نصخش نهنأ كلذو “تارهاظ بلهملا تانب ةسيفنو ةمطافو دنه تناكو

 ،نامع نمدق ىتح مهعبتاف ، نامع ىلإ قارعلا نم بلهملا لآ جورخ دعب رحبلا

 نب ةملسم نامأ نُهءاج ىثح نامعب نمقأف ا")ناركم ىلإ اوعطق دق موقلا اذإف

 .(")هرصبلا ىلإ انعجرف كلملا دبع

 سمش يبهذلا : رظنا :هانتبث ام حيحصلاو ة بارطضا ةافولاو ةدالولا يخيرات يف )١(

 . ٠ ٦ص٤ ج ءالبنلا مالعا ريس : نيدلا

 بصتف ناتلملاو روهال هايم يضقت اهيلإ ، دنهلا رحب لحاس ىلع ةروهشم ةنيدم :لبيدلا )٢(
 .رحبلا يف

 )٣( ج ،نادلبلا مجعم :هللا دبع نب توقاي ،يومحلا رظنا ٦٢۔ ص٤٩٥.

 هنأل نامرك يخأ ،حون نب ماس نب كراف نب ناركمب ناركم تيمس ،سراف يف ةنيدم :ناركم
 ١٨٠. ۔٩٧١ص ،ج ،نادلبلا مجعم :هللا دبع نب توقاي ،يومحلا رظنا .اهنطوتساو اهلزن

 .٦٩٥١ص ‘“ ٢ج باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ) ( ٤

١٩ 



 ناكو ةفوكلاب ةملسم يبأ رمأ رهظ ىتح ،نيددبتم بلهملا لأ لزت ملو :لاق

 ديعس ىلع ةرصبلاب بلهملا نب ديزي نب ةيواعم نب نايفس ماقف ،ناك ام هرمأ نم

 اَملف ۔ةرصبلا قرحي نأ نايفس دارأف ،نتف امهنيب تناكو ةبيتق نب ملسم نبا

 رهظ نأ ىلإ حجحلّصلاب مهنيب اوشم ،كلذ ىلإ سانلا رظن

 ناكو ، حافسلا سابعلا ابأ كلذ غلب املف ،اوعدي نم ىلإ ةملسم يبأ رمأ

 ،بلطملا دبع نب سابعلا نب هللا دبع نب يلع نب دمحم نب هللا دبع همسا

 .('ةّيمأ ينب كلم دعب ساّتعلا ينب نم كلم نم لوأ وهو

 نايفس نب ةيواعم ةلواحم نم ناك ام هغلب نيح حافسلا سابعلا وبأ بتكف :لاق

 ةرصبلا ىلع هالوو هديعي ،ساتعلا يبأ نود هسفن هلذبو ،بلهملا نب ديزي نبا

 نم ديرت ام نمت ،نايفس اي :هل لاق نايفس هيلإ ىضم ساّعلا يبأ رمأ رهظ املف

 هل لاقف ،ناورم ونب اهتذخأ يتلا يتج عايض نينمؤملا ريمأ اي :هل لاقف ،انتلود

 تيطعأ كنإ نينمؤملاريمأ اي :روصنملا رفعج وبأ لاق .جرخ اّسلف .كلذ كلو
 امف :هل لاقف ،لاومألا ىلإ تقولا اذه يف جاتحم تنأو ةرصبلا فصن نايفس

 هل لاقف ؟انتلود بلط يف هنبا لتقو ،اننود هحور لذب دقو هلام هعنمن ىرت

 لاقف عنقم كلذ يف هلو ،هرطاشت نأ ىضري وه نينمؤملا ريمأ اي :روصنملا

 نايفس اي :هل لاقو روصنملا هيلإ جرخف .("أهارت ام لعفاف كلذب يضر نإ :هل

 نأ ىلإ لاومألا ىلإ تقولا ؟ ]٢٤٨[ اذه يف جاتحي نينمؤملا ريمأ َنأ ملعتل كنإ

 نب نيطقي روصنملا رمأف ،هنم لبقف يقب ام ذخأت مث ،انودعو هودع هللا كلهي

 هرطش نايفس ذخأ املف ،ةرصبلاب ديزي عايض هرطاشيو هعم جرخي نأ ىسوم

 ةصيبق نب متاح نب حور ماقأو .رانيد فالآ ةعبرأ موي لك يف هتلغ ناك

 ٦. ص 0 ٢ ج ،باسنألا :ملسم نب ةملس ) ( ١

 .٧٥١ص هسفن ردصملا )٢(

١٣٠ 



 هدهعي هيلا بتك ساّعلا وبأ رهظ املف ةملس يبأ ىلا اع دو « رسكب بلهملا نب

 ىلإ اعدف سرافب بلهملا نب بيبح نب ناميلس ماقو ،سراف ىلع

 هيلا بتك سابعلا وبأ رهظ املف .سرافب ةملس يبأ

 ىلع لخد املف ۔ يريمحلا نب درعس عم هب ثعبو ةدنتللا ٣ !اع هذهعل

 . ١) اةنسح تايبأب هحدم ًارع اش ناكو ،هدهعب ناميلس

 :كلام نب ىرفننشلاربخ

 [ نيئادعلا]كاتفلا لاطبألا نم ،ىرفنتثلا ناكو كلام نب رمع همسا لاقيو

 جوزت :لاق تيكتىلا نبا نع ساحنلا نبا ىورو ،اًرش طأت نم رعشأ ارعاش

 كلام عزانو ،ىرفنشلا هل تدلوف مهف ينب نم ةأرمإ ،ىزرفنتثلا ابأ ينعي كلام

 تأر اًملف ،هرأث هموق بلطي ملف ،هلتقف كلام ىلع ادعف ،ًأليلج هموق نم الجر

 ىلإ ةبراه هب تجرخف ،ََيبص وهو ،ىرفنشلا اهنباب تلّمحت ،ىرفنشلا مأ كلذ

 مهيف وزغلا رثكأف هموق ازغ حالسلا لمحو ربك اّملف .(""مهف ينب اهموق راد

 ىرفنشلا ازغف قارب نب ورمع همساو ارش طبأت هعم ناكو ،آرارم مهيف لتقو

 وه لبقأف يدماغلا رباج نب ديسأ هب رذن لتقلا مهيف رثكأ املف ،مهنم لتقف اليذه

 داتعا دقو لبالا هدرت تناك “ ءام بيلق ىلاإ اوهتنا ىئح ناوزج كل نانثاو

 لبقأف ،هل اودصرف بيلقلا ىلع نمكم يف هل اوتبثأف هايإ هدورو نم ىرفنشلا

 ،شّحوت ،دروملا نم برقو قيضملا لخد اسلف ،دورولا ديري ليللا يف ىرفنشلا

 اعجار ىلو مث إمظ نم يب امو ةبيرلا اهيأ مكارأ ينإ :لاقو مادقإلا نم باهو

 لاقف عجرف ثيبخلا انيأر ائإ انابأ اي :امهيبأل نامالغلا لاقف ،ءاج ثيح نم

 هتليلو هموي ماقف كانكساو اتبثاف ،نتظتو سدح هنكلو ۔امكري مل :امهوبأ

 ١٥٧ ١٥٨. ص ‘،هسفن ردصملا ) ( ١

 .١٦١ص هسفن ردصملا )٢(

١٣١ 



 املف .هلبن ضعب هدي يفو همثلتم وهو ،ةرم رئاث هب رم مث ،ًانامظ

 ةفورعم تناكو ،نورقو ماظع نم تناك اهقاوفأ نأل ،هتفرع لبنلا ىلإ ترظن

 اير ،هتقسف اهاقستساو ،ًاشطع دادزيل ،ًارمتو ،ًاطقأ هتمعطأف ،ىرقلا ىعدتساف

 عمطملا ديعب لبج ىلع هل تموأو ،دعب ىلع كنم ءاملا :هل تلاقف ،‘ًاشطع هدازف

 ،هوفرعف هلبن ةفص مهل تفصوف ،اهموق تتأ ،ىلو اسلف ،۔ًاشطع هديزيو همهوتل

 .(') ىرفنتثلا لبن ةفص هذه اولاقو

 ،يدماغلا رباج نب ديسأ مهبحاص ىلإ موقلا لسرأف "شطعلا ىرفنشلاب ةتشاو

 هب دتشا دقو ،دري نأ دب الو «كلوح لوجي يرفنتثلا نإف ،كناكم نم حربت ال

 ةفاخم هبلق ىلع اهةشو هيلعن ىدحإ علخ دقو ،ءاملا ديري ليللاب لبقأف ،شطعلا

 عمسف ێًايفاح ىرخألاب يشميو هلعنب ضرألا برضي لعجو يتأي مهس نم

 اذإ صّرقت دق عبضلا لجر وأ عبضلا ]٢٤٩[ انابأ اي :الاقف هسح نامالغلا

 سّجوت ىرفنتثلا برق اسلف انيلع سبلي ثيبخلا وه لب الك :امهوبأ لاقف تطخ

 . (") ارعش لوقيو حيرلا قشنتسيو ،ًالامشو انيمي رظنلا ةحي فقوف

 رداقملا ىقل نم ًاموي ب ال رشاكملا يف توملا حيرت سوأ

 رياوط مهسأو هعبتي رباج نب دسأ ينورأ اله

 رئاحنلاو سأرلا يف هعوقو رتاب ةبشلا ىضام فهرمو

 (")رداصب الو دارب تسل رداغلا نباب تلمأ ام تأطخأ

 عفر يداولا لفسأب ناك اذإ ىئح روخصلا دهدهيو كحضي اعجار صكن مث

 ( ١) هسفن ردصملا ص١٦٥۔ ١٦٦.

 (٢) ،هسفن ردصملا ص١٦٦.

 ركفلا راد ۔يفيرط ليبن دمحم قيقحتو حرشو عمج ،ىرفنشلا ناويد حرش :رظنا )٣(
 ٥. ٤ص ،م٣٠٠٢ ىلوألا ةعبطلا ،نانبل ،توريب ،يبرعلا

١٣٢ 



 . () : لوقي وهو هتريقع

 باقعلا بيخانش تغيص ولو يل ابأ الف لزألا عمتللا انأ

 ٦٢) يبالط نم ١ هقر صمخ الو رحو ينرخّوُي امظ الف

 لاقف ،انب ضماف انيلإ دوعي نلو .انتلفأف انآر هللاو ،دق [[انابأ اي] :نامالغلا لاقف

 ظدوعيس هتإف امكعضوم يف اتبثاف عادخو سدح هنم اذه امإو امكارأ ام :خيشلا

 .("):ارعش لوقي وهو اردابم داعو اتبثأف

 ("”فرشملا ()ليلظلا برتثلا اذل ىشخأ يذلا يف يفتح نأ ملعأل يتا

 ةرخصب مهدحأ هامر جورخلاب مه اّسلف ، موقلا هآرو برشي ءاملا ىلع مجه مث

 بيلقلا يف هعم هرجف مهدحأ لجرب رثعتف زفق مث بيلقلا يف هردصأف هتماه ىلع

 ،بيلقلا يف طقسو اهعطقف ىرفنشلا لامش برضف رخألا هيلإ ىمارتو هلتقف

 ئطوف ،بيلقلا يف هعم رخف ،هدبك باصأف مهضعب ىمرو اهلوانتف اهعم طقسف

 لاقف ،يحان لك نم هيلع اوعمتجا مهنإ مث هقنع قدف هردص ىلع ىرفنشلا

 كرتيو كلذ ركشي هيلع متننم نإ هلعلو "مكنم لجر وه امتإف هوقبتسا :مهضعب

 ،يدي عطقب مكرأث متذخأ دق ،دزألا رشعم اي :لاقف مهلوق عمسف ،مكيلع هتاراغ

 ةلمنأ لك ددعب معن لاقف ،انم تلتق ام رثك دقل راث كدي عطق يف لهو كليو اولاق

 ملعأل يإو ،مكنم لاجر راث يندب يف مظعو ،ةبصعو قرعو وضع

 .٦٦١ص ،٢٦ج باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا(١)

 .٨٢ص ىرفنشلا ناويد حرش يف تايبألا صن رظنا(٢)
 .٧٦١ص ،٢ج ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا(٣)

 )٤(" ،ىرفنشلا ناويد حرش :رظنا "فزنملا ليلقلا برشلا ىدل ىشخأ ص٦٢.
 )٥(انظر ىرفنشلا ناويد حرش :يف تايبألا صن ص٦٢.

١٣٣ 



 لوقأ يذلا انأو يبأ رأث اوذخأت مل مث .مكيلع تطلس هبو مكمؤلل يكرات ريغ مكنأ

 . () :ارعش

 ايلاخ توملا هقلي يلثم كي نمو

 ينبيصي لخد يأ يرعش تيل ايف

 يتشاشح ضعب هللا دبعب تيفش

 عفرم يمح فنأ وذل ينإو

 مكَّمع نباو ةرهج مك وخأ اولاقو

 مهقكأ يئارو اوتَش يلألا نبا انأ

 هرأثب م تنكف التق يبأ متعضأ

 هنيرع يمحي ثيللاك اذ انأ اهف

 ةبرض بر ايف يقك اوعطقت نإف
 ا هتكرتف مكنم سلخ ةنعطو

 صكان ريغ اولتقت ينولتقت ناف

 عجار ريغ ينإ ينولتقاف الأ

 دفدف سأر يف نيلهألاو لاملا نم

 يدعوم وهو ينقلت يبونذ نإو

 د هسب آابرهم امازح تلنو

 دصرمب تنك ثيح يرلأثل ينإو
 [٠٥٢]دعبأ دعبأ لثم ينولعجاف الأ

 ددرق نيب نم عاقلا عيقف تسلو

 (")دثرم نبا ورمع لآ اي مكموق ىلع

 د ًفضُم قاثو يف ناع تنك ناو

 دع رم ريغ تباث يبلقو تبرض

 دوسأ مس اهراطقأ ىلع جثت

 د هلم ريخلا نع ماه مرب الو

 ("يدوقم للا ىلع يطعأ الو مكيلإ

 مكنم ةلتق هل ناك نمف هسفن نم مكسيآ دق لجرلا نإ :رباج نب ديسأ لاقف

 ج رخأف هولتق ىئح ةراجحلاب هوخضرف مه رتو ناك دق ۔ موق هلوق عمسف كلتقيلف

 .(). ارعش هيثري لاقف ،ًارش طبأت كلذ غلبف بلصف

 )١( باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج٦٢، ص١٦٧۔ ١٦٨.

- . 

 هداسو قش لامذا يبأ متعضأ "( ( ٢

 .٣٣ص ،ىرفنشلا ناويد حرش :رظنا
 "دسوي مل نم عاض دق بفنج ىلع

 .٣٣ص ىرفنشلا ناويد حرش :يف تيبلا رظنا(٣)
 .٨٦١ص ،٢٦ج ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا )٤(

١٣٤ 

 



 ا'رطام ءاملا رجنعثم ىلكلا ريزغ حلنارو مامغلا بوص ىزفنتثلا ىلع

 رتاوبلا فويسلا كنم تفعر دقو ايحلاب كّموق لثم ءازج كيلع

 ر تاو أل خاي ءادعألل كناف ًادقصُمًاعاضُم اروسأم كت ناف

 رضاح كدازو طوسبم كريخو اكحاض سأرلا يف بيتثلا كامر ىتحو

 رباص وهو هلتق اموي هْبال و [اتم ناك نأ ءرملا توم لمجأو

 'رباصم ميرك رح هعم ىمح ىمح نإو هنع توملا يعاد غاز اذإ
 ٬ريارحلا ءاستلا نلوعأف كيلع تكب دقف ءامإلا كنم تكحض نإف

 ("رئاص ةب ال ترص دق ام لثم ىلا رح نبا لك نأ يشأج نكسو

 نب ناعديم ىلإ بسني نامرو ،يدزألا نامر ىلإ بسني روكذملا ىرفنشلاو

 :طهر ةعبرأ كلام نب ناعديم دلوف ،زاجحلاب مهو دزألا نب رضن نب كلام

 ،ناعديم نب رمو ،ناعديم نب بهنمو ناعديم نب كلامو ناعديم نب فوع

 ةبهرو ،دبعو ،“بسارو ةيواعم مهو :طهر ةسمخ ،ناعديم نب كلام دلوف

 عمجلاو ،هريغ هب عدويف سبلي بوث وهو ،عديملا نم هقاقتشا ناعديمو ،دارفو

 عداوم لاق نمو ‘ءايلا نم هلصأ ناك ،عدايم هلعج نم عدايم :اولاقو ،عدايم

 واولاو نيزاوم ديري :نيزايم لاق نم ةغللا يف عدايملاو واولا نم هلصأ لعج

 دونكلا يبأ طهر مهو نامالس فوع نب جرفم دلوف لصألا

 طهر ةتس ناعديم نب فوع نب جرفم نب نامالس دلوف هيقفلا

 لعلعم جرفمو ،نامرو ،دعسو بضغلا لاقيو ،عترمو رماعو ،ليلم :مهو

 ركاب ءاملا بّيصو ىلكلا ريزغ حئارف مامغلا يراس ىرفنشلا ىلع )١(
 .٤١ص ىرفنشلا ناويد حرش :رظنا

 :رظنا .ةريبك قورف دوجو عم ،ىرفنشلا ناويد حرش يف ارش طبأت ةديصق تدرو )٢(
 .٤١ص ،ىرفننشلا ناويد ح رش

١٣٥ 



 عساو جيرف سرفو ]٢٥١[ هتعسو اذإ ،ًاجرف ،هجرفأ ،«يشلا تجرف نم

 زجاحأو هيلجر ىلع وزغي نم دحأ ناك ‘ فوع نب زجاح جرفمو ،ةوجنشلا

 هبو ،مهتزجح دقف امهنيب تلصف دق نيئيش لكو ،موقلا نيب تزجحو ،لعاف

 لصف هنأك لجرلا زجتحي ام ةزجحلاو ،ةماهتو دجن نيب اهنأل زاجحلا تيمس

 مهو ،دعس نب دعس ،دلوف رم نب دعس :ناعديم نب رم دلوو ،هلفسأو هالعأ نيب

 جوزت ركعلا ناكو ،ىًّسس نب ملسم :ركعلا يبأ مساو ركعلا يبأ نب كيرش طهر

 اهيلع فلخ مث اكيرش هل تدلوف ،يؤل نب رماع ينب نم ةأرمإ كيرش مأ

 عجار هلك هلصأو ءايشأ نم قتشم ركعلاو ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ام لبإلا نم ةركعلاو ضعب يف هضعب هلوخد ءيشلا راكتعاو ،ردكملا ىلإ

 ركتعاو ،اهيلع لمح اذإ :ةبيتكلا ىلع سرافلا ركعو ةئاملا ىلإ نيسمخلا نيب
 ءيش لك ركعو ،لبإلا نم ةميظعلا ةعطقلا راكعملاو ،هتملظ تطلتخا اذإ ليللا

 اضيأ دعس دلوو .ًاركعمو ،ًاراكعو ًاريكع برعلا تمس دقو ،هنم ظلغ ام

 دبع نب بعك نب ثراحلا نب بعك نب كلام نب ةعاجش لاقيو ،دعس نب ةعاجش

 نب كلام نب ثراحلا همساو بسار امأو ]. [دزألا ] نب رضن نب كلام نب هللا

 يبسارلا بهو نب هللا دبع مهنمف دزألا نب رئصن نب كلام نب ناعديم نب رصن

 ضقرزألا نب عفانل لئاقلا وهو ناورهنلا موي مهسيئر ناكو ، جراوخلا بحاص

 .() : ارعش كلذ رهظي الو ،رتسلا يف جراوخلا فصي هعمس نيح
 بركلا نم ةاجتلا كيفكب لانت امنإ موقلا ىلع يكبت ال كنانسل

 ٢) ابرح ينب يًوع يزخي نأ هللا ىسع ربطصاو هللا اوبراح اسانأ دهاجف

 )١( ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج٦٢، ص١٦٩.
 )٢( ص هسفن ردصملا ٩ ٦.

١٦ 



 اَمل يذلا وهو .برحلا يف مادقإو ،ةأرجو ،ناسلو ،يأرو ،مهف اذ هللا دبع ناكو

 وه ناكو ،جراوخلا ىلإ ('"ناحوص نب ةعصعص بلاط يبأ نب يلع لسرأ

 ريغ انتأ كبحاص غلبأ :ةعصعصل لاق مث ،ليوط مالك يف ةعصعصل بطاخملا

 ضبوتلا لباق ىلاعت هلا نإف ،هنيد نم جرخيو ،هرفكب هلل رقي وأ هنع نيعجار

 دنع :ةعصعص هل لاقف ،جهملا هنود هل انلذب ،كلذ لعف اذإف ضبنلا رفاغو

 .(""ىزُسلا موقلا دمحي حابصلا

 ، هللا دبع نب بعك وهو الجر دلوف دزألا نب رصن نب كلام نب هللا دبع امأو

 ، ليلق مهو بعك نب بسارو ،بعك نب ثراحلا :نيلجر هللا دبع نب بعك دلوف

 نب بعك :نيلجر دلوف هللا دبع نب بعك نب ثراحلا امأو ،زاجحلا مهنكسمو

 ةشيبن نب ًَزع دلوف ثراحلا نب ةخسام همساو ثراحلا نب ةشيبنو ثراحلا

 مساو ،ةارسلاب ةرارزو ةخسن يفو فيرلاو ةفوكلاب ةرارزو زع نب ةرارز

 يف ريسكتلا :زعلاو ظةمجألا:ةرارزو ،مهّمأ ةرارزو زع نب رماع :ةرارز

 يبارعأ ىرتشاو ،هريسكت وهو بوثلا يف يطلا راثآ :زعلاو ززع عمجلاو دلجلا

 .(")هرسك ىلع يأ هزع ىلع هوطأ :رجاتلل لاق هذخأي نأ دارأ املف ًابوث

 نم “ يدبعلا ثراحلا نب رجح نب ناحوص نب ةعصعص : ناحوص نب ةعصعص ) ( ١

 ًاغيلب ابيطخ ناك فيطقلا برق نيراد يف هدلوم ،ةفوكلا لهأ نم سيقلا دبع تاداس

 ،نيرحبلا يف (لاوأ ) ةريزج ىلإ ةفوكلا نم ةريغملا هافن .نيفص يلع عم دهش القاع

 .اهيف تامف ةيواعم رمأب
 .١٢ص ۔ ٣ج ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ - ريثألا نبا رظنا

 .٥٠٢ص ،٣ج ‘،مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا

 )٢) ج ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ٢!۔ ص٠ ١٧.

 )٣( هسفن ردصملا ص٠ ١٧.

٣٧ ١ 



 يف مهدادعو ةفوكلاب فارشألا دحأ ةدجام نب ريهز ةفوكلاب مهلاجر نمو

 يسقلا بسنت مهيلاو .زاجحلاب مهف ةةخسام وهو قيدش امأو ،دماغ[٢٦٥٢]

 .(: رعاشلا لاق اهارب نم لوأ وهو ةيبرعلا يهو ةخساملا

 (""يراضلا ماهس مأ برثي ماهسب انلاحر ىخساملا ءيسق تعرش

 نئمطم ناك اذا . زجعلا خ وسمم سرفو كتلاح نع ءينلا ليوحت خسملاو

 .معطلا مهن . خيسم ماعطو لحنا اذا ،رزولا خيسملاو ،كبيع وهو 4 زجعلا

 ةسمخ دزألا نب رصن نب كلام نب هللا دبع نب بعك نب ثراحلا نب بعك دلوو

 ،بعك نب ورمعو ،بعك نب هللا دبعو بعك نب نجحأو ،بعك نب نارهز :رفن

 نب هللا دبع نب بعك نب ثراحلا نب بعك نب نجحأ قاقتشاو بعك نب كلامو

 ءيش لكو .افقلا ىلإ اهفرط ةجوعملا يهو ،انجحلا نذألا نم رصن نب كلام

 اهسأر فوطعملا يصعلا [ يهو ]٠نجحملا ىمس هبو ،هتنجح دقف هتفطع

 يفو فورعم ةكمب نوجحلاو هسفن ىلإ هفطع :يأ ءاملا دح نالف نجتحاو

 عمجلاو هديب نجحمب رجحلا ملسو هيلع هللأ ىلص هللا لوسر ملتسا :ثيدحلا

 .("”نجاحملا

 اَمأف ،نجحأ نب رماعو ،بلاغو ،بهلو ،ملسأ :مهو طهر ةعبرأ نجحأ دلوف

 فيعأ وهو ،ةقلعلا بهل ونب :هدلو نمف بعك نب نجحأ نب هللا دبع نب بهل

 ةَزعريثك لوقي مهيفو ،مويلا ىلإ ةفايعلا مهيفو ،ةريطلاب مهرجزأو برعلا

 .(ُ): ارعش لاقف هقيرط يف ءيش نع مهضعب لأس دقو ،يعازنخلا

 . ١٧ 4 ص 4 هسفن ردصملا ) ( ١

 .١٧١ص ‘ هسفن ردصملا(٢)
 .١٧١ص ‘ هسفن ردصملا(٣)

 .١٧١ص كسفن ردصملا( ( ٤

١٣٨ 



 ('"بهل ىيبأ نيفياقلا ملع ةر دقو مهدنع ملعلا يغتبأ ابهل تمّسيت

 بلتصلا ينحنم ريطلا رجزب اريصب ("اةنامأ اذ مهيف اخيش تمتيت

 (")بلتسلا مهتم ةح لبساف كنودف اهبنت حينسلا ريطلا ىرج لاقف

 (""بعك ينب نم نطاب ليلخ كاوس اهنود لاح دقف تناك نكت الإو

 ىتأ ام :ديعقلاو .كلذ فالخ حرابلاو “كلامش دارأو كنيمي نع ءاج ام :حناملا

 هنأك ،بهلم سرفو ۔ءاوس اهباهتلاو اهبيهلو تفورعم :رانلا بهلو كئارو نم

 نم وهو ةوضح موي دلو ، اا قاقتشا اذه نم مسا نابهلو ،هودع يف بهتلي

 رماع نب هللا دبع نب ثراحلا ينب نيبو مهنيب ناك ةّيلهاجلا يف ةروكذملا مايألا

 . ءالبلا نسحأ هيف مهل ناكو "فيرطغلا

 | : هيف ىرج امو هتصقو ةوضح موي ربخ

 يف امكح ايتأ فيرطغلا ثراحلا لآ نم نيمالغ نأ ةوضح موي ربخ نم ناكو

 لاقف ،هدنع نامالغلا مكاحتف اريبك اخيش ناكو هيلإ مكاحت سود تناكو “سود

 يلجر يف تلخد :امهدحأ لاقف هلزنم نم هجرخأو .اننيب مكحا مع اي امهدحأ

 بضغف هلتقف هفيسب رخآلا هبرضف اهعزنيل هسأر خيشلا سكنف ،اهعزناف ةكوش

 ۔ًادّيس ناك مهنم الجر اولوف مكنم هلتقن ديس نم ةب ال ثراحلا ينبل لاقو سود

 ىتح اودازف مهليخ اولقتسا مهنإ مث ،ليخلا ىلع الجر نوعبرأ سود نم جرخف

 هب َمتنل اسراف انل اوعبتا :اولاقف .الجر ]٢٥٣[ نيعبسو ةعست اوراص

 راد ۔يواكع باحر قيقحتو حرش ،ةزع ريثك ناويد حرش رظنا "بهل ىلإ نيبئاغلا )١(
 .٥١ص ،م٦٩٩١ ىلوألا ةعبطلا ،نانبل ،توريب ،يبرعلا ركفلا

 )٢( " ،هسفن عجرملا رظنا "ةلاجب اذ ص١٥.

 "بلسلابو قارفلاب بارغ ىدانو اهنيبب حينسلا ريطلا ىرج لاقف " )٣(
 ٥ ١. ص هسفن ردصملا

 )٤( ةزع ريثك ناويد حرش يف تايبألا صن رظنا ص١٥٩.
 )٥( و ٢٧١ص ،۔٢٦ج باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ٣٠١ .

١٩ 



 .('):لوقيو ىنغتي وهو سود نم لجرب اوّرمف ،نينامث

 (")لودي ال براحملا ىدان نإو اهاون ةدئاز ملسلا ناف

 ناو انأو :ةمحمح لاقف نابج هنإف ،اذه مكعبتي ال :اولاقف ،ةراف سرف هل ناكو

 اوريغت الو موقلا اوحبص :ةمحمح مهل لاق ،هدلو نم الجر مهعم لسرأ مث متنش

 هوجو مكضعب فرع اذإ نيسلغم نكلو ۔ًاضعب مكضعب لتقيف ليللا يف مهيلع

 ءاضأ ىثح اوفقوف ،ليللا يف ثراحلا ينب نم تويب اوتأ ىتح اوراسف ضعب

 ينب تاتويب نم نيهجو ىلع اوش مث ،نيعبرأ نيعبرأ اوقرتفا ،حبّصلا
 :لاق ،اوفرصناو دامضلا ينب اولتقو .دامض يح يف مهو ،مهيلع اوتأف ، ثراحلا

 هموقب ةمحمح ينب ةعقو دهاشي ملو ،هلهأ نع [بئاغ حرسم نب دامض ناكو

 ينيفكت تنك نإ :لاقو هلهأ ىلع هيخأ نب نايفس فلخ ناك دقو ،كلذ دعب مدقف

 ةليل مهنيع رقأف ،ةئام نع مهروجأ و مهعنمأ انأ :هيخأ نبا لاقف مهيلع تمقأ الإو

 نب دامض دنع هتخأ سود نم لجر ةمحمح نبا عم ناكو ةمحمح نبا مهازغ
 رخأت يخأ اي :تلاقف يسوآلا اهوخأ اهدصقف .ثراحلا ينب .يركشيلا حرسم

 ينب نم لخس كعرد يف نكلو ،ضياحب تسل :اهوخأ لاقف ضياح ينإف يتع

 ،يسروآلا هلتقف هتأبخأ دق مالغ جرخف اهعرد يف همهس لصن عضوو ثراحلا

 .("):آرعش يسودلا لاقف ةرصن هتخأل لاقي ناكو

 حنمتم نم راجهألاب كل امو مهيلإ بونأ الهأ ال كانكرت
 حلكت ريقاقعلا لايجأ نودو انضرأ تامالع ركذن نإ كانكرت

 .١٠٣ص ،٢٦ج ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،ئيبتوعلا(١)
 .٣٢٢ص ،٣١ج ،يناغألا باتك :جرفلا يبأ يناهفصألا رظنا(٢)
 .٢٠٣ص ،٢٦ج ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا(٣)

٠ ٤ ١ 



 ا') حفنم لك نم نحفني هبيارت اهًَركيو ىتفلاب اوعدت ةرصنو

 لآ يف حاص مث ،هتقان ينذأ عطق ،هدلوو ،هلهأب عنص ام ىأرو ،دامض مدق اسلف

 اممف راعشألا نولقانتيو ،نوعجارتي ال ،نينس عبس اوزاغتف ،اوعمتجاف ،ثرلاحلا

 نب ةبلعث نب صاعلا نب فيرط نب ورمع نب نوتلا يذ ليفطلا لوق كلذ يف ليق

 .("ا:ارعش ناندع نب سود نب مناغ نب مهف نب رمع نب ميلس

 مهف ينبو بهنم نم هتمر ناو مهملس مايأ سانلا هلإو الف

 يمتح ىينعار اذإ قارف نم يلامو ًادلاخ تنك امو فسخ ىلع ميسأ

 يمحل ىلع تانماك ريط حبصتو انقلاب ليخلا عرفت ىئح ملس الف

 (")هخض اننود نم نابكرلا هريسي الجحم رغأ اموي نكي اًملو

 مهيف اولانف روحلا يذب “سودب اوعقوأ فيرطغلا ثراحلا ينب نأ مث ]٢٥٤[

 ةمحمح نب ورمعل يثراحلا دنه وبأ لاقف ةماهت ىلإ الوح سود تحتناو

 .(ُ:ارعش (ُ)يسروللا

 هعزان يلاوعلا مص يف هانكرت امزاح ناك اذإ بهو يبأ لثمو

 يف ريبك فالتخا عم ‘٤٢٢ص ،٣١ج ،يناغألا باتك :جرفلا يبأ .يناهفصألا رظنا(١)
 ظافلألا

 ٣٠٣. ص ،٢ج ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا(٢)
 ٣٠٣. ص هسفن ردصملا(٣)

 ،دزألا نم يسودلا عفار نب ةمحمح نب ورمع :يسودلا ةمحمح نب ورمع(٤)
 ناك يذلا وه هنأ ميمت ونب لوقيو .ةيلهاجلا يف برعلا ماكح نم ،نيرمعملا دحأ
 نبا كردأ :ليقو ."ملحلا يذل تعرق اصعلا نإ " :قشملا هيفو "ملحلا وذ " هل لاقي
 تام دنأ حيحصلاو ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع دفوو ةوبنلا رصع ةمحمح

 .٧٧لص ‘ ٥ج مالعألا -نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنا .مالسإلا لبق

 ٣٠. ٣ص ۔٢١ ج ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا(٥)



 هعباصأ ًادعج دربلل هر لظي اهبوجو لوح ريغ ء يش كلانه

 هعماس اليل َنبرضي هعذارب اللحم سيسبلا دوعلا اهب تيبي

 ('عصامنف انل اوندت وأ توملا نم اهّيح يزثي الف ورمع ىرث كلتف

 يسروآلا دعس نب ورمع مه رعاش هباجأ سود لا ىلا هذه هتايبأ ترس املو

 :ارعش

 هعقاون ليلق هيفاوس ريثك هنإف لوح ثيح انوعنمت ناف

 هعلاطي لازيال ودع غابو حلنارو انع داتعي دعبا هب

 هعراوق تلحف برذ ينب حرجف الزنم برحلا رهاظ انللح نحنو

 ("هعراصي نم عراص ميرك ةجو لثؤم دجمو يمورأ زعب

 ونب تعمتجاف ةةوضح موي ناكو ،نوعجارتي ال نينس عبس كلذك اولازي ملف

 ةمحمح نب ورمع اهيلع سود تراسو ،يثراحلا حرسم نب دامض ىلإ ثراحلا

 سأر ىلع فقو ىثح ،حرسم نب دامض ىلإ ةوضحب اوقتلا ىتح ،يسروآلا

 ،سود مهتتأو ،ركشي لايقأو ثراحلا ىلا لزنو ،ًاعفاي ناكو ،لبج وهو ةريوع

 ًاسود نيقسي نلعجف ،ةرصنو ،ةميطفو ،ةلدنجو ،دنه ةماتثلا يذ نب دلاخ رمأف

 ةلحكمب هنيقلأ اراف سود نم لجرلا عجر اذإ نكو لاتقلا ىلع مهنضضحيو

 هب اوأدب ام لوأ ناكو اذوحتسم عجريف ،ءاسنلا نم كنإف انعم كب ابحرم :نلقو

 لاقو نيز وبأ انأ :لاقو امهس ىمرو ،سود نم جرخ الجر نأ مهبرح نم

 ىمر مث ،اوفحزاف متيأر اذا موق اي :لبجلا سأر يف وهو ،دامض

 :دامض لاقف ركذ انأو اهوذخ :لاقو سود نم رخأ

 . ٣٠٣ ص “ هسفن ردصملا ) ( ١

 ٣٠٣. ص ،هسفن ردصملا )٢(



 يف لتقلا رثك ىثح اولتتقاف ،اوفحازت مث شالك :لاق ،تيّيح اولاقف ،اهركذب اوبهذ
 كلذ يفف ،سودل رفظلا ناكو “فيرطغلا ثراحلا ونب تمزهنا مث نيقيرفلا الك

 . ا") : [رعش (') يسوآلا ةيدماغلا نب بدنج لوقي

 يرافغلا ركذ املك اميقم انكرت دق ةوضحب رورعمو

 ران جوأ ركشيب انأ ىلع هيبناجب ديعصلا يف انأك

 يراوجلا ءا ثح لثم ًاعيجن هنع نفسف تاحلصملا لاسو

 (ا"يراس ريغ مكنم ءارفس ىلع انكرت دق اتاف اورست ناف

 :]٢٥٥] ارعش بدنج لوق كلذ نمف ،ةريثك راعشأ ةعقولا هذه يف ًاضلأ سودلو

 ميدقلا ةمطاف عبر ىنغمو موسرلا تامالع فرعت ملأ

 ميلثلا ضوحلاك ءارحصلا ىدل ليخ ماصمو لماح كربمو

 مومهلا ىلع كنعي ملو تغصأ تلاقفةلناع ك تلذع ناف

 م يمثلاب دوعت ال اهارأ يبن نإف كملت امهم لقف

 يمولت ال ةوضح موي ركشيو سود ءا ةل تدهش ول كلاف

 ميمعلاو ركشي دنعركشيب دعسو بعك بدنجب نا وأ

 موخّصلاك قربت ضيبلا اهيلع ًاحادر تعمج دقو سود ىلإ

 ميظع اهب نيدعاسلا ليوط يثراح ضيبأ لك ردوغو

 ميظه ءاتبد قالفأ ىلع ينحت يرصنلا حئافص نأك

 .هل ةمجرت ىلع رثعن مل رومغم رعاش :يسودلا ةيدماغلا نب بدنج )١(
 ٣٠. ٤ص ،٢٦ج ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا )٢(
 ٣٠. ٤ضص ،هسفن ردصملا 69

١٤٢٣ 



 (')ميلك رر ش ىلع قفترمو ىعرص نيب ةوضح طاطشب مهو

 الثمتم رطمتملا لاقف ،ةةوضحب مهعم دهشي ملف ،برحلا عفادم رمتلا ناكو :لاق

 :يثراحلا رعشب

 '""قماوّرلا ءاسنلا لاق امك مهفو مكنيب ناندع نب سود انلتقيأ

 هللا دبع نب فيرطغلا ثراحلا ينب نم وهو ،يثراحلا ميمت نب ساون وبأ لاقو

 رصن نب نامهد نب بعص نب رشبم نب ركشي نب ركب نب فيرطغلا رماع نبا

 .("):ارعش روهشملا رعاشلا نارهز نبا

 مراكلملاب مهالوأ تقبس امك امركت الإ دزألا تالعف تبأ

 مثارجلا رايخ تداس ةموثرجل انإو نومعنملا نحنل ااو

 ملاظ سو شأ لك نم هذخأنل انثإو ائم قحلا نحلنل اتاو

 مقاعملا ضاخملا عازنأك نعطو هرقتسم نع ماهلا ليزي ,برضب

 مراوصلا حيفّصلاب اهيدل اوسرنو انطسو دجملا ةيار يمحنل انإو

 مجامجلا برض توملا تارمغ ىدل العلا ننسلا عراق يف اننكمو

 مياوقلاب انا تيأ تيمح اذإ اهلحو رومألا دقع انماكحأب

 مياق و دح لك هنم عزعزت زه رشف اذإ ينامي لكب

 معان فيصلا هب ىمحأ لظنح ىرذ هلصنل نيعراةلا سؤر نأك

 [٦٥٢]مساوملا رقتسم يف انل راسو .رضاحو ,اب لك يف انل راسو

 مناغملا رايخ نم دمحب انزفف انر اخف نيبملا لهجلا نع اناهن

 مغار مغر نم ناك ام ىلع ًاراهج انفويس ودعلا حاورأ قلطت

 ورح [ ىلا رعشلا ةبسن.٥٠٣ ٣٠ ٤ص ۔٢ ج باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ) ( ١

 .[ سود عم ناكو ةوضح موي ، يشبحلا ىسوملا

 )٦٢( ،هسفن ردصملا ص٠٥ ٢٣.

 .٥٠٢٣ص ۔ ٢ج ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا 09



 مئاظعلا رومألا يف ينثت الو انرومأ رمأ سأبلا موي عمجنو

 مجاوهلا ثويللا مادقإ مدقنو انبرضب فوفصلا نارقأ عطقنو

 مقافتملا لئاهلا عدصل بوؤد ممعم سيئر نم انيف ناك مكو

 مجاعألا روصق نابشب يمرنو ة شيب فاكأب انينامي لحت

 مناق ربغأ لك اهيف عطقنو اهفارتعا لبق تاجاحلا فرتعنو

 مئارجلا ىرغص موقلا دنج نعزاني ىرسلا فسع ىطخلا تاقيقد ضوخن

 اذإ مطارخلا قاقد ىحلالا ةقلدم ةميلس دودخ نم اقدص نلباقي

 مزامزلاب اهلوغ يمرن قرخلا نم ةفونت لك لوع اوضاخ موقلا

 مثاج ليللا نم سودرك لك ىلع ىجولا اهسم ولو اهيداوهب تمر

 مهالجلا يجوعألا قشباسالخ هقبسي تبهذ دق ناهر مويو

 مسانملا فعر نلبقأ اذإ الاوط ىصحلاب نخضري نربدأ اذإ اطايس

 مزاهللاباهتاياغ نع نعفادت اهدودحب توتسا قبسلا ةياغ اذإ

 (')هدالصلا رودص يف ىوأت يدجلا نم ةقيقد ديابام ثك اهتلوأنت

 ليسب اوسحأ نيح اهنم دزألا لاقتناو امهرمأ نم ناك امو برأم يتنج ربخ

 :مرعلا

 نع هبنم نب بهوو قحسا يبأ نع هل دانسإب يلصوملا هللا دبع وبأ ربخأ

 ،ناطحق نب برعي نب بجشي نب أبس نأ يبلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه

 ىثحرهدلا هللا مهكلمو ،اريثك دالوأ هدالوأ قزرو ،دلولا نم ةدع قزر

 . ا" برأمب مهروهمج ناكو ،مهلسن نم ضرألا تالتما

 )١( باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج٦٢، ص٣٠٥.
 )٢( هسفن ردصملا ‘ ص١٨١۔- ١٨٢.

٥ ١ 



 دبع اضيأ ىمسيو رماع همساو ،ممألا أبس نم لوأ هنأل ،أابس يمس امتإو

 هؤانبأو ناطحق نب برعي نب بجشي نب ربكألا أبس وهو هنسحل سمش

 ينب نم مهتوخأ نود ةصاخ هدلوو ثوغلا نب دزألا هدلوو ،نالهكو ،ريمح

 نميلا ضرأ نم فارطألا نولزني نالهك دلو رئاس نم مهتوخإ ناكو ،نالهك

 ةرخصلا لقي الرخصلا نم روس اهيلع ةميظع ةنيدم برأم تناكو ،اهريغو

 ىلإ ديشم رصق نم ،ماتأ ةرشع ةريسم روسلا ناكو ،الجر نوسمخ الا

 . ( لصتم روس ىلإ دودمم لظ

 اذإ راطمألا هب نوسبحي ]٢٥٧[ ادس اونب دق مهدادجأ نم نومدقألا ناكو

 ضوه نيأ نم نوردي ال ليس مهيتأي امنإ ،مهيتأت ال راطمألا تناكف ، مهتءاج

 ىلاعت هللا اهركذ يتلا ،زرجلا يه ، مهضرأ نإ لاقيو اهييحيف مهضرأ ىشغي

 اعرز هب جرخنف ،زرجلا ضرألا ىلإ ءاملا قوسن انأ اوري ملوأ » هباتك يف

 يبأ نبا يلع نع ىوريو ،ةصقلا رخآ ىلإ ا"أ مهسفنأو مهماعنأ هنم لكأت

 أاخسرف نونامث ،ءاملا هب نوسبحي هونب يذلا دسلا لوط :لاق هنأ بلاط

 هيف شرفو قمغأ دق ساسأ عم كلذ لثم هعافتراو ،ليم ثلث هرادج ضرعو

 عولط لبق نم ةراجحلا مهل نالأ دق ىلاعتو كرابت هللا ناكو ."رخصلا

 وأ نيطلاب ةادغلاب نوركابي اوناكو ،ءاشعلا ىلإ لاوزلا نمو اهلاوز ىلإ سمشلا

 طالم نولعجيو ،ضعب يف هضعب نولخديو ،ساسألا يف هنوعضيف ،نيجعلاك

 اهيلع اوبكرو ،ةدوقعم ريطانقو ةبوبم اباوبأ هيف اولعجو ،باذملا صاصلرلا

 . ٨٢ ١ ص كسفن ردصملا ( ١)

 . ٧ ٢ :ةيألا ةدجلا ةروس )٢(

 .٢٨١ص ،٢ج ، باسنألا : ملسم نب ةملس ، يبتوعلا )٣(



 .('"ةمكحم ديدح نم ًاداصزلأ

 لك .نيتنجلا يفو نيتنجلا لخاد مهروصقو روسلا ءارو نم مهنانج تناكو

 كلت عفر ءاملا دارأ اذإ مهدحا ناكو اهبر رمأب نيح لك اهلكأ يتؤت ةرجش

 مهروصق يف قرتخت لوادج ىلإ ءاملا جرخف ،ًاباب هتنج يلت يتلا باوبألا

 اهوللظو ،لامشو نيمي نع هباتك يف ىلاعت هللا امهركذ نيتللا نيتنجلا لخاد

 .(""ىلاعت هللا ركذ امك مهرمأ نم ناكو ،حيرلاو سمشلا اهلخدت ال تناك ىثح

 ةيآ مهنكسم يف أبسل ناك دقل ]»ىلاعت هلوق يف نسحلا نع ةداتق نب ديعس ثيدح

 فتلم يداولاو يداولا راسي نع ةنجو يداولا نيمي نع ةنج "أ “ ناتنج

 ىكزأ تناكو ،مهعرازم نينجلا ءارو نم [و]٬كلذ نيب مهلزانمو ،رجشلاب

 نم يداولا ىلعأ نم مهبرش ناكو ،نميلا لهأ بصخأ اهلهأو ،ذئموي هللا ضرأ

 ناو ءاملا اوكسماف بقثلا كلذ اودس اوؤاش ناف ،لبجلا كلذ نم جرخت نيع

 .("هورَجف اوؤاش

 ،مهبرش نيع نم مهئيجي ليس لبق نم ‘ مهيداو كاله نأ مه ربخت ةنهكلا تناكو

 نم مهيلإ جرخي ال صاصرلاو ةراجحلاب اناينب .نيعلا كلت ىلع اونبف

 هلامشو يداولا نيمي نع ناتنَجلا تناكف ةليسلا نم اوفَّوُخ ام ردقبالإ۔ءاملا

 .(”رجشلاب ًافتلم يداولا ناكو

 ،سدقملا تيب ديرت ،ماتثلا دلب ىلإ برأم نم جرخت ةأرملا تناكو

 .٢٨١ص ،٢٦ج ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا(١)

 .٦٣٨١ص ،هسفن ردصملا(٢ (

 )٣( :ةيآلا أبس ةروس ١٥.
 .٣٨١نص ۔ ٢ج . باسنألا : ملسم نب ةملي ، يبتوعلا( ( ٤

 ١. ٣٨ص كسفن ردصملا(٥)



 تباصأ ، لكألا تدارأ اذإف داز الب اهسأر ىلع اهتلتكمو اهدي يف اهلزغمو

 .(')هلكأتف هينجت نأ ريغ نم ،حيرلا هتقلأ امم ةرمث لك نم ةءولمم اهتلتكم

 هللا لاق هنم فاخي ، ماوهلا نم ءيش الو ،ةّيح الو ،عبس ، مهدلب يف نكي ملو
 اهيف انردقو ةرهاظ ىرق اهيف انكراب يتلا ىرقلا نيبو مهنيب انلعجو ؤ :ىلاعت

 اوملظو ،انرافسأ نيب دعاب انبر : اولاقف ، نينمآ ًامايأو يلايل اهيف اوريس ريسلا

 ."ةيآلا 4قزمم لك مهانقزمو ثيداحأ ٢٥٨[ ] مهانلعجف مهسفنأ

 هللا ىلإ مهتعدف ، السر مهيلإ لسرأ ،ىلاعتو كرابت هللا نأ كلذو :يبلكلا لاق

 فرعن ام :اولاقو مهوبذكف ىلاعت هللا معن نم مهيلع امل ركشلاب مهترمأو ،ىلاعت

 اذه و 4“«© انلبق نم انؤابأو نحن هيف انك يذلا اذه يف انلزامو ةمعن نم انيلع هلل

 نع ناتنج ةيآ مهنكسم يف أبسل ناك دقل ,:ىلاعت هلوق كلذو انئابآ لمع نم

 روفغ برو ةبيط ةدلب ،هل اوركشاو مكبر قزر نم اولك لامشو نيمي

 لكأ يتاوذ ، نيتنج مهيتنجب مهانلدبو ‘ مرعلا ليس مهيلع انلسرأف اوضرعأف

 . ٣ ةصقلا رخأ ىلا ليلق ردس نم ءيشو لثأو طمخ

 ىتلا هللا مهاطعأف۔ هتعاط راثيإو ، هللا ديحوت ىلع موقلا ناك امتإو :يبلكلا لاق

 ديحوتلا نع اوداح مهدهع مدق املف ،امه ريغو نيتنجلا ريخ نم اهيف اوناك

 نب نارمع“مهظَعو كلذ اولمع اًّسلف ،ىلاعت هللا نود نم اهودبعف اناثوأ اوذختاو .

 ضثوغلا نب دزألا نب نزام نب سيقلا ئرما نب ةبلعث نب ةثراح نب رماع

 مل 9 ‘ برخت مه دلب نأ هتناهك يف ىأر دقو ،ملع هدنع انهاك ناكو

 )١( :ةيآلا أبس ةروس ١٨ ١٩ .
 )٢( ص ،٢٦ج ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ١٨٣.

 )٣}سورة :ةيآلا ۔ أبس ١٦١٥ .



 ظةافولا هترضح ىئح مهنع كسمأف ،ُهوفختساو هوصعف ،ديحوتلا ىلإ اوعجري

 ًاتسو ةنس ةئام عبرأ : لاقيو 6 ةنس نيسصخو ةنس ةنامسمخ مهيف رمح هنا : لاقيو

 هاخأ اعد ،ةافولا هترضح اًملف بقع هل نكي مل ًاميقع ناكو ‘ ةنس نيعبرأو

 موقلا نأ هبلا زعوف ةثراح نب ءامسلا ءام رماع نب ءايقيزم وهو ارمع

 تناكو دعس تدنب ةفيرط ج وزتي نا هاصروأو ة كسفن ىلع لمعتلف ٠ نوكلاه

 مهتكله ملعو ، مهتناهك نم ملع اهدنع ناكو ريمح نم نامدر لهأ نم ةأرما
 . )هدنع ام لثم

 ، ةفيرط رماع نب ورمع هوخأ بلط ، بقع هل نكي ملو نارمع تلم املف

 ذئموي رماع نب ورمع ناكو ىدلو اهنم قزري مل ،هدنع تماقأف ، اهجوزتو

 مل ام قئادحلاو روصقلا نم برأمب هل ناكو ،مهرمأ بحاصو برأم لهأ ديس

 .(")اهلثم اهب هريغل نكي

 هللا ىلإ مهاعدف ة حلاص نيد ىلع ناك نم هللا ضبقف : موقلا ريغت رثكو

 مايقلاو كل ركشلاو 1 قحب ةفرعملا نم هيلع اوناك ام ىلاإ ةعجارملاو

 ، هلسر اوبكو ‘ هللا ةمعن اودحجف ،مهيلع هب هللا معنأ اميف ناسحإلاو هتعاطب

 تنك ناف ‘انؤابآو ،ريخلا اذه يف انلزامو ،كلسرأ يذلا فرعن ام :اولاقو

 نا هدعوف ،مهب ام ريغي نلا هللا اعد ،هوبذك اًملف هب بهذي هعداف ًاقداص

 .(")هل ببجتسب

 ،مهضلأ تيشغ ةباحس نا مانملا يف ىأر ‘ رماع نب ورمع ناو :لاق

 ‘ ضرأل ١ ىلع تعقو مث ااهيف ام تقرحأف تقعص مث ،تقربأو كتدع رأف

 .٤٨١ص ،٢ج ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا(١ (

 ١٨. ٤ص هسفن ردصملا(٢)

 .٥٨١ص هسفن ردصملا( )٣



 يهو اديدش ًارعذ ترعذ دقو ةفيرط تماقف ،هتقرحأ ىتح ءيش ىلع عقت ملف

 دقف ميغلا يف تيأر ام نا ةرجامزلا يبلق يف نإ ،رماع نب ورمع اي :لوقت

 اليوط ادعرو قربأ دق اميغ تيأر دق ينإف :تلاق مث ،مونلا ينع بهذأ

 ]٢٥٩[. قرغلا الإ اذه دعب امف ،هقرحأ الإ ءيش ىلع هقرب عقو امف قعصف

 هملعأ امع اهلأس مث تنكس ىثح اهالسأ بعرلا نم اهلخادت ام ورمع ىأر اًملف

 ؟ما رصنا نم ةمعنلا هذهلو مادهنا نم دسلا اذهل له ةفيرط اي :اهل لاقو ،هوخأ

 . () لذ دق زعلاو لجألا برقا ام لجأ :تلاق

 كلذ غلبف ،هل ناتيراج هعمو قئادح نم ةقيدح لخد رماع نب ورمع نا مث

 اَملف ،اهعبتي نأ ،نانس هل لاقي اهل افيصو ترمأو ،هوحن تجرخف ةفيرط

 ضنهلجرأ ىلع تابصتنم .،ديجانم ثالث اهتيب باب نم اهتضراع تزرب

 يه لب ليقو ،عيباريلا هبشت باود دجانملاو ،نهنيعأ ىلع نهيديأ تاعضاو

 اهفيصول تلاقو ێاهيدي تعضو ةفيرط نهتأر املف ،اهل نويع ال يتلا رأفلا

 تجرخف اهملعأ ،دجانملا تبهذ اسلف ،ينملعأف دجانملا هذه تبهذ اذإ :نانس

 ةافحلس ءاملا نم تبن ،ورمع اهيف يتلا ةقيدحلا جيلخ اهضراع اًّملف ةعرسم

 عيطتست الف بالقنالا ديرت تلعجو ،اهرهظ ىلع قيرطلا يف تعقوف
 تأر املف ،لوبلاب فذقتو اهبنجو اهنطب ىلع بارتلا اوثحتف ،اهبنذب ثيغتستو

 ةفيرط تضم ‘ءاملا ىلإ ةافحلسلا تداع املف «ضرألا ىلإ تسلج ةفيرط كلذ

 ،شارفلا ىلع ناتيراجلا هعمو .رماع نب ورمع اهيف يتلا ةقيدحلا تلخد ىثح

 هنع اتلزنف ،شارفلا نع لوزنلاب نيتيراجلا رمأو اهنم ايحتسا ةفيرط ىأر اسلف

 ءاملظلاو ،رونلاو :تلاق ،كشارف ىلإ ةفيرط اي يمله :لاق مث

 .٥٨١ص ‘،هسفن ردصملا ) ( ١

٥ ١ 4 



 كربخأ نم :ورمع لاقءءاملا نرمغيلو ،كلاهل رجشلا نا ،ءامسلاو ضرألاو

 :لاق ،دلاولا دلولا عطقي دئادش نينسب ،ديجانملا ينتربخأ :تلاق ؟ةفيرط اي كلذب

 بارتلا قرتخت ةافحلسلا تيأر دقو ،فيهل مدانلا نإ لوقأ :تلاق ؟نيلوقت امف

 نيرت ام :اهل لاق ێ۔افكتي رجشلا اذإف ةقيدحلا تلخدف ێ،ًافذق لوبلا فذقتو ،ًاقرخ

 :لاق ةميسج رومأب ةميظع بئاصمو ةنزحم يأ« ةميكو ةيهاد يه تلاق ؟كلذ

 كلو يلف لينلا نم اهيف كلامو ليولا اهيف يل نإ لجأ :تلاق !!كليو يه ام

 اي اذه ام :لاقو شارفلا ىلع هسفن ورمع ىقلأف ةليسلا هب ئجي امم ليولا

 بهذا :تلاق ؟نيركذت ام ةمالع ام :لاق ليوط نزحو ليلج رمأ :تلاق ؟ةفيرط

 ةرخصلا هيلجرب بلقيو ةرفحلا دسلا يف هيديب رثكي اذرج تيأر ناف دسلا ىلإ
 ؟عقو يذلا رمألا اذه امو :لاقف ،رمألا عقو دق نأو ةرقع رقعلا ناب ملعاف

 كلملا اهّيأ انب قلطناف ،لكن انب لكنو «لطب لطابو لزن هللا نم دعو :تلاق

 هب راد دق رافلا هلوح اذإو .هسرحف دسلا ىلإ ورمع قلطناف .)دسلا دهاشف

 نورظني كلذك مه امنيبف ،رأفلا ىلإ اهلسرأو ررهلا عيمجب رمأف هب َقَدَحو هلك

 نقيأو .ورمع كلذ مظعتساف ،هلتق ىتح ۔“اره لتاقي ميظع ذرجب مه اذإ اهيلإ
 ناك هنأ كلذو ،اذه نم ءيشب نوردي ال برأم لهأو كلذ لكو موقلا كالهب

 بيلاخمو ،رافظأ هل ذرجبوه اذإف ،دسلا يف رخآ ناكم ىلإ رادف مهنم همتكي

 ال ةرخص ]٢٦٠[ لك تناكو رخصلا علقيو دسلا يف اهبشني ديدح نم بااينأو

 نم تيأر دقل :لاقو ،كلذب اه ربخاف ةفيرط ىلإ عجرف الجر نوسمخ الإ اهبلقي

 ةذرجلا نم اذه سيل :ةفيرط تلاق اميظع ارمأ ذرجلا اذه

 كسفنب جناف عفدم هل سيل ‘ءامسلا نم رمأ اذه

 .٥٨١ص ‘،هسفن ردصملا ) ( ١

١٥١ 



 ةجاجزب رمأت مث ،نيتنجلاب كسلجم يف سلجت نأ كل تركذام تامالع نمو

 نأ تملع دقو يداولا ةلهس نم ءاحطب اهتلامتسا حيرلا نإف كيدي نيب عضتف

 نيب اهعضوف ةجاجزب رمأف حير الو سمش اهلخدت ام ىتح تلظ دق نيتنجلا

 كلذب ةفيرط ربخاف ،ءاحطب تألتما ىتح اليلق الإ ثبلي ملف .هسلجم يف هيدي

 يف :لاق ةنس نوعبس هنيبو كنيب اميف : تلاق ؟دسلا كاله نيرت ام :اهل لاقو

 يتأي الو ،هتملعل دحأ هملع ولو ،ىلاعت هللا الإ كلذ ملعي ال :تلاق ؟نوكي اهأ

 هكاله نأ تننظ الإ ،ةنسلا نيعبسلا نيبو كنيب اميف [الإ] ظةليل الو موي كيلع

 . ''اةليللا كلت وأ مويلا كلذ يف

 مزعو ،هافخأو كلذ متكف برختس مهدالب نأو ،عقاو كلذ نأ ورمع فرعف

 سانلا ركني نأ يشخ مث ،هدلوو وه جرخيو كابس ضرأب هل ام لك عيبي نا

 اولاق ،مكسفنأل اولاتحا :مهل لاقف ،الجر رشع ةثالث اوناكو هينب عمجف ،[كلذ]

 اماعط عضوو ، ترحنف لبإب رمأف ،ةليحب مكل لاتحم ينإ :لاقف ؟ فيك انابأ اي

 مكاعدو ، دجم موي عمج رماع نب ورمع نأ برأم لهأ ىلإ ثعبو ،ًاعساو

 ظكلام وأ هعداو هل لاقي ناكو هدالوأ رغصأ ىلإ تفتلا مث .هماعط اورضحاف ٠

 نأ ملعأ هللاو .هرجح يف ناك اميتي اعد لب :لاقيو ةبلعث هنبا ناك لب لاقيو

 يب لعفاو ، يلع ددرأو 0 ثيدحلا ينعزان ‘ تسلج انأ اذإ :هل لاقو ةناك كلذ

 ينمطلتف يلا مقتلف كتمتش اذإف هنع دعقتلف رمأب كترمأ اذإف تكب لعفا يذلا لثم

 مكنأ ءاسلجلا ىأر اذإف ، هيلع اوريغت الف ينمطل اذإ : لاقو هدالوأ ىلإ تفتلا مث

 فلحأسو ىائيش ريغي نأ مهنم دحأ هبسحي ال مث . مكيخأ ىلع نودريغت ال
 يل ماق دقف ۔مكرهظأ نيب تمقأ ال اهل ةرافك ال هللاب انيمي كلذ دنع

 )١( هسفن ردصملا ص١٨٧.

١٥٢ 



 لهأ هءاج املف .ا')لعفن اولاق هيلع اوريغت ملو ،ينمطلو يدالوأ رغصأ

 ،رمأ امب هرمأ يذلا هدنع سلجأ دقو ،هونب هعمو ،ساتلا معطي سلج ،برأم

 هنع ىهلف هرمأ ضعبب ورمع هرمأو هيلع دريو ،ثيدحلا هعزاني لعجف

 تارج نم اوبجعو سالا رظنف .ههجو مطلو هتيحل ضبقف هنبا ماقف همتشف

 كلذ نوريغي ال هدالوأ نأ اونظو .هنم ءاج يذلا اومظعأو ، مهسؤر اوسكنو

 فلحف هدجمو ورمع رخف موي هالذ او ورمع حاص كلذ دنعف دحأريغي ملف

 نيب ميقي الو ،اذه لثم هب عنص دلبب ميقي الو هرادب نلدبتسيلو مهنع نلوحتيل

 نيرذتعم هيلإ موقلا ماقف .هلاومأو هراد نعيبيلو ،هنبا ىلع اوريغي مل ، موق رهظأ

 عنص ام يب عنص دقل : لاقف ،انعنم كاذف نوريغي كدالوأ نا نظن انك :اولاقف

 ."١يلوحت [١٦٢]ريغ يل سيلف
 نولوقيو ، اهب نولاغيو ‘ اهيف نوسفاني سالا ناكو ،عيبلل هعايض ضرعف

 ،ىضري نا لبق هلاومأ هنم اورتشاف ورمع بضغ اومنتغا :اضعب مهضعبل

 نوملعي ال مهو صخرلاب عايض نم ،برأمب هل يذلا لك سالا ىرتشاو
 . ")ربخلا

 ىلإ ثيدحلا اذه جرخف ،مرعلا ليسلا نأش نم هغلب اميف هثيدح ضعب ىنشف مث

 اوكسماف ،كلذ سانلا ركنتسا عيبلا رثك اًملف ،مهلاومأ اوعابف ،دزألا نم سانلا

 ،مرعلا ليسب ذئموي سالا ربخأو ،سانلا نامثأ رماع نب ورمع ىلإ تعمتجاو

 .(أ) هبيصي نأ هيلع ىضق نم ماقأو .ريثك سان برأم نم جرخف

 )١( ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج٢، ص١٨٨.

 )٢( هسفن ردصملا ص١٨٨۔ ١٨٩.
 )٣( ،هسفن ردصملا ص١٨٩.
 )٤( كسفن ردصملا ص٨٩ ١.

١٥٢٣ 



 هعم لحرو اهنع هلايعو هلاقثأ لمحو ،برأم نم رماع نب ورمع لخد مث

 دعب اليلق الإ موقلا ثبلي ملف اعيمج اوراسو هدلو يف ،يدزاألا مهف نب كلام

 ملف ،مهلزانمو نيتنجلا برخو ،هلصأتساف ،مدرلا ذرجلا ىتأ ىتح ،مهريسم

 مهماعنأ لمتحاف ،لبقأ دق ليسب مه اذإ ،نويعلا تأده ام دعب ةليل موقلا ئجافت

 الإ قبي ملف ،مرعلا ليس مهيتنجب لاسو ،مهلزانمو نيتنجلا برخو مهلاومأو

 مهيتنجب مهانلدبف ىلاعت هلوق كلذف ،[ليلق] ردس نم ءيشو طمخلاو لثألا

 ناك امب ليسلا لاسف (') “ليلق ردس نم ءيشو لثأو طمخ لكأ يتاوذ نيتنج

 وهو لألاو كارألا وهو طمخلا الا مهيداوب قبي ملف ، لكألاو ريخلا نم هيف

 رخأ ىلإ هباتك يف ىلاعت هللا ىكح امك ناكف ‘ قبنلا وهو ردسلاو ،افرطلا

 اهيف هللا عمجي يتلا مهتيدوأ رودص ىلع ارطم هللا لسرأ :ليقو .ا" ةصقلا

 ىلإ نورظني اوفرشأف مهنم فلخت نم كلذ عمسف ،اهلاسأ ىتح دسلا ىلإ ،اهليس
 طلاخ املف . سرافلا لجرلاك ،همامأ نارينلا هيف هنأك .رمحأ ليس لبقأف ،ليسلا

 مهماعنأ دابأو مهرجش قرغأف ،مهضرأ ءاملا يشغف دسلا مدهنا مهدس سرافلا

 ۔ءاملا نم ارارف لبجلا لجرلا مهب دعصيف هترمأو هنبا ديب ذخأي لجرلا ناكف

 .ا")ىلاعت هللا لاق امك ليلق كلذ لكو ،لثأو ردس نع ءاملا بصتف

 ٠امهموق نم امهعبتا نمو ،مهف نب كلامو رماع نب ورمع ىضمو :لاق

 ددعلا نم ىلاعت هللا الإ هملعي ال قلخ يف اولبقاو دزألا نم ،امهرئاشعو

 نم اهريغو ةاشلاو لبإلاو منغلا اوقاسو ،ةيقوألاو حالسلاو ليخلاو ،ةدعلاو

 ظةريثك ماعنالا هذه ددع مهدنع ةمئاسلا ليخلا تناكو ،ماوسلا سانجأو .رقبلا

 )١( :ةيآلا ۔أبس ةروس ١٦ .
 )٢( .ج ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتومعلا ص١٨٩.

 (٣) كسفن ردصملا ص١٨٩-۔ ٠.

١٥٤ 



 ، هوؤطو الإ ادلب نولزني الو ،هوفزنو الإ ،الق ءام نوري ال مهعمجاب اوراسو

 دبع نب ناثدع نب كع دالبب اولزن ىتح ،هوبدجأو هوطحقاو هيلع هلهأ اوبلغو

 .("ةقلمس ذئموي ركع كلمو )ثوغلا نب دزألا نب هللا

 مهرمأ اوكلمف كع دالبب رماع نب ورمع ناكو “بورح كع نيبو هنيب ناكو

 مهل تبرض مث ،ءامسلا ءام رماع نب ءايقيزمو ورمع نب ءاقنعلا نب ةبلعث

 داورلا نم جرخف ،ألكلاو ،دراوملاو ،يعارملا مهل سمتلت ،دالبلا يف داورلا

 موقت الو مهلمحت ال ةقيض ادالب اوأرف ريمح نم مهتوخأ ضرأ ىلإ سان

 ام كع دالب يف اوماقأف ، اهلهأ ةرثك نم اهيفام عم اههايمو اهيعارم مهيشاومب

 مث ،رجحلا ىلع ،مهتيشامو مهمعنو مهليخ ترمتسا ىثح اهلوح امو اوماقأ

 يبأ نب ثراحلا ]٢٦٢[ ءانبا نالوثو ىسيع ،كع يف مهنم فلختو اهنم اوراس

 .("ءامسلا ءام رماع نب ءايقيزم ورمع نب ةثراح

 .اهدالب نع مهتبراحف نادمه مهيلإ تجرخ ‘ نادمه دالبب اورم اًسلف اوراسو

 ريسملا ىلع اوماقأ ام ‘ نادمه دالب يف دزألا تعلقأ مث نادمه دزألا تمزهف

 نب ديز نب كلام ءانبأ ليكنو دشاح نادمهو دزألا نم فلختو ،اهريغ ىلإ اهنم

 دالب ىلإ اوهتنا ىثح اوراس مث رماع نب ورمع نب ةعداوو ،يدزاألا رازغلا

 ظجحذم نب ةريشعلا دعس نب مكح اونب مهو ،قنحلا لهأ مهيلإ جرخف ،جحذم

 دج ،ناطحق نم ،نالهك نم ىدزألا نب هللا دبع نب ناندع نب كع :ناندع نب كع )١(
 هامسو .اهذاخفأو "ةمقلع "و "دهاشملا "و "قفاغ" نوطب هلسن نم ،ينامي يلهاج

 ناندع نب دعم وخأ وه :اولاقو ،نونلاب "ناندع نب كع " باسنألا ءاملع نم ريثك
 .مهدالب ضعب يف اولزنو ،نميلا لهأ هؤانبأ فلاح
 ٢٤٣. ص ،٤ج ێمالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنا

 )٢) ج ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ٢۔ ص١٩٠.

 (٣) ص هسفن ردصملا ١٩٠ .

٥ ١ 



 نب ءاجر مهنع فلختو اوراس مث ،دزالا مهتمزهف اهدالب نع دزالا تبراحف

 ۔اهلئابق يف جحذم مهيلا تجرخ نارجن ]ضرأ ىلإ اوهتنا املف ،دزألا نب ورمع
 مهدالب يف اوماقأو ة مهتمزهف دزألا مهب ترفظ مث ليللا يف دزألا اولتاقف

 [ ثراحلا انبا بعكو ةعيبر مهنع فلختو اوراسف ،ريسملا مهل ادب مث .نينس

 نب ورمع ينب يف الخدو كلانه اماقأف رماع نب ورمع نب ةثراح يبأ نبا

 ةلع نب ورمع نب بعك نب ثراحلا ينب ىلا اولامو جحذم نب ةلع نب رماع

 معثخ اهلهأو ،'"أةشيبو '"اةلابت ىلإ اوهتنا ىثح اوراس مث .ا') جحذم نبا

 ةكم اوتأ ىتح اوراس مث ،ثوغلا نب رمع نب شارأ نب رامنأ ءانبأ ،ةليجبو

 مكل مهف متفلخ نمو ،اوعمتجت نلف اوريس :مهل تلاقف ")ةنهاكلا ةفيرط مهعمو

 الإ .هلوقأ ام ينملع امو ،لوقأ ام قحو ةم ةَم :تلاق مث .عرف مهل متنأو لصألا

 اي كنأش ام :اهل اولاقف .مجعو برع نم مسنلا عيمج بر ۔،مكحلا ميكحلا

 نوثتجتو ،مكتحت نم نومزهت مدلاب هوبصخف مقدشلا ريعبلا اوذخ تلاق ؟ةفيرط

 .(")ميهاربإ يبنلا كاذ ، مظعملا هبر ليلخ تيب مرحملا هتيب نازخ مهرج لصأ

 تيبلا ةيالو اوزاحو سانلا اورهق [دقو]. مهرج اهلهأو ةكم ىلإ اوهتنا املف

 انإ موق اي :رماع نب ورمع نب ةبلعث مهيلإ لسرأ ،مهريغو ليعامسإ ينب ىلع

 )١( ص هسفن ردصملا ١٩٠ ١٩١.

 رظنا .قيلمع ينب نم فنكم تنب ةلابتب تيمس ليقو ،نميلا دالبب عضوم :ةلابت )٢(
 ١٠. ۔٩ص 0 ٢ج ،نادلبلا مجعم :هللا دبع نب توقاي ،يومحلا

 دبع نب توقاي ،يومحلا رظنا .نميلا دالب يف لهألا ريثك داو يف ءانغ ةيرق مسا :ةشيب )٣(
 ١. ص٩ ٢ ٥. ج ،نادلبلا مجعم ٠هللا

 ،تاغيلبلا تاحيصفلا نم ةينامي ةنهاك ةيريمحلا ريخلا تنب ةفيرط :ةنهاكلا ةفيرط ( )٤

 هل تأبنت اهنإ :ليق .ينالهكلا يدزألا ءامسلا ءام نبا ءايقيزم ورمع كلملا ةجوز تناك
 .ةرجهلل هموقو وه دعتساف "دسلا " رايهناب
 .٦٢٢ص ،٣ج ،مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنا

 )٥( ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج٦٢، ص١٩١.

١٥٦ 



 . مهعم ميقنف ،انع اوحزحزنتو ۔انل هلها جرخ ادلب لزنن ملف ،اندالب نم انجرخ

 ميقن ىتح ،مكدالب يف انل اوحسفاف ،انلمحت أدلب انل نوداتريف ،انداور لسرن ىتح

 انقحل ،ليمأ هنأ انغلب امثيحف ،قرشلاو ماتثلا ىلإ انداور لسرنو ،حيرتسن امردق

 اوربكتساو ،ًاديدش ءابإ مهرج تبأف ،اريسي مكعم انماقم نوكي نا اوجرأو هب

 ءانعبارم ،انيلع اوقيضتف انعم اولزنت نا بحن ام هللاو :اولاقو مهسفنأ يف

 .(')مكراوج يف انل ةجاح الف متئش ثيح انع اولحراف ،اندراومو

 موقلا نأ بسحأل ينإ موق اي :هموقل ('"يمهرجلا ورمع نب ضاضملا لاقف

 ةلقو ،هنع مكاهن ام مكبوكرو ،مكبر مرح يف مكيغبب مكيلع اورهظتسيل

 مهرج هيلع تبأف مرحلا يف ءامدلا كفسو مكاياو هيلع متنأ امع مكعوجر

 نم دب ال هنأ مهيلإ لسرأ ورمع نب ةبلعث ىلإ هباوج لصو اّسلف .(")مهلزتعاف

 نإف ،[تلسرأ نيذلا] يلسر يلإ عجرت ىتح اهلوحو دالبلا ءاذحب ماقملا

 متيبأ ناو ،ماقملاو ىعرملا يف مكتيساوو مكتدمحو تلزن ً“اعوط ينومتكرت

 ردكلا قترلاو ێاقتر الإ اوبرشت ملو الضف الإ اوعرت ملو ،مكهرك ىلع تسقأ

 تيبسو لاجرلا تلتق مكيلع ترهظ نا مث ،مكتلتاق ينومتلتاق نإو ،ءاملا نم

 .اعوط هكرتت نأ مهرج تبأف .)آدبأ مرحلا لزني مكنم ادحأ كرتأ ملو ،ءاىنلا

 هل لاقي الجر مهرمأ تلوو ورمع نب ضاضملا مهلزتعا امل مهرج نإو

 . ]٢٦٣[ دزألا مهتبراحف ،دزألا لاتقل تأبعتو نوعظم

 )١( هسفن ردصملا ص١٩١.

 برعلا كولم نم يمهرجلا ةليفن نب ورمع نب ضاضم :يمه رجلا ورمع نب ضاضم )٢(
 ناك .نميلل اعبات زاجحلا يف اميقم .كراعملا ريثك وزغلل ابحم ناك .ةيلهاجلا يف
 .ءايقيزم ورمعل ارصاعم
 .٩٤٢ص ،٧ج مالعألا :نيدلا ريخ ۔يلكرزلا رظنا

 (٣) .ج ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ص١٩٢.

 )٤( هسفن ردصملا ص١٩٢.

١٥٧ 



 ملو ،مهرج تمزهنا مث ،انوعظم دزألا تلتقف ، مايأ ةثالث اديدش ًالاتق اولتتقاف

 يداو مهنم ةقرف تلزنف ةگم نع ،ًامهرج دزألا تلجأو ةديرشلا الإ مهنم تلفي

 يف مهحسكأو مهدابأف مضأ ليس مهاتأ مث ،مهانفأف رذلا مهيلع هللا طلسف ،مضأ

 .('نميلاب مهنم ةقرف تقحلو ليوط ثيدح

 :لاقو كلذ يف مهرج نغي ملو ،مهرج نع لزتعا دق ورمع نب ضاضم ناكو

 ءاجرو ابوتقا اولزن ىتح هتيب لهأو ،هدلوو وه لحر مث ،اذه مكرذحأ تنك

 ماقاف ، برحلا كلت يف مهرج تينفو ،مويلا ىلإ مهرج اياقبف ،كلذ لوح امو

 ال دلبب اوناكو ىمحلا مهتباصأف ،الوح هركاسعو هموقب اهلوح امو ةكمب ةبلعث

 ينباصأ دق :تلاقف مهباصأ يذلا اهيلإ اوكشف ةفيرط اوعدف ىمحلا هيف نوردي

 هريمألا مكنمو مكيف :تلاق ؟ نيرتام :اولاق ،اننيب قرفم وهو ،هنم نوكشت يذلا

 ظديدش لمحو هديعب مه اذ مكنم ناك نم :تلاق ؟نيلوقت امف :اولاق .ريسيلا يلعو

 اهمدق نم لوأ ناكو نامع دزأ تناكف ديدشلا نامعرصقب قحليلف ديتع دازو
 لمحو ،نمدم مه اذ مكنم ناك نم :تلاق مث هدلوو ، يدزألا مهف نب كلام مهنم

 مث ،ةارسلا دزأ تناكو ةارسلاب عضوم وهو .نس نم ىنثلاب قحليلف ،نعذم

 كاراألاب هيلعف ، رهدلا تامزأ ىلع ربصو رسقو دلج اذ مكنم ناك نم :تلاق

 يف تايسارلا ديري مكنم ناك نم :تلاق مث ،ةعازخ تناكو ةورم نطب نم

 سوألا تناكو ،لخنلا تاذ برثيب قحليلف ،لحملا يف تامعطملاو لحولا

 ،ريمأتلاو كلملاو ،ريمخلاو رمخلا ديري مكنم ناك نم :تلاق مث ،جرزخلاو

 . ١٩٢ ص “ هسفن ردصملا ) ( ١

١٥٨ 



 ناكو ،ماتشلا ضرا نم اهريوغو ا'"ىرصبب قحليلف ،ريرحلاو جابيدلا سبليو

 ظقاقرلاو بايثلا ديري مكنم ناك نم :تلاق مث ،ناسغ نم ةنفج لآ اهنكسي

 ضقارعلا ضرأب قحليلف ،قارهملا مدلاو ،قاروألاو زونكلاو ،قاتعلا ليخلاو

 لآو ناسغ نم ةريحلاب ناك نمو شربألا ةميذج اهنونكسي نيذلا تناكف

 تهجوت ةقرف :نيتقرف ةكم نم اوقرتفاف مهداور مهاتأ ىتح اوثكمف .ا""قرحم

 تلزنو ماشلا وحن رماع نب ورمع نب ةبلعث راسو ،نامع دزأ مهو نامع ىلا

 ةنيدملاب راصنألا مهو رماع نب ورمع نب ةثراحلا ءانبأ حجرزخلاو سوألا

 وهو ةثراح اهب ماقأو ةعازخ اومسف ةكمب مهموق نع ةعازخ تعذزخناو

 ةعيبر هل دلوو ةبعكلا ةباجحو ةكم رمأ يلوف ،رماع نب ورمع نب ةعازخ

 .ةكم رمأ هدعب نم ىلو مث .يدعو ،بعكو ،.يصقو ،يحل بقلملا وهو

 .(")يحل ةعيبر هنبا ،تيبلا ةنادسو

 دالب ىلع كلملا مهرمأ غلب ،اهضرأ اوفراشو ماتثلا وحن ناسغ تهجوت املو

 هولتاقف ،ماتشلا نود نم معجضلا مهيقلف هعومج عمجف ، معجضلا مهو ۔ ماتثلا

 اذه نيبو مورلا كلم نيب تعقو مث ،هركاسع اودابأو ،هولتقف ليوط ثيدح يف

 مورلا يلاو نم ناك ىثح ،كلذ ىلع مهنيب اوماقأف طرش ىلع ةنداهم يحلا

 ةنتفلا عوقوو ]٢٦٤[ ناك ام عذجو ،يمعجضلا طيبسلا نب رذنملا وهو

 تبهذف ، كاطعأ ام عذج نم ذخ :لاقو يلاولا عذجلا لتق كلذ دنعو ،كانه

 ناسغ ترفظف ،ناروح ةنيدم يهو ۔ىرصبب ناسغو مورلا تقتلا مث الثم

 يفو ،ناسغ تبلغو بوردلاب مهتقحل ىح مورلا لتقت لزت ملو

 .اثيدحو اميدق برعلا دنع ةروهشم ،ناروح ةروك ةبصق يهو قشمد لامعأ نم ةدلب :ىرصب )١(
 .١٤٤ص ،١ج ،نادلبلا مجعم :هللا دبع نب توقاي "يومحلا رظنا

 ١٩٤. ۔١ ٣٩ص .٢ج ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا 69

 ٩. ٤ص كسفن ردصملا (٣)

١٩ 



 .("):آرعش (')يناسغلا ءالعدلا يبأ نب دسألا نب ةبخن لوقي كلذ

 ءالجن ةنعطو ىرصب موي ليقص فيسب ةبرض اميأ

 ءاودلاباهبيبطا يعيو م يسآلا دي اهيف لصت سومغو

 ءاحلملا ةلوص نرودريل انيقتلا موي بيلصلاب اوفلح

 (")ءامدلا يف اننيب ليخلا ترج ىثح نعطلل كانه انربصف

 نب ورمع هل دلوو ،رماع نب ورمع نب ةنفج سأر ىلع كلذ دنع جاتلا عضوو

 هللا ءاج نأ ىلإ ،مهدعب نم مهدلو يفو مهيف كلملا مث ةنفج ءانبأ ثراحلا

 ،باطخلا نب رمع مايأ دترا يذلا ، مهيألا نب ةلبج مهكولم رخآ ناكف ،مالسإلاب

 ىلإ جرزخلاو سوألا ريسمو ةكمب ةعازخ عازخنا ركذي تباث نب ناسح لاقو

 .ا"):آرعش ماتثلا ىلإ ناسغو قنيدملا

 ركارك لولح يف انع ةعازخ تعزخت رم نطب انطبه املف
 رتاوبلا تافهرملاو انقلا مصب اومتحاو ةماهت نم داو لك اومح

 راوغلا جاجعلاو دجنب نشت ةراغ لك يف عابرملا انل ناكف

 رجاهملا يبنلا دنج انراصنأو ةرجهو داهتجا لهأ انتعازخ

 رجاشتب الو انم نهو الب برثيب انطبه نأ املف انرسو

 رهاوظلا لالخلاب داغ راتلا نم تبقن لماوع اقزر اهب اندجو

 رياط ريخ ىلع اراد اهبرثيب تأوبت مث راصنألا اهب تلحف

 رعاشم حابص نايتفب اهومح مهنإ سوألاو رايخألا جرزخلا ونب

 رطاوخلا حامرلا فارطأب ادوهي اوبنأو اهنع رهدلا يفىغب نم اوفن

 .هل ةمجرت ىلع رثعن مل رومغم رعاش :يناسغلا ءالعدلا يبأ نب دسألا نب ةبخن )١(
 .٤٩١ص ۔٢ج 4 باسنألا : ملسم نب ةملس ۔ يبتوعلا (٢)

 )٣( ص هسفن ردصملا ٥.

 .٥٩١ص هسفن ردصملا ) ( ٤

١٦٠ 



 ره امجلا لويخلا 39 اياطملا موكب ةوق تا ذ ةرايس انل تراسو

 ربانملا قوف ماتثلا ضرأب اكولم اونكمت ىثح ماتثلا وحن نوُمؤي

 رضاحملاب مهناميإ اولصو اذا ةبطخ لك يف لوقلا لصف نوبيصي

 ()رباك دعب رباك كلمب اقشمد اوثراوت ءامسلا ءام ونب كالوأ

 اوناك دقو ،ليعامسإ ونب مهءاج ،ةكم ةعازخ تراج املف .ليوط رعش يف
 ،مهعم ىنكسلا مهولأسف ]٢٦٥[ كلذ يف اولخدي ملو ،مهرج برح اولزتعا

 [ضاضملا نب] ورمع نب ضاضملا كلذ ىأر اًسلف ،مهل اونذأف مهلوحو

 نب رغصألا ضاضم وهو ،مهرج نم ةكم كلم نم رخآ ناكو ،يمهرجلا

 نب يبأ نب يحل نب ملاظ نب بيقرلا نب دعس نب ورمع نب ربكألا ضاضم

 ةكمب ، مهعم لوزنلاو ، مهيلإ لوخدلا يف اهنذأتسي ةعازخ ىلإ لسرأ ،مهرج
 لاق ،مهعم لزني هكرتت ملو ،هلك مرحلا دنع ميقت نا ةعازخ تبأف ،مهراوج يف

 ًايمه رج مكنم دجو نم :هموقل رماع نب ورمع نب ةثراح نب ةعيبر وهو يحل

 ضاضملا نب ورمع نب ضاضملا لبا تعزنف .ا"أرده همدف ،مرحلا براق دق

 اهرثأ دجوف اهبلط يف جرخف ،ةكم ديرت اهيعارم نم ا")يمهرجلا ورمع نب

 .طقف يناثلاو لوألا ناتيبلا تباث نب ناسح ناويد يفو ١٩٦. ۔٥٩١ص هسفن ردصملا )١(

 يراصنألا بويأ نب نوعل نيبوسنم نيتيبلا نأ ىلإ هتجيرخت يف ناويدلا حراش راشأ دقو
 .ةملس نب بعك نب منغ نب داوس نب ورمع ينب دحأ
 ،‘توريب “ رداص راد تافرع ديلو روتكدلا قيلعتو قيقحت تباث نب ناسح ناويد : رظنا

 ٢٨٣. ص لوألا ءزجلا ،نانبل
 )٢( ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج٦٢، ص١٩٦.

 ناكو ،يمهرجلا ثراحلا نب ورمع نب ضاضم وه :يمهرجلا ورمع نب ضاضم )٣(
 رشع ينثا هل تدلوف ،نمحرلا ليلخ ميهاربإ نب ليعامسإ ةلعر هتنبا جوز دق ضاضم هتج

 همأل هدج هناكم يلوف ،يفوت مث ،هيبأ دعب تيبلا يلو ليعامسإ نب تبان ناكو ،الجر
 مهكلم عم مهرج تلزنو ،هيلإ ليعامسإ نب تبان دلو مضف ،يمه رجلا ورمع نب ضاضم
 باتك :جرفلا يبأ .يناهفصألا :يف ةلماكلا ةمجرتلا رظنا .ةكم ىلعأب ورمع نب ضاضم
 ١٤ ١٥۔ ١٦. ۔٣١ ۔٢١ص ،٥١ج ،يناغألا

١٦١ 



 يبأ ىلع رهظ ىثح ا ادايجأ وحن نم لابجلا ىلع ىضمف ةگم تلخد دق

 هل ليبس الو لكؤتو رحنت لبإلا رظنف ةكم يداو يف لبإلا رظتني ا"سيبق

 لوقي أشنأو هلهأ ىلإ ًافرصنم ىلوف ،لتقي نأ يداولا طبهي نأ فاخف .اهيلإ
 . (٣ :ارعش

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

 رضاح ةكيرألا يذ نم ىنحنملا ىلإ هبونجف الطساو عبرتي ملو

 رثاوعلا دودجلاو يلايللا فورص اندابأف اهلهأ انك نحن ىلب

 رصاحملا ودعلاو يوعي بئذلا اهب ةبرغ راد اهب يبر انلدبو

 رجاشتو اندعب للح حصنو اهلكب انيلع ايندلا لمت نإف

 رهاظ ريخلاو تيبلا اذهب يسمن تباث دعب نم تيبلا ةالو انكو

 رصا نألا نحنو انم انؤانباف هتملع صخش ريخ يدج حكنأو

 رداقملا يرجت ساللل اي كلذك ةردقب كيلملا اهنم انجرخأف

 رباوعلا نونلا انتصغ كلذك ةلطبغب انكو انيداعك انرصو

 رعاشملا اهيفو ،نمأ مرح اهب ةدلبل يكبت نيعلا عومد تحسو

 رفاصعلا اهيفو اموي رفنم الو ةمامح يذؤي سيل سينأ داوب

 رداغن نا امف اهيف تجرخ اذإ ةسينأ لازت ال شوحو اهيفو

 (٠)رهاوظلاف هلبس ىضمت دانج اندعف ورمعب له يرعش تيلايف

 مساب يمس ىامهنيب ةكمو ناعقيعق ىلإ ههجو ةكم ىلع فرشملا لبجلا مسا :سيبق يبأ لبج )١(
 .ةبق هيف ىنب نم لوأ هنأل سيبق ابأ ىنكي ناك حجذم نم لجر
 ٨٠. ص ١ ج ،نادلبلا مجعم ٠هللا دبع نب توقاي ،يومحلا رظنا

 )٢( ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج٢‘ ص١٩٦.

 فالتخا عم ١٧ ۔٦١ص ،٥١ج يناغألا باتك :جرفلا يبأ ،يناهفصألا :يف ةديصقلا رظنا )٣(
 ظافلألا صعب يف

 .٧٩١نص ‘“ ٢ج ،باسننألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ( ٤)

١٦٢ 



 لاح لام نوركاذتي مهو ،هلهأ ىلإ نميلاوحن ورمع نب ضاضم قلطناو :لاق

 .اميظع انزح كلذ ىلع اونزحف ، اهكلمو اهنم اوقراف امو ةكم نيبو مهينب

 تيبلا ةباجح ةعازخ تراتخاو ةكم يف راعشألا نولوقي مهو ، ةكم ىلع اوكبف

 ال ةكمب امهيلع هللا تاولص ميهاربإ نب ليعامسإ ونب مهيفو ،ةكم رمأ ةيالوو

 ظبالك نب يصق مايأ ىلإ ]٢٦٦[ هنوبلطي الو كلذ نم ئش يف دحأ مهعزاني

 نب ورمع تنب ةريهف نب رماع نب ورمع نب ةثراح نب ةعيبر وهو يحل جوزتف

 ةعيبر نب ورمع هل تدلوف ،مه رج كلم يمه رجلا ورمع نب ضاضم نب رماع

 غلبو ،ةنس ةئامثلث شاعو فرشو ،داسو ورمع بش اًسلف ةثراح نب يحل نب

 نم برعلا يفو ةكمب غلبو .ةكمب لتاقم فلأ هتايح يف هدلو دلوو هدلو ددع

 برعلا نيب مسق يذلا وهو ةيلهاجلا يف هلبق الو هدعب يبرع غلبي مل ام فرنلا

 لجرلا ناكف ،الحف نيرشعزوعأ دق ناكو ةقان فالآ ةرشع اهومكح ةمكح يف

 .الحف نيرشع نيع أقف دق ناكو لبإ نيع أقف ةقان فلأ ةيلهاجلا يف كلم اذإ

 يف معو ديرثلا ىلع اهنامحلو ، لبإلا فياذسب ةكمب جاحلا معطأ نم لوأ ناكو

 لوقي كلذ يفو بهذم لك برعلا يف هفرش بهذ دقو برعلا عيمج ةنسلا كلت

 تاملكو ةريثك اراعشأ رماع نب ورمع نب ةثراح نب يحل نب ةعيبر نب ورمع

 ('):ارعش ةليوط

 ملاظو غاب َلك نم هعنمنل مه رج دعب نم تيبلا انيلو نحنو

 ملاس ريغ اعجرم انع عجريف هديري ءيش لك نم هعنمنو

 مثأ لك نم قحلاب هعنمنو اندهجب هيف هللا قح ظفحنو

 مشاغ لك نم ، ملظلا رمأب ريصب انبرو انم ملظلا نوكي فيكو

 )١( ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج٦٢، ص١٩٧.

١٦٣ 



 مساوملا لهأ جح ام هرمعنو هتيب ظفحن كفنن ام هللاوف

 (')مراكملا لهأ لايقألا دلب ىلإ اندالب نع امه رج انيفن نحنو
 .ليوط رعش ىيف

 ليلخ مه رخآ ناك ىئح > ماع ةئامسمخ هدعب نم هدلوو ‘ تيللا يلي ورمع ناكو

 ةرم نب بالك نب يصق هيلإ جوزتف ورمع نب بعك نب لولس نب ةشيبح نبا

 عوجر ببس رىىفأ نأ رأ ملو :ءايضلا بحاص لاقو ،ليلخ تنب ىيح هتنبا

 فقيل هتحرشو كتدررولأ دق ام يضتقي كلذ ناك اذا شيرق ىلا تيبلا ةنادس

 اخأ ناك “ يرذعلا ةعيبر نب حازر نا كلذ ببس ناك هتحصب ملعي ال نم هيلع

 يف ام عازتناو . بالك نب يصق لتقب ةنانك تمه املف همأل بالك نب يصق

 هخرصتساو ،يرذعلا ةعيبر نب حازر هاخأ دجنتسا كلالذاو درطو هذل

 لتقف .هتوعد باجأو ،ماتشلا نم ةيناميلا ناسرف نم ةريثك ليخ يف حازر هدجناف

 هيخأل عمجو ،مهدابأو مهتكوش لصأتساو ةيناندعلا عومج ىنفأو ةنانك حازر

 حازر دارأ همغر هل كردأو هدضع دشو هرمأ دتشا املف .هموق يصق

 وه نإ ،“برحلا هدواعت نأ وأ ةنانك ةلئاغ يصق هيخأ ىلع فاخف لاحترالا

 ذئموي وهو .يعازخلا ةشيبحلا نب ليلخلا ىلإ يصق هيخأل حازر بطخف هقراف

 .اديك يصقب تدارأ اذإ ظةنانك نم اهتعنمو ةعازخب ايصق عنميل تيبلا نداس

 ىزعلا دبعو فانم دبعو ،رادلا دبع يصقل تدلوف ىيح هتنبا ليلخ هجوزف

 .(""بالك نب يصق نب يصق دبعو ]٢٦٧[

 ،نارهظلا رم ىلإ ةكم نم هدلو ليلخ جرخاف ءابوو ديدش فاعر ةكمب عقوو

 يصق ةجوز ىيح هتنبا عم ادرفنم ليلخ فلختو هنع اولحتراف ءابولا نم ارارف

 )١(. هسفن ردصملا ص١٩٧.
 )٢( هسفن ردصملا ص١٩٧۔ ١٩٨.

١٦٤ 



 اهيلإ عفدو ىيح هتنبا ىلإ ىصوأف روكذلا هدالوأ دعب ءابولا كلذ يف ليلخ تامف

 كتوخإ ىلإ يثعباف ءاد قبي ملو ءابولا اذه هللا عفر اذإ :لاقو ةبعكلا حيتافم

 اهيلع دكأو ،مهيف تيبلا ةنادس ىقبتلو ،يناكم اونوكيل حيتافملا هذه مهل يعفداو

 يحنتلا لاط ىيح ىلإ حيتافملا تراصو لصو الف ،اهئافوب اهب قثوأو دهعلا

 ناكو ىيح نبا وهو هدلو رادلا دبعل يصق لاق ءابولا رذح تيبلا نع اهتاوخإب

 عجر اذإف ،كدي يف نوكتف ةبعكلا حيتافم كيلإ ريصت نا كمأ تلأس ول هدلو ربكأ
 هل تلعفف كلذ رادلا دبع اهدلو اهلأسف مهيلإ اهتملسف اهيلإ تددر كلاوخأ

 اَملف ،بالك نب يصق نب رادلا دبع وهو هيلإ حيتافملا تعفدف اهدلو تباجأو

 حيتافملا مهتخأ ىلإ نوبلطي ةيشبح نب ليلخ ونب داع ءابولا مجنو ءادلا عفترا

 هذه ةحص تدروأ دقو :فنصملا لاق ،مهيديأ يف تبثف هدلوو يصق اهب عنتماف

 يف نمتؤملا هتيمس يذلا باتكلا اذه نم ةيناندعلا ىلوألا ةعطقلا يف ةصقلا

 .(''باوصلا ىلإ يداهلا هللاو نميلاو رازن بقانم

 :دالبلا يف مهقيرفتو مرعلا ليس مهجرخأ نيذلا دزألا ريسم ربخ

 مرعلا ليسب اوسحأ نيح برأم يتنج نم اوجرخ نيح دزألا نإ مث :لاق

 ام مهرمأ نم ناكو ،ناطحق نب مهرج ذئموي اهبو ةكم ىلإ مهريسمب اوراسو
 اقرف ةكم نم اوقرتفا كلذ دنعف مهداور مهتتأ ىتح ةكمب دزألا تماقأو ۔انصصق

 .(")دالبو ضرأ يف مهنم قيرف لك ناكف ةصقلا لصأ يف انركذ امك

 ماقأو نامع ىلإ مهضعب راسف ،تاورسلا نم اوقرتفاو تاورسلا لزن نم مهنمف

 امو ةكمب فلخت نم مهنمو لهسلا مهضعب لزنو ،تاورسلاب ماقأ نم مهنم

 )١( هسفن ردصملا ص١٩٩.
 )٢( هسفن ردصملا ص١٩٩۔ ٢٠٠

١٦٥ 



 .(')قارعلا ىلإ جرخ نم مهنمو ،برثي ىلإ راس نم مهنمو ،اهلوح

 اولزنف مهموقو مهتوخأ نم يقب نمو رماع نب ورمع انبا ةنفجو ةبلعث راسو

 ناسغ هل لاقيو ةفجحلا هل لاقي ءام ىلع ةفجحلاو ا"اديدق نيب ا"'للشملاب

 رصع يف ماشلاب ناسغ لوزن ناكو .ًاناسغ ءاملا كلذب اومسف انامز هب اوماقأف

 برأم نم دزاألاريسم دعب ماشلاب تلزن امل اناسغ نأو ،مالّتسلا هيلع ىسيع

 برثيو رم نطبو نامعو ةارسلاب مهنم لزن نم نادلبلا يف اهلوزنو

 .ا")قارعلاو

 لزنف تقرتفا ةعاضق اهعمو برأم نم تجرخ امل دزألا نا :مهضعب لاقو

 نب كع تلزنو ،نادمه عم اوراصف روص ضرأ رماع نب ورمع نب ةعداو

 ةماهت نم نوضرألا هذهو درمو (")ددرسو (!مامش دزألا نب هللا دبع نب ناندع
 نم فصلانلا اولزن ]٢٦٨[ ىتح دزألا نم نوقابلا راس مث “رحبلا لحاس ىلع

 هونشب عماجم دحأ وهو ةارسلا لبج دنس يف تاورسلاو دجنب داو وهو '"ةديبأ

 .() مويلا هيف مهعمجي يذلا

 )١( هسفن ردصملا ص١٩٩۔ ٢٠٠.

 دبع نب توقاي يومحلا رظنا .رحبلا ةيحان نم ديدق ىلإ هنم طبهي لبج وه :للشملا )٢(
 .٦٣١ص .تج ،نادلبلا مجعم ٠هللا

 لزن اهلهأل هبرح دعب ةنيدملا نم عجر اسل عبت نأ لاقيو ةةكم برق عضوم :ديدق )٣(
 :هللا دبع نب توقاي يومحلا رظنا .اديدق يمسف هباحصأ ميخ تتق حير تبهف ێًديدق

 ٣١. ٣ص ‘ ٤ج ،نادلبلا مجعم

 )٤( ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج٦٢، ص٢٠٠.
 .ةلهابلا لبج مسا وهو :سأرلا يوط مشأ لبجو ،ولعلا وهو ،ممتثلا نم قتشم :مامش )٥(

 .١٦٣ص .٣ج ،نادلبلا مجعم هللا دبع نب توقاي ،يومحلا رظنا

 )٦( ،نادلبلا مجعم :هللا دبع نب توقاي ،يومحلا رظنا .دزألا دالب يف عضوم :ددرس ج٣،

 ص٢٠٩.
 ةماهت نيب نييناميلا رايد نم ةديبأ :ىسوم نبا لاقو .ةارسلا دزأ لزانم نم لزنم :ةديبأ )٧(

 .٥٨ص ،١ج ‘،نادلبلا مجعم :هللا دبع نب توقاي ،يومحلا رظنا .نميلاو
 )٨( ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج٦٢، ص٢٠٠.

١٦٦ 



 ناديج نب ةرهم مهو ،مهنم ةقرف تراسف :اثالث اقرف ةديبأ نم دزألا تقرتفاو

 نب مهف انبا ورمعو كلامو .ريمح نب كلام نب ةعاضقو ،فاحلا نب ورمع نبا

 لئابق يف ةعاضق نب فاحلا نب ناولح نب بلعث نب ةربو نب دسأ نب هللا ميت

 ظيدزاألا مهف نب كلام مهيلع اوكلم دقو نميلا نم مهعم عمجتسا نمو ةعاضق

 داو وهو ا'توهرب ىلع مهب راس مث ةيناميلا ىلع مهف نب كلام مهب راسف

 نب ةءانه هنبا هتمدقم ىلع لعجو ،لبإلا ىطتماو ،ليخلا بنج مث تومرضحب

 ىئثح ريسلا دجي لعجو.۔مهناسرفو دزألا ديدانص نم سراف يفلأ يف كلام

 لئابق يف يدزألا مهف نب كلام مدقت مث .(""رحشلا قيرط نم ،نامع ىلإ بصنا

 ىلإ درو ىثح ،ةعاضق لئابقو [هللا ميت نب]مهف انباو ورمعو كلامو ،دزألا

 اهل لاقي «برأمب مهل داو ىلع تناك مهلزانم نأل[نامع]تيمس امإو ،نامع

 نم تاورسلا اولزنف اهعضومب تساقأ دزألا نم ةقرفو .'"أهب اهومسف ،نامع

 ،ديهن مهنم ،ةةعاضق لئابق نم لئابق مهعم تماقأو ،لهسلا لزن مهضعبو ،لبجلا

 نب كلام نب ةعاضق نب فاحلا نب دوس نب ثيل نب ديز ونب ميذهو ،دعسو

 هدلوو شةعاضق نب فاحلا نب نارمع نب ناولح نب ناير نب مزح مهنمف ريمح

 بسار هدلو [دلو]نمو ،مزح نب ةيجانو ،مزح نب ةدجو مزح نب كلام ةثالثلا

 لئابق نم هب ماقأ نم عم لهسلا يف اوماقأف ،مزح نب ةدج نب جرزخلا نبا
 م . ۔ “=- » . . . ۔ ٤. ٤

 ،قراب لبج رماع نب ورمع نب ةثراح نب يدع نب دعس لزنو «'"ادزألا

 دبع نب توقاي يومحلا رظنا .تومرضح رئب توه رب :ليقو ،نميلاب داو :توهرب )١(
 .٥٠٤ص ،نادلبلا مجعم ٠هللا

 رظنا . نميلا ةيحان نم دنهلا رحب لحاس ىلع عقص وهو طنشلا وه رحشلا : رحشلا ) ( ٢

 .٧٢٣ص ۔٣ج ،نادلبلا مجعم :هللا دبع نب توقاي ،يومحلا

 (٣) ج ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ٧٢ ص٢٠٠۔ ٢٠١.

 )٤ ( هسفن ردصملا ص١ ٢٠.

١٦٧ 



 الكلا بلطل قربلا هموقب عبتا هنأل ،اقراب يمس امنإ لاقيو اقراب يمسف قربتو

 ورمع نب ةثراح نب يدع نب ورمع نب كلام هيخأ نبا هعم لزنو.اقراب يمسف

 ،رماع نب ورمع نب ةثراحلا يبأ نب بعك نب ثراحلا ينب نم مهو ،نارجن

 اونكس دق ،نيتنجلا نم مهجورخ دنع كلذ لبق بعك نب ثراحلا ونب تناك دقو

 بعك نب ثراحلا ينب نوفرعي مهف ،مهيف اوبستناو جحذم يف اولخدف (')نارجن

 .(""نارجن ونكاس مهو جحذم نب ةلع نب ورمع نبا

 ةكم اولزنف ةعازخ مهنع تعزخناو ،ةكم [لبق] تهجوت دزألا نم ةقرفو

 نب ةعازخ وهو ةثراح اهب ماقأو .ةعازخ اومسف دالبلا هذهب اوماقأو حرم نطبو

 وهو ةعيبر هل دلوو ،ةبعكلا ةباجحو ةكم رمأ يلو يذلا وهو رماع نب ورمع

 تيبلا ةنادسو ،ةكم رمأ هدعب نم ىلوو يدعو ،بعكو يصقو ىحل بقلملا

 .(""ىَحل ةعيبر هنبا

 رماع نب ورمع نب ةبلعث مهب راسف٤ناسغ نم ةنفجلا مهو نوقابلا ىضمو

 كلذب اومسف ،انامز هب اوماقأو ،ةفجحلاو ديدق نيب ناسغ هل لاقي ءام ىلع لزنف

 مهب لزن ىثح.رماع نب ورمع نب ةبلعث مهب راس مث٬للشملاب وهو ،اناسغ ءاملا
 لاقو ،ماشلاب ناسغ نم ةنفج لآ كولم تناك مهنمو ،هنأش مظعو ‘ماتثلا ضرأ

 ناكو ،ناسغ هل لاقي ،برأم يتنجب هنولزني اوناك ءامبءًاناسغ اومس لب :موق

 ناكف ،دزألا نم ،مهيبأ ينبو ٬مهتوخأ نود [٩٦٢]نولزني دزألا نب نزام ونب

 ترمتساف اناسغ ديرأ :لاق ،رمأل مهبلطي ءاج اذإ مهريغو دزألا نم لجرلا

 نب ناديز نب نارجنب يمس :اولاق ةكم ةيحان نم نميلا فيلاخم يف نارجن :نارجن )١(
 .اهرمع نم لوأ ناك هنأل ،ناطحق نب برعي نب بجشي نب أبس
 .٦٦٢ص “ ٥ج ،نادلبلا مجعم ٠هللا دبع نب توقاي ،يومحلا رظنا

 )٢( ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج٦٢۔ ص٢٠١.
 (٣) كسفن ردصملا ص١ ٢٠.

١٦٨ 



 .('كلذب مهتيمست

 ،رماع نب ورمع نب ةبلعث نب ةثراح انبا جرزخلاو سوألا مهنع تنعظ مث

 ،بزثيب اولزنف رماع نب ورمع نب ةنفج نب ورمع نب مقرألا تنب ةليق امهمأو

 نب ورمع نب ملسأ نب دوس نب ورمع نب لهاك تنب ةليق امهمأ لب مهضعب لاقو
 ملسو هيلع هللا ىلص دّمحم هيبن رصنب هللا مهمركأ املف .ةعاضق نب فاحلا

 .(")ابسن و امسا مهل راصف ًاراصنأ هللا مهامس

 نب رماع نب رماع نويطقلا طهر مهو قرحملا لآ جرزخلاو سوألا عم ماقأو

 اولزنف رماع نب ورمع نب قرحملا ثراحلا نب ورمع نب ةثراح نب ةبلعث

 نب ةبلعث نب مصألا نب ةثراح ونب جرزخلاو سوألا عم اضيأ ماقأو برثيب مهعم

 (")تاعرذأ اولزنف ،ماتثلا ىلإ نوقابلا ىضمو ،رماع نب ثراحلا ونبو ةنفج

 وحن ناسغو ناسغ مهف ،قشمد ضرأ نم ةينثلا ةخسن يفو 'اةينثلا نرقو
 . ")ماتثلا

 ةميذجف دزألا نم قارعلا نكس نم امأو :يراصنألا تباث نب ناسح لاقو
 ناسغ نم ةريحلاب هعم ناكو ،مهف نب كلام نب حاضولا وهو شربألا

 )١( ،هسفن ردصملا صل٠٢ ٢.

 نب توقاي «يومحلا رظنا .ناًمَعو ءاقلبلا ضرأ رواجي ماشلا فارطأ يف دلب :تاعرذا )٢(
 ١٠. ص 4 ١ ج ،نادلبلا مجعم “هللا دبع

 قشمد نيب ةيرق يه :ليقو ةنثبلا يهو قشمد يحاون نم ةيحان مسا :ةنيثلا )٣(
 .تاع رذاو

 .٨٣٣ص 6١ ج ،نادلبلا مجعم :هللا دبع نب توقاي ،يومحلا رظنا

 )٤( ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج٦٢، ص٢٠٢.

 ليخنلاو عورزلاب هداوسل كلذب يمسو ،اهعايضو قارعلا قاتسر :دادسلا )٥(
 رظنا .رجش الو اهيف عرزال يتلا برعلا ةريزج مخاتي ثيح ،راجشألاو
 ٢٧ ٢ص ٣ج ،نادلبلا مجعم ٠هللا دبع نب توقاي ،يومحلا

١٦٩ 



 كلمف ا'اداوسلا لزن ىثح مهب راسف ،شربألا ةميذج مهرمأ اوكلمف قرحملا لآو

 ىراد لتقو ،هنأش مظعو ربجتو ،ةنس نيتس قارعلا يطشو ،قارعلاو ،ةريحلا

 :اصعلاو ،اَصعلا بر وهو ناك ام هرمأ نم ناكو ،سرفلا كلم ا" ىراد نبا

 ةميذج هلتق ماشلاب اكلم ناكو ۔ءاتزلا ابأ لتق يذلا وهو روهشم هل سرف مسا

 ىثح كلذك هرمأ لزي مل مث ،كانه ًاكلمتم ناك نم لتقو ێًاناسغ هتلحن لبق كلذو

 .("ناك ام ءابزلا رمأو هرمأ نم ناك

 لحرت مث.ا"اةماميلا رجحو ةماميلا اولزن ىثح دزألا نم نوقابلا ىضمو

 مهعمو ،نامع ىلإ رحشلا لبق نم اوبهذ نيذلا مهباحصأب اوقحلو مهتماع

 ،ناولح نب دياعو٬ةعاضق نب فاحلا نب ورمع نب ناولح نب مشج نب ةعاضق

 نب رجح نب ملسأ نب فوع ةلامث وبأو ةلامث تلزنو .ناسغ نم ريغلا يف امهو
 تماقاف ،دزألا نب رصن نب كلام نب هللا دبع نب بعك نب ثراحلا نب بعك

 تاورسلاو ةلامث نيبو تاورسلا نع ةعطقنم يهف ،فئاطلا ىلإ دجن ضزأب

 .(")ناليغ نم لئابق

 مهف نب كلام٬مهنم اهب قحل نم لوأ ناكو دزألا نم نامع لزن نم اماو
 تقحل مث ةعاضق ءايحأ نم مهريغو دزألا هموقو هدلو نم هعبتا نميف ،يدزألا

 هدلاو دعب مكحلا ىلوت ،رايدنفسا نب نمهب نب ىراد نب ىراد وه :ىراد نب ىراد )١(
 ادوقح اليمج اًرغ اباش ناك .اراد ةنيدم نيبيصن نم برقلاب ةريزجلا ضرأب ىنبو
 ةرشع عبرأ هكلم ماد .ةماعلاو ةصاخلا هنم شحوتساو هتيعر يف ةريسلا ءيس ارابج

 ٢١٣. ۔٢١٢ص ،١ج ،خيراتلا يف لماكلا :ريثألا نبا رظنا .ةنس
 )٢( ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج٢ “ ص٢٠٣.

 مجعم :هللا دبع نب توقاي يومحلا رظنا .اهارق مأو ةماميلا ةنيدم يه -ةمامبلا رجح (٣)

 .١٢٢ص ،٢٦ج ،نادلبلا
 )٤( ص ،٢٦ج ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ٢٠٣.

 )٥( ص ‘، هسفن ردصملا ٢٠٣.

١٧٠ 



 :لاق هخايشأ نع شادخ نب دلاخ ثدح .نيرحبلا قيرط دعب نم دزألا لئابق هب

 اولزنف شالزنم الزنم نوداتري دزألا تضم ،مرعلا ليسب برأم لهأ قرتفا امل
 ،كراوأ تناك مهلبإ نأ كلذو ناكملا كلذ يمس مهبو '')كارألا هل لاقي ناكمب

 ىثح الزنم الزنم نوداتري كارألا يذ نم اوراس مث .كارالا تتبنأف هب ترعبف

 ،رماع نب ورمع نب نارمع رجحو ةماميلا نم رجح نع ،ًاعضوم اولزن

 مهلزنم اومخوتسا مهنا مث .هب دلو هنأل ،ةماميلا رجح مساب ارجح يمس امنإو

 اهل نيفصاو ]٢٧٠[ نيرحبلل نيدماح اوتاف دالبلا يف مهداور اولسرأف

 [نوداتري] مهداور اوقرفف ،اهومخوتساو ،اهولزنف اهيلإ اوراسف بصخلاب

 ىتح اهيلإ اوراسف ،اهاذغو اهبيطو نامع فير نع مهوربخي مهوتأف ،الزنم

 نم هعم نمو ۔ءامسلا ءام رماع نب ورمع نب مهف نب كلام مهكلمب اوقحل

 نامع فرط يف لزني كلملا ناكو اهضرأ اوعطتقاو .نامعب هعم اولزنف .دزألا

 نامع ىلإ جرخ نم لوأ ناكف ، هريغ ىلإ هنم لقتنيو يقرشلا اهطش بناج ىلإ

 بقع ونب ماقأو ،ءامسلا ءام رماع نب ورمع نب نارمع: مهف نب كلامب قحلو

 نب نارمع جورخ ببس ناكو :لاق ،ةارسلاب نارمع نب ليهس نب نابوث نب

 نب نزام ينب نم همع ينب ىلع بضغ ناك هتأ نامع ىلإ رماع نب رمع

 ينب نم اهنكسو نامع ىلإ جرخ نم ناكو ،نامعب قحلف مهقرافف ،دزألا

 لئابقف ،انركذ امك ،نارمع نب ليهس نب نابوث انبا ،لبنهو ،سيق : نارمع

 هللادبعو ،دوس نب داياو ، دايز نب رجحلا نب دوس نب دوع] :نارمع نب رجحلا

 نب رجحلا نب دوس ونب ءالؤهف دوس نب ةيحاطو دوس نب يلعو دوس نبا

 مجعم ٠هللا ديبع نب توقاي يومحلا رظنا .ةكم برق كارألا يداو وهو :كارألا ) ( ١

 .٥٣١ص ۔١ ج ،نادلبلا

١٧١ 



 .(')رجحلا نب ةانم ديز نب دادهو دايز نب رجحلا نب نارهز مهنمو ،نارمع

 نب لئاو وباوهو ،ثراحلا ونبو ] دسألا نب كيتعلا :نارمع نب دسألا ليابقو

 :كلذ دعب ناكف ،نارمع نب دسألا نب ةملس ونبو ،دسألا نب ةبلعث ونبو ،[دسألا

 نب يؤل نب ةماس تنب دنه همأو ،مهسيئرو ،نارمع دلو ديس ،دسألا نب كيتعلا

 هتوخإو ،تفيرطغلا رماع نب هللا دبع نب ثراحلا نب ةعيبر جرخ مث .بلاغ

 نب ةثراح نب يدع نب رمع نب سرالم تجرخو هللا دبع نب ثراحلا ينب نم

 ورمع نب نافرع تجرخ مث .مهيف بسن ىلع داده يف تلخدف ‘ءايقيزم ورمع

 مث ،بلاغ نب منغ ونب تجرخ مث ،ىمح نب دمحيلا تجرخ مث ،دزألا نبا

 وهو دايز :اهتوخاو نادحلا تجرخ مث ،ربكألا بدنلا وهو ،بدنلا تجرخ

 نب بلاغ ينب يف [بدنلا] تلخدف نوهلا نب ىنهلا ونب لكنو رغصألا بننلا

 تلخدف ،دزألا نب ورمع نب قيضلا تجرخو ،بلاغ نب بنذنلا :اولاقف ،نامثع

 ،رشبم نب ركشي ينب نم سان جرخو .مهيف تبستناف بلاغ نب سيقلا دبع يف

 هذه تجرخف ثراحلا نب بعك نب هللا دبع نب دماغ ينب نم سان جرخو

 مهرئاشع ىلإ اوراسف فهوبهنو هولكأ الإ ءيشب نورمي ال ،اهتايار ىلع لئابقلا

 ريخو ،فير دلب يف اوماقأو اهوألمف ،اهوعطتقاو اهولزن ىتح ،نامعب دزألا

 اهبو '"انوزم ةيسرافلاب ىمستو ،ًانامع نامع دزألا تّمسو :لاق ،عاستاو

 .(":برعلا ضعب لوقي

 )١( ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج٢، ص٢٠٣۔ ٢٠٤.

 .اهيف بهذ اذإ ضرألا يف نزم :لاقي .ضرألا يف بهاذلا وهو ،نزام عمج :نوزم )٢(
 ىوري نأ زوجيو ،دعبلا :نوزملاو ،ودعلا نم رارف موي ناك اذإ نزم موي اذه :لاقيو
 .نامع ءامسأ نم وهو :لعفلا ىلإ ال عضوملا ىلإ رظن اذإ ميملا حتفب
 .٢٢١ص ‘ ٥ج ،نادلبلا مجعم هللا دبع نب توقاي ،يومحلا رظنا

 ٢٠. ٥ص ‘“ ٢ج ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا 9

١٧٢ 



 دالب ريخ حاص اي نوزمو ًانوزم نامع ىمس ىرسك نا

 ا'داص ريغ برشمو عارمو ليخنو عرزم تاذ ةالب

 مهتكوش تيوقو .اهيف اورثك ىتح ،نامع ىلإ لقتنت دزألا لئابق لزت ملف :لاق

 نيرحبلا اولزن ىثح اهنم اورشتناف نامع اوؤلمو .ضعب ىلإ مهضعب رهاظتو

 نامع اولزن نيح ("اةبلعث نب رماع مهرعاش لوقي كلذ يفو "رجهو
 . ٤ ) . ارعش

 رجشلاو ءاملا اهيف عمجت ولو اهنكاس ريغ ينإ ةديبأ غلبأ

 رقبلا اهناطوأ ىلإ حورت امك برط نم قافحألا يذب ميقأ الو

 رمعلا بكارلا بنجب طاني امك اهتقرافأ ال يلمقب ميقأ الو

 ا"رجه مهراد يحو ءاقللا دنع حجر ةداس نامع ضلأب انم

 ركذو ،سانلا رياس مهدعب لزن مث “برعلا نم نامع لزن نم لوأ دزاألاف

 ]٢٧١[ .'')ملعا هللاو نيرحبلا ةيحانب ترثك ارازن نا نورخا

 ‘ مهنأش نم ناك امو سرفلل هبرحو نامع ىلإ مهف مهف نب كلام لاقتنا ربخ

 :هدعب هيلا دزألا لاقتناو .هنأشو

 سود نب مناغ نب مهف نب كلام ،دزألا نم نامعب قحل نم لوأ ناك :يبلكلا لاق

 هللا دبع نب بعك نب ثراحلا نب بعك نب نارهز نب هللا دبع نب ناندع نبا

 ءامسأ يف نامجلا طومس ىلع نامعنلا قئاقش : :زيزع نب دشا ر نب دمحم “ يبيصخلا :رظنا( ( ١

 9 ح نامع له أ ة ه ريسب نايعألا ةفحت :دبمح نب هللا ديبع ،يملاسلا . ٩ ص “ ١ ح نامع ء ارعش

 .٩٢ص
 ةيحان ليقو .نيرحبلا ةدعاق يهو ةنيدم رجهو ةيرقلا ةبراعلا برعلاو ريمح ةغلب رجهلا :رجه(٢)
 ‘ ٥ج نادلبلا مجعم ٠هَللا ديع نب توقاي ةيومحلا رظنا .باوصلا وهو ‘ رجه اهلك نيرحبلا

 ٣٩٣. ص

 .هل ةمجرت ىلع رثعن مل رومغم رعاش :ةبلعث نب رماع )٣(
 .٦٠٢لص ٢ج باسنالا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا( ( ٤

 )٥ كسفن ردصملا( ص٦ ٢٠.

 )٦( هسفن ردصملا ،‘ ص٢٠٦.

١٧٣ 



 يدزألا مهف نب كلام جورخ ةصق ببس ناكو .دزألا نب رئصن نب كلام نبا
 مث <

 ونب ناكو ةبلك هراجل ناكو راج هل ناك هنأ .نامع ىلإ هموق نع ،يسروللا

 لجرلا كلذ تيب قيرط ىلع نوحوريو نوحرسي مناغ نب مهف نب ورمع هيخأ

 اكشف ،اهلتقف مهسب مهنم لجر اهامرف ،مهمنغ قرفتو مهحبنت ةبلكلا تناكو

 اذه هيف لاني دلبب ميقأ ال :لاقو كلام بضغف هيخأ ونب هب لعف ام هيلإ كلام راج

 راج ىلإ هينب نم ناك امل. مهف نب ورمع هيخأل ًامغارم جرخ مث .يراج نم

 .('هيخأ ينبو كلام

 ببس ناك :لاق ،ناظقيلا يبأ نع ةديبع يبأ نع ،يناتسجسلا متاح وبأ لاقو

 مرعلا ليس مهجرخا نيح ،دالبلا يف مهقرفت دعب .هموق نع مهف نب كلام جورخ

 ناكو هل منغب جرخ مهف نب كلامل ايعار نأ ظةارسلا اولزنو برأم يتنج نم

 يعار ىلع بلكلا دشف سود نم مالغل ،روقع بلك اهيف هل ةينث هقيرط يف

 كلام يعارل بلكلا بحاص ضرعتف هلتقف مهسب يعارلا هامرف ،مهف نب كلام

 نمو دزألا نم ،هتريشعو هموقو ،هدلو نم هعاطأ نمو وه ةارسلا نم جرخف

 لبق نم هنع لزتعا دقو ،نامع وحن اهجوتم راسو ،ةعاضق ءايحأ نم هعبتا

 امك قارعلا ضرأ ىلإ دزألا نم هعم راس نمب كلام نب شربألا ةميذج كلذ
 . ٢ انركذ

 نب ةقا رسو يبأ ينربخأ :يبلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه نب رذنملا وبأ لاق

 طسوت دقو ،نامع ديري ،ةارسلا نم مهف نب كلام جرخ اسل :الاق يماطقلا

 نينحلا ددرتو ةارسلا وحن ىلإ فتلت تلبقأو ،اهيعارم ىلإ هلبا تنحف ،قيرظطلا

 ( ١ ص كسفن ردصملا( ٥ ٢٦.

 .٦٦٢ص ،هسفن ردصملا(٢)

١٧٤ 



 .('):ارعش كلذ يف كلام لاقف

 كداكدلاو الفلا صرع اهنود نمو كلام لبا ا يناطوأ ىلا نحت

 كمارباموي لذلا رادب سيلو بلقتم فلل ضرأ لك يفو

 "كلاسملا تاحضاو يحاونلا باحر فراشم زاجحلا ضرأ نع كينغتس

 :اضيأ كلام لاقو

 فرراقملا تارفلا ىوهت ام نود نمو كلام لبا اهناطوأ ىلإ نحت

 فراطغ مارك داجنا نايتفو مئاضل عنم هيف يبأ خيشو

 ('١فلأملا ريغ مويلا كنم تاهيهف ىغلّبو يحيرتساو اديور ينحف

 نم برعلا لئابق نم ةليبقب رمي ال لعجف ،نامع ديري كلذ هروف نم راس مث :الاق

 ىلع ذخاف ،هركاسع ةرثكو هتعنمل هوعداوو هوملاس الإ نميلا نم مهريغو دعم

 نا هغلبف ،حارتساو حارأ ىتح هب ثبلف تومرضحب ,او توهربو ،توهرب

 لاقيف مهضرعو ،هركاسعو هباحصأ أبعف ،اهونكاس مهو سرفلا ذئموي نامعب

 ديري لبقاو ،اودعتساو ،اودعأ مهنا مث لجارو سراف فالآ ةتس ءاهز اوغلب مهنأ

 نب ديهارف لاقيو ]٢٧٢[ كلام نب ةءانه هنبا هتمدقم ىلع [لعج دقو] ،نامع

 ىتح نامع ىلإ راس مث ،مهناسرفو دزألا ديدانص نم سراف يفلأ يف كلام

 نب فاحلا نب ورمع نب ناديج نب ةرهم هنع تفلختف رحشلا ىلع بصنا

 .(٤رحشلاب تلزنف ريمح نب كلام نب ةعاضق

 )١( باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج٢۔ ص٢٦٦.

 ،نامجلا طومس ىلع نامعنلا قئاقش :زيزع نب دشار نب دمحم ،يبيصخلا :رظنا )٢(
 ١٧. ٤ص ۔٢٧ ج ،م١ ٤ ٩٩ ةثلاثلا ةعبطلا نامع ةنطلس ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو

 )٣( هسفن ردصملا ص٤ ١٧.

 )٤( ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج٦٢‘ ص٢٦٦- ٢٦٧.

١٧٥ 



 يدزألا مهف نب كلام دنع ةماهت نم برعلا نم جرخ نم لوأ ناك :يبلكلا لاق

 نب نارمع نب ناولح نب ةبلعث نب ةربو نب دسأ نب هللا ميت نب مهف انبا ورمعو

 ناولح نب ناير نب مزجلا نب ةدح نب جرزخلا نب بسارو ةعاضق نب فاحلا

 نب ورمع نب ناديح نب ةرهم مهنع فلختو ةعاضق نب فاحلا نب ريمح نبا

 دزألا لئابق يف يدزألا مهف نب كلام مدقتو رحشلا تلزنف ةعاضق نب فاحلا

 لئابق يف مج ركسع يف اهلخدف .نامع ضرأ ىلإ ةعاضق ءايحأ نم هعم نمو

 نامعب دجوف ،ديدعلاو ،ةدعلاو ،لاجرلاو ،ةلايخلا نم ةعاضق نم مهموق نم

 ذئموي مهو ،رايديفسا نب نمهب نب ىراد نب ىراد كلملا ةهج نم سزفلا

 لزتعا كلذ دنعف سراف كلم لماع ،نابزرملا مهيلع مدقتملاو۔اهناكسو .اهلهأ

 بناج ىلإ لاقثألاو ءاسنلاو لايعلاو مشحلا نم هعم ناك نم مهف نب كلام

 نم لاجرلاو ليخلا نم مهدنع كرتو ،مهل عنمأ نوكيل نامع طش نم ('اتاهلق

 مهريغو دزألا ناسرف نم هلاجر ديدانصو هركاسع ةيقبب وه راسو ،مهنوظفحي
 سراف يفلأ يف كلام نب ةءانه هنبا هتمدقم ىلع لعج دقو ةعاضق ءايحأ نم

 ديدانصو هركاسع لج يف مهف نب كلام لبقاو ،دزألا تاقثو هموق ناسرف نم
 يف هبراضم برضو ،هركسعم يف ركسعف ،ا"فوجلا ةيحان لخد ىثح هلاجر

 ىلع كلملا لماع نابزرملا ذئموي مهيلع مدقتملاو سرفلا ىلإ لسرأو ،هئارحص

 هل اوحسفي ناو ،نامع رطق يف لوزنلا مهنم بلطي مهيلإ لسرأف ،نامع

 نابزرملا ىلإ لصو اّسلف .نامع رطق يف مهعم ميقيل الكلاو ءاملا نم هونكميو

 نورواشتي سرفلا ثبلف ،كلذ مهنم بلطي مهف نب كلام لسر هباحصأو

 توقاي ،يومحلا رظنا .دنهلا نفس رثكأ اهأقرت .رحبلا لحاس ىلع نامعب ةنيدم :تاهلق )١(
 51 ٤. ص٣ ٩ ج ،نادلبلا مجعم "هللأ دبع نب

 .نامع ةيلخاد ىلع قلطت ةيمست :فوجلا )٢(

١٧٦ 



 .(')مهنيب رواشتلاو مالكلا ددرت لاط ىثح هرمأ يف

 مهنم بلطو لأس ام ىلإ هونكمي ال نأو هفرص ىلع مهيأر عمجا مهنإ مث

 الف ،اندالبو انضرأ انيلع قيضيف انعم يبرعلا اذه لزني نا بحن ام اولاقف

 مهيلإ لسرأ ،مهف نب كلام ىلإ مهباوج لصو اسلف .هراوجو هبرق يف انل ةجاح

 ناف ،ىعرملاو ءاملا يف ينوساوت ناو ،نامع رطق يف ماقملا نم دب ال هنأ

 ىلع تسقأ متيبأ ناو ،مكتدمحو دلبلا نم رطق يف تلزن اعوط ينومتكرت

 تيبسو ةلتاقملا تلتق مكيلع ترهظ نإ مث ،مكتلتاق ينومتلتاق ناو ،مكهرك

 .(")آدبأ نامع لزني مكنم ادحأ كرتا ملو ،ةيرذلا

 مهف نب كلام نإو ،هبرحو هلاتقل دعتست تلعجو اعوط هكرتت نأ سرفلا تبأف

 سرفلا برحل دعتساو حارتساو حارأ ىثح ،تفوجلا ةيحانب كلت هتدم يف ماقأ

 ناكو ،كلام جلفب مويلا فرعي يذلا جلفلا فوجلا ةيحانب رفحو ،مهئاقلل بهأتو

 هبرحل [٣٧٢]سدرفلا تدعتسا ناأ ىلإ كانه هركاسعو هليخ طبرمو هركسعم

 برضي ناو برحلل هيف نذؤي يذلا قوبلا خفنب رمأ نابزرملا نا مث ،هلاتقو

 هنأ لاقيف ،مج ركسع يف راحص نم جرخو هركاسعو هدونج بحصو ،لبطلا

 ةليفلاب مهعم جرخو ،ًفلأ نيثالث لب لاقيو سراف فلأ نيعبرأ ءاهز يف ناك

 دزألا نم هعم نمو ،يدزألا مهف نب كلام ءاقل يف فوجلا ديري راسو

 ىلع لجارو سراف فالآ ةتس ءاهز يف تناكو ،ةعاضق ءايحأ نم ،مهريغو

 لبقأو ،اهناسرفو ،دزألا ديدانص نم سراف يفلأ يف كلام نب ةءانه هنبا هتمدقم

 ٢٦٨. ۔٧٦٢ نص ۔٢ج باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا(١ (

 ٢. ٨٦ص كسفن ردصملا )٢(

١٧٧ 



 ركسع ءازإب ركسعف ('تولس ءارحص ىتأ ىتح ةئيهلا كلت يف اهوحن

 .ا")لاتق الو برح مهنيب نكي ملو ليللا ىلإ كلذ مهموي اوثكمف ،نابزرملا

 ضبئاتكلا بتكيو ىبلقو ةةرسيو ،ةنمي هباحصأ ئبعي كلت هتليل تاب كلام نا مث

 ةرسيملا ىلوو كلام نب ةءانه هنبا ةنميملا ىلوف ، اهفقاوم دزألا ناسرف فقويو

 هباحصأ نم ةدشلاو ةدجنلا لهأ يف بلقلا يف وه راصو ،كلام نب ديهارف هنبا

 دعتسا دقو ،برحلل اوقفاوتف اوحبصأ ىتح ،هبئاتك بتكيو ئبعي نابزرملا تابو

 سبلو نيعرد نيب رهاظو قلبأ هل اسرف مهف نب كلام بكرو نيقيرفلا الك

 ةمامعب اهيلع ممعتو ،ديدح ةمكب هسأر ىلع ممكتو ءارمح ةلالغ اهيلع

 اوعنقت دقو ةئبعتلا كلت ىلع دزألا ناسرفو ،هدلو هعم بكرو ،ءارفص

 برعلا فقاوت املف .قدحلا الا مهنم رصبت الف ،نشاوجلاو ضيبلاو عورلدلاب

 ةبيتك ةبيتكو ةيار ةيار هباحصأ ىلع رودي مهف نب كلام لعج ،برحلل مجعلاو

 نع اوبذو ،مكباسحأ نع اوماح ظافحلاو ةدجنلا لهأ دزألا رشعم اي :لوقيو

 مترسك نا مكنإف ،مكناطلسو مككلم اوحصانو اولتاقو ،مكابآو مكدادجأ رثآم

 رحج لك نم مكوملطصاو مكوفطتخاف مهدونج ةفاك يف مجعلا مكتعبتا متمزهو

 ىلع مكسفنأ اونطوف ،مكناطلسو مكزع مكنع لازو مككلم مكنع دابو ،ردمو

 مهضرحي لعجف ،هدعب ام هل مويلا اذه ناف ظافحلاو ربصلاب مكيلعو برحلا

 غرفتسا ىئح ةبيتك ةبيتكو ةيار ةيار هيلع روديو دلجلاو ربصلاب مهرمأيو

 .(")هركاسعو هبئاتك عيمج

 مهف نب كلام شيج نيب ةريهشلا ةكرعملا اهب تعقو ىوزن برق عقت :تولس ءارحص )١(
 .ةبزارملا سرفلاو

 )٢( ج ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ٢۔ ص٢٦٨.

 )٣( هسفن ردصملا ‘ ص٢٦٩.

١٧٨ 



 كلام لبقأو ،همامأ ةليفلا لعجو هداوق عيمجو هركسعب فحز نابزرملا نا مث

 دزالا ناسرف رشعم اي :لاقف مهيلع ةلمحلاب هباحصأ ىدانو هباحصأو مهف نبا

 مث ،مكفويسو مكتنسأب اهوفشكاف ةليفلا هذه ىلع [يمأو] يبأ مكادف يعم اولمحا

 تلوف ،ماهسلاب اهوقشرو فويسلاو حامرلاب ةليفلا ىلع هعم اولمحو ،لمح

 .' )اريثك اقلخ مهنم تئطوف ،نابزرملا ركسع ىلع ةيمحب ةعجار ةليفلا

 نابزرملا ىلع دزألا نم هناسرفو هباحصأ ةفاك يف لبنلاب مهف نب كلام لمحو

 ىلإ تعجرو مجعلا تناب مث ةلوج اولاجو نابزرملا ةيقب تضفتناف هباحصأو

 ةفاكو هباحصأب نابزرملا حاصو ۔اهديدحو اهدح يف تلبقأو ضعب اهضعب

 ملف ،لاتقلا دتشاو ،برضلا طلتخاو ،ناعمجلا ىقتلاو ،ةلمحلاب مهرمأو ،هدونج

 ام دشا كلذ مهموي اولتتقاف فويسلا عقوو [٤٧٢]ديدحلا ليلص الإ عمست نكت

 فرصناف ،ليللا مهنيب لاح نا ىلإ ،ضعبل مهضعب تبثو ،لاتقلا نم نوكي

 .اديدش الاتق اولتتقاف برحلل دغ نم اوركتباو ،اوفرصناف ١ ضعب نع مهضعب

 ىلإ كلذك اولازي ملف دزألا مهل تبثو ةريثك قلخ سرفلا نم مويلا كلذ يف لتقو

 يف ،حارجلاو لتقلا رثك دقو ضعب نع مهضعب فرصناف ،ليللا مهنيب لاح نا

 اوفقوف «ضعب ىلإ مهضعب ناقيرفلا فحز ثلاثلا مويلا يف اوحبصأ اّسلف عيمجلا

 دعي ناك نمم ةروأسالاو ةبزارملا نم رفن ةعبرأ لبقاو مهتايار تحت مهفقاوم

 نم كفصننل انيلإ مله :اولاقف كلام ىلإ اوند ىتح ،لجر فلأب مهنم لجرلا

 مهنم دحاو هيلإ جرخو كلام مهيلإ مدقتف ،لجرب لجر انم كرردابيو انسفنأ

 ةيمحو كولملا ةدجن هعمو كلام هيلع فطعف ةعاس مهف نب كلام دراطف

 سرافلا عقوف ،هبلص يف حمرلا مكح ةنعط سرافلا كلام نعطف ،برعلا

 )١( هسفن ردصملا ص٢٦٩.

١٩ 



 سرافلا لمح مث هلتقف هبرضف فيسلاب كلام هالع مث هسرف نع ضرألا ىلع

 ىلع كلام هبرضو ائيش هيف هتبرض عنصت ملف .سبال وهو كلام ىلع يناثلا

 هغامد طلاخ ىتح يسرافلا سأر ىلإ فيسلا ىهتناو ةضيبلا قلفف هسأر قرفم

 كلام ثبلي ملف ةةضيبلاو ع ردلا هيلع و ثلاثلا سررافلا هيلع لمح مث اتيم رخف

 ىلإ كلام فيس ىهتنا ىتح ،نيفصن عردلا عم هنابأف هقتاع ىلع هبرض نلأ

 كلام عنص ام عبارلا سرلافلا رظن اًملف نيتعطق هب ىمرف ةسرافلا ةباد جرس

 وحن ًاعجار ىلوف ةكلام ءاقل نع بجحأو كسفن تعاك ةثالثلا هباحصأب

 . ( امهيف لخد ىئح هباحصأ

 رفظلاب كلذ هموي يف لءافت دقو هيف فقوف كفقوم ىلا كلام فرصنا مث

 اوطشنو ێًاديدش احرف دزألا كلذب تحرفو ،ةبزارملا نم داوقلا ةثالثلاب

 هداوق يف كلام عنص امو ،كلذ سرفلا شيج دئاق نابزرملا ىأر املف ،برحلل

 يف ريخ ال :لاقو ،هباحصأ نيب نم جرخو بضغلاو ةيمحلا هتلخاد ةثالثلا

 .اكلم لوأحت تنك نأ يلإ جرخأ يبرعلا اهيأ :لاقو ،ًاكلام ىدان مث مهدعب ةايحلا

 ج رخف ،كالهلا ىلإ انباحصأ ضرعت الف ،لواحي ام هل ناك هبحاصب رفظ انياف

 عيمجلا ضبق دقو ايلم نيفصلا نيب انعاطتف .شأج ةطابرب مهف نب كلام هيلإ

 ىلع لمح نابزرملا نإ مث ،امهنم نوكي ام ىلإ نورظني اهوفقوأف مهلويخ ةنعأ

 هيلع فطعو بلعثلا ناغور كلام هنم غارف لسابلا دسألا ةلمح فيسلاب كلام

 نابأو ةضيبلا قلفف ،عردلاو ةضيبلا هيلعو هسأر قرفم ىلع هبرضف ،فيىلاب

 .ا')تيم رخف هسأر

 ٢٧١. ۔٠٧٢ص ،٢ج ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا(١)

 .١٧٢ص هسفن ردصملا ) )٢

١٨٠ 



 رهظ نم اديدش لاتق اولتتقاف مهيلإ سرفلا فحزو سرفلا ىلع دزالا تلمحو

 دزألا مهتقدصو. فيسلا نابزرملا باحصأ َآصغو .رصعلا ىلإ راهنلا

 لتق دقو ،مه ركسعم ىلإ اوهتنا ىتح راهنلا نيمزهنم اولوف .نعطلاو “برضلا

 نوبلطي كلام ىلإ اولسرأ كلذ دنعف۔ مهتماع يف حارجلا رثكو ،ريثك قلخ مهنم

 ةنس ىلإ مهلجؤيو ،مهنع برحلا فكي نأو مهحاورأب مهيلع نمي نأ هنم

 لاتقو برح دريغب اهنم اوجرخي نأو .نامع نم مهلهأ لمح ىلع اورهظتسيل

 مهف نب كلام مهباجأف ،ةعداوملا ىلع ةيزجو ًادهع[٥٧٢]كلذ ىلع هوطعأو

 .")كلذ ىلإ

 وأدبي نا الا ءيشب مهضرعي ال هنأ ًاقاثيمو ادهع كلذ ىلع مهاطعأو مهنداهو

 اوداعف هولأس ام ىلع نامع يف مهرقأو ،برحلا مهنع فكف ،لاتقو برحب

 ة طوطشلاو لحاوسلا يف سرفلا تناكو طوطنشلا نم اهلوح امو ،راحص ىلا

 بناج ىلإ كلام مهنع زاحناف ،لابجلا فارطأو ةيدابلا يف ًاكولم دزألا تناكو

 ةريثك اراهنا نامع يف اوسمط كلت مهتنداهم يف سرفلا نإ لاقيف ،تاهلق

 نب ىراد كلملا ىلإ اوبتك.كلت مهتنداهم يف كلذ مهروف نم مهنإ مث ،اهومغأو
 هدئاقل هلتقو ،نامع ىلإ هعم نمب يدزألا مهف نب كلام مودقب هوملعأف ،ىراد

 نم مهيف امب هوربخو هنأش يف ناك امبو ،هركسعو هداوق لج يف ،نابزرملا

 ،سراف ىلإ ،مهيرارذو ،مهلهأب هيلإ لمحتلا يف هونذأتساو ةزجعلاو فعضلا

 هتذخأو ،قلقلا هلخدو ێًاديدش ابضغ بضغ ىراد نبا كلملا كلذ غلب املف

 هتبزارم ءامظع نم دئاقب اعد كلذ دنعف ،هداوقو هباحصأ نم لتق نمل ةيمحلا

 كتبزارم ناعجشو هباحصأ ءالجأ نم فالآ ةتالث ىلع هل دقعو هترواسأو

 .١٧٢ص هسفن ردصملا ) ( ١

١٨١ 



 ىلإ اولمحتف ،نامعب نيذلا هباحصأل اددم مهيف ثعبو ،مهيف همدقو ،هداوقو

 ءيشب يردي ال مهف نب كلامو هب كلذ لكو ،نامع ىلا اوصلخت مث ،نيرحبلا

 ىلإ كلت مهتنداهم مايأ نامعب اوثكم نامعب اوناك نيذلا سرفلا نإ مث ،مهرمأ نم
 ،سراف ضرأ نم كلملا دنع نم ددملا مهتتأو اوحارتساو ،عورلا مهكردأ نأ

 .'')دزألا نم هعم نمو مهف نب كلام برحل نوبهأتيو نودعتسي اولعج كلذ دنعف

 مهف نب كلام مهيلإ لسرأف ةندهلا لجأ ىضقنا نأ ىلإ كلذ ىلع اولازي ملو

 ىضقنا دقو ،حلص ديكأو ،دهع نم مكنيبو ينيب ناك امب مكل تيفو دق ينا

 نم مكاتأ دق نا ينغلبو ،نامعب لولح دعب متناو ،مكنيبو ينيب ناك يذلا لجألا

 نم اوجرخت نا امإف ،يلاتقو يبرحل نودعتست مكناو ةميظع ددم كلملا دنع

 ،يشويجو ،يركاسع ةفاك يف يلجرو ىيليخب مكيلإ تفحز الإو ۔اعوط نامع

 تسقأو ،لاومألا تمنغو ،يرارذلا تيبسو ،مكتلتاقم تلتقو ،مكتاحاس تئطوو

 .ا"مكه رك ىلع

 اومظعو ،هرمأ مهلاه كلذب سرفلا ىلإ مهف نب كلام لسر تلصو الف

 نم مهيلإ عمتجا ام ةرثك دنع مهيدل هركاسعو هباحصأ ةلق عم ،مهيلإ هتلاسر

 كلذ مهدازف ،ددعلاو ةدعلاو ةعنملاو ةوقلا نم هيف مه امو دونجلاو ركاسعلا

 هليخ يف مهيلإ مهف نب كلام فحز كلذ دنعف ،در حبقأ هيلع اودرف ًاقنحو اظيغ

 كلذ غلبو لحاسلا ضرأ مهب ئطو ىثح راسو هركاسع عيمجو هلاجرو

 ىتح اولبقاو ليفلا مهعمو ،هبرحل تجرخو هئاقلل تدعتساف ،سزفلا

 ةبيتك هباحصأ مهف نب كلام أبع دقو ةكلام ركسعم نم [٦٧٢]اوبرق

 .٢٧٢ص ،٢٦ج ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا(١)
 ٢. ٣٧ص كسفن ردصملا(٢)

١٨٢ 



 هنبا ةرسيملا ىلعو ،كلام نب ةءانه هنبا ةنميملا ىلع لعجو ةيار ةيارو “ةبيتك

 هباحصأ نم ةدشلاو ةدجنلا لهأو هدلو ةيقب يف بلقلا يف وهو ،كلام نب ديهارف

 .(')دزألا ناسرف نم ،هصاوخو

 ةرسيمو ةنميم دزألا ناسرف مهيلع تلمحو ،ًاضعب مهضعب ىدانو ىاوقتلا مث

 برحلا ترادو اديدش لاتق اولتتقاف نعطلاو برضلا[دزألا ]مهتقدصو .بلقو

 ليف مهعم ناكو ،مجعلا مهنع تفشكنا مث ،راهنلا نم ًايلم ،نوكي ام دشاك مهنيب

 هلو ىلوف هعطقف فيسلاب هموطرخ برضف ،كلام نب ةءانه هنم اندف ،هوكرتف

 اوباث مجعلا نإ مث طقسف فيسلاب هبقرعف كلام نب نعم هيلع لمحف ،حايص

 ىدان مث ةلوج دزألا تلاجف دحاو لجر ةلمح دزألا ىلع اولمحف اوعجرو

 نم هوفشكاف مهئاول ىلإ اودصقاو برحلا اوقدصا ،دزألا لآ اي :مهف نب كلام

 اوباثف ،دزألا رشعم اي ىدان مث ،مهفشكف مجعلا ىلع مهب لمحف ةهج لك

 مكمهدت نا لبق نم ،نيفصن هوفشكاف مهءاول اودصقا :لاقف هيلإ اوعمتجاف

 ناسرف ةفاك يف هدالوأ هعم لمحو كلام لمحف ،ةهج لك نم مكفشكتف ،مجعلا

 ىئثح رابغلا عفتراو لاتقلا محتلاو برضلا طلتخاو هوفشكف ،ةدحاو ةلمح ،دزألا

 ،باشنلاب اومارتف ،فويسلا عقوو ،ديدحلا ليلص الا عست ملف ،سمشلا بجح

 ةدمعأو فويسلاب اوبراضتو “ترسكت ىثح حامرلاب اونعاطتو ،تدصفت ىثح

 تبضتخا ىثح اهلثمب نوعماسلا عمسي مل برح يف اربص لكلا ربصو .ديدحلا

 (")نوكي ام عرسأك كلذ ناكف ىحرجلاو ىلتقلا مهنيب ترثكو ءامدلاب ناسرفلا

 ةءانه مهعبتاو ،مههوجو ىلع نيمزهنم اولوف ،تابث سرفلل نكي مل مث

 )١( ص هسفن ردصملا ٢٧٣.

 )٢( هسفن ردصملا ‘ ص٢٧٤.

١٨٣ 



 ىثح ،اوقحل نم نورسأيو نولتقي اولعجف دزألا تعراستو هتوخأ يف ،كلام نب

 نم ناكو ،نابزرم نب رادفنس كلام نب ديهارف قحلو ،ًآريثك اقلخ مهنم اولتق

 ىثح هبرضف فيسلاب هالع مث هسرف نع هادرأف هنعطف ،مجعلا داوق مظعأ

 .أا)هلتق

 مجعلا ةنميم ىلع ناكو ،نابزرم نب زوج نب رامح كلام نب نعم قحلو

 هادرأف كلام نب يبون هنعطو ،ًائيش هتبرض عنصت ملف فيسلاب نعم هبرضف

 ىلع نوولي ال مجعلا راثآ ىلع مهلاطبأ نم فحزف دزألا ناسرف تراسو ليتق

 ،ليللا مهنيب لاح ىتح نورسأيو نولتقي لب ،هلك كلذ مهموي هريغ الو ،بلس

 اوبكرو هتليل تحت نم مهنم يقب نم لمحتف ،ليللا هرتس نم الإ مهنم تلفأ امف

 مهف نب كلام ىلوتساو ،نامع نم اولجأو «سراف ضرأ ىلإ اوربعو ،نفىللا

 منغو ،مهحابتساف مهاوس ىلع ظدزألا نم هموقو هباحصأ ةفاك عم يدزألا

 مهيلع نمو مهقلطأ مث انامز نجسلا يف اوثكمف ،ًاريثك ًاقلخ مهنم رسأو ،مهلاومأ

 ،سراف ىلإ نفسلا يف مهلمحو ،مهدوزو ،مهلصوو ،مهاسكو مهحاورأب

 راسو اهساسو ،فارطألا نم اهيلي امو اهكلمف نامع ىلع ذئموي كلام ىلوتساو

 سرفلل مهبرحو ،نامع ىلإ مهدورو رمأ يف مهف نب كلاملو ظةليمج ةريس اهيف

 .(" ةلاطإلا فوخ اهتكرت ]٢٧٧[ ةريثك دهاوشو راعشأ

 اهلزن مث .نامع نم ةيحان يف مهضعب رقأ سرفلا مهف نب كلام ىلجا املو

 تنب دنه هتنبا جوزو ،دزألا راوج يف ماوتب لزنف بلاغ نب يؤل نب ةماس

 نب كيتعلا هل تدلوف رماع نب ورمع نب نارمع نب دسألاب يؤل نب ةماس
 [ةحاولا يهو] وجلا يه ماوتو ماوتب ،مويلا كلذ نم ةماس ونبو ،دسألا

 )١( هسفن ردصملا ص٢٧٤.
 ( ٢ ) ص هسفن ردصملا ٤ ٢٧۔ ٢٧٥.

١٨٤ 



 لزنو ،سيقلا دبع ينب نم سانأو ،دعس ينب نم سانأ اهيفو يميربلاب ةفورعملا

 .(')ريثك مهريغو ،دزألا مهدنع

 ،ميمت ينب نم سانا اهلهأ ريغ نم نامع لزن دقل :رابخألا ضعب يف ركذ دقو

 يف راصنألاو تبنلا ينب نم موق اضيأ اهلزنو ،مهريغو مزاخ نب ةميزخ لآ

 ينب نم سانأ اهلزنو ،رسلا نم ،معنتو ا""فيلسلاو ا""يربع مهلزانمو ةيلهاجلا

 ،زوملاو ،لخنلا اهيف دلبلا هذهو ،ا""كنضب مهلزانمو ،بعك نب ثراحلا

 ينب نم ةعاضق نم موق اهلزنو ةرذلاو ةةطنحلا عرازمو ،جنرتألاو ،نامرلاو

 نم سانأ اهلزنو ةرسلا نم كنضب مهلزانمو ،لجر ةئام وحن ة رسج نب نيقلا

 .(””يحاورلا يسبعلا مثيهلا وبأ مهنم سبع نب ةعيطق نب ةحاور ينب

 تناكو ،لاملا ريثك ،سأبلا ديدش ۔اميظع اكلم ،يدزألا مهف نب كلام ناكو لاق

 هنوباهي ،مهددعو ،مهلزانم ىلع ،ناندع نب دعم نم مهريغو ،نميلا لئابق

 نكي مل ام ،مادقإو ةأرج هل تناكو [ هب نوززعتيو ] هب نودعيف ،هسأب نوفاخيو

 هلوزن رثكأ ناكو ،نميلا ةيحان ىلإ نامع نم لزني ناكو ،كولملا نم هريغل

 ىرخأ ةيحان يف ناكو ،اهريغ ىلإ اهنم لقتنيو ،نامع طش نم ،تاهلق ئطاشب

 نب كلام هل لاقي دزألا كولم نم كلم اهلزن دق مهف نب كلام يحاون نم

 )١( هسفن ردصملا صڵ٢٧٦۔ ٢٧٧.

 )٦٢( .نامع ةنطلس نم ةرهاظلا ةقطنم يف عقت ةنيدم :يربع

 )٣( .نامع ةنطلس نم ةرهاظلا ةقطنم يف يربع ةيالول ةعبات ةيرق :فيلىنلا

 وه كنضلاو ،ةرهاظلا ةقطنم ندم ىدحإ .نامع يف عضوم مسا :كنض )٤(

 .٤٦٤ص ‘“ ٣ج ،نادلبلا مجعم ٠هللا دبع نب توقاي ،يومحلا رظنا قيضلا

 )٥( ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج٢ ‘ صن٢٧٧.

١٨٥ 



 لثم نوكي نأ داكو ،نأشلا ميظع ناكو ،دزاألا نب هللا دبع دلو نم ا'!نارهز
 ناو ،دساحت امهنيب عقي نأ كلام يشخ دقو ظةردقلاو زعلا يف مهف نب كلام

 هتنبا مهف نب كلام بطخف برحلا امهنيب عقتف .رخآلا كلم يف امهدحأ عمطي

 ىلع ميدقتلاو ربكلا مهل اهنم كلام بلص نم نيذلا دلولا نوكي نا ىلع هجوزف

 ،لاقي اميف ،ةميلس ناكو طرشلا كلذ ىلإ كلام هباجأف ،مهف نب كلام دلو ،رئاس

 هعزاني مل ةنس نيعبس اهلوح امو نامع مهف نب كلام كلمو ،كلام دلو رغصأ

 نب سوأ هحدتماو ةنس نيرشعو ةئام شاعو يمجع الو يبرع هكلم يف

 لاقف مهف نب كلام راوج يف وهو ،دعم يف ردقلا ميظع ناكو ("أيدبعلا ديرف

 .("):آرعش

 ابيرغ تللح نإ دزألا يف تسل مهف نبا راوج يف ناك نم زع
 ابيسن كاري لك مهيف ةبسنلا يف براقألا طسوأ نكيل

 ابيصم مهيف ناكو اهوظفح ةاصو هينب ىضرأ مهيف ناك

 ابيرق بحأ نمم اونوكو ،راجلا ةمرح اوظفحاو فيضلا اومركأ

 ابيجنلا وذحي بيجنلا كاذكو هيبأ ةاصو كلام اعوف

 [٨٧٢[]ابوثولا هنم فاخت دعمو سائلا نم جارخلا ذخأي كلام

 نم يلهاج ذج :دزألا نم ثراحلا نب بعك نب نارهز نب كلام :نارهز نب كلام )١(

 .رعاشلا ىرفنشلا مهنم نطب مهو نامالس ونب هلسن
 ٢٦١. ،٥ج ،مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنا

 مهف نب كلام لزن .دعم يف ردقلا ميظع ناك ،يلهاج ميعز :يدبعلا ديز نب سوأ )٢(
 :اهعلطم ةديصقب مهف نب كلام حدم .هراوجب
 ابيرع فاخي ال مجنلا عمف راج لج نإ ماركلا دسألا نإ
 .١٣ص ،١ج ،نايعألا ةفحت :ديمح نب هللا دبع يملاسلا :رظنا

 )٣( ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج٢، ص٢٧٨.

١٨٦ 



 ' "بوصعم هب ىضم نميف ناح سارلا قرعم قوف جاتلا عساو

 ءامو }ًاضرأ هل مسق هايإ هحدمو ديز نب سوأ رعش ،مهف نب كلام عمس املف

 لزي ملف ،هموق يف افيرش سوأ ناكو فهل اريزو هذختاو۔ ةقان ةئام هاطعأو

 .'"هيلإ كلام نم ناك امب هونب لبقأف ،تام ىثح كلامل اريزو

 نع انخايشأ انثدح لاق شادخ نب دلاخ نع اهريغو "ةشئاع نع يكحو

 دقل :اولاقف نامع ،لهأ اوركذو ،انخايشأ لاق :لاق ينانويلا كصملا نب ماسحلا

 دزألا نأو هموق رئاس ىلع رخفيف اثلث ۔هموق جرخيل برعلا ءايحأ نم يحلا ناك

 مهريغ نع اوذش موق لقو ،نامع اولزن ىتح . ةارسلا نم برعلا ىطختت تلبقأ

 ةصيبق نب نمحرلا ديبع وبأ لاق .دحأ مهل ضرعي مل مهناف ،مهريغ اوظفتحا الا

 هللا ىلص رضخلاو ىسوم ثيدح يف هنع هللا يضر سابع نبا نع هيبأ نع

 ةنيفسلا اوبكر ىح نون نب عشويو ىسومو رضخلا قلطناف :لاق ملسو هيلع

 اذام :ةنيفسلا لهأ لاقف ،مئان مالسلا هيلع ىسومو ةنيفسلا رضخلا قرخف

 ام :اولاقو مالتسلا هيلع ىسوم اوظقيأو ؟انتكلهأو انتنيفس تقرخ ؟تعنص

 هيلع ىسوم بضغف ،ناكملا اذه يف انتنيفس متقرخ مكنم رشأ سانلا بحص

 رضخلا لجرب ذخاو هانيع ترمحاو هتعردم نم جرخف ،هرعش ماق ىثح ماللا

 :نون نب عشوي هل لاقف () (ارمإ انيش تئج دقل اهلهأ قرغتل اهتقرخأ )

 )١( ‘،نايعألا ةفحت :ديمح نب هللا دبع ،يملاسلا :يف تايبألا صن رظنا ج١،
 ص٣١۔ ٣٢.

 )٢( ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج٢ ‘ ص٢٧٨.

 هقفأ ،شيرق نم ،نامثع نب هللا دبع قيدصلا ركب يبأ تنب ةشئاع :ةشئاع )٣(

 يف ملسو هيلع هلبا ىلص يبنلا اهجوزت ،بدألاو نيدلاب نهملعأو نيملسملا ءاسن
 اهلو .هنع ثيدحلل ةياور نهرثكأو ،هيلإ هناسن بحأ تناكف .ةرجهلل ةيناثلا ةنسلا
 :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا :يف ةلماكلا ةمجرتلا رظنا .فقاومو بطخ
 ٤ ص٣٣٥۔ ٣٢٣٩. ج باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا

 )٤( :ةيالا فيكلا ةروس ٧١.

١٨٧ 



 ،هرعش نكسو هبضغ درف تقدص :لاق ،هتدهاع يذلا دهعلا ركذا هللا يبن اي

 لعجو ،ميظع رطخ ىلع اهنم مهو ۔ءاملا مهتنيفس نم نوفرغي موقلا لعجو

 تعنص ام ىلا يناندأ امف ةيشعو ةودغ لجو زع هللا باتك مهل أرقأ ،ليئارسا

 يعم عيطتست نل كنإ لقأ ملأ » :لاق مث كحضف هسفن هب ثتحي ام رضخلا ملعف

 الو تيسن امب ينذخاؤتال » :ىسوم لاق اذكو اذكب كسفن تثدحأ ا'(اربص

 ديري كلملا ناكو ،نامع ىلإ اوتأ ىتح اوقلطناف ("" «ارسع يرمأ نم ينقهرت

 ىلع سالا اذاف اهلهأ ىقلأو اهذخأ ةنيفس ترم املك تناكو اهنم لقتني نا

 ناوع أ لاق مهتنيفس تمدق املف ۔“ نوعنصي ام نوردي `١ل منغلاك رحبلا لحاس

 املف . ةقورخم اهنكلو انلعف متئش نإ اولاق ةنيفسلا هذه نع اوجرخا كلملا

 انع هللا مكازج :ةنيفسلا باحصأ لاقو ،اهب انل ةجاحال :اولاق اهقرخو اهوأر

 تداعف ةنيفسلا رضخلا حلصأو مكنم ةكرب مظعأ اموق موق بحص امف اريخ

 .(""تناك امك ةنبفىللا

 هصق ام ةيرقلا الخد نيحو [رضخلا] هلتق نيح مالغلا رمأ نم ناكو اقلطنا مث

 عطتست مل ام ليوأتب كئبناأس كنيبو ينيب قارف اذه» :رضخلا لاق ؟هباتك يف هللا

 رجأ ريغب انولمح ا")«رحبلا يف نولمعي نيكاسمل تناكف ةنيفسلا امأ اربص هيلع

 يدزالا مهف نب كلام وه ليق ا" ابصغ ةنيفس لك ذخأي كلم مهئارو ناكو )

 )١( :ةيالا ،فهكلا ةروس ٧٢.

 )٢( :ةيآلا ،فيهكلا ةروس ٧٣.

 )٣( ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج٢، ص٢٧٨۔ ٢٧٩.

 )٤( ،فهكلا ةروس الاية:٧٨.

 )٥( :ةيالا ،فيهكلا ةروس ٧٩.

١٨٨ 



 .` هيحاب ىلإ تاه نم سيو نامع طن نم | ]١٧١٦ تاهلق ںريي ناحو

 الو قرخب اهبيعا نأ تدرأف ابصغ ةحلاص ةنيفس لك رخسي كلم مهماما ينعي

 درت نا ىلإ كلذ نم الضف نيكاسملا ءالؤه بيصيف كلملا نم وجنتو اهرضي
 .ؤ )نفسلا

 يدزالا مهف نب كلام دلو نم ،ركرك نب ىةنلجلا نب ةلدبم وه :مهضعب لاقو

 ىدنلجلا وه :ضعب لاقو ،مويلا [ ىلإ ورم كولم ] هدلو نم قافصلا دج وهو

 وه سيلو ،دزألا دبع نب رارحلا نب دوعسم نب رينتسملا لاقيو ،ربكتسملا نبا

 ةحص رظنلا يف برقأو ةةجح حضوأو ةلالد هبشأ ةيلوألا ليواقألاو .كلذك

 مالسإلا لبق ناك ،اذه ىدنلجلا نأ امهدحأ هجو نم ليحتسي ريخألا لوقلا اذهو

 يبنلا بتك امهيلاو ،ىدنلجلا انبا رفيجو دبع هانباو مالسإلا كردأ هنإ :ليقو

 رصع يف تناك ةنيفسلا ةصقو صاعلا نب ورمع دي ىلع ملسو هيلع هللا ىلص

 ىلص دّمحم انيبن هللا ثعب نأ ىلإ مالتسلا هيلع ىسوم نيبو ،مالتسلا هيلع ىسوم

 نم ريثك :لاق ا"هبنم نب بهو نعو . ("أةريثك روهدو ماوعأ ملسو هيلع هللا

 هيلع ،نارمع نب ىسوم دعب نم ايبن ناك ،اثيم نب ىسوم وه نولوقي ملعلا لهأ

 نب ناميلس نأ ركذو .ملعأ هلناو رهدب ،مالّتسلاو ةالصلا ،ءايبنألا عيمج ىلعو

 )١( هسفن ردصملا ص٢٧٩۔ ٢٨٠.
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 (٣) باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج٢ “ 4ص٢٨١.

 ريثك ،خرؤم لا دبع وبأ ،يرامذلا يناعنصلا يوانبألا ةبنم نب بهو :هبنم نب بهو )٤(
 ضنيعباتلا نم دعي .تايليئارسإلا اميس الو ،نيلوألاريطاسأب ملاع ظةميدقلا بتكلا نع رابخألا
 ةنس ءاعنصب دلو ريمح نم همأو ،نميلا ىلإ ىرسك مهب ثعب نيذلا سرفلا ءانبأ نم هلصأ

 .ه ١١٤ ةنس اهيف يفوتو ه ٣٤

 ١٢٦. ۔٥٢١ص ،٨ج مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنا

١٩ 



 ' "سدقملا تيب يف ىدغتيف ،' 'رخطصا نم ودعي ناك. مالسلا امهيلع دوواد

 هتلمح دقو .ريسي وه امنيبف رخطصا يف ىشعتيف .سدقملا تيب نم حوريو

 رصق ىأرف ،نامع ةيرب [يف] تبهف ،يمئاش :حيرلل لاق۔ ربلا وحن ىلإ حيرلا
 :حيرلل لاقف ،عقاو رسن هيلع اذإو ،ةعاسلا هنع ديلا تعفر امنأك ،ءارحص يف

 كيلإ اوداعف۔ ائيش اوري ملف ،اولخدف٣ رصقلا اولخدا ۔هعم نمل لاق مث يب يطح

 ذنم هيلع انأف ،يردا ال:لاقف ؟رصقلا اذه نمل :لاقف ،رنلاب اعدف ،هوملعأف

 .(")هتدهع اذكه ةنس ةئامنامث

 نم سراف ضرأ نم راس مالسلا هيلع دواد نب ناميلس نأ ىرخأ ةخسن يفو

 رصقلا عضوم يف اهنم لزن نأ ىلإ مموي فصن يف. نامع ىلإ برخطصا ةعلق

 اذإو ،تقولا كلذ يف مهيديأ هنع عانصلا عفر امنأك ديدج ءانب وهو ،تولس نم

 نع يبأ ينربخا هللا يبن اي :لاقف مالتسلا هيلع ناميلس هللا يبن هلأسف رسن هيلع
 نيذلا نيطايشلا ضعب كلذ لاقف ةلاحلا اذه ىلع هدهع هأ هدج نع هيبأ

 .(أ):ارعش مالسلا هيلع ناميلس اوبحص
 هانلقف رصقلا ىلا رخطصا ى رق نم انودغ

 هاندجو دق ىنبمف رصقلا نع لاسي نمف

 (©أهابشأ و سيياقم ع يشلا ىلع ءينشللو

 نإ :ليقو ،اهروكو اهندمو سراف نوصح نايعأ نم دعت «سراف نم ةدلب :رخطصإ )١(
 ةلزنمب سرفلا دنع ثرومهطو ،سراف كلم ثرومهط نب رخطصا اهأشنأ نم لوأ
 .١١٢ص 6١ ج ،نادلبلا مجعم ٠هللا دبع نب توقاي ،يومحلا رظنا .مدأ

 نيملسملا دنع ةسدقملا ةنيدملا يهو ،نيطسلف طسو يف عقت ةنيدم :سدقملا تيب )٢(
 .نيملسملل سدقملا مرحلاو ىصقألا دجسملا اهب ،دوهيلاو نييحيسملاو
 6١ ص٤ ٤٥. ج ظةرسيملا ةيبرعلا ةعوسوملا :قيفش دمحم ،لابرغ رظنا

 )٣( ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج٦٢، ص٢٨١.
 )٤( هسفن ردصملا ص٢٨١.

 )٥( ،نايعألا ةفحت :ديمح نب هللا دبع ،يملاسلا :يف تايبألا صن رظنا ج١، ص٤٦.

١٩٠4 



 ةيداب اهلهاو نامع لخد مالسلا هيلع دواد نب ناميلس نإ. ملعا هللاو ،لاقيو

 ،رهن فلأ موي لك يف اورفحي نأ نيطايشلا رمأو مايأ ةرشع ]٢٨٠[ مهيف ماقف

 نب دلاخ نع رذنملا وبأ ثدحو ،رهن فالآ ةرشع اهيف ىرجأ دقو اهنع ىضمف

 مهيلع ىلاعت هللا ءايبنأ نم يبن ربق نامعب ''ادمحيلا لبج يف هغلب هنأ دمحم

 .(")ربخلا اذه ةحصب ملعا هللاو نيعمجأ نيملاعلا بر تاولص

 .سراف ضرأ ىلإ هجورخو ،هابأ لتق نيح مهف نب كلام نب ةميلس ثيدح

 :هنأش نم ناك امو ،نامركو

 اكلام هابأ نأ هابأ هلتقو «يدزاألا مهف نب كلام نب ةميلس ثيدح نم ناكو :لاق

 ام لزني ناك ،اهلوح امو اهفارطأ زاحو ،قارعلاو نامع كلم ىلع ىلوتسا امل

 نيبو هنيب ناكو ،ىرخأ ةيحان ىلإ لقتنيو ،نميلا ةيحان ىلإ نامع طش نيب

 تفلتخا دقو رخألا كلم يف امهدحأ عمط نأ ىلإ ،دساحتو سفانت ،نميلا كولم

 .(") كلذ يف ةياورلا

 لجر ىلع ةليل لك يف ةبونلاب سرحلا هدالوأ ىلع لعج دق مهف نب كلام ناكو

 هيلإ كلام دلو ىظحأ ناكو ،دزألا موق نم هئانمأو هصاوخ نم ةعامج عم مهنم

 ۔[هيبأ نم ]هناكم هتوخإ هدسحف هدلو رغصأ وهو ،ةميلس هنبا ،هيدل مهبرقأو

 هرغص يف يمرلا ةميلس ملعي كلام ناكو هيبأ دنع ةلز هل نوبلطي اولعجو

 ةبونلاب هتوخإ دحأك سرحي ناكف ،هدضع دتشاو ربكو ملعت نأ ىلإ ،ماهسلاب

 :اولاقف ،مهيبأ ىلإ مهنم رفن لبقأ هيبأ دنع هناكم هل مهدسح غلب امل هتوخإ ناكو

 مئاق الا مهنم دحأ امو ظةبونلاب سرحلا كدالوأ ةعامج ىلع تلعج دق كنإ انابأ اي

 )١( رضخألا لبجلا ةيمست مويلا هيلع بلغت و ماير ينب لبج ىمسي و .نامع يف لبج مسا :دمحيلا لبج .
 )٢( ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج٦٢، ص٠ ٢٨.

 )٣( هسفن ردصملا ص٢٨١.

١٩١ 



 يف ليللا هنج اذإ هناو ةنم زجعأو ةمه فعضل هناف ةميلس الخ ام هيلي امب

 مونلاب لغاشتيو هموق ناسرف نع لزتعي «سرحلا نم هتبون [نوكت] يتلا ةليللا

 .()ىنعم الو ةيافك هيف كل نوكي الف ،همزلي امع لوفغلاو

 مهل لاقف ريصقتلاو زجعلا ىلإ هنوبسنيو ،هيبأ عم هرمأ نونهوي اولعجو

 ينبا يف مكلوق امأو ،هيلي امب مئاق وه الإ مكنم دحأ امو ،كلذكل مكنإ :كلام

 ةوخإلا لزت مل ذمو ،يملعك مكيف ينظ نإو ،كلذك وه سيلف متلق امب ةميلس

 هدنع نم اوفرصناف .ضعب نود اضعب ءابال ١ راثيال اضعب مهضعب دسحت

 رثأف كشلا هلخد اكلام نإ مث ظةميلس مهيخأ يف نولمأي اوناك ام ريغب نيعجار

 جرخ دقو ةميلس هنبا ةبون اهيف يتلا ةليللا ناك نأ ىلإ هسفن يف كلذ مهمالك

 نإ مث ،ليللا مهنج نأ ىلإ ةداعلا يف هنوسرحي هموق ناسرف نم رفن يف ةميلس

 لبقأ ٦إ كلذك وه امنيبف ،هيبأ راد برقب هيف نمكي يذلا ناكملا ىلإ جرخ اكلام

 ًادصاق دحأ هب ملعي ال ثيح نم [ًايفختم] ليللا فوج يف هرصق نم مهف نب كلام

 .ال ما هنع هدلو هيلإ ىقلأ امك هنأ رظنيل ،عضوملا كلذ ىلإ ةميلس هنبا ديري
 بكنتم وهو .هسرف رهظ ىلع ىفغأف ةنس هتقحل دق تقولا كلذ يف ةميلس ناكو

 يف مهف نب كلام لبقأ ذإ ،لاحلا كلذ ىلع وهو ،هسوق هدي يفو [١٨٢]هتنانك

 وهو ديعب نم هصخش تأرو . ًاكلام س زفلا تسحف هوحن ًاذصاق ،لبللا داوس

 ىلإ رظنو . ًآروعذم ،كلت هتنس نم ةميلس هبتناف ،ليخلا تلهتساف . ركنتم

 هسوق دبك يف همهس قّوفف هسحو كلام صخش وحن اهينذأ ةبصان يهو سرفلا

 دقو مهسلا توص كلام عمسف ‘ هوبأ هتأ ملعي ١ وهو “ كلام صخش وحن همميو

 ظكوبأ انأ مرت ال ينب اي :هب فتهف ،هوحن هلسرأ نيح سوقلا يف فشخ

 )١( هسفن ردصملا ص٢٠٧.

١٩٢ 



 يف اكلام مهسلا باصأف ثلثم اهلسرأف. هدصق مهسلا كلم يتبا اي :ةميلس لاقف

 ىلإ اهيف هسفن ىعنو ةميلس هنبا نم مهسلا هباصأ نيح كلام لاقف هلتقف هبلق

 نم هجورخو ،ةارسلا ضرأ نم هراس يذلا هريسم ركذو ،نميلا ضرأب لئابقلا

 . ( ا٠هلاقو هأشنأ يذلا هرعش نم ناكو ،نامع ىلاإ توهرب

 ينامعلا لجرلا نم '"هكلامل ميف ءانبأ غلبم نمالأ

 يناميلا يحلا اذ هللا دعسو "سيبح ينبو ًانبهم غلبو

 نادع ينب يحو سرح ىلا حيرص ينب يحب ىسأ نمو

 (“)نانملا لبق ىنملا نطب ىلإ عالك نم ةينثلا لح نمو

 يرازم اهنع ىأن دق دالب

 ميف ءانبأ نم رادلا هتعن

 يسفن تيمحو ًاقرحم تلتق

 زع لهأ انك نينرعلا يفو
 دجن تاورس نم ''ليخلا تبلج

 آا مدق نيندألا انموق انددص

 ورمع دالوأ نم نارمع اهب

 ينادألا ةرواجملا ناريجو

 ناققلاو سود ءانبأ نمو

 يناسأ نم يداعألا تمغارو

 نارق ينبو أربرب انكلم

 (')يناو ريغ ايانثلا تلصاوو

 ناعرلاو علاتملا نطب ىدل

 ينادأل ١ بدنلا يوذ اهتوسنو

 )١( هسفن ردصملا ص٢٠٧۔ ٢٠٨.
 )٢( ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج٦٢، ص٢٠٨۔ ٢٠٩.

 طومس ىلع نامعنلا قئاقش :زيزع نب دشار نب دمحم ،يبيصنخلا :رظنا "ةكلامب )٣("

 ةعبطلا ،نامع ةنطلس ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ،نامع ءارعش ءامسأ يف نامجلا
 .٥٧١ص ۔٢ج م ٤ ٩٩ ١ ةثلاثلا

 رظنا "سينخ ينبو ايهنم غلبو "ص هسفن ردصملا "يناثملاو بقانملا نطب ىلا "( ( ٤

 ١٧. ٥ص هسفن عجرملا

 )٥( " هسفن ردصملا "ريخلا ص١٧٦.

 )٦( هسفن ردصملا "ناد" ص١٧٦.

١٩٣



 ينانب اههطاعت (')تافاغو لمرو فا قحأ نيب انرسو

 ناوسلا هحزنت ءاملا ندري ءاشو ميدن اهب ةيدوأو

 يناوقلا ممألا نم شابوأو مزح نبا ةيجان دالوأ هب

 نامع ضرأ نم تاهلق ىلإ ثعش توه رب نم ليخلا تبلج

 ]٢٨٢[ ناو ريغ يناغملا تيماحو دايق ينب ةارس اهب تلتق

 نارك ينبو ًانمهب انلتق سأب لهأ انك ءاجيهلا يفو

 ناع رلا ةبزارملا لاطبأب يداعتلا دنع مهليخ انيتأ

 ناع نجك ءاقللا ناسزفب ىرتت ليخلاو ىرذلا نومؤي

 يناتملا ىرع لحت ةفهرمب انم كالمألا مهنم تلاصف

 نارقلا يفو قاثولا يف فصنو (")ىلتق ليللا فصنب مهانفصن

 نايعلا يفايانملاو نمهبو دايق ينب موي كلملا انرأث

 ناهرلا يف ىرايح انيلاوم دايق ونبو نمهب تحضلف

 نامألاو مراكملاب اندجو اوفع نملاب (")مهانعفناف

 ناع لك عم ىرزيهلا تدقو نامع يرطق كلمم ا"تزحو

 نادوسألا رصن تنب ةدوخو ريهز ينب ناتف اهب تحكن

 ا"ناسحلا ةربحملا دوخلا نم برح نب ةثراح تنب ةدعجو

 ناجهلا برعلا يوذ نم ةليقع ركب ةانهو ةميذج مأو

 .٦٧١ص هسفن ردصملا "تافلغو " 69

 قئاقش :زيزع نب دشار نب دمحم ،يبيصخلا :رظنا "ىلتق ليخلا فصنف مهانفصن )٢("

 ١. ٦٧ص ‘ ٢ج ،نامجلا طومس ىلع نامعنلا

 )٣( " هسفن ردصملا رظنا "مهانعتماف ص١٧٦.

 )٤( " ،هسفن ردصملا رظنا "ترصو ص١٧٦.

 )٥( " هسفن ردصملا رظنا "ناسحلا ةريحملا روحلا نم ص١٧٧.

١٩٤ 



 ٠ ٠ ٠ ح . - ١
 ناأنلللا برد مهم ثراحو ورمعو ) اىقيمعلا و ںعمو

 ناجنذيبلا ءام لم رأ ملف نامع يرطق نم ءاملا تبرش
 (")نارجلا يماسلا هتإ ةميلس ءازج دلو نم هللا هازج

 ينامر هدعاس دتسا اسلف موي لك ةيامرلا هملعأ

 ناتحارلا هترب دق قيقد "يبل كش حدقب يناخوت

 يناقتا امو داؤفلا هب باصأ ىتح قربلاك همهس ىوغأف
 ("»نانبلا ةلماح كنم تراطو يمرت نيح كنيمي تلش الأ

 :ارعش هيثري لعجو ،كلام نب ةءانه هنبا أشنأ ،كلام تام املف

 ادلو امو مهف تسي مل هدجمل فرش وذ مايألا ىلع يقبي ناك ول

 ادصتقناف دجملاو ىلعلا ءانب تته ةحئاج كالمألا كلام ىلع تلح

 ادعب دقو ىدوأ دقو ايانملا هب ا"تبلغ نإو دعبت مل ةميذج ابأ

 [٣٨٢]ادلجلاو ضرألا لهس لح نم كادف مرك وذ زعلا تيبل ىدفي ناك ول
 ال كدعب كلملا ىحضأ كلملا (')يعار اي

 (")دصق مأ كلملا راجأ ةاعرلا يردي

 )١( هسفن ردصملا رظنا ،ىقيمعلا حيحصلاو 0 "يقميقعلاو " لصألا يفو ص١٧٧.
 )٢( " هسفن ردصملا "ينازج اماس هنإ ةميلس ص١٧٧.

 )٣( " هسفن ردصملا رظنا "يتل كش حدفب يناخوت ص١٧٧.

 ىلع نامعنلا قئاقش :زيزع نب دشار نب دمحم يبيصخلا :يف ةديصقلا صن رظنا )٤(

 ةفحت :ديمح نب هللا دبع ،يملاسلا :رظنا ١٧٥ ١٧٦۔ ١٧٧. ص ۔٢ج ،نامجلا طومس

 ٣٦. ۔٥٣ص ،١ج ،نايعألا

 )٥( " هسفن ردصملا رظنا "تبلغ الو دعبت ال ةميذج ابأ ص١٧٧.
 )٦( " ،هسفن ردصملا رظنا "يعار اي ص١٧٧.

 :ديمح نب هللا دبع يملاسلا :رظنا و .٧٧١ص هسفن ردصملا يف تايبألا صن رظنا )٧(
 ١ ص٣٦۔ ٣٢٧. ج ،نايعألا ةفحت

١٩٥ 



 عمجأو ،مهلزتعاف هسفن ىلع هتوخإ فاخ ‘هابأ لتق دق هنأ ةميلس ملع اسلف :لاق

 هموق هوجو نم ةعامج يف كلام نب ةءانه هوخأ هيلإ راسف جورخلا ىلع هرمأ

 هيخأ نم افوختم هتاقوأ رثكأ ناكو ضجورخلا هيلإ اوهركو هيلإ اوعمتجاو دزالا

 ناكو ،يبأ تلتق دقو مكنيب ماقملا عيطتسأ ال ينإ :ةميلس لاقف ،كلام نب نعم

 يف ينلاتغي نأ ىشخأف ، هركأ ام نعم نم يفغلبي نأو ،يتوخإ دسح ببس كلذ
 ةءانه نمضو ێمهدنع عجر نأ امل ،محرلاو هللا هودشانف ،هموق ءاهفس ضعب

 مهنيب تاذ حلصي نأ عمطو ،هدهع امب هل هئافوو هلام نم ةيدلا ملستب هنع

 ًانامز هل الخ انعم نإ مث .هموقو هتوخأ يف ةريس مهدشأ ،كلام نب ةءانه ناكو

 ةلفغ بلطي لعج هتإ مث ،هدي نم ةيدلا لكأ نا ىلإ ،هوركمب ةميلسل ضرعتي ال

 غلبو هتوخإو هموق نم دحأ هب ملعي ال ثيحب ،هموق ءاهفس هيلع عياشو ةميلس
 .()نامع ضلأب ميقي ال مسقأف ةميلس كلذ

 جرخف ،رحبلا بوكر ىلع عمجأو ،هتوخإ لزتعاف هغلب ام نعم نم هغلب دقو

 كلذل «نامركو سراف ضرأ لصو ىئح رحبلا عطقو ،هموق نم رفن يف ابراه

 دنع امغارم جرخو ،هتوخإ لزتعا ،كلام نب ةبلعث هوخأ كلذ ىأر اّملف ببىلا

 ةميذجب تقحل ىئح اهعمجأب خونت تراصو ،مهيلإ راصف ،خونت نم هلاوخأ

 ىلإ كلذ دعب اورشتنا مث ةريحلا كلم ذئموي وهو ،مهف نب كلام نب شربألا

 كلام نب ةبلعث دلوف كلانه نوريثك نآلا ىلإ مهو اهب اوقرفتف ،ةريزجلاو ماتثلا

 .نامرك باحصأ مهو ،صفقلا هدلو نمف مويلا ىلإ خونت يف يدزألا مهف نبا

 مهنم عجرو ،اهرئازجو سراف ضرأب مهنم قرفت امريغ ،تاجوتملاو

 .١١٢ص ۔٦٢ ج 4 باسنأل ا 0 ملسم نب ةملس ۔ يبتوعلا ) ( ١

١٦ 



 .(')نامع ىلإ

 لزن عضوم لوأ ناك سراف ضرأ مدق امل كلام نب ةميلس نا مهضعب ركذو

 مهل لاقي موق نم مهنم ةأرما جوزت دقو ،'""كساج رب ،رحبلا لحاس نم هيف

 مهمأ ىلإ اوبسن ،ةيهافسالا ينب نومسي اهنم هدلوف امالغ هل تدلوف شةيهافسالا

 نع هدارفناو نامع ضرأ ركذ ذا ،هتيشاح نيب موي تاذ وه امنيب ةميلس نأو

 .("):آرعش كلذ يف لوقي أشناف ناطلسلاو زعلا نم هيف ناك امو ،هموقو هتوخأ

 ديعب نوحزان اهنع يالخأ ةدلبب ميقم ينا انزح ىفك

 (“اديرأ نيذلا يئالخأ هوجو ىرأ الف دالبلا يف يفرط بلقأ

 ضعب دنع اهب ماقأف ،نامرك ضرأ لزن ىتح ،كساج رب نم لحر هنإ مث

 يف كلملا انل ناك ،تيب لهأ نم لجر ينإ :لاقو ،مهيلإ بستناو اهلهأ كولم

 يندسحف يدل مهبحأو هيلإ مهبرقأ انأ تنكو ،دلولا نم ةدع يبأل ناكو ،برعلا

 مهربخأ هئإ مث ،يدي ىلع يبأ لتق ببس كلذ ناكف ،يبأ نم يناكم يتوخأ
 ًايدعتسمو ،اهلهأب ًاريجتسم دالبلا هذه تمدق ينا[٤٨٢] :لاقو هرمأو هتيضقب

 .(٬ُمهناكمب يرزأ دشيو مهراوجب يلع نمي نأ هللا توجر دقو ،مهب

 هوفرع ،هرمأ نم ناك امو هتيضق مهفرعو نامرك لهأ ىلإ بستنا اسلف

 مهبجعأو ،هومركأو 6هولزنأف فئابآ نم هفرشو كناكمو هعضوم اونيبتو

 ٢١١. ص ‘،هسفن ردصملا ) ( ١

 ةنيدم ةلابق نامعو ،شيكب ةفورعملا يهو ،سيق ةريزج نيب ةريبك ةريزج :كساج )٢(
 .٥٩ص ،٢٦ج ،نادلبلا مجعم :هللا دبع نب توقاي ،يومحلا رظنا .زمره

 )٣( باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج٦٢، ص٢١٢.
 طومس ىلع نامعنلا قئاقش :زيزع نب دشار نب دمحم ،يبيصخلا :يف تايبألا رظنا )٤(

 .٨٣ص ،١ج ،نايعألا ةفحت :ديمح نب هللا دبع ،يملاسلا .٨٧١ص ،٢٦ج ،نامجلا
 )٥( باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج٢۔ ص٢١٢.

١٩٧ 



 كتلزنم اومركأو ،هردق اوعفرف هرمأ لامكو هلامجو هتحاصف نم اوأر ام

 امل ةميلس نأ هايإ ۔مهجيوزت ببس نإ لاقيو ،مهئاسن مئارك نم ةأرماب هوجوزو

 هفرشو هعضوم اوفرعو ،اهكولمو.۔اهلهأ ىلإ بستناو نامرك ضرأ ىلإ مدق

 ناكو ،مهكولم ضعب تانب نم ةأرماب هوجوزي نأ اودارأ هموقو هئابآ نم

 ىراد دلو ضعب مهضرأ ىلإ ةميلس مدق نيح نامرك ضرأ ىلع كاذ ذإ كلملا

 نأ ةفاخم ،مهيلع همودقو ةميلس ءيجم اومتك دق اوناكو 6 نمهب نب ىراد نب

 ىلإ ،شربألا ةميذج هيخأو ،مهف نب كلام هيبأ نم ناك ام بسنلا مهل ضرعي
 هموقو هتكلمم لهأل.ملظلاو“فسعلا ريثك ارابج اكلم ناكو .سراف كولم

 هيلإ اهب ىتؤي ىتح .اهلعب ىلع سورع تفز ام هنأ هرمأ نم غلب دق ناكو

 ىلإ نامرك لهأ يف هبأد كلذ ناكو ،اهلهأ ددبو۔اهلعب لتق الإو هلبق اهبيصيف

 هرمأ هدنع اوكشو ،مهدنع ،كلملا عنصي ام ىأرف كلام نب ةميلس هيلع مدق نأ

 فسلا نم هنم نوقلي امو ،مهتانب يف مه دنع عنصي امو هتصق هرلا اوكحو

 تعنمو ،هباجحو هسرح ةرثك نم ةليحب هعفد ىلإ نولصوتي ال مهنأو ،ملظلاو

 :اولاق ؟هناطلس نم مكتحرأو ،هسأب مكتيفك انأ نإ مكيلع يل اذامو :ةميلس لاقف

 لاقف ؟انلبق ناك نمم ناطلسلاو زعلا لهأ نم دحأ همري ملو كلذ كل نإو

 كلذ متدرأ نإف :لاق .تئش ام :اولاق ؟مكيلع يل اذامف ،يلع رمألا ريبدت :ةميلس

 دغلا نم ناك املف ،معن اولاقف ،مكنم ميدقتلاو ءافولا لهأ دغلا نم ىلإ ۔عمتجتف

 امك مهنيب مالكلا ىرجو ،مهنم ءافولا لهأو نامرك لهأ ءامظع هيلإ عمتجا

 ، رمألا تربد ،مكيلع طرتشأ امب ينومتنكمأ نإ :ةميلس لاقف سمألاب ىرج

 ينوريصت نأ مكل يلع :ةميلس لاق : تلأسو تبلط ام عيمج كل { مهعمجأب اولاقف

 لهأ رئاس نود ،يدعب نم ىيبقعلو هنم هللا يننكمأ انا نإ ناطلسلاو كلملا

 نا ىلإ ،نامرك لاومأ عيمج ةيابجو ،مكتالغ عيمج ذخأ نأ ،مكل يلعو ،نامرك

١٩٨



 نم هيلع تردق ام عيمج نم ،يسفنل بختنا نأو يدارم ةياغ غلبأو نكمتأ

 نأو ،لااجرلا نم تدرأ نم ،نامرك لهأ سانجأ نمو ،برعلا لاجر
 اوسكنو كلذل موقلا كسماف :لاق ،مكئاسن لئاقع مئارك نم ةارماب ينوجوزت

 رشاعم اي ،مكيف ناك نإ :لاقف .")ضعب ىلع مهضعب لبقأ مث ةعاس مهسوؤر
 [٥٨٢]بلطملاو طورشلا هذه نودب يناعملا هذه ىلع ردقي دحأ ،نامرك لهأ

 الإ كلذ لعف عيطتسأ ال ينإف :ةميلس لاقف ،دحأ ،مهنم ملكتي ملو اوتكسف ،لعفيلف

 ءافولا كل :هل اولاقو ةميلس دي ىلع مهيديأب اوبرض كلذ دنعف طورشلا هذهب

 ،دوهعلا مهيلع ذخأو ،كلملا لتق ىلع هوعياب مهنإ مث ،تبلطو تطرش ام عيمجب

 لهأ ةعامج ناكو ،هرمأ اومتكو ،مهنم بلطو مهيلع طرش ام عيمجب قيثاوملاو

 رمأ ماوق مهو«ناطلسلاو ،كلملا تيب لهأو .كلملا لتق ىلع ةميلس اوعياب نامرك

 مهنم لكلا هرك هتكلمم لهأل هيغبو هملظ رثك اّملف ،هناطلسو هكلم ماظنو كلملا

 مئارك نم ةأرماب هوجوزف ةميلس ىلإ اودمع ةعيبلا رمأ نم اوغرف اسلف .("اهلعف

 جيوزت اورهشا مهنأ الإ مهرمأ نم ءيشب ملعي ال كلملاو كلذ لكو ،مهئاسن

 الئل ،ةميلس مسا ركذي ملو ،ةعيبلا دهش نمم نامرك لهأ نم لجر مساب ةأرملا

 مهجيوزتو هل مهتعيب نم موقلا غرف امل ةميلس نأو .هرمأ نم ءيشب كلملا ملعي

 ىلع متمزع اذإ :مهل لاقف ،كلملا ىلإ هنوفزيل ةمولعم ةليل ىلإ مهدهاع هايإ
 ًانيهتم نوكيل كلملا كلذ غلبي ىتح ۔اهلعب ىلإ ةأرملا هذه رمأ اورهشأف ،كلذ

 ،يلحلا عاونأ ينوسبلأف .سالا نم ءافخ يف يلإ اودهعأ مكنإ مث ،سيرعتلل

 يتلا ةأرملا ينأ همهو يف نقيتيل ،هيلإ مشحلاو ءاسنلا نيب ينوفزو ،للدلاو

 باوبألا قلغأو هيلإ ترص انأ اذإف ،اهلعب ىلإ اهوفزت نأ نوديرت

 ( ١ ) كسفن ردصملا صڵ٢١٢۔ ٢١٣.

 ( ٢ ) هسفن ردصملا ،‘ صأن٢١٣۔ ٢١٤.

١٩٩ 



 هنم تنكمت ،يلع فرشاو ،فارصنالاب مدخلا رمأو ةينود روتسلا تيخرأو

 ام اهب هتأجوو ،يليوارس ةرجح يف يتلا نيكسلا هذه ىلع يديب تبرضو

 هسرح لهأو ،هباجح نم تنكمتو هب ترفظ انأ اذإف ،يدي يف كسمتسا

 ىلع ينونيعأو ،مكبرح ةلآو ،مكحالس يف مكعمجأب اوردابف .خيرصلا متعمسو

 .(')معن :اولاقف هيلإ ينومتدهاعو ،هتلواح ام

 نم اهلعب ىلإ ةأرملا رمأ اورهشأ كلملا ىلإ هفافز نوديري ةليللا كلت تناك اسلف

 كاذ ذا وهو ةميلس ىلإ اودمعو ،ةولخلل ًابهأتم نوكيل .كلذب كلملا ملعيل راهنلا

 يلحلا عاونأ هوسبلأف ةئيهلاو هجولاو ةروصلا نسح اليمج ناكو ،باش

 ،ءاسنلا هدنع راسو هليوارس ةرجح يف هعم هلعجو هنيكس ذخأ دقو ‘للحلاو

 رظن نيحف ،كلملا ىلإ هب اوهتنا ىثح ،ةأرملا ةئيه يف ،مشحلاو ،مدخلا عاونأو

 هلاهو ةئيهلاو ةلاحلا كلت يف وهو حيباصملا ءوضو عومشلا يف كلملا هيلإ

 يلحلا عاونأ يف لفري هيلا لبقأ دقو كلامجو هنسح نم ىأر امو ،هرظنم

 ًأموأف ااهلعب ىلا ةادهملا ةأرملا هتأ نقيتو هب بجعأف ،مشحلاو مدخلا نيب للحلاو

 ،تقلغف باوبألاب رمأو ،هنع اوفرصناف فارصنالاب مدخلاو ءاسنلا ىلإ

 .ا"أةميلسو وه يقبو ،روتسلا هيلع تيخرأو

 اذإ ىتح هيلع اليامتم ةميلس ىخرتساف هيلإ همضيو هلبقي ةميلس ىلإ ىوه هنإ مث
 يف [٦٨٢]كلملا اهب أجوف ،هليوارس ةرجح نم نيكسلا ىلإ ىوهأ ،هنم نكمت

 كلملا رخف هنطب جعبف هتبل يف ةيناثلا هفدرأو هرحن يف تهتنا ىتح هترصاخ

 هروف نم ةميلس بثو مث ،روثلا راوخ همد يف روخي هشارف ىلع اطقاس اعيرص

 هيف اذإو كلملا ىلإ رظنو هفيس دلقتو هتضيبو كلملا عرد سبلف]

 ٢١. ٤ص هسفن ردصملا(١)
 .٥١٢ص .هسفن ردصملا(٢)



 كلت ىلع هتليل تابو هدسج نع هسأر نابأف ،[فيسلاب هبرضف ةايحلا قمر

 مهتليل هوعياب نيذلا نامرك لهأ هوجو تابو ،هدنع ام دحأ يردي الو ةئيهلا

 .('هرمأ نم نوكي ام نوردي ال ،لجوو فوخ يف

 دشف ،هتيماحو كلملا سارح ىلإ جرخو اهحتفف باوبألا ىلإ بثو حبصأ الف

 بابو ،مهتماع دابأ ىتح مهنم قحل نم لتقيو ،هفيسب مهدلاجي لزي ملف ،مهيلع

 عقوو حالسلا يف اوتفاهتو سانلا حياصت مث ،مهيلعو هيلع قلغم بررللا

 ةلآ يف كلملا ناوعأ نم مهريغو ،نامرك هوجو ةعامج هيلإ لبقاو .خيرصلا

 هيلعو نصحلا سأر نم ةميلس مهيلع فرشأ اهدنعف مهددعو مهليخو مهبرح

 ةثج مهيلإ ىقلأف ،مدلاب بضخم وهو ،كلملا فيس هديب ارهاش ةةضيبلاو عردلا
 ،هومظعو هناش اوربكاو ،هرمأ مهلاه كلذ ىلإ اورظن املف هسأرو كلملا

 ءامظع هيلإ دمحو ،عيمجلا هنع كسمأو «ضعب كلذب رسو ،هنع سانلا زجاحتو

 هيلإ اوشاجتساف ،كلملا لتق ىلع هعياب ناك نمم ،مهنم فارشألاو ،نامرك لهأ

 فسع نم ناك امل ،ًاديدش احرف كلذب اوحرفو ،سانلا عيمج هيلإ اوفرصو

 نايبصلا اورمأو ،البح كلملا لجر يف اودش مهنإ مث ،مهيف هتريس ءوسو كلملا

 ءارمألا عمتجا مث .("هككسو نامرك عراوش يف هب اوفوطيو هوجرخي نأ

 مهنود هيلإ رمألا ميلستو ،مهايإ ةميلس كيلمت يف مهنيب اورمآتف فارشألاو

 هولبقتساو سالا عيمج هيلإ اوفرصو ،هوعياب امب هل اوفوو كلذ ىلع اوعمتجاف

 هسورع هيلإ اودها مهنإ مث ،دهمتو رمألا هل رقتسا ىتح ةعاطلاو عمسلاب

 ۔اهروغثو اهروك عيمج ىلع ىلوتساو ،اهكلمو ،نامرك هل ماقتساو ،اهب ينتباف

 عيمج يف هوناعأو ،مهلاومأو ،مهسفنأ نم هونكمو ،اهلهأ نم عيمجلا هعاطأو

 )١( هسفن ردصملا ‘ ص٢١٥.
 .٦١٢ص هسفن ردصملا ) ل (



 ىتم ىلإ :اولاقو هودسحو مهضعب هيلع ىغب نأ ىلإ مهيف هرما لزي ملف ،هرما

 اولعجو ،ناطلسلاو زعلاو ةعنملاو ةوقلا لهأ نحنو ،يبرعلا اذه انكلمي

 هيخأ ىلإ ةميلس بتك كلذ دنعف ،هرغث ةيحانو هلامعأ فارطأ يف هل نوضرعتي
 ليخب هدمي نأو ،ددملاو ،ةنوعملا هنم بلطيو .هخرصتسي كلام نب ةءانه

 جواعت نم دوأ مهب ميقيو ،.هدضع مهب دشيل ،مهلاطبأو ،دزألا ناسرف نم لجرو
 3 امجعلا نم هيلع

 مهلمحو ،عورلدلاو ،ددعلاب مهلاطبأو ،دزألا نم سراف فالآ ةثالثب ةءانه هدمأف

 ضلأب هعم اوماقأو ،ةميلس دنع اولصحتف ،نامرك مهدروأ ىتح بكارملا يف

 هل ماقتساو ،مجعلا نم هيلع جواعت نم مهب ماقأو ،هدضع مهب دشف .نامرك

 [٧٨٢].'"):ارعش مهرعاش لوقي كلذ يفو ،كلملا ةسايسو رمألا

 مسانملا عدخب ارسق مهمغر ىلع نمهب لآ نم كلملا انبلس نحنف

 مداوقلاو كلام يف ىرذلا انكو مهلبق رباكألا كلم انل ناكو

 مثاوجلا تاقبوملاب نمهب ىلإ همزعب ىرسأ يدزالا ىتفلا سيلأ

 مقافتملا جوعألا سأر برضيو هفيسب سؤب موي مهمرتخي ملأ

 مراضخلا ثرويللا ءانبأ برحلا ىلإ هدوقي كاذ دعب شيجب ىدهأو

 مغارض دسأك ااوثبنأف ةميلس ركسعب هيخأ نم ةانه دمأ

 مدالصلا قاتعلاب تراس صفقلا ىلإ اهعورف مارك فالآ ةثالث

 مراكأ كولم نم انصح نوثالث مه رادب تسيل نامرك مهنكسأف
 مجاعأ سرفب اهنع مكسأر تور كلام نب ميلس مهنع تلأس اذا

 .٦١٢ص ،هسفن ردصملا )١(
 ( ٢ ) ،هسفن ردصملا صل٢١٦۔ ٢١٧.



 ''>×ثارجلاو العلا يف كيرش نم الو مكمدخ مزليف مهنم متنأ الف

 اهلهأ هل نعذأ دق اميقتسم ،نامرك ضرأب مهف نب كلام نب ةميلس لزي ملو :لاق

 دالوأ ةرشع هل دلوو هناطلس يوقو هكلم دتشا نأ ىلإ اهجارخ هيلإ نودؤيو

 ةميلس نب دعسو ،[ةميلس نب ةيامحو] ،ةميلس نب دبع مهو ،روكذ مهلك

 نب نارهزو ةميلس نب بالكو ،[ةميلس نب نشاخمو] ،ةميلس نب ةحاورو

 ةميلس نإ مث .ةميلس نب نامثعو ةميلس نب دوساو [ةميلس نب دسأو ] .ةميلس

 مهرمأ برطضاو هدعب نم هدلو يأر فلتخاو ،نامرك ضرأب تام كلام نبا

 مجعلا ىلإ كلملا عوجرو مهرمأ لاوز ببس كلذ ناكو ،مهنيب سانلا لخدو

 مهيلع تبلغتف اضعب مهضعب دسح نم ناك امل لخدملا مهيلع اودجو نيح

 ضرأب اوقرفتو ،مهرمأ لحمضاف ،مهيبأ كلم ىلع اولوتساو سرفلا

 ،نامع لابج ىلإ تهجوت ةقرفو اهلامعأو «سرافرئازجو ،نامركو«سرلاف

 نامرك نم صفقلا لابج باحصأ ةميلس دلو نمف .مهتوخإب دزألا تقحلف

 ركرك نب ادنلجلاو .ركرك نب ادنلجلا لآو لاله ونبو ("ادبرملا لهأو ناجوتملا

 ضرأب ةميلس ينب روهمجو ىمويلا ىلإ اوره كولم هدلو نمو ،قافصلا دج وه

 .'")لقألا مهنم نامعبو ،ريثك ددعو ةدشو سأب مهل ،نامركو ،سدرلاف

 :[مهف نب كلام نب ةميلس دلو]

 مايأ مهفئارعو مهلئابق نم مهو طهر ةرشع كلام نب ةميلس دلو نم اوركذو

 نب نشاخم ونبو ]ةفارعةميلس نب ةيامح نب بعك ونب ةقرازألل هبرحو ،بلهملا

 )١( هسفن ردصملا ‘ ص١٧ ٢.

 ،نادلبلا مجعم :هللا دبع نب توقاي ،يومحلا رظنا .نامرك ميلقإ يف ناكم مسا :دبرملا )٢(
 .٨٩ص ٥. ج

 (٣) ۔ ٢ج ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ص٢١٨.



 مهو ةفارع ةميلس نب دبع ونبو ةفارع هميلس نب دعس ونب هفارع 4 [ةميلس

 بحاص ١) ايميلسلا ةعجشم نب ةرزامل مهنم ناكو . ريثك ددع مهل فذدا ورلا

 (""يراشلا ةزمح وبأ مهنمو .جراوخلا لاتق ناكمل سانلا مدقت يذلا بلهملا

 كلمو ديدق بحاص وهو نزام نب ىيحي نب فوع نب راتخملا همساو

 بلاطب ىمسملا ي دنكلا ي راشلا ىيحي نب هللا دبع بحاص وهو ،نيمردحلا

 ،زاجحلا ىلإ ركاسعلاب فوع نب راتخملا ةزمح ابأ [٨٨٢]هجو ناكو ،(")قحلا

 لخدو » نيمرحلا كلم ىئح ) اديدق ةعقو هل تناكو ةنيدملاو ةكم ىلع بلغف

 ةروهشملا ةبيجعلا هتبطخ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ربنم ىلع بطخو ةنيدملا

 .(")راحص بونج نم زجم ةيرقب نامع هلزنم ناكو

 .اهل ةمجرت ىلع رثعن مل ةرومغم ةيصخش :يميلسلا ةعجشم نب ةرزامل )١(
 نشاخم نب نزام نب ىيحي نب هللا دبع نب فوع نب راتخملا ةزمح وبأ وه :يراشلا ةزمح وبأ )٢(

 زجم دلب لهأ نم ،يدزألا يميلسلا مهف نب كلام نب ةميلس نب نشاخم نب تماص نب دعس نب
 راسو ،يدنكلا ىيحي نب هللا دبع قحلا بلاط مامإلا عيابو ،نميلا ىلا راس .راحص لامعأ نم

 ةنيدملا ىلإ اهنم جرخ مث ه٩٢١ ةنس ةفرع موي ةكم لخدو ،زاجحلا ىلإ شيج سأر ىلع
 لسرأف .ةروهشملا ةغيلبلا هتبطخ ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ربنم ىلع بطخو ىاهلخدف
 ةيومألا ةرطيسلا ةداعا نم نكمت يدعسلا ةيطع نب كلملا دبع ةدايقب اشيج دمحم نب ناورم
 ةلماكلا ةمجرتلا صن رظنا .ه٠٣١ ةنس ةكم لفسأ ىف فوع نب راتخملا لتقو زاجحلا ىلع

 راشتسملا بتكم ،نامع ءاملع ضعب خيرات يف نايعالا فاحتإ :دومح نب فيس ،يشاطبلا :يف
 ةينالا ةعبطلا نامع ةنطلس طقسم ةيخيراتلاو ةيندملا نوؤشلل ناطلسلا ةلالجل صاخلا

 ٢٠٩. ۔٨٨١ص ،١ج .م ٨

 نب ثراحلا نب هللا دبع نب دوسألا نب رمع نب ىيحي نب هللا دبع :يدنكلا ىيحي نب هللا دبع(٣)
 باطقأ دحأو ،ةارشلا مامإ .قحلا بلاطب ريهشلا ىيحي وبأ ،يدنكلا ثراحلا نب ةيواعم

 ةيضابإ روهظ ةمامإ لوأ ماقأو ظةيومألا ةلودلا ىلع راث .هسيسأت دوهع يف يضابإلا بهذملا
 راتخملا هجوو ،ءاعنص ىلع رطيس مث تومرضح نم ًاقالطنا .م٦٤٧ /ه ١٢٩ ةنس نميلا يف

 هتماقإ تماد .زاجحلا ىلع هترطيس طسبف ةنيدملاو ةكم ىلإ (يراشلا ةزمح وبأ ) فوع نب
 تومرضحو نميلا يف ايئاهن هتروث ىلع ىضقو .ه ١٣٠ ةنس (هللا همحر ) هداهشتسا ىتح
 راد ةضابإلا مالعا مجعم :نيرخاو ىسوم نب دمحم ،يمع اباب رظنا .م٧ ٤٩ /ه ١٣٢ ةنس

 .١٨٢لص ۔ ٢ج 6 ١٩٩ ،6ىلوألا ةعبطلا ،نانبل توريب يمالسإلا بذزغلا

 لهأو يراشلا ةزمح يبأ نيب ةكرعم هيف تعقو ةكم برق عضوم ديدق :ديدق ةعقو )٤(
 نب دمحم ،يربطلا :رظنا .زاجحلا ىلع ةرطيسلا نم اهدعب نكمتو ،ةنيدملا
 ٣٩. ٣ص ۔٧ج ،يربطلا خيرات :ريرج

 (٥) باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج٢ ‘ ص٢١٨.



 ،رانيد اضيأ ةيفص يبأ مساو .ةيفص نب تباث همساو هيقفلا ةزمح وبأ مهنمو

 وبأ كلذ دعب مهنمو ،يبعشلا نع يوري يذلا هيقفلا ديزي نب لضفلا مهنمو

 عماجلا باتك بحاص غيلبلا روهشملا ملاعلا ("اةكرب نب دمحم نب هللا دبع دمحم

 عورفلا لئاسم نم كلذ ريغو ،نيدلا لوصأ لئاسم باتكو تادييقتلا باتكو

 نم نهيف امو ضرألاو تاومسلا قلخ يف أدتبملا باتكو مارحلاو لالحلا

 كلام يبأ خيشلا نع ملعلا لماح وهو ("االهب ةيرقب نامعب هلزنمو ،قلخلا

 ينامعلا ()يويسبلا نسحلا وبأ خيشلا هنع لمحو ،'“)ينالصلا دمحم نب ناسغ

 لاجر نم ،ةزمح وبأ ،ءالولاب يدزألا يلامثلا رانيد نب تباث وه :هيقفلا ةزمح وبأ )١(
 لتق .ةفوكلا لهأ نم وهو ةنتسلا لهأ ضعب هنع ىورو .ةيمامإلا دنع تاقثلا ثيدحلا
 :لوقي ( ىسوم نب ىلع ) اضرلا ناكو .ه٢٢١ ةنس يلع نب ديز عم هدالوأ نم ةثالث

 نأرقلا ريسفت " يف باتك هل .ةرفص يبأ نب بلهملل ىلوم هوبأ ناكو .هنامز نامقل وه
 ،يلكرزلا رظنأ .م٧٦٧ / ه ١٥٠ ةنس يفوت ."رداونلا " باتكو " دهزلا " باتكو "
 ٩٧. ص .ج مالعألا ٠نيدلا ريخ

 يميلسلا ةكرب نب دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ خيشلا ةمالعلا وه :ةكرب نب هللا دبع( )٦٢

 مضت تناك ةسردم هلو ۔ًارسؤم اينغ ناك .يرجهلا عبارلا نرقلا ءاملع نم ،يولهبلا

 " باتك اهنم :ةديدع فيناصت هل ،ةبراغملا نمو نامع نم ،ملعلا بالط نم اريثك
 " باتكو ،"رفعج نبا عماجل حرشلا " باتكو ،دمحم يبأ عماجب فورعملا " عماجلا
 " باتكو ،" فراعتلا " باتكو ،" ئدتبملا " باتكو ،" ةنزاوملا " باتكو ،دييقتلا
 9 ج ،نايعألا فاحتإ :دومح نب فيس ،يشاطللا :يف ةلماكلا ةمجرتلا رظنأ . ديلقإلا

 ٢٩٩. _ ٥٩٢ص
 )٣( دعب ىلع نامُع نم ةيلخادلا ةقطنملا يف عقت ةدلب :الهب ٤٠ ىوزن نم ملك .

 )٤ كلام وبأ ) رضخلا نب دمحم نب ناسغ ةمالعلا وه :ينالصلا دمحم نب ناسغ( (

 هخويش نم .ثلاثلا نرقلا نم ريخألا فصنلا ءاملع نم ،يراحُصلا ينالصلا

 ۔اراصق ناك هيلإ بوسنم نالصب رضخلا دجسمو .بوبحم نب دمحم ةمالعلا
 ۔ ١٣٥ص ،١ج نايعألا فاحتإ :دومح نب فيس ،يشاطألا رظنأ .بايثلا رصقي

٥٣٢ 

 نب يلع نب دمحم نب يلع نسحلا وبأ خيشلا ةمالعلا وه :يويسبلا نسحلا وبأ(٥)
 " باتك اهنم ةديدع تافلؤم هل .يدمحيلا يدزألا يويسبلا نسحلا نب دمحم
 رصتخمب فورعملا "رصتخملا " باتكو نسحلا يبأ عماج ىَّمسُسلا "عماجلا

 :يف ةلماكلا ةمجرتلا رظنأ .عبارلا نرقلا نم ريخلا ثلثلا يف يفوت .يويسبلا
 ٣٠٧. _ ٠٠٣ص ،١ج ،نايعألا فاحتإ :دومح نب فيس ،يشاطبلا



 .')ىلاعت هللا امهمحر

 وبأ مهنمو ].لاقنملا لابج يف اسحب نكسي مهعيمجو تماصلا ونب مهنمو

 ئناه ونبو تماصلا نب نايح ونبو تماصلا نب دعس ونبو تماصلا نب ناميلس

 خياشملا تيب وهو ناميلس نب دمحم تماصلا نب ناميلس دلوف تماصلا نبا

 ريكشو ناميلس نب نمحرلا دبعو [ناميلس نب ورمعو ]ناملس نب دوادو ،مهنم

 : تماصلا نب دعس دلوو . نايملس نب ره الطو . ناميلس نبا

 نب راتخملا ةزمح وبأ : نشاخم يبأ نمف [نيشخو ] نشاخملاو.ليلخلاو .ةريغملا

 نب تماصلا نب دعس نب نشاخم نب نزام نب ىيحي نب هللا دبع نب فوع

 .يديمحو ،ديزو ،ريكش :تماصلا نب نايح دلوو .كلام نب ةميلس نب نشاخم

 .("ئناه نب ميمت ابأ تماصلا نب ئناه دلوو

 . ميه ١ ربإو دمحمو “ قاحسا : هدلو نمف تماصلا نب ناملس نب دمحم امأف

 دّمحم نب شبح نب دمحم نب ميه اربإ نب قاحسإ نب ىسوم ونب “ مامتو ٠ يلع و

 ةدجنلاو ةمدقتلا مهلو نامعب مويلا ةميلس ينب تيب مهو .تماصلا نب ناملس نبا

 دّمحم نب شبح نب دّمحم نب ")[ قاحسإ نب دمحم] نب قاحسإ دلوف ،ءاخسلاو

 نب هللا دبعو دمحأو كلملا دبع و۔ًامامتو۔ًادمحمو۔ىسوم :طهر ةتس ناملس نبا

 ىسيعو كرابملا :رفن ةعبرأ قاحسإ نب ىسوم دلوف .ىسوم نب قاحسإ

 .ميهارباو ، قاحسإ :رفن ةعبرأ ىسوم نب قاحسإ نب مامت دلوو .ايلعو ،ًادمحمو

 ىيحي -طه ر ةثالث ىسوم نب قاحسا نب كلملا دبع دلوو . ًارباجو ‘ ًادمحمو

 نب ىسوم نب قاحسإ نب دمحأ دلوو ىسيعو ،ايركزو

 ٢١٩. ٨١٢ص ،٢ج باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا )١(

 )٢( كسفن ردصملا ص٩ ٢١.

 )٣( .يتوهلا باسنأ نم باوصلاو ، ميهاربإ نب ىسوم : لصألا يف



 دبع نب ةنادغ :ىسوم نب قاحسإ نب هللا دبع دلوو ًادمحأ ،[دمحأ نب] ميهاربا

 .'')يلاقنملا ميهاربإ نب ىسوم نب قاحسإ ونب ءالؤهف هلا

 .ًاشيبحو ،ناورم] :دلوف ميهاربإ نب قاحسإ ني ىسوم نب دّمحم امأو

 ۔[ميهاربإ نب قاحسإ نب ىسوم نب ] ميهاربا امأو [ًادمحأو ،ايلعو ،ًادمحمو

 ]٢٨٩[ ميهاربإ نب دمحم دلوف نسحلاو ،۔ًادمحمو ،ًارباج :رفن ةثالث هل دلوف

 ميسن نب دمحأ نب هللا دبع نب ناملس نب ريكش ينب نم دّمحم نب نسحلا :الجر

 نمو .تماص نب ناملس نب ريكش نب لاله نب ديدح نب هامح نب ريحص نبا

 نيسحلا نب دَّمحم نب دراطع نب دمحم نب دمحأ نب دّمحم :شبح نب دّمحم دلو

 نب رباج نب نيسحلا نب بيجن نب ناملس نب دمحم نب شبح نب دمحم نبا

 .(""ىسيع نب دّمحم نب ديزي نب بيرع

 نب رضاح نب لالب :لاقيو ،لالب نب كلملا دبع نب ناميلس :لالب ينب نم مث

 كلام دلو نم ،هموق يف ًاهيجو اديس ،لالب نب كلملا دبع نب ناميلس ناكو ديوس

 ،نكاسمو لام اهيف هلو ،ةنطابلا [ىرق] نم زجم ةيرق نكسي ناكو ێمهف نبا

 رضنلا نب دشار مدقتو ،نامع لهأ فالتخا مايأ ،ةريثك عئاقو نامع يف دهشو

 دهش دق ،كلملا دبع نب ناميلس ناكو اكلام نب تلصلا ىلع امامإ (")يححفلا

 )١(المصدر ص هسفن ٢١٩ _ ٢٢٠.

 )٢) ص هسفن ردصملا ٠ ٢ ٢.

 كلام نب تلصلا مامإلا دعب ةمامإلاب هل عيوب مامإ :يححفلا رضنلا نب دشار )٣(

 هيلإ ةدوعو هيلع جورخ نيب هدهع يف رومألا تبرطضاو ،ىوزنب ماقأو ه٢٧٢ةنس
 ةبتكم ۔“ سوباق ناطلىللا ةعماج ۔ نام مالع أ لبلد : رظنأ .ه ٢٨٥ ةنس ًاع ولخم يفو ىتح

 ٦٨. ص ،م١٩٩١ىلوألا ةعبطلا نانبل
 ه ٢٧٣ ةنس رفيج نب انهملا هيف تام يذلا مويلا يف ةمامإلا هل تدقع مامإ :كلام نب تلصلا )٤(

 رثك ،شابحألا نم ىرطقس ةريزج ررح ،نامُغ ةمئأ نم هلبق دحأ هرّمعي مل ام ةمامإلا يف سع
 ىف هتايح ةيقب شاعو ،لزتعاف ،سأو ،ةنسحلا هتريس ىلع لظ ،ملعلا رهدزاو ،هدهع يف ءاملعلا

 . .٦٩ص ‘،نامُع مالعأ ليلد :رظنأ .ىوزن

 



 .اهريغو هموق نم ةعامج يف ،فونتب ةضرورلا ةعقو ،عئاقولا هذه ةلمج نم

 :فونتب ةضورلا ةعقو

 ىلع،ىححفلا رضنلا نب دشار مدقت امل هنأ فونتب ةضورلا ةعقو ثيدح نمو

 نم ةعامج ًادغ .“ لدبي ملو ريغي مل ماما ذئموي وهو ۔ كلام نب تلصلا ةماما

 نب مهفلا مههوجو نم ناكو ،هلزع اودارأو ةرضنلا نب دشار ىلع دمحلا

 ةوعش نب دلاخو ،نايبلكلا ناميلس انبا دلاخ وبأو ا""بعصمو ۔'"ايبلكلا ثراو

 ٥) اةعجرم نب دمحمو تلصلا نب ناذاشو > ناميلا نب ناميلسو ا : ايصروزنخلا

 نب دمحأو ،'")املسم اوبتاكو (")قاتسرلاب اوعمتجاف ،دمحيلا هوجو نم مهريغو

 نم ةنطابلا يف امهل اعيابي نأ امهولأسو ،نييبتوعلا اهملس نب ىسيع

 )١( ص ،٢٦ج ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ٢٢٠.
 ءامعز دحأ ،دمحيلا نم يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف شاع ينامُع ميعز :يبلكلا ثراو نب مهف )٢(

 نم الدب رضنلا نب دشار ةعيابم يف يلع نب ىسوم نب ىسوم اوعبتا نيذلا نم ناك .نامع يف موقلا
 ١٢٩. ص ،نامُع مالعأ ليلد :رظنأ .كلام نب تلتصلا مامإلا

 دارأ ،دمحيلا ءامعز دحأ ناك ،يرجهلا تلاثلا نرقلا يف شاع دناق :يبلكلا ناميلس نب بعصم )٣(
 اولتتقاف هدونج دشار مهيلإ ثعبيف ،نامعل ًاماما تلصلا نب ناذاشل ةعيبلا داقف ، رضنلا نب دشار لزع

 .٢٥١ص ‘،نامُع مالعأ ليلد :رظنأ .رضنلا نب دشار رفظف ةةضررلاب
 برحلا داق يرجهلا تلاثلا نرقلا يف شاع ،دمحيلا هوجو دحأ :يصورخلا ةوعس نب دلاخ )٤(

 نب مهفو وه ،هرسأو دلاخ ةميزهب برحلا تيهتناو /،نامُعل امامإ هتعيابم دعب رضنلا نب دشار ض
 نم ةعامجو ىسوم نب ىسوم خيشلا طتسوت نأ ىلإ ،رثكأ وأ ةنس دشار مهسبحو ،يبلكلا ثراو
 .٧٥ص ،نامُع مالعأ ليلد :رظنأ .دشار مهقلطأف ىوزن لهأ هوجو

 يف اوعمتجا نيذلا دمحرلا ءامعز نم ،يرجمهلا ثلاثلا نرقلا نم دناق :ةعجرم نب دمحم )٥(

 ىف رضنلا نب دشار ةض هموق داق ةرضنلا نب دشار لزعو تلصلا نب ناذاش ةعيابمل قاتسرلا

 . ١٥٩٠. ص ،نامُغ مالع ١ ليلد : رظنأ .تلصلا نب ناذاش عم هبرح

 .مهل ةمصاع مهتمامإ دهع ةيادب يف ةبراعيلا اهذختا نامع يف ةدلب :قاتسرلا )٦(

 ثلاثلا نرقلا يف نييراحصلا كيتعلا هوجو دحأ :يبتوعلا ةملس نب ىسيع نب ملسم )٧(
 نب ىسوم هعياب يذلا رضنلا نب دشار دض هعم نمو تلصلا نب ناذاشل ةعيبلا داق يرجهلا

 .٢٥١ص ،نامُع مالعأ ليلد :رظنأ .نامعل امامإ يلع نب ىسوم
 دحأ ناك ،يرجمهلا ثلاثلا نرقلا يف شاع ميعز :يبتوعلا ةملس نب ىسيع نب دمحأ )٨()

 امامإ ناك يذلا رضنلا نب دشار ةض تلصلا نب ناذاش ةلمح داق نيبراحملا كيتعلا هوجو

 رسأ ىلإ ةياهنلا يف ىدأ يذلا رمألا ،نامع يف ةنتف مايق ىلإ ةعيبلا هذه تدأ دقو ،نامعل

 ٨ ٢۔ ٢٩. ص ،نامُع مالعأ ليلد : رظنأ .هلزعو رضنلا نب دشار



 .مهف نب كلام دلو نم مهيار ىلع ناك امو ،نارمع ينب نم كيتعلا

 ناميلس ًاشاجتساو ،نارمع دلو نم ('"يراجهلا يكتعلا لاهنملا نب رضن ابتاكف

 ،مهل ةنوعملا هولأسو ،مهف نب كلام دلو نم ،يميلسلا لالب نب كلملا دبع نبا

 هموق يف ًاعاطم اخيش '"ايميلسلا لالب نب كلملا دبع نب ناميلس ناكو

 هعيطتو ،هنطابلا يف كيتعلا همدقت اسيئر لاهنملا نب رصن ناكو ةنطابلاب

 نم هعم نمو ،تلصلا نب ناذاش ةرصن ىلع امهعيابو امهيلإ رضحتساف

 هايعدتسا ام امهل زجنأو ،كلذ ىلإ امهباجأف رضنلا نب دشار لزع ىلع ،دمحيلا

 .ا"اةنوعم نم امهنم

 دبع نب ناميلس هعم جرخو فةنطابلا يف كيتعلا عيابف لاهنملا نب رصن جرخو

 رئاس نم ،مهريغو ،ديهارفو ،ةميلس :هموق نم [ةنطابلا يف نم عيابف ]كلملا

 نب مهفلاو تلصلا نب ناذاش ىلإ هعم نمب اعيمج اوراسو .مهف نب كلام دلو

 ىلإ اعيمج اوجرخو ،مهل ةعيبلا اودكأف ،قاتسرلاب دمحيلا هوجوو ،ثراولا

 دق ربخلا ناكو .رضنلا نب دشار لزع نوديري ،لبجلا قيرط اوذخأف ،ىوزن

 دشار مهيلإ هجو ،تفوجلا دودح نم فونت نم ةضرورلاب اوراص اسلف هب لصتا

 ايارسلا ىلع هداوق نم ناكو ًالاجرو اليخ شويجلاو ايارسلا رضنلا نبا

 ءامعز دحأ .يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف شاع ،دئاقو ميعز :يكتعلا لاهنملا نب رصن )١(

 ىلع نييدمحيلا نم هعم نمو تلصلا نب ناذاش خيشلا عياب .نامعب نارمع ينب نم كيتعلا
 ليلد :رظنأ .ةضورلا ةكرعم يف رضن لتقو .رضنلا نب دشار لزع ىلع قفتاو ،هرصن
 ۔١٦١ص ،نامُع مالعأ

 دحأ ناك .يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف شاع دئاق :يميلسلا لالب نب كلملا دبع نب ناميلس )٢(

 نب لضفلاو ،ينادحلا هللا دبع نب يراوحلا ةض هبرح يف ميمت نب مازع شيج داوق
 رهظ دنع مايخلاب ناشيجلا ىقتلأو ،يوكزألا يلع نب ىسوم نب ىسوم لتقم دعب ،يراوحلا
 .ةكرعملا يف رصتناو انسح اءالب ىلباو ،۔ًافينع الاتق لتاقو ضعاقلا ىمسي عضومب بتوع

 ليلد :رظنأ .نامع ىلإ ةدوعلا نم ًاسناي ،ألاومأو اراد اهب ذختاو زمره ىلإ دعب اميف بهذ
 ٨٤. ۔٣٨ص ،نامُع مالعأ

 )٣( ص ،٢٦ج ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ٣١٣.



 ١) 'ينادحلا هللا ديع نب يراوحلاو ،ىححنذفلا كلام نب ديعس نب هللا دبع ذئموي

 [مهو] كيل مهسبكف ۔(")ينهادلا دمحم نب يراوحلاو تولس لهأ يف [ ٩٠ ٦]

 نم رضنلا نب دشار مهيلإ هجو امب نورعشي ال مهو فونت نم ةضورلا لوزن

 ريثك لاجر تلتقو ةميظع ةلتقم اولتتقاو ةديدش ةعقو مهنيب تعقوف شويجلا

 .("فافعلاو ع رولا لهأ نم

 امأف ،مهعم نمو ،مهف نب كلام ينبو كيتعلاو ‘ دمحرلا ىلع ةميزهلا تعقوو

 نم مهنم رسأو ةعامج مهنم لتق نأ دعب ،لابجلا سؤرب مهميزه قلعتف دمحيلا

 نب رصن لتق ىئح ةكرعملا يف اوربصف ،مهف نب كلام ونبو كيتعلا امأو.رسأ

 حلاص هوخأو ،لاهنملا نب رصان انبا ،ناسغو ‘ لاهنملا :هدلوو ۔يكتعلا لاهنملا

 لالب نب كلملا دبع نب رضاح :كلام نب مهف ينب نم لتقو .يكتعلا لاهنملا نبا

 يف (“)يميلسلا لالب نب كلملا دبع نب ناميلس نب راتخملا هيخأ نباو ،يميلسلا

 نب رباج هوخاو ،يدوهرفلا دّمحم نب شادخ :ديهارف نم لتقو هموق نم رفن

 ثراو نب مهفلا دمحريلا نم رسأو كموق نم ةعامج يف ۔ا١أدّمحم

 دحأ ناك «يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف شاع دناق :يتولسلا ينادحلا هللا دبع نب يراوحلا(١)
 شيج ىقال يذلا هشيج ةداق دحأ ناكو ةرضنلا نب دشار مامإلا مايأ نيروهشملا نامع ءامعز

 ٥٣. ص ،نامُع مالعأ ليلد :رظنأ .ىوزن برق تلصلا نب ناذاش
 ةداق دحأ ناكو يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف شاع دئاق :ينهادلا دمحم نب يراوحلا ) ( ٢

 ،نامُع مالعأ ليلد :رظنأ .تلصلا نب ناذاش ةبراحمل رضنلا نب دشار ههجو يذلا شيجلا

 .٢٣٥ص
 )٣( ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج٦٢، ص٣١٣۔ ٣١٤.

 شيج ىقال ،نامعب مهف نب كلام ةلالس نم :يميلسلا كلملا دبع نب ناميلس نب راتخملا(٤)
 مالعأ ليلد :رظنأ .راتخملا لتقو ،امهنيب برحلا ىحر ترادو ،ىوزن يف رضنلا نب دشار
 .١٩٥١ص ،نامُع

 ثلاثلا نرقلا يف شاع ،مهف نب كلام نب ديهارف لآ نم :يديهارفلا دمحم نب رباج )٥(
 ،رضنلا نب دشار ةض ةكرعم يف كرتشا .تلصلا نب ناذاش مامإلا ناوعأ نم ناك ،يرجهلا

 .٥٤ص ،نامُع مالعأ ليلد :رظنأ .اهيف لتقو

٢١٠ 



 ،مهريغو يصورخلا ةوعش نب دلاخو يبلكلا ناميلس نب بعصمو ،يبلكلا

 ۔('"ىسوم نب ىسوم مهكف هلأس مث ،رثكأ وأ ةنس رضنلا نب دشار مهسبحف

 نامع لهأ نيب ةنتفلا تعقوو ،مهقلطأف ىوزنو ،نامع لهأ هوجو نم ةعامجو

 [ةمامإ] ىلع همدقتل هوللضو رضنلا نب دشار ىلع اوركنأ مث ،ةعقولا هذه ببسب

 يح تلصلاو ،كلذ ناكو ،لدبي ملو ريغي مل مامإ ذئموي وهو ةكلام نب تلصلا

 هذه يفو ،نمزب ةعقولا هذه دعب تام امنإو ،هتيب يف لزعنم وهو ،تسمي مل

 نم هموق لئابق ريعي يدزألا ديرد نب نسحلا نب دّمحم ركب وبأ لوقي ةعقولا

 نم ةضورلا يف مهنم لتق نمب مهرأث ذخأ ىلع مهضرحيو ،مهف نب كلام دلو

 .("):ارعش لوقي أشنأو فونت

 ("ليقث ءبع نهل اي ايازر لب ليلج بطخو هبان أبن

 ا'"ليبو نهعقو سيراهد لب مازتعاو ةداسب مارغ لب

 ليوح هنع تامركملل سيل الحم فونت نم عاقلاب نا

 ليلخلا تافو اهلصخ تزرحأ احادق ليخب ىدرلا هيف لاج

 وهو ،يرجوهلا ثلاثلا نرقلا يف شاع ضاق هدئاق ريزو :يلع نب ىسوم نب ىسوم )١(
 يدزألا كلام نب تلصلا مامإلل اريزو ناك.يلع نب ىسوم نامعب ءاملعلا مامإ نبا

 نب نلا زع ةعيب رضح مث تلصلا مامإل ١ نم ل دب رضنلا نب دشا ر ١ وعياب نممو “ يصروزحلا

 ةوادعلا امهنيب تعقو مث ءاضقلا ىلع نازع هتبثف ،دشار مامإلا لزع دعب يصوزحلا ميمت

 ةفاك مامإلا قلطأو هنم فّوختو ءاضقلا نع نازع مامإلا هلزعف ،نحإلاو ءاضغبلاو

 ،نامُع مالعأ ليلد :رظنأ .لتقو ىسوم نب ىسوم ةلتاقمل يكزإ ىلإ اوراسف ،نينوجسملا
 . ١٥٦ ص

 .٤١٣ص آ٢ج باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا )٢(

 "ليقث ءبع نهل ايازر لب ليلج بطخو ةبان لو " )٣(
 سنوت ، رشنلل ةيسنوتلا رادلا ،ملاس نبا رمع قيقحتو ةسارد ديرد نبا ناويد : رظنا

 .٢٩ص شم ٩٧٢٣ ١

 "ميظع نُْهُعوقو ماظع سي راهد لب ةدام مارغ لب " )٤(
 .٢٩ص هديرد نبا ناويد :رظنا

٢١١ 



 ليطتسي الو يلتعي هب نم ايانملا فكا العلل عدت مل

 ليتق مانألا يف هيرابي ال اليتق مهف نب كلام ينب اي
 ليلذ وهو دصي ال مكنم حمرل هومدق دق زنع دوط

 ليلك مكنع وهو هورت مل د يكب مكيلا ا مس فرط يأ

 ليلق وهو هعدي مل مكنم دجب هومتحفاك دح يأ

 [١٩٢]ليئض مكيفريطخلا ميظعلاو ليلق مكيف ريثكلاو متنك

 لوزأ ال لقت مل رهدلا هجوأ تلازأ ول يتلا ةماهلا متنك

 ليمت ثيح لامجلا هجو لام تدصت نا ةوطس لهأ متنك
 ليلق ر يفن ىغولا يف اننا اولوقتف م كديدع لليلقأ

 ليلذ فيعضلاو لذلا برشم اوذلتف مكرأث نع فاعض مأ

 لوعبلا تانصحملا رتس نإ الوعب نهل يغبن ءا بنن مأ

 اولوقف متنأ فانصألا يذه يأ ىسوىبلو دشارل ديبع مأ

 لوبطعلا ةنانهولا اهيمصعم هتدتسو ؤرما اهل ىعسي سيل

 لوديو ينثني فوس نأ رهدلا بيرب نونظلا نسحملا الو ال

 لولغملا ديقملا يشمي فيك يناسل متلقع كلام ينب اي

 ليبسلا لاقملا ىلإ يل تحضو اليبس لاصملا ىلإ متكلس نإ
 لوكشملا ىدملا غلبي لهو يذخلا نع تلكش متيسانت وأ

 لومأملا هن هك نيأ مأ زع لا عورف ةانه اهرأث نع نيأ

 لويخلا اهنع باجني ثويل س انلا سمحتسا اذإ مهو نعم نيأ

 ليطتسملا هعرف زع يذلا زعلا لبج مه مضهج ونبو

 لوهكلاو اهنايتف يلاعملا د اوطأ ؟ةميلس ىوعد اهنع نيأ

 لوؤن هيلإ ىغولا يف نمو نك رلا عنمألا اننصح زيمارجلاو

٢١٢ 



 أبلا عفدتسي نيذلا ةاقعلاو

 فطعي ال نيح اهتامح مامحو

 ورلا ىلع نيذلا انديهارفو

 امهد لأ نم نامزلا ةامحو

 ام اذإ دس لآ نم يدامعو

 سلبا اذإ نولسابلا ىميلسو

 عفني ال نيح ا نايتف كياشو

 لق ونب لوخدلل كيرادملاو

 اصوصخ نيدح نم معلا ونبو

 ينا سلو يدي ملاظ ونبو

 ال يت ة مهف نب كلام ينب اي

 اققازن [آماه نيتضررلاب نإ

 اعزف موق اي ءامدلا عيضتأ

 مكنم فيسلاو نامع يدوطبو

 فسنخلا ىلع ومسلا ةماس ينب اي

 ىحضأو ال اهبولق تزاأمشا ال

 وميس يذلا اوماست نأ نوضرتفأ

 ليذلا رمش العلل ماحمح نب اي

 قوبغو ركلابم حوبصو

 داهم نيرتوملا نأش سيل

 ماللظإلا ركتعا اذإ هبوث امنإ

 لفك قوف قرمن هاداهمو

 ليهم رطمقم وهو مهب س

 ل دلشنخلا رمضملا الا

 ليش ءامد مهليخ نم ةض

 لوجحلاو ىربلا زربا اذإ ن

 لوزن ايانملاو برحلا رمش

 لوسبلا ديجنلا ةدعلا وذ

 لولسملا د نهملا الا

 لوحذلا توفي نأ تفخ نإ

 [٢٩٢]ليعي بطخ لك يف يدامعو

 لوقصملا دنهملا يماسحو

 لوبتلا نهذزع سيراهدب

 ليتق كانه ىوث نم لقي"مل

 لومحم مد الو ءاوب ال

 ليجب زعو رباك ددع

 اولين لذلا نم مكلل انامب

 لومأملا اهعبر لهألا ينب اي

 لوصتس هلثم موس نع ال ه

 لويذلا رجت نأ نيح الف

 لي شنو كمردو ءاوشو

 لومشو رهزمو ءانغو

 لودسملا ةنجدلا بوث

 لوثم داجبلا مكنع هشرع



 ليلذ دهن صوصنلا نيمأو بضع دحلا رثادها ميدنو

 لوبذهلا قنشعلا ديرطلاو ر جأ مأ ةدهن هاليكأو

 ليذم وخر وهف حبصلا همون ه _تلهو يذلا ال رأثلا كلذ

 لون وهو ادجنم رتولا كردت ًامذق مزعلا درج ناميلساي
 لوصنللا ةامحلا ةدعلا متنأ يعاسملا مجن تنأ ديهارف اي

 ليتقلا ديمعلا ديسلا انده دق يمتنملا كلام نب ميلس اي

 ليلحت مسقمل اهيف سيل انيمي تفلح هلاصوأ دق

 ليعرلا هنع ليعرلاب يدتهي ىحضأل نونملا هنع تضاغت ول

 ليمج ربصو ةمهس مهيف اهتبلاط ام ءامدلا عيضت ام

 [٣٩٢]ليوط نوملعت ول موي كاذ ىسروملو دشارل موي يأ

 لوبقم هدنع رذعلا ال موي ىبر قب لاصتا عفني ال موي

 (')ليئضلا ليئضلا بحصتسي ثيح انم عورلا عنام هللا ىحلف

 كيتعلا نم مهريغو هموق نم فونتب [لتق نم] ةعامج ديرد نبا اضيأ ىثر دقو

 :اهعلطمو اتيب نوعبرأ اهددع ةديصقب دمحيلاو

 ا") افونتب اهليئصخ تراح موي ايانملا حادق تبراق امنإ

 يدزألا ديرد نب نسحلا نب دّمحم ركب يبألو ،فونت نم ةضورلا ةعقو هذهف

 هموق ضرحيو] ،اهب لتق نم يثريو ،دزألا نم هموق ضرحي ةدع دئاصق اهيف

 كلام ونبو دمحيلا تعمجأ نأ ىلإ ،[مهرأث ذخأب مهرمأب مايقلا ىلع دزألا نم
 نأ دعب رضنلا نب دشار اورسأف ،ىوزنب مامإلا راد ىلإ تراسو ،كيتعلاو

 دوجو عم ٩٣ ٩٤ ٩٥۔ ٩٦ ۔٢٩لص ،ديرد نبا ناويد :يف ةديصتلا صن رظنا ) ( ١

 .ظافلألا ضعب يف فالتخا
 ٩٢. ۔١٩ ۔٩ ۔٩٨ص 6ديرد نبا ناويد :يف ةديصقلا صن رظنا )٢(

٢٤ 



 عيمجلا رايتخا عقوو ،ةمامإلا نع هولزعو ،هركاسع اوضفو هناوعأ اومزه

 رفص نم نولخ ثالثل ءاثالثلا موي هوعيابف ۔(''يصورفخلا ميمت نب نازع ىلع

 نب دشار ةيالو تناكو تلصلا توم دعب كلذو نيعبسو نامثو نيتيأم ةنس

 .(""اموي نيسمخو ةينامثو نينس عبرأرضللا

 : [عاقلا ةعقو]
 ةنتفلا كلت مايأ يف نامعب يميلسلا لالب نب كلملا دبع نب ناميلس لزي ملو

 دنع بتوعرهظ نم.مايخلاب عاقلا ةعقو دهش نأ ىلإ ێاهبورح ةاساقمو.اهب

 نب كلام دلو نم ةءانه ينب نم هموق عيمج يف ،'")يئانهلا ماحمح نب٬فيهألا

 ناذاش نم كيتعلا ىلع يراجهلا يكتعلا .لاهنملا رصن نب تلصلا مهيفو ،مهف

 يئانهلا ماحمح نب فيهألاب طانم هلك شيجلا رمأو ،دمحيلا ىلع تلصلا نبا

 مامإلاو ةنطابلا نم مهف نب كلام دلو رئاسو ةءانه ينب نم هموق عيمج يف

 ("يصرورخلا ميمت نب نازع ذئموي

 ،رضنلا نب دشار علخ دعب ىوزن يف ةمامإلاب عيوب مامإ :يصروزعحلا ميمت نب نازع )١(
 نييلو اثبلو ،ءاضقلا ىلع ىسوم نب ىسوم تبثو ،ةالولا نم دشار مهنيع نم مظعم لزعف
 ىلع ماقو ،هسبحو ىسوم علخ ىلع نازع مامإلا مدقأف فالخ امهنيب عقو نأ ىلإ امهضعبل
 لماع رون نب دمحم نامع ىلإ جرخ ىتح ،نورسأيو نولتقي هباحصأو وه يكزأ لهأ
 ناشلا دمس يف نازع مامإلا لتقو نامع ىلع ىلوتساف ،نيرحبلا يف يسابعلا دضتعملا
 . ١١٧ ص ،نامُع مالعأ ليلد : رظنا .دادغب يف دضتعملا ىلا هسأر تلسرأو

 )٢) ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج٢ “‘ ص٩ ٣١.

 هلسرأ ،ميمت نب نازع مامإلا شيج ةداق دحأ ناك ،ميعز دئاق :يئانهلا ماحمح نب فيهألا )٣(

 ،يلع نب ىسوم نب ىسوم لتقم دعب مامإلا ىلع نيرئاثلا لاتقل رارج شيج سأر ىلع
 فلاحف ،راحص نم مايخلاب بتوع رهظ نم عاقلا ةعقوم يف مهب ىقتلاف ضيكزأ بارخو
 يلاولا رون نب دمحم شيج هجاو بيسلا يفو .نيرئاثلا ىلع ىضقف 0 فيهألا شيج قيفوتلا
 مالعأ ليلد :رظنأ .هشيج ةدابإو فيهألا لتقمب ةهجاوملا تهتناو نيرحبلا ىلع يسابعلا
 ٣٠. ص ،نامُع

 )٤( ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج٦٢، ص٣١٩.

٢١٥ 



 ىلإ٠شويجلاو لئابقلا ءالؤه يف يئانهلا ماحمح نب فيهألا بدن امإو

 يراوحلا نب لضفلاو ،يتولسلا ينادحلا هللا دبع نب يراوحلا برحل.راحص

 ىلع داسفلا يف ذخأ نيح ،مهريغو ةيرازنلا شويج نم امهعم نمو يماسلا

 هموق نم ('ايكزإب ىسوم نب ىسوم لتق كلذلو ميمت نب نازع مامالا

 .'"اةيناميلا نم مهل ايلاوم ناك نمو ةيرازنلا ةصاخو كلذل سانلا شحوتساف

 جرخو ،رسلا ةيحان ىلإ يماسلا يراوحلا نب لضفلا كلذ لجأ نم جرخف

 قحلف ةةنطابلا نم ةنده وبأ جرخو ،رسلا ىلإ اضيأ يماسلا دايز نب ناورم

 لابجب ،يتولسلا ينادحلا هللا دبع نب يراوحلا قحلو ةيراوحلا نب لضفلاب

 ماوت ىلإ يراوحلا نب لضفلا جرخ مث .اريثك اسان اهب عمجو ،أ"انادحلا

 ريثك سان هعم ناكو ،ريثك سان مهنم هباجأف رماع نب فوع ينبب ناعتساو

 هعم نمب لضفلا جرخ مث .ماوتب مهعامتجا ناكو ةماس ينبو .رسلا لهأ نم

 ينادحلا هللا دبع نب يراوحلا اوعيابف ،نادحلا لابج نم '“لقنيب اوراص ىتح

 نوديري مهعم نمب اوجرخف ،ميمت نب نازع ةبراحم ىلع اومزعو ،يتولسلا

 نب نازع ربخلا غلبف ،ميمت نب نازع مامإلا ىلع اهوكلمف اهولخد ىثح راحص

 اسيئر ،يئانهلا ماحمح نب فيهألا مهيلإ بدنف راحص ىلع اومدق مهنأ ،ميمت
 غلبو ،مهبرحل [٤٩٢]مهانركذ نيذلا داوقلا نم هعم نمب ةءانه ينب موقل

 ىلع هل بطخو ‘يتولسلا] هللا دبع نب .يراوحلا مهيلع اوممأ دقو يراوحلا

 نب يراوحلا برح ربخ ميمت نب مازع غلب املف .راحصب ربنملا

 .نامع نم ةيلخادلا ةقطنملا يف عقت ةنيدم :يكزا )١(
 ٣٢٠. ص “ ٢ج ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا )٢(

 .نامع يف لابج مسا :نادحلا لابج )٣(
 نامع ةنذلس نم ةرهاظلا ةقذنم يف عقت ةدلب :لقني )٤(

٢٦ 



 ،راحص يف مهيلإ ميمت نب نازع ركسعريسم ،يراوحلا نب لضفلاو [ هللا دبع

 امخض ركسع ناكو . ركسعلا نم امهعم نمب اجرخ .اهنم برقلاب اوناك املف

 تناك اهنأ يكح دقو ،عاقلا ىمسي عضومب بتوع رهظ نم مايخلاب اوقتلاف

 .()ناتميظع ناتعقو نيعضوملاب ناك دق هنأل ،مايخلاب

 ةءانه ونب تلمحو .بلقلاو ةنمرملا يف كيتعلا تلمحو “ ًاديدش الاتق اولتتقاف

 ىلع فويسلا نينط ال ١ عمسي ناك امف ۔ ةرسيملا ىلع مهف نب كلام دلو رئاسو

 رتس ىئثح ،ميظع رابغ سالا نيب عفتراو قلحلاو ضيبلاو قردلا حئافص

 نب كلملا دبع نب ناميلس ذئموي ىلبأ و ؤ ةريثك ىلتق ىلع ماتقلا ىلجنا و ؤ سمنثلا

 (""يماسلا نجحملا نب نايرلا ىلع دشف لمحو ،هتيب لهأ نم هعم نمب لالب

 تمزيهناو ،اتيم هسرف نع هاقلأف هتبل يف هنعطف ةماس ينب ناسرف نم ناكو

 يف لتق يذلا ناكو ،ريثك قلخ مهنم رسأو اهنم حبقأ ري مل ةميزه ةيرازنلا

 الجر نونامث مهباحصأو ةيناميلا نم لتقو ،لجر ةئامتس ةيرازنلا نم ةعقولا

 (")قيناودلا يبأ نب دروو هللا دبع نب يراوحلاو ،يراوحلا نب لضفلا لتقو

 ةيا زلا بحاص يماسلا نسحلا نب دمحمو 4 يماسلا نمحرلا دبع نب ىيحيو

 مههوجو نمو ةماس ينب نم ريثك سانو ،ةبيتكلا سراف ناكو ةريبكلا

 ٣٢١. ۔٠٢٣ص .٢ج باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ) ( ١

 ةيرجهلا ثلاثلا نرقلا يف شاع .ةماس ينب نم سراف :يماسلا نجحم نب نايرلا )٢(

 ميمت نب نازع مامإلا ةض مهبرح يف يراوحلا نب لضفلاو هللا دبع نب يراوحلا عم كرتشا
 .راحصب عاقلا عضوم يف تراد يتلا برحلا يف لتقو يلع نب ىسوم نب ىسوم لتقم دعب
 ٨ ٦. ص ،نامُع مالعأ ليلد :رظنأ

 ةيناميلا ءامعز دحأ ناك «يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف شاع ،ميعز :قيناودلا يبأ نب درو )٣(
 ىلبأو ،عاقلا ةعقوم يف ميمت نب نازع نيبو ،نييناميلا نيب تراد يتلا ةكرعملا يف كراش
 .٩٦١ص ،نامُع مالعأ ليلد :رظنأ .لتق ىتح انسح اءالب اهيف

٢١٧ 



 ينب نم ريثك قلخ يف ('"يحيشولا هللا دبع نب ىسومو يفوعلا ةعصعصو

 نم مهباحصأو ةيرازنلا نم هوجولا ءالؤهف (""ىححفلا لاهنملا نب ديعسو ،همع

 نم لتق يذلاو ،مهئامسأ دعب رصحلا مهيلع يتاي الف مهريغ امأو ،ريهاشملا

 هل لاقي كيتعلا نم لجرو معنت لهأ نم '")يدمحيلا ديزي نب دَّمحم ةيناميلا

 هللا دبع نب يراوحلا باحصأ ىلوو ،نيرخأآلا نم ةعامجو دلخم نب هبنم

 رسأ نم مهنم رسأو ،لتق نم مهنم لتق نأ دعب رابدألا يراوحلا نب لضفلاو

 ناكو هوبرض نأ دعب مهيديأ يف راحصب تامف ةنده وبأ مهنم ‘ رسأ نمف

 اي :لاق ناركسعلا ىآرت امل يراوحلا نب لضفلا نأ انغلبو .")تامف اضيرم

 نم ليتق لوأ ناكف يسفن تشاج دقلو ااهنم تدوزت ام ايندلا ىلع يفهل

 لصو ىئح ريعب ىلع راطف . )مساقلا نب دمحم تلفأو ةكرعملا يف هوجولا

 دّمحم ىلإ ،نيرحبلا ىلإ اجرخو ماوت ىلإ "رذنملا نب ريشب هقحل مث ،ماوت ىلا

 مامإلا ىلع راث يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف شاع ،ميعز :يحيشولا هللا دبع نب ىسوم )١(
 تهتناو ،امهنيب برحلا ترادو يلع نب ىسوم نب ىسوم لتقم دعب ،ميمت نب نازع
 ،نامُع مالعأ ليلد :رظنأ .يحيشولا هللا دبع نب ىسوم لتقمو راوثلا ةميزهب ةهجاوملا
 .٥٩٥١ص

 اوراث نيذلا دحأ ناك خيرجهلا ثلاثلا نرقلا يف شاع ،ميعز :يححفلا لاهنملا نب ديعس )٢(

 نب نازع مامإلا لاتقل اوبه نيذلا عم بهف ،يكزإ رامدو يلع نب ىسوم نب ىسوم لتقمل
 ص ،نامُع مالعأ ليلد :رظنأ .مامإلا نيبو مهنيب تراد يتلا برحلا يف لتقو ميمت

 كرتشا خيرجهلا ثلاثلا نرقلا يف شاع ،معنت لهأ نم ،ميعز :يدمحيلا ديزي نب دمحم )٣(

 يف لفو ،يلع نب ىسوم نب ىسوم لتقم دعب ةيناميلا ةض ميمت نب نازع عم برحلا يف
 ١٥١. ص ،نامُع مالعأ ليلد :رظنأ .برحلا هذه

 )٤( ص ،٢٦ج ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ٣٢١.
 برق ( ليه ) ةيرق ىلإ بسني ،يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف شاع ،ملاع :مساقلا نب دمحم )٥(

 ص ،نامُع مالعأ ليلد :رظنأ .هلازتعا موي كلام نب تلصلا ةءاربب دهش نمم ناك ،لئامس
 ١٩

 نب يؤل نب ةماس ينب نم ،يرجوهلا ثلاثلا نرقلا يف شاع خيش :رذنملا نب ريشب )٦(
 ىلا مساقلا يبأ نب دمحم عم ج رخ 4“ رقعلا لهأ فارشأ نم مهو ،عفان ونب هيلا بسىنئ بلاغ

 سأر ىلع نامُع ىلإ رون نب دمحم هجوتف ،نامُع يف مهيضراعم ىلع نوعلا ابلطو نيرحبلا
 ٣٤. ص ،نامُع مالعأ ليلد :رظنأ .ميمت نب نازع ةمامإ ىلع ىضقو شيج

٢٨ 



 .ا ا ناك ام هرمأ نم ناك ىثح ،روب نبا

 ةروكذملا ةروهشملا عئاقولا نم يهف مايخلاب بتوع رهظ نم عاقلا ةعقو امأو

 ةنس لااوش رهش نم نيرشعلاو سداسلا نينثإلا موي ةعقولا هذه تناكو ،نامعب

 .'")ملعأ هللاو نيتئامو نيعبسو نامث

 |:يمالسالا رصلا يف نامع]
 نم يدزألا مهف نب كلام مهالجأ نيذلا سرفلا ةصق مامت ىلإ انعجر

 تضقنا نأ ىلإ ،اهيف هدعب نم هدالوأ نكمتو اهيف مهدعب نم هنكمتو۔نامع

 وهو ،[٥٩٢]ىدنلجلا لأ ىلإ نامع كلم مهدعب نم راصو .اهنم مهتلودو هتلود

 سراف كلم راصو :يوارلا لاق ،يلوعملا رينتسملا لاقيو رينتسملا نب ىدنلجلا

 ىدنلجلا لآ نيبو مهنيب ةنداهملا تناكو .ةرساكألا طهر مهو ،ناساس دالوأ ىلا

 هل نوكي لماع لك عم ةبزارملاو ةروأسالا نم فالآ ةعبرأ اهب ناكو ،نامعب

 .(")كلت مهتنداهم يف دزألا كولم دنع اهب

 لابجلا يف اكولم دزألاو ،اهرحب طوطشو نامع لحاس يف سرفلا ناكو

 لك ناكو ،مهب ةطونم رومألا تناكو ،نامع فارطأ نم كلذ ريغو قيدابلاو

 هسفن ىلع فاخ وأ ] ،هتكلممو هتيب لهأو سرفلا نم ىرسك هيلع بضغ نم

 يف.دزاألا ينارهظ نيب كلذك اولازي ملف اهب هسبحي نامع ىلإ هلسرأ ،[هكلمو

 هللا ىلص يبنلا ركذ عاشو ،نامعب مالسإلا هللا رهظأ نأ ىلإ ،كلت مهتنداهم

 كلذو ،مالسإلا رون هيلع هللا ىلص يبنلا ركذب عاشو ،نادلبلا يف ملسو هيلع

 )١( ص ،٢٦ج ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ٣٢١ ٣٢٢.

 )٢( ص هسفن ردصملا ٣٢٢.

 (٣) ص ،هسفن ردصملا ٢٥٨.

٢١9٩ 



 يبنلا بتكف ،(ا)ناورشونأ ىرسك نب زمره نب زيوربأ ىرسك رصع ىيف

 يبنلا باتك قزمف ،مالسإلا ىلإ هوعدي زيوربأ ىرسك ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص

 مهللا ) :كلذ هغلب نيح ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف ،ملسو هيلع هللا ىلص

 ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةوعد دعب ،ىرسك حلفي ملف ،(قزمم لك هكلم قزم

 هنابزرم وهو ناذاب ىلإ بتك هيوريش نأ كلذو ،("هيوريش هدلو هيلع هللا طلسف

 اقودص "يسراف " ايبرع الجر مهيف ثعبا نأ ،ناجتسف لب لاقيو ،نامع ىلإ
 معزي يذلا يبرعلا لجرلا اذه ربخب كيتأي ،زاجحلا ىلإ ،بتكلا أرق دق ،انومأم

 ةيبرعلاب ملكتي يأ اقودص اسراف ايبرع هلوقب ىنعو هربخب كيتأيل ،يبن هنأ

 .ا"١مهفرعيو ةيسرافلاو

 دق ناكو ا“يحاطلا ةشرب نب بعك هل لاقي ةيحاط نم الجر ناذاب ثعبف

 بعك ملسأف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىتأو ةنيدملا مدقف.بتكلا أرقو رصنت

 يبنلا نأ هربخأف ،نامعب وهو ،ناجتسفلا هل لاقيو ناذاب ىتأف ،نامع ىلإ عجرو

 هيف هفاشأ نأ ديرأ رمأ اذه :ناذاب لاقف لسرم يبن ،ملسو هيلع هللا ىلص

 شذابق نبا ،م ( ٥٣١ ٥٧٩ ) يناساس كلم ،ناوريشونأ ورسخ وأ :ناوريشونأ ىرسك )١(
 ىلع ىلوتساو ،م٥٥٥ ةنس نييطنزيبلا عم ةنده دقع .ةيكاطنإ لتحاو ،سلاينيسوي براح

 ،يناثلا ءزجلا ،مالعألاو ةغللا يف دجنملا رظنأ .هحالصإو هلدعب رهتشا ،م٠٧٥ ةنس نميلا
 ٤٦٣. ص مالعلا يف دجنملا

 هناكم شرعلا ىلتع او صمابأ سبح ،يناساس كلم ۔ زيوربأ ىرسك نب هيوريش :هيوريش ) ( ٢

 ٣٤٠. ص هسفن ردصملا رظنأ .رهشأ ةتس دعب نوعاطلاب يفوتو ،م٨٢٦ ةنس
 )٣( ص ،٢٦ج ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ٢٥٩.

 بناج ىلإ ةيسرلافلا ةغللا ديجي ناك ،ةيحاط نم يباحص : يحاطلا ةشرب نب بعك )٤(

 سرفلا ميعز هلسرأو .سرفلل مالسإلا ئدابم مجرتيل رفيجو دبع ناكلملا هراتخا ةيبرعلا
 تافصلا هيف دجوو يبنلا ىأرف ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا رمأ عالطتسال ةنيدملا ىلإ نامعب

 ونب هتعامج مهنيب نم نوريثك هدي ىلع ملسأو ،نامُع ىلإ عجرو ،هب نمآف ،هنع اهعمس يتلا
 فاحتإ :دومح نب فيس 4 يشاطبلا ١٣٧. ص ،نامُع مالع أ ليلد : رظنأ . دوسأل ا نب ةيحاط

 . ٢٧ ص ں ١ ج ،نايعألا
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 ،ناكسم هل لاقي هباحصأ نم الجر نامعب نيذلا هباحصأ ىلع فلختساف ،كلملا

 .()سرافب ىرسك كلملا ىلإ ناذاب جرخو

 كلذ يف كلملا ناكو ،نامع لهأ ىلإ بتك ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نإ مث

 مالسإلا ىلإ هعم نمو هوعدي هيلإ لسرأو ،ربكتسملا نب ىدنلجلا نامعب دهعلا

 نيدتلا ىلإ مهوعدي اسوجم اوناكو ،نامعب نيذلا سرفلا ىلإ لسرأو ،باجأف

 ىدنلجلا مهجرخأف ،اوبأف ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةوعدل ةباجإلاو نيدلا اذهب

 بتك ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا نإ نورخآ لاقو ،نامع نم ًارغصو ارهق

 انبا '")رفيجو (")دبع مهنم فيرلا ىلعو مالسإلا ىلإ مهوعدي نامع لهأ ىلا
 ىلص هباتك يف ناكو رصعلا كلذ يف تام دق ىدنلجلا امهوبأ ناكو ،ىدنلجلا

 دعب امأ ،نامع لهأ ىلإ هللا لوسر دّمحم نم :نامع لهأ ىلإ ملسو هيلع هلا

 ةاكزلا اودأو ،هللا لوسر دمحم ينأو ]٢٩٦[ هللا الا هلا ال نا ةداهش اورقاف

 .(أ)مكتوزغ الإو دجاسملا ورمعاو

 ينبا دبعورفيج ىلإ بتك ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ هدانسإب يدقاولا نعو

 هباتكب يمهسلا لئاو نب صاعلا نب ورمع ثعبو ،نامعب يدزألا ىدنلجلا

 نم ميحرلا نمحرلا هللا مسب ) :[اهيف] ربشلا نم لقا ةفيحص هباتك ناكو .امهيلا

 )١( باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج٢۔ ص٢٦٠.

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هاعد ،مالسإلا ردص يف شاع ،ينامع كلم :ىدنلجلا نب دبع )٢(

 ،راحص ةنيدم يف ورمع لزنف صاعلا نب ورمع عم هيلإ اهب ثعب ةلاسرب مالسإلا ىلاإ
 ماقف نيدترملا ةلتاقمل ةيرس ىلع دبع رمأ ركب ابأ نأ ركذ دقو ،رفيج هيخأو دبع ىلإ ثعبو
 تاقدصلا ذخأ قيدصلا ركب وبأ لعجو دكيأربو هب تباث نب ناسح داشأو ۔مايق ريخ هتمهمب

 .١١١ص ،نامُع مالعأ ليلد :رظنأ .ىدنلجلا نب رفيج هوخأو وه هدي ىلع نامع لهأ نم
 ىلإ هوعدي ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هيلإ بتك ينامع كلم :ىدنلجلا نب رفيج )٣(

 هيلإ عفدو ،رفيج لباقو راحص ورمع لزنو صاعلا نب ورمع عم ةفيحصلا ثعبو ،مالسإلا
 سرفلا آلإ اهلك نامع يف مالسإلا رشتناو ،هعم نمو رفيج ملسأ اهأرق املف ةفيحصلاب
 .٦٤ص ،نامُع مالعأ ليلد :رظنأ .نامع نم مهوجرخأو دبع هوخأو رفيج مهلتاقف

 (٤) باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج٢۔ ص٢٦٠.
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 عبتا نم ىلع مالسلا ،ىدنلجلا ينبا دبعو رفيج ىلإ ، هللا دبع نب دمحم

 هللا لوسر ىنإف ،املست املسأ ،مالسإلا ةيعادب امكوعدأ ينإف دعب امأ۔ىدهلا

 امكنإو ،'') نيرفاكلا ىلع لوقلا قحيو ايح ناك نمرذنأل») ،ةفاك سانلا ىلإ

 لئاز امككلم ناف ،مالسإلاب ارقت نأ امتيبأ نإو ،امكتيلو مالسإلاب امتررقأ نا

 اذهب ،بتاكلا ناكو .[امككلم ىلع يتوبن رهظتو] امكلحاس أطت يليخو امكنع

 اهمتخو ةفيحصلا ىوطو .هيلع يلمملا مالتسلا هيلع وهو بعك [نب] يبأ

 .("اهللا لوسر دّمحم كلا الإ هلإ ال :متاخلا شقن ناكو ،كرابملا همتاخب

 رفيجو دبع ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا باتكب صاعلا نب ورمع مدقف :لاق

 اهب لزنف ،درجتسد راحص نم هلخد عضوم لوأ ناكف ،نامعب ىدنلجلا ينبا

 امهنم هيقل نم لوأ ناكف .نامع ةيدابب مهو ىدنلجلا ينب ىلإ ثعبو رهظلا تقو

 ىلإ آورمع لصوأف ،ًاقلخ امهنسحأو ،نيلجرلا مكحأ ناكو ،ىدنلجلا نب دبع

 ۔ًاموتخم هيلإ هعفدف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا باتكب ،ىدنلجلا نب رفيج هيخأ

 ىدنلجلا نب دبع هيخأ ىلإ هعفد مث ،همامت ىلإ ىهتنا ىتح ،هأرقو هماتخ ضفف

 ةهج نم هيلإ وعدت يذلا نإ لاقف ورمع ىلإ تفتلا مث .هتءارق لثم هأرقف
 رضحتسا هئإ مث ،كملعأو ،يركف ديعأ انأو ريغصب سيل رمأ كبحاص

 ىلص يبنلا رمأ نع هولأسف ضىدوعلا ةشرب نب بعك ىلإ اوثعبو ،دزألا ةعامج
 ىلع رهظيسو هتفص تفرع دقو ،يبنل هئإ :لجرلا لاقف ،ملسو هيلع للا

 هوخأو وه ملسأو ،مالسإلا ىلإ هتوخإو ىدنلجلا دلو باجأف .(") مجعلاو برعلا

 هيلع هللا ىلص دمحمل مهعيابف هرئاشع هوجو ىلإ ثعب مث ،ةدحاو ةعاس يف

 ٠ ٧. 1 .سل ةروس ( ١)

 ٢٦١. -۔٠٦٢ص ،٢٦ج ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا )٢(
 .١٦٢ص هسفن ردصملا 9
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 صاعلا نب ورمع رمأو ةقدصلا ميلست مهمزلأو ،هنيد يف مهلخدأو ،ملسو

 ثعب مث ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا اهب هرمأ يتلا ةهجلا ىلع اهضبقف ،اهضبقب

 ثعب مث ،هعم اوملسأف مالسإلا ىلإ مهاعدف اهيحاونو ،رحشلاو ةرهم ىلإ رفيج

 الإ دحأ ىلإ رفيج لوسر درو امف ،نامع رخآ ىلإ اهيلي امو ابد ىلإ

 تعمتجاو ،نامعب دهعلا كلذ يف اوناك نيذلا سرفلا الإ .هتوعد باجأو .ملسأ

 اوعمجأو ،مويلا اذه دعب مجعلا انرواجت ال :اولاقو ىدنلجلا نب رفيج ىلإ دزألا

 ةرواسألاو ةبزارملاب رفيج اعدف سرفلا نم هعم نمو ناكسم جارخإ ىلع

 ىدحإ ينم اوراتخاف ،يبن برعلا يف انم ثعب هنإ :لاقف ،نامعب نيللا

 .('١مكلتاقن نأ امإو انع اوجرخت نأ امإ :نيتلاحلا

 ،دزألا تعمتجا كلذ دنعف ،دزألا برحل تأبعتو ،لاتقلا الا سرفلا تبأف

 هوبراحف ةروأسالاو ةبزارملا نم هباحصأو ناكسم ىلإ اوراسو.اودقاعتو

 نصتحا مث ،ةديدش برح دعب هداوقو هباحصأ نم ]٢٩٧[ اريثكو وه ،هولتقف

 ،نامعب مجعلا اهتنب دق ةنيدم يهو ،راحصب درجتسد ةنيدم يف هباحصأ ةيقب
 لك نامع لهأ اوطعي نأو حلصلا ىلإ نامع لهأ اوعد لاتقلا امهنيب لاط اسلف

 سراف ضرأ ىلإ نفس يف مهيلهأب اولمحيلو ،عارك ةقلحو ءاضيبو ءارفص

 ىلع دزألا تلوتساو ،سراف ىلإ نامع نم اوجرخو ،كلذ ىلإ مهوباجأف

 (")يكتعلا ةنطق نب تباث وهو دزألا رعاش لوقي كلذ يفو .نامع

 .١٦٢ص ،هسفن ردصملا ) ( ١

 مهفارشأو برعلا ناعجش نم ،دزألا نم ،يكتعلا رباج نب بعك نب تباث :يكتعلا ةنطق نب تباث )٢(
 ف ١٠٦١ ةنس ناسارخ يف عئاقولا دهش ديج رعش هل ،ءالعلا ابأ ىنكي ،يناورملا رصعلا يف

 .رهنلا ءارو ام دالب يف دنقرمس يف لتق .اهب فرعف ةنطق اهيلع لعجف .هنيع تبيصأو
 باتك :نيسحلا نب يلع ،يناهفصألا جرفلا يبأ .٨٩ص ،٢ج ،مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنا
 .٨٢٤ص ،٤١ج ،م٤٩٩١ ىلوألا ةعبطلا .نانبل ،توريب ،يبرعلا ثارتلا ءايحا راد ،يناغألا

٢٢٣ 



 (')۔١ رعش

 رابخأ يحلا تانب نم اهدنعو رادلا اهناكس نع كنبنت ملأ

 اوراط رئاط يحانجب مهدح نم اهل نيكرات اوحار موي مهنأك

 راملطأ كلملا جات دعب هباوثأ الدجنم عقنلا طسو ناكسم تفداص

 ران ىغولا يف هارظان امنأك (" ةيلفت وه ام آاسراف ةمأ ليو

 رارك تاعورلا ىلإ قدص سيئر مهمدقي دزألا ةارس نم ةيقب

 رارحأو داسآ لئابقلا يفو اوملع دق سانلا ضاضم كيتعلا نحن

 راجلا اننيب ىلاكأ نوكي الو انتماللظ يخرن الو زعن موق

 راع الو ال انيف بيع ال نحنف فلتخم ءايحألا نم هيف ناك نم
 (٤))وراج رشعم ام اذإ ("لودع انأ اوملع دق ماوقألاو ملعي هللاو

 اَملف ،نونداهتي برعلا عم نامعب اوناك سرفلا نأ ،مهتأ ال نم ينثدحو :لاق

 هتوعد اوباجأ .نامع ىلإ ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوسر ءاج

 ميلست ىلإ مهسفنأ اوعدو ،مهنم ىبأ نم ىبأف مالسإلا سرفلا ىلع اوضرعو

 لاومأ تيقبو ،يفاوصلا يه هذه ،مهلاومأ اولخو نامع نم اوجرخف ،مهلاومأ

 .(")ملعأ هللاو سرفلا نم نامع نم جرخ نم

 :هربخو ‘ ءابزلا هتلتق يذلا كلام نب ةميذج ةصق

 اولوقي نأ سالا دنع مظعف ،۔ًاصربأ ناكو ،شربألا ةميذج ىمسي ناكو

 دق ناكو ،رذنملا لبق ةريحلاب اميظع ًاكلم ناكو ،“شربأ :اولاقف صربألا

 .٢٦٢ص ۔٢ج ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ( ١)

 )٢( " ،نايعألا ةفحت :ديمح نب هللا دبع ،يملاسلا رظنا "هلبنعي ج١، ص٥٦.
 )٣( " باستنألا ، ملسم نب هملس ، يبتوعلا رظنا "رصنلا ج٢ ،‘ ص٢٦٢.

 )٤( هسفن ردصملا :يف تايبألا رظنا ص٥٦.
 (٥) ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج٢۔ ص٢٦٢.
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 نب برح نب ورمع هنبا ،هكلملا ءابزلا وبا ورمع هل لاقي ةقلامعلا نم اكلم لتق

 ةليمج نب يال نب نزام نب بيرع نب ربزه نب عديمسلا نب ةنيذأ نب نافيص

 ناديج نب ثوغلا نب لئاو نب سمش دبع نب راوصلا نب قيلمع نب ربزه نبا

 تناكو .ربكألا ريمح نب عسيمهلا نب نميأ نب ريهز نب بيرع نب نطق نبا

 ،شزربألا اهيلع ردقي ملف عينم نصح يف ءابزلا تناكو ،ماتثلا كولم ةقلامعلا

 ضرعت ةميذج ىلإ تلسرأ ،ءابزلا نإ مث نامزلا نم ةدم ،امهنيب برحلا ماقأف

 اهرعش ةرثكل ءابزلا تيمس امنإو ،هكلم ىلإ اهكلم عمجت نأو ،اهحاكن هيلإ
 مث [٨٩٢]كلذ ىلإ ةميذج اهباجأف ،رعشلا ريثك ناك اذإ بزأ لجر :لاقي كلذكو

 اهيأ :هل لاقف ('ايمخللا ورمع نب ريصق هريزو هاهنف اهيلإ ريسملل زهجت هنإ

 .هلوق لبقي ملف كيلإ تتأ ةقداص تناك نإف لعبلا ىلإ فزت سورعلا نإ :كلملا

 :ريصق هل لاقف اهدونج هيقلف ،اهتنيدمو ،اهنصح نم برق ىئح اهيلإ راسو

 ؟وه امو :لاقف ،يقب اميف ايأر يعم نإف "ىضم اميف ينتيصع دقل كلملا اهأ
 ال يذلا يصعلا كل ضرعم ينإف كب اوطاحأ ةكلملا هذه دونج تيأر نإ :لاق

 مهدنع سيلف كيدي نيب اوراسو كب اوطيحي مل نإو اهيلع جناف اهقبسي سرف

 اهبوكر نع لغشف سرفلا ريصق هل ضرعف «ءابزلا دونج هب طاحأف ،سأب

 ىلإ رظنف هيلع اوضبقف ءابزلا دونج هب تطاحأف .اهيلع اجنف ريصق اهبكرف

 اهلسرأف ،(يصعلا هب يرجت نم لض ام ):لاقف ،هب ىوهت سرفلاو ريصق

 اميظع الوط لاط دقو ،اهتناع رعش نع تفشكف ،ءابزلا ىلا هب اومدق مث .الثم
 :تلاق اهجرف نع هل تفشك اّسلف ،اهيبأ ىلع نزحلا مظعو اهسفنل دهعتلا كرتل

 ةصنتلا لاجر دحأ ، يمخللا ورمع نب دعس نب ريصق ٠ يمخللا ورمع نب ريصق ) ( ١

 يأر بحاص ناك هنأ لاقي ،ةيلهاجلا يف ءابزلا نم يدع نب ورمع ماقتنا يف ةروهشملا

 ،يلكرزلا رظنا .فئاوطلا كولم مايأ قارعلا كلم شربألا ةميذج ءاصلخ نم ناك ،ءاهدو

 ١٩٩. ۔٨٩١ص ،٥ج ،مالعألا :نيدلا ريخ
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 هشهاور عطقت نأ ترمأو ،همدل تشطب [ترمأ ]مث ؟ةميذج اي لعب تاذ ينارتأ

 .(')الثم اهلسرأف (هلهأ هعيض امد اوعد ):لاقف كلملا مدب اوظفتحا :تلاقو

 هل اريزو اريصق ذختاو ،هتخأ نب ا")كلام نب يدع نب ورمع هدعب رمألا يلوو

 ۔ءابزلا نم كلاخ رأثب تذخأ ينتعطأ نإ :ريصق هل لاقف هيأرب الإ لمعي ال

 ظيفنأ عدجاو يلع بضغا :ريصق لاقف ةيأر يف كفلاخأ الو :ورمع هل لاقف

 ملو كلذ ىلع مدقأ ال انأ :ورمع لاقف .يرودو ،يعايضو يديبعو يلام دخو

 ءابزلا ىلع ريصق مدقف هل ام ذخأو هفنأ عدجو هعاطأ ىثح ريصق هب حربي

 الام هيطعت نأ اهيلع راشأو هتندأو هتبرقف ،هب كلملا ورمع لعف ام اهيلإ اكشف

 نم هدمي نأ ورمع ىلإ لسريو ،قارعلا قوس ىلإ رجتي ناكو ،تلعفف ،هب رجتي

 اهيلإ يتأيو كلذ فاعضأب اهيتأي ناكو ،ءاتزلا لام ىلع هديزيو وه ،لاملا
 هدمي نأ ،ورمع ىلا لسرأ اريصق نإ مث ،ةبيجعلا هفئا رطو ،قارعلا نم ايادهلاب

 [مهو] شةنيدملا لخد ىثح مهب راسو لبإلا ىلع مهلمحف ،لعفف ،لاجرلاب

 ىلع ةرارغ باوبلا نعط اولخد اًملف ،حالسلا مهعمو ،لامجلا ىلع رلئارغلاب

 هباصأ امل ةرارغلا كلت يف لجرلا برضف ههديب ناك لالخب لبإلا كلت ضعب

 يفو ،لبإلا ىلع مه نيذلا لاجرلا بثوو باوبلا حاصف ،لالخلا كلذب باوبلا

 .("):آرعش تلاقف كلذ لبق لبإلا ىلإ ترظن ءابزلا تناك دقو ،حالسلا مهيديأ

 ،نانبل “توريب ةيملعلا بتكلا راد ،خيراتلا يف لماكلا :ريثألا نبا نع (فرصتب ) القن )١(
 ٢٦٧. -٢٦٢ص ،١ج ،م٧١٨٩١ ىلوألا ةعبطلا

 نم قارعلا كلم نم لوأ ،يمخللا ةعيبر نب رصن نب يدع نب ورمع :يدع نب ورمع )٢(
 تناكو ،ءابزلا هتلتاق نم هل مقتناو (ةميذج) هلاخ لتقم دعب مكحلا ىلوت .ةيلهاجلا يف مخل ينب
 رثكأ ماد مكح دعب اهيف تامو ،برعلا كولم نم الزنم اهذختا نم لوأ وهو ،ةريحلاب هتماقإ
 ،يلكرزلا رظنا .سرفلا نم فئاوطلا كولمل نيدي ال القتسم هب ادرفنم ةنس نيسمخ نم

 .٢٨ص ٥. ج مالعألا :نيدلا ريخ

 )٣( ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا :نع فرصتب القن ج٢، ص٣٠٩۔- ٣١٠.

٢٢٦ 



 اديدح مأ نلمحي ًآلدنجأ ؟ ًاديئو اهيشم لامجلل ام

 (')ادوعق امئج لاجرلا مأ ؟ًاديدش ادراب ًانافرص مأ

 متاخ صف تعلق ،ورمع اهيلع لخد اًسلف .يدع نب ورمع ءابزلل روص دقو

 اَملف (ورمع اي كديب الو يديب ):تلاقو هتصمف مس هتحت ناكو اهدي يف ناك

 عم اهدالب ىوحف يدع نب ورمع اهيلإ لصي نأ لبق تتام متاخلا صف تصم

 .("هلاخ رأثب ذخأو [٩٩٢]هدالب

 :مهف نب كلام نب شربألا ةميذج دلو

 نب فوع وهو ًالجر يدزألا مهف نب كلام نب شربألا ةميذج دلوو :لاق

 نب ريرجو ،فوع نب مضهج :طهر ةعبرأ ةميذج نب فوع دلوف ةميذج

 ةميذج نب فوع نب رامنأ دلوو ©فوع نب رامنأو “فوع نب ورمعو ،فوع

 نب رامنأ نب نوجلا ينب نمف ،ةميذج نب فوع نب رامنأ نب نوجلا وهو الجر

 نب رامإ نب نوجلا نب ةرارز نب ثراح نب لالب نب كلام نب ةرازف :فوع

 ةرصبلا ملاظم يلو دق ةرازف ناكو ،مهف نب كلام نب شربألا ةميذج نب فوع

 :ءارعشلا ضعب هيف لاقف

 (") ةرازفاي ملاظملا ىلع ن وكت نأ ملاظملا نمو

 كلام نب [زامج] هنع ثدحي يذلا.ينوجلا نارمع وبأ نوجلا ينب نمو :لاق

 اذه زامج كلمو ،كلام نب دايز همساف ،مهف نب كلام نب زامج امأف ،مهف نبا

 هركذ يذلا وهو ،نميلا نم فئاوطو دعم ىلع هكلم ناكو ةنس نيرشعو ةئام

 ىلاعت هلوق ىلإ “هرواحي وهو هبحاصل لاقف هتنج فصوو نأرقلا يف هللا

 )١( ،خيراتلا يف لماكلا :ريثألا نبا :يف تايبألا رظنا ج١، ص٢٦٨.
 )٢( ،هسفن ردصملا ص٢٦٨۔- ٢٦٩.

 )٣( باستنألا : ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ‘ ج٦٢، ص٢٢١.

٢٢٧ 



 اروغ اهؤام حبصي وأ ًاقلز ًاديعص حبصتف ءامسلا نم نابسح اهيلع لسري ل

 يهو اهيف قفنأ ام ىلع هيفك بلقي حبصأف هرمثب طيحأو ،ًابلط هل عيطتست نلف

 برعلا هيف لوقت يذلا وهو ،هرفكب هتنج هللا برخف (') 4اهشورع ىلع ةيواخ

 .("" زامج نم رفكأ

 رينتسملا اعدف ناودع نم لجر راسف هناطلس نم جرخت نأ ،دعم عطتست ملو

 ام مهيلإ اكشف ،نامعب دزألا ةعامج ىلإ ورمع نب ريجتسملا لاقيو ورمع نبا

 ("):آرعش لوقي أشنأو ،لأس ام ىلإ دزألا هبجت ملف كلام نب زامج نم دعم تيقل

 كلام نبزامج نم تءاج قئاوب يكتشأ سالا ىلإ ال وكشأ هللا ىلإ

 كلذ نوضري هللا دابع رايخ 'مهُمه نيذلا ا"أدزألا رشعم ايف

 ا""كيارف لمأو مالحأ ةحاجر مكريغ هللا اهطعي مل ةميش مكل

 كبانسلا تحت موقلاو مهل كولم اهن يمسو اهثغ دعم م ترهق

 (")كلام رش مكنيب اذهب فيكف ةردقو اكلم سنإلا رايخ متنكو

 0هدالب ىلإ عجري نأ فاخو مهراوج يف دزألا عم نامعب ماقأ يناودعلا نإ مث

 يف مويلا هدلوف ،هبقاعيف ،دزألا نم هموقو هتوخإل هاكش هنأ هرمأ زامج غلبيف
 . ( )٧ ل زأل |

 )١( :ةيألا ،فهكلا ةروس ٢٤۔٤٢

 )٢( هسفن ردصملا ص٢٢١.

 )٣( هسفن ردصملا ص٢٢١.

 )٤( ،هسفن ردصملا ص٢٢١.
 )٥( " ،نايعألا ةفحت :ديمح نب هللا دبع ،يملاسلا رظنا "دسألا ج١، ص٤٥.

 )٦( " هسفن ردصملا رظنا "كئنارم لصأو مالحأ حجاسو ص٤٥.
 )٧( هسفن ردصملا :يف تايبألا صن رظنا ص٤٥.

٢٢٨ 

 



 :[هدلوو .مهف نب كلام نب ةءانه]

 .ايأر مهلمكأو ةريس كلام دلو نسحأ ناكو ،مهف نب كلام هيبأ دعب ةءانه كلم

 اذ ناكو ،هرمأ لامكو هلقعل ،هيلع كلام رايتخا عقو دق ناكو ،ةءورم مهدوجأو

 ،لاصخلا هذه نم ةءانهلام كلام دلو نم دحأل نكي ملو مكحو ،لقعو ،مهف

 ةثالث دلوو تام نأ ىلإ ،كلملا ةسايسو رمألا ريبدتب ماقو هيبأ دعب ةءانه كلمف

 ةءانه ينب نمف .(')ةءانه نب دئاصو ،ةءانه نب نمهجو .،ةءانه نب ملسأ :رفن

 [٠٠٣]دوجأ نب دئاع نب باره نب نابهض نب لاله نب عفان نب ملسأ نب ةبقع

 ورمع نب [سيق نب] ةدابع نب حانج مهنمو ،مهف نب كلام نب ةءانه نب ملسأ نب

 يف مدق دق ةدابع نب حانج ناكو :همأل يئانهلا ملسأ نب ةبقع وخأ وهو (")يئانهلا

 رفعج يبأل اهيلع الما ،نامع ىلإ [نيثالثو نينثاو] ةئام ةنس ناضمررهش

 دجسملا بحاص وه .يئانهلا هللا دبع نبا :ليقو ،ةدابع نب حانجو .روصنملا

 تراص ىتثح مهناعأو ،ةيضابإلا نهاد يذلا وهو حانج دجسمب فورعملا

 نب حانج هيبأ دعب حانج نب دّمحم ذئموي سابعلا ينبل يلاولاو ةةيضابإلل ةيالولا

 ةرصبلاب مهنم دزألا سأرو ،ريثك كلام نب ةءانه ينب فارشأو .يئانهلا ةدابع

 ملسا نب ركب ونب :ءافرع ةينامث مهنم ناكو ظةدع ءاسوؤر ناسارخو [نامعول]

 مهسأ ونبو ،ةفارع فرشألاونبو ،ةفارعريشب نب نابقعونبو ،ةفارع ةءانه نب

 مهنم]ناكو ةفارع ةءانه نب ملسأ يب ريرج نب دئاع ونبو ةفارع براحم نب

 .(")ة ريثك ةدش ناسارخب مهيفو ،[مهيف دزألا سأر دقو نادعم نب دعس

 .٢٢٢ص .٥ج باسنألا : ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ( ١)

 لبق نم نامع ىلع يلو ،يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف شاع ,لاو :يئانهلا سيق نب ةدابع نب حانج )٢(
 دمحم هلجن نيعو كلزع مث يضابإلا بهذملا قنتعاو .نيينامعلا عم فطاعت روصنملا رفعج يبأ

 ٤. ٦ص ،نامُع مالعأ ليلد :رظنأ .هل ًافلخ

 )٣( باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج٢. ص٢٢٢۔ ٢٢٢٣.

٢٦٩ 



 نب ملسأ نب ركب نب ةبلعث نامع ىلإ مهلاقتنا دنع ةيلهاجلا يف ةءانه ينب نمو

 كاذ ذإ وهو ،دزألا نم ليخ يف ةماميلا لهأ ىلع راغأ دق ةبلعث ناكو ،ةءانه

 ةفينح ينب معن نم امعن باصأف .اهيلإ نامع نم مهراشتنا دنع ،نيرحبلا يف

 هيدي يف ام ىلع هولتاقف .ةعصعص نب رماع ينب نم موق هيقلف ،اعجار ركف

 طرق ينبا اميزهو ارماع لتقف ،دزألا ناسرف هعم تربصو ةبلعث مهلتاقف

 ونب تمزهناو ،موقلا نم امهو ،شيجلا يسيئر اناكو .رماع ينب نم يدعجلا

 رماع ينب نم اهموق ريعتو ،امهيكبت ارماع تنب ةيجان تلاقف .رماع
 .(٢) ارعش

 ماتقلا يف فلخملا ًارماعو ًاميزه يل يكباف نيع اي الأ

 يماحملاو عيضملا ناتثو متعضأ دقو رامنذلا ايمح امه

 ماركلا ميش نم ربصلا ناكو م تربص امهربص لثم الولف

 ")هامس ونب ماقأ ام اناوه مكيف دزألا فويس تمسق دقل

 ماطخلا ةعلاخ ءابدح ىلع ا١نشث راثلاب اكردت الاف

 :ارعش كلذ يف ةءانه نب ملسأ نب ركب نب ةبلعث لاقو

 بيثكلاو رجاوحلا لهأ ىلإ حرس فانكأ نم ليخلا تبلج

 بيبخلا دنع صلقم بقأ فرطو ابطش ةلاوط لكب

 بيصعلا مويلا يف شأجلا روقو يرم ش عورأ لك اهيلع

 بونجلا لفج اه ءاهز نأك صوخ يهو ةفينح اهب تبحص

 .اهل ةمجرت ىلع رثعن مل ةرومغم ةرعاش :رماع تنب ةيجان )١(
 ٢٢٣. ص ۔٢ج ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا )٢(

 . ٢٢٣ ص ،هسفن ردصملا )٣(

٢٢٣٠ 



 [ ٣٠١ [ بيلص وا لبتق نم ١ ولظو اه ورهباأ ام اال و الك ناكف

 بين وأ ريقف نم اطيبع امحا رجت عابسلا تحبصأف

 بوردلا نم نثعش دق مهاوس صوخ يهو كلانه اهب تلمو

 بيضقلا عجر اهنينح ناك باعص روخ ةمجهب نبأف

 ( بورحلاو كراعملا ىتف ناكو طرق لآ نم يبصلا تلكثأو

 ةءانه نب ملسأ نب رثوخ نب دئاع نب ثراح نب ةخبر :ةءانه نب ملسأ ينب نمو

 ينب نيب تعقو دقو ،اعاطم افيرش ةثراح نب ةخبر ناكو ،مهف نب كلام نبا

 مهيلع اهيف تفوخت ءامد ،مهف نب كلام نب ةنابش نب دفر نب دبع نب مامح

 ةيقب اهيف يلع تيقب دقو :لاقف ،ةرانلل ءافطإو ةريشعلل احالصتسا اهلمحتف

 مك ،الهسو كب الهأ :ةخبر هل لاقف ،كلام ينب ىلع ۔ًانيعتسموأ ،ًادفرتسم كيتأف

 كحارأ دقل :لاقف ،[هاطعأف ، مهرد فلأ] ةيامو نورشع :لاق ؟اهنم كيلع يقب

 لاقو ،كلام ينب نود [اهب كيرع ىلع ال ]اهلقث نم كرهظ تففخو .اهنم هللا

 ("):ارعش كلذ ركذي ا"[يمامحلا بعك نب ] كيرع

 ("ةخبار ىلإ اياطملا ثحف ليقث لمحب تيلب ام اذإ

 عقو دق يذلا وهو .براحم ينب نم يئانهلا ناسغ نب دعس ةءانه ينب نمو

 دعب ،ميمه ينبو ،عفان ينب ىلع ةرئادلا تناكو ،عفان ينب مزهو اهبهنو ىوزنب

 نإ مث ،نيعبرأو سمخو ةئام ةنس نم نابعش يف كلذو ،ًاريثك اقلخ مهنم لتق نأ

 ثراحلا ينب عم ناكو ،ثراحلا ينبل اوبصع ،ثراحلا ينب نم ا)ءاربإ لهأ

 )١( ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج٢ “ ص٢٢٢٣.

 .هل ةمجرت ىلع رثعن مل رومغم رعاش :يماحمحلا كيرع ) ( ٢

 ٢٢٤. ص ۔“ ٢ج باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا 9

 .تيبلا يرطش ظافلأ يف فالتخا عم٤٢٢ص ،هسفن ردصملا )٤(
 .نامع يف ةيقرشلا ةقطنملا يف عقت ةدلب :ءاربإ (٥)

٢٣١ 



 ،يركبلا ديعس نب دايز هل لاقي مركب ينب نم يدبع لجر ءءاربإ لهأ نم

 لصو دق هودجوف ،ناسخغب كتفلا ىلع ثراحلا ينب يأرو ،يركبلا يأر عمتجاف

 راد نيب هل اوسلجف اضيرم ناك ةخبر ينب نم ةءانه ينب نم لجرل ًادئاع

 رعشي ال وهو مهب رمف ،روخلا هل لاقي عضومب ،ناسغرادو ،دعس نب حانج

 ينب نم ي رباعلا شبح نب لزانم كلذل بضغف ،ةةرصقملا دنع هولتقف ، مهناكمب

 دياز نب دمحمل ًآلماع ناكو ‘ ريقعلا هل لاقي عضومب هانب لزنم هل ناكو ةءانه

 اَملف ،مهنم ةلفغ ىلع‘ءاربإ لهأ ىلإ اوراسف ،نييدنلجلا رضنلا نب دشارو

 ،عاربإ لهأ ىلع ةميزهلا تعقوو اديدش الاتق اولتتقاف هيلإ اوزرب هب اوسحأ

 يئانهلا عاجش نب ناسغ نب ناذاش نب دشار مهنمو ،الجر نوعبرأ مهنم لتقو

 ناكو ،هموق اهيلاو لتقو ،اهبهتناف ،امد ىلإ راس يذلا وهو “براحم ينب نم

 هللا دبع نب ناسغ هجوف ،''ايححفلا هللا دبع نب ناسغ مامإلا ةيالو يف كلذ

 اوقحلي ملف ظةءانه ينبو “ براحم ينب نم مهعم ناك نمو هبلط يف مه راثأ ىلع

 دمحي نم ححفلا ىلع قاتسرلاب هسفن حرط ،ناذاش نب دشار نإ مث .[مهب]

 .("هباحصأو ناسغ نم انامأ اوذخأف

 بحاصو ،ةءانه ينب سيئر ناكو ،يئانهلا ماحمح نب فيهألا :ةءانه ينب نمو

 عاقلا ةعقو بحاص وهو ةريثك ابورح نامع يف دهاش دقو ،مهيأر

 مامإ ذئموي وهو .يصورخلا ميمت نب نازعل اهيف انيعم ناكو [٢٠٣]مايخلاو

 َزعأف ،“بعك نب ثراولا مامإلا توم دعب عيوب كيفف مامإ :يححفلا هللا دبع نب ناسغ ) ( ١

 يف ماقأ .نامع ىلع ريغت تناك يتلا ج راوبلا هدهع يف تعطقناو ،داسفلا لازأو ،قحلا

 هب عاطتسا ،نامع يف اريبك ايرحب الوطسأ أشنأ دقو هدهع يف دالبلا تبصخأو ،ىوزن

 ٥ ١٢. ص ،نامُع مالعأ ليلد : رظنأ .دونهلا ةنصارقلا نم رحبلا نيمأت

 )٢( ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج٢، ص٢٢٥۔ ٢٢٦.

٢٢٣٢ 



 يراوحلا نب لضفلاو ،يتولسلا ينادحلا هللا دبع نب يراوحلا جرخ دقو ،نامعب

 ىلإ .رسلا يف نيذلا ،ثراحلا ونبو ،ةيرازنلا نم مهعم ناك نمو ،يماسلا

 ميمت نب نازع كاذ ذإ وهو ،أآلوأ انركذ امك مامإلا ىلع اهوكلمف راحص

 مدق ىتح ،هباحصأو ،هداوق ءالجأ يف يئانهلا ماحمح نب فيهألا مهيلإ جرخف

 مهلاجر نم ريثكو هللا دبع نب يراوحلاو مه اوقتلاف راحص ةيحان ىلإ مهب

 مامإلا ركسع نم هعم نمو ماحمح نب فيهألل رفظلاو ،مهيلع ةرئادلا تناكو

 .(')روب نب دّمحم لتاق يذلا [وه]اذه فيهألاو ،الوأ انركذ امك ،ميمت نب نازع

 :[هدلوو مهف نب كلام نب ديهارف]

 ،مهف نب كلام نب ديهارف نب ملاظ وه الجر دلوف ،مهف نب كلام نب ديهارف امأو

 مهنم ناكو ،نايحض ونبو ،بهو ونبو ركب ونبو .ينه ونب مهنوطب نمو

 نب كلام نب ديهارف نب ملاظ نب رضاح نب مَشُج نب يناه نب نطق نب نايحض

 نب بعك هيف لوقي يذلا عزاوملا نامعب ناك مهنمو ،مشج ديدح ونب مهنمو ،مهف

 نب نارمع ىلع هب رخفيو ناسح يبأ نب ديزي هاجاه نيح يرقشألا نادعم
 (").لاقف ورمع

 عبارملاو اهجرخ ىدؤي هيلإ مهنم نايحض ناجيتلا وذ كي ملأ

 (""عضاوخ فونألاو ارسق عنقلا ىلإ ىرقلاو نالعج نيب ام لوخ هل

 ناكو ىنثم نب دّمحم ناسارخب مهيفو ،يلهاج ةعزام نب نايحض عزاوملاو

 نب نسحلا نب دّمحم [ركب وبأ ]ديدح ينب يفو ،ًاديدش اسراف ناكو ،دزألا سأر

 دهو نب عساو نب ورج نب يدامح نب نسحلا نب مشج نب ةيهاتع نب ديرد

 .٦٢٢لص كسفن ردصملا ) ( ١

 .٧٢٢ص ‘،هسفن ردصملا ( ٢)

 ٢٢٨. ۔٢٢ ٧ص ، هسفن ردصملا (٣)

٢٢٣٣ 



 نب كلام نب ديهارف نب ملاظ نب رضاح نب مَنشُج نب ملاظ نب مُشُج نب ةملس نبا

 بيطخلا وهو ةدع تافنصم هلو ،ةرهمجلا باتك بحاص ةباسنلا رعاشلا۔مهف

 هنم ريعتستو ۔ءابدألا هبادآ نعزجعتو ،ءاغلبلا همالك ىلع فقي يذلا روكذملا

 يف بيطخلا وهف ،ءابطخلاو ءاحصفلا همالكب نيعتسيو ،ءاحصفلا ةحاصفلا

 يف هيلع ةدايز ال ،هرثن يف ميكحلا ،هبدأ يف ةودقلا هبطخ يف عقصملاو ،هرعش

 .(')بادآلاو ملعلا نونف

 ديرد نب نسحلا نب دّمحم ركب وبأ وه :ةخسن يفف فالتخا هبسن يف دجوي دقو

 مَشُج نب ةملس نب عساو نب ورج نب يدامح نب نسحلا نب مشج نب ةيهاتع نبا

 .(")مهف نب كلام نب ورمع نب يدع نب دسأ نب ملاظ نب مشج نب رضاح نبا

 نب نسح نب دَّمحم ركب وبأ :نايعألا تايفو يف ناكلخ نب دمحأ خيشلا لاقو

 نب بهو نب عساو نب ورج نب يمامح نب نسحلا نب مَشُج نب ةيهاتع نب ديرد

 سود نب مناغ نب مهف نب كلام نب ورمع نب يدع نب دسأ نب رضاح نب ةملس

 نب رضن نب كلام نب هللا دبع نب بعك نب نارهز نب هللا دبع نب ناندع نبا

 .(")ثوغلا نب دزألا

 ةليل تدلو [٣٠٣]لوقي هتعمسف ديرد نب ركب يبأ ىلع تلخد :يكتعلا لاقو

 يتنثإلا يف يفوتو ،نيرشعو ةسمخو نيتئام ةنس نيعيبرلا دحأ يف ةعمجلا

 لجر هيلع ىلصو ،نيرشعو دحاوو ةيامثالث ةنس نابعش نم تلخ ةليل ةرشع

 ناريحلا ةربقم يف نفدو،ماشه ينب نم هللا دبع هل لاقي راصنألا نم

 )١( ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج٢، ص٢٢٧۔٢٢٨ .
 )٢( ،هسفن ردصملا ص٢٢٨.

 )٣( ،نامزلا ءانبأ ءابنأو نايعألا تايفو :ركب يبأ نب دمحأ ، ناكلخ نبا ج٤، ص٣٢٣.

٢٢٣٤ 



 . 'مالتىلا ةنيدمب

 دمحأ نب ليلخلا ،ليلجلا ديرد نبا لبق ،نامع لهأ نم مث٬ديهارف نمو

 بحاص وهو اهيلإ بسنف ،اهب ماقأو ،ةرصبلا ىلإ جرخ ناكو ،يدوهزفلا

 هيلاو ،دحأ هلثم هفيلأت ىلإ هقبس امو ةغللا يف بتكلا مامإ وه يذلا ،نيعلا باتك

 هب نوضريف ،نييوغللا نم هيف نوفلتخي اميف ،بدألاو ملعلا لهأ مكاحتت

 هبوب نم لوأ وهو بسني هيلإو وحنلا باتك بحاص وهو هيلإ نوملسيو

 ،لكشلاو طقنلا يف ضورعلا باتك بحاص وهو ،هحرشو هبترو هحضوأو

 .'"ةمدقتلا هيلإو قبسلا ةليضف هلو هل عبت سانلاو

 دبع نب ديزي نب دّمحم نب دمحأ سابعلا وبأ وهو ،يوحنلا دربملا ديهارف نمو

 ىلإ دحأ هقبس امو وحنلا يف بضتقملا باتك بحاص وهو يدوهزفلا ربكألا

 نب جلب ديهارف نمو .وحنلا نم هيف نوفلتخي اميف وحنلا لهأ مكاحتت هيلاو ،هفيلأت

 نم راتخملا ناكو يراشلا فوع نب راتخملا بحاص وهو ا"يراشلا ةبقع

 نيذلا ةعبرألا ءاملعلا دحأ وهو ورمع نب بيبح نب عيبرلا مهنمو ةميلس

 ورمع نب بيبح نب عيبرلا :مهو نامع ىلإ ةرصبلا نم هب اولقنو ملعلا اولمح

 رينلا نب رينمو ظةبيرخلا ىمسي عضومب ةرصبلا يف نكسي ناكو ،يدوهذفلا

 يدنكلا العملا نب دمحمو (أايوزنلا رذنملا نب ريشبو .يمايرلا

 ٢٢٩. ۔٨٢٢ص ۔٢ ج ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا 69

 )٢) ج هسفن ردصملا ٢. صن٢٢٨۔ ٢٢٩.

 يف كراش ،يرجوهلا يناثلا نرقلا لئاوأ يف شاع ،سراف ،دئاق :يراشلا ةبقع نب جلب )٣(
 .انسح ءالب زاجحلا نع عافدلا ةكرعم يف ىلبا دقو فوع نب راتخملا ةزمح يبأ شيج

 ٤ ٣. ص ،نامُع مالعأ ليلد : رظنأ

 نيذلا ءاملعلا نم يرجهلا يناثلا نرقلا يف شاع هيقف ملاع :يوزنلا رذنملا نب ريشب )٤(

 :دومح نب فيس ،يشاطبلا :يف ةلماكلا ةمجرتلا رظنأ .نامع ىلا يمالسإلا هقفلاو ملعلا اولقن

 ٢٢١. ۔٠٢٢ص ،١ج ،نايعألا فاحتإ

٢٣٥ 



 دلوو ،يديدحلاورمع نب دشار مهنمو ،ةدنك لابج نم حشف لآ نم (''يحشنفلا

 ۔ءالعلاو ،دشار نب ريشبو دشار نب عيبرلا :رفن ةسمخ ورمع نب دشار

 ابأ :نيلجر دشار نب عيبرلا دلوف .هل بقع ال٬دشار نب ىحرأ وبأو ،حيرذو

 ،ءالعلا نب ةمرد وبأ .مهنم بقع هل ،دشار نب ءالعلا نإ ليقو .ورمعو۔ركب

 ىحر وبأ امأو ،ريشب ينبا۔ارحبو ،ابجاح ريشب دلوو رخطصا نونكسي هدلوو

 ،ورمعو ،ناميلس دشار نب حيرذ دلوو ،هل بقع ال قافتالا ىلعف دشار نبا

 ورمع نب باهش امأو .يديدحلا ورمع نب دشار ونب ءالؤهف دنسلا نونكسيو

 .("نامع هدلو نكسي ،ةكرب نب رجنم هدلو نمف ،نامعنلا نبا

 :[هدلوو مهف نب كلام نب ورمع]

 ميلص لاقيو ورمع نب دياع :طهر ةينامث هل دلوف مهف نب كلام نب ورمع اماو

 يدعو ،ورمع نب كلامو ةلمسق وهو ورمع نب لئاوو .ورمع نب ةيواعم نبا

 دلوف ورمع نب لئاوو .ورمع نب بالكو ورمع نب ناعجضو ورمع نبا

 لاقيو ،دئاع نب دعس [همسا] لاقيو دئاع نب رقشأ ورمع نب دياع وهو ميلص
 (") .ارعش رعاشلا لوقي مهيفو ،رقاشألا هدلول

 اوقلخ الو اوناك مهبسحا تنك ام مهل تلقف مكوجهت رقاشألا اولاق

 [٤٠٣]'“)اوقلغ ةثر لعنب نونهري ول مهل قالخال موق رقاشألا نإ

 مهف نب كلام نب نارمع نب كلام هدلوو ،[دئاع نب ةبلعثو] دئاع نب بكارو

 ،نامع بلق نم حشف لهأ نم ،ملاعو ىلاو :يحشفلا يدنكلا العم نب دمحم )١(
 ضعالطالا عساو اهيقف ناك ،ريهاشملا ةسمخلا ملعلا ةلمحل لمكملا لجرلا وهو

 ١٥٠. ص ،نامُع مالعأ ليلد :رظنأ .نمزلا نم ةرتف راحص ةنيدم ىلوت
 )٢( ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج٦٢، ص٢٢٩.

 )٣( هسفن ردصملا ص٢٢٩۔ ٢٣٠.
 )٤( ص ،هسفن ردصملا ٢٢٩.

٢٣٦ 



 يدع دلوو .كلام نب دئارو [كلام نب نانهوو] كلام نب كيرش :طهر ةثالث
 يدع نب دسأ دلوف ،يدع نب دسأ همساو الجر مهف نب كلام نب ورمع نبا

 .(')دسأ نب يدعو ،دسأ نب رضاح :نيلجر

 لازغ نب ةيعيبس مهنم ناك ،مهف نب كلام نب ورمع نب دياع نب ميلص نمف

 ۔ابد لهأ يبس در يف ةنيدملا ىلإ جرخ يذلا وهو٬مهديسو منغو ،'")يميلصلا

 يف ا")يديدحلا بيلك نب ثراحو ا")يماحمحلا دعس نب العملا هدنع جرخو

 نب كلام نب ورمع نب مهف نب ةيواعم وهو ةلمسق ينب نمو ،مهباحصأ هوجو

 ،غيلبلا بيطخلا ،يرقشألا نادعم نب بعك مهنم .اهلك ةلماسقلا لئابق ،مهف

 .("هبورح يف هعم ناك هنأل ،هدلوو بلهملا يف هرعش رثكأو ،رعاشلا

 اهيقف ناكو لاقعألا نع حاضيإلا باتك بحاص نسحلا نب دّمحم ةلماسقلا نمو

 نب ورمع نب دئاع نب دعس وهو رقشأ ينب نمو هاهمايأو برعلا باسنأب املاع

 لوسر يرقشألا نادعم نب بعك ناكو ،اهلك رقاشألا لئابق مهف نب كلام

 تناك فيك بعك اي جاجحلا هل لاقف ،جاجحلا ىلا حتفلاب بلهملا

 )١( ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج٢، ص٢٢٩۔ ٢٣٠.
 ينافلغلا نصحم نب ةفيذح هيلإ مدق مالسإل ا ردص يف شاع 6ميعز :كارع نب ةعيبس ) ( ٢

 ،كلذ ىلع مهبقاعف ،اودترا ابد لهأ نأ أطخلاب ةفيذح نظو .نامع لهأ نم ةقدصلل ًايباج

 ركب يبأ ىلب بهذو كلذب ةعيبس ملعف ،ةرونملا ةنيدملا يف ركب يبأ ىلإ ىرسأ مهضعب ذخأو
 ليلد : رظنأ .يبسلا ةفيلخلا مهيلا ةدرف ‘ اودتري ملو ،مهنيد ىلع هموق نأب هل دأو قيدصلا

 .٨٧نص ،نامُع مالعأ

 ةبلعث همسا ناك يرجهلا لوألا نرقلا يف شاع ،ميعز :يماحمحلا دعس نب العملا )٣(
 “ نامع يلا و ةفبذح مايقل ١ وراث نمم ناك العملا هنع هلا يصر باطخلا نب رمع هامسف

 .٣٥١ص ،نامُع مالعأ ليلد :رظنأ .يبسلا ةرو ةنيدملا ىلإ دفو يذلا دفولا ةليكشت يف ناكو

 لهأ نم رفن يف مدق ،يرجهلا لوألا نرقلا يف شاع ،ميعز :يديدحلا بيلك نب ثراح )٤(
 در نم نكمتو ةفيذح هيلاو أطخ هل احراش هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ ىلع نامع
 ٥. ٠ص ‘،نامع مالعأ ليلد :رظنا .يبسلا

 (٥) ج باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ٢۔ ص٠ ٢٣

٢٣٧ 



 هتمهد اذإو ثيللا ريسي امك راس ةصرف دجو اذإ :لاقف ؟موقلل بلهملا ةبراحم

 :لاقف .رهدلا ربص ربص موقلا هاهد ام اذاف ،بلعثلا غوري امك غار ةمحطلا

 دلولا ةعاط هل انمو دلولل يماحلا دلاولا قافشإ لثم ناك :لاق ؟مكيف ناك فيك

 بان ذجان ضعبب انداك :لاق ؟ةءاجفلا نب يرطق متلفأ فيكف لاقف ،رابلا

 :لاق ؟هومتكرتو هبر دبع متعتبا فيكف :لاق ،ةدع دعبأو ،ةنج نصحأ لجألاو

 هل لاقف ،دعلا بخس نم انيلإ بحأ دنجلا ةمالس تناكو ،دعلا ىلع دجلا انرثآ

 نمو ،ىلاعت هللا الإ بيغلا ملعي ال :لاق ؟يئاقل لبق باوجلا اذه تددعأ :جاجحلا

 .(')ثدحملا جاجحلا نب ةيعيبس رقاشألا يلاوم

 دسأ ونب اهلك كيرش ينب لئابق هدلو نمف مهف نب كلام نب ورمع نب كيرش اماو

 ةرصبلاب ةميذج نب دسأ ينبل سيلو ،ةرصبلاب ةبطخلا مهل نيذلا كيرش نبا

 ديزي نب ورج نب لسام نب لبرسم نب دهرسم نب ددسم مهلاجر نمو ةبطخ

 نب كلام نب ورمع نب كلام نب كيرش نب دسأ نب كلام نب تلصلا نب بيس نبا

 ةلئاو ونب مهنمو ،ريسفتلا بحاص "!ناميلس نب لتاقم ددسم يلاوم نمو ،مهف

 وهو يناتسب ،رحاسلا مساو ،رحاسلا لتق يذلا بعك نب بدنج مهنم ،لؤدلا نبا

 اهب لصفي ةبرض برضي بدنج ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيف لاق يذلا

 يف لخديف ةقان ىلإ دمعيو اهييحي مث ًاسفن لتقي رحاسلا اذه ناكو ،لطابلاو قحلا

 نب ديلولا يدي نيب اذه لعفي وه امنيبف ،اهجرف نم جرخيو ،[٥٠٣]اهمف

 )١( هسفن ردصملا ص٢٣٠۔ ٢٣١.

 نم ،نسحلا وبأ ،يخلبلا ،ءالولاب يدزألا ريشب نب ناميلس نب لتاقم :ناميلس نب لتاقم(٢)
 يف يفوتو ،اهب ثتحف ،دادغب لخدو ،ةرصبلا ىلإ لقتنا ۔خلب نم همأ .نيرسفملا مالعأ

 ىلع درلا "و "ريسفتلا رداون "و "ريبكلا ريسفتلا " هبتك نم .ثيدحلا كورتم ناك .ةرصبلا
 .١٨٢ص ٧ج مالعألا -نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنا .ىرخأ تافلؤمو "ةيردقلا

٢٣٨ 



 ،بعك نب بدنج هيلإ رظن ذإ۔اهريمأ وهو .ةفوكلا عماج يف طيعم يبأ نب ةبقع

 .اذه كفيس ينطعا :هل لاقف ،هيدي نيب افيس لقصي وهو ،القيص مهل ىلوم ىتأف

 كلذ هلعف لعفي ،ديلولا يدي نيب رحاسلاو ريسي بعك نب بدنج لبقأف هاطعأف

 نإ نآلا كسفن يحإ :هل لاق مث ۔هسأر نابأف فيسلاب هبرضف هيلع فرشأ ىتح

 نجسلاب عمجأ هراهن بدنج ناكف ،سبحف ديلولا هب رمأف ،ًاقداص تنك

 ديلولا ىلإ ربخلا غلب املف ،هليبس ىلخ هتالص ةرثك ناجلا ىأر اَملف .يلصي

 .(')ناجسلا لتق

 ةيواعم مايأ يف فئاوصلا بحاص (""فوع نب نايفس هيلاو مهيلاوم نمو

 ناكو ،مهف نب كلام نب ورمع نب كلام انبا نابهذ ونبو ديسأ ونب مهنمو ،هدعبو

 :فلخ لاق ،ينابهذلا لذب نب نابهذ يفو ،ةفارع ديس يف ًافيرع رشع انثا مهنم

 نم لوأ ناك ةرصبلا بلهملا نب ديزي مدق امل ٠ لاق د زأل ١ خياشم ضعب تعمس

 هنبا لسرأف باغ نم يل ابأ ال :لاق هتمالسب ربخا اسلف لذب نب دلاخ نع لأس

 .("١نابهذ وأ ديبلل هناكم

 :هدلوو مهف نب كلام نب ثراحلا

 سودرفو ،ثراحلا نب يفعلا :رفن ةسمخ دلوف ،مهف نب كلام نب ثراحلا امأو

 هدلول لاقيو ،ثراحلا نب زومرجو ،سيدارفلا هدلول لاقيو ثراحلا نبا

 مهف نب نب تبر نب دي وو ر ںب ىيحيو ريم ذ نب كلام نب ثراحلا نب طيقل دلوف ثراحلا نب ىيحيو ،3زيمارجلا

 ٢. ٣٢٣ص ‘ ٢ج ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا( ( ١

 ناعجشلا نم يباحص دئاق ،يدماغلا يدزألا فوع نب نايفس :فوع نب نايفس )٢(

 رفظف ،نيتفئاضلا ةيواعم هالوو تحتف نيح ماشلاب ح ارجلا نبا ةديبع يبأ عم ناك ،لاطبألا

 يفوتف ،ةينيطنطسقلا باوبأ غلب نأ ىلإ اهيف لغوأف ،مورلا دالب ىلإ شيجب هريس مث رهتشاو
 ،٣ج ،مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنا .م٢٧٦/ه٢٥ ةنس "قادنرلا " ىمسي ناكم يف

 .٥٠١ص
 ٢٣. ٤ص ۔ ٢ج ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا(٣)

٢٩ 



 يذلا يدزألا روس نب بعك طه ر،طيقل نب لهذو طيقل نب دوعسم طهر ةثالث

 كلام نب ثراحلا ينب نمف :يسلدنألا لاق ،هللا همحر باطخلا نب رمع هاضقتسا

 نب روس نب [بعك] مهنم ثراحلا نب طيقل دلوف ثراحلا نب طيقل ونب :مهف نبا

 يلو ،مهف نب كلام نب ثراحلا نب طيقل نب ميلس نب ةبلعث نب ديبع نب ركب

 هللا همحر باطخلا نب رمع نسحتسا يذلا وهو ،نامثعو رمعل ةرصبلا ءاضق

 يف هتصقو ةليلب يلايل عبرأ لك اهل مكح .اهجوزو ةأرملا نيب ىضق نيح همكح

 نم هل لجرلا نينمؤملا ريمأ اي :لاقو هللا همحر رمع ىلإ تفتلا مث .ةليوط كلذ

 هنم اهلو نهموقيو ،نهموصي اثالث هل تلعجف ،عابرو ،ثالثو ،ىنثم ءاسنلا

 كتيلو دقف بهذا ،كمهف نم بجعأل ينإ :هللا همحر رمع لاقف قليلو موي

 هقنعو يفو لمجلا موي جرخف لمجلا موي دهش نأ ىلإ شاعو ةرصبلا ءاضق

 .('هلتقف رئاغ مهس هاتأف ،سانلا نيب حلصيل فحصم

 ورمع نب فيرط نب ةبلعث نب صاعلا نب فيرط نب ورمع نب ليفطلا مهنمو

 يف اذه فيرط نبو ورمع نب ليفطلل ناكو ،مهف نب كلام يخأ مهف نبا

 بلق يف مالسإلا هللا ىقلا املف ،نيفكلاوذ هل لاقي بشخ نم منص ةيلهاجلا

 لعجو رانلا منصلا يف بهلا هتإ مث ،نبللا برش منصلا ىتأ اذإ ناك ليفطلا

 .('):لوقيو زجري

 (""تّجن" رفكلا ةراد نم اهنأ ىلع اهئانعو اهلوط نم ةليل ايأ

 هفوج نم جرخ ،ًاضيبأ ارئاط نأو ،قلح هسأر نأ ةليللا كلت همانم يف ىأرو

 ( ١(المصدر ،هسفن ص٢٣٤۔ ٢٢٣٥.

 )٢) ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج٢ ص٢٣٥.

 :يناغألا باتك يفو )٣(
 تًّجن رفكلا ةدلب نم اهنأ ىلع اه ءانعو ةليل نم اهلوط اي
 .١٢٢ص ،٣١ج ،يناغألا باتك :جرفلا يبأ يناهفصألا رظنا

٢٤٠4 



 هللا ىلص ،يبنلا ىلع مدق املف ،اهجرف [٦٠٣]هتلخدأ هتأرما ناو ،ءامسلاىلإ

 دهشتساف ،داهشتسالاف كسأر قلح امأ :هل لاقف ايؤرلا هيلع صقو ،ملسو هيلع

 امأو ،ءامسلا ىلإ جرعت كحورف ريطلا امأو ،باذكلا ةمليسم لتق موي ةماميلاب

 ،سود هموق ىلإ ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هثعب مث .كربقف ةأرملا جرف

 ،يبنلا هل اعدف ،اهب فرعي ةمالع هل لعجي نأ هلأسف ،مالسإلا ىلإ مهوعدي

 ينا ،هللا لوسر اي :لاقف هينيع نيب ارون هللا هاطعأف ،ملسو هيلع هللا ىلص

 ةقالع يف كلذ لعجف ،.يطوس ةقالع يف نكلو ،هلثم نوكي نأ يدسج يف هركأ

 . '')نيطسلفب نآلا ىلإ هدلوو .هطوس

 نب مهف نب كلام نب ثراحلا نب يفعلا نب عارز نب يدع :سود ءارعش نمو

 نب ىيحي سود نمو ،مالسإلا كردأ دقو [ةنس ةئامنامث رمع] سود نب منغ

 ةياور يف ]ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا متاخ ىلع ناكو ةمطاف يبأ نب نيعم

 بتكو .ةشبحلا ضرأ ىلإ رجاهو ،ةكمب اميدق ملسأ نمم ناكو [نيعم نب ىيحي
 كلام نب [ثراحلا ينب نمو ]هئانمأ نم ناكو هللا همحر ،باطخلا نب رمعل

 نب كلام نب ثراحلا نب سودرف ونب مهو سيدارفلا :سود نب منغ نب مهف نبا

 ملسم نب ةبيتق نعط يذلا وهو يسودرفلا دجن نب دعس مهنم ناكو ،مهف

 نب كلملا دبع هيلإ بثوف ،هومكنودف لجرلا مكل ترعسأ دق :[هباحصأل]لاقف
 نأ معز نم أطخا دقو ،دوسألا دبع نب عيكو هب ىتأف ،هسأر زتحأف ناولع

 ("):[رذنملا نب نيصحلا ] لوقي كلذ يفو هلتق ًاعيكو

 جوتملا مامهلا سأر امهفيسب ارواعت رجز نباو ادعس رت ملأ

 جحذم فايسأب الإ رقنم ونب اهرأث ن اليغ سأر يف تكرد امو

 .٦٣٢٣٢ص ۔ ٢ج ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ) ( ١

 ٢. ٦٣ص كسفن ردصملا (٢)



 جعدأ ليللا نم جاد يف دزألا نم ارواعت دعس نب نايتفب سيلو

 جهوتملا اهرح يف اهرشابف اهعمج بيه امدعب دجن نبا اهاتأ

 ١) ا'ججأتم لفحج يف اه رشابف اه راث ناليغ سأ ر يف تكرد امو

 مهو،مهف نب كلام نب ثراحلا نب زومرج ونب مهو زيمارجلا مهنمو

 .("رصبلاب

 :[هدلوو مهف نب كلام نب نعم]

 نب نعمو ،نعم نب ناطرش :طهر "ةينامث دلوف ،مهف نب كلام نب نعم امأو

 ،نعم نب يادجو ،نعم نب ميهجو ،نعم نبزوكو ،نعم نب يردخو ،نعم

 ناكو ،مهف نب كلام نب نعم ونب ءالؤهف ،نعم نب ةدادحو ،نعم نب يفيصو

 ىلع راغأ يذلا وهو .ناطرش ينب دحأوهو ،ينعملا رماع نب ميمه مهنم

 نب ةجراخ ناكو ،هموق نم رفن يف همعن قاتساف ،يرماعلا ورمع نب ةجراخ

 نب ميمه عبتا رمع نب ةجراخ نأو ،آلام مهرثكأو ،رماع ينب ربكا ورمع

 ،لبإلاب رماع نب ميمه تافو هتافف رماع ينب نم ةعامج يف ينعملا رماع

 ورمع نب دوعسم مهنمو .'٠ارحشلاو نامع نيب اميف زاجحلا ىلإ هب ىهتناف

 كلام نب نعم نب ناطرش نب حيلم نب ميلص نب براحم نب [يدع نب] ينعملا

 هلتق يذلا وهو ةقارعلا رمق ىمسي ينعملا ورمع نب دوعسم ناكو ،مهف نب

 ةعيبر مهئافلحو دزألاو رضم نيب برحلا۔هببسب تعقوف ،ةرصبلاب جراوخلا

 هيمست تناك يذلا ،يكتعلا فرشألا نب ورمع نب دايز مهبرحل يلوتملا ناكو

 يذلا ينعملا ورمع نب دوعسم ةصق نم ناكو .هلامجل ]٣٠٧[ رمقلا دزألا

 .٦٣٢٣٢ص كسفن ردصملا ( ١)

 .٧٣٢نص ۔٢ ج كسفن ردصملا ( ٦)

 .ةدادحو ، يفيص : امه نينثا يتوعلا فيضيو ، ةتس لصألا يف )٣(
 .٧٣٢ص ‘،هسفن ردصملا ) ( ٤

٢٤٢ 



 ىلع وهو مهسب هامر دق جراوخلا ةقرازأ نم الجر نأ ،قارعلا رمق ىسي

 هيلع دزألا مهتبراحف هلتق ميمت ونب تعداف هلتقف سانلا بطخي ةرصبلاب ربنملا

 دزألا حلاص [سيق نب] فنحألا كلذ ىأر اّملف ،لتقلا مهيف ترثكأو مهب ترفظف

 نم لك ئربو ،مهرد فلأ ةيام كلملا ةيدو ورمع نب دوعسم ةيد يدؤي نا ىلع

 مهالتق ناكو ،ميمت ينب نم ىلتقلا مد ردهيو بورحلا كلت يف دزألا نم لتق

 ةنسلا كلت يف ااا ناتسمد جارخ دزألل لعجي نأ ىلعو ،دزاألا ىلتق نم رثكأ

 لوقي كلذ يفو ،برحلا اوكرتو ،كلذ ىلع اوحلطصاف ،برحلا مهنعاوفكي ناو

 .("):ارعش روهشملا رعاشلا يعازخلا لبعد

 (")نيمكحتملا ةرصبلا ةادغ ورمع نب دوعسم موي انكو

 ىلإ دايز نب هللا ديبعب بهذ يذلا وهو ،جالع نب ةعيبس نعم نب نعم دلوو

 هجورخ ببس ناكو ،'ُ'يثيللا رايس نب رصن ىلع جرخ يذلا وهو ،دوعسم

 ورمع نب دوعسم دلو نم بقعلاو ،ةلودلا ناطلس وحمو ةيمأ ينب كلم باهذ

 نب ايحولا نب دوعسم ءانبا دجنو ،ماطسبو ،نوميمو ،قيفش :ةعبرأ ينعملا

 نب رماع نب بيبش نب يلع نب عيدج :ينامركلا نوميم دلو نمو .دوواد

 يبأ نب يلع ةعيش نم ينامركلا ناكو ،حيلم نب ريبج دلو نم وهو ،ورمع

 نب يلعب ًابح ،ًايلع هنبا ىمسو ةفوكلا نكسف ،ةةرصبلا نم هعم جرخو ،بلاط

 .مهف نب كلام ينب ىلوم ) بيبش وهو ،ينامركلا نب يلع وه اذهف .بلاط يبا

 ،زاوهألاو ةرصبلا طساو نيب ةيلبج ةروك :ناسيمتسو حيحصلاو «لصألا يف ناتسمد )١(
 ،يومحلا رظنا .ةلبألا اهتصق ةروك ناسيمتسد :ليقو ،اهب ةلصتم اهنكل ناسيس تسيلو
 .٥٥٤ص ،٢٦ج ،نادلبلا مجعم :هللا دبع نب توقاي

 )٢( ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج٢، ص٢٣٧۔ ٢٣٨.
 .٨٣٢٢ص ،كسفن ردصملا(٣)

 .٨٣٢ص هسفن ردصملا(٤)
 )٥( هسفن ردصملا ص٢٣٨.

٢٤٣ 

 



 :[هدلوو مهف نب كلام نب يبونإ

 ،يبون ابأ كلام ىنكي هبو ،كلام دلو ربكأ ناك [دقف] مهف نب كلام نب يبون امأف

 نب بيبش :طه ر ةثالث مهف نب كلام نب يبون دلوف ،ديهارف هدلو ربكأ نإ :لاقيو

 .() يبون نب ورمعو ،يبون نب شبنحو ،يبون

 :[هدلوو مهف نب كلام نب ةنابش]

 ةنابش نب دفر دلوف ظةنابش نب دفر وه الجر دلوف مهف نب كلام نب ةنابش امأو

 ،دبع نب مامح :نيلجر دفر نب دبع دلوف ،دفر نب بيبشو ،دفر نب دبع :نيلجر

 يمامحلا بعك نب برح امأو ،مهف نب كلام نب ةنابش نب دفر نب دبع نب دسأو

 ًادفرتسم ،يئانهلا برح نب ةخبر ىلإ جرخو مامح ينب ءامد لمحت يذلا

 يمامحلا دعس نب العملا مهنمو .امهتصقب انيتا دقف ،كلام ينب ىلع هب ًانيعتسمو

 اضيأ مهنم ناكو كلام دلو فارشأ نم مالسإلا ردص يفو ةيلهاجلا يف ناكو

 ۔مهئاسؤورو دزألا فارشأ نمو ،ناسارخ لهأ هوجو نم ،يرمهش نب بعك

 .(" ةفارع مامح ينب لئابق ، ةفارع ينب نمو ،ةرصبلاب

 :[هدلوو مهف نب كلام نب ةبلعث]

 خونت يف ةبلعثو ،ةبلعث نب كلام :وه الجر دلوف ،مهف نب كلام نب ةبلعث امأو

 دبع وهو ،ىمح نب هللا دبع نب ناثدع نب سود نب مناغ نب مهف ينب مهرسأب

 نب كلام نب هللا دبع نب بعك نب ثراحلا نب بعك نب نارهز نب رصن نب هللا

 نب بجشي نب أبس نب نالهك نب ديز نب تبن نب ثوغلا نب دزألا نب رصن

 رماع نب هللا دبع نب مناغ نب ورمع نب سمش نب ناطحق نب [٨٠٣]برعي

 ( ١ ) ص هسفن ردصملا ٢٩.

 ( ٢ ) ‘،هسفن ردصملا ص٠ ٤ ٢.

٢٤٤ 



 .ا "نامهد نب بعصم نب رشبم نب ركشي نب ركب نب فيرطغلا نبا

 :[مضهج ونب]

 رفعج نب ديزي :مضهج ينب نم مث مضهج ونب :اضيأ مهف نب كلام ينب نمو

 نب درجدزي دئاق ڵكرهش لتق موي مهف نب كلام ينب سأر ناكو .يمضهجلا

 ىلع لمعتسا ،هنع هللا يضر.باطخلا نب رمع نأ كلذ ببس ناكو ،ىرسك
 ناكف نامع ىلإ راسف ةةرشع سمخ ةنس ،يفقثلا صاعلا يبأ نب نامثع نامع

 ىرسك نبا ىلإ رحبلا عطقي ىئح ءالولج ةعقو دعب رمع هيلإ بتك ىثح اهيف

 ،هروأشا الجر يلوغبا :لاق ،كلذب هرمأي هللا همحر رمع باتك هاتأ اًملف «سرافب

 :لاق ،قارس نب ملاظ :لاق ؟كمسا ام لاقف ،هاعدف ةرفص يبأب كيلع :اولاق

 .("هرواشي ملف نيمسالا هركف ةيلهاجلا ءامسا نم نامسا

 ،8دزألا :نم ةئامتسو نافلأ لاقيو فالآ ةثالث هيلإ بدتناف ،ساتلا نامثع بدنو

 ،سائلا رئاس نم يقب امو دزألا نم مهرثكأو ،سيقلا دبعو ،ةيجانو “بسارو

 :مهف نب كلام ينب سأرو ،ا"'ينادحلا ناميش نب ةربص :ةءونش سأر ناكو

 هدلو نم ةعامج هعمو ،ةرفصوبأ :نارمع سأرو .يمضهجلا رفعج نب ديزي

 ينب ةريزج ىلإ ا""رافرج صاعلا يبأ نب نامثع مهب ربعف .بيبحو ةريغملاو

 درجدزي بتكف لتاقي ملو نامثع ملاسف مجعلا دئاق اهيفو ناواك

 )١( ،هسفن ردصملا ص٠ ٤ ٢.

 (٢) كسفن ردصملا صضغ٤ ٢٢.

 نم ،ةؤنش نم ،نادح ينب نم ،يدزألا ناميش نب ةربص :ينادحلا ناميش نب ةربص )٣(

 ىلع ةشئاع عم اهيف ناكو ،لمجلا ةعقو ىلإ مهدئاقو همايأ يف دزألا سأر ،ناطحق
 رظنا .ةيواعم ةفالخ ىلإ شاع هنأ باوصلاو ،ةعقولا كلت يف لتق ليقو .اهراسي
 ٢٠٠. ص .٣ج مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا

 رظنا .ماللاب رافلج اهنومسي تعمس ام رثكأو ،نامع ةيحانب ةبصخم ةنيدم :رافرج )٤(
 .٨٢١ص ۔٢ ج ،نادلبلا مجعم ٠هللا دبع نب توقاي ،يومحلا

٢٤٥ 



 اهب نيذلاو برعلا نيب لخف ،ناواك ينب ةريزج ىلإ عطقا نأ نامرك ميظع ىلإ

 هيقلف ،مسقلا سأر ىلإ زمره نم ةعبرأ وأ فالآ ةثالث يف عطقف ،مهناوخإ نيبو

 اوقتلا املف ،[اهوبرعأف ]شاج اهمساو ،مسقلا ةريزج يف صاعلا يبأ نب نامثع

 .("كرهش مهدئاق ناكو ،نوكرشملا مزهناو كرهش هللا لتقف اديدش لاتق اولتاقت

 نمع نابيش ابأ تلأس :لاق يفوكلا نب هللا دبع نع ةشئاع نبا انثدحو :لاق

 ناك :لاق مهرمأ يف قحلاب كتربخأ تئش نا :لاقف نامع نم دزالاب عطق

 نب ملاظ ةرفص وبأ:نارمع سارو ،ينادحلا ناميلس نب ةربص ةءونش سأر

 ،رافرج نم اوربعف .يمضهجلا رفعج نب ديزي مهف نب كلام ينب سأرو ،قارس

 يف كرهش مهيلإ هجو ،«سراف ئطاش ىلإ نامع لهأ عوطق درجدزي غلب املف

 الاتق اولتتقاف كرهشب اوقتلاف مهاوقو مهبختنا دقو ،ةرواسألا نم افلأ نيعبرأ

 نبا كرهش وعدت برعلا تناكو ،نوكرشملا مزهناو كرهش لتقو اديدش

 هلتق يف كرتشا لاقيو ،يدمحيلا ديدح نب رباج هلتق يذلا ناكو ،ءاريمحلا

 هنأ نومعزي اميف ،بان ناكو ،يريمحلا ةرحلا يذ نب بانو ةرفص وبأ ةعامج

 :ارعش ") ءارعشلا ضعب لوقي كلذ يفو هادرأف ،كرهش نعط يذلا وه

 '"١كمرألا جاجعلا باتجت ليخلاو اكرهش ىدرأ ةرحلا يذ نبا بان

 ،قارعلا لهأ ضرأ ىلإ اومدق ىثح اوراس .كرهشب نامع لهأ رفظ املف

 لهأ نأ نومعزيف ،ريسيب ،نئادملاو ،ةفوكلا حاتتفا دعب كلذو ،حوب اولزنف

 نب رمع رمأ نيح [ةرصبلا مهمودق ناكو ،مهتلزنم مهودسح دق اوناك] ةرصبلا

 .صاقو يبأ نب دعس ىلإ بتك رمع نأ كلذو ،ةرصبلا رصبت نأ باطخلا

 .٩٣٢ص ،٢ج ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا(١)
 ٥ ٣٢. ص ‘،كسفن ردصملا )٢)

 ١ ص٦ ٦. ج ،نايعألا ةفحت :دبمح نب هللأ دبع ،يملاسلا :رظنا( )٣

٢٤٦ 



 :لاقف ،يدابعلا ةليفن نبا هاتأف ،لبإلا اهب حلصت ضرأب الإ حلصت ال برعلا نإ
 ىلع هلدف ،ةالفلا نع تلفسو ،[٩٠٣]ةيقبلا نع تعفترا ةعقب ىلع كلدأ

 ١) ةفوكلا

 نم كانه نمل اططخ ةرصبلا عضومب برضي نأ كلذ دعب ،رمع رمأو

 ناكو ،لزانملا مهسفنأل ونبي نأ مهرمأو ،ةلحم يف ةليبق لك لعجيو ،برعلا

 روس نب بعك مهنم ،الجر رشع ةينامث نامع لهأ نم ةرصبلا ىلإ مدق نم لوأ

 همحر باطخلا نب رمع ىلإ دفو ،مهف نب كلام نب ثراحلا نب طيقل ينب نم

 دزألا نم ةعامج نا مث أةرصبلا ىلع هللا همحر رمع هاضقتساف حوب نم هللا

 ،صالعلا يبأ نب حيرس نب قارس نب ملاظ رفعج يبأ عم نامع نم اومدق نيذلا

 ىلع لمعتساو ،نامثع ةفالخ مايأ ناك امل صاعلا يبأ نب نامثع دنج اوناك

 نم نيذلا دزأل ١ ةعامج ينع أ ظةةرصبلاب هيلا مهمضف رماع نب هللا دبع ةرصبلا

 .(" رصبلا ىلإ حوب نم مهلك مدقف نامع

 :[مهف نب كلام ينب فارشأ نم]

 دعس نب العملاو يميلصلا كارع نب ةعيبس :مهف نب كلام ينب فارشأ نمو

 ىلإ ابد لهأ نأش يف اوجرخ نيذلا مهو ،يديدحلا موثلك نب ثراحلاو يمامحلا

 ةفيذح هجو ،هنع هللا يضر ،قيدصلا ركب ابأ نا كلذ ربخ نم ناكو ةنيدملا

 ههجوف رصب هل ناكو ،راصنألا فيلح قراب نم وهو ،ينافلغلا نصحم نبا

 لوأنت مهقدصيل مهف نب ثراحلا دلو يف راص اّسلف ،مهتاقدصل اريمأ نامع ىلا

 مهتطع أف ةنسم ةاش ةضيرف اهيلع ناكو ‘ [ةافعلا نم [ ة رما هباحصأ صعب

 اي :تدانف اودارأ ام اوذخاف ،اهولبقي نأ اوبأف ةنسملا ةاشلا ناكم۔ًاقانع و ،ًادوتع

 )١( ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج٢۔ ص٣٢٥.
 )٢( كسفن ردصملا ص٦ ٣٢.

٢٤٧ 



 موقلا نوكي نا فاخو اوتبثا ،[ةيلهاج ةوعد ]:هباحصأل ةفيذح لاقف ،كلام لآ

 ةنيدملا ىلإ مهب ىضمف ،ليلق مهو مهنم ًاسانأ ذخاف مهيلع راغأف ،اودترا دق

 نب ثراحلاو ،يمامحلا دعس نب العملاو ،يميلصلا كارع نب ةعيبس هعبتاو

 ىلع انإ هللا لوسر ةفيلخ اي :اولاقف ،ركب يبأ ىلإ اودفوف ،مهباحصأب كلام
 نع عجرن ملو ،ةعاط نم أدي عزنن ملو ةاكز عنمن ملو ،هنع لقتنن مل .انمالسإ

 نا ىلإ انيديأ انففكف ناك ام موقلا نم ناك دقو [كبحاص انيلإ لجع دقو] ،نيد

 متئش ناو لاملا متيلخ متئش نإ :برعلاب تعنص ام مكب عنصأ لاقف ،كانيتأ

 ىلع نووري ام ىلع ناكف ،لاملا ذخ لب :اولاقف ،لاملا تذخأو ،يبسلا تيلخ

 .اا ملعأ هللاو امهرد نوسمخو ةيام عبرأ مهنم ريسأ لك

 يف هنع هللا يضر ،قيدصلا ركب يبأ ىلإ جرخ كارع نب ةعيبس نا لاقيو

 موقلا ميعز ةعيبس ناكو ،[ينافلغلا نصحم نب] ةفيذح مهذخأ نيذلا ابد قش

 باطخلا نب رمع هامسف ةبلعث العملا مسا ناكو ،يمامحلا دعس نب العملاو

 رمأب ماقو هنع هللا يضر ،ركب وبأ تام دقو ةنيدملا اومدقف ،العملا ،هللا همحر

 ام مكب عنصأس ينإ :لاقف ،ابد لهأ يبس يف هاملكف باطخلا نب رمع سالا

 ناك نيتياورلا يأب ملعأ هللاو “برعلاب هنع هللا يضر ركب وبأ عنص
 . ٢ )با وصلا

 )١( ،باسنألا :ملسم نب ةملس ،يبتوعلا ج٦٢، ص٢٤٠۔ ٢٤١.
 ( ٢ ) ‘،هسفن ردصملا ص١ ٤ ٢.

٢٤٨ 



 سماخلا بابلا

 هثيدحل تايوارلا .مهئاسنو راصنألا نم راتخملا يبنلا باحصأ ركذ يف

 نيعمجأ نيملاعلا بر تاولص نيح لك يف مهيلعو هيلع ،راونألاب قرشملا

 :سيق نب بعك نب يبأ

 سيق نب بعك يبأ نب يبأ ،مهنع هللا يضر .ةيباحصلا راصنألا ريهاشم نمف

 تاللا ميت راجنلاو .راجنلا نب كلام نب ورمع نب ةيواعم نب ديز نب ديبع نبا

 ونبو ،يواعملا يراصنألا ربكألا جرزخلا نب [٠١٣]ورمع نب ةبلعث نبا

 تنب ةليدج يهو اهيلإ نوبسني مهمأ يهو ةليدج ينبب نوفرعي ورمع نب ةيواعم

 نب مشج نب بضغ نب كلام نب ةثراح دبع نب بيبح نب هللا دبع نب كلام

 ۔(')(يبأ يتمأ أرقا) :لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع يور ،جرزخلا

 نآرقلا كيلع أرقا نأ ترمأ) :هل لاق هنأ ،ملسو هيلع هللا ىلص هنع يورو

 .() حرشلا اهب لوطي ةريثك يبأ بقانمو ("(نآ رقلا كيلع ضرعأ[وأ]

 :[سنا نب ذاعم نب يبأ]

 كلام نب ورمع نب ةيواعم نب ديز نب ديبع نب ةصيبق نب سنأ نب ذاعم نب يبأ

 ةنوعم رئب موي التقو ،ًادُخأو ،۔اردب ذاعم نب سنأ ،هيخأ عم.دهش.راجنلا نبا

 .") هللا امهمحر نيديهش

 ١٦٢4. ١ج باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا :رظنا ) ( ١

 )٢( فنصملا يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ ١٢/  0١٤١ةيلحلا يف ميعن وبأ ٢٥١/١.

 )٣( ،باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا نع (فرصتب ) القن ج١،
 ص١٦١- ١٦٢. هسفن ردصملا يف ةداملا ةعسوتل رظناو ص١٦١۔ ١٦٢۔ ١٦٣ ١٦٤.ابن

 ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ :يرزجلا دمحم نب يلع نسحلا وبأ ،ريثألا ج١ ٠ ص٤ ٧ ١ .

 )٤( باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا :رظنا ج١، ص١٦٥.
 ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ :يرزجلا دمحم نب يلع نسحلا وبأ .ريثألا نبا ج١.ص١٧٢.

٢٩ 



 :[يراصنتألا ةرامع نب يبأ]

 حسملا يف رخآ ثيدح هلو ،ةرامع نبا هنإ لاقيو يراصنألا ةرامع نب يبأ

 دانسإ يف برطضيو ،نطق نب بويأو .يسن نب ةدابع هنع ىور نيفخلا ىلع

 وه امإو ،أطخأ هنإ نولوقي مهنأل،ريبكلا خيراتلا يف يراخبلا هركذي ملو هثيدح

 هنم عمسو هآر هأ ركذو ،ةلبع يبأ نب ميهاربإ لاق كلذك ،مارح مأ نب يبأ

 .")هللا دبع همسا مارح ىبأ وبأو

 :[ريضح نب ديسأ]

 دبع نب ديز نب سيقلا ئرما نب عفار نب كيتع نب كامس نب ريضح نب ديسأ

 ماشه نب ذاعم ىور ،ىسيع وبأ ،(""جرزخلا نب ثراحلا نب مثج نب لهشألا

 يبنلا يللاق :لاق ريضح نب ديسأ نع ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نع هيبأ نع

 ابأ ىنكي :ليقو ىيحي ابأ ىنكي :ليقو ،(ىسيع ابأ اي ) :ملسو هيلع هللا ىلص

 وبأ رهشألاو نونلاو داصلاب نيصحلا ابأ :لاقيو ريضحلا ابأ :ليقو ،كيتع

 بعصم دي ىلع ،ذاعم نب دعس لبق ملسأ ،هريغو قاحسإ نبا لوق [وهو] ،ىيحي

 ةنس ةيناثلاو ىلوألا ةبقعلا نيب ناكو ةيناثلا ةبقعلا دهش نمم ناكو ،ريمع نبا

 .ميهاربإ نع يسيواألا زيزعلا دبع نع يراخبلا ركذ كلذك ،آاردب دهشي ملو

 مل راصنألا نم ةثالث :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع ىلإ ةلمج دانسإب ثيدحلاو

 نب ديسأو ذاعم نب دعس لهشألا دبع ينب نم مهلك الضف مهيلع دتعي دحأ نكي

 ةنس نابعش يف ريضح نب ديسأ يفوتو ("ارشب نب دابعو ريضح

 .١،٥٦١ج باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ىربلا دبع نبا :رظنا )١(

 اهيف ليقف ،هتينك يف فلتخا "يلهشألا يراصنألا سيوألا نب كلام نب ورمع نب " ةيقب هبسنلو )٢(
 يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا :رظنا "ىسيع ابأ ىنكي ليق " :لاوقأ ةسمخ
 ١. ٥٨ص 9 ج باحصألا ةفرعم

 .٦٨١ص ١0ج 4 باحصألا ةفرعم يف ،باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا :رظنا ( )٣

٢٥ ,4 



 هلا همحر ،باطخلا نب رمع هلمحو نيرشعو [ىدحإ] ةنس :ليقو ،نيرشعو

 .هيلع ىلصو ،عيقبلاب هعضو ىتح ،لهشألا دبع ينب نم نيدومعلا نيب

 ةعبرأ هيلع دجوف ،[هتيصو يف رمع رظنف] هللا امهمحر رمع ىلإ ىصوأو

 هسفنب هشعن لمح هلإ ليقو ،هنيد ىضقو ،فالآ ةعبرأب هلخن عابف ،رانيد ،فالآ

 .('هيلع ىلصو ةدمعألا ةعبرألا نيب

 :[يراصقألا ةبلعث نب ديّسأ]

 .('بلاط يبأ نب يلع عم نيفصو اردب دهش يراصنألا ةبلعث نب ديسأ

 :[يراصتألا عوبري نب ديسأ]

 جرزخلا نب ورمع نب ةثراح نب فوع نب رماع نب يدلا نب عوبري نب ديسأ
 .(")اديهش ةماميلا موي لتقو ادحأ دهش ،يدعاسلا يراصنألا ةدعاس نبا

 :[يثراحلا يراصنألا ةدعاس نب ديسأ ]

 نب ةثراح نب ةعدجم نب مشج نب [يدع نب] رماع نب ةدعاس نب ديسأ

 لهس مع وهو ةمثيخ وبأ هوخأو وه ادحأ دهش ،[يثراحلا] يراصنألا ثراحلا

 . ) ٤ ( د ثب . نب ا

 ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا نع (فرصتب ) القن )١(
 ۔٥٨١ص هسفن ردصملا ةداملا ةعسوتل :رظناو ١٨٦. ۔٥٨١ص ،١ج باحصألا
 ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ :يرزجلا دمحم نب يلع نسحلا وبأ ،ريثألا نب٦
 6١ ص٢٤٠۔ ٢٤٢. ج

 ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا نع (فرصتب ) القن )٢(
 .٦٨١ص ،١ج باحصألا
 .ج باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا :رظنا (٣)

 .٧٨١ص

 ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا :رظنا "يثراحلا " ةيقب هبسنلو )٤(
 .٧٨١ص.١ج باحصألا

٢٥١ 



 :[يثراحلا ريهظ نب ديسأ]

 ليزن نب [مشج نب ]ورمع نب ديز نب يدع نب ]٣١١[ عفار نب ريهظ نب ديسأ

 يراصنألا سوألا نب كلام نب ورمع نب جرزخلا نب ثراحلا نب ةثراح نبا

 لاق ةباحصلا رابك نم هوبأو ،ةياور هيخأو عفار نب ريهظ هيبألو هل ،يثراحلا

 نيرغصتسملا نم ناكو ةنيدملا لهأ يف هدادعو ،تباث ابأ ديسأ ىنكي :يدقاولا

 دربألا وبأ هنع ىورو ،جيدح نب عفار مع نبا وهو قدنخلا دهشو ،دحأ موي

 ىلصف ابق [دجسم] ىتأ نم ) :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةمطخ ينب ىلوم
 ١"(. ناورم نب كلملا دبع ةفالخ يف يفوتو ('(ةرمعك تناك هيف

 :[يراصختألا ةداتق نب سنأ]

 نب كلام نب ديز نب ديبع نب ثراحلا نب دلاخ نب ةعيبر نب ةداتق نب سنأ

 موي لتقو اردب دهش ةيراصنألا سوألا نب كلام نب فوع نب ورمع نب فوع

 مازخ تنب ءاسنخ جوز ناك لاقيو فيرش نب سنخألا هلتق اديهش دحأ
 . )٣( ةي دسأل ا

 :[يعازخلا يشخم نب ةيمأ]

 نب ىتثملا هنع ىور كلا دبع ابأ ىنكي ةبحص هل ،يعازخلا يشخم نب ةيمأ

 ةيمستلا يف دحاو ثيدح هلو .كيخأ نبا وهو يشخم نب نمحرلا دبع

 )١( ريبكلا خيراتلا يف يراخبلا هجرخأ ج٢، ص٤٧.
 )٢) باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا :رظنا ج١.

 ص١٨٧.وانظر دسأ :يرزجلا دمحم نب يلع نسحلا وبأ ،ريثألا نبا :ةداملا ةعسوتل

 ج ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا ١ ص٢٤٥.

 )٣( باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا نع القن ج١،
 ص١٨٧. دسأ :يرزجلا دمحم نب يلع نسحلا وبأ ،ريثألا نبا :ةداملا ةعسوتل رظناو

 ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا ج١، ص٢٤٣۔ ٢٤٤.

٢٥٢ 



 .() لكألا ىلع

 :[يراصختألا ةداتق نب سنأ]

 مهملعأو (")راصنألا لضافأ نم ناك ،سينأ لاقيو ،يراصنألا ةداتق نب سنأ

 .مهلضفأو

 :[يراصتألا ذاعم نب سنأ]

 نب كلام نب ورمع نب ةيواعم نب ديز نب ديبع نب سيق نب ''اذاعم نب سنأ

 لتق :لوقيف قاحسإ نبا امأف .همسا يف فلتخاو ،ًاردب دهش يراصنألا راجنلا

 نب دّمحم نب هللا دبع لاقو .ذاعم نب سوأ هيف لتق هنأ الإ ةنوعم رئب موي

 لوسر عم ،اهلك دهاشملاو ،قدنخلاو ،ًردب دهشو ێانركذ امك هبسن نإ :ةرامع

 )١(. نامثع ةفالخ يف تامو ،ملسو هيلع هللا ىلص ها

 : [يراصختألا صضلنلا نب سنأ]

 نب منغ نب رماع نب بدنج نب مازح نب ديز نب مضمض نب رضنلا نب سنأ
 دحأ موي لتق ،يراصنألا كلام نب سنأ مع ةيراصنألا راجنلا نب يدع

 )١( باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا :رظنا ج١۔،
 ص٢٠١۔- ٢٠٢. دسأ :يرزجلا دمحم نب يلع نسحلا وبأ .ريثألا نبا :ةداملا ةعسوتل رظناو

 ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا ج١، ص٢٩٢۔ ٢٩٣.
 )٢( باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا :رظنا ج١،

 ص١٩٧. دسأ :يرزجلا دمحم نب يلع نسحلا وبأ .ريثألا نبا :ةداملا ةعسوتل رظناو
 ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا ج١، ص٢٩٢۔ ٢٩٣.

 باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا :رظنا "سنأ نبا " )٣(
 .٧٩١ص ،١ج

 ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا نع (فرصتب ) القن )٤(
 نب يلع نسحلا وبأ ،ريثألا نبا :ةداملا ةعسوتل رظناو .٧٩١ص ،۔١ج باحصألا
 .٩٩٢ص ،١ج ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ :يرزجلا دمحم

٢٥٢٣ 



 .(') اديهش

 :[يلهشألا سوأ نب سنأ]

 اديهش قدنخلا موي لتق ،يلهشألا يراصنألا ورمع نب كيتع نب سوأ نب ننأ

 دهشي ملو ‘ ًادحأ كلذ لبق دهش دق ناكو اطخ هلتقف مهسب ديلولا نب دلاخ هامر

 (٦٢) ا ر ذل

 :[يراجنلا يجرزخلا كلام نب سنأ

 مداخ ،يراجنلا يراصنألا ا"أديز نب مضمض نب رضنلا نب كلام نب سنأ

 نب سنأ همع مساب يمس ،ةزمح ابأ ىنكي ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هيلع هللا ىلص يبنلا مدقم موي ناك ةيراصنألا ناحلم تنب ميلس مأ همأ رضنلا

 ةرصبلاب تام نم رخآ هلإ :رمع وبأ لاق نينس رشع نبا وهو ةنيدملا ملسو

 نمم هدعب تام ادحأ نا ملعأ امو ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نم

 نم هبلص نم مدق هنإ :لاقيو ،ليفطلا ابأ الإ ۔ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىأر

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ كلذو ،هتوم لبق ةئام وحن هدلو دلوو هدلو

 نمل ينإ :سنأ لاق ،ا")(هل كرابو ێًدلوو ،ألام هقزرا مهللا) :لاقف ،هل اعد

 )١( ،باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا :رظنا ج١۔،
 ص١٩٨. ةباغلا دسأ :يرزجلا دمحم نب يلع نسحلا وبأ .ريثألا نبا :ةداملا ةعسوتل رظناو

 ةباحصلا ةفرعم يف ج١، ص٣٠٠- ٣٠١.
 )٢( ،باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا :رظنا ج١،

 ص١٩٨.

 ورمع نب ةبلعث نب راجنلا نب يدع نب منغ نب رماع نب دنج نب مارح نبا " ةيقب هبسنل )٣(
 ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا :رظنا "ةثراح نب جرزخلا نب
 ١٩٩. ۔٨٩١ص ،١ج باحصألا

 )٤( ،حيحصلا يف ملسم وبأ هجرخأ ج٤“‘ ص١٩٢٨.

٢٥٤ 



 مهنم ادلو نونامث كلام نب سنال دلو هتا : لاقيو ‘ ادلوو آ٦لام راصنألارثكأ

 ةيناثلاو ةصفح ىمست نهادحا ٢ ١ ٣] ]ثاانإ يقابلاو ‘ اروكذ نوعبسو ةينامث

 . )١ ورمع مأ ىئكث

 :[يريشقلا كلام نب سنأ]

 وبأ هنع ىور ريشق وخأ بعكو ،يبعكلا :لاقيو ،يريشقلا كلام نب سنأ

 هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هثيدح ٠يريشقلا ةداوس نب هللا دبع و ةبالق

 . )٢ (ةالصلا رطشو موصلا رفاسملا نع عضو هللا نا) : لوقي هعمس

 :[ يراصنألا يثراحلا ريهظ نب سنأ]

 هللا لوسر عم دهش ،ريهظ نب ديسأ وخأ ،يراصنألا يثراحلا ريهظ نب سنأ

 نب ] سنأ نب تباث نب نيسح هديفح نع هثيدح ،ًادحأ ،ملسو هيلع هللا ىلص

 .(" [ يب 9

 :[يراصتألا تباث نب سروأ]

 نب '")يدع نب ةانم نب ديز نب ورمع نب مارح نب رذنملا نب تباث نب سوأ

 ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ۔ربلا دبع نبا نع (فرصتب ) القن )١(
 ١٩٨ ص هسفن ردصملا :ةداملا ةعسوتل رظناو ١٩٩ ٢٦٠٠. ۔٨٩١ص ،١ج باحصألا

 ٢٠٠. ج ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ :يرزجلا دمحم نب يلع نسحلا وبأ ،ريثألا نبا 9

 ص٢٩٤۔ ٢٩٥.
 )٢( ج باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا :رظنا ١،

 ص٢٠٠.انظر يئاسنلل ننسلا يف ثيدحلا صن ٤/ ١٨١. نبا :ةداملا ةعسوتل رظناو
 ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ :يرزجلا دمحم نب يلع نسحلا وبأ .ريثألا ج0١

 ص٢٩٣۔ ٢٩٤.
 )٣( ج باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا :رظنا 60١

 ص٢٠٠- ٢٠١.وانظر :يرزجلا دمحم نب يلع نسحلا وبأ .ريثألا نبا :ةداملا ةعسوتل
 ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ ج١، ص٢٩٠- ٢٩١.

 ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا :رظنا "ورمع نبا " )٤(
 .٦٠٢ص ،١ج باحصألا

٢٥٥ 

 



 يف ،ًاديهش دحأ موي لتقو ،اردبو ،ةبقعلا دهش يراصنألا راجنلا نب كلام

 تباث نب سوأ دهش :يدقاولا لاقو ،يراصنألا ةرامع نب دّمحم نب هللا دبع لوق

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم.اهلك دهاشملاو ،قدنخلاو ،۔ًادحأو ،اردب

 ،حصأ دّمحم نب هللا دبع هلاق يذلا لوقلاو ،ةنيدملا يف نامثع ةفالخ يف يفوتو

 .( ةبحص سوأ نب دادش هنبالو رعاشلا ،تباث نب ناسح وخأ وهو ملعأ هللاو

 : [يراصنتألا يلبحلا يلوخ نب سروأ]

 يلبحلا ملاس نب كلام نب ديبع نب ثراحلا نب هللا دبع نب يلوخ نب سوأ

 ىلص هللا لوسر ىخآو ،ةلمكلا نم ناك :لاقيو «يجرزخلا يراصنألا

 قدنخلاو ،ًادحأ دهشو ،يدسألا بهو نب عاجش نيبو هنيب ،ملسو هيلع كلا

 هلسغ اودارأو ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ضبق اسلف ،اهلك دهاشملاو

 اانضعب رضحيلف هلاوخأ انإف هللا هللا :بابلا ىلع تدانو راصنألا ترضح

 لخدف ،يلوخ نب سوأ ىلع اوعمتجاف ،مكنم لجر ىلع اوعمتجا :مهل ليقف

 نبا سوأ يفوتو ،هتيب لهأ عم هنفدو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لسغ رضحف

 .(") نافع نب نامثع ةفالخ يف ةنيدملا يف يلوخ

 : [يراصنخألا تماصلا نب سزأ]

 نب ملاس نب منغ نب ةبلعث نب رهف نب مرصأ نب سيق نب تماصلا نب سوأ
 عم ،دهاشملا رئاسو ،ًادحأو ،ًاردب دهش ،يراصنألا جرزخلا نب فوع

 )١( ج باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا :رظنا ١

 ص٢٠٦. ةباغلا دسأ :يرزجلا دمحم نب يلع نسحلا وبأ ةريثألا نبا :ةداملا ةعسوتل رظناو
 ةباحصلا ةفرعم يف ج١، ص٤ ٣١.

 )٢( باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا :رظنا ج١،
 ةباغلا دسأ :يرزجلا دمحم نب يلع نسحلا وبأ .ريثألا نبا :ةداملا ةعسوتل رظناو .٦٠٢ص

 ١ ص٣٢٠۔ ٣٢٢١. ج ةباحصلا ةفرعم يف

٢٥٦ 



 نم رهاظ يذلا وهو ،نامثع نمز ىلإ يقبو ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 رقكي نأ ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأف ،رقكي نأ لبق اهئطوف هتأرما

 نب ناسح نع ىور انيكسم نيتس ىلع ريعش نم ًاعاص رشع ةسمخب

 :لئاقلا وهو ارعاش ناكو ،تماصلا نب سوأو .ةيطع

 )ءامسلا ءام نم شاع هوبأ يدجو ورمع ايقيزم نبا انأ

 :[يراصتألا مقرألا نب سوأ]

 نب ثراحلا ينب نم ةيراصنألا نامعنلا نب سيق نب ديز نب مقرألا نب سوأ

 .(') اديهش دحأ موي لتق .جرزخلا

 : [يراصختألا هكافلا نب سوأ]

 .(")[اديهش ربيخ موي لتق «سوألا نم] ،يراصنألا هكافلا نب سوأ

 :[يثراحلا يظيق نب سوأ]

 دهش ،يثراحلا يراصنألا ةثراح نب مشج نب ديز نب ورمع نب يظيق نب سوأ

 الو هيبأ عم ،ًادحأ سوأ نب ةبارع رضحي ملو هللا دبعو ةشابك هانباو وه ثادحأ

 . ) ذئموي هدرف ملسو هيلع هللا ىلص هللأ لوسر هرغصتسا هنأل هيوخأ

 .ج باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا ٠هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا :رظنا( )١

 ةباغلا دسأ :يرزجلا دمحم نب يلع نسحلا وبأ ريثألا نبا :ةداملا ةعسوتل رظناو .٧٠١ص
 .٣٢٣ص ،١ج ةباحصلا ةفرعم يف
 ،١ج باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ربلا دبع نبا :رظنا(٢)
 ةباغلا دسأ :يرزجلا دمحم نب يلع نسحلا وبأ ريثألا نبا :ةداملا ةعسوتل رظناو .٧٠٢ص
 .١١٣ص ،١ج ةباحصلا ةفرعم يف

 .ج باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا ٠هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا :رظنا( )٣

 .٧٠٢ص
 )٤( باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي .ربلا دبع نبا :رظنا ج١،

 ص٢١١. ةباغلا دسأ :يرزجلا دمحم نب يلع نسحلا وبأ ،ريثألا نبا :ةداملا ةعسوتل رظناو
 ةباحصلا ةفرعم يف ج١، ص٣٢٦۔ ٣٢٧.

٢٥٧ 



 :[يجرزخلا ةرارز نب دعسأ]

 راجنلا نب كلام نب منغ نب ةبلعث نب هللا ديبع نب سدع نب ةرارز نب دعسأ

 ةبقعلا دهش ێًبيقن ،ًايبقع ناكو ،اهب رهتشاو ،هتينك هيلع تبلغ ،يجرزنخلا

 وأرفن ةتس يف ىلوألا ةعيبلا تناكو ،امهيف ]٣١٣[ عيابو ةيناثلاو ىلوألا

 ةمامأ وبأو ،الجر نيعبس يف ةثلاثلاو ةالجر رشع ينثا يف ةيناثلاو ،ةعبس

 عمج نم لوأ :لاق هئأ كلام نب بعك نع هدانسإب قاحسإ نبا ركذو ،مه رغصأ

 :لاق ،تامضخلا عيقن اهل لاقي ةضايب ينب ةرح نم ةمزه يف ةنيدملا يف انب
 .(') ملعأ هللاو ةالجر نوعبرأ :لاق ؟ذئموي متنك مك :هل تلقف

 :[يقرزلا ديزي نب عسأ]

 ةثراح دبع نب قيرز نب رماع نب ةدلخ نب ديزي نب هكافلا نب ديزي نب دعسأ

 قاحسإ نبا باتك يف سيلو ،ًاردب دهش نميف ةبقع نب ىسوم هركذ .يراصنألا
 .(") ملعأ هللاو ۔اردب دهش نمم هتأ

 : [يراصخألا عوبري نب دسأ]

 .(") اديهش ةماميلا موي لتق يجرزخلا يدعاسلا يراصنألا عوبري نب دعسأ

 ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا نع (فرصتب ) القن )١(
 ١٧٦. ۔٥٧١ص هسفن ردصملا :ةداملا ةعسوتل رظناو ١٧٦. ۔٥٧١ص ،١ج باحصألا
 9 ج ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ :يرزجلا دمحم نب يلع نسحلا وبأ ريثألا نبا

 نب فسوي ربلا دبع نبا :رظنا "قيرز ينب نم ،يقرزلا " ةيقب هبسنل ٢٠٦. ۔٥٠٢ص
 .٦٧١ص ١ ج باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع

 ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا نع (فرصتب ) القن )٢(
 دمحم نب يلع نسحلا وبأ .ريثألا نبا :ةداملا ةعسوتل رظناو .٦٧١ص ،١ج باحصألا
 ٢٠٩. ۔٨٠٢ص ،١ج ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ :يرزجلا

 )٣( باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا :رظنا ، ج١،
 ص١٧٦.

٢٥٨ 



 ٠ ا ي راصنأل ١ فينح نب ليهس نب دعسأ [

 روهشم ةمامأ وبأ ةباحصلا رابك نم يراصنألا فينح نب لهس نب دعسأ

 ‘ نيماعب هتافو لبق ،ملسو هيلع هللا ىلص فللا لوسر دهع ىلع دلو كتينكب

 يبأ كمأ يبأ هدج مساب هامسو هل اعدف ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هب يتأو

 رابك نم ءاملعلا نم ءالجألا دحأ وهو كتينكب هانكو ةرارز نب دعسأ ةمامأ

 كهيبحص الو » ائيش ملسو هيلع هللا ىلص يننلا نم عمسي ملو ةنيدملاب نيعباتلا

 نب لهس هوبأو ،هملع ةرازغو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هكاردإل هانركذ امإو

 ةئام ةنس لهس نب ةمامأ وبأ يفوتو .ردب لهأ نم ةباحصلا رابك نم فينح

 .(')ةنس نيعستو فين نبا وهو

 :[ يراصنخألا ةرجب نب ملسأ]

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةظيرق ينب يف هثيدح يراصنألا ةرجب نب ملسأ

 مئانغ يف هلعج تبني مل نمو ‘،مهنم رعشلا تبنأ نم قنع برض ملسو

 الو ‘ ةورف يبأ نب قاحسا ىلع رودي هنأل ٠ فبعض هثيدح دانسا نيملسملا

 .(" بسن هل حصي

 :[يريمحلا هللا دبع نب عرقألا]

 يذ] ىلا ،ملسو هيلع هللا ىلص 1 لوسر هثعب ،يريمحلا هللا دبع نب عرقألا

 .") نميلا ةفئاطو [ناَّرُم

 )١( ،باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا :رظنا ج١، ص١٧٦-
 ٧. ةفرعم يف ةباغلا دسأ :يرزجلا دمحم نب يلع نسحلا وبأ ريثألا نبا :ةداملا ةعسوتل رظناو

 ۔‘ ١ج ةباحصلا ص٢٠٦۔ ٢٠٧.

 .٩٧١ص ،١ج ،باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا :رظنا(٢)
 ةفرعم يف ةباغلا دسأ :يرزجلا دمحم نب يلع نسحلا وبأ ،ريثألا نبا :ةداملا ةعسوتل رظناو
 ٢١٣. ۔٢١٢ص ،١ج ةباحصلا

 )٣( باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا :رظنا ج١، ص٤ ١٩.

٢٩ 



 :[يلهشألا ذاعم نب سايا]

 نب نيصحلا نع قاحسإ نبا ركذ ،لهشألا دبع ينب نم ذاعم نب سايا

 امل هئأ ،ديبل نب دومحم نع ،يلهشالا ذاعم نب [دعس نب ورمع نب] نمحرلادبع

 سايإ مهيف ،لهشألا دبع ينب نم ةيتف هعمو ةكم ،عفار نب سنأ سينخلا وبأ مدق

 لوسر مهب عمس ،ج رزخلا نم مهموق ىلع شيرق نم فلحلا نوسمتلي ذاعم نبا

 امم ريخ ىلإ مكل له ) :لاقو ،مهيلإ سلجف ،مهاتأف ،ملسو هيلع هللا ىلص هلا

 ىلإ مكوعدأ ىدابعلا ىلإ هللا ينثعب هللا لوسر انأ: لاق ؟كاذ امو :اولاق ؟هل متنج

 .(')(باتكلا يلع لزنأو ائيش هب اوكرشت الو هلا اودبعت نأ

 يأ ،ًاثدح ناكو ذاعم نب سايإ لاقف ،نآرقلا مهيلع التو مالسإلا مهل ركذ مث

 ،ءاحطبلا نم ةنفح عفار نب سينخلا وبأ ذخأف ،هل متئج امم ريخ هللاو اذه موق

 .اذه ريغل انئج دقل خيرمعلف كنم انعد :لاقو ذاعم نب سايإ هجو اهب برضف

 ىلإ اوفرصناف مهنع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماقو سايإ تمصف :لاق

 ذاعم نب سايإ ثبلي مل مث :لاق جرزخلاو سوألا نيب ثاعب ةعقو تناكف ةنيدملا

 هتوم دنع يموق نم رضح نم ينربخأف :ديبل نب دومحم [٤١٣]لاق .كله نأ

 امف ،تام ىتح ،هحبسيو هدمحيو ، هربكيو ‘ هللا للهي هنوعمسي اولازي مل مهنأ

 سلجملا كلذ يف مالسإلا رعشتسا ناك دقلو ،ًاملسم تام هنأ نوكشي اوناك

 لبق الإ هرهظي ملف ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةكربب ريثك ملع هل راصو

 ديمحتلاو ريبكتلاو ليلهتلاو رافغتسالا نم ناك ام هنم ناكو مايأب هتوم

 . )٢ ىلاعت هللا همحر هتوم دنع حيبستلاو

 )١( لبنح نبا دنسم يف ثيدحلا صن رظنا ٢٧/٥ ٤.

 )٢( باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا :رظنا ،ج١،

 ص٢١٣۔ ٢١٤.

٢٦٠ 



 :[يراصنتألا ةقدو نب ساايا]

 موي لتق يجرزخلا فوع نب ملاس ينب نم يراجنلا يراصنألا ةقدو نب سايإ

 .() اردب دهشو ةماميلا

 :[يراصنتألا يدع نب سايا]

 ،راجنلا ينب نم كلام نب ورمع ينب نم ،يراجنلا يراصنألا يدع نب سايإ

 .("أ قاحسإ نبا هركذي ملو اديهش ،دحأ موي لتق

 :[يلهشألا سوأ نب سايا]

 نب ملعألا دبع نبا :لاقيو ،ىلعألا دبع نب ورمع نب كيتع نب سوأ نب سايإ

 نب كلام نب ورمع نب جرزخلا نب ثراحلا نب مشج نب ءاروعز نب رماع

 .(") اديهش دحأ موي لتق ،لهشألا دبع وخأ مثج نبا ءاروعز و ،سوألا

 :[يدنكلا سباع نب سيقلا ؤرما]

 ضرأب ريجنلا حتف دهشو ةبحص هل ،رعاشلا يدنكلا سباع نب سيقلا ؤرما

 نب يدع تعمس :لاق ،يبأ ينأبنأ :لاق ريرج نب بهو هثيدح ىورو ،نميلا

 مصتخا :لاق ،هثدح هنأ ،ةريمع نب سرعلاو ظةويح نب ءاجر نع ثدحي يدع

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ تومرضح نم لجرو ،سباع نب سيقلا ؤرما

 ةنيبلا [يمرضحلا] ،ملسو هيلع هللا ىلص فللا لوسر لأسف اضرأ يف ،ملسو

 (١) ج باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا :رظنا 9

 ص٦١٤.
 )٢( هسفن ردصملا ص٤ ٢١.

 دمحم نب يلع نسحلا وبأ .ريثألا نبا :ةداملا ةعسوتل رظناو ٢١. ٤ص ،هسفن ردصملا )٣(
 ٣٤٣. ص ،١ج ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ :يرزجلا

 ،١ج باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا :رظنا(٤)
 .٤١٢ص

 دمحم نب يلع نسحلا وبأ ،ريثألا نبا :ةداملا ةعسوتل رظناو .٤١٢ص هسفن ردصملا(٥)
 ٣٣٤. ۔٣٣٣ص ،١ج ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ :يرزجلا

٢٦١ 



 دبع نع ةناوع وبأ انثدح :لاق يسلايطلا ديلولا يبأ نع ىورو ،ثيدحلا ركذو

 لوسر دنع تنك :لاق هيبأ نع رجح نب لئاو نب ةمقلع نب ريمع نب كلملا
 هللا لوسر اي اذه :امهدحأ لاقف نامصخ هاتأف ،ملسو هيلع هللا ىلص كلا

 سباع نب سيقلا ؤرما وهو ةيلهاجلا يف يضرأ ىلع ىتأ ،كيلع هللا ىلص

 كلم :لاق ال :لاق ؟ةنيب كلأ :لاقف ۔اهعرزأ ضرأ يهو :رخآلا لاقف ،يدنكلا

 .() كاذ الإ هنم كل سيل لاق هيلع فلح ام يلابي سيل هنأ امأ :لاق ،هنيمي

 :[يراصنألا ورمع نب ةريسأ]

 تبلغ طيلس وبأ وه ،راجنلا نب يدع ينب نم هتينك هيلع تبلغ ،يراجنلا ةريسأ

 .(") ادحاو اردب دهش نميف قاحسإ نباو ،ةبقع نب ىسوم هركذ هتينك هيلع

 :[يدنكلا سيق نب ثعشألا]

 نب ةعيبر نب يدع نب ةلبج نب ةيواعم نب برك يدعم نب سيق نب ثعشألا

 نب عترم نب روث نب ةيواعم نب ربكألا ثراحلا نب رغصألا ثراحلا نب ةيواعم

 مه ةدنكو ،يدنكلا ديز نب ]ددأ نب ةرم نب يدع نب ريفع نب روث نب ةيواعم

 نب [ثراحلا دلو نم ديزي تنب ةشبك همأو دمحم ابأ ىنكي ،ريفع نب روث دلو

 .ةدنك دفو يف رشع ةنس ،ملسو هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر ىلع مدق ،ورمع

 نيتس يف سيق نب ثعشألا مدق :باهش نبا نع 0 قاحسإ نبا لاق ،مهسيئر ناكف

 لوقو ێمهمالسإو همالسإ ركذو ،هيف اليوط اربخ ركذو ةدنك نم !ابكار

 ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ربلا دبع نبا نع (فرصتب ) القن )١(
 يلع نسحلا وبأ .ريثألا نبا :ةداملا ةعسوتل رظناو ١٩٥. -٤٩١ص ،١ج باحصألا
 .٦٧٢ص ،١ج ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ :يرزجلا دمحم نب

 :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا :رظنا "يراصنألا ورمع نبا " ةيقب هبسنل )٢(
 ‘ ريثألا نبا :ةداملا ةعسوتل رظناو .٩١٢ص 6١ ج باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا

 .٧٤٢ص ،١ج ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ :يرزجلا دمحم نب يلع نسحلا وبأ

٢٦٢ 



 الو انما اوففن ال هنانك نب رضنلا ونب نحن) : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 يف ناكو ،ةدنك يف ًاعاطم اسيئر ةيلهاجلا يف ناكو [٥١٣].(انيبأ نم يفتنن

 ىلص يبنلا دعب مالسإلا نع دترا نمم ناك هتأ الإ .هموق يف ًاهيجو مالسإلا
 ىتأو ،هنع هللا يضر ،ركب يبأ ةفالخ يف مالسإلا ىلإ عجر مث ،ملسو هيلع هللا

 نب ثعشألا ىلإ رظنأ ينأك :باطخلا نب رمع ىلوم ملسأ لاق .اريسأ ركب ابأ

 تلعفو تلعف : لوقي وهو ،هنع هللا يضر ركب ابأ ملكي ، ديدحلا يف وهو ،سيق

 لعفف كتخأ ينجوزو كبرحل ىينقبسا :لوقي ثعشألا تعمسو ،كلذ ناك ىتح

 ،سيق نب ثعشألا اهجوزت يتلا قيدصلا ركب يبأ تخأ :رمع وبأ لاق ،ركب وبأ
 رمع فلختسا اسلف ثعشألا نب دمحم مأ يهو ةفاحق يبأ تنب ةورف مأ يه

 نئادملاو ةيسداقلا دهشف قارعلاا ىلإ صاقو يبأ نب دعس عم ثعشألا جرخ

 نيمكحلا ميكحت دهشو ێاهلزنو ةدنك يف اراد ةفوكلاب طتخاو دنواهنو ءالولجو

 هيلع ىلصو ةفوكلاب نيعبرأو نينثا ةنس تامو ،باتكلا دوهش رخآ ناكو

 ىلص هللا لوسر ىلع مدق ،ثعشألا نأ يورو .بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا

 لكأ ونب نحن هللا لوسر اي :اولاقف ،ةدنك نم ابكار نيثالث يف ملسو هيلع هللا

 :لاقو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مسبتف ،رارملا لكأ نبا تنأو ،رارملا

 ىورو &''!(انيبأ نم يفتنن الو ،انمأ اوفقن ال ةنانك نب رضنلا وئبآ نحن )

 يبأ نب سيق هنع ىورو ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا نع ثيداحأ ثعشألا

 ةزانج تدهش :لاق [دلاخ يبأ نب ليعامسإ نع ةنييع نب نايفس ىورو] مزاح

 لاقو .دترت ملو تددترا ينإ :لاقو اريرج ثعشألا مدقف ثعشألاو ريرج اهيف

 لتقم دعب نيعبرأ ةنس دّمحم ابأ ىنكيو يدنكلا ثعشألا تام :نامثع نب نسحلا

 )١( ،لبنح نبا دنسم يف ثيدحلا صن رظنا ج٥، ص٢١١۔ ٢١٢.

٢٦٢٣ 



 .' ٬ اموي نيعبراب بلاط يبا نب يلع

 :[ريمح نب دبرأ]

 ىلارجاه نميف قاحسإ نبا نع دعس نب ميهاربإ هركذ ،ريمح نب دبرأ
 (٢) .ةنيدملا

 :[يبرأملا يئابسلا لامج نب ضيبأ]

 ىورو دزألا نم هنأ :لاقي ،نميلا برأم نم يبرأملا يئابسلا لامج نب ضيبأ

 هعطقا هنأ هنع يورو ،كارألا نم ىمحي ام ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع

 لوسر اي :هدنع لجر هل لاق هايإ هاطعأ املف ،كلذ هلأس ذإ ،برأمب يذلا حلملا

 هنع ىور (نذإ الف) ملسو هيلع هللا ىلص لاقف ،“بنذعلا ءاملا هتعطقأ امتإ هللا

 نع ةعيهل ةياور نم دعس نب ليهس ثيدح يفو هريغو نادملا دبع نب ريمس

 ناك لجر مسا ريغ ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنعو ةداوس نب ركب

 .(" ضيبأ هامسف دوسأ همسا

 :[يعازخلا ديز نب مرقأ]

 رظن هنأ ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ىور يعازخلا ديز نب مرقأ

 ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ةربلا دبع نبا نع ( فرصتب ) القن )١(

 نب يلع نسحلا وبأ ‘ ريثألا نبا ٠ةداملا ةعسوتل رظناو . ٢٦٢٠ ) ٢٢ ص 6 ١ ج باحصألا

 6١ ص٢٤٩۔ ٢٥٠ ٢٥١. ج ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ :يرزجلادمحم

 )٢( ص ،١ج .باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا :رظنا ٢٢٣.
 ريثالا نبا ؛ةداملا ةعسوتل رظناو ٠ ةفرعم يف ةباغلا دسأ :يرزجلا دمحم نب يلع نسحلا وبا

 ج ةباحصلا ١ “ ص ١٨٥١٤.

 مضب نايحل يذ نب دثرم نب لامح نب ضيبا وه " الماك هبسن ريثالا نبا ركذو .٤٢٢ص 0١ ج

 نب دعس نب ددس نب ديز نب كلام نب نادعم نب ليبحرش نب ذاعم نب ربنعلا يذ نب رماع ماللا
 .ددس نب حورذألا بعك نبرغصألا أبس نب ةقرز نب ددس نب ديز نب كلام نب يدع نب فوع
 نب يلع نسحلا وبأ ةريثألا نبا رظنا .يئابسلا يبرأملا ضيبأ وهو يناذمهلا ةباسنلا هبسن اذكه
 . ٦ ١٦٤ ٣ص 9 ج ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ :يرزجلا دمحم

٢٦٤ 



 ىلص هللا لوسر يظطأإ ةَّرقُغ ىلإ رظنأ ينأكف :لاق يلصي ةرمت نم عاقلاب هيلإ

 ةبحص يعازخلا مرقألا نب هللا دبع هنبالو هلو .دجس اذإ ،ملسو هيلع هللا

 .() مرقأ باوصلا و ححصي الو يعازخلا مقرأ :مهضعب لاقو .ةياورو

 :[يعازخلا نوجلا يبأ نب نوجلا نب مثكأ]

 تعمس :هنع هللا يضر ةريره وبأ لاق ، يعازخلا نوجلا يبأ نب نوجلا نب مثكأ

 ۔مثكأ اي ) :يعازخلا نوجلا نب مثكأل لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 الجر تيأر امو ،رانلاب ةبصق رجي فدنج نب ةعمق نب يحل نب ورمع تيأر

 لوسر اي ههبش ينرضيأ :[٦١٣]مثكأ لاق (كنم هب الو ،هب كنم لجرب هبشأ

 هيلع ليعامسإ نيد ريغ نم لوأ ناك هناو رفاك وهو ،نمؤم كنإ شال :لاق ؟هللا

 ةليصولا لصوو فةريحبلا رحبو ،[ةبئاسلا بّيسو] ناثوألا بصنف ،مالنلا

 يبأ نع فورمع نب [دمحم نع رشب نب ]دّمحم هاور ،ا")يمامحلا ىمحو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع [نمحرلا دبع نع ةملس]

 رجي فدنخ نب ةعمق نب يحل نب ورمع اهيف تيأرف رانلا يلع تضرع) ملسو

 رحبو ،بئاوسلا بّيسف ،ميهاربإ دهع ريغ نم لوأ وهو رانلا يف ةبصق

 يبأ نب ] مثكأ هب تيأر نم هبشأو ،ناثوألا بصنو ،يمامحلا ىمحو ،رئاحبلا

 كموق عم زغأ) مثكأ اي :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق [نوجلا

 :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاقو ،(كئاقفر ىلع مركتو كقلخ نسحي

 9 ج باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا :رظنا(١ (

 دسأ :يرزجلا دمحم نب يلع نسحلا وبأ .ريثألا نبا :ةداملا ةعسوتل رظنا ٢٢٦. ۔٥٢٢ص

 .٨٦٢ص ،١ج ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا
 )٢( ريسفتلا يف يربطلا يف ثيدحلا صن رظنا ٥٦/٧، ريسفتلا يف ريثك نباو ٤/٣ ٢٠.

٢٦٥ 



 .() (يرهزلا ثيدح نم ةعبرأ ءاقفرلا ريخ)

 :[ينادمهلا دمجأ]
 وهو ،دحاو لجر ميجلاب دمجأو ،ريثك دمحأ :ينطق رادلا لاق ينادمهلا دمجأ

 دهشو ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع دفو ،ينادمهلا نايجع نب دمجأ

 كلذب ربخأ .رصم ةزيجب ةفورعم هتبطخو ،باطخلا نب رمع ماّيأ رصم حتف

 نب دمحأ نب نمحرلا دبع ديعس ابأ تعمس لاق ،يلجبلا دمحم نب دحاولا دبع

 ينربخأ رمع وبأ :لاق ةياور [هل ]ملعأ الو هلوقب يفدصلا ىلعألا دبع نب سنوي

 :لاق فسوي نب دمحم نب هللا دبع نييرصملا يف سنوي ديفح ديعس يبأ خيراتب

 يبأ نب نمحرلا دبع نب دمحأ حلاص يبأ نع ذئاع نب كلام نب ىيحي انثدح

 .(") هنع ينارحلا حلاص

 :[يجرزخلا رورعم نب ءاربلا]

 نب منغ نب يدع نب ديبع نب نانس نب ءاسنخ نب رخص نب رورعم نب ءاربلا

 تنب بابرلا همأ .رشب وبأ يجرزخلا يملسلا يراصنألا ةملس نب بعك

 ةليل ءابقنلا دحأ وهو ،لهشألا دبع نب ديز نب سيقلا ءيرما نب نامعنلا

 ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا نع (فرصتب ) القن )١(
 :ليقو .نوجلا نب مثكأ " :الماك هبسن ريثألا نبا ركذو ٢٢٨. -٧٢٢ص ،١ج باحصألا

 نب مارح نب سيض نب مرصأ نب ةعيبر نب ذقنم نب ىزعلا دبع :همساو ،نوجلا يبأ نبا
 نب ورمعو ۔ءايقيزم ورمع نب ةثراح نب يحل وهو ،ةعيبر نب ورمع نب بعك نب ةيشبح
 ."نوبسني هيلإو ةعازخ وبأ وه ةعيبر

 ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ :يرزجلا دمحم نب يلع نسحلا وبأ ،ريثألا نبا رظنا

 ٢٧١. ۔٠٧٢ص ج

 ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا نع (فرصتب ) القن )٢(
 دمحم نب يلع نسحلا وبأ ،ريثألا نبا :ةداملا ةعسوتل رظناو .٠٣٢ص ،١ج ،باحصألا
 ١٧٤. ۔٣٧١ص ،١ج ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ :يرزجلا

٢٦٦ 



 ينثدح :لاق قاحسإ نبا هركذ ،مهريبكو راصنألا ديس ناكو ،ىلوألا ةبقعلا

 :لاق كلام نب بعك هيبأ نع بعك نب هللا دبع هيخأ نع كلام نب بعك نب دبعم

 ةبقعلاب ،ملسو هيلع ،هللا ىلص . هللا لوسر اهيف انعياب يتلا ةجحلا يف انجرخ

 وهو .ربخلا ركذو ۔انديسو ۔انريبك .رورعم نب ءاربلا انعمو انموق يكرشم عم

 ةايح يف تام .هلام ثلثب ىصوأ نم لوأو ،ةالصلل ةبعكلا لبقتسا نم لوأ

 ضيبنلا عياب نم لوأ هنأ ةملس ونب معزو ملسو هيلع ، هللا ىلص هللا لوسر

 بعك نب دبعم ينربخا اذكو : قاحسإ نبا لاق .ةبقعلا ةليل ،ملسو هيلع هللا ىلص

 لوسر دي ىلع برض نم لوأ ناك :لاق كلام نب بعك نب هللا دبع هيخأ نع

 عياب مث هيلع طرتشاو هل طرشف رورعم نب ءاربلا ،ملسو هيلع هللا ىلص فكلا
 .() موقلا

 : [يراصتألا رضنلا نب كلام نب ءاربلا
 ادحأ دهش همأو هيبأل كلام نب سنأ وخأ يراصنألارضنلا نب كلام نب ءاربلا

 نم ،ءاربلا ناكو ،ملسو هيلع ،هللا ىلص هللا لوسر عم ،دهاشملا نم اهدعب امو

 ىوس ةزرابم لجر ةئام نيكرشملا نم لتق ،ءاملعلاو ،لاطبألاو ءالضفلا دحا

 يبأ نع ىنابيشلا رمع وبأ انأبنا :لاق طايخ نب ةفيلخ ركذو ،هيف كراش نم

 .(")رتستب كلام نب ءاربلا لتق :لاق نيريس نبا نع يبسارلا لاله

 )١( باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا :رظنا ج١،

 ص٢٣٦. ةباغلا دسأ :يرزجلا دمحم نب يلع نسحلا وبأ .ريثألا نبا :ةداملا ةعسوتل رظناو
 ج ةباحصلا ةفرعم يف  9ص٤ ٦۔ ٣٦٥ ٣٦٦.

 ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا نع (فرصتب ) القن )٢(
 نسحلا وبأ ةريثألا نبا :ةداملا ةعسوتل رظناو ٢٣٩. ۔٨٣٢ ۔٧٣٢ص ،١ج باحصألا
 ٢٦٤. ۔٣٦٢ص ،١ج ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ :يرزجلا دمحم نب يلع

٢٦٧ 



 :[يجرزخلا بزاع نب ءاربلا]

 نب ةثراح نب ةعدجم نب مشج نب ]٣١٧[ يدع نب ثراح نب بزاع نب ءاربلا

 ،ليفطلا ابأ :ليقو ةةرامع ابأ ىنكي خيجرزخلا يثراحلا يراصنألا جرزخلا

 ةيواعم نب ريهزو ةبعش ىور ،ةرامع وبأ حصألاو رهشألاو ورمع ابأ :ليقو

 ،ردب موي رمع وبأو ،انأ ترغصتسا :لوقي هعمس ءاربلا نع قاحسإ نبا نع

 .ةيامو نيعبرألا ىلع ًافين راصنألاو .نيتسلا ىلع افين ذئموي نورجاهملا ناكو

 نإ هليبق ةصاخ جرزخلا دارأ ،ءاربلا نوكي نأ هبشيو ،ثيدحلا [اذه] يف اذكه

 .() هانمدق ام ريسلا لهأ دنع حيحصلاو :لاق ،هيلع طلغ قاحسإ وبأ نكي مل

 :[يراصنألا رورعم نب ءاربلا نب رشب]

 : قاحسإ نبا لاق ۔يميلسلا يجرزخلا يراصنألا رورعم نب ءاربلا نب رشب

 يف ربيخب تامو ،قدنخلاو ،ًادحأو ،اردبو ،ىلوألا ةبقعلا ءاربلا نب رشب دهش

 هللا ىلص هللا لوسر عم اهلكأ ةلكأ نم ةرجهلا نم عبس ةنس اهحاتتفا نيح

 ىتثح اهنم لكأ نيح هناكم حربي مل هتأ ليق .اهيف مس يتلا ةاشلا نم ملسو هيلع

 .(")تام مث ةنس كلذ هعجو همزل لب ليقو ،تام

 :[يراصتألا هللا دبع نب رشبإ]

 لاق ،ًاديهش ةماميلا موي لتق ثراحلا ينب نم يراصنألا هللا دبع نب رشب

 .(" )اريسي هيف لاقيو ،بسن راصنألا يف هل دجوي مل :دعس نب دمحم

 )١( باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا نع (فرصتب ) القن ج١،
 ص٢٣٩۔ ٢٤٠. ةباغلا دسأ :يرزجلا دمحم نب يلع نسحلا وبأ .ريثألا نبا :ةداملا ةعسوتل رظناو

 ،ةباحصلا ةفرعم يف ج١، ص٣٦٢۔ ٣٦٣.
 )٢( باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا نع (فرصتب ) القن ج١،

 ص٢٤٧۔ ٢٤٨. ةباغلا دسأ :يرزجلا دمحم نب يلع نسحلا وبأ .ريثألا نبا :ةداملا ةعسوتل رظناو
 ج ةباحصلا ةفرعم يف ١ ص٣٨٠۔ ٣٨١.

 )٣( باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا :رظنا ج١، ص٢٤٩.

٢٦٨ 



 : [يراصتالا ثراحلا نب رشب]

 نب] مثيهلا نب ةثراح نب ورمع نب قريبأ وهو ثراحلا نب رشب

 رعاشلا وهف ريشب امأف ،ريشبو رشبم هاوخأو وه ،ادحأ دهش ،يراصنألا[رفظ
 لهأ اوناكو ،ملسو هيلع هللا ىلص . هللا لوسر باحصأ وجهي ًاقفانم ناكو

 لوألا عيبر رهش يف تامو دترا مث هعرد ديز نب ةعافر نم رشب قرسف ةجاح

 دقو ملعأ هللاو قافن رشبل ركذي مل : قاحسإ نبا لاقو ،ةرجهلا نم عبرأ ةنس نم
 .('"ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا عم ًادحأ دهش نميف ركذ

 :[يراصنالا عس نب ريشب]

 نب بعك نب ةبلعث نب كلام نب [ديز نب سالخ نب] ةبلعث نب دعس نب ريشب

 هنباب نامعنلا ابأ ىنكي «يجرزخلا يراصنألا جرزخلا نب ثراحلا نب جرزخلا

 [ وه] اردب دهش مث ةبقعلا يراصنألا يجرزخلا دعس نب ريشب دهش ،نامعللا

 نم ةفيقسلا موي قيدصلا ركب ابأ عياب نم لوأ نإ لاقيو دعس نب كامس هوخأو

 ةفالخ يف رمتلا نيعب ديلولا نب دلاخ عم وه لتقو۔ اذه دعس نب ريشب راصنألا

 نب نامعنلا هنبا هنع ىورو ةنيدملا لهأ نم دعيو ،هنع هلللا يضر ركب يبأ

 دبع تعمس :لاق اضيأ رباج ثيدح نمو هللا دبع نب رباج هنع ىورو ،ريشب

 .("هركذ ثيدح يف نامعنلا ابأ اي :دعس نب ريشبل لوقي ةحاور نب هللا

 : [يرفظلا سبنع نب ريشبإ]

 دهش ،يرفظلا يراصنألا رفظ نب داوس نب رماع نب ديز نب سبنع نب ريشب

 )١( باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ‘ربلا دبع نبا :رظنا ج١۔

 ص ٢٥١ .

 )٢( ج باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا ٠هللا دبع نب فسوي هربلا دبع نبا :رظنا 9

 دسأ :يرزجلا دمحم نب يلع نسحلا وبأ ،ريثألا نبا :ةداملا ةعسوتل رظناو ٢٥٣. ۔٢٥٢ص
 ٣٩٩. ۔٨٩٣١ج ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا

٢٦٩ 



 لتق دقو ،ملسو هيلع هللا ىلص ، هللا لوسر عم. اهلك دهاشملاو .قدنخلاو ىدحأ

 سرافب ، اذه سبنع نب ريشب فرعيو ،يربطلا هركذ ،ديبع يبأ رسج موي

 .('هل سرف مساب ءاوحلا

 :[يراصخألا ةبابل وبأ رذنملا دبع نب ريشب]

 فلتخاو هتينك هيلع تبلغ سوألا نم يراصنألا ةبابل وبأ رذنملا دبع نب ريشب

 (")رذنملا دبع نب ريشب :ليقو ،رذنملا [دبع] نب ةعافر :ليقف همسا يف
 ]٣١٨[.

 :[يراصتألا ديز يبأ نب ريشب]

 دحأ موي [يف] ديز وبأ دهشتسا [يبلكلا] لاق يراصنألا ديز يبأ نب ريشب

 يبأ نب يلع عم نيفص هديز يبأ نب ةعداو هوخأو ديز يبأ نب ريشب دهشو

 .(ا""بلاط

 :[يراصنألا ورمع نب ريشبإ]

 هللا ىلص ،يبنلا نع ىور ،يراصنألا ةرمع وبأ نصحم نب ورمع نب ريشب

 نمحرلا دبع دلاو ،اذه ةرمع يبأ مسا يف فلتخا دقو ،نيفصب لتقو ،ملسو هيلع

 )١( ج باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا :رظنا 9

 ص٢٥٣. ةباغلا دسأ :يرزجلا دمحم نب يلع نسحلا وبأ .ريثألا نبا :ةداملا ةعسوتل رظناو
 ةباحصلا ةفرعم يف ج١، ص٤٠٢۔٤٠٣.

 )٢) ج باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا :رظنا 9

 ص٢٥٣. يراصنألا ةبابل وبأ رذنملا دبع نب ريشب " :الماك هبسن ريثألا نبا ركذنو
 مهنم دحأ هبسن لصي مل .ديز نب ةيمأ ينب نم مث ،فوع نب ورمع ينب نم مث ،يسروألا
 نب ورمع نب فوع نب كلام نب ديز نب ةيمأ نب ديز نب ربنز نب رذنملا دبع نب ريشب :وهو
 ةباغلا دسأ :يرزجلا دمحم نب يلع نسحلا وبأ ريثألا نبا رظنا "سوألا نب كلام نب فوع

 ةباحصلا ةفرعم يف ج١، ص٣٩٩- ٤٠٠.
 )٣( باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا :رظنا ج١،

 ص٢٥٤. ةباغلا دسأ :يرزجلا دمحم نب يلع نسحلا وبأ .ريثألا نبا :ةداملا ةعسوتل رظناو
 ةباحصلا ةفرعم يف ج١ ‘ ص٣٩٨.

٢٧٠4 



 .("ا ةرمع ىيبأ نبا

 : [يراصتألا هللا دبع نب ريشب]

 .اديهش ةماميلا موي لتق ،جرزخلا نب ثراحلا نب يراصنألا هللا دبع نب ريشب

 .'")ليثم راصنألا يف هل دجوي مل :دعس نب دّمحم لاق

 :[يراصنتألا سنأ نب ريشبإ]

 .(")ادحأ دهش يراصنألا ةثراح نب مَشُج نبرماع نب ةيمأ نب سنا نب ريشب

 : [يراصنتألا دوعسم يبأ نب ريشب]

 نع ىورو ،ورمع نب ةبقع دوعسم يبأ مساو يراصنألا دوعسم يبأ نب ريشب

 .(")بلاط يبأ نب يلع عم نيفص دهشو اريغص ۔ ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا

 :[يثراحلا ريشب]

 كلام نب دلج نب ةلع نب ورمع نب بعك نب ثراحلا ينب دحأ] يثراحلا ريشب

 ىلع [مدق ۔ابس نب نالهك نب ديز نب بيرع نب بجشي نب ديز نب ددأ نبا

 ،ربكأ :لاق ؟كمسا ام ،كب ابحرم :هل لاقف ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 .() ريشب نب ماصع هنبا هنع ىورو ،ريشب تنأ لب :لاق

 )١( .باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا :رظنا ج١.،
 ص٤ ٢٥.

 )٢( ص ،كهسفن ردصملا ٢٥٥.

 ةيمأ نب سنأ نبا وه ريشب " :الماك هبسن ريثألا نبا ركذو .٦٥٦٢ص هسفن ردصملا )٣(

 سوأ نب كلام نب ورمع نب جرزخلا نب ثراحلا نب ةثراح نب مشج نب رماع نب
 يف ةباغلا دسأ :يرزجلا دمحم نب يلع نسحلا وبأ .ريثألا نبا رظنا ."يسوألا يراصنألا
 .٣٩٣ص ،١ج ،ةباحصلا ةفرعم

 )٤( باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا :رظنا ج١، ص٢٥٦.
 .١٠٤ص ،١ج ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ :ريثألا نبا :ةداملا ةعسوتل رظناو

 )٥( باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا :رظنا ج١، ص٢٥٧.
 ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ :ريثألا نبا :ةداملا ةعسوتل رظناو ج١، ص٢٩٥۔ ٢٩٦.

٢٧١ 



 :[يعازخلا نايفس نب رسبإ]

 هثعبو ةرجهلا نم تس ةنس ملسأ ،يعازخلارميوع نب [ ورمع نب] نايفس نب رسب

 وهو ةيبيدحلا دهشو ،ةكم ىلإ ،شيرق ىلإ انيع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 ناورمو روسملا نع ةورع نع ،يرهزلا ةياور نم ةيبيدحلا ثيدح يف روكذملا

 شيرق ربخ هربخأف ،يعازخلا ةنديع هيقل ۔ طاطشالا ريدغب انك اذإ ىتح :هلوق

 .ا')ملعأ هللاو ،اذه نايفس نب رسب وه :اولاق ،مهعومجو

 :[يعازخلا ءاقرو نب ليدب]

 نب هللا دبع هنباو وه ملسأ .يعازخلا ةعيبر نب ىزعلا دبع نب ءاقرو نب ليد

 نبا ركذو ،باهش نبا لوق يف نارهظلا رمب ةكم حتف موي مازح نب ميكحو ليدب

 هالوم رادو يعازخلا ءاقرو نب ليدب راد ىلإ اوأجل ةكم حتف موي اشيرق نأ قاحسا

 رابك نم ليدب ناكو كوبتو ،فئاطلاو ،ًنينح هللا دبع هنباو ليدب دهشو ،عفار

 ىسيع ةدج قيرش تنب ةبيبح هنع تور ،حتفلا لبق ملسا هنأ :ليق دقو ،حتفلا ةملسم

 يبنلا نأ :ليدب نب ةملس هنبا ءاضيأ .هنع ىورو ،يقرزلا مكحلا [نب] دوعسم نبا

 يومألا ىيحي نب ديعس نع يراخبلا ركذو .اباتك هل بتك ،ملسو هيلع هللا ىلص

 ءاقرو نب ليب نع ةلبع يبأ نب ميهاربإ ينثدح :لاق قاحسإ نبا نع هيبأ نع

 سبحي نأ ليدب رمأ ،ملسو هيلع هللا ىلص للا لوسر نأ :هيبأ نع يعازخلا

 .")لعفف هيلع مدقي ىتح شةنارعجلاب لاومألاو هايابسلا

 )١( ج 4 باحصأل اةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ربلا دبع نبا :رظنا 9

 ص٢٤٦۔ ٢٤٧. نب ورمع نب نايفس نبا وه رشب " :الماك هبسن ريثألا نبا ركذ دقو
 ةعيبر نب ورمع نب بعك نب لولس نب ةيشبح نب ريمق نب هللا دبع نب ةمرص نب رميوع
 دمحم نب يلع نسحلا وبأ .ريثألا نبا :ةداملا ةعسوتل رظناو ."يبعكلا يعازخلا يحل وهو

 ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ :يرزجلا ج١، ص٣٧٧۔ ٣٧٨.
 (٢) باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا :رظنا ‘ ج١۔

 ص٢٣٥. ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ :ريثألا نبا :ةداملا ةعسوتل رظناو ج١،
 ص٩ ٣٥ ٠ ٣٦.

٢٧٢ 



 :[يلولسلا مرصأ مأ نب ليدبإ

 ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا هثعب ،يعازخلا ةرسيم نب مرصأ [مأ] نب ليدب

 مأ نب ليدبو ،يعازخلا نايفس نب رسبو وه ةكم وزغل مهرفنتسي ،بعك ينب

 ورمع نب فلخ نب ةملس نب ليدب وهو ،مهتاهمأ ىلإ نيبوسنملا دحأ وه مرصأ

 ،[يعازخلا بعك نب لولس نب يدع نب [رتبح نب سايقم نب] سنخألا نبا
 .('ادحأو اردب دهش ،[٩١٣]يجرزخلا يراصنألا

 :[يجرزخلا رسن نب ميمت]

 هللا ىلص ،يبنلا عم ًءادحأ دهش .يجرزخلا يراصنألا رمع نب رسن نب ميمت

 .("" رمع نب يلع هركذ اذك ،ملسو هيلع

 :[يرادلا ميمت ]
 نب عارد نب ةميذج نب داوس نب ةجراخ نب سوأ نب ميمت وهو يرادلا ميمت

 ،رادلا ىلإ بسني ،يدع نب مخل نب ةزامل نب بيبح نب ئناه نب رادلا نب يدع

 ناك ،اهريغ هل دلوي ملو ةيقر ىمست هل ةنباب ةيقر ابأ ىنكي مخل نم نطب وهو

 لقتنا مث ةنيدملا نكسي ناكو ،ةرجهلا نم عست ةنس يف ملسا ناكو ،أينارصن

 نب ميلسو ،بهو نب هللا دبع هنع ىورو ،نامثع لتق دعب ماشلا ىلإ اهنم

 .(")[يثيللا ديز نب ءاطعو بيؤذ نب ةصيبقو ،ملسم نب ليبحرشو ،رماع

 :[يراصتألا ينزاملا ميمت]
-_- 

- 
 ،ورمع دبع نب ميمت همسا :ليق ،ميمت نب دابع دلاو يراصنألا ينزاملا ميمت

 .٦٣٢٢ص 6١ ج باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي “ ربلا دبع نبا :رظنا ) ( ١

 .٨٥٢٣ص ،١ج ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ :ريثألا نبا :ةداملا ةعسوتل رظناو
 .٩٦٢٣ص 6١ ج باحصالا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا :رظنا 69

 ٢٧. ٠ص ،هسفن ردصملا (٣)

٢٧٢٣ 



 نب مصاع نب ديز] ينبا بيبحو هللا دبع وخأ مصاع نب ديز نب ميمت : ليقو

 ةيراصنألا ةينميلا ةبيسن ةرامع مأ مهمأ ،راجنلا ينب نزام ينب [نم ورمع

 ميمت نب دابع هنبا هنع ىور ،نسحلا ابأ ميمت ىنكي ،ةرامع مأ ينبب نوفرعيو

 حسميو أضوتي ملسو هيلع هللا ىلص. هللا لوسر تيأر :لاقو ،ءوضولا يف

 ىور ام امأو ،ةجح هب موقت ال ،دانسإلا فيعض ثيدح وهو هيلجر ىلع ءاملا

 اذه ريغ ميمتل دهشي ملو ،ملعأ هللاو حيحصف همع نع ميمت نب دابع

 3 اثيدحلا

 :[يراصنالا عذجلا نب تباث]

 نب ماَرح نب تباث نب ثراحلا نب ديز نب ةبلعث: عذجلا مساو ،عذجلا نب تباث

 ، اهلك دهاشملاو ردبو ،ةبقعلا دهش ،يراصنألا ةملس نب بعك نب منغ نب بعك

 نب تباث :لاقف نييردبلا يف ةبقع نب ىسوم هركذ اديهش فياطلا موي لتقو

 ،لهشألا دبع ينب نم مث ،تيبنلا ينب نم مارح نب ثراحلا نب ديز نب ةبلعث

 .() عذجلا ىعدي يذلا وه ةبلعثو :لاق

 :[يراصنألا ورمع نب لازه نب تباث]

 ، اردب دهش ،فوع نب ورمع ينب نم‘ يراصنألا ورمع نب لازه نب تباث

 .") اديهش ةماميلا موي لتقو ،دهاشملا رئاسو

 :[يراجنلا ورمع نب تباث]

 ،راجنلا نب كلام نب منغ نب كلام نب داوس نب يدع نب ديز نب ورمع نب تباث

 نب ىسوم كلذ لاق مهعيمج لوق يف ‘ اديهش دحأ موي لتقو ذ اردب دهش

 )١( هسفن ردصملا ص٢٧١.
 )٢(المصدر هسفن ص٤ ٢٧.
 )٣(المصدر هسفن ص٤ ٢٧.

٢٧٤ 



 هركذ لب ،نييردبلا يف قاحسا نبا هركذي ملو ،يدقاولاو .رشعم وبأو ،ةبقع

 موي لتق نميف ةبقع نب ىسوم هركذي ملو ،دحأ موي لتق نميف قاحسا نب دّمحم

 .(')نييردبلا يف هركذو دحا

 :[ءعاسنخ نب تباث]

 نب يدع نب منغ نب رماع نب يدع نب كلام نب ورمع نب ءاسنخ نب تباث

 .("هريغ نود يدقاولا لوق يف ۔ًآردب دهش ةيراصنألا راجنلا

 :[يدعاسلا بيهص نب تباث]

 فيرط نب ةبلعث نب نانع نب ورمع نب ةانم دبع نب زرك نب بيهص نب تباث

 .(""يربطلا هركذ ،ًاردب دهش ،يدعاسلا يراصنألا ةدعاس نب جرزخلا نبا

 :[يلهشألا ديز نب تباث]

 يراصنألا لهشألا دبع نب بعك نب ديبع نب كلام نب ديز نب تباث

 نب ىيحي تعمس :ساتع لاق ،ًاردب دهش يذلا ديز نب دعس وخأ وه ،[يلهشألا]

 ىلص هللا لوسر دهع ىلع نآرقلا عمج هنأ لاقي يذلا ديز يبأ نع لأسي نيعم

 نيعم نب ىيحي ريغل اذه نكي ملو ديز نب تباث : لاقف ؟وه نم ،ملسو هيلع هللا

 هنع ىور ةبحص هلف ديز نب تباث امأو [٠٢٣]نآرقلا عمج يذلا ديز يبأ يف

 .(١ُ[صاقو يبأ نب دعس نب] رماع

 )١( ،هسفن ردصملا ص٤ ٢٧.
 ةفرعم يف ةباغلا دسأ :ريثألا نبا :ةداملا ةعسوتل رظناو .٥٧٢ص هسفن ردصملا )٢(

 ٤٤٠. ۔٩٣٤ص ،١ج ةباحصلا
 (٣) باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا :رظنا ج١۔

 ص٢٧٥.
 )٤( ،(فرصتب ) هسفن ردصملا ص٢٧٥.

٢٧٥ 



 :[سيق نب تباث]

 [نب كلام نب سيقلا ئرما نب] كلام نب [ريهظ نب ]سامش نب سيق نب تباث

 هنباب دّمحم ابأ ىنكي ءيط نم همأو ،جرزخلا نب بعك نب ةبلعث نب رغألا

 تباث وهف هللا دبعو ،ىيحيو۔ دّمحم هونب :ليقو ،نمحرلا دبع وبأ :ليقو ،دّمحم

 :لاقيو راصنألا بيطخ سيق نب تباث ناكو ،ةًرحلا موي سامش نب سيق نبا

 رعاش تباث نب ناسحل لاقي امك ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بيطخ

 لتقو ،دهاشملا نم اهدعب امو ‘ ادحأ دهش ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 .() هنع هللا يضر ركب يبأ ةفالخ يف ،ًاديهش ةماميلا موي

 :[يرفظلا نامعنلا نب تباث]

 يرفظلا يراصنألارفظ نب داوس نب رماع نب ديز نب نامعنلا نب تباث

 .("[ةباحصلا يف روكذم ]

 :[ةعيبر نب تباث]

 دهش نميف ةبقع نب ىسوم هركذ ،جرزخلا نب فوع ينب نم ةعيبر نب تباث

 .("هيف كشي :لاقو ،ًأردب

 :[يراصنتألا ديز نب رماع نب تباث]

 .(أ) [ردب دهش يراصنألا ديز نب رماع نب تباث

 :[يلهشألا شقو نب تباث]

 لاق ،يلهشألا يراصنألا لهشألا دبع نب ءاروعز نب ةبغز نب شقو نب تباث

 كسفن ردصملا ةداملا ةعسوتل رظناو .٦٧٢ص هسفن ردصملا نع ( فرصتب ( القن ) ( ١

 ٤٥٢. ۔١٥٤ص ،١ج ،ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ :ريثألا نبا .٨٧٢۔٧٧٢۔٦٧٢ص
 )٢) باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا -هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا : رظنا ج١ ‘ ص٢٧٩.

 كشي الو لصألا يف .٨٧٢ص هسفن ردصملا )٣(
 )٤( هسفن ردصملا ص٢٧٩.

٢٧٦ 



 امأو ،ًاديهش دحأ موي لتق هتأ ةداتق نب ورمع نب مصاع يل معز قاحسا نبا

 .''نيديهش ذئموي التقف ،تباث نب رمعو ،تباث نب ورمع :هانبا

 :[يراصتالا ديبع نب تباث]

 لتقو بلاط يبأ نب يلع عم ،نيفصو ،أاردب دهش يراصنألا ديبع نب تباث
 ٢) اهب

 :[يجرزخلا كاحضلا نب تباث]

 نب ورمع نب ملاس نب كلام نب مشج نب ةبلعث نب ةيمأ نب كاحضلا نب تباث

 كاحضلا نب ةريبج يبأ وخأ وهو يجرزخلا يراصنألا جرزخلا نب فوع

 وهو ناوضرلا ةعيب ةرجشلا تحت عياب نمم ناكف ،دسألا ءارمح ىلإ هليلدو

 .(" ريغص

 :[يراصنتالا منغ نب ةبلعث]

 ةملس نب بعك نب منغ نب داوس نب ورمع نب يبان نب يدع نب منغ نب ةبلعث

 لتق ةملس ينب ةهلا اورسك نيذلا دحأ وه و اردب دهشو ةبقعلا دهش ،يراصنألا

 موي لتق ظةبلعث نأ ليقو يموزخملا بهو يبأ نب ةريبه هلتق اديهش قدنخلا موي

 موي لتق ، ةبلعث نإ : ليقو ، يموزخملا بهو يبأ نب ةريبه هلتق اديهش قثنخلا

 ةفرعم يف ةباغلا دسأ :ريثألا نبا :ةداملا ةعسوتل رظناو .٩٧٢ص هسفن ردصملا )١(
 ٤٥٩. ۔٨٥٤نص ۔١ج ةباحصلا
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 .٩٧٢ص
 يف ةباغلا دسأ :ريثألا نبا :ةداملا ةعسوتل رظناو .٩٧٢ص هسفن ردصملا )٣(

 ٤٤٦. ۔٥٤٤ص ١0ج ةباحصلا ةفرعم

٢٧٧ 



 .(')اديهش ربيخ

 :[يدعاسلا دعس نب ةبلعث]

 نب جرزخلا نب ورمع نب ةثراح نب ةبلعث نب دلاخ نب كلام نب دعس نب ةبلعث

 ،يدعاسلا ديمح يبأ مع وهو. اديهش . دحأ موي لتق ،يدعاسلا يراصنألا هدعاس

 .("أ دعس نب لهس معو

 :[يراجنلا ورمع نب ةبطث]

 ،لوذبم نب ورمع نب كيتع نب ورمع نب نصحم نب ديبع نب ورمع نب ةبلعث

 ۔ًادحأو ،ًاردب دهش ،راجنلا نب كلام نب ندس :هل لاقي يذلا رماع وهو

 تقوب فلتخاو ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم ،اهلك دهاشملاو ،قدنخلاو

 نب هللا دبع لاقو ةنيدملا يف نامثع ةفالخ يف يفوت يدقاولا :لاقف هتافو

 ديبع يبأ رسج موي لتق هنكلو ،نامثع ةفالخ كردي مل هنإ :يراصنألا دّمحم

 بيبح يبأ نب ديزي نع هثيدح نمحرلا دبع هنبا هنع ىورو .رمع ةفالخ يف

 ىلص يبنلا عطقف ،نالف ينبل المج قرس الجر نأ .هنع نمحرلا دبع هنبا نع

 .(") هدي ملسو هيلع هللا

 ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا نع (فرصتب ) القن )١(
 ةفرعم يف ةباغلا دسأ :ريثألا نبا :ةداملا ةعسوتل رظناو ٢٦٨٣. ۔٢٨٢ص ،١ج .باحصألا
 ٤٧٤. ۔٣٧٤ص ،١ج ةباحصلا

 ص © ١ ج باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا "هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا :رظنا ( ٦٢)

 ۔٧٦٤ص ،١ج ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ :ريثألا نبا :ةداملا ةعسوتل رظناو ٣.,.

 ٤٦٨.

 ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا نع (فرصتب ) القن )٣(
 نبا ٢٨٤. ۔٣٨٢ص هسفن ردصملا :ةداملا ةعسوتل رظنا ٢٨٣. ص ،١ج باحصألا

 ٤٧٣. ۔٢٧٤ص ،١ج ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ :ريثألا

٢٧٨ 



 :[يراصنالا دلاخ نب رباج]

 راجنلا نب رانيد نب ثراح نب لهشألا دبع نب دوعسم نب دلاخ نبرباج

 مهلوق يف ادحأ دهشو هل بقع ال :ةبقع نبا لاق ۔ًاردب دهش يراصنألا

 .( اعيمج

 :[يملسلا هللا دبع نب رباج]

 نب يدع نب ديبع نب ]٣٢١[ نانس نب نامعنلا نب باير نب هللا دبع نب رباج

 ،قدنخلاو ،ًادحأو ،ًاردب دهش ،يملسلا يراصنألا ةملس نب بعك نب منغ

 نم ملسأ نم لوأ وهو ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم دهاشملا .رئاسو

 يف هنع حلاص يبأ نع يبلكلا نع ثيدح هلو ،ماعب ىلوألا ةبقعلا لبق راصنألا

 . '")هريغ هل دهشي ال '"؛تبثيو ءاشي ام هللا وحمي ىلاعت هلوق

 :[يراصنألا هللا دبع نب رباج]

 بسني ةملس ينب نم يملسلا يراصنألا مازح نب ورمع نب هللا دبع نب رباج

 : هل لاقيو ةملس نب داوس نب ورمع نب مازح نب ورمع نب هللا دبع نب رباج

 نب منغ نب بعك نب مازح نب ةبلعث نب مازح نب ورمع نب هللا دبع نب رباج

 نب مازح نب ديز نب يبان نب نانس نب يدع نب ةبقع تنب ةبيسن همأو ةملس

 وبأ هيف ليق ام حصأو ،نمحرلا دبع وبأ ليقف هتينك يف فلتخاو ،منغ نب بعك

 هركذ ،ىلوألا دهشي ملو ةريغص وهو هيبأ عم ةيناثلا ةبقعلا دهش للا دبع

 دهشا مل :لاق هنأ هنع ىور دق هنأل حصي الو ،نييردبلا يف مهضعب

 )١( باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا :رظنا ج١، ص٢٩٢.
 ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ :ريثألا نبا :ةداملا ةعسوتل رظناو ج١، ص٤٨٥۔ ٤٨٦.

 )٢( :ةيالا .دعرلا ةروس ٣٩.
 )٣ ج باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ©ربلا دبع نبا :رظنا( ١“ ص٢٩٢.

 ج ةةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ . ريثألا نبا :ةداملا ةعسوتل رظنا ١ ص٤٩٢.

٢٩ 



 هباحصأل لقني ناكو ًءاردب دهش هنأ يراخبلا ركذو ،يبأ ينعنم ،ًادحأ الو ،ًردب

 ةوزغ ةرشع نامث ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا عم اهدعب دهش مث ،ذئموي ءاملا

 .(')ملعأ هللاو

 :[يراصنتألا يقرزلا نايفس نب رباج]

 هوبأ بسني رماع نب قيرز ينب نم ،يراصنألا يقرزلا نايفس نب رباج

 يف هانبتو هفلاخ هنأل] حمج نب ةفاذح نب بهو نب بيبح نب رمعم ىلإ نايفس

 هيلإف ،هينبو نايفس بسن ىلع بيبح نب رمعم بلغ :قاحسا نبا لاق ،[ةكم

 مَشُج ينب نم مث رماع نب قيرز ينب نم راصنألا نم لجر وهو ،نوبسني

 .(""ج رزخلا نبا

 :[يراصنألا ريمع نب رباج]

 عم هعمجو ،حابر يبأ نب ءاطع هنع ىور ،يندملا يراصنألا ريمع نب رباج

 .(")هركذ ثيدح يف هللا دبع نب رباج

 :[يرتحبلا ملاظ نب رباجإ]

 رتحب نب لوذب نب يدج نب ةثراح يبأ نب باتع نب ةثراح نب ملاظ نب رباج

 ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا ىلع دفو نميف يربطلا هركذ ،يرتحبلا يئاطلا

 [مهدنعومهف اباتك ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل بتك] :لاق ٠([ءيط نم]

 ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا نع (فرصتب ) القن )١(
 ةفرعم يف ةباغلا دسأ :ريثألا نبا :ةداملا ةعسوتل رظناو ٢٩٣. ۔٢٩٢ص ،١ج باحصألا
 ٤٩٣ ٤٩٤. ۔٢٩٤ص ،١ج ةباحصلا

 ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ۔ربلا دبع نبا نع (فرصتب ) القن )٢(
 دسأ :ريثألا نبا .٤٩٢ص هسفن ردصملا :ةداملا ةعسوتل رظنا.٤٩٢ص ،١0ج باحصألا
 .٧٨٤ص ،١ج ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا
 ،۔١ج ،باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا :رظنا(٣)
 -٥٩٤ص ،١ج ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ :ريثألا نبا :ةداملا ةعسوتل رظنا .٥٩٢ص

 ٤٩٦

٢٨٠ 



 توغلا نب تراحلا نب ورمع نب لعت نب نامالس نب نينع نب دوتع نب رتحب
 .() ئط نبا

 :[يقرزلا سايإ نب ريبج]

 دهش ،يقرزلا يراصنألا قيرز نب رماع نب دلخم نب دلاخ نب سايإ نب ريبج

 ، رشعم وبأو ، يدقاولاو ،ةبقع نب ىسومو قاحسا نبا لاق اذكه ،ًادحأو. ردب

 .("أ سايإ نب ريبج وه دّمحم نب هللا دبع لاقو

 :[يراصتألا نايفس نب ةدانج]

 رمعم ىلإ بسني نايفس هابأ نأل .يحمجلا لاقيو خيراصنألا نايفس نب ةدانج

 .") ةكمب هانبت رمعم نال حمج نب ةقارح بيبح نب

 :[ي دزألا كلام نب ةدانج ]

 نب بعصم نع ديلولا نع مساقلا نع هثيدح ،يفوكلا ي دزألا كلام نب ةدانج

 ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا نع هدج نع هيبأ نع ي دزألا ةدانج نب هللا دبع

 .") تيملا ىلع ةحاينلا ةيلهاجلا [رمأ] نم :لاق

 : [يراصنالا نامعنلا نب ةثراح]

 راجنلا نب كلام نب منغ نب ةبلعث نب ديبع نب ديز نب عقن نب نامعنلا نب ةثراح

 عم اهلك دهاشملاو ،قدنخلاو ،ًادخأو ،ًاردب دهش هللا دبع ابأ ىنكي ۔يراصنألا
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 )٢( هسفن ردصملا ص٣٠٥.

 ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا نع (فرصتب ) القن )٣(
 نبا ٣١٨. -٧١٣ص ‘،هسفن ردصملا :ةداملا ةعسوتل رظنا .٧١٣ص ،١ج باحصألا
 ٥٦٠. ص ١ ج ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ :ريثألا

 )٤( باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ىربلا دبع نبا :رظنا ج١،
 ص٣١٨. ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ :ريثألا نبا :ةداملا ةعسوتل رظنا ج١،

 ص٥٦٠۔ ٥٦١.

٢٨١ 



 نبا ثيدح يفو ،ةباحصلا ءالضف نم ناكو ،ملسو هيلع هللا ىلص ۔ هللا لوسر

 هيلع هللا ىلص ،يبنلا ىلع نامعنلا نب ةثراح رم :لاق هنع هللا يضر سابع

 :ليربج [هل] لاقف ،ملسي ملف [٢٢٣]۔هيجاني مالسلا هيلع ليربج هعمو ،ملسو

 هل لاقف ملس ةثراح عجر اّملف ،هيلع تددرل ملس ول هنأ امأ ؟ملسي نأ هعنم ام

 تيأر لاق ؟تررم نيح ملست نأ كعنم ام ) :ملسو هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر

 امأ :لاقو ،معن لاق ؟هتيأر وأ :لاق كثيدح عطقا نأ تهركف هيجانت اناسنإ كعم

 مامت ركذو ،ا'( هيلع تددرل ملس ول هتأ امأ :لاق ،مالسلا هيلع ،ليربج كلذ نأ

 :تلاق٬ ةشئاع نع ةورع نع يرهزلا نع رمع نع قازرلا دبع ركذو ربخلا

 توص تعس ةنجلا يف ينتيأرف تمن) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 هللا لوسر لاقف نامعنلا نب ةثراح توص : لاق ؟ اذه نم تلقف ، ءيراق

 ةدعج يهو همأب سالا ربأ ناكو ("اربلا كلذك ربلا كلذك :ملسو هيلع هللا ىلص

 ةفالخ يف يفوت هتإ :ليقو ،راجنلا نب كلام نب منغ نب ةبلعث نب ديبع تنب

 بهذ دق نامعنلا نب ةثراح ناك :رمع وبأ لاق ،هريغو ةفيلخ هلاق ةيواعم
 ،رمت هيف ًالتكم هدنع عضوو ،هترجح باب ىلإ هالصم نم اطيخ ذختاف ،هرصب

 ىثح طيخلاا فرطب ذخأ مث ،لتكملا كلذ نم ذخأ ،لأسي نيكسملا هءاج اذإ ناكف

 هللا ىلص هللا لوسر تعمس: لاقف ،كفيكن نحن :هل نولوقي هلهأ ناكو هلواني

 . ")ءوسلا ةتيم يقت نيكسملا ةلوانم :لوقي :ملسو هيلع

 )١( ،لبنح نبا دنسم يف ثيدحلا صن رظنا ج٤،‘ ص١٦٧.

 )٦٢( لبنح نبا دنسم يف ثيدحلا صن رظنا ج٦. صن١٦٧.

 ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ۔ربلا دبع نبا نع (فرصتب ) القن )٣(
 .هسفن ردصملا :ةداملا ةعسوتل رظنا ٣٦٩ ٣٧٠. ۔٨٦٣ص ،١ج باحصألا
 ۔٥٥٦ص ،١ج ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ :ريثألا نبا ٣٦٩ ٣٧٠. ۔٨٦٣ص

 [ ربلا كلذك ربلا كلذك ] لدب [ كلذك كلذك]: لح يأ ةياورو ٦

٢٨٢ 



 :[يراصتألا تباث نب ناسح]

 ورمع نب يدع نب ةانم ديز نب ورمع نب مارح نب رذنملا نب تباث نب ناسح

 دبع ابأ ىنكي ليقو ،ديلولا ابأ ىنكي رعاشلا «يراصنألا راجنلا نب كلام نب

 دبع] نب ناذول نب سينخ نب دلاخ تنب ةعيرفلا همأو ،ماسحلا ابأ ليقو .نمحرلا

 رعاش هل لاقي ،يراصنألا ةدعاس نب بعك نب جرزخلا نب ةبلعث نب ديز [دو

 هللا لوسر تفصو اهنا ةشئاع نع انيور ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 تباث نب ناسح هرعاش هيف لاق امك هللاو ناك :تلاق ،ملسو هيلع هللا ىلص

 )١( .ارعش

 دقوتملا ىجدلا حابصم لثم لي ("هنيبج ميهبلا ليللا يف دبي ىتم

 (")دحلمل الاكن وأ قحل اماظن دمحأك نوكي نم دقوأ ناك ناف

 نمو ،نيريس نب دَّمحم نب مزاح نب ريرجو ،يبارعألا فوع ثيدح نمو

 قاحسا يبأو برح نب كامس ثيدح نمو. ءاربلا نع ىدسلا ثيدح

 هللا ىلص هللا لوسر نوجهي اوناك نيذلا نأ :ضعب يف مهضعب [ثيدح]لخد

 نب نايفس وبأو ،ىرعبزلا [نب]هللا دبع :شيرق يكرشم نم ،ملسو هيلع

 لئاق لاقف ، باطخلا نب رارضو ،صلعلا نب ورمعو ،بلطملا دبع نب ثراحلا

 لوسر يل نذأ اذإ :لاقف ێاننوجهي نيذلا موقلا انع جها :بلاط يبأ نب يلعل

 هيلع لاقف هل نذئإ لوسر اي :اولاقف ،[ تلعف] ملسو هيلع هللا ىلص فكلا

 9 ج باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا :رظنا ) ( ١

 . 3 ٠ ٠ ص

 طبض ،تباث نب نب ناسح ناويد حرش رظنا "ةنيبج ميهبلا يجاذلا يف ودبي ىتم " )٢(
 .٧٥١ص ،يقوقربلا نمحرلا دبع حيحصتو

 "دحلمل لاكن وأ قحل ٌماظن دمحأك نوكي نم وأ ناك نمف "
 ،يقوقربلا نمحرلا دبع حيحصتو طبض ،تباث نب نب ناسح ناويد حرش رظنا )٣(

 .٧٩٥١ص

٢٨٢٣ 



 مث ،(كلانه كلذ يف سيل وأ هنم كلذ يف داري ام هعم سيل ايلع نإ) :مالللا

 مهحالسب ،ملسو هيلع هللا ىلص ، هللا لوسر اورصن نيذلا موقلا عنمي ام :لاق

 ام هللاو :لاقو هناسل فرطب ذخأو ،اهل انأ :ناسح لاقف ؟مهتنسلأب هورصني نأ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف .ءاعنصو ]٢٣٢[ ىرصب نيب لوقم ينرسي

 ؟يمع نبا وهو ،نايفس ابأ وجهت فيكو ؟مهنم انأو مهوجهت فيك ) :ملسو

 ،ركب ابأ تيإ :هل لاقف ،نيجعلا نم ةرعشلا لست امك مهنم كنلسأل هللاو :لاقف

 ، مهباسنأ ىلع فقيل ركب يبأ ىلإ يضمي ناكف ،كنم موقلا باسنأب ملعا هنإف

 ناسح لعجف “ةنالفو ةنالف ركذاو ةنالفو ةنالف نع فك :هل لوقي ناكف

 يبأ نبا هنع باغ ام رعش اذه نإ :اولاقف ناسح شيرق تعمس اسلف (مهوجهي

 () :ثراحلا نب نايفس يبأ يف ناسح رعش نمو ةفاحق

 دبعلا كدلاوو موزخم تنب ونب ("مشاه لوأ دجملا مانس نلف

 دجملا كزئاجع برقي ملو مارك (")مهنم ةرهز ءانبأ تدلو نمو

 دنز هل موقيال ميئل نكلو همأ نباك الو سابعك تسلو

 دهجلا غلب اذإ رومغم ءارمسو همأ ةيمس تناك أرما نإو

 (")درفلا حدقلا بكارلا فلخ طين امك اُ)هشاه لآ يف طين نيجه تنأو

 لاق ،ةفاحق يبأ نبا هنع بغي مل مالك اذه :لاق نايفس ابأ رعشلا اذه غلب املف

 )١( باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا :رظنا ج١، ص٤٠٠۔

٤٠١ 
 )٢( ‘،تباث نب نب ناسح ناويد حرش رظنا "مشاه لآ نم دجملا مانس ناو ص٢١٥.

 )٣( " هسفن ردصملا رظنا "مكنم ةرهز ءانفأ تدلو ام ص٢١٦.

 )٤( " هسفن ردصملا رظنا "دنز هل يروي سيل نيجه نكلو ص٢١٦.
 )٥( " هسفن ردصملا رظنا "مشاه لآ يف طين مينز تنأو ص٢١٦.

 )٦( يراصنألا تباث نب نب ناسح ناويد حرش يف تايبألل لماكلا صنلا رظنا ص٢١٥۔

 ٦۔ ٢١٧

٢٨٤ 



 نب نارمع نب ذئاع نب ورمع تنب ةمطاف : موزخم تنب هلوقب ينعي :رمعوبأ

 ينب ،ريبزلاو ،هللا دبعو ،بلاط يبأ مأ يهو “بسنلا لهأ ركذ اميف ،موزخم

 امهمأ ،ةيفصو ،ةزمح ينعي ،مهنم ةرهز ءانبا تدلو نمو :هلوقو بلطملا دبع

 هقيقش همأ [ نبا] و سابعلاو ،ةرهز نب فانم دبع نب بيهو تنب ةلاه :

 تنب ةيمسو طساق نب رمنلا نم ةأرما ةليتن :امهمأ "بلطملا دبع نب رارض

 . )١ :ارعش اضيأ نايفس يبأ يف ناسح لوق نمو .هيبأ مأ ٠ ارمسو نايفس يبأ

 ءازجلا كاذ يف هللا دنعو هنع تبجأف ًادّمحم توجه

 ءافولا هتميش هللا نيمأ افينح ا")آرب رهطم توجه

 ءادفلا امكريخل امكرشف ءفكب هل تسلو هوجهتآأ

 (')ءاقو مكنم دمحم ضرعل يضرعو يتدلاوو يبأ نإف

 هلوأ روكذملا رعشلا اذهو

 (‘)ءالخ اهلزنم ءارذع ىلا ءاوجلاف عباصألا تاذ تفع

 مالسإلا يف اهرخآو ةيلهاجلا يف اهردص ةديصقلا هذه :يديبزلا بعصم لاق

 ظكلذ يف مهريعف ،رمخلا نوبرشي هموق نم ةيتف ىلع ناسح مجهو :لاق

 كلذ نع انطبثي مث اهكرتب ًمهنل اناو كنم الإ هذه انذخأ ام ديلولا ابأ اي :اولاقف

 .() :كلوق
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 ص ٤٠١.
 حيحصتو طبض ،يراصنألا تباث نب نب ناسح ناويد حرش رظنا "اكرابم " )٢(

 ،م٠٢ ٤ ٠ ،ىلوألا ةعبطلا ،نانبل توريب ةيبرعلا باتكلا راد ،يقوقربلا نمحرلا دبع

 .١٤ص
 )٣( يراصنألا تباث نب نب ناسح ناويد حرش رظنا ص٤١۔ ٤٢.

 )٤( ،يراصنألا تباث نب نب ناسح ناويد حرش يف تيبلا رظنا ص٣٧.
 )٥( .باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي .ربلا دبع نبا :رظنا ج١،

 ص٢ ٤٠.

٢٨٥ 



 )ءاقللا انهنهني ام ًادسأو اكولم انكرتتف اهبرشنو

 :نيريس نبا لاق ،تملسأ ذنم اهتبرش ام هللاو ،ةيلهاجلا يف هتلق ءيش اذه :لاقف

 كلام نب بعكو ،تباث نب ناسح :راصنألا نم ةثالث نيكرشملا وجهل بدتناو

 لثمب مهناضراعي ،كلام نب بعكو ]٣٢٤[ ناسح ناكف ةحاور نب هللا دبعو

 ةحاور نب هللا دبع ناكو ،مهبلاثم ناركذيو ،رثآملاو مايألاو عئاقولا يف مهلوق

 ناكو] .مهيلع لوقلا نوهأ ذئموي هلوق ناكف ناثوألا ةدابعو ،رفكلاب مهريعي

 .مهيلع لوقلا دشأ ناك اوهقفو اوملسأ املف مهيلع لوقلا دشأ بعكو ناسح لوق

 نأ ،هريغو ةريره يبأ نع ةريثك هوجو نم انيورو :لاق ةحاور نب هللا دبع

 نيكرشملا ينعي مهجهأ) :ناسحل لوقي ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 حورب هديأ مهللا ) :ناسحل لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص هنأو ( كعم سدقلا حورو

 مهيف هلوق نإ) :ملسو هيلع هللا ىلص لاقو ا" ( نيملسملا نع هتلضانمل سنتقلا

 رعشلا دشني وهو ،ناسحب باطخلا نب رمع رمو . ( لبنلا عقو نم مهيلع دشاأ
 [ لاق وأ] ؟ رعشلا دشنتأ : لاقف ، ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دجسم يف

 دق :ناسح لاقف ؟ ملسو هيلع هللا ىلص ، هللا لوسر دجسم يف رعشلا اذه لثم

 تكسف ‘ ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا ينعي كنم ريخ وه نم هيف دشنأ تنك

 . هنع هللا يضر رمع

 نم ءايشأ سانلا دشني نأ ىهن دق [هنأ] .هنع هللا يضر ،رمع نع يورو

 تيملاو يحلا متش كلذ يف : لاقو ة شيرق يكرشمو ،راصنألا ةضقانم

 نبا ىورو .مالسإلا هب ءاج امب ةيلهاجلا [رمأ] هللا مده دقو ،نياغضلا ديدجتو

 :ثالثب ء ارعشلا ناسح لضف :لاق ةديبع يبأ نع ،متاح يبأ نع ديرد

 .٨٦٢ص يراصنألا تباث نب نب ناسح ناويد حرش رظنا ) ( ١

 .٣٢١ص 6١ ج ،يراخبلا حيحص يف ثيدحلا صن رظنا ) ( ٢

٢٨٦ 



 هللا ىلص يبنلا رعاش هنأ ةيناثلاو ،ةيلهاجلا يف راصنألا رعاش ناك ىلوألا

 .' اهلك مالسإلا يف نميلا رعاشو ةوبنلا يف ،ملسو هيلع

 دبع مث برثي لهأردملا لهأ رعشأ نأ ىلع برعلا تعمتجاو :ةديبع وبأ لاقو

 :ةديبع وبأ لاقو .تباث نب ناسح ردملا لهأ رعشأ نأ ىلعو ،فيقث مث ،سيقلا

 رعاش وهو ،مالسإلا يف نميلا لهأ رعاشو ةيلهاجلا يف راصنألا رعاش ناسح

 رعشأ ناسح :الاق امهنأ ءالعلا نب ورمع يبأو ةديبع يبأ نعو .ىرقلا لهأ

 دحأ تباث نب ناسح :يعمصألا لاقو .ردملا لهأ :امهدحأ لاقو .رضحلا لهأ

 بسنت :يعمصألا لاقف ةنيل راعشأ هل يتأت :متاح وبأ هل لاقف ءارعشلا لوحف

 دكن رعشلا :لاق ة همع نع يعمصألا يخأ نبا ىورو ،هنع حصت ال ءايشأ هل

 لحف ناسح اذه نألو “©فعض ،ريخلا يف لخد اذإف ،[لهسيو] ،رشلا يف ىوقي

 رعش :ىرخأ ةرم لاقو هرعش طقس مالسإلا ءاج اسلف ظةيلهاجلا لوحف نم

 كرعش مرهوأ ،كرعش نال :ناسحل ليقو ،رعشلا دوجأ نم ةيلهاجلا يف ناسح

 نع زجحي [ مالسإلا نا ] يخا نبا اي :لئاقلل لاقف ،ماسحلا ابأ اي مالسإلا يف

 يف ديوجتلا نأش نأ ينعي ،بذكلا هنيزي رعشلا نإو ،بذكلا نم عنمي وأ ،بذكلا

 لاقو .بذك هلك كلذو ،قحلا ريغب نييزتلاو فصولا يف طارفإلارعشلا

 (") .ارعش لوقي ثيح برعلا رعشأ مهرعاش نأ راصنألا اوغلبأ :ةئيطحلا

[٥ ٢ ٣[ 

 (")لبقملا داوسلا نع نولأسي ال مهبالك رهت ام ىتح نوشغيو

 9 ج باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ©ربلا دبع نبا :رظنا ( ١)

 ٤٠. ٣ص
 )٢( هسفن ردصملا ص٤٠٣۔ ٤ ٤٠.

 )٣( ،يراصنألا تباث نب نب ناسح ناويد حرش رظنا ص٢٢٦.

٢٨٧ 



 ةيافك هل هاندروأ اممو ،حرشلا لوطي نهبو ،ناسح هبقانمو ناسح رابخأو

 . ةياهنو

 :[ينزاملا ورمع نب جاجحلا]

 نب جاجحلا: هبسن يف لاقي ينزاملا يراصنألا ةيزغ نب ورمع نب جاجحلا

 نزام نب منغ نب ورمع نب لوذبم نب ءاسنخ نب ةبلعث نب ةيزغ نب ورمع

 نيثيدح ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ىور ،ةبحص هل :يراخبلا لاق .راجنلا

 رخآلاو ، () (ىرخأ ةجح هيلعو لح دقف جرعوأرسك نم ) جحلا يف امهدحأ

 ةمركع هنع ىورو ،همون دعب ليللا نم دجهتي ،ملس هيلع هللا ىلص ،يبنلا ناك

 . دجهتلا ثيدح سابعلا نب ريثك هنع ىورو .(جرعوأ رسك نم ) :ثيدح

 .هطقسأف ،ا"ارادلا موي (""ناورم برض يذلا وه ،اذهورمع نب جاجحلاو

 )٠(. لقعي ال وهو هالوم ةصفح وبأ هلمحو

 )١( دواد يبأل ننسلا يف ثيدحلا صن رظنا ج١، ص٥٧٥.

 دبع نب سمش دبع نب ةيمأ نب صاعلا يبأ نب مكحلا نب ناورم :مكحلا نب ناورم )٢(
 صاعلا يبأ نب مكحلا ينب نم كلم نم لوأ وهو ،يومأ ةفيلخ كلملا دبع وبأ ة،ضفانم

 نكسو ،فئاطلاب أشنو ،ةكمب دلو ."ةيناورملا " مهتلودو "ناورم ونب " بسني هيلإو
 لتق املو .هل ابتاك هذختاو ،هتصاخ نم هلعج نافع نب نامثع مايأ ناك املف ةنيدملاب

 ةنيدملا ىلع ةيواعم هالو ،همدب ابلاطم ةشئاعو ريبزلاو ةحلط عم ناورم جرخ نامثع
 .ه ٦٥ ةنس يفوت .ه ٤٢ ةنس
 .٧٠٢ص ۔٧ج مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنا

 لبق نم هنع هللا يضر نافع نب نامثع هيف رصوح يذلا مويلا وه :رادلا موي )٣(
 :ملسم نب هللا دبع ةبيتق نبا :يف ةلماك ةصقلا رظنا .ه ٣٥ ةنس هيف لتقو هيضراعم

 ٤٥ ٤٦. ۔٤٤ص ،لوألا ءزجلا ،نانبل ،توريب ةفرعملا راد ةسايسلاو ةمامإلا

 ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا نع (فرصتب ) القن )٤(
 نبا .٧٨٣ص هسفن ردصملا :ةداملا ةعسوتل رظناو .٧٨٣ص ،١ج باحصألا
 ٦٩٣. ۔٢٩٦ص ،١ج ،ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ :ريثألا

٢٨٨ 



 :[كيتع نب ورمع نب بطاح]

 نب ورمع نب فوع نب كرابم نب ديز نب ةيمأ نب كيتع نب ورمع نب بطاح

 .(') نييردبلا يف قاحسإ نبا هركذي ملو اردب دهش «سوألا نب كلام نب فوع

 :[ناحلم نب مازح نب مزاح]

 نب مازح نب ديز نب دلاخ نب كلام ناحلم مساو ،ناحلم نب مازح نب مزاح

 ميلس هيخأ عم ،۔اردب دهش «يراصنألاراجنلا كلام نب منغ نب رماع نب بدنج

 نب رماعو ورمع نب رذنملا عم ةنوعم رئب موي لتقو ادحأ دهشو ،ناحلم نب

 . '")ليفطلا نب رماع هلتق ظةريهم

 :[يملسلا رذنملا نب بابحلا]

 نب بعك نب منغ نب بعك نب مارح نب ديز نب [حومجلا نب] رذنملا نب بابحلا

 نيثالثو ثالث نبا وهو ،ًاردب دهش. ورمع ابأ ىنكي ،يملسلا يراصنألا ةملس

 يف قاحسإ نبا الإ ،نييردبلا يف هركذ مهلكو ،هريغو يدقاولا لاق اذكه ةنس

 ، هللا لوسر ىلعراشأ يذلا وهو ،يأرلا وذ :هل لاقي ناك .هنع ةملس ةياور

 لزنف :سابع نبا لاق ،موقلا ءاقلل ردب ءام ىلع لزني نأ ،ملسو هيلع هللا ىلص

 راشأ ام يأرلا :لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع مالسلا هيلع ليربج

 هللا ىلص . هللا لوسر عم ،اهلك دهاشملاو قدنخلاو ،ًادحأ دهشو ،بابحلا هب

 انم بجرملا اهقيذعو ككحملا اهليذج انأ :ةفيقسلا موي لئاقلا وهو ،ملسو هيلع

 باطخلا نب رمع ةفالخ يف رذنملا نب بابحلا تامو ،ريمأ مكنمو ريمأ

 ۔١ج 4 باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا : هللا دبع نب فسوي .ربلا دبع نبا :رظنا 69

 ٣٧. ٣ص

 )٢( هسفن ردصملا ص٤ ٣٧.

٢٨٩ 



 .() هنع هللا يضر

 :|يبعكلا يعازخلا دلاخ نب شيبح]
 فيلخ نب دلاخ نب شيبح :لوقي نم مهنمو ةعيبر نب ذقنم نب دلاخ نب شيبح

 ابأ ىنكيو ورمع نب بعك ينب دحأ ،يبعكلا يعازخلا ةعيبر نب ذقنم نبا

 دلاخ تنب ةكتاع اهمساو ةيعازخلا دبعم مأ ثيدح بحاص وهو .رخص

 ةعيبر نب ذقنم نب ةفيلخ نب دلاخونب اولاق ،مهبسن نمو هدلاخ نب دليوخ امهوخأو

 وبأ وهو ورمع نب بعك نب ةشيبح نب مارح نب سيبض نب مرصأ نب

 .ً("ةعازخ

 :[يريمحلا ةيخط نب بشوح]

 لوسر دهع ىلع ملسأ ،ميلظ وذ يناهلألا لاقيو «يريمحلا ةيخط نب بشوح

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع مدقأ هتإ :لاقيو ملسو هيلع هللا ىلص . للا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ربخلاب ةفرعملاو ريسلاب ملعلا لهأ قفتاو

 نواعتيل يلجبلا ريرج عم هيلإ ثعبو اباتك يريمحلا ميلظ يذ بشوح ىلإ بتك

 يسنعلا دوسألا لتق ىلع مهعاطأ نمو يمليدلا[٦٢٣]زوريفو عالكلا وذو وه

 اناك امهو ،نيعوبتم امهموق يف نيسيئر عالكلا وذو بشوح ناكو ،باذكلا

 التقو ةيواعم عم نيفص برحب نيمئاقلا نميلا نم امهعتت ناك نمو

 )١( باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا :رظنا ج١،
 صن٢٧٧. ريثألا نبا -ةداملا ةعسوتل رظنا ٠ ج ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ ١

 ص٦٦٥۔ `٦٦.

 ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا نع (فرصتب ) القن )٢(
 ةفرعم يف ةباغلا دسأ :ريثألا نبا :ةداملا ةعسوتل رظناو .٣٥٤ص ،١ج باحصألا

 ةباحصلا ج١، ص٦٨٤۔ ٦٨٧.

٢٩٠ 



 .(') نيفصب اعيمج

 :[يدنكلا شيشفحلا]

 هللا ىلص يبنلا ىلع مدق ،ءاخلاو ،ءاحلاو ،ميجلاب هيف لاقيو ،يدنكلا شيشفحلا

 اعفارتو هضرأ يف [سيق نب] ثعشألا عزان يذلا وهو ةدنك دفو يف ملسو هيلع

 .(") ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ
 :[يراجنلا يراصنألا ديز نب دلاخ]

 نب منغ ينب نم٬ يراجنلا يراصنألا بويأ وبأ ،ةبلعث نب بيلك نب ديز نب دلاخ

 ئرما نب ورمع نب دعس تنب دنه همأ هتينك هيلع تبلغو ،راجنلا نب كلام

 ،ربكألا جرزخلا نب ثراحلا نب جرزخلا نب بعك نب ةبلعث نب كلام نب سيقلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لزن هيلعو ،دهاشملا رئاسو اًردبو ةبقعلا دهش

 ةكم نم ارجاهم ةنيدملا مدق نيح فوع نب ورمع ينب نم هجورخ يف ،ملسو

 ىلص لقتنا مث هنكسم ىنبو ةنسلا كلت يف هدجسم ىنب ىتح ،هدنع لزي ملف

 ديعس انثدحو .ريمع نب بعصم نيبو هنيب ىخأو ،هنكسم ىلإ ،ملسو هيلع هللا

 ىلص كلا لوسر لزن :لاق هتأ ،هنع ةليوطلا ديناسألاب هيلإ الصتم رصن نبا
 ، ةفرغلا يف ءام قرهأف ،ةفرغلا يف تنكو ،لفسألا انتيب يف ،ملسو هيلع هللا

 ، هللا لوسر ىلإ صلخي نأ ،ةقفش ءاملا فشنن ةفيطقب “بويأ مأو انأ تمقف

 ، ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ تلزنو ءيش هنم ،ملسو هيلع هللا ىلص

 ظكقوف نوكن نأ يغبني سيل هنإ ،هلللا لوسراي :تلقف ،قفشم انأو

 ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا نع (فرصتب ) القن )١(
 ٤٥٨. ۔٧٥٤ص هسفن ردصملا :ةداملا ةعسوتل رظناو .٧٥٤ص ،١ج باحصألا

 .٢٩ص ۔٢ج ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ - ريثألا نبا ( ٢)

 .٨٥٤ص 6١ ج باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا :رظنا

٢٩١ 



 هعاتمو لقني نأ هعاتمب "ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا رمأف ،ةفرغلا ىلإ لقتنا

 .(') ثيدحلا مامت ركذو ،ليلق

 :[يراصتألا ديز نب ةجراخ]

 ةبلعث نب رغألا كلام نب سيقلا ئرما نب كلام نب ريهز يبأ نب ديز نب ةجراخ

 ينبب نوفرعي ،يراصنألا جرزخلا نب ثراحلا نب جرزخلا نب بعك نبا

 ،عيبرلا نب دعسو ،وه نفدو ۔ًاديهش 8دحأ موي لتقو ۔ًاردبو ةبقعلا دهش .رغألا

 هللا يضر ،قيدصلا ركب يبأل [آ؟رهيص] ةباحصلا رابك نم ناكو ،دحاو ربق يف

 نيرجاهملا نيب ىخآ نيح [ قيدصلا ركب يبأ نيبو هنيب ىخآ دقو] ،امهنع

 ةجراخ نأ ركذو ،توملا دعب ملكت يذلا وه ةةجراخ نب ديز هنباو .راصنألاو

 هب رمف احرج رشع عضب ح رجف دحأ موي حامرلا هتذخأ . ريهز يبأ نب

 يبأب ىرغأ نمم اذه :لاقو ،هب لثمو ،هيلع زهجأف هفرعف ةيمأ نب ناوفص

 ذلاو يحمجلا فلخ نب ةيمأ ناكو تفلخ نب ةبمأ ابأ ينعي “ردب موي يلع

 رفغو ىلاعت هللا امهمحر سردب موي هعم لتقو ،يلع هنباب يلع ابأ ىكُي ناوفص
 )٢( امهل

 :[نافقع نب ةجراخ]

 ،ملسو هيلع هللا ىلص 1 لوسر ىتأ هتأ 6هدلو دنع هثيدح ،نافقع نب ةجراخ

 هللا ىلص يننلا لاقف ا يبأ برك او :لوقت ةمطاف عمسف قرعي هأ رف ضرم امل

 .(") هدلو نع الإ هثيدح يتأي سيل ، (مويلا دعب كيبأ ىلع برك ال) :ملسو هيلع

 ،٢ج باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ىربلا دبع نبا نع (فرصتب ) القن )١(
 ةفرعم يف ةباغلا دسأ :ريثألا نبا ١٠ ١١. -٩ص هسفن ردصملا :ةداملا ةعسوتل رظنا ١٠. ۔٩ص
 ١٢٣. ۔٢٢١ ۔١٢١ص ،٢٦ج ةباحصلا

 ،٢ج باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا نع (فرصتب ) القن )٢(
 ةفرعم يف ةباغلا دسأ :ريثألا نبا ٤. -٣ص هسفن ردصملا :ةداملا ةعسوتل رظنا ٤. -٣ص

 .٨٠١ص .ج ةباحصلا

 .١ص ۔٢ ج باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا ٠هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا . رظنا (٣)

٢٩٢ 



 :[ةمصلا نب شارخ]

 نب منغ نب بعك نب مارح نب ديز نب حومجلا نب ورمع نب ةمصلا نب شارخ

 رشع دحأ حرجو ێادحأو ،اردب دهش ،يملسلا يراصنألا ةملس نب بعك

 .() نيروكذملا ةامرلا نم ناكو تاحارج

 :[يعازخلا يبعكلا ةيمأ نب شارخ]

 لوسر عم دهش ،يندملا يعازخلا يبعكلا لضفلا نب ةيمأ نب [٧٢٣]شارخ

 هثعبو ،دهاشملا نم امهدعب امو ،ًربيخو ةيبيدحلا ،ملسو هيلع هللا ىلص ‘ هللا

 ترقعو ،شيرق هتذآف ةةكم ىلإ۔ ةيبيدحلا ماع ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا

 ،نافع نب نامثع ،ملسو هيلع هللا ىلص ‘ هللا لوسر مهيلإ ثعب ذئنيح ، هلمج

 نع ىور ةيبيدحلا موي ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر سأر قلح يذلا وهو

 .(") ةيواعم ةفالخ يف شارخ يفوتو ،شارخ نب هللا دبع هنبا شارخ

 :[ يراصنألا كلام نب عفار]

 يراصنألا يقرزلا قيرز نب رماع نب ورمع نب نالجعلا نب كلام نب عفار

 ،ىلوألا ةبقعلا دهش ،يردب ةعافر ابأ ىنكيو ،كلام ابأ ىنكي .يجرزخلا

 نبا هركذي ملو ،باهش نبا نع ةبقع نب ىسوم هركذ اميف اردب دهشو . ةيناثلاو

 الإ هينبا ،عفار نب دالخو ،عفار نب ةعافر مهيف ركذو ،نييردبلا يف قاحسا

 رفعج نب ديمحلا دبع نب دعس تعمس :ريهز نب دمحأ لاق ،نييبقعب اسيل امهنأ

 لتق .نيعبسلا دحأو رشع ينثإلا دحأو ،ءابقنلا ةتسلا دحأ كلام نب عفار :لوقي

 :رمع وبأ لاق ،كلام ابأ ىنكي كلام نب عفار :يدقاولا لاقو .اديهش دحأ موي

 .٧٢ص هسفن ردصملا ( ١)

 ،٢ج باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ربلا دبع نبا :رظنا(٢)

 .٢٧ص

٢٩٢٣ 



 .ا" اولتق مهلك ءابقنلا ةتسلا

 :[ثراحلا نب عفار ]

 .داوس يدقاولا لاق اذكه ،منغ نب ةبلعث نب ديز نب داوس نب ثراحلا نب عفار

 .اردب ،اذه ثراحلا نب عفار دهش ةبلعث نب ديز نب دوسألا وه :ةرامع نبا لاقو

 نبا وهو ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم اهلك دهاشملاو ،قدنخلاو ،ًادحأو

 ةفالخ يف يفوتو .يجرزخلا يثراحلا يراصنألا مَنشُج نب جيدخ نب عفار مع

 .(") نافع نب نامثع

 :[يراصتألا جيدخ نب عفار]
 يراجنلا يراصنألا مثج نب ديز نب ورمع نب ديز نب يدع نب جيدخ نب عفار

 [عفار] مأو رمع نبا نع ىور جيدخ ابأ ليقو هللا دبع ابأ ىنكي «يجرزنخلا

 ،يراصنألا ةضايب نب ةيمأ نب يدع نب رماع نب نانس نب دوعسم تنب ةميلح

 هدر يذلا وه جيدخ نب عفارو ،يدع نب عفار ينبا رهظمو ريهظ يخأ نبا وه

 دحأ موي هزاجأو ،هرغصتسا هنأل ،ردب موي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هل لاقف دحأ موي ،مهس هباصأو ،دهاشملا رثكأو ،قدنخلا دهشو اهدهشف

 تضفتناو .(ةمايقلا موي كل دهشا انأ ) :ملسو هيلع هللا ىلص . هللا لوسر

 عبرأ ةنس ، ريسيب رمع نبا لبق تامف ،ناورم نب كلملا دبع نمز يف هتاحارج
 عبرأ ةنس لوأ يف تام :يدقاولا لاق ةنس نينامثو تس نبا وهو ،نيعبسو

 . ديبل نب دومحمو ،رمع نبا هنع ىور :رمع وبأ لاق .ةنيدملاب نيعبسو

 : ءالؤه نود نيعباتلا نم هنع ىورو ،ريهظ نب ديسأو ديزي نب بياسلاو

 ةفرعم يف ةباغلا دسأ :ريثألا نبا :ةداملا ةعسوتل رظناو .٤٦ص هسفن ردصملا )١(
 .٤٤٢ص ،٦ج ةباحصلا

 ٢ ج باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا : رظنا ) ( ٢

 .٩٥ص

٢٩٤ 



 تنب ةرمعو ،عفار نب ةعافر نب ةبابع هنبا نباو ، يبعشلاو ،ءاطعو دهاجم

 .(') بلاط يبأ نب يلع عم نيفص دهش ،نمحرلا دبع

 :[يراصتألا ورمع نب ةعافر]

 فوع نب منغ نب ملاس نب كلام نب ةبلعث نب ورمع نب ديز نب ورمع نب ةعافر

 دحأ موي لتقو ،ًآردب دهشو ةبقعلا ةعيب دهش ،يملسلا يراصنألا جرزخلا نب

 ىنكي ورمع نب ديز هدج نأل ،ديلولا يبأ نباب فرعيو ديلولا ابأ ىنكي [اديهش]

 .(") ديلولا ابأ

 :[يقرزلا عفار نب ةعافر]

 يراصنألا قيرز نب رماع نب ورمع نب نالجعلا نب كلام نب عفار نب ةعافر

 .دحأو ،آردب دهش ،ذناعم ابأ ىنكي لولس نب يبأ تنب كلام مأ همأ ،يقرزلا

 هاوخأ اردب هعم [دهشو] ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم دهاشملا رئاسو

 مهيبأ دوهش ]٣٢٨[ يف فلتخاو ،أاردب مهتثالث اودهش ،عفار انبا كلامو ،دالخ

 لمجلا موي بلاط يبأ نب يلع عم عفار نب ةعافر دهشو ،أاردب كلام نب عفار

 .(") ةيواعم ةرامإ لوأ يف يفوتو نيفصو

 :[يملسلا رذنملا دبع نب ةعافرإ

 نب فوع نب كلام نب ديز نب ةيما نب ديز نب رببز نب رذنملا دبع نب ةعافر

 ةفرعم يف ةباغلا دسأ - ريثألا نبا ةداملا ةعسوتل رظناو 1٠. -٩٥ص ،كسفن ردصملا ) ( ١

 ٢. صن٢٣٢۔ ٢٣٢٣ ٢٣٤. ج ةباحصلا

 )٢ ( باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا :رظنا ج٢۔

 ص١٠. ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ :ريثألا نبا :ةداملا ةعسوتل رظناو ج٢،
 ص ٢٨٧.

 ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا نع ( فرصتب ( القن (٣)

 : ريثألا نبا ٧٨. ۔٧٧نص هسفن ردصملا ةداملا ةعسوتل رظنا .٧٧نص ۔٢ ج باحصألا

 ٢٨١. ۔٠٨٢ ۔٩٧٢ نص ،٢ج ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ

٢٩٥ 

 



 [بيقن]سوألا نب كلام نب فوع نب ورمع ينب نم ،يراصنألا ةبابل وبأ ورمع

 همسا يف فلتخاو ،هتينكب روهشم وهو دهاشملا رياسو ،ًأردبو ةبقعلا دهش

 .(')رذنملا [دبع] نب ريشب ليقو ةعافر ليقف

 :[يرفظلا ديز نب ةعافر]

 ورمع نب جرزخلا نب رفظ وهو ،بعك نب داوس نب رماع نب ديز نب ةعافر

 قرس يذلا وهو نامعنلا نب ةداتق مع يرفظلا يراصنألا سوأ نب كلام نبا

 ، ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ اوعزانتف قريبأ ونب هماعطو هحالس

 . ةيآلا ا" « مهسفنأ نوناتخي نيذلا نع لداجت الو » :قريبأ ينب يف تلزنف

 نع هيبأ نع ةداتق نب رمع نب مصاع نع قاحسإ نب دّمحم دنع ،اذه هربخ

 .(") نامعنلا نب ةداتق هدج

 :[يراصخألا يثراحلا رشبم نب ةعافرإ

 .(ُ) رشبم هيبأ عم ادحأ دهش ،يرفظلا يراصنألا يثراحلا رشبم نب ةعافر

 : [يراصنألا سايإ نب ةعيبرإ]

 هوخأو ادحأ دهش يراصنألا ناذول نب ةيمأ نب ورمع نب سايإ نب ةعيبر
 ردب (٥) .

 )١( باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا ٠هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا :رظنا ج٢۔

 ص٧٩- ٨٠. ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ :ريثألا نبا :ةداملا ةعسوتل رظنا ج٢،
 ص٢٨٥۔ ٢٨٦.

 )٢( مقر ةيالا ،ءاسنلا ةروس ١٠٧.

 ص ،٢٦ج باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا :رظنا )٣(
 ٨ ٧٩. ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ :ريثألا نبا :ةداملا ةعسوتل رظنا ج٢، ص٢٨١۔

.٢٨٢ 

 )٤( ج باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي .ربلا دبع نبا :رظنا ٢

 ص٨٠.
 )٥( هسفن ردصملا صل١٧.

٢٦ 



 :[يراصتألا ةثراح نب ديز]

 ينب نم وهو ،دحأ موي رغصتسا نمم ناك ،يرمعلاا يراصنألا ةثراح نب ديز

 ،يردخلا ديعس وبأو ،ةثراح نب ديز ناك :[رمع وبأ لاق] “فوع نب ورمع

 ، دحأ موي رغصتسا نمم ةتبح نب دعسو ،مقرأ نب ديزو ،بزاع نب ءاربلاو

 نم باب يف ،يزارلا متاح وبأ هركذ :رمع وبأ لاق يعازخلا ةملسم وبأ هاور

 هل يسواألا يرمعلا ةثراح نب ديز :لاقو ،ديز باب نم ءاج نم ىلع هيبأ مسا

 يجاسلا ىيحي وبأ ركذو هفرعأ ال :لاقو ،كلذ لوقي يبأ تعمس دقو ةبحص

 انثدح :لاق ةيواعم نب ناورم ينثدح :لاق ينزملا هللا ديبع نب دايز ينثدح :لاق

 هللا ديبع نب ةحلط نب ىسوم نع يشرقلا ةملس نب دلاخ نع ميكح نب نامثع

 لوسر اي تلق :لاق جرزخلا نب ثراحلا ينب وخأ ةيراج نب ديز ينثدح :لاق

 :اولوقو يلع اولص) :لاق ؟كيلع ىلصي .فيكف ،كيلع مالسلا فيك انملع دق هللا

 لآ ىلعو ميهاربإ ىلع تكراب امك. دّمحم لأ ىلعو دّمحم ىلع كراب مهللا

 هاورو ةحلط نب ىسوم نع ةملس نب دلاخ هاور اذكه (ديجم ديمح كنإ ميهاربإ

 [امبرو] هيبأ نع ةحلط نب ىسوم نع بهو نب هللا دبع نب نامثع نب ليئارسإ

 .(') هركذف مالسلا انملع دق هللا لوسر اي تلق :لاقيو هيبأ نع هاور :هيف لاق

 :[يجرزنخلا مقرأ نب ديز]

 ةبلعث نب رغألا نب كلام نب نامعنلا نب سيق نب ديز نب مقرأ نب ديز

 افالتخا هتينك يف فلتخا جرزخلا نب ثراحلا ينب نم ،يجرزخلا يراصنألا

 وبأ :ليقو ،ديعس وبأ :ليقو رماع وبأ :ليقو ، رمع وبأ :ليقف ۔أريثك

 ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ربلا دبع نبا نع (فرصتب ) القن )١(

 ١١٣ ص ، هسفن ردصملا :ةداملا ةعسوتل رظناو ١١٤. -۔٣١١ص ،٢ج باحصألا
 .٩٤٣ص ۔٢ ج ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ :ريثألا نبا ٧٤.

٢٩٧ 



 نم ‘ هنع انيورو :يدع نب مثيهلاو ،يدقاولا لاق ةسينأ وبأ :ليقو ،دعس

 ةوزغ ةرشع عست ،ملسو هيلع هللا ىلص للا لوسر اَزَع :لاق هنأ .هوجو

 دعيو ،عيسيرملا هدهاشم لوأ نإ :لاقيو ،[ةوزغ ةرشع عبس] هعم اهنم توزغ

 تناك [[ةفوكلابو] ،ةدنك يف اراد اهب ىنبو اهنكسو [ةفوكلا لزن] نييفوكلا يف

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر عفر يذلا وه مقرأ نب ديزو .نيتسو نامث ةنس هتافو

 ةنيدملا ىلإ انعجر نئلو :هلوق لولس يبأ نب هللا دبع نع [٩٢٣]ملسو

 هللا لزنأف ،[فلحو] يبأ نب هللا دبع هبذكف .(""«لذألا اهنم زعألا نجرخيل

 ۔ هارشبي ديز ىلإ امهنع هللا يضر رمعو ركب وبأ ردابتف ،مقرأ نب ديز قيدصت

 هيلع هللا ىلص . هيلإ ءاجو۔ اهدعب ءيشب هردابي الرمع مسقأف ،ركب وبأ هقبسف

 ظجيرج نبا ريسفت نم ،مالغ اي كنذأ تعو :لاقو مقرأ نب ديز نذإب ذخأف ،ملسو

 ينب ةوزغ يف كلذ ناك :ليق ،هريغو رمعم ةياور نمو ،نسحلا ريسفت نمو

 بلاط يبأ نب يلع عم مقرألا نب ديز دهشو .كوبت يف :ليقو ،قلطصملا

 يبأ نب هللا دبع نع قاحسإ نبا ركذو ،ةباحصلا ةصاخ يف دودعم وهو ،نيفص

 هللا دبع رجح يف ،ًاميتي مقرأ نب ديز ناك لاق "مزح نب رمع نب دّمحم نب ركب

 نب ديز هعمسف ،هلحر ةبيقح ىلع هلمحي ةتؤم ىلإ هعم هب جرخف ،ةحاور نبا

 ("):آرعش اهيف لوقي يتلا هتايبأ لثمتي ليللا نم مقرأ

 ءاسحلا دعي عبرأ ةريسم يلحر تلمحو ينتيندأ اذا

 (")يئارو يلهأ ىلإ عجرأ الو مذ كالخو يمعناف كنأشف

 ٨. ةيالا ،نيقفانملا ةروس ) ( ١

 )٢( باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا :رظنا ج٢،
 ص١٠٩۔ ١١٠.

 )٣( ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ :ريثألا نبا يف تايبألا رظنا ج٣، ص٢٣٦.

٢٩٨ 



 نأ عكل اي كيلع ام :لاقو ةةردلاب ةحاور نب هللا دبع هقفخف مقرألا نب ديز ىكبف

 دبع لوقي مقرألا نب ديزلو ،لحرلا يتبعش نيب عجرتو ،ةداهشلا هللا ينقزري

 :ارعش ةحاور نب هللا

 ()لزناف تيده ليللا لواطت لذلا تالمعيلا ديز ديز اي

 مقرألا نب ديز نع ىورو ةثراح نب ديزل ةتؤم ةوزغ يف كلذ :لاق لب :ليقو

 ىلوم ةزمح وبأو«يظيرقلا بعك نب دمحمو ،يعيبسلا قاحسإ وبأ مهنم ةعامج
 .(") راصنألا

 :[يراصتألا عبرم نب ديز]

 ۔ عبرم نبا اناتأ :نابيش نب ديز لاق .ةثراح ينب نم يراصنألا عبرم نب ديز

 اونوك ) :لاقف ،ملسو هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر اناتأ :لاقف جحلا يف ينعي

 .ا") (مالّسلا هيلع ميهاربإ ثرإ نم ثرإ ىلع مكنإف مكرعاشم ىلع

 :[يجرزخلا ةجراخ نب ديز]

 ظجرزخلا نب ثراحلا ينب نم كلام نب ريهز يبأ نب ديز نب ةجراخ نب ديز

 ضملسو هيلع هللا ىلص هيلع ةالصلا يف ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا نع ىور

 لبق هيلع يشغ هنأ كلذو ،كلذ يف نوفلتخي الو ،توملا دعب ملكت يذلا وهو

 ظفح مالكب ملكتف هسفن هتعجار مث ،هبوثب هيلع يجسف .هحورب يرسأو ،هتوم

 تاقث اذه هثيدح ىورو هنيح يف تام مث ،نامثعو ،رمعو ،ركب يبأ يف هنع

 نب نامعنلا [نب ديزي] نع نييفوكلا تاقث هاورو ،ريشب نب نامعنلا نع نييماثثلا

 )٢( باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا :رظنا ج٦٢،
 ص١٠٩۔ ١١٠.

 ننسلا يفو .٠٣٢ص ٣. ج ،ظيزمرتلل ننسلا يف ثيدحلاو .٦٢١لص هسفن ردصملا (٣)

 ٢٥٥. ص ٥. ج ،يئاسنلل

٢٩٩ 



 هللاو بيسملا نب ديعس نع يراصنألا ديعس نب ىيحي هاورو هيبأ نع ريشب
 . ١ )ملع أ

 :[يدزألا بشقلا نب ديعسإ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر هالو ةيمأ [ ينبل] فيلح يدزألا بشقلا نب ديعس

 .(') اديهش دحأ موي لتقو [شرج ]،ملسو

 :[ينادمهلا نارمن نب ديعسل

 يبنلا ةايح نم كردأ ،بلاط يبأ نب يلعل ابتاك ناك ،ينادمهلا نارمن نب ديعس

 رماع هنع ىورو ركب يبأ نع ىورو ماوعأ ملسو هيلع هللا ىلص

 .ا") ديعس نب

 :[يراصنألا ذاعم نب عس]

 نب مشج نب لهشألا دبع نب ديز نب سيقلا ئرما نب [نامعنلا نب] ذاعم نب دعس

 سوألا نب كلام نب ورمع وهو فتبنلا نب [٠٣٣]جرزخلا نب ثراحلا

 ملسأ ، ةبحص هل ،عفار تنب ةشبك همأو ،ورمع ابأ ىنكي ،يلهشألا يراصنألا

 .ادحأ دهشو ،ريمع نب بعصم دي ىلع ةيناثلاو ىلوألا ةبقعلا نيب ةنيدملاب

 .هنم تامف هحرج ضفتنا مث ارهش شاعف ،مهسب قدنخلا موي يمرو .قدنخلاو

 لوسر لاقف ،ةقرعلا نبا انأو اهذخ :لاقو ةقرعلا نب نابح مهسلاب هامر يذلاو

 يه ةقرعلاو ا٠ا (رالا يف ههجو هللا قرع ) :ملسو هيلع هللا ىلص فكلا

 ةفرعم يف باعيتسالا -هللا دبع نب فسوي .ربلا دبع نبا نع ( فرصتب )القن )١(

 نبا ١١٩. -۔٨١١ص هسفن ردصملا :ةداملا ةعسوتل رظناو .٨١١ص ،۔٢ج باحصألا
 ٣٥. ٤ص ،٢٦ج ،ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ :ريثألا

 )٢( باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا :رظنا ج٢،
 ص١٨٧.

 (٣) كسفن ردصملا ص٨٧ ١ .

 .براقتم ظفلب ١/٢/,٤٨( ) تاقبطلا يف دعس نبا هجرخأ )٤(



 دبع نبا وه اهنبا نابحو صيصه نب ورمع نب مهس نب ديعس تنب ةبالق

 ىنكت ةقرعلا نإ :ليقو ،يؤل نب رماع نب صيعم نب ورمع نب ذقنم نب فانم

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو ،اهحير بيطل ةقرعلا اهل ليق امنإو ةمطاف مأ

 يف هدوعي ناكف ،ذاعم نب دعسل ، دجسملا يف طاطسف برضب [ رمأ] دق ،ملسو

 ،رهشب قدنخلا دعب هتوم ناكو ةرجهلا نم سمخ ةنس يفوت ىتح ،موي لك

 يبأ نب دعس نب رماع نع ميهاربإ نب دعس هاور ،كلذك لايلب ةظيرق دعبو

 يمر :لاق رباج نع ريبزلا يبأ نع دعس نب ثيللا ىورو هيبأ نع صاقو

 اَملف ،[ مدلا ]هفزنو هدي تخفتناف ،هلحكأ اوعطقف ، ذاعم نب دعس بازحألا موي

 كسمتساف ةظيرق ينب نم ينيع رقت ىتح يسفن جرخت ال مهللا :لاق كلذ ،ىأر

 نأ ،مهيف همكح ناكو .همكح ىلع ةظيرق ونب لزن ىتح ،ةرطق رطق امف ،هقرع

 لوسر لاقف ،نوملسملا اهب نيعتسيف ،مهتيرذو مهؤاسن ىبسثو ، مهلاجر لتقت

 غرف اسلف ةئامعبرأ اوناكو ،مهيف هللا مكح تبصأ :ملسو هيلع هللا ىلص ‘ هللا

 .(') تامف هقرع قتفنا مهلتق نم

 :[يدعاسلا كلام نب عس]

 ةدعاس نب جرزخلا نب ورمع نب ةثراح نب ةبلعث نب دلاخ نب كلام نب دعس

 نب] يبأ نع يدقاولا ركذ ،دعس نب لهس دلاو وهو ،يدعابنلا يراصنألا

 ىلإ جرخيل كلام نب دعس زهجت :لاق هدج نع هيبأ نع دعس نب لهس نب [سابع

 هللا ىلص هللا لوسر هل برضف ظراق ينب راد دنع هربق عضومف تامف ردب

 (") هرجأو همهسب ،ملسو هيلع

 .٦ج باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا : ٠هللا دبع نب فسوي ©ربلا دبع نبا نع (فرصتب ( القن ( ١)

 دسأ ب - ريثألا نبا ١٦٨ ١٦٩. ۔٧٦١ڵص هسفن ردصملا :ةداملا ةعسوتل رظنا ١٦٨. ۔٧٦١ص

 ٤٦٢ ٤٦٢٣ ٤٦٤. ۔ ١٦٤ص ۔٢ج ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا

 .٧٦١ص .٢ج باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ىربلا دبع نبا :رظنا 69



 :[يجرزخلا ةدابع نب دعسإ

 ةبلعث نب ةميزح يبأ نبا لاقيو ةميلح يبأ نب ، ةثراح نب مليد نب ةدابع نب دعس

 ،يدعاسلا يراصنألا جرزخلا نب بعك نب ةدعاس نب جرزخلا نب فيرط نبا

 يف. ردبو ،ةبقعلا دهش. ابيقن ناك ،حصأ لوألاو ،سيق ابأ ليقو ،تباث ابأ ىنكي

 مهيف هركذو ،نييردبلا يف قاحسإ نبا الو ،ةبقع نبا هركذي ملو مهضعب لوق

 دمحأ وبأ هركذو ،يبلكلا نباو ،ينئادملاو ،يدقاولا : [مهنم] ،امهريغ ةعامج

 ، ىبنلا عم ،ًاردب دهش :لاقف همأو هابأ بسن نا دعب ،ىنكلا يف هباتك يف ظفاحلا

 ءأديس ابيقن ًايبقع ناكو ،ًاردب دهشي مل :لاقيو :لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص

 . )١( ًادا وج

 :[يراصنألا ديبع نب دعسإ

 ديز نب ةعيبض نب ةيمأ نب ديز نب ورمع نب سيق نب نامعنلا نب ديبع نب دعس

 ديز وبأ لاقيو ريمع وبأ ،يراصنألا فوع نب رمع نب فوع نب كلام نبا

 عبرأ نبا وهو ةرشع سمخ ةنس كلذو [[اديهش] ةيسداقلاب لتقو ،ًأردب دهش

 دعسب [فرعيو] ،هدعب تامو ارهش شاع هتإ لاقيو ،ذئموي ةنس نيتسو

 ]٣٣١[ نآرقلا اوعمج نيذلا راصنألا نم ةعبرألا دحأ هنإ :لاقيو ،ءيرلاقلا

 ةعبرألا يف روكذملا ديزوبأ هنإو ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع

 ،نييفوكلا يف دعيو ،باهش نب قراطو ىليل يبأ نب نمحرلا دبع هنع ىور

 > [ماشلا ىلع] كنع هللا يصر باطخلا نب رمع يلاو كدعس نب ريمع هنباو

 ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي “ ربلا دبع نبا نع ( فرصتب ( القن ) ( ١

 ١٦٤. -١٦١ص هسفن ردصملا :ةداملا ةعسوتل رظناو .١٦١ص ،٢ج باحصألا
 ٤٦٤. ۔١٦٤ص ،٢٦ج ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ :ريثألا نبا



 .() كلذ ضعب يف هريغ هفلاخ دقو ،يدقاولا لوق هلك اذه

 :[هكافلا ديز نب عسإ

 يقرزلا يراصنألا قيرز نب رماع نب ةدلخ نب [ديز ]نب هكافلا ديز نب دعس

 .(" اردب دهش

 :[يراصتألا ديوس نب دعس]

 .ا" اديهش دحأ موي لتق ،راصنألا [نم] ةردخ ينب نم سيق نب ديوس نب دعس

 :[يراصتألا ةمالس نب دعسا

 يراصنألا لهشألا دبع نب ءاروعز نب ةبغز نب شقو نب ةمالس نب دعس
 )١(. دعس همساو هبقل ناكلسو. ةلئان وبأ ةمالس نب ناكلس وه ،يلهشألا

 : [يراصخألا لهس نب دعسا

 دهش ، يراصنألا راجنلا نب رانيد نب ةثراح نب لهشألا دبع نب لهس نب دعس
 .() اردب

 : ا ي راصنأل ١ نامثع نب دعسا

 .[يقرزلا] يراصنألا قيرز نب [رمع نب دلخم نب] ةدلخ نب نامثع نب دعس
 هوخأو وه دحأ موي ربق ناكو اردب دهش ،كتينكب فرعي ةدابع ابأ ىئكێ

 ٢ ج باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا ٠هللا دبع نب فسوي © ربلا دبع نبا :رظنا ) ( ١

 ،٢ج ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ :ريثألا نبا :ةداملا ةعسوتل رظناو .٥٦١ص
 ص٤٤٥۔ ٤٤٦.

 )٢) باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا َهللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا :رظنا ج٢۔

 ص ٥٨ ١.

 ةفرعم يف ةباغلا دسأ :ريثألا نبا :ةداملا ةعسوتل رظناو .٩٥١ص هسفن ردصملا )٣(
 ٤. ٨٦٣ص ۔ ٢ج ةباحصلا

 )٤ ( باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا :رظنا ج٢۔

 ص٩ ١٥.

 )٥( هسفن ردصملا ص١٥٩.



 نمحرلا دبع هنع ىور ،رفظ نم يراصنألا يرفظلا دعس نب نامثع نب ةبقع

 .(') ىنكلا نع ىهن هنأ ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةلمرح نب

 :[يراصتألا ديز نب طس]

 هللا لوسر دهع ىلع دلو “فوع نب ورمع ينب نم. يراصنألا ديز نب دعس

 .ا" كلملا دبع ةيالو رخآ يف يفوتو رمع نع ىورو ملسو هيلع هللا ىلص

 : [ يراصنألا كلام نب رامح نب عس

 ينبل فيلح ،رامح نب بعك وخأ وهو ، يراصنألا كلام نب رامح نب دعس

 نم اهدعب امو ادحأ دهش دق ناكو ێًديهش ةماميلا موي لتق راصنألا نم ةدعاس

 .(")دهاشملا

 :[يقرزلا ديعس وبأ ةرامع نب دعسإ

 :ليقف .همسا يف اوفلتخاو هتينكب روهشم وهو ،يقرزلا ديعس وبأ ةرامع نب دعس

 ىور ةرامع نب دعس نولوقي رثكألاو [دعس نب ةرامع] :ليقو ،ةرامع نب دعس

 يبراحملا بيبح نب ناميلسو ،ركب يبأ نب هللا دبعو ةرم نب هللا دبع هنع

 .(:)يراصنألا ديعس نب ىيحيو

 :[يراصتألا ثراحلا نب ديعسإ]

 ،غبصأ نب مساق انثدح رصن نب ديعس انثدح .يجرزخلا ثراحلا نب ديعس

 ثيل انثدح ىسوم نب نسحلا انثدح ،ةبيش يبأ نبا انثدح حاضو نبا انثدح

 ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا نع (فرصتب) القن )١(
 .٥٦١ص هسفن ردصملا :ةداملا ةعسوتل رظناو .٥٦١ص ،٢٦ج باحصألا

 )٢( ،هسفن ردصملا ص١٥٩.

 )٣( هسفن ردصملا ص١٥٢.
 يف ةباغلا دسأ :ريثألا نبا :ةداملا ةعسوتل رظناو .٦٦١ص هسفن ردصملا )٤(
 ٤. ٧٤نص ۔٢ج ةباحصلا ةفرعم



 ،ديز نب ةماسأ نع ريبزلا نع ةورع نع باهش نبا نع ليقع نع ،[ دعس نب]

 دعس دوعيل ،هءارو هفدرأ ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ [هربخأ هنأ ]

 .(') ردب ةعقو لبق ثراحلا نب ديعسو ةدابع نبا

 :[يجرزخلا ورمع نب ناميلساإ

 ةرتنع هالومو وه لتق ،[يجرزخلا] يراصنألا ةديدح نب ورمع نب ناميلس

 (" حصألا وهو ،[ يجرزخلا] ميلس اذه يف نولوقي رثكألاو ،نيديهش۔ دحأ موي
 .ماشه نبا لاق كلذك

 :[يعازخلا درص نب ناميلس]

 مرصأ نب ةعيبر نب ذقنم نب نوجلا يبأ نب نوجلا نب درص نب ناميلس

 نب رماع ءامسلا ءام وهو .رماع نب ورمع نب بعك دلو نم يعازخلا

 يف هبسن تبث دقو نزام نب ةبلعث نب سيقلا ئرما نب ةثراح وهو فيرطغلا

 ةدابعو نيد هل ، الضاف ًاريخ ناكو فرطم ابأ ىَتكي ،هيف نوفلتخي ال ةعازخ

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هامسف ،أراسي ةيلهاجلا يف همسا ناكو ،ملعو

 ام لوأ يف اهب هلوزن ناكو ،ةعازخ يف اراد اهب ىنتباو ةفوكلا نكس ،ناميلس

 يلع عم دهشو ،هموق يف فرشو ةيلاع نس هل تناكو ،نوملسملا اهلزن

 طلتخا مث ،ةزرابم ،نيفصب يناهلإلا ميلظ اذ ًابثوح لتق يذلا وهو ،نيفص

 اسلف ةةفوكلا ىلإ مودقلا هلأسي يلع نب نيسحلا ىلإ بتك نمم ناكو ذئموي سانلا

 ةبجن نب بيسملاو وه مدق نيسحلا [٢٣٣]لتق املف ،هعم لاتقلا كرت اهمدق

 انلعف اميف ةبوت نم انلام :اولاق مث ،هعم اولتاقي ملو ،هلذخ نم عيمجو ،يررازفلا

 لهتسم يف ، ةليخنلاب اوركسعف اوجرخف ،همدب بلطلا يف انسفنأ لتقن نأ الإ

 )١( ،هسفن ردصملا ص١٧٦.
 ( ٢ ) ص “ هسفن ردصملا ٢١١ .



 ريمأ هومسو درص نب ناميلس مهرمأ اولوو ،نيتسو سمخ ةنس رخآلا عيبر

 اهيلع فالآ ةعبرأ يف هتمدقم اوقلف ،دايز نب هللا ديبع ىلإ اوراس مث ،نيباوتلا

 ةةبجن نب بيسملاو درص نب ناميلس لتقف. اولتتقاف عالكلا يذ نب ليبحرش

 مدب بلطلا يف ماتثلا ىلإ اوجرخ مهنإ :ليقو ةدرولا نيع هل لاقي عضومب
 هفالآ ةعبرأ اوناكو دايز نب هللا ديبع ىلإ اوراس مث ،نيباوتلا اومسف نيسحلا
 لمحو هلتقف مهسب (')ريمن نب نيصحلا نب ديزي هامر درص نب ناميلس لتقف

 نبا لتق موي ناميلس ناكو مكحلا نب ناورم ىلإ ،ةةبجن نب بيسملا سأرو هسأر
 نبا انثدح ،عبصا نب مساق انثدح لاق رصن نب ديعس انثدح ،ةنس نيعستو ثالث

 نع شمعألا نع ثايغ نب صفح انثدح ةبيش يبأ نب ركب وبأ انثدح حاضو

 ، امهدحأ بضغ دتشاف ايحالت نيلجر نأ درص نب ناميلس نع تباث نب يدع

 :هبضغ نكس اهلاق ول ةملك فرعأل ينإ) :ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاقف

 .'") (ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ
 :[يجرزخلا رشب نب نايفسإ

 نب مَنشُج ينب نم يجرزخلا يراصنألا ثراحلا نب ديز نب رشب نب نايفس

 لاقو ،نايفس قاحسإ نبا هلاق اذك ،ًادحأو ،ًاردب دهش جرزخلا نب ثراحلا

 نايفس :هيف يراصنألا حادقلا ةرامع نب دّمحم نب هللا دبعو ،يدقاولا

 مث يدنكلا نمحرلا دبع وبأ لئان نب ريمن نب نيصحلا : ينوكسلا ريمن نب نيصحلا )١(

 وهو صمح له ١ نم ،يومألا رصعلا يف نيمدقملا ،‘ءادشالا ةاسنقلا نم دئاق ،ينوكنللا

 هرمأ رخأ يف ناكو » قينجنملاب ةبعكلا ىمرو ةكمب ريبزلا نب هللا دبع رصاح يذلا

 ىلع دايز نبا عم لتقف رتشألا نب ميهاربإ عم هبرح يف دايز نب هللا ديبع ةنميم ىلع
 .٢٦٢ص ،٢٦ج مالعألا :نيدلا ريخ ،يلكرزلا رظنا .لصوملا نم ةبرقم

 )٢) باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي “ ربلا دبع نبا :رظنا ج٢۔

 ص٢١٠۔ ٢١١.



 دّمحم لاقو ، ماشه نبا لاق امك ةمجعملا ريغ نيسلاو نونلاب رسن نبا

 نب نايفس وه امإو ،مهو دقف ريشب وأ رشب نبا هيف لاق نم :بيبح نبا

 .() ةمجعملا ريغ نيسلاو نونلاب رسن

 : [ يرفظلا بطاح نب نايفس]

 نب مثيهلا نب مارح نب ديوس نب عفار نب ةيمأ نب بطاح نب نايفس

 ادحأ ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم دهش ،يرفظلا يراصنألارفظ

 .(") اديهش ةنوعم رئب موي لتقو

 :[يدزألا ديزي نب نايفسإ

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ىور ،ةءونش دزأ نم يدزألا ديزي نب نايفس

 "ا نيريس نب دّمحم هنع ىورو

 :[يملسلا ورمع نب ميلسا
 نب داوس نب ورمع نب ةديدح نب رماع نب ميلس لاقيو ةديدح نب ورمع نب ميلس

 دحأ موي لتقو ةبقعلاو ،اردب دهش ،يملسلا يراصنألا ةميلس نب بعك نب منغ

 اأ) ةرتنع هالوم عم اديهش

 :[تباث نب ميلسا
 .ادحأ دهش ،لهشألا دبع نب ءاروعز نب ةبغز نب شقو نب تباث نب ميلس

 . (٥ ا دده ث ربيخ موي لتقو . اًربيخو ةيبيدحلاو ،قدنخلاو

 )١( هسفن ردصملا ص١٨٩.

 )٢( ص ،هسفن ردصملا ١٨٩.

 (٣) ،كسفن ردصملا ص٢ ١٩.

 )٤( ،هسفن ردصملا ص٨ ٢٠.

 (٥) ،هسفن ردصملا ص٦ ٢٠.



 :[ثراحلا نب ميلس]

 نب رانيد نب ةثراح نب لهشألا دبع نب [بعك نب] ةبلعث نب ثراحلا نب ميلس

 وخأ هنإ :ليقو راجنلا [نب رانيد ] ينبل دبع هتإ :ليقو اًاردب دهش .راجنلا

 ينبا نامعنلاو ،ميلس وخأ كاحضلا نإ :ليقو ‘، ةبلعث نب ثراحلا نب كاحضلا

 ۔امهم أل راجنلا نب رانيد نب ةثراح نب لهشألا دبع نب دوعسم نب نمحرلا دبع

 .(') !ردب دهش مهلكو

 : يراصنألا كلام نب ليفطلا

 ءاسنخ نب نامعنلا نب ليفطلا :ليقو ،ءاسنخ نب نامعنلا نب كلام نب ليفطلا

 حرجو ۔ًادحأو ردبو [٣٣٣]ةبقعلا دهش ةملس ينب نم يملسلا يراصنألا

 هلتق ،اديهش قدنخلا موي لتقو ،قدنخلا دهش ىثح شاعو ،ًاحرج رشع ةثالث
 نب نامعنلا نب ليفطلا ] :نييردبلا يف ةبقع نب ىسوم هركذو برح نب يشحو

 دهش يذلا امهيأ ملعأ هللاف [نيلجر] ءاسنخلا نب [كلام نب] ليفطلاو [ءاسنخلا

 .("ا اه ودهش نم عم ًاعيمج اهادهش انوكي نا نكميو ،اردب

 :[يراصتألا نمحرلا دبع نب هللا دبع]
 هثيدح [نم ] ةياورو ةبحص هل يلهشألا يراصنألا نمحرلا دبع نب هللا دبع

 ىورو ،لهشألا دبع ينب دجسم يف انب ىلص ] :ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا نع

 .(") راهنلا موصيو ليللا موقي ناكو ةبيبح يبأ نب ليعامسإ هنع

 :[يراصنألا يدع نب هللا دبع]

 هأ :رايخلا نب يدع نب هللا ديبع هنع ىور يراصنألا ىدع نب هللا دبع

 ( ١) كسفن ردصملا صل٧ ٢٠.

 ( ٢ ) كسفن ردصملا ص٥ ٣٢١.

 )٣( باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ىربلا دبع نبا :رظنا ج٣،

 ص٧٣.



 نم لجر [لتق] يف هنذأتسي لجرو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهش

 رمعم لاق اذك ،ثيدحلا .() ؟(هللا الإ هلإ ال نأ دهشي سيلأ ) :هل لاقف ،نيقفانملا

 يدع نب هللا ديبع نع رايخلا نب يدع نب هللا ديبع نع ،يرهزلا نع

 نبا نع هيف اولاقف [باهش نبا ] باحصأ نم ةعامج هعباتو ،يراصنألا

 مهربخأ ،راصنألا نم الجر نأ :رايخلا نب يدع نب هللا ديبع نع ،باهش
 يف. ملسو هيلع هللا ىلص . هللا لوسر نذأتسي ءاج يذلا لجرلا ةصق اوركذو

 كلذو ادحاو هلبق يذلاو] اذه سالا ضعب لعج دقو ،نيقفانملا نم لجر لتق

 .(")قيفوتلا هللابو هانركذ ام باوصلاو [أطخ

 :[يراصتألا كيتع نب هللا دبع]

 عفار ابأ لتق يذلا وه “©فوع نب ورمع ينب نم يراصنألا كيتع نب هللا دبع

 جرد نع ةليللا كلت لزنف ۔ءيش هرصب يف ناكو ،هديب يدوهيلا قيقحلا يبأ نبا

 .انيح هباحصأ هلمتحاف هلجر [ترسكف] بثوف هايإ هلتق دعب عفار يبأ ةفرغ

 مل ينأكف :لاق .هلجر حسم ملسو هيلع ،هللا ىلص هللا لوسر ىلإ لصو املف

 يف هعم اوهجوت نيذللو ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاقو ، طق اهكشأ

 ىلع ،ملسو هيلع هللا ىلص . هللا لوسر ناكو نيلبقم مهآر ذإ ،قيقحلا يبأ لتق

 نب هللا دبع دهشتساو ،( هوجولا تحلفأ ) :لاق نيلبقم مهآر املف بطخي ربنملا

 دهش هللا دبع نأ فلتخي ملو ،ًأردب ادهش ، هاخأو هنظأو ةماميلا موي كيتع

 ناك ناف بلاط يبأ نب يلع عم 4 نيفص دهش هنا :هوبأو يبلكلا نبا لاقو ‘ ًادحأ

 دنسملا يف لبنح نب دمحأو ٤ 0٥ ثيدح ناميإلا باتك حيحصلا يف ملسم هجرخأ )١(
 ٣/ ١٣٥.

 .٣ج باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا -هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا :رظنا )٢(

 .٨٧ص



 ظكيتع نب رباجل خأب سيل هتإ :ليق دقو ،ةماميلا موي لتقي ملف [احيحص] اذه

 اولتق نيذلا طهرلا نأل ،ملعأ هللاو ححصأ لوألاو ،ثراحلا وه .رباج اخأ ناو

 كلذك نويسوأ تفرشألا نب بعك اولتق نيذلاو «نويجرزخ ،قيقحلا يبأ نبا

 دبع نا :لاق نم لوق ححصي وهو ،كلذ يف اوفلتخي ملو هريغو قاحسإ نبا ركذ

 .(') كيتع نب رباج وخأ وه الو «سوألا نم سيل كيتع نبا هللا

 :[يراصنتألا ةطفرع نب هللا دبع]

 نب [راجنلا نب] فوع نب ةرادخ نب ةيمأ نب يدع نب ةطفرع نب هللا دبع

 ىلإ ،بلاط يبأ نب رفعج عم رجاه نمم ناكو ،أردب دهش يراصنألا جرزخلا

 .(" جرزخلا نب ثراحلا ينبل فيلح وهو ةشبحلا ضرأ

 :[يراصتألا سيق نب هللا دبع]

 نب بعك نب منغ نب يدع نب ةعيبر نب مارح نب رخص نب سيق نب هللا دبع

 دنعو قاحسإ نبا دنع سيق نب دبعم هوخأو وه اردب دهش .يراصنألا ةملس

 (") ادحأ دهش هنأ اوعمجاو نييردبلا يف ةبقع نب ىسوم هركذي ملو ،هريغ

 ]٣٣٤[.

 :[يعازخلا سيق نب هللا دبع]

 هللا ىلص يبنلا نع ىور ،يملّسلا ليقو يعازخلا سيق نب هللا دبع

 ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا نع (فرصتب ) القن )١(
 :ريثألا نبا .٧٧نص هسفن ردصملا -ةداملا ةعسوتل رظناو .٧٧ص .٣ج باحصألا

 ٣٠٨ ٣٢٠٩. ۔٧٠٣نص ٣ج ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ

 ‘ ٣ج باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا ٠هللا دبع نب فسوي ©ربلا دبع نبا :رظنا ( ٢)

 ،٣ج ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ :ريثألا نبا :ةداملا ةعسوتل رظنا .٩٧ص
 ٣٣. ٤ص

 (٣) باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا :رظنا ج٣.

 ص١٠٥. ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ :ريثألا نبا :ةداملا ةعسوتل رظناو ج٣،

 ص٣٦٢۔ ٣٦٣.

٣١٠ 



 ثيدح هلو ،ريعبب ربيخب همهس ،رافغ ينب نم لجر نم عاتبا هنأ ملسو هيلع

 .(') ديبع نب حيرش هنع ىور .رخآ

 : [ يراصنألا يظيق نب هللا دبع]

 ةثراح نب ةعدجم نب يدع نب ةبلعث نب ناذول نب سيق نب يظيق نب هللا دبع

 دابعو ةبقع هيوخأ عم ديبع يبأ رسج موي لتقو ،ًادحأ دهش ،يراصنألا

 .(") ءادهش

 : [ يراصنألا نامعنلا نب ديبع نب دعس نب ريمع]

 وهو ،فوع نب ورمع ينب نم ،يراصنألا نامعنلا نب ديبع نب دعس نب ريمع
 اقح دَّمحم لوقي ام ناك نإ :سالجلا لاق ذإ همأ ىلع ناكو «سالجلل لاق يذلا

 ،[رامحلا نم رش هنأو قداص هنأ دهشاف :ريمع لاقف]ريمحلا نم رش نحنف

 هللا ىلص هللا لوسر ىلإ اهامنو هللاو ال :لاقف ،يلع اهمتكأ :سالجلا لاقو

 هللا لوسر اعدف ،[هيلع] قفني بألاك ريمعل ناكو .اهمتكي ملو. ملسو هيلع

 [هنأ] سالجلا هل فلحف .ريمع لاق امب هفرعف سالجلا ۔ ملسو هيلع هللا ىلص .

 هلوق ىلإ 4 رفكلا ةملك اولاق دقلو اولاق ام هللاب نوفلحي ل ةيالا تلزنف ،لاق ام

 الأ ىلآ دق ناكو ،كلا ىلإ بوتأ :سالجلا لاقف ا"ا “مهل اريخ كي اوبوتي ناف ا

 ريمع لاز امف :ريبزلا نب ةورع لاق ةبوت هيلع ةقفنلا عجارف ريمع ىلع قفني

 . )٤ ربخلا اذه يف هريغو قاحسإ نبا هركذ اذكه ،دعب ءايلع يف اهنم

 .٣٠١ص .٣ج باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ©ربلا دبع نبا :رظنا ) ( ١

 )٢) هسفن ردصملا ص١٠٥.

 )٣( ةيالا ةبوتلا ةروس ٧٤.
 باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ىربلا دبع نبا نع (فرصتب ) القن )٤(

 ٢٩١. ۔٠٩٢ ۔٩٨٢ص هسفن ردصملا :ةداملا ةعسوتل رظناو ٢٩٠. -۔٩٨٢ص ،۔٣ج

 ٢٨١. ۔٠٨٢ص ،٤ج ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ :ريثألا نبا

٣١١ 



 :[يراصنتألا ورمع نب ريمعإ

 ،[يرصب ]ريمع نب ركب يبأ دلاو ،يدزألا لاقيو «يراصنألا ورمع نب ريمع

 يبنلا نع ،دانسإلا حيحص هثيدح ريمع نب ركب يبأ هنبا ريغ هنع وري ملر
 ةئام يتمأ نم [ةنجلا ]لخدي نا يندعو هللا نإ) :لاق هنأ ،ملسو هيلع هللا ىلص.

 .() ثيدحلا (فل

 :[ يراصنألا ةشابح نب بيبح نب ريمع

 يبأ دج وه .يمطخلا يراصنألا ةشامخ نبا لاقيو ةةشابح نب بيبح نب ريمع

 بيبح نب ريمع نوبسنيو ةرجشلا تحت عياب نمم [هنإ] لاقي .يمطخلا رفعج

 ،[ راصنألا نم ]ةمطخ نب رماع نب نايغ نب ربيوج نب ةشابخ وأ ةشامخ ن

 .ا") ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا نع ىو_

 :[يراقلا يمطخلا ريمعإ
 ىمعأ ،اذه ريمع ناكو ،قاحسإ نبا ديز هنع ىور ،يراقلا يمطخلا ريمع
 ىلص ىبنلا لاقف ،اهلتقف ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر متشت تخأ هل تناك.

 .(") هللا اهدعبأ :ملسو هيلع هلل

 :[يراصنألا ريمع نب ريمع]

 يور يردب ناك يراصنألا ريمع نب ديعس دلاو يراصنألا ريمع نب ريمع

 ۔[يتمأ نم َيلع] ةالص ىلص نم) :[لاق هنأ ]ملسو هيلع هللا ىلص «يبنلا نع

 )١( باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا :رظنا ج٣۔،

 ةفرعم يف ةباغلا دسأ :ريثألا نبا :ةداملا ةعسوتل رظناو .٨٨٢ص هسفن ردصملا )٢(
 .٧٧٢ص ،٤ج ةباحصلا

 ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا نع (فرصتب ) القن )٣(
 .٥٩٢ص ،٣ج باحصألا

٣١٢ 



 ديعس نب دعس نع ،عيكو دنع هثيدح (ًآرشع هيلع هللا ىلص ،هبلق نم اصلخم

 يف دعي ًايردب ناكو هيبأ نع ةيراصنألا ريمع نب ديعس نع يبلغتلا
 3 نييفوكلا

 :[ينزاملا ةيزغ نب ورمع]

 نب نزام نب منغ نب ورمع نب لوذبم نب ءاسنخ نب ةبلعث نب ةيزغ نب ورمع

 نب جاجحلا دلاو وهو ،ًاردب دهش مث ةبقعلا دهش ،ينزاملا خيراصنألا راجنلا

 مهربكأو ،ديعسو ديزو ،نمحرلا دبعو ،ثراحلا: هتوخإو شةيزغ نب ورمع

 هدلو نم امهريغل حصي ملو ،جاجحلا ةبحص يف فلتخاو ،ةبحص هل ،ثرادحلا

 .() ملعأ هللاو [ةبحص]
 :[يراصنألا ةحيحأ نب ورمع]

 نميف [هيبأ نع] متاح يبأ نبا هركذ يراصنألا جالحلا نب ةحيحأ نب ورمع

 ةميزخ نم عمس دقو :لاق ،ةباحصلا نم ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ىور

 باتك بحاص لاق ،بئاسلا نب يلع نب هللا دبع هنع ىور ،تباث نبا

 بلطملا دبع وخأ وه ةةحيحأ نب ورمع نأل وه ام يردأ ال اذهو :باعيتسالا
 تنب ىميلس هتحت تناك فانم دبع نب ]٣٣٥[ مشاه نأ كلذو ،همألا مشاه نبا

 نب ،ةحيحأ هدعب اهيلع فلخف اهنع تامف ،راجنلا نب يدع ينب نم .ديز

 لهأ لوق اذه ،همأل بلطملا دبع وخأ وهف ةحيحأ نب ورمع هل تدلوف ،جالحلا

 ىلص يبنلا نع يوري نأ لاحمو ،اذه لثم يف عجري مهيلإو ،ربخلاو بننلا

 .تفصو نيذللا نمزلاو نسلا يف ناك نم تباث نب ةميزخ نعو ملسو هيلع هللا

 .٣ج باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا :رظنا 69

 ص٢٩١.

 ( ٢ ) ،هسفن ردصملا ص٥ ٢٧.

٣١٣ 



 الإو هدج ىلإ بسنف ،اورمع ىمسي ةحيحأ نب ورمعل ديفح نوكي نأ هاسعو

 .() قيفوتلا هللابو ،هيف كش ال مهو متاح يبأ نبا هركذ امف

 :[يملسلا قلط نب ورمع]

 يراصنألا داوس نب منغ نب بعك نب نانس نب ةيمأ نب ديز نب قلط نب ورمع

 .(") نييردبلا يف هوركذي ملو ،مهرثكأ لوق يف ،ًآردب دهش ،يملسلا

 :[يراصنألا سايإ نب ورمع]

 ، ذاعم نب دعس هيخأ عم دهش ،لهشألا دبع ينب نم ،يراصنألا سايإ نب ورمع

 لتق موي ناكو ،باطخلا نب رارض هلتق ،هل بقع ال. اديهش دحأ موي لتقو ،آردب

 . ملعأ هللاو ةنس نيثالثو نينثا نبا

 :[يراصنتألا ةمنع نب ورمع]

 يملسلا يراصنألا ةملس ينب نم يبان نب يدع نب ةمنع نب ورمع

 نيذلا نيئاكبلا دحأ وهو ،ةمنع نب ةبلعث هيخأ عم ةبقعلا ةعيب دهش ،يجرزنخلا

 مكلمحأ ام دجأ ال تلق مهلمحتل كوتأ ام اذإ نيذلا ىلع الو ليةيآلا مهيف تلزن

 .'")ةيآلا (") » عمدلا نم ضيفت مهنيعأو اولوت هيلع

 : [يراجنلا كلام نب سيق نب ورمع]

 نب رانيد نب ةثراح نب لهشألا دبع نب بعك نب كلام نب سيق نب ورمع

 .() مامح ابأ ىنكي اديهش دحأ موي لتق ،راجنلا

 )١( ‘،هسفن ردصملا ص٢٤٧۔ ٢٤٨.

 )٢( هسفن ردصملا ص٢٦٦.

 )٣( ةيآلا ةبوتلا ةروس ٩٢.

 )٤( باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا :رظنا ج٣،
 ص٢٧٤.

 )٥( ،هسفن ردصملا صڵ٧ ٢٧.

٣١٤ 



 :[يراجنلا ديز نب سيق نب ورمعإ]

 دهش ،يراجنلا ،يراصنألا منغ نب كلام نب داوس نب ديز نب سيق نب ورمع

 فالخ الو ،ةرامع نب دمحم نب هللا دبع و ،يدقاولا رمع نب دمحم نع ،آردب

 نب لفون هلتق هنإ لاقيو ورمع نب سيق هنباو وه اديهش دحأ موي لتق هنأ

 يف فالتخالاك ،اردب ورمع نب سيق هنبا دوهش يف فلتخاو ،يليدلا ةيواعم
 .(') ذئموي لتقو ،ًادحأ دهش : اعيمج اولاقو هيبأ

 :[راجنلا نب ةبلعث نب ورمع]

 نب منغ نب رماع نب يدع نب كلام نب يدع نب بهو نب ةبلعث نب ورمع

 ۔أردب دهش ،هتينكب روهشم وه ،يراصنألا ةميكحوأ ميكح وبأ .راجنلا نب يدع

 9 ( ًادحأو

 :[ي راصنألا فرطم نب ورمع [

 موي لتق «يراصنألا فقث نب ورمع نب ةمقلع نب قورطموأ فرطم نب ورمع

 .ا") اديهش دحأ

 :[يراصخألا نامعنلا نب ةداتق]

 نب رفظ وه بعكو ،بعك نب داوس نب رماع نب ديز نب نامعنلا نب ةداتق

 ورمع ابأ ىنكي يراصنألا يرفظلا سوألا نب كلام نب ورمع نب جرزخلا
 ، اهلك دهاشملاو ،ًاردب دهش ،[ يبقع ] هللا دبع ابأ ىنكي :ليقو رمع وبأ : ليقو

 كتقدح تلاسف > دحأ موي ليقو ‘ قدنخلا موي ليقو 6 ردب موي هنيع تبيصأو

 اهدرف هديب هتقدح عفدف ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا اوتأ مث اهعطق اودارأف

 )١( هسفن ردصملا صن٢٧٧.

 )٢( ،هسفن ردصملا صل٢٥٢٣.

  09،كسفن ردصملا ص٢٧٨.

٥ ٣١ 



 اهنأ ثدحتن انكو :زيزعلا دبع نب رمع لاق ۔ًارظن امهادهأو هينيع نسحأ تناكف

 اهسكا مهللا) :لاقو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهدرف .قرعب تقلعت

 دمحم نب ركب وبأ دفو :لاق يندملا رسعم يبأ نع يعمصألاركذو ا'(الامج

 نم لجر .زيزعلا دبع نب رمع ىلإ ةنيدملا لهأ ناويدب مزح نب ورمع نبا

 :ارعش لاقف ؟لجرلا نمم [ هل ] لاق هيلع مدق اَملف ،نامعنلا نب ةداتق دلو

 [٦٣٣]درلا نسحأ ىفطصملا فكب تدرف هنيع دخلا ىلع تلاس يذلا نبا انأ

 ("در ام نسح ايو نيع ام نسح ايف اهرمأ لوأل تناك امك تداعف

 :زيزعلا دبع نب رمع لاقف

 (")١لاوبأ دعب تداعف ءامب ابيش نبل نم نابعق ال مراكملا كلت

 هللا دبع ىور .دحأ موي تبيصأ هنيع نأ - ملعأ هللاو - حصألا :رمع وبأ لاقو

 رباج نع . ةداتق نب ورمع نع ،مصاع نع ،قاحسإ نب دمحم نع سيردإ نبا

 دهع بيرق ناكو ،دحأ موي نامعنلا نب ةداتق نيع تبيصأ: لاق. هللا دبع نبا

 نسحأ تناكف ،اهترف هديب اهذخأف ملسو هيلع هللا ىلص .يبنلا ىتأف «سرعب

 ءالضف نم ناكو رفظ ينب ةيار حتفلا موي هعم تناكو ،ًارظن امهادهأو هينيع

 نبا وهو ،نيرشعو عبرأ ةنس ليقو ،نيرشعو ةثالث يف هتافو تناكو راصنألا

 ديعس وبأ هربق يف لزنو ،باطخلا نب رمع هيلع ىلصو ةنس نيتسو سمخ

 .(٠)هّمأل هوخأ وهو ،يردخلا

 يف يتيهبلا هجرخأ امك ١٨٧/٧. فاحتإلا يف يديبزلا ثيدحلا اذه ركذ )١(
 ٢٥٦٢/٣. لئالدلا

 )٢( ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ :ريثألا نبا يف نيتيبلا رظنا ج٤، ص٣٧١.
 )٣( ص هسفن ردصملا يف تيبلا رظنا ٣٧١.

 )٤( باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا رظنا ج٣،
 ص٣٣٨۔- ٣٣٩. هسفن ردصملا :رظنا ةداملا ةعسوتلو ص٣٣٧- ٣٤٠. :ريثألا نبا

 ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ ج٤ُ ص٣٧٠۔ ٣٧٢.

٣١٦ 



 :[يعازخلا بيود نب هصيبق]

 نب ورمع نب ةلجلج نب بيوذ نب ةصيبق [وه] يعازخلا بيؤذ نب ةصيبق

 ظتباث نب ديزو ،ءادردلا يبأو٬ ةريره يبأ :نع ىور مرصأ نب بيلك

 .لوحكمو ،ةويح نب ءاجرو ،يرهآزلا :هنع ىور و ةباحصلا نم ةعامجو

 ة ةمألا هذه ءاملع نم ناك : لاق بيؤذ نب ةصيبق ركذ ١ ذإ باهش نبا ناكو

 ماع دلو ٠لاق نم لوق اذه ةنس نونامثو تس هلو » نينامثو تس ةنس يفوتو

 وبأ لاق هل اعدو ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا ىلإ ىتأ هنإ :ليقو ،ظةرجمهلا

 .() ناورم نب كلملا دبع متاخ ىلع ناكو ،ملعو هقف هل ناك :رمع

 ١ [يجرزنخلا ي راصنألا سيق نب يظيق :

 يراصنألا ةثراح نب ةعدجم نب يدع نب ةبلعث نب ناذول نب سيق نب يظيق
 .(" يدقاولا لوق يف ادحأ دهش ،يجرزنخلا

 :[يراصتألا كلام نب بعك ]

 داوس نب بعك نب نيقلا نب ورمع بعك يبأ مساو ،بعك يبأ نب كلام نب بعك

 مشج نب ديزي نب ةدراس نب دسأ نب يلع نب دعس نب ةملس نب بعك نب منغ نبا

 نب ديز تننب ىليل همأ نمحرلا دبع ابأ ىنكي ،يملنلا يراصنألا جرزخلا نبا

 .(") اردب هدوهش يف فلتخاو ةيناثلا ةبقعلا دهش ةًاضيأ ةملس ينب نم ةبلعث

 )١( باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا رظنا ج٣،
 ص٣٣٦.

 ةفرعم يف ةباغلا دسأ :ريثألا نبا :ةداملا ةعسوتل رظناو .٧٦٣ص هسفن ردصملا )٢(
 .١٣٤ص ،٤ج ةباحصلا

 )٣( باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا رظنا ج٣،
 ص٣٨١. هسفن ردصملا :رظنا ةداملا ةعسوتلو ص٣٨١۔ ٣٨٣. دسأ :ريثألا نبا

 ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا ج٤، ص٤٦١- ٤٦٢.

٧ ٣١ 



 :[يملسلا ورمع نب بعك ]

 ةملس ينب نم يملسلا يراصنألا داوس نب ورمع نب دابع نب ورمع نب بعك

 ةنس نيرشع نبا وهو ،ًاردبو ةبقعلا دهش ،هتينكب روهشم وهو ،رسيلا وبأ

 .(') هللا همحر نيسمخو سمخ ةنس ةنيدملاب تامو

 :[يراصتألا ديز نب بعك]

 راجتلا نب رانيد نب ةثراح نب بعك نب كلام نب سيق نب ديز نب بعك

 يف باطخلا نب رارض هلتق ،ًاديهش ،قدنخلا موي لتفو ،ًآردب دهش يراصنألا

 نأ نوركذيو :لاق هلتقف اردغ مهس هباصأ :قاحسإ نبا لاقو .يدقاولا لوق

 موي اجن دق ناكو ،يلؤدلا رخص نب ةعيبر نب ةّيمأ همهسب اضيأ هباصأ يذلا

 ةبقع نبا هركذو ،ىلاعت هللا مهمحري هباحصأ رئاس لتقو ،هدحو ةنوعم رئب

 .(" نييرتبلا يف قاحسإ نباو

 :[يراصتألا ةملس نب ّمحم]

 ابأ ىنكي لب لاقيو ،نمحترلا دبع ابأ ىنكي ،يثراحلا يراصنألا ةملس نب دّمحم

 نب ةثراح نب ةعدجم نب [يدع نب] دلاخ نب ةملس نب دّمحم وهو للا دبع

 ،لهشألا دبع ينب فيلح‘ سوألا نب كلام نب ورمع نب جرزخلا نب ثراحلا

 تناكو [٧٣٣]۔اهريغ نطوتسي ملو ةنيدملاب تامو ،اهلك دهاشملاو ۔أردب دهش

 عبس نبا وهو ،نيعبرأو عست ةنس :ليقو ،نيعبرأو تس ةنس رفص ىيف اهب هتافو

 ىلع ريمأ ذئموي وهو ،مكحلا نب ناورم هيلع ىلصو ةنس نيعبسو

 يف ةباغلا دسأ :ريثألا نبا :رظنا ةداملا ةعسوتلو .٠٨٣ص هسفن ردصملا رظنا )١(
 ٤٥٧ ٤٥9٨. نص ٤ ج ةباحصلا ةفرعم

 ش ٣ج ش باحصأل اةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا رظنا )٢(

 .۔.٦٧٣ص

٣١٨ 



 .() ةنيدملا

 : ا ي راصنأل ١ يفيص نب ّمحم]

 .ع ا روشاع موي يف هثيدح يبعتثلا ريغ هل وري مل ،يراصنأل ١ يفيص نب دمحم

 .(')هريغ هل سيل

 . ا ي راصنأل ١ ي رفظلا ةلاضف نب سنأ نب ّمحم]

 دَّمحم نب سنوي هنبا هنع ىور يراصنألا يرفظلا ةلاضف نب سنأ نب دّمحم

 يب يتوأف ،نيعوبسأ نبا انأو ةنيدملا ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا مدق . [لاق]

 الو يمساب هومس ( ٠ لاقو يسأر ىلع حسمف ،ملسو هيلع هللا ىلص ،ينللا ىلا

 دقلف :سنوي لاق ،نينس رشع نبا انأو كعم يبأ يب جحو “لاق (يتينكب هونكت

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر دي عضوم باش امو هلك هرعش باش ىثح يبأ رمع

 .(") ملسو

 :[ يراصنألا بعك نب يبأ نب دّمحم]

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع دلو يراصنألا بعك نب يبأ نب دّمحم

 ديعس نب رشب هنع ىور .رمع نعو هيبأ نع هتياور ،ذاعم ابأ ىنكي ،ملسو

 هاكح ام اذه . نيتسو ثالث ةنس ةرحلا موي لتقو ُ قحال نب يمرضحلا

 .() هنع ىور نمو هتياور الإ ،هاورو يدقاولا

 )١( باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا رظنا ج٣،
 ٢٣. ،هج ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ :ريثألا نبا :رظنا ةداملا ةعسوتلو

 ص١٠٦۔ ١٠٧ ١٠٨.

 ص ٢٦ج، باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا : هللادبع نب فسوي ن ربلا دبع نبا رظنا )٢(
 ٤٢٧

 )٣( باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا رظنا ج٣، ص٤٢١۔
 ٢. ،ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ :ريثألا نبا :رظنا ةداملا ةعسوتلو ج٥، ص٧٥.

 )٤( باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا رظنا ج٣، ص٤٢١.

٣١٩ 



 : [يراصتألا مزح نب ورمع نب ّحم]

 ،نارجنب ،ةرجهلا نم رشع ةنس يف دلو يراصنألا مزح نب ورمع نب دّمحم

 ،هللا لوسر ةافو لبق دلو ليقو ،ملسو هيلع هللا ىلص . هللا لوسرل لماع هوبأو

 كلذب بتكو ناميلس ابأ هانكو ،ادّمحم هوبأ هامس ،نيتنسب ،ملسو هيلع هللا ىلص

 هَمس) ،ملسو هيلع هللا ىلص هيلإ بتكف ،ملسو هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر ىلاإ

 هنع ىور .اهيقف مزح نب ورمع نب دّمحم ناكو لعفف “(كلملا دبع هنكو ادمحم

 ةَرحلا موي لتق .ةباحصلا نم هريغو هيبأ نع ىوريو ةنيدملا لهأ نم ةعامج

 لتق هنإ : لاقيو ،نيتسو ثالث ةنس ةرحلا تناكو ةنس نيسمخو ثالث نبا وهو

 هللاو هتيب لهأ نم الجر رشع ةثالث مزح نب ورمع نب دمحم عم ةرحلا موي
 . )١ ملعأ

 :[لبج نب ذاعم]

 دعس نب يدأ نب ورمع نب بعك نب ذئاع نب سوأ نب ورمع نب لبج نب ذاعم

 ونب هتعةا امإو جرزخلا نب مشج نب ديزي نب ةدراس نب [دسأ نب] يلع نبا
 نع ريبزلا هركذ ،هّمأل سيق نب دجلا نب دّمحم نب لهس اخأ ناك هنأل ةملس

 يخأ دعس نب يدأ ونب لبج نب ذاعم طهر :لاق هيبأ نع يبلكلا نبا نع مزثألا

 ينب يف مهدادعو دحأ يدأ ينب نم قبي ملو :لاق ،يجرزخلا دعس نب ةملس

 يف ماشلاب تام لبج نب ذاعم نب نمحرلا دبع :مهنم يقب نم رخآ ناكو ةملس

 نبا لاقو ،اندنع هيف فالتخا ال ام اذه :يدقاولا لاق .اوضرقناف نوعاطلا

 نب رفعجو لبج نب ذاعم نيب ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىخأ :قاحسإ

 هللا ىلص هللا لوسر هثعبو ،اهلك دهاشملاو ،اردبو ،ةبقعلا دهش و ،بلاط يبأ

 يف ةباغلا دسأ :ريثألا نبا :ةداملا ةعسوتل رظناو .١٣٤ص ،هسفن ردصملا رظنا )١(
 ١٠٢٣. ۔١٠١ص [ ٥ج ةباحصلا ةفرعم

٣٢٠4 



 ، مالسإلا عئارشو نأرقلا سالا ملعيل ،نميلا نم دنجلا ىلإ ايضاق ،ملسو هيلع

 ،نميلاب نيذلا لامعلا نم ]٣٣٨[ تاقدصلا ضبق هيلإ لعجو ،مهنيب يضقيو

 دلاخ :لاجر ةسمخ ىلع نميلا مسق دق ،ملسو هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر ناكو

 ىلع ديبل نب دايزو ةدنك ىلع ةّيمأ يبأ نب رجاهملاو ،ءاعنص ىلع ديعس نبا

 ديبز ىلع يرعشألا ىسوم يبأو ،دنجلا ىلع لبج نب ذاعمو تومرضح

 هلل دمحلا :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو .لحاسلاو .ندعو ةعمزو

 ةهلأ اورسك نيذلاو قاحسإ نبا لاق :هلوسر بحي امل هللا لوسر قفو يذلا

 لوسر لاقو ،ةمنغ نب ةبلعثو ،سنأ نب هللا دبعو ،لبج نب ذاعم :ةملس ينب

 لاقو (لبج نب ذاعم مارحلاو لالحلاب مهملعأ ) :ملسو هيلع هللا ىلص فكلا

 فلخ انثدح (ءاملعلا مامأ ةمايقلا موي لبج نب ذاعم يتأي) :ملسو هيلع هللا ىلص

 انثتح :لاق نيعم نب ىيحي انثتح :لاق يلع نب دمحأ انثتح :لاق رسفملا نبا

 نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نع يرهزلا نع رّسعم انثدح :لاق قازرلا دبع

 تاداس] لضفأ نم اليمج باش الجر ذاعم ناك :[لاق] هيبأ نع كلام نب بعك

 ىتأف۔ نيتلا نم هلك هلام قلغأ ىتح نادي لزي ملف ،كسمي ال ،}احمس ،[هموق
 ۔اوبأف ،هل اوعضي نأ هءامرغ لأسي نأ هيلإ بلطف ،ملسو هيلع هللا ىلص ،٠يبنلا

 ، هللا لوسر لجأ نم لبج نب ذاعمل هوكرتل ،[دحأ لجأ نم] دحأل اوكرت ولو

 ىتح هنيد يف هلك هلام ،ملسو هيلع هللا ىلص . يبنلا عابف ،ملسو هيلع هللا ىلص

 ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هثعب ةكم حتف ماع ناك املف ،نيديلا رفص ذاعم يقب

 رجتا نم لوأ ناكو ،آريمأ نميلاب ذاعم ثكمف ،هريخيل نميلا لهأ نم ةفئاط ىلإ
 هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر ضبق دقو تباصأ ىتح ثكمف ،وه هللا لام يف

 هشيعي ام هل عدف لجرلا اذه ىلإ لسرأ :ركب يبأل رمع لاق مدق اسلف ،ملسو

 تسلو ،ملسو هيلع هللا ىلص ظَيبنلا هثعب امإ :ركب وبأ لاقف ،هنم هرئاس ذخو

٣٢١



 كلذ ركذف ،ركب وبأ هعطي مل ذإ هيلإ رمع قلطناف ،ينيطعي نأ الإ انيش هنم ذخأب

 تسلو ،ينرّيخيل ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ينلسرأ امإ :ذاعم لاقف ،ذاعمل

 يتإف ،هب ينترمأ ام لعاف انأو كتعطأ دق :هل لاقو رمع ىتأ هنإ مث ،لعافب

 رمع اي هنم ينتصلخف ،قرغلا تيشخ دق ،ءام ةموح يف يتأ ،مانملا يف تيأر

 ال :ركب وبأ لاقف ائيش متكتي ال نأ هل فلحو هلك كلذ ركذف ركب وبأ ذاعم ىتأف

 ذاعم جرخف ،باطو لح نيحلا اذه :رمع لاقف :كل هتبهو دق ،ائيش كنم ذخأ

 يف ندرألا ةيحانب لبج نب ذاعم تام ينئادملا لاقو .ماشلا ىلإ كلذ دعب

 ثيدح نمو .ةنس نيثالثو نامث نبا وهو ةرشع نامث ةنس ساومع نوعاط

 ساّتعلا انثتح ،يروباسيئلا ايركز نب هللا دبع نب دّمحم انثدح :لاق حتف نب دمحأ
 يرصبلا حلاص نب دمحأ نع ،ريصن نب نيسحلا انثتح يرصبلا دّمحم نب

 موي هنس ناك :هريغ لاقو ،نيثالثو نامث نبا وهو ،لبج نب ذاعم يفوت :لاق

 دق [رمع ناك] :رمع وبأ لاق .ملعأ هللاو ظةنس نيثالثو اثالث تام

 يف كلذ هماع نم تامف ةديبع وبأ تام نيح [ماشلا ىلع] [٩٣٣]هلمعتسا

 نيب ةيرق ساومعو صاعلا نب ورمع هعضوم لمعتساف .ساومع نوعاط

 انثتح :لاق ،نوميملا يبأ نب مساقلا نب فلخ ثيدح نمو .سدقلا نيبو ةلمرلا

 باتك يف ت أرق :لاق رهسم يبأ نع ذئاع نب دّمحم ينثتح :لاق ةعرز وبأ

 ينامث لاقوأ ،ةرشع عبس ةنس ةديبع وبأو لبج نب ذاعم يفوت :ةديبع نب ديزي

 مهمدقي الئل نيملسملا شيجب غرس نم رمع عجر ،ةرشع عبس ةنس يفو ،ةرشع

 ةيباجلا ىتأ ىتح ةرشع نامث ةنس لبقملا ماعلا يف داع مث ،نوعاطلا ىلع

 ةيطعألا ضرف راصمألا رصمو ،دانجألا دنجف نوملسملا هيلإ عمتجاف

 ركذو ،ملسم نب ديلولا نع ميحد ينثدح اميف ةنيدملا ىلإ لفق مث ،قازرألاو
 سانلا باصأ :لاق يرهزلا نع يرقوملا نع ملسم نب ديلولا نع ميحد

٣٢٢



 ةلزنمب وه امإف هنع اوقرفت :لاقف صاعلا نب ورمع ماقف ةيباجلاب نوعاطلا

 رامح نم لضأ تنألو ،ورمع اي انيف تنك دقل :لاقف لبج نب ذاعم ماقف ،راللا

 ةمألا هذهل ةمحر وه) :لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس ،كلهأ

 لبج نب ذاعم نع ىور (ةمحّرلا هذهب هركذي نميف ذاعم لآو ذاعم ركذاف مهللا

 نب هللا دبعو سابع نب هللا دبعو صاعلا نبا ورمع نب هللا دبع :ةباحصلا نم

 ةبلعث وبأو ،يراصنألا ةداتق وبأو ،يلهابلا ةمامأ وبأو كلام نب سنأو ىفوأ يبأ

 ،لبنح نب دمحأ نب هللا دبع انثتح .يمشبعلا ةرمس نب نمحرلا دبعو ،ينشخلا

 :لاق بيسملا نب ديعس نع ديز نع يلع نبا نع ميشه انثتح يبأ انثتح

 نع يوونلا ىورو ةنس نيثالثو عبرأ وأ ثالث نبا وهو لبج نب ذاعم ضبق

 نع انثدح لوقي رمع نب هللا دبع ناك: لاق ،نادعم نب دلاخ نع ديزي نع روث

 . ءادردلا وبأو لبج نب ذاعم امه :لاق ؟امه نم ،نيلقاعلا

 دوعسم نبا عم ًاسلاج تنك :لاق يعجشألا لفون نب ةورف نع يبعتثلا ىورو

 دبع ابأاي تلقف نيكرشملا نم نكي ملو فينح هلل ًتناق ةمأ ناك ذاعم نإ :لاقف

 داعأف ا') افينح هلل اتناق ةمأ ناك ميهاربإ نإ ؤي ىلاعت هللا لاق امنإ نمحرلا

 ام يردتأ :لاقف تكتف ،رمألا دمعت هنأ تفرع داعأ هتيأر املف ۔ًاذاعم نإ :هلوق

 هب رمتأيو ريخلا ملعي يذلا ةمألا :لاق ملعأ هللا :تلق ؟تناقلا امو ةمألا

 هلل اعيطم ًاملعم لبج نب ذاعم [ ناك ] كلذكو ،هلل عيطملا :تناقلاو ،ىدتقيو

 .(" هلوسرو

 )١( :ةيآلا ، لحنلا ةروس ١٢٠

 ( ٦) باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا ٠هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا رظنا ج٣ ٠

 ص٥٩ ٤۔ ٤٦٢.

٣٢٢٣ 



 :[يراصخألا بابحلا نب ةّرم]

 فيلح ينزم ةيراصنألا يولبلا نالجعلا نب ةجلا نب يدع نب بابحلا نب ةرم

 .() فوع نب ورمع
 :[يدزألا هللا دبع نب ملسم]

 مسا رييغت يف ،ملسو هيلع هللا ىلص. يبنلا نع ىور ،يدزاألا هللا دبع نب ملسم

 هيلع هللا ىلص . يبنلا ىلإ «يدزألا طرق نب هللا دبع ءاج :لاق طرق نب هللا دبع

 نب هللا دبع تنأ لب) :لاق طرق نب ناطيش لاق ؟كمسا ام :هل لاقف ،ملسو

 .(" ينالوخلا ةعرز نب ركب هنع ىور (طرق

 :[يدزألا برقع نب ملسم]

 دق [ناكو]- ملسو هيلع هللا ىلص هيبنلا نع ىور ،يدزألا برقع نب ملسم

 عم هلو هعدي نأ هتراقك نإف ،هنبرضيل هكولمم ىلع فلح نم)وهو ۔هكرلأ
 .(") (ًريخ ةراقكلا

 :[يراصتألا يجرزخلا ةقارس نب عيبرلا نب دومحم]

 دبع ينب نم ةيراصنألا [٠٤٣]يجرزخلا ةقارس نب عيبرلا نب دومحم

 نب ملاس ينب نم هنإ :ليقو جرزخلا نب ثراحلا ينب نم هنإ :ليقو لهشألا

 ميهاربإ لاق ةةنيدملا لهأ يف دودعم ،دّمحم ابأ ىنكي ليقو ،ميعن ابأ ىنكي ،نوع
 لاقو ،رهسم وبأ انأبنأ :ةعرز وبأ لاق .نيعستو عست ةنس تام :رذنملا نبا

 عيبرلا ىلإ دانسإلا لصتم ثيدحلاو ۔انثتح :ناورم نب يلع نب دّمحم

 ةفرعم يف ةباغلا دسأ :ريثألا نبا :ةداملا ةعسوتل رظناو .٨٣٤ص هسفن ردصملا )١(
 ١٤٦٢. ۔١٤١ص .٥ج ةباحصلا

 ،٣ج باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ربلا دبع نبا رظنا )٣(

 ٤٥. ٢ص

 .٥٦١ص ،٥ج ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ :ريثألا نبا )٤(

٣٢٤ 



 ، هللا ىلص يبنلا كردأ هنأ معزي ناك هئأ ،يراصنألا عيبرلا نب دومحم نبا

 ىلص هللا لوسر اهَّجم ةجم لقع هنأ معزو ،نينس سمخ نبا وهو ،ملسو هيلع

 نب ءاجرو ،باهش نبا هنع ىورو ،مهرئب يف قلعم ولد نم ،ملسو هيلع هللا

 .() ماذه وبأ ةويح

 :[ةعيبر نب دومحم]

 لهأو .رصم لهأ نع هثيدح جرخي راصنألا نم لجر ةعيبر نب دومحم

 .("[ ىدؤي ال يذلا ]نيتلاو ةأرملا ئلاك يف ،ناسارخ

 :[يلهشألا ديبل نب دومحم]

 ينب نم ،يلهشألا يراصنألا ديز نب سيقلا ئرما نب عفار نب ديبل نب دومحم

 نع ثتح دقو ،ملسو هيلع هللا ىلص . هللا لوسر دهع ىلع دلو ،لهشألا دبع

 هللا ىلص هللا لوسر نأ :اهنم ،ًاثيداحأ ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ةميقس مكدحأ يمحي امك ايندلا هامح ادبع هللا بحأ اذإ ) :لاق ،ملسو هيلع

 دبع انثتح :لاق دّمحم نب سنوي انثتح :لاق ةبيش يبأ نبا ركذو .[ءاملا]

 :لاق يراصنألا ديبل نب دومحم نع ،رمع نب مصاع نع ليسغلا نب نمحرلا

 سالا :لاقف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نب ميهاربإ توم موي سمشلا تفسك

 ،ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا كلذ غلبف ،َيبنلا نب ميهاربإ تومل سمشلا تفسك

 ركذو ،مايقلا لاطأف ،دجسملا يف انمأ ىتح هعم انجرخو ،جرخف ،مهلوق نم
 ليسغلا نب نمحرلا دبع نع ميعن يبأ نع يراخبلا ركذ دقو ،ثيدحلا

 ٣. ج ؤ باحصأل ا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي 0 ربلا دبع نبا رظنا ) ( ١

 .٤٣٤ص

 )٥( هسفن ردصملا ص٤٣٥.

٣٢٥ 



 هيلع هللا ىلص يبنلا عرسأ :لاق ديبل نب دومحم نع رمع نب مصاع نبا

 دَّمحم نب هللا دبع هلخدأو ،ذاعم نب دعس تام موي انلاعن تعطقنا ىثح ،ملسو

 لوأ يف ،عيبرلا نب دومحم [توم] دعب ،يراخبلا ركذ .دنسملا يف لبنح نبا

 ال ينإ :لاقو ،ةبحص هل :لاق يراخبلا نأ متاح يبأ نبا ركذو ،دومحم باب

 .('"ةبحص هل فرعأ

 :[يراصتألا رماع نب زرحم]

 راجتلا نب يدع نب منغ نب رماع نب يدع نب كلام نب رماع نب زرحم

 ىلص هللا لوسر هيف ازغ يذلا مويلا ةّيحض يف يفوتو ،آردب دهش ،يراصنألا

 .(" هل بقع ال كلذ لجأل مهيف دودعم وهف ،دحأ ىلإ ، ملسو هيلع فللا

 :[يراصتألا ينزاملا ورمع نب ذقنم]

 نب دمحم تج وهو ،ةبحص هل [يندم] يراصنألا ينزاملا ورمع نب ذقنم

 لوسر هلعجف هناسل تلقعف .هسأر يف ةبرض هتباصأ دق ناك ،نابح نب ىيحي
 اكش هنأ كلذو نيعئابلا يف اثالث رايخلاب هتعيب يف ،ملسو هيلع هللا ىلص لا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر [هل ] لعج يذلا نإ :ليقو عويبلا يف عدخي نأ هيلإ

 .''اذقنم نب نابح [هنبا وه] رايخلا ملسو

 :[يملّسلا يراصنألا ورمع نب ذّوعم]

 .اردب دهش ،يملتسلا يراصنألا مازح نب ديز نب حومجلا [نب] ورمع نب ذّوعم

 ةفرعم يف ةباغلا دسأ :ريثألا نبا :ةداملا ةعسوتل رظناو .٥٣٤ص هسفن ردصملا )١(
 ١١٢. ص ٥. ج ةباحصلا

 )٢( باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ربلا دبع نبا رظنا ج٣،
 ٥. ج ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ :ريثألا نبا :ةداملا ةعسوتل رظناو .٠٢٤ص

 ص٦٦۔ ٦٧.
 )٦( باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا رظنا ج٤،

 ص١٤.

٣٢٦ 



 نبا هركذي ملو يدقاولاورشعم وبأو ،ةبقع نب ىسوم لاق اذكه ،ذاعم هيخأ عم

 .اا ادحأ وأ اردب دهش [نميف] هنع تاياورلا رثكأ يف قاحسإ

 :[يولبلا يدع نب نعم]

 نب فاحلا نب يلب نم ،يولبلا ةعيبض نب نالجع نب جلا نب يدع نب نعم

 نعم وهف يدع ابأ ىئكي تجلاو يراصنألا نوع نب ورمع ينب فيلح ،ةعاضق

 هللا لوسر دهاشم رئاسو ،قدنخلاو ،ًادحأو ردبو ةبقعلا دهش يدع نبا

 موي قيدصلا ركب يبأ ةفالخ يف اديهش لتقو [١٤٣]۔ملسو هيلع هللا ىلص

 نب ديز نيبو هنيب ىخأ دق ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو ةماميلا
 .(") باطخلا

 :[يقرزلا دعس نب دوعسمإ]

 لاق ،يقرآزلا يراصنألا قيرز نب رماع نب دلاخ نب سيق نب دعس نب دوعسم

 .") اديهش ةنوعم رئب موي لتقو ،ًادحأو ۔اردب دهش ،يدقاولا

 : [يراصختألا ديزي نب دوعسم]

 بعك نب يدع نب [ديبع نب] نانس نب [ءاسنخ نب] عيبس نب ديزي نب دوعسم

 .(أ) اردب دهشي ملو ةبقعلا دهش يراصنألا ةملس نب بعك نب منغ نبا

 .٤ص هسفن ردصملا( ( ١

 .٣ص ،٤ج باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا رظنا(٢)
 ةفرعم يف ةباغلا دسأ :ريثألا نباو ٤. -٣ص هسفن ردصملا :ةداملا ةعسوتل رظناو
 .٩٢٢ص .٥ج ةباحصلا

 ،٣ج باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا رظنا(٣)
 ،هج ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ :ريثألا نبا :ةداملا ةعسوتل رظناو .٩٤٤ص
 .٦٠٥١ص

 ،٣ج باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا رظنا(٤)
 ،هج ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ :ريثألا نبا :ةداملا ةعسوتل رظناو .٠٥٤ص

 .٠٦١ص

٣٢٧ 



 :[يمخللا يدع نب دوعسم]
 ىور فةبحص هل نأ هدلوو هلهأ معزي .يمخللا ةلمرح نب يدع نب دوعسم

 .() هدلو نم ةعامج نع ثيدحلا

 :[يقرزلا مكحلا نب دوعسم]

 يراصنألا قيرز نب رماع نب دلاخ نب رماع نب عيبرلا نب مكحلا نب دوعسم

 نوراه ابأ ىتكيو ،ليذه نم ةمثيخ يبأ نب فيرش تنب ةبيبح هّمأ ،يقرززلا

 ةلالجو ردق هل ايرس ناكو ،ملسو هيلع هللا ىلص. هللا لوسر دهع ىلع دلو

 .(" مه رابكو نيعباتلا ةلجأ نم ةعيو ةنيدملاب

 :[يولبلا ديبع نب ثيغم

 موي نارهظلا رمب لتق ،راصنألا فيلح ،يولبلا سايإ نب ديبع نب ثيغم
 نب هللا دبع هيف لاق اذكه مألا نم قراط نب هللا دبع وخأو وه ،ًاديهش عيجترلا

 .(") ملعأ هللاو رامع نب دّمحم

 :[ريشق نب دابع نب دبعم]

 وبأ ،يملاتسلا ،يراصنألا فوع نب ملاس ينب نم ،ريشق نب دابع نب دبعم

 : قاحسإ نبا نع دعس نب ميهاربإ لاقو ،آردب دهش هتينك هيلع تبلغ ،ةصيمخ

 .("”ةصيمخ وبأ

 )١( باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا رظنا ج٣،
 ص٤٩ ٤.

 )٢( هسفن ردصملا ص٤٨ ٤.
 .٥ص “ ٤ج هسفن ردصملا 09

 ةفرعم يف ةباغلا دسأ :ريثألا نبا :ةداملا ةعسوتل رظناو .٩٧٤ص ،٣ج ،هسفن ردصملا )٤(
 ٢١٢. ۔١١٢ص ،٥ج ةباحصلا

٣٢٨ 



 :[يراصتألا ةبلعث نب لفون]

 نب منغ نب ديز نب نالجعلا نب كلام نب ةلضن نب هللا دبع نب ةبلعث نب لفون

 دحأ موي لتقو ،ًأاردب دهش ،يملتسلا ،يراصنألا جرزخلا نب فوع نب ملاس

 .ا') [اديهش ]
 :يعازخلا ثراحلا دبع نب عفان

 رمع هلمعتسا ةياور هل يعازخلا ريمع نب ةلابح نب ثراحلا [دبع] نب عفان

 دبع هالوم فلختساو رمع ىلإ عفان جرخف شيرق ةداس اهيفو ةكم ىلع

 ىلوو ،هلزعف كالوم هللا رمأ ىلع تفلختسا رمع لاقف ،ىزبأ نبا نمحترلا

 ةباحصلا رابك نم عفان ناكو ،يموزخملا ةريغملا نب ماشه نب صاعلا نب دلاخ

 ملو ةكمب ماقأو ،حتفلا موي ملسأ ،ثراحلا دبع نب عفان نب نإ :ليقو ،مهئالضفو

 ،يبنلا نع هثيدح نم هريغو نمحرلا دبع نب ةملس وبأ هنع ىور .،رجاهي

 ضحلاصلا راجلاو عساولا ناكملا :ءرملا ةداعس) :لاق هنأ ،ملسو هيلع هللا ىلص

 .(") (ءينهلا بكرملاو

 :[ورمع دبع نب نامعنلا]

 نب رانيد نب ةثراح نب لهشألا دبع نب دوعسم نب ورمعدبع نب نامعنلا

 دبع نب نامعنلا لتقو ،ورمع دبع نب [ كاحضلا] هيخأ عم اردب دهش ،راَجنلا

 .(") اديهش دحأ موي ورمع

 )١( ،باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا رظنا ج٤،

 ص٧٤.
 ةفرعم يف ةباغلا دسأ :ريثألا نبا :ةداملا ةعسوتل رظناو .٤٥ص هسفن ردصملا )٢(

 ٥. ص٢٨٤۔ ٢٨٥. ج ةباحصلا

 )٣( باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا رظنا ج٤، ص٦٤.
 .٦١٣ص ،٥ج ،ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ :ريثألا نبا :ةداملا ةعسوتل رظناو

٣٢٩ 



 :[لقوق نب نامعنلا]

 نامعنلا :لاقيو ،القوق ىعدي ةبلعثو ،ةبلعث نب نامعنلا لاقيو ،لقوق نب نامعنلا

 اردب دهش ،جرزخلا نب منغ نب رهف نب ةبلعث نب دعد نب ةبلعث نب كلام نبا

 :هدعب يذلا يفو اذه يف باعيتسالا باتك بحاص لاق .اديهش ،دحأ موي لتقو
 سمخلا تيلص نإ تيأرأ ) ،ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا نع هثيدح نم اورظن

 وبأو رباج نع هاور (معن :لاق ؟ةنجلا لخدأ مارحلا تمرحو ‘ لالحلا تللحأو

 بحاص وهو ،لقوق وهو ةبلعث نب نامعنلا :ةبقع نب ىسوم لاقو ،حلاص

 نب نامعنلا هيبأ نع متاح يبأ نبا ركذو ،نييردبلا يف هركذ ،دحأ موي موقلا

 .() ىيحي نب لالب هنع ىور ،ةبحص هل يفوك :لقوق

 :[كلام نب نامعللا]

 نب فوع نب منغ نب ةبلعث نب رهف نب دعد نب ةبلعث نب كلام نب نامعنلا

 ناكف زع هل ناكو ،لقوق [هل] لاقي يذلا وه دعد نب ]٣٤٦٢[ ةبلعثو . جرزخلا

 كلذل ،ملاس ينبلو ،منغ ينبل ليقف نمآ تنأف تئش ثيح لقوق فئاخلل لوقي

 لتقو ًءادحأو ،ًاردب دهش ،لقوق نب نامعنلا ناويدلا يف نوعدي كلذكو ةلقاوق

 هلل دبع امأو ،رمع نب دمحم لوق يف ةيمأ يبأ نب ناوفص هلتق ،ًاديهش دحأ موي

 نامعنلا :دحأ موي لتقو اردب دهش [ يذلا ] :لاق هنإف ةرامع نب دمحم نبا

 ىعدي يذلاو .منغ نب ةبلعث نب رهف نب مرصأ نب ةبلعث نب كلام نب جرعألا

 دهشي مل ،منغ نب ةبلعث نب رهف نب دعد نب ةبلعث نب كلام نب نامعنلا وه ،القوق

 ۔٤ج باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا : هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا رظنا 69

 ،هج ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ :ريثألا نبا :ةداملا ةعسوتل رظناو ٦٧. -٦٦ص
 ٣٢. ٠ص

٣٢٣٠ 



 . )١ ملعأ هللاو اردب

 :[يراصتألا يقرزلا نالجعلا نب نامعنلا]

 سيق تنب ةلوخ ىلع فلخ يذلا وه .يراصنألا يقرزلا نالجعلا نب نامعنلا

 نالجع نب نامعنلا ناكو ،اهنع بلطملا دبع نب ةزمح لتق دعب ةيراصنألا

 نيعلا هيردزت ريصق ،رمحأ لجر هنإ لاقيو ،مهرعاشو راصنألا ناسل

 :ارعش لئاقلا وهو ،ًادّيس ناكو

 ةكم باحصأ نحن شيرقل لقف

 ربيخو ريضنلاو دخأ باحصأو

 رفعج ليق ذإ ماشلا ضرأب مويو

 هلهأ بلكلا ركني موب لك يفو

 ًاسأورأ ةجاجعلا موي يف برضنو

 فخن ملو يبنلا انيوأو انرصن

 مكب ابحرم :اورجاه موقل انلقو

 انرايدو انلاومأ مكمساقن

 هنوه ركت يذلا رمألا مكيفكنو

 متنأو انيتأ ام ءاطخ ناكو

 مكبصنو دعس بصن مارح متلقو

 مئاق ريخ اهل ركب يبأ لآو

 هنإو يلع يف اناوه ناكو

 ردب يف ْسراوفلاو نينح مويو

 ركذلاب ةظيرق نم انعجر نحنو

 يرجي قلع ىيف هللا دبعو ديزو

 رمنلا ةفقثملاب هيف نعاطن

 رفكلا ىلع قوربلا لاثمأك ضيبب

 رمألا نم ميظعلاو يلايللا فورص

 رقفلا نم متنمأ دق الهسو الهأو

 رطشلا ىلع روزجلا راسيأ ةمسقك

 رسيلاب رسعلا بهذن اسانأ انكو

 يربنالو شيزنال انأك اباوص

 ركباّبأ ل الح نافع نب قيتع

 ر .هألل قلخأ ناك ايلع نإو

 يردنالو يردن ثيح نم اهل لهأل

 )١( باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا رظنا ج٤،

 ص٦٧. ،هج ةباحصلا ةفرعم يف ةباغلا دسأ :ريثألا نبا :ةداملا ةعسوتل رظناو
 ص٣٢١۔ ٣٢٢.



 ر __ ةولا نم نلقث ناذآ حتفيو ت ىمعلا نم يفشي هللا دمحب اذهو

 رهدلا فلاس يف قيدصلا هبحاصو هدحو راغلا يف هللا لوسر ءيجن

 ]٣٤٣[ ربصلل عمجأ ريخلا اذه نكلو اهب اوبهذي مل هللا ءاقتا الولف

 .'') ردقلا لفسأ ىلإ انيديأب انبرض امبرلو افولاب الإ ًَضرن ملو

 :[يراصتألا ةبلعث نب دعس نب ريشب نب نامعنلا]

 نب ثراحلا نب بعك ينب نم ،يراصنألا ةبلعث نب دعس نب ريشب نب نامعنلا

 ةافو لبق دلو ةحاور نب هللا دبع تخأ ةحاور تنب ةرمع همأو .جرزخلا

 لوألاو ،نينس تس ليقو ،نينس نامثب« ملسو هيلع هللا ىلص . هللا لوسر

 نم نينثا ماع ريبزلا نب هللا دبعو [ وه] دلو هنإ :نولوقي رثكألا نأل ،حصأا

 . هللا لوسر مدقم نم ارهش رشع ةعبرأ سأر ىلع ،رخآلا عيبر يف ةرجهلا

 يبأ نب ثراحلا انثدح :لاق “يربطلا هركذو ةنيدملا ، ملسو هيلع هللا ىلص

 [ يدقاولا رمع نب دمحم انثدح لاق ] دعس نب دمحم انثدح :لاق ةماسا

 نامعنلا ركذ :لاق دوسألا يبأ نع تباث نب بعصم ىلإ هدانسإ لصتم ثيدحلار

 وبأ لاق .رهشأ ةتسب ينم نسأ وه :لاقف ريبزلا نب هللا دبع نعريشب نبا

 ضيبنلا ةرجاهم نم ارهش نيرشع سأر ىلع ريبزلا نب هللادبع دلو دوسألا

 عيبر يف ارهش رشع ةعبرأ سأر ىلع نامعنلا دلوو ،ملسو هيلع هللا ىلص

 لاق هلا دبع ابأ ىَتَكْي ،ةرجهلا دعب راصنألا دلو نم دولوم لوأ وهو رخآلا

 لوسر نم هعامس ثيدحلا لهأ ضعب ححصي الو :باعيتسالا باتك بحاص

 تعمس :[هنع] لوقي يبعشلا نأل حيحص يدنع وهو ،ملسو هيلع هللا ىلص فلا

 .ةثالثوأ نيثيدح يف ،ملسو هيلع هللا ىلص . هللا لوسر

 )١( .باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا رظنا ج٤،
 ص٦٤۔ 1٥.

٣٣٢ 



 نيسحلا انثدح :لاق عبصإ نب مساق انابنا :لاق نايفس نب ثراولا دبع ينثدحو

 قاحسإ انثدح :لاق ،ماشلا نم اهب نحنو [[انيلع] مدق ،دادغبب يئانشالا يلع نبا

 ميرم يبأ نب ركب وبأ انثدح :لاق ديلولا نب ةيقب انثدح :لاق قيرب نب ميهاربإ نبا

 انثدحو ،ريشب نب نامعنلا نع بيبح نب ةزمحو ،يبالكلا سيق نب ةيطع نع

 نب قاحسإ انثدح: لاق يلع نب نسحلا انثدح :لاق مساق انثدح :لاق ،ثراولا دبع

 نب نمحرلا دبع نب دمحم نع ،رانيد نب ريثك نب نامثع انثدح :لاق ميهاربا

 ،ريثك نب نامثعل ثيدحلا ظفلو .ريشب نب نامعنلا نع هيبأ نع يبصحيلا قرع

 ذخ ) :لاقف فئاطلا نم بنع ،ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسرل يدهأ :لاقو

 :لاق. لايل دعب ناك املف ،اهايإ هغلبأ نأ لبق هتلكأف لاق ( كمأ هغلبأف دوقنعلا اذه

 ةيقب ثيدحلا يفو .اردغ يناّمسف فال :لاق ؟هتغلب [له] :لاق ؟دوقنعلا لعف ام

 يفو (ردغاي ) :يل لاقو ينذأب ،ملسو هيلع هللا ىلص . هللا لوسر ذخأف

 اذه غلبو. اذه لك :يل لاقف بنعلا نم نيفطق يناطعأ هنأ :اضيأ ةيقب ثيدحلا

 ناكو] .انركذ [ام ىنعمب] اهنع ربخلا ركذو همأ لأس مث. امهتلكأف ،كمأ ىلإ

 ةيواعمل صمح ىلع اريمأ مث ،رهشأ ةعبس ةيواعمل ةفوكلا ىلع اريمأ نامعنلا

 اهنم هوجرخأف صمح لهأ هفلاخف ،۔ايريبز راص ديزي تام املف ،ديزيل مث

 املاع اداوج اميرك ناكو طهار جرم ةعقو دعب كلذو ،[هولتقف هوعبتاو
 .() ارعاش

 )١(المصدر هسفن ص٦٠۔ ٦١- ٦٢.

٣٣٣ 



 ىكزأ هيلع مانألا ريخ ثيدحل تايوارلا تايباحصلا ءامسأ نم انل جار ام امأو

 :مالسلاو ةيحتلا

 :[نامعنلا تنب ءامسأ [

 نب نامعنلا تنب ءامسأ ليقو ،ليحارش نب نوجلا نب نامعنلا تنب ءامسأ

 هللا لوسر نأ اوعمجأ ،ةدنك نم نامعنلا نب ليحارش نب ثراحلا نب دوسألا

 لاقف ،[[اهل هقارف] ةصق يف اوفلتخاو [٤٤٣]اهجوزت ،ملسو هيلع هللا ىلص

 لوق اذه .ءيجت نأ تبأو ،تنأ لاعت :تلاقف ،اهاعد ،هيلع تلخد امل :مهضعب

 [دق] ) :لاقف ،كنم هللاب ذوعأ :[هل ] تلاق اهنأ مهضعب معزو فةديبع يبأو ةداتق

 اذه لاق امنإ ،لطاب اذهو : ةداتق لاق. اهقلطف (ينم هللا كناعأ دقو ،ذاعمب تذع

 هللا لوسر ىلع نهبلغت نأ هؤاسن فاخف ،ميلس ينب نم اهجوزت ةليمج ةأرمال

 تلاقف كنم هللاب ذوعأ :هل يلوقت نأ هبجعي هنإ :اهل نلقف ملسو هيلع هللا ىلص

 امهاتلك :ةديبعوبأ لاقو (ذاعمب تذع دق) :لاق كنم هللاب ذوعأ :هيلع تلخد امل

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر حكنو :ليقع نب هللا دبع لاقو ،[هنم كلئاب] اتذاع

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تلأس يتلا ةيقشلا يهو ةدنك نم ةأرما ،ملسو

 لاقي٬ راصنألا نم لجر عم اهدرو ،لعفف اهقرافي نأو ،اهموق ىلإ اهدري نأ

 نم ةيدنكلا نامعنلا تنب ءامسأ تناك :نورخآ لاقو ،يدعاسلا ديسأ وبأ هل

 هنإ] اهل نلقف ملسو هيلع هللا ىلص هيلع نهبلغت نأ هؤاسن فاخف ،ءاسنلا لمجأ

 ،كلذ :تلاق اهنم اند املف كنم هللاب ذوعأ :[هل ]يلوقت نأ [كنم اند اذإ بحي

 اهسفن يمست تناكو ،اهموق ىلإ اهحرس مث ،اهقلطف (ذاعمب تذع ) :لاقف

٣٣٤



 .() اراصتخا هتكرت ريثك اهقالط يف فالتخالاو ةيقشلا

 : [ةيراصنتألا ورمع تنب ءامسأ]

 نب بعك نب منغ نب داوس نب ورمع نب يبان نب [ يدع نب] ورمع تنب ءامسأ

 .(" ةبقعلا ةعيب تاعيابملا نم يه ،ةيراصنألا عينم مأ شةملس

 :[ةيرهشألا ةيراصتألا نكسلا نب ديزي تنب ءامسأ]

 ةنبا يهو ،تاعيابملا نم يه ،ةيرهشألا ةيراصنألا نكسلا نب ديزي تنب ءامسأ

 ، لقعلا تاوذ نم تناك ،رماع مأ :ليقو ،ةملس مأ ىنكت ،لبج نب ذاعم ةمع

 لوسر ينإ :تلاقف ،ملسو هيلع هللا ىلص . يبنلا تتأ اهنأ اهنع يورو ،نيدلاو

 نأ ييأر لثم ىلعو ،يلوقب نلقي نهلك ،نينمؤملا ءاسن ةعامج نم يئارو نم

 ءاسنلا رشعم نحنو ،كانقدصو كب انمأف ،ءاسنلاو لاجرلل كثعب هللا

 تالماحو لاجرلا تاوهش عضاومو ،تويب دعاوقو ،تاردخم تاروصقم

 نإو ،داهجلاو ،زئانجلا دوهشو ،تاعامجلاب اولضف لاجرلا نإ ،مهدالوأ

 لوسر اي رجألا يف مهكراشنفأ مهدالوأ انيبرو ،مهلاومأ انظفح ،داهجلل اوجرخ

 :لاقو ةباحصلا ىلإ ههجوب ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تفتلاف ؟هللا

 لوسر اي ال :اولاقف (؟هذه نم اهنيد نع الاؤس نسحأ ةأرما ةلاقم متعمس له )

 نم كءارو نم يملعأو ءامسأ اي يفرصنا ،ملسو هيلع هللا ىلص . لاقف فكلا

 اهعابتاو ،هتاضرمل اهبلطو ،اهجوزل نكادحإ لعبت نأ نسح نأ ءاسنلا

 ربكتو للهت يهو ءامسأ تفرصناف ،لاجرلل تركذ املك لدعي ،هتقفاومل

 .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهل لاق امب ًاراشبتسا

 ۔٤ج باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا رظنا(١)
 ٣٤٩ ٣٥٠. ۔٨٤٣ص

 .٧٤٣لص ٤ ج هسفن ردصملا ) ( ٢

٣٣٥ 



 دشار نب قاحسإو بشوح نب رهشو ،دمحم نب دومحم اهنع ىور
 .() مهريغو

 :[ةيعازخلا فلخ تنب ةميمأ ]

 ]٣٤٥[ ديعس نب دلاخ جوز ةيعازخلارماع نب دعسأ نب فلخ تنب ةميمأ

 .(" ةيعازخلا رماع نب دعسأ نب فلخ تنب ةميمه اهل لاقيو

 :[ةيراصنتألا راجنلا تنب ةميمأ]

 يبأ تنب ةميكح نع، جيرج نبا دنع اهثيدح ،ةيراصنألا راجنلا تنب ةميمأ

 نهل ناك‘ ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا جاوزأ نأ ،ةميمأ اهمأ نع .ميكح

 نأ لبق نهسوؤر لفاسأ نهب نيطغيف ،نارفعزلاو ،سرولا نهيف بئاصع

 تنب ةميمأل ثيدحلا اذه يليقعلا لعج كلذك ،نمرحي مث نمرحي

 .(") ةيراصنألاراجنلا

 :[ةيراصنألا عس تنب ةليمج]

 ، ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا تكردأ .يراصنألا عيبرلا نب دعس تنب ةليمج

 موي التق اهمعو اهابأ نأ "يراصنألا ديبع نب تباث اهنع ىورو هنع تورو

 )١(. دحاو ربق يف انفدف ،دحأ

 : [ةيدنكلا ةفاحق تنب ةرمج]

 اهنع ىورو ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع تور ةيدنكلا ةفاحق تنب ةرمج

 هنإف ،كلذ اهثيدح حص نإ ،موثلك مأ اهتنبا اهنع تورو هةدقرع نب بيبش

 )١( ص ۔٤ج هسفن ردصملا ٣٢٥٠.

 )٢(المصدر ۔ ٤ج هسفن ص٢٥٣.

 (٣) هسفن ردصملا ص٣٢٥٢٣.

 )٤ ص ،هسفن ردصملا( ٣٦٥.

٣٣٦ 



 .() هدانسإب أبعي ال امم

 :[ةيراصنتألا ةعيدو نب مازخ تنب ءاسنخ]

 يهو ،اهوبأ اهحكنأ سوألا نم ةيراصنألا ةعيدو نب مازخ تنب ءاسنخ

 ثيداحألا تفلتخاو ،اهحاكن هيلع ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر درف ةهراك

 نب مساقلا نب نمحرلا دبع نع كلام لاق ام ىلعف ،تقولا كلذ يف اهلاح يف

 .اركب ذئموي تناك اهنأ مازخ تنب ءاسنخ نع ةعيدو نب ديزي نب هللا دبع

 هيبأ نع بياسلا نب جاجحلا نع قاحسإ نب دمحم ىورو .كلام لقن حيحصلاو

 اهوبأ اهجوز لجر نم اميأ تناكو لاق ،دلاخ نب مازخ تنب ءاسنخ هتدج نع

 اهنأش عفتراف ،رذنملا دبع نب ةبابل يبأ ىلإ تبطخ اهنأو فوع ينب نم الجر

 اهابأ ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأف ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلإ

 هريغو ميحرلا دبع هاورو ،رذنملا دبع نب ةبابل ابأ تجوزتف ،اهاوهب اهقحلي نأ

 .(" قاحسإ نبا نع

 :[ةيميلسلا ديرشلا نب ورمع تنب ءاسنخلا]

 ةبلعث نب حابر نب ديرش وهو ةيميلسلا ةرعاشلا ديرشلا نب ورمع تنب ءاسنخلا

 لوسر ىلع تمدق ،ميلس نب ةثهب نب سيقلا ئرما نب فافخ نب ةبصع نبا

 نأ اوركذو ،مهعم تملسأف ،ميلس ينب نم اهموق عم ،ملسو هيلع هللا ىلص فكلا

 تناكو اه رعش هبجعيف اه دشنتسي [ناك] ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . ملسو هيلع هللا ىلص (هديب ئموي)وأ (سانخ اي هيه) :[لوقي وهو]هدشنت

 لتق ىتح ةثالثلا وأ ،نيتيبلا ،ءاهرمأ لوأ يف ،لوقت ءاسنخلا تناكو :[اولاقو]

 ( ١ هسفن ردصملا( ص٤ ٣٦.

 )٢(المصدر ،هسفن صل٣٨٦۔ ٣٨٧.

٣٣٧ 



 ضنايرملا ديزو مشاه هلتق ،اهمأو ،اهيبأل اهوخأ وهو ،ورمع نب ةيواعم اهوخأ

 يف ،ًابوبحم ،ًأداوج ،ًاميكح ناك هنأل ،اهيلإ امهبحأ ناكو ۔اهيبأل اهوخأ رخصو

 ةنعط هتباصأف يدسألاروث وبأ [هنعطف] ،دسأ ينب ازغ دق ناكو ،ةريشعلا

 ،رعشلا نم ترثكأ اهوخأ لتق املو ،تام مث ،لوح نم !بيرق اهنم ضرمف

 :ارعش اهيخأ رخص يف اهلوق نمف ،تداجأو

 ىدنلا رخصل نايكبت الأ ادمجت الو ادوج ينيعأ
 اديسلا ىتفلا نايكبت الأ ليمجلا ءيرجلا نايكبت الأ

 ادرمأ هتريشع داس د امرلا ميظع دامعلا ليوط

 :اضيأ رخص يف اهلوق نمو

 ]٣٤٦[ ران هسأر يف ملع هنأك هب ةادهلا متأت جلبأ مشأ

 .اهنم رعشأ اهدعب الو اهلبق طق ةأرما نكت مل هنأ رعشلاب ملعلا لهأ عمجأو

 نسحلا نب دمحم نعراكب نب ريبزلا ركذ .رضامت ،ءاسنخلا مسا :اولاقو

 هيبأ نع ةرجو يبأ نع هيبأ نع هللا دبع نب نمحرلا دبع نع يموزخملا

 اهونب اهعمو ةيسداقلا برح ةيميلسلا ورمع تنب ءاسنخلا ترضح :لاق

 مترجاهو ،نيعئاط متملسأ مكنإ ينباي :ليللا لوأ نم مهل تلاقف ،لاجر ةعبرأ

 ام ،ةدحاو ةأرما ونب مكنأ امك لجر ونبل مكنإ هريغ هلإ ال يذلا هللاو ۔نيراتخم

 دقو ،مكبسن تريغ الو ،مكبسح تنجه الو ،مكلاخ تحضف الو ،مكابأ تنخ

 اوملعاو ،نيرفاكلا برح يف ،ليزجلا باوثلا نم نيملسملل هللا دعأ ام نوملعت

 اونمآ نيذلا اهيأ اي ؤ لجو زع هللا لوقي ةينافلا رادلا نم ريخ ةيقابلا رادلا نأ

 نإ ادغ متحبصأ اذإف () 4 نوحلفت مكلعل هللا اوقتاو اوطبارو اورباصو اوربصا

 ٢٠٠. :ةيألا ، نارمع لآ ةروس ) ( ١

٣٣٨ 



 مكودع ىلع هللابو ،نيرصبتسم مكودع لاتق ىلإ اودغاف نيملاس هللا ءاش

 نعاطم تمرضأو ،اهقاس نع ترمش دق برحلا متيأر اذإف «نيرصنتسم

 .اهسيمخ رخآ دنع ،اهسيطو اومميتف ،اهقاروأ ىلع اران تللجو ێاهقايس

 .اهحصنل نيلباق اهونب جرخف .ةماقملاو دلخلاراد يف ةماركلاو منغلاب اورفظت

 مهلوأ أشنأو ،مهزكارم اوركاب حبصلا مهل ءاضأ املف اهلوق ىلع نيمزاع

 :لوقي

 ة حرابلا انتعد ذإ انتحصن دق ةحصانلا زوجعلا نإ يتوخإ اي

 ةحلاكلا سورضلا برحلا اوركابف ةح _ضاو نايب تاذ ةلاقم

 ة جبان ًابالك ناساس لأ نم ةح لئاصلا دنع نوقلت امنإو

 ةحلاص ةاي ج نيب متنأو ةحلناجلا عقوب مكنم اونقيأ دق

 ة __ بارلا ةئفللاوحصنت ةحلاص ًامنغ ثروت ةتيم وأ

 : ارعش لوقي وهو يناثلا لمح مث > لتق ىتح لتاقو مدقتو

 ددسلا يأرلاو قفوألا رظنلاو دلجو مزح تاذ زوجعلا نإ

 دلولاب اربو اهنم ةحيصن دشرلاو داد_بللاب انترمأ دق

 دبكلا ىلع دراب زوفل اّمإ ددعلا يف امح برحلا اوركابف

 دغرلا شيعلاو سودرفلا ةنج يف د بألا زع مكثروت ةتيم وأ

 :ارعش لوقيو دشني وهو ثلاثلا لمح مث دهشتسا ىتح لتاقف
 ًافطع و ًابد > انترمأ دق افرح زوجعلا يصعن ال هللاو

 [٧٤٣]افحز سورضلا برحلا اوردابف آافطلو اقداص اربو ًاحصن

 افشك مكامح نع مهوفشكت وأ افل ىرسك لآ اوفلت ىتح

 ىفلزو ةدجن مكيف لتقلاو ًافعض مكنم ريصقتلا ىرن انإ

 : ارعش لوقي وه و[ عبارلا لمح مث هلا همحر دهشتسا ىتح لتاقف

٣٣٩ 



 موقألا نانسلا يذ ورمعلالو مزخأل الو ءاسنخل تسل

 مرضخ مضخ لوهلا ىلع ضام مدقألا شيج شيجلا يف رأ مل نا

 مركألا ليبنلا يف ةافول وأ منغم وأ ل جاع زوفل امإ

 نم وجرأو ،مهلتقب ينفرش يذلا هلل دمحلا :تلاقف ربخلا اهغلبف ،لتق ىتح لتاقف

 هللا يضر ،باطخلا نب رمع ناكو ،هتمحر رقتسم يف مهب ينعمجي نأ يبر

 ضبق ىتح مهرد يتئام مهنم دحاو لكل اهدالوأ قازرأ ءاسنخلا يطعي هنع

 .() هللا همحر

 :[ةيعازخلا نايفس تنب ةطير]

 ىلص ۔يبنلا نع اهثيدح ،نوعظم نب ةمادق جوز ةيعازخلا نايفس تنب ةطير

 اهتنباو ،ملسو هيلع هللا ىلص . يبنلل ءاسنلا ةعيب تدهش اهنأ ،ملسو هيلع كلا

 .(" نوعظم نب ةمادق تنب ةشئاع ،اهعم

 : [ةيراصتألارضنلا تنب عيبرلا]

 تءاج اهنأ اهثيدح نمو ةقارس نب ةثراح مأ ،ةيراصنألارضنلا تنب عيبرلا

 نع ينربخأ هللا لوسر اي :تلاقف٬ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا

 ام ىرتسف كلذ ريغ نم ناك نإو تربص ةنجلا لهأ نم ناك [نإف] ،ةثراح

 سودرفلا يف اهنم ةثراح نإو ،ةريثك نانج اهنإ ةثراح مأ اي ):لاقف عنصأ
 .(") (ىلعألا

 :[ةيراصنألا ءارفع نب ذّوعم تنب عيبرلا]

 لهأ اهنع ىور ةياورو ةبحص اهل ظةيراصنألا ءارفع نب ذّآوعم تنب عيبرلا

 ،٤ج باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا رظنا(١)
 ٣٨٩. ۔٨٨٣ ۔٧٨٣ص

 )٢( ص ‘،هسفن ردصملا ٤٠٥.

 )٣(المصدر ڵص ‘،هسفن ٢٩٧.

٣٤٠٩ 



 نب دمحأ لاق ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم تزغ امبر تناكو ةنيدملا

 تحت تلعيابملا نم ءارفع نب ذوعم تنب عيبرلا :لوقي يبأ تعمس :ريهز

 ةمرخم تنب ءامسأ تناك :لاق يدقاولا نع بعصم نع ريبزلا ركذ ،ةرجشلا

 ضيموزخملا ةعيبر [يبا] نب هللا دبعو ،شاّيع مأ يهو ةنيدملا يف رطعلا عيبت

 .اهتلأسف ةوسن يف اهرطع اهعمو ذوعم تنب عيبرلا ىلع هذه ءامسأ تلخدف

 تلاقف ،لهج ابأ ينعت ،هديس لتاق تنب ءامسأ تنأ تلاقف عيبرلا تبستناف

 .ائيش يرطع نم كعيبأ نأ يلع مارح :تلاقو ،هدبع لتاق ةنبا انأ لب :عيبرلا

 .() اهظيغأل اهرطع يف كلذ تلق امنإو ،كرطعدريغ ًنتن ارطع تدجو امف

 :[ةيراصنألا بنيز ]

 نأ :هللا دبع نع ةمقلع ىور ،يراصنألا دوعسم يبأ ةأرما ةيراصنألا بنيز

 هللا لوسر اتتأ ةيفقثلا بنيزو يراصنألا دوعسم يبأ ةأرما ةيراصنألا بنيز

 نم روكذم اضيأ وهو ،امهجاوزأ ىلع ةقفنلا هنالأست ،ملسو هيلع هللا ىلص

 تلاق هللا دبع ةأرما بنيز نع ةملس نب قيقش لئاو يبأ نع شمعألا ثيدح

 اهتجاح راصنألا نم ةأرما اذإف ،ملسو هيلع هللا ىلص للا لوسر ىلإ تقلطنا

 هللا ىلص هللا لوسر انل لس هل انلقف ،[٨٤٣]لالب انيلع جرخف :تلاق يتجاح

 ؟انروجح ىيف اندالوأو انجاوزأ ىلع ةقفنلا ةقدصلا نم هيلع يرجيأ ،ملسو هيلع

 بنايزلا يأ :لاقف بنيز بابلا ىلع هللا لوسر اي :لاقف لالب لخدف لاق

 نع نالأست راصنألا نم ةأرما بنيزو ،دوعسم نب هللا دبع تنب بنيز :لاقف

 لاقف ؟ةقدصلا نم امهيلع يرجيأ امهروجح يف ماتيأو ،امهجاوزأ ىلع ةقفنلا

 (ةبارقلا رجأو ةقدصلا رجأ ،نارجأ امهل) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 .٦٩٣ص ،هسفن ردصملا(١)

٣٤١ 



 امهل لاقف ،اهروجح يف ماتيألاو امهجاوزأ ىلع ةقفنلا يف ثيدحلا ركذف

 رجأو ةقدصلا نم رجأ :نارجأ امهلو معن ) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 .'') (ةبارقلا نم

 :[ةيراصنتألا رباج نب طيبن تنب بنيز]

 .(" دحاو ثيدح اهنع يور ،يراصنألا رباج نب طيبن تنب بنيز
 :[ةيراصنألا ةلظنح تنب بنيز]

 لهذ نب ناعدج نب كلام نب فيرط نب ديبع نب ةماسق نب ةلظنح تنب بنيز

 :ارعش سيقلا ؤرما هيف لوقي كلام نب فيرطو ،ء يط نم نامدر نبا

 رصقلاو حيرلا ةليل لام نب فيرط هئوضل اوشعن ءرملا معنل يرمعل

 نب ميعن اهجوزتف [ ةثراح نب ديز نب ةماسأ] تحت ةلظنح تنب بنيز تناكو

 تنب ءابرجلا اهتمعو اهوبأو تمدق ةلظنح تنب بنيز تناكو ،ماحفلا هللا دبع

 .") ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر [ ىلع] ةماسق

 :[ةيراصنتألا ةشبك ]

 دقو ةةرمع يبأ نب نمحرلا دبع ةدج يهو ،ءاصربلاب فرعت ةيراصنألا ةشبك

 كلام ينب نم ،هذه ،ةشبك :لوقي يبأ تعمس :ريهز نب دمحأ لاق ،اهنع يور

 غبصإ نب مساق انثدح :لاق نايفس نب ثراولا دبع انثدح ةبحص اهل ،راجنلا نبا

 نب هللا دبع انربخأو [يبا انثدح] :لاق برح نب ريهز نب دمحأ انثدح :لاق

 قاحسإ نب ليعامسإ انثدح ،لاق .رافصلا دمحم نب ليعامسإ انثدح :لاق دمحم

 نب ديزي نب ديزي انثدح :لاق ،نايفس انثدح الاق ينيدملا نب يلع انثدح :لاق

 )١( باحصألا ةفرعم يف باعيتسالا :هللا دبع نب فسوي ،ربلا دبع نبا رظنا ج٤،
 ص ٤١٣.

 ٤١٣. ص ،هسفن ردصملا(٢)
 )٣ ص كسفن ردصملا( ٠٨ ٤۔ ٠٩ ٤.

٢ ٣٤ 



 لخد :تلاق ظةشبك اهل لاقي هل ةدج نع ةرمع يبأ نع نمحرلا دبع نع رباج

 ۔مئاق وهو ةقلعم ةبرق مف نم برشف ،ملسو هيلع هللا ىلص فللا لوسر ىلع

 .(')هتقترف اهمف تعطقف :تلاق

 :[عفار تنب ةشبك]

 فوع نب ةردخ وهو ،رجبألا [نب ديبع نب ةبلعث نب] ديبع نب عفار تنب ةشبك

 نب ديعس ىور ةبحص اهل ناعم نب دعس مأ يه ،ج رزخلا نب ثراحلا نبا

 ةزانجب جرخ امل :لاق. هيبأ نع صاقو يبأ نب دعس نب رماع نع . ميهاربإ

 ظدعس مأ اي نيلوقت ام يرظنا :رمع اهل لاقف ،يكبت همأ تلعج ،ذاعم نب دعس

 مأ الإ ةرثكم ةيكاب لك ،رمع اي اهعد ) :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف

 .(") ) بذكت [نلف ]ريخ نم تلاق ام ،دعس

 . [ةيراصنأل ١ ميكح تنب ىليل]

 هيلع هللا ىلص ‘ يبنلل اهسفن تبهو يتلا ةيسوأل ١ ةيراصنأل ١ ميكح تدنب ىليل

 اه ركذي ملو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا جاوزأ يف حلاص نب دمحأ اه ركذ ،ملسو

 .(") هريغ

 : [ةيراصتأل ا مزح تنب ةرمعإ]

 ىلص ،يبنلا نع هللا دبع نب رباج اهنع ىور ةيراصنألا مزح تنب ةرمع

 . ُ( رانلا تسم امم ءوضولا كرت يف ملسو هيلع هللا

 . [ةحاور تثب ةرمعإ]

 مأو ،يراصنألادعس نب ريشب ةجوز ةمادق نب هللا دبع تخأ ةحاور تنب ة رمع

 ٤٦. ٠ص هسفن ردصملا ) ( ١

 ٤. ٠٦ص كسفن ردصملا ) ( ٢

 ٤٦٣. ۔٢٦٤ ص ،هسفن ردصملا( (٣

 .١٤٤ص هسفن ردصملا(٤)

٣٤٢٣ 



 ةرمتب اعدف ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ هتلمح ةريشب نب نامعنلا

 هللا عدا هللا لوسر اي :تلاقف ،اهب هكتحف هيف يف ]٣٤٩[ اهاقلأ مث ءاهغضمف

 لتقو ،ًاديمح هلاخ شاع امك شيعي نأ نيضرت ام ) :لاقف هدلوو هلام رثكي نأ

 :لاق هنأ "ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا نع اهثيدح نمو .(ةنجلا لخدو ،ًديهش

 .(') (قاطن تاذ لك ىلع جورخلا بجو )

 :[ةيراصنألا رافن تنب ةريمعإ

 فلتخاو ملاس ةالوم ةفيذح يبأ ةجوز ةيراصنألارافن تنب ةريمع

 .(") اهمسا يف

 :[ةيعازخلا ثراحلا تنب ةرمع]

 هيلع هللا ىلص . يبنلا نع تور ةيعازخلا ناوفص يبأ نب ثراحلا تنب ةرمع

 جوز ،ثراحلاا تنب ةيريوج تخأ [يه] ثيدحلا (ةولح ةرضخ ايندلا)،ملسو

 .(") ثراحلا نب دمحم اهيخأ نب اهنع ىور ،ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 :[ةيراصنتألا عفار نب لهس تنب ةريمع]

 نوقفانملا هزمل يذلا نيعاصلا بحاص ةيراصنألا عفار نب لهس تنب ةريمع

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ رمت نم عاصب ةريمع هذه هتنباب جرخو

 هللا ىلص . هللا لوسر هل لاقف ةجاح كيلإ يل نإ هللا لوسر اي لاق ىتأ املف

 هنإف اهسأر حسمتو .اهلو يل هللا وعدت هذه يتنبا :لاق ؟يه امو :ملسو هيلع

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عضوف :ةريمع تلاق ،اهريغ دلو يل سيل

 ( ١ ) ص كسفن ردصملا ١ ٤ ٤۔ ٤٤٢.

 ( ٢ ) كسفن ردصملا ص٢ ٤ ٤.

 . ٤٤١ ص ں هسفن ردصملا ) ( ٣

٣٤٤ 



 ، ملسو هيلع هللا ىلص . هللا لوسر فك درب ناكل هللاب مسقأف :تلاق شيلع هفك

 .(') دعب يدبك ىلع

 :[ةيعازخلا دلاخ تنب ةكتاع]

 تنب ةكتاع اهل لاقيو ،ةيعازخلا دبعم مأ شةعيبر [نب ذقنم نب ]دلاخ تنب ةكتاع

 نيح اهتميخ يف۔ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهيلع لزن يتلا يهو ،فيلخ

 موي ىلإ ىعدي عضوملا كلذو ارجاهم ةرونملا ةنيدملا ىلإ ةكم نم جرخ

 هدج ىلإ هتلسلس ةلصتم دانسإلاو ،يليقعلا رفعج وبأ ركذ ،دبعم مأ ةميخب ةمايقلا

 رجاه امل :تلاق ،دلاخ تنب ةكتاع اهمساو ،دبعم مأ هتخأ نع دلاخ نب سيبح

 ،ركب وبأ هعمو ةنيدملا ديري ةكم نم ،ملسو هيلع هللا ىلص . هللا لوسر

 ،مهليلد يثيللا طقيرأ نب هللا دبعو ،ةريهف نب رماع هل لاقي ركب يبأل ىلومو

 ركذف نيراملا معطأو يقسأ ينمض ءابقب ةئبتخم انأو يتميخ اولخدف انب رمف

 .(") يليقعلا ةياور يف اهنع هلامكب هذه دبعم مأ ثيدح ىور دقو ،ثيدحلا

 : [ةيراصنألا ميعن تنب ةكتاع]

 نب دمحم دوسألا يبأ نع ةعيهل يبأ دنع اهثيدح ةيراصنألا ميعن تنب ةكتاع

 تنب ةكتاع نع ةملس يبأ تنب بنيز نع ،عفان نب ديمح نع ،نمحرلا دبع

 ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا ڵلوسر ىلإ تءاج اهنأ ،ميعن نب هللا دبع تخأ ،ميعن

 دقو ،ًاديدش ًادمر تدمرف هيلع تدحف ،اهجوز اهنع يفوت اهتنبا نأ :تلاقف

 دقو ةةرشعو رهشأ ةعبرأ يه امنإ ال :لاقف ؟لحتكتأ اهرصب ىلع تيشخ

 .""»لوحلا سأر ىلع ةرعبلاب يمرتف «جرخت مث ةنس [دجت ] نكنم ةأرملا تناك

 ( ١ ) ،هسفن ردصملا ص٢٬ ٤ ٤۔ ٤٤٣.

 ( ٢ ،هسفن ردصملا( ص١ ٤٣٢.

 )٣( ‘،كسفن ردصملا ص٣٢ ٤.

٣٤٥ 



 يناثل ١ ع زجل ١ سرهف

 عوضوملا
 عبارلا بابلا

 ةرعشملا ةحيحصلا مهرابخأ ركذ يف

 ريمح ةعبابت مهو ،ةحيرّصلا مهبقانم نع

 د .... ............... ريمح ةعبابت

 ................................. هدلو راشتناو ددأ نب ءَيط رابخأ

 ...... ةدنك رابخا

 . يدنكلا رجح نب سيقلا ئرما رابخا

 د هابأ دسأ ونب لتق امل سيقلا ءيرما ثيدح

 ىلع هرصنتسي مورلا رصيق ىلإ سيقلا ئرما جورخ

 ................ هرمأ نم ناك امو يمخللا امتسلا ءام نب رذنملا

 سيقلا ئرما توم دعب ةدنك كولم فالتخا ثيدح

 ........ سيق نب ثعشألا تج برك يدعم ىلإ كلملا عوجرو

 ...... ليلسلا وهو رباج نب يلجبلا هللا دبع نب ريرج ثيدح

 - رامنأ نب معثخ

 هجورخو ليفلا بحاص ةشبحلا كلم يشاجنلا ثيدح

 ل اهفرشو هللا اهسرح ةگم ىلع

 ...................................... مهديدحو ةنفج دالوأ ربح

 , ثراحلا نب مهيألا نب ةلبج ربخ

 .............................................. داعم نب دعس ربخ

٣٤٦ 

١٣ 

٧ ١ 

١٩ 

٣٠ 

٣٥ 

١ ٤ 

٥٥ 

٨ 
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 ٧٤ . .............................................. لهشألا دبع نب بعك

 ٧٤ ...... ع رشحلا نب دعم نب هللا دبع نب متاح ربخ

 ٧٨ ..... ةليج بعش موي ثيدح

 ٨٤ يدزألا قارس نب ملاظ ةرفص يبأ ربخ

 ٩٣ ةرفص يبأ نب بلهملا ربخ

 ١١٠ ......ي ..... ةءاجفلا نب يرطق

 ١٢١ ...... هدعب مهنأش نم ناك امو بلهملا دلو ربخ

 ١٣١ كلام نب ىزفنتثلاربخ

 ١٣٩ . ....................... ةيف ىرج امو هتصقو ةوضح موي ربخ

 ١٤٥ ... امهرمأ نم ناك امو برأم يتنج ربخ

 ١٦٥ . ................ مرعلا ليس مهجرخأ نيذلا دزألا ريسم ربخ

 ١٧٣ ......... سرفلل هبرحو نامع ىلإ مهف نب كلام لاقتنا ربخ

 ١٩١ .. هابأ لتق نيح مهف نب كلام نب ةميلس ثيدح

 ٢٠٣ مهف نب كلام نب ةميلس دلو

 ٢٠٨ .......................................... فونتب ةضورلا ةعقو

 ٢١٥ ل عاقلا ةعقو

 ٢١٩ يمالسالا رصعلا يف نامع

 ٢٢٤ .. ءابزلا هتلتق يذلا كلام نب ةميذج ةصق

 ٢٢٧ . ....................... هدلوو مهف نب كلام نب شربألا ةميذج

 ٢٢٨ ...... ......................... هدلوو‘مهف نب كلام نب ةءانه

 ٢٣٣ هدلوو مهف نب كلام نب ديهارف

٣٤٧



 ةحفصلا عوضوملا
  

 ٢٣٦ ...................................... هدلوو مهف نب كلام نب ورمع

 ٢٣٩ ... هدلوو مهف نب كلام نب ثراحلا

 ٢٤٢٢ .. هدلوو مهف نب كلام نب نعم

 ٢٤٤ ....................................... هدلوو مهف نب كلام نب يبون

 ٢٤٤ .. هدلوو مهف نب كلام نب ةنابش

 ٢٤٤ . ...................................... هدلوو مهف نب كلام نب ةبلعث

 ٢٤٥ . مضهج ونب

 ٢٤٧ مهف نب كلام ينب فارشأ نم

 سماخلا بابلا

 ةثيدحل تايوارلا ،مهئاسنو راصتألا نم راتخملا يبنلا باحصأ ركذ يف

 نيعمجأ نيملاعلا بر تاولص نيح َلك يف مهيلعو هيلع راونألاب قرشملا

 ٢٤٩ سيق نب بعك نب يبأ

 ٢٤٩ سنا نب ذاعم نب يبأ

 ٢٥٠٧ ....................................... يراصنألا ةرامع نب يبأ

 ٢٥٠ ريضح نب ديسأ

 ٢٥١ يراصنألا ةبلعث نب ديسأ

 ٢٥١ . ...................................... يراصنألا عوبري نب ديسأ

 ٢٥١ ... يثراحلا يراصنألا ةدعاس نب ديسأ

 ٢٥٢ ...... ............................. يثراحلا ريهظ نب ديسأ

 ٢٥٢ ل يراصنألا ةداتق نب سنأ

 ٢٥٢ يعازخلا يشخم نب ةيمأ

٣٤٨



 عوضوملا
 .. يراصنألا ةداتق نب سنأ

 ل يراصنألا ذاعم نب سنأ

 ۔۔....................... يراجنلا يجرزخلا كلام نب سنأ

 د يريشقلا كلام نب سنأ

 ه. يراصنألا يثراحلا ريهظ نب سنأ

 م يراصنألا تباث نب سوأ

 ر يراصنألا يلوخ نب سوأ

 يراصنألا تماصلا نب سوأ

 دلا ........... يراصنألا مقرألا نب سوأ

 . يراصنألا هكافلا نب سوأ

 .. يثراحلا يظيق نب سوأ

 ................................. يجرزخلا ةرارز نب دعسأ

 ل يقرزلا ديزي نب دعسأ

 ................................ يراصنألا عوبري نب دعسأ

 ..................... يراصنألا فينح نب ليهس نب دعسأ

 ................................... يراصنألا ةرجب نب ملسأ

 د يريمحلا هللا دبع نب عرقألا

 ل يلهشألا ذاعم نب سايا

٣٤9٩ 
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 ةحفصلا عوضوملا
  

 ٢٦١ .......................................... يراصنألا يدع نب سايإ

 ٢٦١ يلهشألا سوأ نب سايا

 ٢٦١ يدنكلا سباع نب سيقلا ؤرما

 ٢٦١ ....................................... يراصنألا ورمع نب ةريسأ

 ٢٦٢ يدنكلا سيق نب ثعشألا

 ٢٦٢٤ ريمح نب دبرأ

 ٢٦٤ يبرأملا يئابسلا لامج نب ضيبأ

 ٢٦٤ يعازخلا ديز نب مرقأ

 ٢٦٥ ........................ يعازخلا نوجلا يبأ نب نوجلا نب مثكأ

 ٢٦٦ ينادمهلا دمجأ

 ٢٦٦ .................................... يجرزخلا رورعم نب ءاربلا

 ٢٦٧ يراصنألا رضنلا نب كلام نب ءاربلا

 ٢٦٨ ..... يجرزخلا بزاع نب ءاربلا

 ٢٦٨ يراصنألا رورعم نب ءاربلا نب رشب

 ٢٦٨ يراصنألا هللا دبع نب رشب

 ٢٦٩ .................................... يراصنالا ثراحلا نب رشب

 ٢٦٩ ........................................ يراصنالا دعس نب ريشب

 ٢٦٩ ... يرفظلا سبنع نب ريشب

 ٢٧٠ .... يراصنألا ةبابل وبأ رذنملا دبع نب ريشب

 ٢٧٠ ... ................................ يراصنألا ديز يبأ نب ريشب

 ٢٧٠ ......ي .................... يراصنألا ورمع نب ريشب

٣٥ .



 ةحفصلا عوضوملا
  

 ٢٧١ . .................۔..................... يراصنألا هللا دبع نب ريشب

 ٢٧١ . ........................................... يراصنألا سنا نب ريشب

 ٢٧١ . يراصنألا دوعسم يبأ نب ريشب

 ٢٧٧ . يثراحلا ريشب

 ٢٧٢ يعازخلا نايفس نب رسب

 ٢٧٢ ل يعازخلا ءاقرو نب ليدب

 ٢٧٢٣ ........................................... يلولسلا مرصأ مأ نب ليدب

 ٢٧٣ يجرزخلا رسن نب ميمت

 ٢٧٣ .... يرادلا ميمت

 ٢٧٣ يراصنألا ينزاملا ميمت

 ٢٧٤ .. يراصنالا عذجلا نب تباث

 ٢٧٤ يراصنألا ورمع نب لازه نب تباث

 ٢٧٤ ...... يراجنلا ورمع نب تباث

 ٢٧٥ ....................................................... ءاسنخ نب تباث

 ٢٧٥ يدعاسلا بيهص نب تباث

 ٢٧٥ يلهشألا ديز نب تباث

 ٢٧٦ .. سيق نب تباث

 ٢٧٦ ...... يرفظلا نامعنلا نب تباث

 ٢٧٦ ل ةعيبر نب تباث

 ٢٧٦ .. يراصنألا ديز نب رماع نب تباث

 ٢٧٦٢ .. يلهشألا شقو نب تباث

١ ٣٥



 ةحفصلا عوضوملا
  

 ٢٧٧ ............................................ يراصنألا ديبع نب تباث

 ٢٧٧ ل . يجرزخلا كاحضلا نب تباث

 ٢٧٧ . ........................................... يراصنالا منغ نب ةبلعث

 ٢٧٨ . يدعاسلا دعس نب ةبلعث

 ٢٧٨ .. يراجنلا ورمع نب ةبلعث

 ٢٧٩ ل .. يراصنالا دلاخ نب رباج

 ٢٧٩ ل يملسلا هللا دبع نب رباج

 ٢٧٩ يراصنألا هللا دبع نب رباج
 ٢٨٠ يراصنألا يقرزلا نايفس نب رباج
 ٢٨٠ ................... يراصنألا ريمع نب رباج

 ٢٨٠ يرتحبلا ملاظ نب رباج

 ٢٨١ ...... ............................. يقرزلا سايإ نب ريبج

 ٢٨١ .... يراصنألا نايفس نب ةدانج

 ٢٨١ ي دزألا كلام نب ةدانج

 ٢٨١ يراصنالا نامعنلا نب ةثراح

 ٢٨٣ . ............... يراصنألا تباث نب ناسح

 ٢٨٨ ينزاملا ورمع نب جاجحلا

 ٢٨٩ ل ...... كيتع نب ورمع نب بطاح

 ٢٨٩ ل .............. ناحلم نب مازح نب مزاح

 ٢٨٩ ل يملسلا رذنملا نب بابحلا

 ٢٩٠ يبعكلا يعازخلا دلاخ نب شيبح

٣٥٢



  

 ٢٩٠ ل يريمحلا ةيخط نب بشوح

 ٢٩١ ل يدنكلا شيشفحلا

 ٢٩١ ... يراجنلا يراصنألا ديز نب دلاخ

 ٢٩٢ ل يراصنالا ديز نب ةجراخ

 ٢٩٢ ل نافقُع نب ةجراخ

 ٢٩٣ ل ةمصلا نب شارخ

 ٢٩٣ ل يعازخلا يبعكلا ةيمأ نب شارخ

 ٢٩٣ .... يراصنألا كلام نب عفار

 ٢٩٤ ل .... ثراحلا نب عفار

 ٢٩٤ . يراصنألا جيدخ نب عفار

 ٢٩٥ ...... ... يراصنألا ورمع نب ةعافر

 ٢٩٥ . يقرزلا عفار نب ةعافر

 ٢٩٥ ... يملسلا رذنملا دبع نب ةعافر

 ٢٩٦٢ يرفظلا ديز نب ةعافر

 ٢٩٦ ل .. يراصنألا يثراحلا رشبم نب ةعافر

 ٢٩٦ يراصنألا سايإ نب ةعيبر

 ٢٩٧ ل .. يراصنألا ةيراج نب ديز

 ٢٩٧ يجرزخلا مقرأ نب ديز

 ٢٩٩ ...... يراصنألا عبرم نب ديز

 ٢٩٩ ل يجرزخلا ةجراخ نب ديز

 ٣٠٠ يدزألا بشقلا نب ديعس

٣٥٢٣



 ل يراصنألا ديوس نب دعس

 يراصنأل ١ ةمالس نب دعس

 ل يراصنألا ديز نب دعس

 يراصنألا كلام نب رامح نب دعس

 ا يراصنألا ديز نب دعس

 ل يقرزلا ديعس وبأ ةرامع نب دعس

 يراصنألا ثراحلا نب ديعس

 يراصنألا ثراحلا نب دعس

 ا يرفظلا بطاح نب نايفس

 م يدزألا ديزي نب نايفس

٣٥٤ 

 .....۔............................. يراصنألا لهس نب دعس
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 ٣٠٧ تباث نب ميلس

 ٣٠٨ .................................................. ثراحلا نب ميلس

 ٣٠٨ . ........................................ يراصنألا كلام نب ليفطلا

 ٣٠٨ يراصنألا نمحرلا دبع نب هللا دبع

 ٣٠٨ يراصنألا يدع نب هللا دبع

 ٣٠٩ .. يراصنألا كيتع نب هللا دبع

 ٣١٠ يراصنألا ةطفرع نب هللا دبع

 ٣١٠ يراصنألا سيق نب هللا دبع

 ٣١٠ ...... يعازخلا سيق نب هللا دبع

 ٣١١ ل يراصنألا يظيق نب هللا دبع

 ٣١١ . ............... يراصنألا نامعنلا نب ديبع نب دعس نب ريمع

 ٣١٢١ ...... ... يراصنألا ورمع نب ريمع

 ٣١٢ يراصنألا ةشابح نب بيبح نب ريمع

 ٣١٢ ..... يراقلا يمطخلا ريمع

 ٣١٢١ ...... .. يراصنألا ريمع نب ريمع

 ٣١٣ .... ينزاملا ةيزغ نب ورمع

 ٣١٣ يراصنألا ةحيحأ نب ورمع

 ٣١٤ يملسلا قلط نب ورمع

 ٣١٤ يراصنألا سايإ نب ورمع

 ٣١٤ يراصنألا ةمنع نب ورمع

 ٣١٤ يراجنلا كلام نب سيق نب ورمع

٣٥٥



 ةحفصلا عوضوملا
  

 ٣١٥ يراجنلا ديز نب سيق نب ورمع

 ٣١٥ ............................................ راجنلا نب ةبلعث نب ورمع

 ٣١٥ ..... يراصنألا فرطم نب ورمع

 ٣١٥ يراصنألا نامعنلا نب ةداتق

 ٣١٧ ل يعازخلا بيوذ نب ةصيبق

 ٣١٧ ...... يجرزخلا يراصنألا سيق نب يظيق

 ٣١٧ ............................................. يراصنألا كلام نب بعك

 ٣١٨ ل يملسلا ورمع نب بعك

 ٣١٨ ...... يراصنألا ديز نب بعك

 ٣١٨ يراصنألا ةملس نب دّمحم

 ٣١٩ ......................................... يراصنألا يفيص نب دمحم

 ٣١٩ يراصنألا يرفطلا ةلاضف نب سنأ نب دمحم

 ٣١٩ ل يراصنألا بعك نب يبأ نب دّمحم

 ٣٢٠ ......ي ...... يراصنألا مزح نب ورمع نب دمحم

 ٣٢٠ لبج نب ذاعم

 ٣٢٤ يراصنألا بابحلا نب ةرم

 ٣٢٤ يدزألا هللا دبع نب ملسم

 ٣٢٤ يدزألا برقع نب ملسم

 ٣٢٤ .......... يراصنألا يجرزخلا ةقارس نب عيبرلا نب دومحم

 ٣٢٥ ةعيبر نب دومحم

 ٣٢٥ ديبل نب دومحم

٣٥٦



 هحفصلا عوضوملا
  

 ٣٢٦٢ ........................................ يراصنألا رماع نب زرحم

 ٣٢٦ يراصنألا ينزاملا ورمع نب ذقنم
 ٣٢٦ ............................... يملسلا يراصنألا ورمع نب ذّوعم

 ٣٢٧ يولبلا يدع نب نعم

 ٣٢٧ يقرزلا دعس نب دوعسم
 ٣٢٧ يراصنألا ديزي نب دوعسم

 ٣٢٨ يمخللا يدع نب دوعسم

 ٣٢٨ .. يقرزلا مكحلا نب دوعسم

 ٣٢٨ ...... يولبلا ديبع نب ثيغم

 ٣٢٨ ... ريشق نب دابع نب دبعم

 ٣٢٨ . ......................................... يراصنألا ةبلعث نب لفون

 ٣٢٩ ل يعازخلا ثراحلا دبع نب عفان

 ٣٢٩ ... ورمع دبع نب نامعنلا

 ٣٣٠ لقوق نب نامعنلا

 ٣٣٠ كلام نب نامعنلا

 ٣٣١ يراصنألا يقرزلا نالجعلا نب نامعنلا

 ٣٣٢ ..... يراصنألا ةبلعث نب دعس نب ريشب نب نامعنلا

 ةيناطحقلا نم تايباحصلا

 ٣٣٤ نامعنلا تنب ءامسأ

 ٣٣٥ ةيراصنألا ورمع تنب ءامسأ

 ٣٣٥ ...... ةيرهشألا ةيراصنألا نكسلا نب ديزي تنب ءامسأ

٣٥٧



 ةحفصلا عوضومل
  

 ٣٣٦ ةيعازخلا فلخ تنب ةميمأ

 ٣٣٦ ةيراصنألا راجنلا تنب ةميمأ

 ٣٣٦ ةيراصنألا دعس تنب ةليمج

 ٣٣٦ .. ةيدنكلا ةفاحق تنب ةرمج

 ٣٣٧٢ ...... ةيراصنألا ةعيدو نب مازح تنب ءاسنخ

 ٣٣٧ ةيميلسلا ديرشلا نب ورمع تننب ءاسنخل

 ٣٤٠ ةيعازخلا نايفس تنب ةطير

 ٣٤٠ ةيراصنألا رضنلا تنب عيبرلا

 ٣٤٢٠ ةيراصنألا ءارفع نب ذّوعم تنب عيبرلا

 ٣٤١ ةيراصنألا بنيز

 ٣٤٢ ...... ................... ةيراصنألا رباج نب طيبن تنب بنيز

 ٣٤٢ . .................................... ةيراصنألا ةلظنح تنب بنيز

 ٣٤٢ . .................................................. ةيراصنألا ةشبك

 ٣٤٣ عفار تنب ةش

 ٣٤٢٣ . ...................................... ةيراصنألا ميكح تنب ىليل

 ٣٤٣ ةيراصنألا مزح تنب ةرمع

 ٣٤٣ . ................................................ ةحاور تنب ةرمع

 ٣٤٤ ...... ةيراصنألا رافن تنب ةريمع

 ٣٤٤ ...... ةيعازخلا ثراحلا تنب ةرمع

 ٣٤٤ ...... ةيراصنألا عفار نب لهس تنب ةريمع

 ٣٤٥ ةيعازخلا دلاخ تنب ةكتاع
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