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 :[ يصورخلا دمحم نب ناسغ نب ملاس]
 نمف يمهف مهب طاحأو «يملع مهب لصتا نيذلا نيينميلا ةينامعلا ءارعش امأو

 نب دشار نب دمحم نب ناسغ نب ملاس حيصفلا بيرألا بيذألا خيشلا مه ريهاشم

 ينامعلا يدزألا يونشلا يصورخلا يحولملا (ناسغ نب) ناسغ يبأ نب دمحم

 ناهبن يبأ سيئرلا لماعلا ملاعلا خيشلا نب سيمخ دهازلا ةقثلا خيشلا لاق.يضابإلا

 لهأ ىفك ،[لوقي] اهافش يدلاو تعمس :هللا همحر "يصورخلا سيمخ نب دعاج

 ىقتلا يفو:لاق ملاس ناسغ نباو ،يلاتسلا مهنم ثيح ،ءارعشلاب ارخف نامع

 ةفيرشلا يليلل ةلاسر يناثلا لصفلا نم هرعش نمف“ناسغ نب ملاس رهتشا عرولاو

 :ةريسلا نم هلوق مالسلاو ةالصلا لضفأ هلآو هيلع دمحم مانألا ريخ ةلاسرب ةطونم

 اقيلامسلا نحكني سيعلا انب ىتم

 ال فئاتتلا لجهلا قرهم انب يوطت

 الو سيسعلا ىقلت اهب ام اكلاهم

 ةفكاع ءابرحلاب يهو اهلاخت

 اهب لازي ال اهيفو اهنم بهشلاو

 ةفزاع نجلا اهيف عمست ءامهب
 ججل ىيف ءاملا تابن لثم سيعلاو
 ةحباس سمشلا باعل يف اهنظت

 امكف ةرات ىفختو اروط نيبت

 اهيديأ دخولاب اهلجرأ قوست

 اقيراخملا مزحلاو مرحلا جتنتف

 (')قيراهملا يديألا توط امك اولأت

 ا قيعانم اقدغ الو ابرسو الجأ

 ا تقيلاعمايهيفاهزاوقأ نظت

 اقيراشم أبيراغم مامتلا ليل

 اقوفخم توصلاو ةقفاخ حيرلاو

 اقيقثشت لألا قثت بارسلا نم

 اقيرادح سوماق قوف ىحضلا دار

 اقيرابألا يديألا لسغت لودج يف

 اقوشلا ثحثح ىليلل ىليل قوشو



 ىوجو ىوه ىليل ىلإ نينح اهل

 ابعل اهروك يف سعان نم بكرلاو

 نمو نافغجلاب وأ اضرح تدرو ام

 ىخس رئبو نارم و ىبانح نمو

 اكرب ةيكر يذ نمف اهوجشنأو

 تنسو ايهه ١ ومأ ت نمك درا وم

 يف ح ون رابئلظلا اه درا وي ولو

 هنتنماق ميسرت 4 !تقب . ذ ا و

 اهلجرأ قوف اهيلع اوتابو اولاق
 اوهبتنا املك ىليل رعش اودشانت

 الاو ربانملاو ىليل عراوش تحال

 حرف نمو اًريبكت بكرلا للهف

 اهحطبأ نحص ىيف اهب اهاصع تقلأ

 ذمو مالسلا باب يحتنت تلبقأو

 ارجح اولبق يرمعلو ولبقأو

 اولصو املك اعوبس اوفاط عبو

 ىلعو مزمزام نم لعلا اوعبتأو
 ١ وعسو هل ا وحل افصلا باب وحنو

 تد ل ث دح و اوتاب مهليل ىنم يفو

 اتيرافم تنح املك ا هنظت

 اتقيرأت روكلا قوف منيهم نمو

 اتيناوجلا ا هوّسأ ةعيبضلا وج

 اقيبغت ءارعش ابق اهوحبرصأو

 اقيفصت فيصلا حاير اهتقفص دق

 اقويع ضرألا تحت ءاملا بسحتف

 اتقيلهز ناريح يقبو اهئاج أ

 اقيقحت نظلا لاختو اهفوخ نم

 اقيرابس راوكأب دوربلا لثم

 اقورفمو أموزحم رعشلا يف ناك ام

 ]٧٤٨[ اقيلفت ءادبرلا تلقلق سيعلاو

 ا قيلاطم نفس اهبسحت مالع

 اقيوشت حارفألا وخأ يكبيو تكب

 اقيلاوجلا تاماصولا يف تمضرزأو

 اتقيلاوماوجض مهل تدب ىليل

 اقوبغم قاعلا ربنعلاب نكرلا يف

 ا قينعت مث هوقنناع اهناكرأ

 اقورهم هوقلأ يقب ام مهجابلأ

 اقيرارد ا قيرارد نيتورملاب

 اقيرشت مشلا سوؤر يف ىحضلا سمش



 اولهتبا تمث تافرع ىلع اوقر

 اولزن دقف عمج ىلإ بوزغلابو

 اودصق دقو اولص مه حبصلارعشملاب
 اورصق مهمارجإ اوللح ام دعبو

 مكيبن اوروز مهيدانم ىدان

 اوجختناف ام راتخملا ةبيط اوفراش ذم

 .ةبكوك ءاقلت مهيبن اويح
 ىده يبن نم هيلع هلإلا ىلص
 رضم نم ثوعبملا ىفطصملا دمحم

 اهديس نينوكلا ةنيز دمحم

 اقلخ ىضترملاو ىفطصملا اهيأ اي
 ارذتعم ءاج ءيسمل نسحم اي

 مكتعافش نم فطل ةرظن لعل
 ةدئاع لضف ًَيجرأ تقتا كب

 للأ ىلوأقر يككلمت ىبن ذذ

 ةقثوم كاطعأ يذلا كيلع ىلص

 ا ةيفوتواأاصلالخإ هللا اولعاسو

 اقورفم يمرلل اعمزي اوعمجيل
 اقيرام مدلا ليبق رامجلا يمر

 اقولحم راص اضعبو روعشلا ضعب

 ا قونلا مهيداح ىدحو اوعمزأف

 اقولطم ميلستلل بابلا اومميو

 اقورافو ركب ابأ اويح دعبو

 اقولخم قالخلل قلخلا برقأو

 اقيزمت مالسإلاب كرشلا قزمم
 اقيدصتو اقادصم نبيننلا ىكزأ

 اتقيلختو ابسك ال هللا نم أعبط

 اقولمم راص امل ريخلا بلاطو

 اقوهرم يالوم اي بنذلا اهب ودغي

 اقوثوم ترص اسل يرسأ كفو

 اقوتعم هنم ودخغأ ةعافشلا نم

 "قيثاوملا كنم هل اهنم تصلخأ

 6 نامعةنطلس ةفاقثلا و يموقلا ثا رتلا ة را زو .حا وللا ناويد : حاوللا ناسغ نب ملاس ّ يصوزنخلا ( ١)

 .ةديصقلا تايبأ تادرفم نم ريثك يف فالتخا عم .٨٦١+-٥٦١ص ،١ج ،م٩٨٩١ ىلوألا ةعبطلا طقسم



 :ارعش هب السوتمو ،ملسو هيلع هللا ىلص هيبنل احدمو ةفيرشلا ىليلل ةلاسر اضيأ هلو

 اقرط ىونلا طحش ىلع ىليلل فيط
 هبهايغ فحو ىجدلاو ىدتها ىنأ

 اهلو اهب يناَيحف يناتأ ىتح
 اهمزلأو اهيتخ مثلأ تضف
 اهتلحو ينع اهضاوضو تيقلأ

 ملع ىلع روفصع دّجهت ىتح
 ردحنم ٦ذخلا قوف عمدلاو تمقف

 اهب ململا فيطلا نم تضبق امف
 هتروز بيط الول فيطلا بذكأ ام

 اهحطبأل ايتس ايو ىليلل أيعأر
 انب لوجهلا نحكني سيعلا ىتم ىتم
 اهبسحت فافخألاب لألا طبختو

 اهبسحتف تارات رهظتو ىفخت

 تركب تلتصأ وأ تحور ترجه نل

 ىلإو مهناطوأ اورجاه ةبصعو

 مهف مهراوكأ ىلع اولاقو اوتاب
 اهل تامئاعلا نوطب يف ةراتو

 سفن ىرج ايهيفالو اهيف حور ال

 اقرغ ىركلا جاومأب يفرطو اليل

 اقرعلا همهملا بوجيو هقشي

 [٩٤٧]اقبع اهسافنأ نم قفألا ىلع رشن
 اقبتغم لوسعملا بنشلا فشرأو

 اقنتعم دقعلا ناكم اهنم تبو

 اقرش دق حبصلا هجو نأ اًرشبم

 اقلو ىرثلا هجو ىلع يليذ رجأ

 اقفألا هفافكأ تضبق نمكألا

 اققص هب فيط الو بحي نمل

 اقربلاو يحلا فيخ هللا ىقس ايو
 اقنعلاو لاغيالاو جعملا حسمتو

 اقدغلا طبخت يداوغلا ءام تنب

 اقرتفاو مضنا باحسلا يف ةلهأ

 اقسغ ذم لاقرإلاب ليللا حضوتو

 اقرألا اوبنعتساو ىسلا اوَدجأ ىليل

 اقبس اهراكوأ ىلع ةازبلا لثم

اقنعلا مكحت اهارو نم ةز



 ابعت وأ ريسلا يف أبغل يكتشت ال

 تبغس نإو أمظت نإ لصلا اهبارش

 ةذلئاأق ميلا يف اهل لوبقلا حير

 ٥ دصاق ميلا بابع قشت مهب

 اهسلجمب ىليل يف رعشلا اودشانت

 اهتبحم نم ارورس نودقري ال

 اومرح ام دعب نم (ةَدُج) وتأ امل

 اهب ءاجرلا بسح ىلع ىليلل اوحار

 ١ ورلظن دقو ىليل ١ وفراش امدنع و

 حرف نمو اريبكت بكرلا للهف

 اهب مالسلا باب ١ ولخد ام دعبو

 اوبرش اهئام نم امزمز اوتأ ىتح

 دقلو اولبقأ دق افصلا باب وحنو

 تمجلط ذمو ١ وتاب مهليل ىنم يفو

 مهبونذ نم ًأقتع هللا هب اوعد

 اولزن دقف عمج ىلإ بوزغلابو

 ١ ودصق دقو ١ ولص مه حبصلا رعشملاب

 ١ ودصق مهما رحا ١ وللح امدعبو

 مهلك راتخملا ةبيط ١ وفراش ذم

 ١ وحن مالسلا باب | ولخد امثيحو

 اقبثلا يكتشت ىتح سحلا اهب الو
 اقمًنسلاو موصيقلا ال معطت راقلاف

 اققطصم ءاودحلا قياس اهقاسو

 اقرط امسلا بهش تلعج دقو ىليل

 اقلطنمو آأضوبقم رعشلا يف ناك ام

 اقلتؤم حبصلا رانم ءاضأ ىتح

 اقنعلا طنلا تالمعيلا اوبرقف

 اقرتخم نيقاسلا شمخأ مهب ودحي

 اقمسلا اهتافاح يف رئانملا كلت

 اققتشم حارفألا وخأ يكبيو اوكب

 اقرع اهب اوفّج امو عوبس اوفاط

 اقرش مهجابثا ىلعف يقب امو

 اقفد مهيعس يف اوعس نيتورملاب

 اقرف مهلك تافرع ىلع اكذ

 اقتغ دق مويلا كاذب دبع زوف اي
 [٥٧.]اقرتفم عومجملا عم زيلا اوعمجيل
 اقلح ام رعشلا ليبق رامجلا يمر

 اقلصلا قلمسلا اوبإاجف يبنلا ربق

 اقرش دق قوشلا سبسر نم ةعمدب

اقفر `١ل ريسلا يف اقفر ٥ ربقل



 مهلك يضرألا بكوكلا ىلع اوماق

 اوبلط دقف هنم اوملس ذم هيلع

 ميف اوملس مهيلع هيبحاصو

 يلع فيرشلاو ديعس اذه كادبع

 اقثع ذم ناطوألا اضغب دقف امه

 امهدنع تلسرأ دقف تلغش ذمو

 يبأو ملاس يمساو ينامعلا انأ

 يدمتعمو يالومو يبسح تنأو

 اهلوأ لسرلاو ايبنألا متاخ اي

 نلع يفو رس يف كلا ةريخ اي

 تقرش دق قلخلا يف هتلدأ نم اي

 تحصف دقو ىمعألا رظن هب نم اي

 ا١ف كيلإ تايته انثعب تلاق

 اهحباذ مس هترذح دق ةاشلاو

 يفو رينملا ردبلا همك يف قشناو

 هدلومل تتام دق سراف رانو

 هقفاو نجلا دفو ةليخن يفو

 4 ةليلل هوفاوف هودعاوو

 هبحاص دفولا موي دوعسم نبا ناك

 اقنتخم قوشلا تاربع نم كز دق

 اص نم لامآ تقدصأ ةعافش

 اقحل هب قولخم ريخ هدعب نم

 اقت لهأ نا ينامعلا كرلئاز

 اقثع دق لصولاب ئرما زوف كاقل

 اقبع دق بحلا ضحمب مالسلا كل

 اقمع اوحبصأ يل مهدزألاو نأسغ

 اققتم تلز ام مكب هللإلا دعب

 اقلخ نم هللا دنع فرشأ لضفلا يف

 اقلخ ىرولا يكاز اي ميخلا رهاط اي

 اقرش دق هنم أتيمو اَتح رونلاك

 اقمراهل اسل هل يناميلا قون

 اقمح دقو لهج يبأ لاقم عمست

 اقل ماعطلا قوف تردوغ ام دعب نم

 اقرو امس ًأجارعم لضفلا جرادم

 اقلفناو ٥ هنا ىرسك ناويإ هنمو

 اقنحلا ىأر ىلعألا فئاطلا نم اًسل

 اقنتعا حطبألا ىتح نجلا ةبعش يف

 اقهز ام نجلا طورش نم ىأر دقو



 ام لوأ ليربج هراز ارح يفو

 هل ناك مويلا كاذ نيسوق باقك

 الجإ كئثالملاو اليل هللا هب ىرسأ

 ىلإ ءافو ىصقألا دجسملا ىتأ ىتح

 هديؤي ناهرب ةميلح يفو

 هل قش ليربج هب لام مويو

 تحضو هب تالالد نم هل مكو

 ىلع تنأ ( نون ) يف هل لاق للا

 هل باذعلا لبق نم وفعلا مدقو

 هل حيدملاو احيدم لوقأ اذام

 اعستم حدملا قيرط تدجو نكل

 ةلص بلاط يحيدمب يننإو
 مهلك قلخلا عيمج ىلوم يالوم

 يدلب تأن ول يرذعو يحيدم لبقاف

 افنج مكل يتارايز تكرت الو

 مكترايز نع يلامف تيقب نإو

 مكل يذتحأ يدخ دلج نم تنك ول

 ارفتعم عمدلا يرذأ كربقب ىتح

 هل بايإلا دعب نم يالوم لعل

 سفن ام شرعلا هلإ كيلع ىلص

 اقعص دقف فوخ نمل ىتح دافاو

 اقو فاخيامم هل ناكو ىنلأ

 اقلفنا ام حبصلاو ه

 اقق١دنم ردلا لاسف هتعضرأ ذم

 ا قلعلاو محللا هنم س دقف انطب

 ةليلب ىليل

 [١٥٧]اقرش ذإ سمشلا نيبج رون حوضو

 اقلخ هب مركأ اشن ميظع قلخ

 اقطن هلاح يف اهيأ ةءارب

 اقرتفمو اعومجم ءاج دق ركذلا يف

 اقبس دقف اضحم هل يتحو هيف
 اقلخلاو نارفغلا عسوت ةعافش

 اقلتعم نينوكلا يف كبحب ينبه

 اقلملا جزمي مل صلاخ مكل يبح

 ا قوعلا ثدحأ ر مال نكلو

 اقب لاطو يرابلا قو اذإ رذع

 اقدحلا ةلقملا عسش لعجأو العن

 اقرحلا ءيفطأ نأ ىسعف ةبرتب

 اقبأ يذلا دبعلا نع احفص لوقي
 اقمر هنافجأ نم فرطلا امو ىرج



 اقدص دق توملا دعبو ةايحلا كل امه نيذللا كيعيجض كيبحاصو

 هيلع هللا ىلص ،نييبنلا متاخ دمحم نيلسرملا ديس حدم يف ،ثلاثلا لصفلا نم هلو

 :طيسبلا رحب نم ةفيرشلا ىليلب الًزغتم رعش ،ملسو

 ك

 هتبببص ىليل ىلإ هتبص بص

 اهلو ىكب يداحلا عجر نإ نايسأ

 هدلوم بوث يف تدلو نأك ىتح

 هتيؤر لبق نم ىمحلا يداوب ىعن

 مهل تلقف هيذؤي بصلا ىوه اولاق

 هب لوهجلا تنك نإ ةبابصلا وذو

 هلف ىوهلا ارس ىفخ بلق لكف

 يل بذعي بحلا باذع نإف ينعد

 هدعاوم يف بيبح لك لاطم

 تدغ يلع ينجي يذلا يفرط تيل اي
 ةقشعم راص الإ فرطلا نسحتسا ام

 اهتيؤرو ىليل ىقل يف ىوهلا نإ

 يلدع عدف ىليل ىوه يف يللاع اي
 نلأ يذب يهانلاب تسل ام تاهيه

 هتباصإ يباصلا هبلق تبذعتساو

 هتفآ كيألا مامح حودص يفو

 هتبأك ىباصلا هبلق ه بأك

 ه تباعن تداز هب هأر ذمو

 هتياذإ تمادام بحلا اذ ماود

 هتمالع هاحلت نيح هعمد يف

 هتشاش ح تررس ام شتفي عمد

 هتباهم زع يبهذم يف و امعط

 هتءاسإ ىنسحلا يه يدنع و افو
 هتيانج يقابلا ىذق هيلع آلإ

 هتمال بحلاو ةركسع بلقلاف

 هتمادم احطبلا يفو ينتتلمثأ دق

 هترارم ولح ىوهلا اهيفف اهنع

 هتياهن كردت مل بحلاو قونشلاف

 )١( ص ،هسفن عجارملا ١٥٥ - ١٥٩. ةديصقلا تيبأ تادرفم نم ريثك يف فالتخا عم .

    



 هتياغ دجملا ليثأ نإ بلق اي
 رضم نم ثوعبملا ىفطصملا دمحم

 هتحار نيرادلا يف بلطي ناك نم

 هلئاضف تصن يذلا يبنلا اذه

 اهلوأ ردصلا وهو لسرلا متاخو

 ةدهاش ليضفتلا ىلع ىسوم ةاروت

 دقو قوعي لب رسنو ثوغي يفو

 هتبيهل يراضلا دسألا صبصبو

 تتأ ثيح روهشملا هناهرب ضعبو

 ذُمو روطشلا بدجلا سبيأ دق ناكو

 هدلوم موي ىرسك ناويإ هناو

 ةزجعم يأ تناك ةواس ريبو

 تردتباو ماوق ألا شطع ام مويو

 هملكو هاَّيحف ريعبلا ءاج

 ةرففس فيصلا سمش و هتللظو

 د قو فينملا راغلا يف نينثا يناثو

 ةمجحم ليخلا ثيح ليخلا سرافو

 لذج يذ موي يف تسلبأ مكو مكو

 هتيآ يحولا يف يذلا يبنلا بح

 هتعاط نينوكلا يف هللا ةعاط نم

 هتحار كاذ يف هب يصعلا ىقلت

 ٧٥٢[ هتحامس ىودجلاب قلخلا تمعو

 هتياغ دجملا يف تكردأ ام لضفلا يف

 هتعان وهو ىسيع ليجنإو هل

 هتلالد تماق أعطق تعطقت

 هتباهم يداولا ةَيح تلكفأ و

 هتياد يحلا يف هعضرزتل اكشو

 هتيام لسرلاب ىرج هوعضزرأ مه

 هتدالو ا هتفطأ سراف رانو

 هتلاه مكلاو هل قششثردبلاو

 هتحار ءاملا بذعب تلاس توملل

 هتفاخي ال اهافش رارعلا يبظ

 هتمامغ ميغ الو هوجولا يوشت

 هتماعن تلاش امف ودعلا فاط

 هتسارف يفاخلا فئاخلا فشكتو

 هتحاضو شهب نم ةحاصفلا لهأ



 افرش هب ىرسأ نم لج هناحبس

 لسر ايهقرت مل ج رد يف هاقرأ

 تضحم دقو ىلعألا فرنلاب زافف

 ا برتقم هللا هتاب ةلليلاي
 4 ر ٥ ٤ حب حيبس ٦١ ى ًئالمللو

 اهب رومألا تابيجع نم ىأر مكو

 هرصن هللا نأ ققحت دقو

 ةعلاط مالسإلا بيش تحبصأف

 هبلقم أ وحمم حبصأ رفكلاو

 هتعرش ) ألكلا ) ارب لقثلا غلبو

 هتياوغ يف يوغ لك ليوف

 تسرخ دق نيدلا لحفو الا تام ام

 سفن ىرج ام هيلع هلإلا ىلص
 هل نيعباتلاو ايبنألا ةلمجو

 ةدمحم هللأ لوسر ينم كاه و

 ب ال و برع اهب ام ةنوصم

 قيفش بأ دعب نم كل اهب ىعسي
 دقو كيلع يرابلا نم مالسلا ىكزأ
 تلص نم روجلا فيسو كيرصلانلا

 ىده فبس نيدلل امه ابح تنك ذم

 هتداعس هيف فقوم ىلإ اليل

 هتياقر ادجم توحف هلبق نم
 هتلاسر حور يذ لك تخ ابأ و

 هتعافش ىننأ وأ نيسوق باتك

 هتهاب نيرطقلا الم دق رونلاو
 هتيانع لضف نم هتدافأ مكو

 هقهابو هيناش مغرأ فيسلاب
 هتيار دجملا ءاول يف ةعوفرم

 هتحاب مالسإلا ىلوأل اهلاح نع
 هتياده او هألا نم مهتذنقنأو

 هتمالس يغ نع ناك نم حيوو
 هتلاصنت لاحفأ قش ةش اقش هنع

 هتراحم ردص ىلإ هتثفن ذأ و

 هتيالو تّسع نم بحصلاو لألاو
 هتياغ دمحلا ضحمل تنأ ثيحب

 [٣٥٧]هتنايص ألإ هقوي مل ءيشلاو
 ؟هتعافش حودمم لين تبيخال

 هتداعس ىنسحلاب كيعيجض تمع

 هتلللس مالسإب ترقتسا ىتح

 اهتيار نيدلل تعفر اذإ ىتح

 . ةديصقلا تايبأ تادارفم نم ريثك يف فالتخا عم ٢٤٣ - ٢٤٦. ص هسفن عجرملا ()



 : ملس و هيلع هللأ ىلص هحدم لاقو

 بذع همار نم بلق يف ىوهلا باذع
 ةلضو روج قاشعلل كمالم «

 هب اولب امع قاشعلا لأست الف

 ىوهلا تبثأ دهاش ينم مسجل ابف

 ى وهلا جننت ٥ ولس ينم ما ل نمف

 ىوهلا ينباتنا اذل يظم ىلع ركنا

 هنإف بحملا هللا دعاس الف

 ىبظلا رسأت ىوهلا عرش يف ناك اذإ
 حض و رذعلاف ي رذعلا قدص ناف

 ىبصلا اهب انيضق تاليلل يعرف

 انبابث وشح فبطلا و اهب انرمس

 اهنينح اياطملا يديأ اندّسوي

 سرخأ لك ىوهل ظفل نع برعيو

 ليلأ ليللاو فتحلل انلد مكو

 اهدرو نيعلا بيص سنإ ةيبظو

 اهتانجو يف نسحلا ء ام قرقرت

 اهعمد ضيف نم فارطألا ةبضخم

 اههجو قرش نم سمشلا نيبجانيرت

 بحلا هرتسي سفنلا بيبح روجو

 ےطهل٠١تمو ءاد هل لكف

 بط هبط نم دومعلا يبلق يفو

 بللا قروأ اهب ذإ ارب نإ الأ
 بصلا ىوهلا مكحب يلبق تنتف مكف

 بعصلا ىوهلا غولب يف هيدل ذلي
 بحلا لذعلا هركي ام ىلإ كاعد

 بصلا يوعري ىتم ىتح ى رشلا دوسأ

 بذك اوقَص ول لاذعلا تلاق امو

 بعش ىوهلا نيب بعشلا تاذب نحنو

 بغ اهروز ةروز انم بقاري

 برعلا دهنلا انلصو يف تحس اذإ
 بكرلا طفغطغ دقو انييحي ريبع

 بلقلا هب ىعرت ثيح نم اهحرسمو

 بللا رحس هب اًعمد تقرقر امك
 بتعلا اهنيب ام و ينيب ىرج ثيحب

 برغلا اهطرم ىلع ودبي هنأ امك
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 ىكش امك حاشولا فحن اهفدر ىكش

 ةيرهمس اهتق نم يننعاطظطت

 اهتقرط اليل قاسلا لجح ةبيحر
 هبلق بذهملا برضلا لجرلا انأ

 ةماسأ ردقو نابحس ظفل يلف

 دَجمم حدم نيب فاوق برو

 بلئارغ مالكلا رحس نم رداون

 اهليلح تقارف تقر دق سئارع
 هراعش نوكت ول لالب دوي

 اهبر ميظعتب تززع اهنكلو

 اهنيشي افكإو ىوقإ الف فاوق

 مظانل يفاوقلاب بط جئاتن
 لوأ لضفلا يف وهو نامز ريخأ
 اومدقت سانأ نم ينأ كبسحف

 نماك تانازخلاب رخذ ةيقب

 مهتوكش هيف تشع رهدل اهآف

 املك فهكلا ةبصع اياقب ينأك
 اولوقت اميف ءاربغ ينب ترذع

 يدساح ظافلأ دنع يلضف ناب دقو

 حراج لُس املك يفيس ناك نإو

 بلقلا هقيض ىكتشاو اهنم دقعلا ىون
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 بضع ترظن دق و اهنم يل درجو
 بحر عساو انقلا عقو ىلع يردصو

 برضلا هل لاقي يلم ىتف ىنأو
 بكرلا دبعب اذإ ساسج ةميشو

 بلقلا بلقي هدنع بيسن نيبو

 برغلا اهلثم ىوح ام اهنم قرشلا ىوح

 بألا ا هظافلأو اهيناعم قينأ

 بضقلا هتظيفح تناك ام راتخيو

 بعص ىدتجملا ىلع اهاقرم نأ ىلع

 بظالو نحإو نحل اهب سيلو

 ُبرذلا قطنملاو رحلا مالكلا هيدل

 بقع هنأ امثيح يمُس بوقعيو

 بسحلا مهف مهباسحأ تركذ اذإ

 بكرلا لحر دقو قاب ىتف يف لقف

 بقحلا مهنيع رثا يفيس ةيلحو

 "بعرلا لزن مهب موق ىلع تعلط

 اوبس دق نوراه لأ يلبقف يلع

 بلظطأرلا لدنملا ةرمجلا دنع ناب امك

 بضع ىدعلا فويس نم ماهك لكف



 مهل اهب تللح ول يرادب تسيلو

 انعرأو روصهلا ثيللا عسي لهأ

 هرهص و يبنلا راغلا ىوح نكلو

 هلتقل شيرق اييدايأ تطاعت

 اهترجه ىليلك تناك اهنأ ولف

 دلاخ نب يحي لاملا يف يننأ ولو

 ةكم يلبق راتخملا رجه دقف

 اهب يذلا ىوادي الإ تبأ دالب
 ركنم قحلا هب داو هنا الأ

 يننإو بابذلا يداو هلأ ىسع

 كسمتم ىفطصملا لبحب ينإو

 دهشم لك يف هللا لوسر يحدمل

 يتحندم لبقت ثيح يرد هللف

 ارلئازهيتآ موي يرد هللو

 هربقب يكبأ موي يرد هللو

 اهدنع ترص ةعاس نم اهنسح ايف

 هربق ةبرت قوف يتخ بلأ
 يتفقو ريغ ىلع يتلغ نم ينفشي ملو

 ةبغرو أفوخ راط يبلقو لوقأ

 طساب كهاج هللا لوسر اي الأ

 بتع اذب يلع ام يرمعل نكلو

 وأ "رخاز ارحبو امأ

 بزح مهل توبكنعلا الإ ناك امو

 او بعي هروتسىل تيب مهمضو

 بلق يل قر الو نيع يل كبت ملف
 برح وأ ةريغملا يمامعأ نأ ولو

 ب نناهلهأالنأالإ اهل سيلو

 بحشلا هلبق نم رشحلا الإ قمحلا نم
 ة هخياشم

 ثبثشث ا

 وبصت هنابشو.ىبص

 بردلا هنود انل حضوت ملو تيمع

 بدجلا عقي نأ هللا لوسر اشاحف

 بحلا هتعافش يف وجرأو يناعد
 ل

 بتعلا و بنذ أأ خس ذر ى

 بصنلاو عفرلا ةدخو فرح روك ىلع
 بكنأواَبح ربقلا برت مشلأو

 اوبحأ هسأر ىلإ ضآ بكوك ىلإ
 ]٧٥٤[ بلقلاو َلهناف عمدلا ينادعاس دقو

 ١ح و 4 ل ١ آ

 برتلا يبرت نم ينيربي و هيلع

 بصني ة بورغلا قارهمك يعمدو

 وبخي ال كرونو لومأم كوفعو
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 ةمحر رثإ ةمحر يل بهو يىينبهف

 ينزجأو لوبقلاب يئانث لباقو

 يتجح وهو يتجح وجرأ كحدمب

 همالس ىكزأو يرابلا نم ةالص

 افولا اذ نامثع نبا كيعيجض تمعو

 بنذلا َيحُم دق بنذلا ريسأ اي لقو

 بعك اشلاب ىتأ اذإ ريهز نبا ىزج

 برلا اهب تي ضر نإ اهيضتري ادغ

 بده هففت بده ىدم كيلع

 (""بحصلا اهفاطلأب تمع لب قورافو

 : طسبلا رحبلا نص ةمكح و ظع و اهيف و ةيع رشلا لئاسملا يف عبا رلا لصفلا نم هلو

 ربطصاف قالخألا مرك نم ربصلا

 همغرأ رادقألا ىلع ىضري سيل نم

 ربع هلقع نم هسفن ظعي مل نم

 ىهنو رمثم ركف هربدي مل نم

 هب تالزانلا يضاوملاب سقي مل نم

 تبص لماك لقع هيداه سيل نم

 ةرضاح رهدلا تابئاغ ىري ال نم

 هدوقم شاع امهم صرحلا كلم نم

 ةبقاع داز اريخ دوزت ال نم

 هلهجأ توملاب املاع نكي مل نم

 ربصلاك ربصلا معط ناك ول سفن اي
 ردقلا _ىضق ماغرإ هراكملا ىلع

 ربعلل ضارغألاك حبصأو ىسأ

 رشالب ادوع قرو الو ىسأ

 رظنلا نم بيغ ىلع بوطخلا يقل

 رحي ملل راتحاو اجنلا قرط هيلع

 رغصللاو لالذإلاب َنهْسأ هيلع
 ردصلا رعوتسملا درولل هذقي

 رفسلا يف نوهلا رشو ناوهلا ىأر

 ربخلاك نيعلا سيلو ةاجنلا قرط

 )١) ةديصقلا تايبأ تادرفم نم ريثك يف فالتخا عم ۔٤٠٢-١٠٢ ص هسفن عجرملا .
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 نمز يف رورغملا لهاجلا اهيأ اي

 هلمؤت ام اوجرتو وهلتو وهست

 ابشتؤم راصالاب لاملا عمجت

 اي ك تنب جوز وأ كنبا جوزو

 رصب ا ذ تنك وأ ةنطف اذ تنك ول

 ابل نيفلاسلاب أربتعم تك وأ

 اهب هيترط ىضرت ك __نرد كا رأ

 اهتقيرط كلست ملو ةأجنلا وجرت

 ظحت نأ هللأ لأستو

 هل تلنأ و ي رابلل بحلا يع دتو

 ىوه تعطأ ام اقدص كلوق ناك ول

 ا ةقتم رورغملل كنيد تصلخأ

 ه عئانص تباط هذنع نمل ليو

 ے .

 4 ١'ذ>ب
 ٠ ٠

 ىمع يأ نينيعلا ىمعب ىمعلا سيل

 تسبل نإف رون نم روص لقعلاف

 اهب دورن ايندلا هذه يف نحن ام

 ىنم ضاير ايندلا هذه امنإو

 ان .ةوت صانقلا لباحلاك توملا و
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 ربكلا يف نزحلاو اكبلا لوط كيري

 روع وذ روصبملا رظني ال تاهيه

 رشبلا يف كيلاقلا كتجوز جوزل

 رق هلا يف تاّيحلاك كل مهو رغ

 ربتعم ريغ نكل كلذ تيضر

 رقس نم كبندبي ام لمعت تنأ و

 رتخلاو نايصعلاب هيداعأ ىدعأ
 م . ٠.

 ررغلا يلوا ايندلا يف سفنلاو سيلبإ

 ررغلاةداقلا ع اجر وجرتو هب

 ربدلا يف فكلا راغف موجنلا نم

 ربتعم ريغ اهنعو اهيف شاعف

 رذنلا و لوقعملا نع بولقلا ىمع

 رنَي مل راصآلا ةملظ هطاين

 رظنلا قاص أقرب نيعلا ةدايز

 رهزلا مجنأ ىعرت مهبلاك نحنو



 ةرداخ دسألا تومو لوعولا توم

 اهعقوم مكح مومع تاثداحلا و

 ىوه رادب انيدامت نحن ام ىلإ
 ان قياس توملاو اندئاق بحلاف

 هعمجت امه اهكرتن فوسف

 قرت ال هانعمج امف

 هب تلاثداحلا رسأ شاع ام ءرملاو

 رقس ى مإ ةبقاع لكو

 ه_١ نييبآلا تاوعد ًاعماس اب

 ينضحمت فطللا تارظن نم لعل

 ةمذ ادنذ

 ا ا

 :اضأأ هلو

 اببتسلا لعجي مل نم دجملا كرديال

 ىتف ريغ نيعلا ريرق ماني الو

 نغض نم بلقلا ليلع يوري ال نم

 مدن نم فكلا ضع مزحلا ىري ال نم

 رطخ ىلع اهاركإ سفنلا مزوأ نم

 هت جهم ءايلعلا غلبم يف اك نم

 رفعلا ةلمرلا ءابظ تومكألإ

 رمقلاو سمشلا نير ينلا ىلع ىتح

 ر٥َنلا عماجلا بحب باتملا نع

 رثألاو نيلهألا نم بحن نمع

 رفظلا ةمالق ولو انعنُم.اهنع

 رمتعم ريغ اهيف هانرمع امو

 رجحلاو نيطلا نهر راص ىوث نإو

 ردتقم ادج كيلم عم ةنجأ

 يرزو نم ام طحلا ينبهف تبأ كيلإ

 ايرظن انس ىوقي دغ يف اهب امم

 ابضقلاو طخلا رمسو ىكاذملا درج

 ابكر دياك نم ابكرم ىأر اذا

 ابرش هلادعأ نم م٥٦لا برشيو

 ابلط ام كاردإ اقباس هتافو

 ابلغ يضتقي اميف هللا مكحو

 [٥٥٢]ا "ابصن ال وألالذإ شخي ملف تزع

 . ةديصقلا تايبأ تادرفم نم ريثك يف فالتخا عم ٣٢٩-٣٣١. ص هسفن عجرملا أ

 . ةديصقلا تايبأ تادرفم نم ريثك يف فالتخا عم ٢٦٩. ص هسفن عجرملا )٢)
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 دادم نب دمحم دادم نب هللادبع نب دادم نب دمحأ ملاعلا خيشلا حدم يف اضيأ لاقو

 :يد زأل ١ يبع انلا

 يئاكب تلطأ ول عجفأ ءزرلا

 يعجفتو يتعول يف يمئال نم

 يتجهمو داؤفلاو يعمسو يرصب

 يف درفلا ليلجلا أبنلا وه اذه

 هلاليبقو بعان اهيف صخ ام

 تلطعت راشعلاو فجرت ضزألاف

 ارن بم ماق ليفارسإ نأكو

 ظل يف الا بلق ال

 ىلعلا تاومسلا كالمأ نأكو

 ا هل رج الو تعقو ةملث اي

 ىقتلاو مراكملا نأ هرس نم

 ه _باهذإ اذكهف ًارمعنيلف

 عرذأ نم ةثالث لوطل أبجع

 ىجحلاو أرط ملعلاو ىقتلا عسو

 دمحأ لئئضف تمض ةعقب اي

 هلمك عاقبلا يع راخفلا كلف

 ا ٥ ه ٩ 1 =-

 ى رد امو حيرضلا يف حبصأ و ىسمأ
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 يئاشح تققةقش ول عجوأ بطخلاو

 يئاسأو يعجرتو يعجوتو

 يلئازع تبلس دقو عيمجلا بهذ

 ءارضخلاو ءاربغلاو نيلقثلا

 ءارمحلا ةلمج اودأ نود نم

 ذم ىولطتو هيف

 ءايحألا انف يف خفني روصلل

 ب تكبالإ ةلقم ال

 ءامس لك ده

 ءامد

 ءازعلا دشحم يف هب تاق

 ءاضعألاب ءاضمحألا ربجتك

 .ءايندلا ىذأ نع بهذي ملعلاو

 ءارثو ةلود نع ىرثلا تحت

 ءابصحلا يف ربشلا ضرعو اربق

 ءايلعلا رهوجو تامركملاو

 ءاعقثلا رئئس نع دمحأ يف

 ءابرعلا ىرذلا برعلاو مجعلا يف

 .ءاسمو انب حبص يف لح ام



 ءاملعلا رهامج بطقو يداولا ةيح وه لب مالسإلا ةضيب وه

 ءاملظلا سدنح يف هدعب نم تحبصأ تّسث نامعب ىدهلا ناك

 ءاديغلا ةدافغلاك ةسايم ادعلا مغر ىلع تناك دقل هبو

 ءارصعلا نم درب يف لاتخت اهلللخوا هلامجب ةبالس

 ءانسحلا ا هلالجب اهلامجو يهنلا ادرب اهرشب رتاس ناك ذم

 ءاربغلا ةهوشلا نوبزيحلاك تحبصأ يهاهف أبحن ىضق ىتح
 يئئمح حيب هاليو اي لوقتو هدقفل خارصلاب نلعتو يكبت

-_- 

 )١) يئا روع "رتاس دمحأ دعب نم همشح وذ `١ل و ينع عنام `١ل

 .اهنم اتيب نوتس هتلق ام قوف ةليوط ةديصق يهو

 ليوطلا رحب نم تلص نب برعلا يبأ نب برعلا ابأ ناطلسلا يثري ،اضيأ لاقو

 :لاقف

 مراكملا ح انج نم يفا وخلا صخو مدا وقلا شير صخ ىتح ء زرلا وه

 مزاوللا تابجاولا بولق ىمعأو ترَوغت ىتح دجملا نيع أقفأو

 مداه يأ مداه ايانملا مكحو ىلعلاو ردبلا ددؤسلا تيب مدهو

 مرايتصلا حايرلا ريثأت ضرألا يفو اصحلا يفو ءامسلا بهش يف رثأ و

 مجاوسلا عومدلا فيكوتب اليس ادغ نإو تّتم ريغ تيم يسننب

 .ظافلألا يف فالتخا عم. ٩٧- ٩٨ لص ‘ ٢ج هسفن عجرملا :حا وللا ناسغ نب ملاس يصورخلا )١)

١٨ 



 اهعمدنب هيلع تّحش ةلقم امف

 لزي مظ ايك دابكألا هنزح ىوك
 هد قفك كولملا لك يف دقفلا امو

 اهديشي يلاعملل نم كلام ابأ

 ريمح كالمأ تنك ذم تدقف امف

 مزال ريغ ىسل بلق شاع ال و

 مزايحلاو اشحلا رايبأب اقيرح
 مئاهبلا د قفك هنم مه دقفلا يفف

 مئاعدلاب اهتبثأ ذ م كفالخ

 (مساوملا دنع دمحلا كاوسل الو

 .راصتخالل ابلط اهتكرت ،اتيب نوعبرأ اهتلمج ،ةليوط ةديصق يهو

 :ناسغ نب ملاس نب شيورد نيصرخلا ابأ خيشلا يثري لاقو

 ددجت يداؤف يف نزح قئارح
 تدعَصت ىرخأ رثإ يف ةرفز يلو

 بذعم مسجو ىركش ةلقم يلو

 يترفزب ٦ قت نأ يعولض تداكو

 يننإف أليده اقرولا تكب نلل
 ملاس نب بيدألا شيورد دعب امف

 ردكم يبرشف شيورد دعب الا

 ذتخي دودخلا يف عمد فكاوو

 ذعصت ميشايخلل يحورب داكت

 دأفم نزحلا ىظل نم يداؤف كاذك

 دّهسم موجنلا فارطأب يفرطو

 د ّفتأ ال نيصرخلا ىتف يكبأل
 د ًلجتوًأزرع هنعالو ولس

 دكنأ شيعلاو ربصلا معطك يربصو

 . ةديصقلا تايبأ تادرفم نم ريثك يف فالتخا عم ٢٣٩. ص ،هسفن عجرملا ()

١٩ 



 هنفد ةعاس نمحرلا ىقت الولو

 هتلسغ ظافح نم هيلع يعمدب

 ليهكأ ليللاو يحلا ُتاعن تعن

 ىسألاب تحب اذإ هيف يمئال نمو
 اهرح دربيو الإ ةقرح امو

 هربقب اديحو انوفدم راص نئل

 ينيعأ هيكبتو يبلق هرظنيو
 هقوف وه ام قوف أنزح تلمحت
 هيدث نبا وهو ديحوتلا فرع دقل

 نم نيأو حاحص أرابخأ دنسيو
 ميرم نب ىسيعب تناك هتهابن

 هدعب ةبيصملا يدنع تيقب نئل

 انقلخ دعب ىنفلا اندعوأو انقلخ

 ةيند اينب رورغم ًرشايف

 ىضم دق كلصأ نإ اربص بلق ايف

 رمعم اهيلع ايندلا يف شاع ولف

 تلظغيأ بكرلا ام هللا ةالص هيلع

 :ناويدلا يف اا

 هدعب ةبيصملا يدنع تيقب نئل

 هذعب ربصلا و رجألل ١ هيف بلطأس

 ٨٩ ذلن دحللا يف وهو ينأ تينمت

 دعبي سيل هربق يبلق تبل ايف

 درمأ حبصلاو هيف ىعنأ ترذ احف

 درشي هنع ربصلا ليمج حارو

 دربت سيل هدعب يبلق ةقرحو

 د حوأل هيلع ينازحأب ينإف

 دجوتلاو هركذ يمسج لحنيو

 ]٧٥٦[ دملجو ليهأ دق بارت هيلع

 دجوي يخيش لاثمأ لهو اعاضر

 دنسي وهو هنس يف هلاثمأك

 دلوي ةعاس عذجلا يزه لاق دقو

 "دغ يل هيدبت روحدملا طرفلا وه

 د عون نحن يذلا ىبقعلا ىلع ىقلنو
 د قعبو لحيالاماهب لحي

 ١ اذم تلأأ ىدوأدق كعرفو

 دمحم يبنلا رهطلا اهب شاعل

 (")"َرغملا مامحلا حان امو ىليلل

 مهللايهب ينإف
 دغ يل هيدبت روحدملا طرفلا وه

 ذم لأ ي ل و

 (٢) ص كسفن عجرملا ١٣١٧-١٣٨١ . ةديصقلا تايبأ تادرفم نم ريثك ىف فالتخا عم .



 هللا مسب :ىرقلاو نادلبلا نم امهيلو امو ،ةبرجو هسوفن لهأل ةلاسر اضيأ هلو

 تاكرحلا نع هزنملا ،ةينادحولاو يدبألا ماودلاب درفتملا هلل دمحلا .ميحرلا نمحرلا

 ةينانويلاو ةيبرعلا تاقولخملا تاغل فالتخاب دوبعملا .ةينامسجلا تالآلاو ،نوكسلاو

 ،ةةينامدأ ةيبارت ةمدأ لصأ نم دابعلا قلخ ةيناويحلا مئاهبلاو ماوهلا تاغل رئاسو

 لصأ نم ءامسلاو ضرألا رطفو ةينانألا ةردقملا تاقوألاو تاوقألا اهل رقو

 داوطألا دطوو ةينافوطلا ةدبزلا كيتاه ضيف نم راحبلا ىرجأو 4 ةيناخدلا ةراجنلا

 ةردقلاب ءاوهلا ىلع ميغلا ىلع هاومألاو ةيناجرملا ةؤلؤللا كلت ةلايخ راثم نم

 هاومألاو ،ةيناجرملا ةرخصلا ىلع روثلاو .روثلا ىلع ضرألا توتساو ةينابرلا

 طيحملا ،ةيناحبسلا تامظعب درفتملا ميظعلا هناحبس ةينامحرلا ةردقلاب ميغلا ىلع

 دمحي نأ ريدج وهو هدمحأ شةيدارإلا فيراصتلا نم نوكي امبو ،ناك امب املع

 صلخم ناميإ هب نموأ و ،ةيئاوعلاو لكشلاو دضلا نع ههزنأو ،ةينالعو ةريرس

 دمحم ىلع يلصأو ةينارمعلا ةرهطملا هتمأ هتركش امب هركشأو ،ةينامجرتلا ةديقعلاب

 ةيمشاهلا رخافم رخف رخفم ةيناندعلا تاورس تويب رهطأ نم ىفطصملا

 .ةينابرلا ةرربلا هبحص ىلعو هلأ ىلعو هيلع ىلص مهللا ،ةيناطحقلاو

 ةةينابهولا ةيسوفنلا خياشملا ةعلاطم ةيناحيرلا ةرطاعلا ةيحتلاب مدخن انإف ،دعب امأ

 نم ةّيناوصقلاو ةّينادلا مهنادلب رئاس نمو ةيناولعلا لابجلاو روغثلاو ردانبلا لهأو

 مهل رثنلا اذه عيشو ةينامعلا ةيبوبحملا مهناوخإ ةيحت ، ةيناهبظلا ةيبهولا ةيبسارلا

 :ةديصقلا علطمو .مظنب

٢١



 اهركرابي اهيراس تاب ةضرور ام

 ةض كا ر نزملا ءام لماعل هنم

 لصفنم ريغ ريجز دوعزرللف

 اهل ميسنلا به تبخ قوربلا اذإ

 نلف بونجلا نع تنو دوع رلا وأ

 تفجر اهتافاح يف قربلا امنأك

 تمزر اهناضحأ يف دعرلا امنأك

 اهفراوط هيفرط قفألا تتسف

 ا ج دنم نيرطقلا دقعنم : ًلحناف

 اهيسئافن يماهلا اهروثنم ناك

 ةيلاح ءارغلا ةضورلا امنأك

 اهتعلخ ثيغلا اهاسك ام اذإ ىتح

 اس

 ةقئار يهف اهيف تبنلا جشامن

 رضن رضخأ وأ قبع ضيبأ نم

 اهدئام ضرألا هجو حودلا حفاني

 ضفخنم ضخلاو بصتنم د_نرلاف

 عنتممو هنم فرصنم ءاملا و

 هتوطخ لظلا قوف قرسي لظلاو

 اهقئادح يرطش نم رظنت سمشلاو

 ةحفاط ردغلاو ةحففاس بحسلاو

٢٢ 

 اهرطام لوشلا حارم اهيف حارو

 اهرجاز دعرلاو اهرفان قربلاف

 اهرطاشت قيراخم قوربللو

 اهرئاز قربلا دانز يروي حارف

 اهرداوه اهيربع المت لازت

 اهرتاوب نايبنب تلصف سبع

 اهرخانم تمز دقو سدعل لوش

 اهرماجم ابرجلا رجحم ترجحو

 اهرئاطق ايننلل ثيغلا امنأك

 اهرثان دعرلا نيميو اهدقع نم

 اهرئاود آأفيطاعم تالما ملاو

 اهرئازو اهنم اضرلا نب تلاذ

 اهرهازأ اهسشاوح يبصت نسحلاب

 اهريادغ دوس عناق رمحأو

 ]٧٥٧[ اهرظان ناونشنلاك رطخي لظو
 اهربانض انع هعفري حيشلاو

 اهرساك عمجلا ثيح عمجت ردغلاو
 اهرحاس راصبألا قرس ام شمك

 اهرياغ ءاردخلا رظن ام مك

 اهرجانح خب ةحداص قرولاو



٩ ١ ٥ 
 اهترهز ح م ىذش مينللو ت

 اهرئافح توحأ يتلا نيطسابلا

 هقلاخ دبع لب يبصلا دمحأف

 اهتلح خ ونلا ماقمب ةبصع 3

 انديس برلا دبعو يحي ليلس

 رمع ىتف يدهملا دمحأ انمامإ

 هدمحأ ناملس حلاص ىدتقملاو

 هتبسن راو هلا اأندواد ربحلاو

 انتودق مث يحي فلخيب صصخاو

 اهنكاس هللا ىعري د ضاف عولق

 لبج ىوجلا جاه دق ةسوفن يفو

 تيغيت تول ال

 اهتوقع سادرم وبأ انبتراد

 لب تريت و ريرو دادغبل ايقس
 اولزن اهب يخايشأ لزانملا كلت

 ١ آ ر اذ

/ - , ًّ 
 8 أ ددن لأ هأ ل بريد

 بح سوارشا زياجو

٢٣ 

 اه رجات متخلا اهنع كف ة را ك

 اهرشان ضحملا اهانب عاذأ دقو

 اهرماوع اسأ اهدعا وق مهو

 اه رتاس هللا با رتو ىرثلا تحت

 اه ريا وح ي وحت يتلا نيبئاغلا و

 اهرهاق سفنلا يكاز دمحأ ليلس

 اهرئاجن م ُه هونب يلع ونب
 ا دمحأ هنباو اه ردانو يما دس

 اهركاذ نآلا ينإف نايغ دصو

 اهرهاطو اهيتفم وهو اههيقف

 اهرباه ضرألا لهأ ملحلاو ملعلاب

 اهرماع تيصلا عيفر ورمعو ىسيع

 اهرباقم تمض نمو ايح ناك نم

 اهرلئاز د

 اهروازت يل ىلأ و يبلق بابل

1 7 

 دع ا ت دلو رايد هب

 ل

 م ؛>
- 

 اه رع اش دبمو \

 اه ركا ذ نيللا شرف ركذا و ٥ وباك

 اه رواجي ١ دوعسم هللأ دع ىأ ابي

 اهرئافس تصن دق رافسم يفو



 اهب لحملا ايلعلا ةلاقتب عبرا و

 وأ يجا رو ىلفسلا ةلاقتب فطع 39 ١

 دقو حرسم و نيسم نواس رمو

 اللج اهلاي سابدنت عم تافو
 | ٤ ذ تأن ط ةحأ تد

 ٥ دلا و رك ذ ا ي ح

 اهب دوجي يكازلا مساقلاب نيح و

 تمس ثيح نيمرطلا ةمرط نننا مل

 انل ليق ناسرم و يجاز نيب و

 ١ جب دواد

 ةأرمإ هب تناك اهدنع دجسمو

 تكز ثيح هللا يف اهبح ىنقاش دق

 اهت دجن ميهاريإ نرفي رادو

 امش دمحأ ميهاربإ نب دمحأو

 ملع ىوث اهيف مكف رايدلا يه
 ١٦ اب رشاع اهاذح تسوفت

 تعلقنا ةعلقلا كلت ثيراوملا راد

 هدلاو ري خلا ايركز دمحم

 ةدلاخ نب بويأ مث فسوي و

 تعلط هتيحت نم دمحأ ناون

 ةحللص نب ركب اب رون ينب ركذاو

٢٤ 

 اهرصانو اهيداه ماهرب نب حون

 اهرلذان هللادبع سرطف نجب

 اهرغاز زع ذإ درم هدوع نم

 اهركاذم يلاوحأو يبلقب تلح

 اهرظان طق اهفخي مل خياشم
 اهرخاز ي ذثملا م

 اهرظانت وطسي ام ناجرأ ماهرب

 ه رئارم تتبنأف يرهمو هب

 ساقلب بويأ

 اهرماغ ءاملا و ةنج هب داو

 اهريامض ابح تفصو تدبعت

 اهريارس هيف تصلخ دقو اهنم

 اهرهامو ىسيع لب نيدلج نباو

 اهرداوبارهزلا ةداقلا مه خ

 اهرخاوز بضنت ملل ملعلا رخاوز

 اهرصاع عنصلا ليمجاهينكاسب

 اهروكس ال اهنع نيداعملا نيع

 اهرياعم تدا بال نيراولا نإ

 اهرئاز نالجدا و دمحأ دواد

 اهرظانم دعس اهل ىسيعأ سمش

 اهربانم توقأ الف فافعلا لهأ



 هل رقملا ىسيع ىضترملا ةكيلم

 هفرعت ناه ربلا و ر ونل ١ حص ١ ولا

 اد و ١

 هدضاع ميه ١ ربا ) ىبعصمل ١ ةرا درغ

 لق و هوبأ ىحي ىضترملا مساقلاب

 ء

 ددن ) . ز د ١ همحم مح | آ 1

 يب جا ةعبرأ هللا ت دح كلتف

 نمو رايدلا كيتاهل أيعر و ايقس

 اهب لحأ ملام ىقبلا يف ةذل ال

 نمو مث نييلع بيراحملا يه

 ةد لتم لاومأب نورخفي ال

 مهبهذم صن بهو نب يبسارلاب

 مهب اضيبأ ىحضأ يضابإلا نيد

 مهيبن نع اهولمح مبنايذأ

 اهدراومامعط تبذع أعئارش

 اهلوأ لثم مهيف هللا ةوعد اه

 ادبأ اهب ايندلا يف حبرلا بلطي مل

 اهبلاطم تذل يتلا سوفنلا كلت

 اهنيعأ مونلا افاج هللا ةعاط يف

 تعقو ةعقو نم مك نييمتسرلل

 يبأ من بالظطنذلا يبأ و دمحأ و

٢٥ 

 اهرباجو بوبحم ملعلا ةعنص يف

 اهرضاحو ايهيداب مجلا هلضفب

 اهرواغم نجسي ونب زيزعلا دبع

 اه رظانم روصنم نبا دحم

 اهريامج تابوثم راحملا لهأ

 اهرصاقي ىبرق اهب يل نمو اهيف

 اه روا زي نم `١ل اهله ] اهيلالحا

 اه رظان هللاو ادهشللا مه اهيف

 اه رخافم ي رابلا ىضرب نكي ملام

 اه رثأم تف

 اه رداك ح اض_برلبلا ة

 حأ ال زثأملا يه

 أحلا رأ ک نل

 اهرماوأ يرابلا نع ليئاربج نع

 اهرداصم ىبقعلا ىلع ندمح دقو

 [/٨٥]اهرخأ لاعفألاو مسالا سدقم

 اهرجات هللا ءاضقب اضرلا ريغ

 اهريارم تللولحاف ملعلا اهعمج يف

 اهركاسع هيضارم يف تركسعو

 اهرياط شاتعا ام اهب شوحولا شاع



 ولمح دق ءاحيفلا ةرصبلا نم مهو

 اولمح مهملع هنع ةديبع وبأ

 مهعدوأ برغلل مهعامزإ دنع و

 اهعداوم يف اشالث مهتعدوأو

 مهتنعأ ىشت ال برغلا اولبقتساو

 مهرمأ نوانجب رقتسا ىتح

 اهنمؤم صالخإلاب رمألا لباقف

 مهشعنت نمحرلا ةمحر اوضم ىتح

 هرّغتال مهيفو مهنم رمألاف

 اهتانصع تلذال نآلا ىلإ مهو

 اهتواهش بسك ىلع تباطتسا الو

 اهقلاخ نيد يف اهلذاع نايس

 هتعاطب متلز ال هللا ةبيغ اي

 مكؤلكت هللا نيع هللا ةبصع اي

 اهرئاوغ ايننلا نم م كترغ ال

 اهرصاون اًَرغلا ةوعدلا ىلإ متنأ

 نع تابئانلل فورص مكتقرمأ ال
 اهتياهد للح ىلع مكن هدالو

 انتتنحم ءاوسألا نم متنحم الو

 اهب نولماعلاو اهلاي انمولع

٢٦ 

 اهرياصب اهيدهت مولعلا لج

 اهرتاس لتقلا فوخ لظلا يف ناكو

 اهرجاشت يرادلا سلبي الئئسم

 اهرزام تافيفع ثالثلا يهو

 اهرخاس لا ميف نولابي الو

 اهرئئس راس اهنمو اهيلي امو

 اهرفاك ناعذالإاب رسألا عوالطو
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 اهرصان ماق مهيف هللا ةوعدو
 اهرواعت ثاد مايقلا ىتح

 اهربابج مغر ىلع ا هتبح الو

 ا هرباهن اهيف ةعماط ريغو

 اهرنذناع و هيف اجرلا نسح كاذو

 ء م

4 | > 

 اهريرس متنأاهو نيس دقم

 اهرظاون دلكت ملل نيللحملا ثيح

 ا هريارغ اهيف مكترغتسا الو

 اهريانم ناويك قوف تم

 اهرئاهد مكنع تلدب وأ تاعاطلا

 اهريارج انحشلا ىلإ مكتده الو

 ا هرداقم طار اب ال و

 ا هرئافحاهتلبأف اهتنمضت

 ذنل < ١
 ٠ ٢

 د كل
 ص . 1



 اهرتافد الإ مهلانيف قبت مل

 ذيراب دعب مكيلع

 اهلماوع متنأ ة أم لبتالو

 ةفدارم تايحت مكيلع 7

 اهرطاع ءاربغلاو قبعي قف الأب

 دلب هب تصخ ام رضنلا اهنأك

 هدلاو حاوللا ملاس اهغاص دق
 تصلقاذإ مكيفاهباوجري

 اهرئاغص تداز دقل بونذ هل

 هل باجت مكنم ةوعد اهلعل

 مكتوعد ذاقنإ مكتمرحل اوجزأ
 مكنيب ليللا ءاعد انومرحت ال

 مكتنابع نم ةالص لك رثإو

 مكعم انه يرابلا يضرام مكنهيلو

 هتوخإ مث بيرغ نبا رطاخو

 ا دمعت أ

 مكر مأل نذإ م كل ا ذنإف

 انتودق ريخلا هلالادبعو لجأ

 اهلباقي مكنم نم ناَّصخي امه

 اهرهاوظ الإ مه اياقب نمو

 اهرتاوس متنأ ةمرح كهتنت مل

 اهرئاخذ متنأ ةبصع رقتفت وأ

 اهرباحم ي ةلابايهمالقأ

 اهرفاسم دقفي مل برغلاو قرشلاب
 ت مل ةلازغلا وأ

 اهرعاش دزألاو ةونش نم ناسغ

 اهرفاشم افوخ ادغ دابعلا نم

 اهريابك ىنأ ىرح باضه ىلع
 اهرفاغ ءامظعلا ةلزلا رففغيل

 اهرداصو مكنع ا هدراو نايس
 اهرماس ءاليللا ةليللا رماس نإ

 ا هرزذناحن ءايشأ هللا عفيل

 ا ٦

 اهركاش و مكيزجم وهف هبنج يف
 اهرطاوخ تباط مكب ىلأومتسلا

 اهرضاح هاوالا ` سأ 4

 ااه رظاني مكنم امو لوبقلل نمح

 1 دأ و

 قيزر نبا انل اهظفح ،حاوللا ناويد يف ةدوجوم ربغ ةديصقلا هذه نأ نيبت قيقدتلاو ثحبلا دعب ()
 .هذه هتطوطخم يف

٢٧ 



 نيدلاب اهيف رختفاو .نييصورفخلا دزألا ةمئأ اهيف ركذ يتلا ةديصقلا ىلحأ امو
 :اهعلطمو ةيضابإلا ةمئألاو
 (اهاعد ىومهل اهن املَت الو اهاعد تعنص ام فيك اهاعد
 :لوقي اهيفو

 اهارذ مهو ةؤنش دزأو صورخ ينب ماركلا موقلا نم

 اهانح موق يف عاش ام اذإ ريهز يف ست قملا.تيبلا انل

 ("هانت انرخفم مالسإلا يفو انول وأ ةيلهاجلا كولم

 :ل وقي اهيفو
 اهامح دحأ انريغ له لسف ميدق نم نامع ىمح نحنو
 ا هاثراوت نادلاخلا امو اتم تلصلاو ثراوا ف

 اهايض ناسغ نبدمحم انمو نازع ميمت نيو
 اهانغ مهو مه ايننلاانس اددع يصحأ الف مهريغو

 اهاولاولمح ةيرس لكل ةاضق مه ليحرلا لآ انل

 "اهالع دايس نامعبانل ضاقف نامثع نب ناهبنو

 ،ملاع ربحو ۔ رهام رعاش نم هرد هللف ۔ نسحأو اهيف داجأ ةليوط ةديصق يهو

 ]٧٥٩[. رهاب همهفب

 )١() ص “ ٢ج / هسفن عجرملا :حا وللا ناسغ نب ملاس يصورخلا ٨٥.

 ص هسفن عجرملا ا" ٨٧.

 ٨٧. ص هسفن عجرملا ا"
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 ناهبن يبأ دهتجملا ةمالعلا ملاعلا خيشلا نب سيمخ سيئرلا دهازلا ةقثلا خيشلا لاق

 لهأ ىفك :لوقي اهافش هللا همحر يدلاو تعمس دقو :هللا همحر سيمخ نب دعاج

 ىقتلا يف امأو :لاق ،ملاس ناسغ نباو يلاتسلا مهنم ثيح ،ءارعشلابأ ارخف نامع

 نب دمحأ ركب وبأ خيشلا امأو .تلق ،انه هلاقم ىهتنا رهشأ ناسغ نب ملاس عرولاو

 وه وأ سبسنلا يصورخ وه هنأ حيرصلا هبسن هل نبي ملف ،ينامعلا يلاتسلا ديعس

 ةبسن مهب اذإ همجرتأ نأ تببحأ امف شةيناندعلا نم وه وأ ،ةيناطحقلا رئاس نم

 ناكو ،هبسن نع مهريغو نييصورخلا خئاشملا نم ةلمج تلأس دقو ، يلع حيرصلا
 ةبسن يلاتسلا هل ليق امنإو ،هل ةبسن خيرات ىلع اوفقو ام مهنأ ةدح ىلع لإ مهباوج
 اهنم أشن دقو ايلعلا يداو لهأ صورخ ينب ىرق نم ةيرق ،لاتس ىهو هةدلب ىلإ

 دق ،يلاتسلا ديعس نب دمحأ ركب وبأ خيشلاو ،ماركلا لضافألا ءالبنلاو خئاشملا نم ةعامج
 هللادبع وبأ مهنم ،مه رباكأو مهكولم نم ةلمج حدمو ،نامعب ناهبن ينب نمز يف أشن

 مساقلا وبأو ،أ“ )رمعم رمع وبأو ،أ""ناهبن دمحم وبأو ،أ"دمحأ نسحلا وبأو ،أ')دمحم

 .نامعب دوجوم هناويدو ،أ"٬لهذ نب برعي برعلا وبأو ۔أ""لهذ نسحلا وبأو ،أ""يلع

 نيمدقتملا نامع ءارعش نم رعشأ وه هنإ :تلق ولوءءاغلبلا ءارعشلا نم دودعم وهو
 .باوصلاب مأ هلناو ،نظأ يتلا يتلاقم دعبت مل ه٠٤٢١ ةنس ةياغلا هذه ىلإ ،نيرخاتملاو

 .هل ةمجرت ىلع رثعن مل ،ةنهابنلا كولم نم كلم :دمحم هللادبع وبأ أ
 .هل ةمجرت ىلع رثعن مل ، ةنهابنلا كولم نم كلم :دمحأ نسحلا وبأ ا")
 .هل ةمجرت ىلع رثعن مل ،ةنهابنلا كولم نم كلم :ناهبن دمحم وبأ ا"
 .هل ةمجرت ىلع رثعن مل ،ةنهابنلا كولم نم كلم :رمعم رمع وبأ اا
 .هل ةمجرت ىلع رثعن مل ،ةنهابنلا كولم نم كلم :يلع مساقلا وبأ ("
 .هل ةمجرت ىلع رثعن مل ظةنهابنلا كولم نم كلم :لهذ نسحلا وبأ ا"
 .هل ةمجرت ىلع رثعن مل ةةنهابنلا كولم نم كلم :لهذ نب برعي برعلا وبأ ")
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 ريشب نب رمعم نب دشار نب دمحم نب ديعس حيصفلا بيذألا خيشلا

 :روهشملا رعاشلا يدزأل يدمحيلا يصورخلا يرشغلاب فورعملا

 يف سيحنلا لوألا سيلبإ دبعت نم ثيدحلاب لسلس دقوءءارلا ةيفاق ىلع هرعش نمف
 مجعلا برح مايأ ،أ'"يبرعيلا ناطلس نب ريمح نب برعلب مامإلا ةعيب ىلإ ءامسلا
 : رعش لوقي اهنم ةليوط ةديصق يه و طقسمب

 ةلود صورخ ينبل تتأ دقلو

 هسرعو نامزلا ديع مهنامزف
 اذإ مهلدع ءايض نامزلا خسن

 مهراخف كامسلا قوف امس دقلو

 قيالخف مهرهد قيالخلا اوساس
 ةداهش موقت مهلدعب تداك

 ىضترملا مامألا كلام نب تلص

 ةبحأ ليلخلا وهو هنبا نباو
 ةروهشم ةعيب ةرشع ثالثف

 الو ادبأ طسقم نم مهيفام
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 رادلا رانتسلاا ىتح ةيوبن

 ٬راصبألاو عمسلاو ههجو لب

 ٬راضن مانألا هجو ىلع ادبو
 ٬راخف مانألا لك ىلع مهلو

 راجن باطف تباط ةيضرم
 راجشألاو راجحألا ىرولا نيب
 ُرافظو اهراصمأ هل تناد

 رارحألاو نادبعلا هلدع نم
 راثآلا تاج صورخ ينبل

 اوراج ةيربل نيب مهمكح ىيف

 رايلأ الو راثأ قبت مل هشويجل ادياق رون نب ىتاو
 رافكلا رفوك دق هسأرلو اننازع ىضترملا مامالإ لتق

 ةنس ةمامإلاب عيوب ،يبرعيلا .ناطلس نب ريمح نب برعلب مامإلا :ريمح نب برعلب مامإلا )١(
 ءانأ اهب بيصأ يتلا هحا رجب ١ رثأتم راحص يف يبرعيلا دشرم نب الس ةافو دعل “ م ١٧٣٨

 ى ء وز يف هلوح هراصنأ فتلاو “ مزحلا يف ذ يناثلا ناطلس نب فيس مامإلا ةافو دعبو ‘ مجعلل هبرح

 نع يلختلا ةينامعلا لحاوسلا نم 1 درط امدعب يديعسوبلآ ديعس نب دمحأ مامإلا هنم بلطف
 هعمو برعلب لتقف ،ىوزن برق قرف ةدلب يف ةيراض ةكرعم امهنيب تعقوو ٠ ضفر هنكل ، رمأل ١

 دمحأ مامإلل ةمامإل ١ ي ديعسوبمآ درعس نب ملاس نب بيبح خيشلا ةمالعلا دقع و “ هشيج نم ريبك ددع

 ١٧٤١ ةنس هلتقم ناكو ةبراعيلا ةمئأ رخآ ريمح نب برعلب نوكي كلذبو .يديعسوبلآ ديعس نبا
 ثارتلا ةارزو نيبديعسوبلأ ةداسلا ةريس يف نيبملا حتفلا :دمحم نب ديمح ،قيزر نبا :رظنا .م

 ٢٨٧ - ٢٨٨. ص ێم٤٩٩١ ةعبارلا ةعبطلا ،طقسم ،نامع ةنطلس ةفاقثلاو يموقلا



 ةمقن تلح مالسالإ ةكرببو
 هسرط بتكب نيح ده ران هتلكأ

 ىرولا نيب لداع انهملا اذكو

 [٠٦٧]رانش مث كافتسلا دئاقلاب
 ٬راتوألاو ناسرفلا همحت مل

 (ا)ُرا_َق يد ٦عملل ة ديه وذ

 ،سيمخ نب دعاج ناهبن وبأ سيئرلا ينابرلا بطقلا خيشلاو وه ،ايرابت دقو
 بيدألا خيشلل يناثلاو ،ناهبن يبأل انه هتياور ةديصقلا هذه نم لوألا عارصملاف

 .افنأ روكذملا ،يرشغلا دمحم نب ديعس

 لئئضفلا لك مهل انتتملأ

 اميدق مهل ناك سانلا لكو
 بعك نب ثراو لثم يل نمف

 انيملاو كلام ل

 ليلخ ناذذش ل

 لدع وهف مساق لجن تلصو

 يبسحف نازع ميمت نباو

 صو > تل

 ج ذ ى [ آ ٦ ك

 يدايألا وذ دشار لجن رماعف

 يماظن يصحي الف مهريغو
 اوناك لادبألاو لللطبألا مه

 يللعىللو تاموكملل مه
 دجم لك ىلعأ نوقارلا مه

 للئاوطلا سانلا ىلع مهل نإو
 لزالزلا يف ألابج اوناك دقو
 لحالخ لطب لداع مابإ

 لثئالعلا لدعلا نم اورشن دقل

 لنارألا نع هلإلا نيد ىمح

 لذاع هلللا يف فخي ملل مابإ
 لضانم لطب نم عورلا ةادغ
 لئاسرلاو ضيارفلا يف مابإ

 لئامشلا مرك نم هاسنت الف

 لئاصخلا يكاز دهاز مابإ
 لفاحملا يف رجايدلا حيباصم
 لطاب ءاشحفلا نم اوكرت امف

 لئالدلا نيهارب اوحضو مهو

 لزانم مهل موجنلا قوف ىرت

 ،نامع ةنطلس ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ،يرشغلا ناويد يف ةلماك ةديصقلا صن رظنا ( (

 لص . طقسم ١٥١ - ١٥٢٣.
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 ايارزلا يف اياربلا نصح مه

 ابياربلل كسح تاداسلا مه

 دوسأ مهو مانألا ثرغ مهو

 ذيدو 1 ةالخأ نوكا زلا مه

 اراخف مهثم سانلا يف لهف

 يل لقف مهلثم ترصبأ نإف

 يف ىرت مهرشع راشعم الف

 باتعالو نامزلا انريتصف

 اركش مثًادمح مث ًاربصف

 ارط قلخلا ريخ راتخملا ىلع
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 لسارألاو ىمايألا ملظ اذإ
 لزاونلاو ديادشلا ىف لقاعم

 لباوذلاو مرا وصلا اولقتعا اذإ
 ل فاسألا عمج دق يغلا يف اذل

 لئئشولا ههبشت رحبلا سيلف

 لثامم مهل نيملاعلا يف الف

 لدانجلاك بتقاوثلا ام اشاحف

 لئاضفلاو يلالعملاو بقانملا

 لفاحجلا اند عب اياعر

 للاوغلاباناتأ نمز ىلع
 .[١٦٧]('للئاوألاو رخاوألل عينش

 3 ا همذ

 : ارعش ،اهبراضتو اهثادحأو مايأل ا يف اضيأ يرشعلا دمحم نب ديعس خيشلا لاقو

 اهنأل ريخب يمايأ هلا ىزج
 الهاج تنك امدعب اريصب ترصو

 الضفم بابشلا بيشلا لع سيلف

 اهنوب نكل ءايشألا تلضافت

 ابياجعلا هراركت ىلع يتأ

 ابراجتلا نهب ينايتإ ةرثكل

 ابدان ترص همايأ الو اميلح

 ابهاذم لاجرلا نوب نع رصاقت

 نب دعاج خيشلا ةمالعلا راعشأ نيب ةدوجوم ريغ ةديصقلا هذه نأ انل نيبت قيقدتلا و ثحبلا دعب )١)

 .هذه هتطوطخم يف قيزر نبا انل اهظفح ح .ةط وطخم لا زت ام يتلا يصورخلا سبمخ
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 لماخ ويف ةتس نم الخ دق نمو

 ىتف ابي ةعاجشل / او دهزو ملعف

 كسانو يوق ناطلس ةبيهو

 ىري نم ةهاجولا تالآ كنودف

 ةه اجول يغتبي نم ىقتلك امو

 مّهمذو مانألا حدم حرطاف الأ

 اديس ترص اذكه اموي تنك نلف

 هلخ سأكلا و سايكأل ١ بحصاف `١ل ]

 الظتقيتم ةماذأامزاح نكو

 ةلظرفح نوكت ١ زوجلا كنود ىسع

 ابرش ةينملا ساك نكي وأ أيح

 ابساك ةبيبشلا يف ليزج لامو
 اباس راص دق نيفاعلا ىلع ميمع

 ابكار ةهاجولا روك ىلع دوعق
 ابغار ولأي الف ىرخألاو هايندب

 ابلاط كهلإ يضري يذلل نكو
 ابقاوثلا موجنلا تيماسو أعاطم

 ابعاوكلا تايناغلاو هباحصأو

 ابلاخم كنم ءايلعلا ىلإ بشنأو

 (')أبلاغ رهقت رادغلا نمآزللو

 :عمس يف هلآو بلق هب ناك نمل ةقئاف ةظعو شةقئار ةمكح اضيأ هلو

 قياسب نينقوملل ةمظع ىفك
 ىده يد تيملل نآرقلاب كلذك
 أجلمو صيحم هنع ام توملا وه

 ًأعفاي ةينملا مس تقشر مكف
 اهفاطتخاب ىرثلا تحت تدسو مكو

 رظان ةفرط توبلا نمأت الف

 دعوم موي ىللإ اثح ىرولا قوسي

 ددهتو ع دار ميظع رجززب

 دبعأو مارك كالمأ ةداسلل

 درأ و خيش دنع اضي رأ كلذك

 درخ نيعلا دهنلا تابعاكلا نم

 دوزت ريغب اديبلا عطقت الو

 )١) ص ،يرشغلا ناويد ٤٨. ةديصقلا تايبأ تادرفم نم ريثك يف فالتخا عم .
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 يتوقو يليح فعض محراف يالومأ
 يندوقي نيح روهقملاك كتيصع

 يل سيلو كيدل يده ةجح الف

 هرارق يردي سيل نم ابجع ايف
 هنويع رقت ىنأ ادغ نوكي
 ةمعن و لضف لاثآلاف نكلو

 لقاعل مون نهي مل نكي مل ولو
 هرهد هللا بقار دبعل ىبوطف

 يدي تبسك ي ذلاب ينذخأت الو

 ]٧٦٢[ يدرشم علخ ناطيشلاو سفنلا ىوه

 ديلاو لوطلا وذ تنأ يفارتعاب ىوس

 دلخم باذع يف وأ يلعلا نانج

 د قرمب رقي وأ اشيع معنيو

 دربم بارش عم شيع ولحي ملو

 اد تقم نيمايملارغلا ةداسلابو

 :ملسو هيلع هللا ىلص ،دمحم يبنلا حدمي اضيأ لاقو
 التو ارتخبت سيمت ترطخ

 اهءارو يمحتأل ١ رجت تاج

 اهيلح نم تدرجت بيقرلا فوخ

 بع اك ح ١ در ةمعان ء افيه

 روحأ فرطب ترحس دق ءا روح

 اقرشم ةلازغلاك اهجو كيرتو

 ةرات مسبتف ينشنحت تناب

 اهراز 5 وتح اام انعمتجا دقو

 َ ء ة

 يهتشاو ذلأ ام ينجأ تب دق

 ادلمأ اناب رطخلا كاذب تحضف

 اذنلا هافاو نيح كسم رشنلاو

 ادبتو الع رشن يف يأرلا ام

 ادتعاو كتف تاذ لخلالخلا اير

 ىدرلا فتح قشاع نم تدروأ مك

 ادعجأ لكاثعلاك عرف ثيثأو
 ادب دق اردو ا توقاي تيأرف
 ادت رلا تحت ام لك لحو رجح

 ادمرس اليل ليللا اذه تيلاي

 نبا انل اهظفح يرشغلا ناويد يف ةدوجوم ريغ ةديصقلا هذه نأ انل نيبت قيقدتلاو ثحبلا دعب (
 .هذه هتطوطخم يف قيزر

٣٤ 



 يعمسا اهل تلق مث يلوق تنلأف
 ةفرط ةبحملا يف كتنخ تنك نإ

 هلاضفأ يف ديحوتلا هتدحجو

 دحاوب نيملاعلا يف هتنرقو

 ةحيدم هلإلا بتك يف ناك نم

 هتافص قيطي مفب قطان له
 لسرم لضفأ وهو اشاحو الك

 ال و ىرخأ الوايندام هالول

 اهب الو ءامسلا كمس ام هالول

 انبر ةطيسبلا طسب ام هالول

 لزت مل تراد كالفألا ام هالول

 حلئال رينم حبص ام هالول

 احقاول حايرلا فلتخا ام هالول

 هلامب باحسلا داج ام هالول

 تفنارت ميظعلا رحبلا ام هالول

 ةنجب عيطملا ىحضأ ام هالول

٣٥ 

 درب ريمن وأ لحن ذيذلو

 ادمرألا ليلعلا يفشي اهثيدحو

 ادعلا روزت تتأو اهبارتأ

 ادع وملا تيفو امو تنخ لوقتو

 اددرتو مكنع يبلق لام ام

 ادمحم نيملاعلا ريخ توجيهف

 ادنلا يف اكيرش هل نأ تمعزو

 اددؤوسو لوطت ًءايلعو افرش

 ادجمم ميكحلا ركذلا يفو أرط

 اددّمُم نوكي راشعم رشع وأ
 ادعبالأ ءامسلاو ةطيسبلا أطو

 ]٧٦٣[ ادتقا نم هيدتقيل طارصلا حضو

 ادتهي اليل نهب موجنلا لعج

 ادملجلا لابجلا ىسرأ دقل اهلو

 ادب رمقالو سم شالو الك
 ادوسألا مالظلا خسن ءيلألتم

 اددبتف ةعرسب باحسلا اشنو

 ادعرأ دعرو قربالو أقدغ

 ادبزم حبصأو ىرتت هجاومأ

 ادلخ رانب يصاعلا كرشملاو



 ١ درشم راص رفكلا و َ اعفرتم

 ١ دمرَسلا ميعنلا لان هظلاضو

 ادح دق اياطملا يداح ٥ رثأبو

 ةزعب راص مالس الإ ام هالول
 هلامع دعب با وتللام هال ول

 برشيل جيجحلا مأ ام هالول

 رعملا ميخو يمشاهلا بيطب تباط

 امف بهذ نم مشلا هتدوار دق

 ةجح وه لب نمحرلا ةوفص وه

 اس{ركتم اللاز أرقف راتخاف

 هسفنب هلإلا يف دهاجملا وهو

 ةمحر رونب هلسلأ هللاو

 اهؤايض لالضلا مسح ةجحبو

 رشحم هاوح نمل عيفشلا وهو

 كبيالم مث لسرلاو ايبنألاف
 ةف الإ هابح امب يبنلا بسح

 له وفعلاب هباتع لبق هادبو

 همساب اموي ركذلا يف هعدي مل

 هباحصأ عم هللا هيلع ىلص

 قللاخ وه امو ىربي ام دادعب

 اد هبتو اهتاحاس يف فو

 ادُْهزتو هسفن اهيلا تقات

 ادهشأ ةيربلا ىلع وهو هلل

 ادتراو ةعانقلا لابرس متعاو

 اديش رخافملا تيب يذلا وهو

 اد ًتغت مانألا اهب نيملاعلل

 اددرتم هبيرب يقشلا ادغف
 ادعوملا كاذ قارو باسحلا موي

 ادب أربأ اونياع ذإ هب اوذ ال

 اد قرفلا قوتي عيرشتو ادجم

 ادتبيهاوس ام وفعب دحأ

 ادنلا عم نيلسرملل هلئاعدك

 ادتقاو كسمت نمو نيعباتلاو

 اد ملا ادع ةلوصوم يضقنت ال

 . ةديصقلا تادرفم يف ريثك فالتخا عم ١٢٩-١٣١. ص ،يرشغلا ناويد يف ةديصقلا رظنا ()

٣٦ 



 : اهيوا دم مدع و ؤ اهئا ل مظع و نامع يف اضألأ هلو

 ١ روطتو اه وا د ىشفت نامع

 افشلا هباجري سيطنلا ىتفلا نيأو

 اوسعاقت لاجرلاو ءافش ىجريأ

 رمشم داسلنلل م و لظ اماف

 هذه ضرأل ا يف هللا ءادهش ايف

 مكمامأ باتكلا اذه ةريح ايف
 ىحضلا و تايشعلا تقو يف ٥ ولتيو

 هدالب حلم هللا د

 هلب امو ميوق ند مكنيدو

 همامتب لماكأالإ قحلا امو
 اهنإف نيتلصخ نم مكرذحو

 مكنيب نهادتلا مث وعمط امف

 مكدهج لوذبم قوف مكيلع سيلو
 < ٠ رد ١ ٠. متيلا وت ٠ ١

 اقفوم نوكي يعاسلا ىلع سيلو

 بذهم لكل تا رال مكاه و

 املك يال وم راتخملا ىلع ىلصو

 لئامش ريوغلا ناب تحنر امو
 فئالط هلل تربلا لوح فاط امو

 محب ح ١ ٦ ا و

 اركوبحلا يربي موقلا بيبط نيأف
 ارسرست بولقلا يف نيفد ءادل

 [٦٤٧]ىرقلاو نئادمل يف اوراص نابرحو
 | رثدت لومنلاب ت دبل \ مأ و

 ىرد نمل نيبتست يبر ةجحم
 ارتس نيدلاو دنهل ا ف ويس يذهو

 ارثذت دق نمل حاضو قحلا هب

 ١ رونت داشرلل نم ي دتهب مكب

 ١ رصبأ بلقلاب قحلل نمك ج اجوعا

 ارص دق روجلل وهو ىرحتي الف
 ارولا ع راص اهلعف مؤشو كاله

 ارتس ًَ ء ي ت ل ك ود دل هللو

 ارث امف داسفلا حلملا لخد نإو

 ١ رذعت اموي د و هجملا لذب ن رمو

 ا ر ارس حت ظيغب مكيداعأأ ت ومت

 ا ارطُس قلخلا ) لع ريدقت هللو

 1 رجفت دق اعطاس ودبب ةحلا اهب

 ١ رطأ و يشملا تقو بيص امه

 ١ رشبم ريحُسلا تقو ابص بهو

 ااأربكو هل الإ عاد ىلع يحو

 )١( ص ©،فسفن عجرملا ٢.٥_٢٠٦ . ةديصقلا تادرفم يف ريثك فالتخا عم .
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 :ةمكحو اظعو اضلأ لاقو

 اهلهأ دعب نم لالطألا ىلع تفقو
 ميفتح موقلا درش اتومص تباجأ

 ةلذم بوث برلا يف ذ مهسبلأو

 ىرولا يف ملاظملا فيس اودررج دقو

 مهدايج نيأو اوراص مه نيأف

 ا ينأك يدهعف مهيناوغ نيأو

 اوردابت رودبلا لثم مهنادلوو

 مهرزو ريغ مهل قبي ملو اوتامف

 رجات رص أ تنك نإ يتتفاف الأ

 ةًسج ةمايقلا تاعاضب حبرف

 ًأ_ةشقشم اكوحض ًاراثرث كت الو

 ًأعضاوتم ىرولا نيب اعشاخ نكو
 اهروحب ىظحت تانجلا يف كلعل

 :صورخ ينب نم كولملا ةداسلا حدمي لاقو

 سابقم رون م انل تءا رت سمش

 تزرب اهبارتأ يف سنإلا ةيبظ مأ

 ترطخ اذإ ءافل فرلا هجارجر

 ازكر عمتست مظف مهنع اهتلعاسو
 ازه ىدرلا تامراص مهيلعّزهو
 ازع مهمايأب اومتعا ام لاط دقو

 ازأ ىرولا لك روجلا طوسب اوزاو

 اًازف ةثداح لك يف ميهب زفت

 ازخلاو ةَمحتألا رجت سومش

 زق اولمتشاو زيربإلا اوح دقو
 ازع ىمحلل مهسأ اونوكي مل نأك

 ازج ىوهلا انج و ىوقت نم عئاضب

 ا-زبالو أراقع أموي ينتقت الو

 ]٧٦٥[ ازمغلاو ةميمنلا ندّوعتت الو

 ازكو الو الاطم ىشخت خت الو ىفاعت

 ا)-زكالو أيك نارينلا يف شخت ملو

 سالخغأ تاقيم ادب مت ردب م

 سام نينيعل ذب اةناتف لك نم

 سا وسوو تانرب ميلحلا يبصن

 (١) ص هسفن عجرملا ٢١١ . ةديصقلا تادرفم يف ريثك فلالتخا عم .



 تمستبا اذإ اناجرمو ارد كيرت

 اهخًمضت نم ضايب رارفصا اهب

 ىلع بارتلا يف طرم لايذأ ًرجت
 تنتف ةداغ بوعل بوعك افيه

 "رصقالو لوط ال ٥ةقلا ةفيطل

 هلبالب نم عيجض داؤف يلست

 اهحّسلت امل كسان تناق مك

 هب ءاوثلا لاط يذلا ضيرملل لق

 هتلع قايرت اهتقير فش نم
 هب بابشلا عبر نمز اذبح اي

 هب تايناغلا لصو تركذت رهد

 ايب ب
 ىنث١دحت تتاب أرَسمَس اهتلزاغ

 ُه كولملا راكذتب انجردنا مث

 اهسدانح يف نامع سومش اوناك

 مهل يقب لسن مهكولم نم له

 مههجوأب اميس مهلو معن تلاق

 ةمركم سد دق مهل ماركلا قرع

 لزه الو وغل مهيداون يفام

 دحلا ر [ ا أبل ا ذ دحو
 - ٢ ٠

 سا رضأ نيب ودبي لفنرقلا رشن

 ساروأو درورمو نارفعزلاب
. 

 سابقم لانذثمأ ةجسع ا يهتابل

 سانيإ تاذ اسعل ةخلا ةليقص

 ساب نمو سؤب نمو مومه نمو

 سا رمأب انيلكت وهلل هتداق

 سالبإو فالتإ ٦ذح يف راصو

 يسألا قذاحلا بيبطلا لاق كاذب

 يسار ىلع ودبي هقنور جاتو

 يسافنأ لصولا ركذ دنع تدعاصت

 .ساسجو مان مغر ىلع تراز

 سارحل شخت مل ردلا رثنتو

 ساكتأ ريغ كولم صورخونب

 يسارلا اهدوط لب ىوطلا يف اهثيغو
 سامرأ قابطأ اوعدوأ مهلك مأ

 سابلا ةعاس يف تكمس ةمهو

 ساتّسأيأ ارهد ارم نإ قرعلاو

 ساركو ردص نم ةوالتلا الإ

٣٩ 



 أدبأ مهل تاّسه رهدلا عضعض ام

 مهل ىرتول كولم نودمهازلا

 مهب نامزلا لاط نإو ءافشلا اجري

 هب نوؤخلا رهدلا رثع نم رض ام

 ىلع ةالصلاف يهلإ دمح دعبو

 سامهطو ناكفل ١ وناك سلا ال و

 ساتلل رظنتالف رقف لامب

 سانخو سلا وسو ة وع دلا ذ دن

 سانجأ و با داب ى را وت ابل

 "ساندأ لك نع يقترملا اتبن

 ]٧٦٦[ :ارعش نيطالسلاو ةمئألا نم ،مهنم نيقباسلا حدمي لاقو

 كلادب دق يذلام َ ادودص ينيزت

 يقرفمب بيشملا ضيبم كعازأ

 لزي مل نإ نيديدجلا نأ ايرت ملأ

 ئرمال موقلا ةنبا اي بابش ىقبيأ
 اهدارم يف ىتفلا سفن تمظع اذإ

 مه نيذلا كولملا راكذتو ينيعد

 مهركذ رشني نيح صورخ كولم

 مهثايغ اوناكو اوناك ىرولا ثيغف
 بتوع موي مهناسرف نم بجعتو

 مهدايج يوازعلا نيب تبعل امف

 مهدجم قباس لضفلا لهأ ىسني الف

 ةيوبن ٥ روهشم ٥ ريرس مهل

 كرافب تسل مويلا لبق كنهعف
 كلاحب يدهع ناك امع لوف
 كلاح دوسأ لك اموي ضيتي

 كلاعصلا لثم راص كولم ليلس

 كلاهملا يف عقاو الإ مسجلا امف
 كماوئسلا موجنلا قوف الزنم اوقر
 كلاعصلاك ىرولا كالمأ لك تدغ

 كلاوحلا يلايللا يف ًأسومش اوناكو

 كباشتملا انقلا دنع مهلاعفأ و

 كراعملا يف ةباتل اهنكلو
 كراشم نم مهدجم يف مهل امف
 كحاض ريغ سباع ملظ لك اهب

 . ةديصقلا تادرفم نم ريثك يف فالتخا عم ٣٢١٦-٢١٧١. ص هسفن عجرملا ()



 مهيز نيكاسملا يز مهكالمأف

 مهسوفن نوكلاملا نودهازلا مه

 اهلهأ كالفأو ايندلا ةمصع مه

 اظفاح ةعورلل اموي ناك نمف

 ابناج نيللاب موقلا لوسنل عصي

 كسان ريغ كلام نم امف أعوشخ

 كلاسملا ريخ جهنلا نوكلاسلا مه

 كئانضلا موي نمحرلل دفولا مه

 كرات ريغ ىري انسألا بدأللو

 ا'""كتاه ريغ ىهنلا لهأ اودطّو امو

 يحي نب كرابم نب سيمخ يفولا يع ذوللا يضرلا خيشلا يثري اضبأ لاقو

 ١ يص و رخل ( ٢) :

 مظعم لك راص ىتح بطخلا وه
 تستحا هب دزأ لآ نم ىوث دوطل

 هنأ ريغ دحاو سفنف سيمخ

 انقلاو رمسلا هؤادعأ ترهش اذل

 هءاقل قيطت ال يأر فيس هل

 ىستكا هنكلو ناطلس لان دقل

 هنأ ريغ أذفان أرمأ لوخو

 ىرولا يف هيدايأ تتام امو تامف

 اه دحو دزأل ا تصخ ام هتبيصم

 مدلاب نيعلا ةلقم تداجو أريقح

 مهرجو رازن نم ىتش لئابق
 مرمرع سيمخ نع انينغ دق هب

 منمنمطخب هنم م أق ىفك

 مدقم عاجش نم ًافلأ نوناش
 مدعلا ريقفلاك ىتح عضاوتلا

 ميخملا نيزرلا ملحلاب لبرست

 مثجم لك يف نووارلا اهددّشي

 ملسم لك ىلع تمع اهنكلو

 . ةديصقلا تادرفم نم ريثك يف فلالتخا عم . ٢٨٥ ص ،ككهسفن عجرملا )`)

(٢) 

١ ٤ 

 .هل ةمجرت ىلع رثعن مل :يصورخلا يحي نب كرابم نب سيمخ



 ركوبح مأب انتعاج يرألا يه

 انهلإ ءاضق متح هنكلو

 هلدعو انيف هللا مكحب انيضر

 ينب ابييالأ

 لطابو "رورغ اهيف اتلاكت

 هسأرب نونجلا ءاد انلك الأ

 قرفمو لئاز عمج لك الأ

 ت جعت دق انلامآ نم نإ الأ

 لهاج ريغ ىتف ايندلا بلط امف

 ىجدلا سعسع ام شرعلا هلإ ىلصو

 مت : و اناف ا دن ١__]ا

 مالص لك عم دابكألا ةتتفم

 مركم خيشو كولعص لك ىلع

 ]٧٦٧[ معنمو ميرك نم يهلإ ىلاعت

 مُه٥٦ُمرورغ يف ىرايح ىراكس

 ملسملا لايخلاك ءيش ريغ ىلع
 مهشأ لك نم داهزلا ةداسلا ىوس

 .ملسب ىرثلل يح لك لهو

 يبترت نيح انلاجآ اهب ترزأو

 .مهفت وذ ىتف ىرخألا ذبن امو
 ")مركملا يبنلا يداهلا ىفطصملا ىلع

 : مه رايد فصو يفو هتمومع و هتعامجل ةلاسر يف اضلأ لاقو

 اوركشي دزألا نم يراش ىنبل لقالأ

 ةرسيو نيمي نع ناتنج اهب

 خذاب دوطلا كماس رخص روس اهب

 تسعست فوخ ليل نامعب اذل

 تد قوت بورحلا ران اهلهأ يفو

 ا هروهن جعت راد ىلع ابلا

 اهرومخو اهراجشأ تفلتخا اهب

 اهروس متلا خم رادب مركا ال
 اهرودب تراوت امل اهس دانح

 اهروبد تبه روجلا حايرو اذإ

 تاد رفم نم زريثك يف فالتخا عم . ٠ ٣٦١٣٦ ص ،ي رشغل )ا ناويد يف ةديس صقأ رظنا )١(

 . ة دبصقلا

٢ ٤ 



 مكتاصرع يف لدعلا رجف علطت
 امسلا لباو نم دسألا باغ هللا ىقس

 اهنيب نادلبو اهايلعو الاتس

 مركم صخش يهف نامع مف

 يلعو هجو مكيداوف

 ةعيرش بوطخلا و يرصعب اذهف

 اودّوق هللا ةمعن يموقلاي الأ

 ىرولا ىلع أكولم اوناك مكفالسأف

 اوفلاخي اًسلو اوداس مهناسجإب

 ينتتقتل العفو ألوق انسحم نكف
 املك يالوم راتخملا ىلع يلصو

 ١ ح ٦ 4

 :يهو براشملاو تال وكأملا يف ةبطخ هلو

 اهرورس مث نمألا ميسن بهو

 اهروكبو ىشع تراد ىتم اخلم

 اهريجه باطو ىنوس مكلذك

 ا هريمأو اذإ انايند ديسو

 اهريصب اهنم ليحلا شيرع لظو

 اهريصم دوعي ىبقعلا ام رأ ملو

 اهروفك لاوزلا نإ مكناسجإب

 اهرون موقلل لدعلا و مهناسجإب

 اهروعوو ىرقلا لهس مهل نادو

 اهرورف اكشو مايألاو كسيرع

 )هرمن اهنم لهناو بّيص امه

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 اليزج ًادمح ،ىصقأ الو ةياغ اهل سيلو ،ىصحت ال يتلا همعن ليزج ىلع هلل دمحلا
 انقزر يذلا ،ىربكلا ةمأطلا موي ىلإ دعتسملا يف قلخي امو ،ىربو قلخ ام ددع
 ]٧٦٨[ مانألا ىلع بابلألا ةعماجب نمو ايوشم أمحلو ،ًأيوطم أزبخو أينج ابطر
 ةليلج ةمعن ،ماعنألا موحل هلضف نم لحأو ماعطلاو تالوكأملا بيط نم اهلعجو

 نبا انل اهظفح يرشغلا ناويد يف ةدوجوم ريغ ةديصقلا هذه نأ انل نيبت قيقدتلاو ثحبلا دعب ()

 .هذه هتطوطخم يف قيزر

٣ ٤ 

 



 نم زرألا انل لعجو ،ريدقو فيعضو ءاوش نم ،ريزابألا ةعنص ،ماهفألا اهفرعت

 نمسلا طشكو موحللاب زرألا فيضأ اذإ فيكف ،قيقحتب ةليلج ةمعن قيحس ناكم
 ىلإ رودقلا نم لقنو ،هنيه ةعاس كرتأو ،هنيل رانب جضنأو ،موحشلاو ريزابألاو

 ،قانعألا هيلإ تدتماو ،قادحألا هيلإ تقمرف نونظملا لكألل ققحتو ،نوحصلا

 ةلصلص نانسأللو ،ابيجو رجانحلل عمست ذئنيحف ،قافرلا نوحصلا ىلع تقفرتو

 اهلايف ،ةمومزم عبشلا ناسرف تأر نيح ،ةموزهم عوجلا ركاسع تربنأف ،ابيشقو

 نم اهب ام ةكرعمو سوفنلاو رطاوخلا اهنم بيطتو .سؤبلا اهنم بهذي ةعقو نم

 هكاوفو ،ناولأ تاوالحلاو لاجنشلاب ءيج مث ،ليوع الو حايص الو ليتق الو حيرج
 فدرو ،هراز وأ برحلا عضو ىتح.ةرات لكألا حامر ترجتساف ،ناًمرو ةفلتخم

 اهتلعا نإ ةمعن نم اهلايف ،نيعم ءام نم هيلع بصو نيصلا لالمو جولبألاب

 ةالصلا هيلع دمحم ىلع هللا ىلصو رفكلا اهنرق نم نإ ،تاجاردتسا اهلايو ،ركسسلا
 .مالسلاو

 ،يريرحلا تاماقم لاونم ىلع ةدع تاماقم روكذملا ديعس نب دمحم وبأ عنص دقو

 تبدجأ :لاق ،مامت نب ثفايلا ىور :لاقف ظةينوُسلا ةماقم ةامسملا ةماقملا هذه نمف

 و عوبرلا تاوقألا نم توقأو ،ةنئسلا نم ىوطلا عنم ىتح ةنس تاذ انضزلأ

 ضزألاو ،عجرلا نع ءامسلا تكسمأو .عجاضملا نع افجلا نم انيفاجت اذلف عبارملا

 .هميد قسن ملف ،انيقستسا املاطو ،طأي نيعب الو ،طغي نانسو قبي ملو ،عدتصلا نع

 ثمدلا عطقأو ،روغأو دجنأ لزأ ملف ،ةميدقلا ينوس ىلإ لاحرتلا تعمزأ ذئنيحف

 ،بيشعلا اهضورو ،بيحرلا اهبانج تيفاو نأ ىلإ روخصلاو يراحصلاو ،روعولاو

 ةعامجلا تيأر ىتح ،رئاط ةفطخك وأ ،رظان ةحمل الإ ثبل امف ،بيشقلا اهرهزو

٤ ٤



 تردابف بصنلا ىلع ضوفولا الو ،نوضفويو بهشلا ضاضقنا الو ،نوتضقني

 لهأو بيبللاو قمحألا ىوح دق ،بيحر دانب اذإف ،ربخلا ام ملعأ ال ،رمزلا عم

 .ج رعأ لهك تسننلا طسوب اذاف ،تافرعب عمجلا ال و ،اوعمتجاو ۔ تافرعملاو فرعلا

 ملت دقو ةدابعلا اميس هيلع و ظةداهزلا ةلخ بستكا دق ۔ ج وعأ ىصع ىلع ح ىكتم

 ]٧٦٩[ :قلصهص توصو ،قلس ناسلب يداني وهو ،هتررغ ضعب رهظأو ،هترطب

 ىلع هباينأب رهدلا سرتضو ،ضافو ردغلا رجفتو ،ضاغو ءافولا بهذ :سانلا اهيأ

 هنم تبو ،ضيف هحانج شير عطقو ،ًآأضذزف هنارجب مهيلع خانأو ،أضعف ماركلا

 ،تبه امف لذبلا نويع تضمغو ،تّهف لخبلا فصاوع تفصعو .ضحف يفاوخلا

 ةتبهذف ايحلا ذفنأو .تبش امف قحلا ةيتف تسعاقتو تّبشف لطابلا ران تدقوتو

 ترعصو ،۔فينكلا ضفر الو ،ريقفلا ضفرو بهذلا نيصحت الو فيغ رلا نصحو

 هرداغ دق .ثيغتسم ج رعأل ثيغم رح نم لهف فيخملا ريعصت الو دودخلا هنع

 زونكلاو ي بتكلاو بياتكلاو بجحلاو ةبجحلاو ێاقترالاو ةكلمملادعب ،اقل رهدلا

 ملعلاو ،ليالذلاو لباوذلاو ،لهاوصلاو مراوصلاو ،ةًزعلاو زئاوجلاو ،ةّزبلاو

 حلملاو .لامحألاو لومحلاو .لامعلاو تالمعيلاو ،مالعألاو علقلاو ،مالقألاو

 ةحارلاو ،لوخلاو لخالخلاو ،للحلاو ليالحلاو ،ةحابتصلاو حوبصلاو ، ةحالملاو

 عيمج ناكو ،ربانصلاو قربصلاو ،رباحملاو روبحلاو .ح امسلاو ةرسأل او .ح ارلا و

 دعب هتلذل ةعامجلا قرف :مامت نب ثفايلا لاق ،ةعيقب بارسك وأ ،ةعجه يف كلذ

 عرسأو ،اركذ ةعامجلل ديشيو ،اركش لدمحي لعجف ،هتزبقثرو هتغالبل هّوبحو ،هتّآزع

 رحأ ىتح .ايراوتم هرثأ توفقف ،جرخملا هنم لهجيل غوارتيو ،جرع الو ج راعتي
 يف ت ياامتف ،هراغ ىلإ اعرسم باسناو ،هرامح لافجإ لفجأ مث ،ايعاسلا بيقرلا

٥ ٤



 ،رونأ سأك هديبو ،رمقأ نداش هدنع اذإف ،هيلع ةبرس تجلو ىتح يلإ يعسلا

 وهو ،فانصأ ةمعطألا نمو تفاحصو فئاحص هلوحو ،رمرمو جنرطش هلايحو

 ال و صقري و ،نيحالتب دّرغيو ،دوقنعلا تنب لوانتي أروطو ،دوعلا شقني اروط

 :لاقو ،ميقتسم ظفلو ،ميخر توصب دشنيو ،نيناجملا صقر

 حاورلا يف كْحارب فدراو حابصلاب كحوبص ركاب

 حارتلا نم بولقلا ولجت ةحارا هيف حارللف

 ()ادقلا عم روغثلا فنشر هلكو ميعنلل ضبب

 ىتح ،كبيقر بقارت ملو ،كالوأ همعن نمو ؟كالوم تيسنأ .هللا كازخأ :هل تلقف

 ةةمحرلا وذ روفغلا كبرو ةمعنلا يف بلقتأ ينرذ :لاقف ،كبيصن هللا نم تيسن

 الو ،كريخل لخبت الو كسفن يساوو ‘مرض الو دوعلا عدو دفتسأو .رمثلا نجأو

 [ ]٧٧٠ :ارعش امنرتم دشنأو شامجوم تمص مث ،كريغ ةسبع كرضي

 ارام ينأ ليق ىتح تركامت ايداب سانلا يف ركملا تيأر امل و
 ٬رباكألا هيوتحت نأ نم مظاعت يذلاب رفنظأل يرافظأ تبشنأو

 ربانملا ن هنود ١ ومس تلاعت ايقا رم تيقر نإ ىتح تجرع و

 رياخَلا يلع ىفخت ملف تدعو يتغالب يتغلب سيفنب مكف

 (")“ريإشعلا ئلع لخبت ملف تداجو يت سا رفب اهتللذ سرف مكو

 نبا انل اهظفح يرشغلا ناويد يف ةدوجوم ريغ ةديصقلا هذه نأ انل نيبت قيقدتلا و ثحبلا دعب ")

 .هذه هتطوطخم يف قيزر

 نبا انل اهظفح يرنشثغلا ناويد يف ةدوجوم ريغ ةديصقلا هذه نأ انل نيبت قيقدتلا و ثحبلا دعب (٢)

 .هذه هتطوطخم يف قيزر

٤٦ 



 نوجمو .بعلو وهل نمز هنإف كناوخإ بولسأ ىلعو ،كنامز لهأك نك :لاق مث

 فكيلبلاو هيبنلا هرف ىوتسا د3 6 ردغو قافنو ‘ ركمو ع دخو ۔“ بذكو لزهو » برطضم

 . قدصتل قدنزتو ‘ ركابتل ركامتو . بلقتو فكغتف ،كيفسلا و لقاعلا و “ هيقفلا و لهاجلا و

 : ماظنلا كنود لاقو ‘ مالكلا نع كسمأ مث ‘ موركم قيدنزلا و ‘مورحم بيبللا امنإف

 ل لطابلاب قحلا طلخاذف الأ

 لماخ ىتف عم الما خ نكو

 يهتش يامب سيلجلا ضرأو

 مهيتفم بيراحملا يف نكو

 نوجملا لهأل نوجملا يدبأو
 هغل ال رزنلا رضاحلا ذخ

 هبولطم رتس عتام عدو
 ةلقب لقاب نم تلن ولو

 عمتست `١ل و رككمو ع داخو

 مهلم يف رهدلا ينب كراشت

 ا ___ نفأأ دنع كبا تم مدقو

 لقاعلل موشلا كرتاو الأ

 لساب عم ٦ةحلا مراص نكو

 لماخ وأ دجلا رهاس نم

 | لفاحلا بعلملا ىدل صقراو

 لضافلا عم لوضفلا لخو
 لصاحلاب ملسلا يرتشت الو

 لحاسلا يف ةمالسلا نإف

 لقاب نع نابحسب ًرخأف

 لاعلاو مولڵلملا لقم

 ب كوبحيو ى للانلاو ظحلا

 (')لجآلا يف ريخلا ينتجت يكل
 كنعط بنذكأو ،كنانج فخأو ،كناسل حصفأو ،كتّين حبقأو ،كتينب نسحأ ام :تلقف

 كلهميأ ،ءايقتألا ءاجر وجرتو ‘ءايقشألا لمع لمعت ،لطابلا كفيس لطبأو ،لزاملا
 يذلا اذه نم هللاب كيلع :هنداشل تلقف ،مدنلاو ليولا كب لحيف لب الك ،مدق اذإ مامحلا
 ،لاعفألا يناماهو ،لامجلا يفسوي الإ وه امف عدص هظعوبو ،عدخ هركمب

 وه يذلا يجولفلا ديبع وبأ لهجي له :لاقف ةحاقولا يناساسو ةحاصفلا ينابحسو

 نبا انل اهظفح ي رىشثغلا نا ويد يف ةدوجوم ريغ ةديصقلا هذه نأ انل نيبت قيقدتلا و ثحبلا دعب )١)

 .هذه هتطوطخم يف قيزر

٧ ٤ 



 ]٧٧١[ هبسني مل نيح ،ةّجحملا ىلإ هعوجرب تعمط ذئنيحف ،يجورشلا ىلع ىرزأ
 ىلإ بآملا يف بغرتو ؟ باتملا ىلإ علقت نأ كل له :هل تلقف ، ةجوعملا للملا ىلإ

 تيتأ :لاقف ؟ كتافو لبق كتياوغ كرادت و ،كتانسحو كنسح نيب عمجتو ،باوتلا

 ذعقلبلا عدونسا ىتح ،عجرملاو تاهيه تاهيه .رجهلا نكيل وأ ،رحبلا برشتل

 هل تسيأ ذئنيحف «سيئرو دئاق نيلاضلل هنإو ،سيلبإ رارصإ اذهو ،ًرصم هنأ تملعف
 تمأشأو ،تانسحلاب تنميأف ،أ')4“داه نم هلامف هللا للضي نمو تأرقو ،داشرلا نم

 مهلمانأ اوضعف ،هباجعإو هّيغو ،هباجع نم تيأر امب ةعامجلا تربخأو ،تلئيىلاب
 :هتوبحل ظيغلا نم اوزيمتي نأ اوداكو ،هتوفهل هيلع

 :يصورخلا دمحم نب رصان دّجمملا خيشلا

 .يصورخلا ناميلس نب دمحم نب رصان :دّجمملا بيرألا بيدألا بيبللا خيشلا

 بدألا ملع يف هناوأو هرصع ديرفو هنامز دحاو ناك ،رهاملا رعاشلا يلئامسلا

 اذإو ،مالكلا رده ضفرو ،تمصلا ،هنامز بلاغ يف لمعتسا دقو ،رعشلا ةغايصو

 ثعبنا ،قذاح بيدأ ، هرماس اذإ و ،مالعألا ءاملعلا ةذب اهج اهلجت ةمكحب يتأ قطن

 تاغالب تاعاربو ،ةيلصاو امكح هنم صنتقاو ،قئاف مظنو ،0قئار رثن هنم هيلإ

 هترماس املاطو ،راعشألاو مظنلا هكاوفب رامسلا نيعأ نع ىركلا دوذي وهف ةيلازغ

 يف هتسلاجو ،ابتصلا نع ةبيانلا هتيحيرأ حير جسجس و ىبصلا دوع رارضخا مايأ

 ام آلإ هنمرأ ملف ،راهنألا هايم نم بذعأو ذلأ ميلسلا قوذلا يف وه و ،راهن ءايض
 يلايللا كلت هللا ىقسف ،بلقلاو ةشاشحلا رتسيو ،رتصلا هب حرشنيو ،نيعلا هبرقت

 نب رصان خيشلا مظن امو ،هتمقنو هطاخسإ ةرث اهنع عفدو ،هتمحر لباوب مايألاو

 عنص املو ذ ديرف دنرفو ‘ ديصق تيب اهنم تبب لك ناكو ألا ةديصق روكذملا دمحم

 )١) ةبآلا ، رفاغ ةروس ٣٣.

٤٨ 



 يكمردلا دمحم نب ملاس لاوحألا وبأ بيدألا يحيرألا يضاقلا لضافلا خيشلا

 دمحأ مامألل ا نب ديعس نب دمح دجمملا مظعملا ديسلا اهيف حدم يتلا ةديصقلا

 : رعش اهعلطمو

 ()نمث الب بولقلا اهب عابت قوس نميلاو ةنعس نيع يباب نيب ام

 مهبهالس مهب تنرحف ،بدألا مسيمب اومسو ءارعش ةدع هترظانمو هتلضانمل اودصت

 دجمملا خيشلا ىرجأ املو ،نانعلا رايط لكل ىنعلا هرخآ يف اوأرو ،ناديملا لوأ يف
 يه هتديصقو .قبسلا بصق هل :اولاق رامضملا كلذ يف هفرط دمحم نب رصان

 :ارعش ركذلا ةرضحملا هتموظنم يف لاق نيح هبدأو هتيارد رد هللو ،راعشألا رعش

 .(")(نميلاو هنعس نيع يباب نيب ام) لئاق الإ ءارعشلا لبلب انأ

 مل ،قباسلا وه هنأ هملع عم ،لماكلا هماشتحاو لضافلا خيشلا اذه بدأ ىلإ رظناف

 خيشلل التو تابثإلا نع يفنلا ءال لمعتساف ، قحال الإ وه لوقي نأ ضري

 تعمسو .بيبل بيرأ قذاح و بيدأ لكل يغبني اذكهو .(تانّيب ءانث تايأ) يكمرللا

 لضافلا اهردبو اهسمشو نامع بطق ةماّهفلا ربحلا ]٢٧٢[ ةمالعلا ملاعلا خيشلا نع

 بتكم ،يكمردلا ناويد :دمحم نب ملاس نب دمحم نب ملاس .يكمردلا :يف ةلماك ةديصقلا رظنا )١(

 ةعبطلا .طقسم .نامع ةنطلس ةيخيراتلاو ةينيدلا نوؤشلل ناطلسلا ةلالجل صاخلا راشتسملا

 ٣٠٨-٣١٠. ص ،م ٢٠٠٠ يلوألا

 . ةديصقلا رخآ يف ةيناثلا رظنا و ، امهالوأ هذه ، قيزر نبا امهركذ ناتياور تيبلا اذهل ")

٤٩ 



 خيشلا ةديصق لضفي ناك .سيمخ نب دعاج سيئرلا ناهبن يبأ دهتجملا لماكلا
 دمحم نب ملاس حيصفلا خيشلا ةديصق ىلع روكذملا دمحم نب رصان يصورخلا

 دمحأ مامإلا نب ديعس نب دمح دجّسملا مظعملا ديسلا اهيف حدم يتلا يهو ،يكمرللا

 دمحم نب رصان خيشلا ةديصقو .نأشلا اذهب ناهبن وبأ هل دهش نم بسحو

 : ارعش هذه يه يكمردلا دمحم نب ملاس خيشلا ةديصق اهب نزاو يتلا يصورخلا

 نمزلا اذه اي كافاو انهلا نإ

 ام موي ىتح رخفلا دورب سبلاو

 هغصو نع يذلا كيف ىتأ امل

 انهلا فرع ام هالول يذلا وهف

 بكارل لذنتسا كنمالو الك

 ىرولا ىلوم ىدنلا و دماحملا بر

 ديعس ىلوملا ديسلا مامإلا لجن

 ىلعلا و لئاضفلا بستنت اضفلا وذ

 هل نمو يمعكلا ي ديع سروبلا

 ذإ فورعملاب فورعملا فراعلا

 عتتةلؤخلا لبق نم هيمني
 ةمزأ ءاضقلا فرص هل ىتلأ

 7 أن يسمي ( )برلل هلأ ول

 نكس انل كيف ليللا ام هب معنأ

 نبغلاو كلهأ نيب ىضقي زوفلاب
 نسحلا لعفلا يف ماهوألا رصاقتت

 نطو مهبارقتسا الو كيف كولهأ

 نسر الب سومشلا ديق الو بعص

 ؟نم تنأ ينعت ليق يل اذإ ةمح

 ننملا يذ دمحأ مرقلا مامإلا نبا

 نلهاوسب ذإ هيلإ كلو هنم

 نميلا هتعاطأ دقو رازن تعضخ

 ندش دق هنمو هب بش سانلا يف

 نمو رخف وذ وهف رخف سانلا يف

 نمتؤملا وهو قلخلا اذ يف ريبدتلا

 نجد الو مهلأ امل نوكي نأ نع



 ايقرش يف اهقارشإ يف سمشلاو

 :يلح ي داعملا و يلا وللا اسكف

 يضرا امسا ردبلاب هل ينسل

 هب ىضري املكو نيعللا كرت

 هرونب نامزلا ردكلا نم افصو

 تحبصأ امل ءاربغلا ترئضخاو

 اهروعوو اهلوهس نأك ىتح

 لضعمرمأ ليقو لكشم مك

 هتادعو هلاومأ ىلع مكلو

 نم لاثم لاوطلا لسلا ىلع مكلو

 اه رامغأ هّضس دب قرافت ) ےتم و

 يحمنيو نهب مهبئئتك وحمي

 ا هلاختف م ہلالق نيلب 1 ) ےتم و

 ىوتسا اذإ ءاقثلا عا ونأ نودجي

 ىري هنع لزانو نو_لزلزتي

 ىضم نإ مسج قوف ماه قلت مل
 ىغولا قشع هب بلق نم هلل

 هلام نيازخ هبهاوم تنفأ

٥١ 

 ننأاهلهارت ىح هتأت مل

 نفكلاو ةمالسلل رّضو عفن

 نلق دقو موجنلا قوف الع

 نكر ىوقتللو يضرأ هبرلو

 نحملا ليل اهب انع ىلجنا مث

 [٣٧٧]نتفلا ضرم نم مايألا تحطصأو

 نكس اهيف نم لكلاو هل أكلم

 ندع وأ دلخ رحبلا مث ربلاو

 نزو هلو هلقع ك

 نش ءاوعش ةراغ نم تتشتل

 نعط مهيف مهب اسل ىدعلا جهم

 نجولا تلصاوو مهقرافم تلح

 نمك هيف مهل دقح هردص نم

 نسو خرش الب مهلفاسأ تغلب

 دق ذل

 آ٦ ل ` `_ ة

 نعأ هل ماجللابو قشألا قوف

 نفص مهل هب اذإ فيكف افوخ

 ندب يف اهارت احورالو افيس

 نأو هل نح نآام نإ هارتف
 نزخ دق يلاعملا عسَج هسفنلو



 هدوج ركسع لح ضرأب ١ ذا و

 اطعلا موي ه زونك قا رف ىلع و

 يذلا ىلع ليبس نم ثداوحلل ام

 انل اثيغ شع نيرمعلا ثلاث اي

 ام كالغ ماري ال ًأريمأ اقباو

 ام و اعورشم ع رشلا يف امب يضقن

 ةرد كحدم لبق ىنع ناك دق

 ام نيحو يلع ه رهش ١ ولظ ىفخت

 هحا مس أ ا لكب ت تأ ى دح

 اينغم ءاجف هب نامزلا عمس

 مكل هرهاوج يمهف ىحر تنحط

 ام رهدلا نوكي رذ نم نأ ول
 هسفن كل ةسيفن عاب مويلاف

 ى دعللو حيدملا كلو ٥ رعش يل

 الئاق ألإ ءارعشلا هل اونعت

 مهنأب نورعاشتملا ملعيلف

 نم فالآ وأ نيئئم نزوب دحأ

 نعظ دق اهنع بدجلا سيمخ ىرتف

 نز تاوصأ اهلوح نم اهنويعل

 نضتحا هبو هنامأ نضحب اهنع

 نظو الخب امتسلا ثيغلاب عش نإ
 نأمطا دوجلاب كنم لمؤملا بلق

 نس راتخملا هل ام و هلإلا ضذزف

 نسحلا معن مكيف ينع رعشلا اذ

 نطشلا نطو نطوتم لزعم ىيف

 نطب ام هنم تمش كحدم تسنأ

 ]٢٧٤[ نح رببلاو أقوشت موجنلا توه
 نفب هنم مهكولمو ىرولا نيب

 نجع ىتح هلم كدوو ًابُح

 نكأ دقام يذلا ردق يف هاواس

 نمثللا ريخ مكل ويق نإ اورشاف

 نعظلاو هنم سؤبلا نيدساحلاو

 نميلاو ةنعس نيع يباب نيب ام

 ا"انته امل مُه لشو هلبو نم

 دمحم نب رصان رعاشلا لامعأ يف ةدوجوم ريغ تايبألا هذه نأ نيبت قيقدتلاو ثحبلا دعب )
 .هذه هتطوطخم يف قيزر نبا انل اهظفح د يصورخلا

٥٢ 

    



 مايأ اهنودي نأ يضر امو ،دئاصق ةدع يصورخلا دمحم نب رصان حيصفلا خيشللو

 دمحم كسانلا خيشلا دلو دنع ريسي لإ اهنم يقب امو ،هتافو دعب اهرثكأ بهذف هتايح
 ج رخأف ،لئامس ةدلب يف فلأو نيتئامو نيسمخو تس ةنس يف هترز دقو رصان نبا

 ١ رون نهيف تأ ر 4 نهتأ رق املف ۔ رصان خيشلا هيبأ رعش نم تا دو سملا ضعب يل

 اهددع ىلوألا ،نيتديصقب هتافو دعب روكذملا رصان خيشلا تيثر دقو .اروثنم أؤلؤلو
 :يهو اتيب نوثالث

 ميظع باصملاف ركفلا ققد

 مولم كاحل نإ ربصلا ضفراو

 رابطصا لك عيطتست ىرتأ

 مهلا نم صوصخلاف مغلا ىشف دق

 ملحلا لهج ةيزر نم اهلاي

 مظع لك اهميظع نم ىرأو

 هيفرت مل املظم قفألا ىرأو
 فوسك دادح يف سمشلا ىرأو

 زرلا ضرع ذإ يعنلاب يربخم
 اندهش ناش ماهبتسا دا رأ له

 مهش لك يذلا ةسؤش هبسح
 دوجلا ىتف ىدوأ لاق ذإ انمهفو

 دمحلاو دمحم ىلعلا دوط لجن

 نيبحملا توص نإ عمدلا بكاس

٥٢٣ 

 موعت عومدلاب نيعلا رذو
 ُمي أ هنم مالملا عامتساف

 مو اك نهلك كاياشحو

 مومع دادو يذ لك ى ا

 ميلحلا بيبللا ا هحي ربب

 ميمر وهو موسجلا حصم لبق

 موجن ءيضتالو هرودب

 مومحيلا ا هنول فرطلا عجفي

 ميكحلا هنم حيرصتلا ىقلأو

 ميهب ليل وهو هيف انحببص

 ُهومهلا نامزلا يف هنم همه

 "]٧٧٥[ ميركلا لجألا رصان ىضق
<. > ًّ . 

 مي ( 9 ث ر \ ` أأ ١ لا و 4 آ

 مويغ ي نففج نإو دوعر



 ىس حتي ةيزر اهبستحاف
 أجاجأ ىحضأ حارقلا نإ حاص

 باص يصورخلا مهشلا باصمو

 ملعلا مليع هنإ رخفلا هبسح
 ط خلاو هنم انمهف رثنلا امنإ

 ضيباو رمحا اننويع نم يذلاو

 ميهف هيقفلل سلج اذإو

 ورلا وه سايقلا ةغيص ىلعو

 لكثلا نمو ىرقلا ىضق ذم ىضق دق
 اف اذإ ضاقتنا ىرولا شاعتناو

 هيشي الو مولعلا بلطي نمل لق

 اهنع ناب ذإ نايبلا بتكل نم

 مظنلا ةغيص ىلإ نم رثنلا ىلإ نم

 انلا اهيأ اي سايإلا سابيإلاف

 بدج ريغ نم رايدلا تومتو

 لاحلا ةيهاو يهو ىبحت هبو

 اماذإ ميلحلا مزلي يذلاو
 نيباصملا يلسي يبنلا باصمو

 انمدع ال هنبال لق يبحاص

 ءارم ريغب ىله تارم نا

٥ 

 ميمحلا رحسلا ايهنم ميمحب

 مومس ميسنلا ابصلا و ى رقلا يف

 و م

 معس حيحص هلقع ء رمل

 م 9 [ 2 أأ ں ضر ت \ ذأ ٨ ذمو

 ميظنلا ضيرقلا انل هنمو

 موبو قيقع 4 ذم دلع

 ميلعتلا و هنم دشرلا لصح

 موسجلا ن

 ميتي ريفص ىر

 ميمذ شيع رهدلا يف مهيلع ض
 ُميرص لاو هحابص ا

 ميخفتلا ةل يذلاو اهخيش

 ميكحتللاهب هلاذن نمو

 موسر أرط عوبرلا نلف س

 موسطو ةحوصمم موسر

 ميلحتلا هئزر نم ميلح ت

 حنو انل هأ رن ح

 ةلا ريبك

2٦ 
ّّ 

 ميلس__ للا 9 ةا / ص ا 4 د ح

 ميس ولا ه ذ س أ ائأف `١ل و ه

 مي 2 ذو 4 نج ني دح ملا و



 ميوق طارص هله يلع دمحلا قطن يذلا يف وهو ال فيك

 مودي يح ليحتسملا نم هللاالخ ام ذإ ربصلاب هيلعف

 ميقم نامزلا يففأ نيب ناب نإو هيبأ ىلع انانثو

 ُميسنلاو اذشلاو رطقلاو راه زألاو ضورلا وه هركذ انلو

 ('يحرلا فوؤرلا هماركإب٨هم ايحو مامغلا هربق ىقسف

 :اهعلطم لماكلا رحب نم اتيب نوعبرأو ةعبرأ هيلإ يتيثرم ةيناثلاو

 ميظع باصملاف ربكأ هللا موجسللا كعمد رتحت 1 مرد

 ]٧٧٦[ '" ميهب كاذب اجأ حابصلا نإ مهبمب سيل رمألاو ىزت ام وأ

 نم هل رجنخ ء ١ رش دا رأ هابص مايأ يف دمحم نبا خيشلا نأ نيبحملا ضعب ينربخأ و

 :ارعش تايبألا هذه هدلاول ثعبف كلذ نع دمحم هدلاو هاهنف «سانلا ضعب

 ينت رجزو يتيغب نع ينتينثأو ينتتيهن ارمأ تمر ام اذإ يلامف

 ىنتأت تئش امل ام يك ينجلاعت هئارش تدرأ نأ اسل ينظو

 ا""يتترمأ ام ارجنخ يسبلب فيكف يفراطو يديلت عم يحور كل ىدف

 ةيبدألا قيزر نبا لامعأ يف ةدوجوم ريغ ةديصقلا هذه نأ انل نيبت قيقدتلاو ثحبلا دعب ()

 . هذه هتطوطخم ىف انل اهظفح ،ةعوبطملاو اهنم ةطوطخملا ةيخيراتلاو

 ةيبدألا قيزر نبا لامعأ يف نيدوجوم ريغ نيتيبلا نيذه نأ نيبت قيقدتلاو ثحبلا دعب ا"
 .هذه هتطوطخم يف انل امهظفح ةيخيراتلاو

 نبا انل اهظفح .يصورخلا دمحم نب رصان رعش نم تايبألا هذه نأ نيبت قيقدتلاو ثحبلا دعب ا"

 .هذه هتطوطخم يف قيزر

٥٥ 



 : رعش لاقف ،هرامس ضعبل اهثعب ۔ تايبأل ا هذه اضإأ هل دروأ و

 انعم ىلإ يرخذو يلخ اي لصولا نع ىنغأ يذلا اذامف ىنغملا ىلإ تلصو

 اغغملا كلذ نع رشبلا لك كايؤرب ىري نم تيفلأ تيفاو ذإ تيل ايف

 ()ندأ وأ برقلا يف سوقلا باقك كيلإ ينتتيلف كاقل ايندلا نم يرورس

 :تيبلا اذه اضيأ هل دروأو

 ("اناز دق هب ينمز نم ٨٧ًياباب انارشب ايو يدلب اي كارشب
 :لزغلا يف اضيأ هل دروأو

 يلك يف وهو هبح يضعبب نم ايأ لصولا يف زوفلا و كنم لصو يلامأ
 يلسُي نم تنياب و ىولسلا نم ذلأ / يمف يف كركذ راص اسل كولسأأ

 "يلتق نع دصلاب لام نماي كلامأ افجلابو دودصلاب أبس تلتق

 ةدلب يف هتافو تناكو ،ةريهش نساحمو ةريثك رداون دمحم نب رصان خيشلل ناكو

 .لئامس

 نبا انل اهظفح ‘ يصورخلا دمحم نب رصان رعاشلل تايبأل ا هذه نأ نيبت قيقدتلا و ؤ ثدح دلا دعب (١)

 هذه هتط وطخم يف قيزر

 نبا انل اهظفح ‘ يصورخلا دمحم نب رصان رعاشلل تايبأل أ هذه نأ نيبت قيقدتلا و ثحبل : ١ دعب )٢)

 .هذه هتطوطخم يف قيزر

 نبا انل اهظفح يصورخلا دمحم نب رصان رعاشلل تايبألا هذه نأ نيبت قيقدتلاو ثحبلا دعب ا")

 ۔هذه هتطوطخم يف قيزر

٥٦ 



 ملاس نب دمحم نب ملاس لوحألا وبأ غيلبلا حيصفلا بيدألا ةقثلا خيشلا

 :روهشملا رعاشلا يدزألا يكمرللا

 ،هتغالب ىلع ةلادلا هيناعم تاماجسناو رعشلا ةعارب يف نامع يقارع هل لاقي ناك

 هيلع كلملا علخ امدعب ،ديعس نب دمحأ مامإلا نب ديعس نب دمح ديسلا هب عمس املو

 دمح ديسلا ناكو ،هيلإ صوخشلاب هوعدي أباتك هيلإ ذفنأ ،دمحأ مامإلا نب ديعس هدلاو
 ،هاوثم مركأو هلحم عفر ،هلصو اسلف ،يكزاب ملاس خيشلاو ،ةكربب ذئموي روكذملا

 املف ،سانلا نيب قوقحلاو عويبلا يف ةبتاكملاو يعرشلا مكحلاو ءاضقلا هيلإ ضّوفو

 ذإ الئالق امايأ الإ كلذ ىلع تضم امف ،ماعلاو صاخلا نيب هتقث تعاش ،بتاكو مكح

 لمك املف ،روسلا نم ةلخادلا ةلحلا نم نصحلا يقرش تيب هل ىنبي نأ دمح رمأ

 يناوخلاو ،نافجلاو رودقلاو ،ةفيرطلا لئاسولاو ةفيرشلا شرفلا هيلإ فاضأ ،ناينبلا

 ىلإ مهلاقتنإب مهربخي هلهأ ىلإ دمح بتك ةلماكلا ةلآلاب تيبلا معوعنا املف ،ةريطخلا

 نيعطاقلا رضحلاو بارعألا نم مهومحي لاجرو لامجأو قاينب مهيلإ ثعبو ،اكرب

 اوثبلي مل ،باكرلاو باتكلاو لاجرلا هلهأ لصو املف «ضرألا يف نيدسفملا ليبسلا

 يف باكرلا اوخانأ ،اكرب اولصو املف “بئاكرلا روهظ مهتعتمأو مهلاقثأ اوعدوأ نأ

 اَملف .دمحم نب ملاس خيشلا ردي مل هلك اذهبو دمح مهل هعنص يذلا تيبلا كلذ نطب

 نأ الوسر ملاس ىلإ ثعب ]٢٧٧[ ،تيبلاب مهرقمو خيشلا لهأ لوصوب دمح ربخأ

 ةظحالمل تقات يسفن نإف ۔يعم يضمإ :هل لاق ،هاتأ املف ،نصحلا ةفرغ يف هيتأي

 خئاشملاو رباكألا نم ةدع مهعم تضمو ،هعم ملاس ىضمو ،دمح ىضمف ،دلبلا

 لخدا ،ملاس اي :لاق هيف ملاس لهأ دمح رقأ ىذلا تيبلا اوتأ املف مدخلاو ركاسعلاو

٥٧



 ريحت هلايعو هلهأو هدالوأ هيف ىأر هلخد املف ،هيف ام لك كلو ،كل هنإف تيبلا

 رئاسو يناوخلاو رودقلاو شرفلاو قيدانصلا نم هيف ىأر امل اميسال 4 اديدش ارّبحت

 رورس ىلع هلهأ لمتشاو ،احرف ريطي نأ خيشلا داكف ،ةريثكلا تاوقألاو يناوألا

 زيرابأو ركسو زرأو مهرادب اضيأ ملاسل ثعب نصحلا ىلا دمح عجر ل ميظع

 ،ساطرقلاو ملقلا لاحلا يف لوانت ،ملاس ىلإ روكذملا لصو املف ،أريثك ائيش بوبحو

 ،نادلبلا يف تعاش يتلا ءارغلا ةديصقلا هذهب ادَمَح حدمو ،ةاودلا هدي نيب بصنو

 :يهو ، نابكرلاو ةادحلا اهب تنغتو

 نميلاو ةنعس نيع يباب نيب ام

 اومكحتو هب اوركتحإ نم اورجت

 نم دوعلاو مهنادبأ نم كسملا

 مهسافنأ نم جاه لفنرقلا اذشو

 امك هل لاقي ال الامج اوزاح

 افجلا يلل نس تانجولا درومو

 هظاحل فيسب مكف حالسلا ىكاش
 اكذلا رفس دقو هل ميلحلا نج

 مهلك اونأ قلا هيلع منص

 هتوعدف ةبرلا هنمأ تمر مك

 نمف أنهو هتقناع يننأ ولو

 امب ينينمي ىسمأ هنأ ولو

 نش الب بولقلا اهب عابت قوس

 نللو ال مهنم ماتسي نم باوجف

 نجولا نم

 ندبلا قرع نم درولا ءامو ارحس

 نسولا بيط يتلقم مارحف هنم

 نعط هتماق حمربو اشحلا برض

 نج ليللا هنم عرفلاو ههجو نم

 نثولا مكلذ تدبعل ىقتلا الول

 نذأ الو ةادغلا نذأ ا

 نلا رفع زلا و مهنا درأ

 هف ا دغ ر

 نح بلقلا هيلإ قوش نمو يهرش

 نده الو داؤفلا ىدهأ امل ىوهأ

٥٨ 



 هحورب وندلا يف يحور نأ نولو

 ال لّطلاب يذلا بلقلا ةوقش اي
 ىدغ امك هيلع ا رصتقم تلز ال

 هلالخ عيمج تدمح يذلا دمح

 نع هالس هراز نم لزنم وذ

 امف جار هل حتفي ملو وخسي

 الواتع يلاك كي مل ءارث

 افص هنطابو هرهاظ سانلل

 هلأ آلإ باوثألا رهطمو
 ثداح نم ؤرمإ ذال هب اذإو
 هسأببو هملحب نامزلا اسكو

 ةتتف كرح ال يأر ديدسو

 ىوس دض ىلع همراص لس ام

 مهءالشأ هسابب عابسلا ىرقو

 ائشان يلاعملا غلب دق دجلاب

 هدادو ضحمب يلثم ىرش دق مك

 نع تزجع يلع ننم هل مكلو

 أمزالم ىدل هنم ارثلا ىرتف
 انح يل اسل ءارعشلا لبلب انأ

 يك سانلل هلاونل ننؤومو

 نأمطا بلقلا هب امل دادولا جزم

 نكس همحاج لبولاب الو يوري

 نسحلا لعفلا ىلع أرصتقم يالوم

 نمزلا قالخأ قلخلل هب تلف

 نطولا ىلإ نينحلاو دهاعملا ركذ
 نمك أدوج اخس ام وه اذإ ىريو

 ]٧٧٨[ نزو الو هادن انل لاك داج نإ

 نلعلا يفو هلإلا رتسلا يف عاطأو

 نرلا نم يقنلا ضرعلا اذ راص دق

 نهتميو ماضي نأب لاحملا نمف

 ننقلا ىلع داهولا ولعت ملف أبنأ

 نأمطا نتفلا هنكرح نإو تنكس

 نفد دحأ اهلام ذإ ىغولا موي

 نجتهاف نصغ بش دق دهلبق ام

 نبلا قلي ملف هنمهوننل

 ننملا كلت ىلع هضرعأل ركش

 نعظ يراد نعو يفك نع رسعلاو

 ننفلا كلت يف ترغ ىدنلا دوع

 ننسلاو ضئارفلا ىضقت هرمأ نم

٥٩



 هب اوكزت ًأدئئصق هيف تيتأف

 اهب اللح اهباوثأ نم هوسكأ

 اهنسح دلئارخلا ديغلا ىلع وبري

 اهقلت ةدينهلا دعب اهلجتساف

 هلصأ ىقنملا لصألا ىدل تفز

 هنامز نأ دارأ ثيح عسيلف

 ىدن يلل ؤلميو اسورحم قبيلو

 : هلاوهأ و هلاوحأ و رفنلا يف هرعش نمو

 رف هل ى ل ينع د تال

 ماوألا و هيف عوجلا

 4 ل كأا هأر ١َّلض أأ و

 4 :أب ى ٦فأا يفكي

 ن ؤ دل عيبب 4 ل و ٨ و

 بايإلاو عوجرلا الول

 نم٥لا ءارضخل ال ًآاعرفو الصأ

 ندع ىفخت اهلضفب داكت الجخ :

 نقذلل دئاصقلا اهل ُر ذ١٦ً تد ذخف

 نكر بط دهاز مك اهل أركب
 نعط د حأ اهلضأ يفام ح اع رف

 نسرلا هدب يفو هل دايقلا سلس

 ا)نميلاو ةنعس نيع ىباب نيب ام

 )١() ص ،يكمرلدلا ناويد يف ةلمأك ةديصقلا صن رظنا ٣٣٠٨-٣٢١٠.

 ٣٠٦. ص هسفن عجرملا ا"



 :نيحلاصلا حدم يف هلو

 امارك اسانأ ىوهت سفن يل

 وغللا اولعج سلاجم يف اوسلج
 لرللابو احبص مولعلا نوسردي

 تنازو توس دلا مكلت تنسح

 الإ طق ىتف مهيف ىرتام

 مهيلقي ءرما لكو مهاوهأ انأ

 ىتح مهب يلايللا تضيبا دقل

 ءاقلءالؤهل ىوهأ الأ

 وقلي دغ يف ةفرغ نوزجيسف

 املالعأ مهمولع نم اورشن

 امارح مهيلع مهنم اهب

 ا مهايقوأاجُس نوتيبي

 ]٧٧٩[ اماقمو مهثمل ارقتسم

 امامإ نيقتملل ىعدب وهو

 اماثأ ةلي مانألا يف

 اسا ا مايأ ا نتاليل انبس <
 ٣7

 اماعف اماع مايألا تعطقو
 ص

 ) امال دسو 4 بحت ا 2 رف ن

 ضوف ،اكرب يديعسوبلا ديعس نب دمحأ مامإلا نب فيس نب ردب ديسلا ىلوت املو
 مايألا ضعب يف هاتأف دمحم نب ملاس بيدألا يضاقلا ىلإ يعرشلا مكحلاو ءاضقلا

 مهفتساف هاصع هبلس هنأ ىعداو .هبحاص نم امهدحأ اكشف ،نايبارعأ نالجر

 :هل لاقف ،باصتغالاو ىصعلا بلسب رقأف ،هيلع ىعّّملا روكذملا ملاس يضاقلا

 نم نيمداخ ثعبف ةيضقلاب ردب ىلإ خيشلا بتكف ،بلغتو بلصتو ىبأف ،هل اهملس

 عزفف كبحاصل ىصعلا ملس :بلاتسلل لاق ،هالصو املف ،نييبارعألل همادخ

 لعفف ،اهب هبرضي نأ همادخ نم امداخ ردب رمأف هبحاصل ىصعلا ملسو ،يبارعألا

 يف روسكملا اصعلا اياقبب هيلإ ردب ثعبف بصاغلا كلذ رهظ يف ىصعلا رسك ىتح

 ٢٤٢. ص هسفن عجرملا ()

٦١ 



 مظنف ، ردب نم بصاغلا ىلع ىرج امب اهلماح ٥ ربخأ و 4 بصاغلا يبا رعأل ١ رهظ

 : ردب ىلإ اهثعبو لاحلا يف تايبألا هذه ملاس

 يدارجلا برض دنع سانلا ءانبأ

 هنم رهظلا يف كنم برضلا رتح

 دقو يدل ىصعلاب ىصع دق

 ربج نإ ىصعلا رسك هيف

 دابعلا نيب فاصنإلا حيرصب

 طخ تالأ

 دايقنالاب كيدي يف اهملس

 (ا)داسفلا لهأب ىصعلا رسكب قحلا

 دأدذ م ؛١؛ ١ ت
 م - ٠

 ام فالخ مايألا ضعب يف مامإلا نب فيس نب ردب ملاس بيدألا يضاقلا دهش دقو

 :تايبألا هذهب هيلإ ثعبف س بيحرتلاو ةقالطلاو ةشاشبلا نم هنم ناك

 مايأ تضم دق نيموي دعب

 اقلخ زاح يذلا ديسلا اهيأ

 بيدأ نامزلا يف كرماسي مل

 الا ل مؤملا كراز الو ال

 ابيجم ءاجف يعأ دق نم انأ

 يل لقف يلإ ةجاح نكت نإ

 مالك يل نكي مل كنم اهبو
 مادملا سوؤكلا يف هنم تلجخ

 مانملا كاذ دنع :

 ماركلا لاتت يذلا قوف لان

 مامهلا اذه يأ ك

 ("ّالسلاو انمآ ارس يل لقف وأ

 اح ذ [ 4٨ [ و

 ذم ا دع | د

 نأ طقسمب ضاق ذئموي وهو ۔“ موي تاذ (٣) نافلخ نب دامح نب ديعس خيشلا هلأسو

 ةبوذع ناركاذتي اتابف ،ليللا لوأ يف هبيبح راز بحم نع هرعشب أتايبأ هل حرتقي

 (٣) ةينامعلا مجا رلا بتك يف هل ةمجرت ىلع رثعن مل : نافلخ نب دامح نب ديعس خيشلا .

٦٢ 

  



 يف لاقف ،امهنأش نم ايضقي ملو ،اقرتفاف ،رفسأ دق حبصلاو الإ ارعش امف ۔ءاقللا

 :ارعش لاحلا

 اطقلا ماهبإ ضعب كنأك ىتح الظطترفم كارأ رصق يف ليلاي

 اطعالو كيفذخأ ال يل هللاو نكي ملف بحأ نميف ةبرإ يل
 اطغ ينع هنود كي ملو يدنع هصمط ًأذيذل اشيع يتتمرحأ

 ]٧٨٠[ اطس همراص ةحب كيلع امل يتمالم رينملا حبصلا ىلع نكل
 اطخلا رصق هنأ ول اذبح اي اعرسم كتمدع ال ضكري كافاو

 ء

 ٠.

 ) ( ( الظطنحمو انفكم ١ ٥ ر 5 اد د يتلقمو تيقب ول ى وهأل ينإ

 : اضلأ هلو

 امكح دق روجلاب ولو كيلع يضقي امب ضراو كاوان نإ كنامز ملاس
 ("امدهنا هب أدوط تحطن اذإ انرق اهل نإ رهدلا فورص جياهت الو

 َصمف ،اضتآرفم اركُس هعم نيملعتملاو ملعملل رضحأ دقو ،يكزإب ةسردمب رمو

 :لاقف ليلق الإ نايبصلل كرتي ملو ،ًاعيرس ركسلا ملعملا

 نبا انل اهظفح ،يكمردلا ناويد يف ةدوجوم ريغ تايبألا هذه نأ نيبت قيقدتلاو ثحبلا دعب ()

 .هذه هتطوطخم يف قيزر

 ٢٥٤. ص ،يكمرلدلا ناويد ا")

٦٢٣ 



 ٥ َرتسك ىصحلا دلص ىلع ضع هلأ و ١ نايبصلا ملعم

 ) ١ ( ُ غ ٥ { هبابنأ اسأك ٥ رشع نع بان دق 7

 : اضزأ هلو

 نوزيا >` ةساس نلا ح ج الهأ راد ( بت

 ("نوزما ٠. تب , اورم اذا امروب ى 4 ذلا او __اوأو

 :سانلا ضعب وجهي لاق و

 هحشك يف هتسد ةنعطب اهنع ىشثناف ةعيضرلا يشغ ي ذلا نب اي

3 

 ا"هحلس ةنيحط هتنيط هوبأو هسسأ لوعبلا داق يذلا نب اي

 :اضيأ هلو

 ىدعلا هبابحأل اماغرإ مركيو هقيدص لمي ىحض أ كلم اذإ

 ىدن هلابيجيال نأ امهادانو رصلنل أموي جاتحا امهم كشويف

 ا"ىدتعا ام لكلاو هنم ضغبل كاذو ىشحلا يف رسرست دق نغضل كاذف

 :ايلعلا ةدلبب ناهبن يبأ ةمالعلا ملاعلا بطقلا خيشلا عم سلج دقو ،أموي لاقو

 (١) ص ،يكمرلدلا ناويد رظنا ٢٤٧.

 نبا انل اهظفح . يكمرللا ناويد يف ةدوجوم ريغ تايبألا هذه نأ نيبت قيقدتلاو ثحبلا دعب )٢(

 .هذه هتطوطخم يف قيزر

 نبا انل اهظفح ٠ يكمردلا نا ويد يف ةدوجوم ريغ تايبألا هذه نأ نيبت قيقدتلا و ثحبلا دعب (٣)

 . هذه هتطوطخم يف قيزر

 نبا انل اهظفح ،يكمردلا ناويد يف ةدوجوم ريغ تايبألا هذه نأ نيبت قيقدتلاو ثحبلا دعب ا
 .هذه هتطوطخم يف قيزر

٦٤ 



 ِ راتخملا عم اجهتبم قي دّصلاك ج ربلا جلا و خيشلا و تنك

 ينأك تودخغ اذإ هللا دمحأ (')راغلا يف امه ذإ نيتثا يناش

 :ةديصق نم هحدمي اضإأ لاقو

 مهل تلق موقلا ىعست نيأ ىلإ اولاق

 ةفرعم ملعلا رقم نيأو اولاق

 مهل تلقف انربخ كاذ ام ليقف

 مهنيعأل تعاض ا ولصو امدنعف

 راوز ملعلل مينظأ يإ

 راونأ ءايلعلا ىلعف اورظنا تلق

 رارسأ ف هل تلجت صخش

 اوراط ىوهلا قوف مهتبسح ىتح

 ("ُرامقأ لخنلاو ىصحلاو اهراجشأ

 ةيهافرو ،ةّيضر ةشيع يف ديعس نب دمح ةلود مايأ بيدألا يكمردلا خيشلا شاعو

 فلأو نيتئامو نيتس ةنس يف دمح يفوت املف ،هكربب سانلا نيب بتاكيو يضقي ةينه
 يكمردلا خيشلا دعقأف ؤ مامإلا دمحأ نب ديعس نب دمحأ نب ناطلس ديسلا نامع كلم

 ديعس نب دمح بيدألا يكمردلا خيشلا ىثر دقو ،ناسحإلا ةياغ هيلإ نسحأو ،طقسمب
 :ارعش اهعلطمو ةيئار ىلوألا ،نيتيثرمب

 ا")رجشلا و لخنلاو ىصحلا هاكب ىتح رشبلا هكبت مل دمح ىوث اسل

 :اهعلطم ةيميملاو

 )١) ص ،يكمررللا ناويد رظنا ٩.

 ص ،يكمرلدلا ناويد رظنا ا") ٢٣١.

 (٣) ص ۔“ يكمردلا نا ويد يف ةلماك ةديصقلا صن رظنا _ ..٣٠.



 (')امدلا كعمادم نم هيلع رطمأف امدهت تايسارلا لابجلا مش

 ،يدزألا يدمحيلا فيس نب لضف يضاقلا خيشلاب ضرع هنأ سانلا ضعب معزو
 يتلا تاايبألاو ،مامإلا نب ناطلس ديسلا هلبق هدعقأ ]٧٨١[، طقسمب ضاق ذئموي وهو

 :روكذملا فيس نب لضف نهب ضرع هنأ سانلا ضعب معز

 ١ ومكحاف روجب اهب 5 رثلا عمج ١ ومتئش نل طقسمب ةاضقلل لق

 | ومحرلت `١ل مهفيعض مانأل ١ نمو ١ وللحف ي وكقللو ح اشرلا | ولكو

 ا"١ومدعت نأ امهرد مكيلع ىشخأ مكيلإ لوقأ ام متيبأ اذإف

 هل فلحف ،يب ضرعت كنظأ ينإو ،تلق ام ىلع كلمح ام :فيس نب لضف هل لاقف

 لأسي نأ هلأسو هل ةبحملا رهظأو فيلك جازتما هب ج زتماو ‘هب ضّرعي مل هنأ هللاب

 نيرشعو ةعبرأ صيلختب هليكو ىلإ هنم باتكب هاتأف ،الاون مامإلا نب ناطلس ديسلا هل
 عنصف ،باهذلا مكح اهب طاحأو ،اهنم طقسف ،هتمامع يف باتكلا عضوف ةضف أشرق
 :هرعش يهو “فيس نب لضف يضلقلل اهعفدو تايبألا هذه

 نبا انل اهظفح 6 يكمرللا ناويد يف ةدوجوم ريغ تايبألا هذه نأ نيبت ةرق ذتلا و دلا دعب ) ( ١

 .هتطوطخم يف قيزر
 نبا انل اهظفح ،يكمردلا ناويد يف ةدوجوم ريغ تايبألا هذه نأ نيبت قيقدتلاو ثحبلا دعب (")
 .هذه هتطوطخم يف قيزر

٦٦ 



 ادعسأ علطت تاهيه همجنأف ادوسأ متقأ ءرملا ظح ناك اذإ

 ادعلا ينحنمت مايألاو لضفلا كل يتلغ لب يف لضف اي يل سفانت

 ()دتعا يذلا نامزلا فرص اهئفكيف يتلع ءلم ةقر نم يل بلجتو

 هثعب يذلا ظحلا ىلع ىرج امع هربخأف ،ناطلس ديسلا ىلإ ىضم ،تايبألا هتغلب املف
 ملو ةرخاف أبايثو ًأشرق نيعبرأب هل ثعبف ةةروكنملا تايبألا هارأو ،يكمردلا ىلإ

 ،لتق املف ناطلس ةلود مايأ بصنملاو بتارلا كلذ يف يكمردلا بيدألا خيشلا لزي

 :أ رعش اهعلطم ةيئاب ةديصقب هاثر
 (")ُالك هيلع تطس دوسألا دسأ باجع نامزلا اذ يف ىرج بجع

 اهنم تيب يف ء ابدألا ضعب هيلع ضقن دقو . اتيب نوعبرأو فين ةليوط ةديصق يهو

 :هلوق وهو

 ا")باشن عراض شهرمل سوق نم هيلع لالجلا وذ طلس ناطلس

 نبا انل اهظفح ‘ يكمردلا نا ويد يف ةدوجوم ريغ تايبأل ا هذه نأ نيبت قيقدتلا و ثح دلا دعب )١(

 .هذه هتطوطخم يف قيزر

 قيزر نبا انل امهظفح يكمردلا ناويد يف نيدوجوم ريغ نيتيبلا نأ نيبت قيقدتلاو ثحبلا دعب ا"ا
 .هذه هتطوطخم يف
 قيزر نبا انل هظفح ،يكمردلا ناويد يف دوجوم ريغ تيبلا اذه نأ نيبت قيقدتلاو ثحبلا دعب ا"

 .هذه هتطوطخم يف

٦٧ 



 ىنب دق وهو ،بصنلا يضتقي وه ذإ ،بارعإلا يف ميقتسم ريغ تيبلا اذه نإ اولاقف
 هيلع لالجلا وذ طلس ناطلس هلوقب كلملا ىلع اعد دق هنإ مث ،عفرلا ىلع هتديصق

 ىنعملاو بارعإلا يف طلغلا اذه هل عقو فيك ملعأ الو :تلق ،تيبلا مامت ىلإ

 هتيأر ،نيدلجم يف لخدي .رعش ناويد بيدألا يكمردلا خيشللو .لاعتملا هلل لامكلاف

 بترم ريغ وهو ،طقسمب ءاضقلا يف خيشلا رقم مايأ أ)٬داج نب ديعس خيشلا ديب

 كلملا ىضفأ و ةناطلس لتق امل نامع ،يكزإ ىلإ بيدألا يكمردلا خيشلا هب ثعبو

 نيب ةبتاكملاو ءاضقلا يف يكمردلا اضيأ ديعس ديسلا رقأو ،ناطلس نب ديعس هدلول
 نم اهيف اودجو ام اوبهن يكزإ نم نميلا ةرجح ةيباهولا تلخد املو طقسمب سانلا

 قرتحاو ،تقرتحاف ،رانلا نهيلع اوبُشو ،ًأسادكأ اهولعجف سبتكلا اوجرخأو ،لاملا

 نب ملاس خيشلا يفوت امدعب كلذو ،اهوقرح ىتلا بتكلا كلت ةلمج يف خيشلا ناويد

 ةافو تناكو ،سانلا يديأ يف تادوتسملا نم ريسي آلإ هرعش نم قبي ملو ،دمحم

 يف هتوم لاخأو .رازمو روهشم هربقو طقسم لامعأ نم بادس ةيرقب ملاس خيشلا

 .ملعأ هللاو ،فلأو نيتئامو نيرشعو عبرأ ةنس

 :بيغلا رعاشلا يتاملسملا يلوعملا ناميلس نب رصان نب فيس مضألا خيشلا

 وهو ىرثنلل هتغايص نم مكحأ رعشلل هتغايصو ،رثنلاو مظنلا يف ظافلألا ديج ناك

 هرعش ظحي ملو ،لاملا نم نيديلا رفص ]٢٨٢[، سانلل عضاوتلا يف ءارقفلا يز يف
 تنسحو ،هب رباكألا ىلإ هثعبو رعشلا مظنب ةجاهلإ ةرثك عم سانلا نم لئان ىلع
 اذإو ،أيلك أجازتما يب جزتماو ،ينراز طقسم ىلإ ءاج اذإ وهف ،ةبحصلا ةنيبو ينيب
 دقو الاسرإ هيلإ يترايز لعجو ،أيلك أجازتما هب تجزتما ،لخن ىلإ تلصو انأ

 .هل ةمجرت ىلع رثعن مل :داج نب ديعس خيشلا )

٦٨ 



 اننيب تلاط ،مايألا كلتبو ،يرعش ضعبب هتعمسأو ،همظن نم اريثك ينعمسأ
 نب يلع خيشلا ءاجهب لواعملا لاجر ضعب هارغأ دقو ،ةبغرلا انب ترثكو ،ةبحصلا
 انهم لضافلا خيشلا ىرذ يف يفأ ةدلبب ميقم ذئموي يلعو ،أ")رعاشلا يناساسلا تباث

 ابل ،اهمقرأ نأ تببحأ ام ،اهب هوجهي اتايبأ هيف فيس عنصف ، يلوعملا برعلب نب
 ايلع تايبألا تغلب املف ،مئالتم يلعل الو فيسل مئالم ريغ وه يذلا مالكلا نم اهيف
 وهو (")٬يربجلا رصان نب دمحم لضافلا خيشلا أدصاق يفأ نم لاحلا يف لحترا

 .ةصاخ فيس يف ةيئاجه أتايبأ مظن ،وطلا ىلإ لصو املف ،لئامس ةدلب مكاح ذئموي
 نم نهيف امل ،نهركذأو َنهمقرأ نأ تببحأ ام كلذك انأف ،ًامومع لواعملا رئاس يفو

 عامسب نيعلوملا سانلا هاوفأ نم تاعئاش نهنكل شةياغلا زواجتملا بلاو وجلا
 الو ةنودي مل رعشلا نم رصان نب فيس خيشلا همظن ام ةرثك ىلعو ،بللاو ءاجهلا

 ةدلب نينكاسلا سانلا ضعب دي يف هتوم دعب هتادوسم تيقبو ،هنود هدعب نم دحأ

 هدي طخب أباتك هتايح مايأ تدهش دقو ،رثأ اهل يقب امو “تبهذو تقزمت مث ،تاملسم
 باتكلا اذه نأ تعمسو ،هرعش نم ةذبن هيف مقر دقو صصقو راعشأو تاياكح هيف

 .ملعأ هللاو ،مهيلع هعابف ،هقرس دق أدحأ نأ نظأو ،نيرحبلا بوتع يديأ يف راص

 رئاسو نامع مع يذلا يئابولا ءادلاب تاملسم يف روكذملا فيس خيشلا ىفوت دقو

 حدمي ،ةليوط ةديصق نم هرعش نمو .فلأو نيتئامو نيثالثو تس هنس كلذو ،نادلبلا

 :دمح نب ريمح اهب

 .هل ةمجرت ىلع رثعن مل :يناساسلا تباث نب يلع خيشلا ()
 ۔هل ةمجرت ىلع رثعن مل : يربجلا رصان نب دمحم (٢)
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 قيفرلا يع ناب و أدمتسم قيرفلا هج موي بصلا ضوق -
 قوستةدح مهب ىعادتو اودشو اودعتسا اوجلدأ اوممي

 قيطأالامتلخاتّعُملل بتصلاو ميتملا انأ يرمعل

 قب رهمعم دمو تالئئذااغ مومهو يلجنت ال تابرك

 قين نهالع ىرذ نم ىقبام يساورلا هتلخت ول ىجشو
 قيلع بلق قاينل يف هلف اقفر بتصلاب قاينلا ثحأ
 ١) )قيرطلا 4 رلع تلض نإ يدتهي اميك ح دا وهلا عبني لزي مل

 :ةليوط ةديصق نم هرعش نمو

 ك شاوحلا تاسمارلا هيف نفلاحت كلئافألا هيلع تلاط دق عبرلا وه

 ٢) اكرا وب ينا وغلل يلاعم توأ و له انم تراغ و مالعأ هنم تفع

 :لوقي اهيفو

 ا"كلام ردنلا وه اقر يكلام ىوس ةولس لمجت اهنع ىنثي ملف

 رصان نب فيس خيشلل تايبألا هذه نأ نيبت ةينامعلا ةيبدألا لامعألا يف قيقدتلاو ثحبلا دعب )١)

 .هذه هتطوطخم يف قيزر نبا انل اهظفح ،اهيف ةدوجوم ريغ
 ريغ رصان نب فيس خيشلل نيتيبلا نأ نيبت ةينامعلا ةيبدألا لامعألا يف قيقدتلاو ثحبلا دعب ا"
 .هذه هتطوطخم يف قيزر نبا انل امهظفح ،اهيف نيدوجوم
 ريغ رصان نب فيس خيشلل تيبلا اذه نأ نيبت ةينامعلا ةيبدألا لامعألا يف قيقدتلاو ثحبلا دعب ا"
 .هذه هتطوطخم يف قيزر نبا انل هظفح ،اهيف دوجوم



 يفوت امل يلوعملا دشرم نب كرابم نب ناميلس نب رصان نب فيس خيشلا تيثر دقو

 :ةديصقلا هذهب

 نطفلا قذاحلا صيوعلا لحم ىدوأ

 امد ضيرقلا يداشاي كعومد فرنذاف
 ع

 نمي نم فارشأال كبدنب لقو
 ةحلدافب يضتي ثداح نم هاليو

 ةحرتم تيرزتسا نجولا شدخم

 هيلقم دجملا فنأ ةغالبلا سأر

 ٥ رخا 59 مظنلا طبحم يفا وقلا فاق

 تبلط ول بابلألا رهبت ةياغ وذ

 اهحتاف فحصلا يجانت دان لك يف

 اهَسزأ هتطعأ ةغالبلا نإ

 ؛ةثحابن قيطنم لك ىثنا ىتح

 امد عومدلا رذيلف مهشلا هلثمل

 ادي مامحلا يطعأ نأ تدك ءرما ىنإ

 ارذش ىسألاب يبلق دقفلا قزم دق

 ةضطاق عا دحأل ١ نع يبلق رسأ
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 نسللا عقصملا ءارعشلا ةمالع

 نزحلاو حيربتللب بلقلا قارفو

 نزي يذ نب فيس لجأ تام مويلا

 ندبلاو بلقلا قثب بويجلا نع

 نجولاو بابلألا شخ نع لجت

 نفكللراد_قألا ذ سأ و

 نمزلاو رصعلا حور ةورملا بلق

 نتهلا ضراعلا بوص ةحامسلا يرزم

 نكي مل رصعلا يف هرئاظن موق
 نسحلا قئافلا ؤلؤللا همظن نع

 نسدرلالب تداقنا ذإ اهيبراغ يف

 نرق يف دودسملاك ًيعلا هرسأب

 نمَتلاو لالطألا ىلع ءاكبلا سيل

 نصغ يف دارلاو لصأ يف خان ن

 نهو يف مظعلاو بصن يف مسجلاو
 نسولاو نفجلا نيب ٥ذجولا قرفو

 نلعللك عمدلا حفسب شاف ُرسلا و
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 برتغمل أبلق رذت مل ةيزر

 ررد ءرما عمدلا طقاس املكو

 هنمضت اربق اي هللا كدان

 تحفط مليع الا كيف لهو الأ

 انل ثيدحلا يورت هربق اي تنك ول
 هل باجحلاب تنالو ىراوت دقل
 هتيزر تلج نإو سمش لآ اي
 اتبل الضاف اميرك متنففد دقل

 هتقرفب ولخي ال رصان نبا نإ
 مرك نم هيندت ةجهل اذ ناك دق

 ٥ رشان رابخألل نبوا ودلا اسأ

 رخز يف بكرلا نوزم نم هب يدحي
 ىدن ثيغ ناك دق معن فيس ىعن

 همظعأ مض اربق نميهملا ىقس

 نطو ىللإ اقوش أركدم نحي

 نلأ اشح امن ق هب لوقيانل

 نهتارُسل ضحم ئ الإ كيف له
 ننقلاو نيتلاو هللا ينضازأب همولع

 ننسلاو تايالا مكحم نع تيور

 نظفلاو دجملا سمش كتحل نطبب

 نشخلا بكرملا لهنم ربصلا ابلف اربص

 نفدنم ريغ هانث و هرخفو

 نجش نم وهو :يبلق ءرما بلق

 ندد نعو وهل نع هيينثت دشرلل

 ن٥ُسلاو راصمألا يفرتلا ةضيرق

 [٤٨٧]نميلا ىلإ دجن ىلإ قارعلا ىل
 نكسلل عابلا ليوط اثوغ ناكو

 ا""ننف يف قرولا ىكابت ام ايحلا عمد

 .هذه هتطوطخم يف انل اهظفح ،ةدوجوم ريغ اهنأ انل نيبت ةيخيراتلا و ةيبد ألا قيزر نبا لامعأ يف قيقنتلا و ثحبلا دعب (0١
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 نماثلا بابلا
 ةيناطحقلا نيطاسألا نيطالسلا مهكولمو ةينامعلا ةينميلا ةمألا ركذ يف

 :نئادملاو ىرقلا يف ةعياشملا نئاوكلا نم مهمايأ يف ناك امو

 تاقثلا تاياور تقفتا دق :باوتلا هبر نم باوثلا يجارلا .باتكلا اذهل فنصملا لاق

 مهنم لك لخدو ،نييناطحقلا نيطاسألا نيطالسلاو ،نيينامعلا دزألا ةمئأ نييرابخألا

 نأ ىلع شاظفحو أنعم اوقفتاو ًأظفل اوفلتخاف ،ضقنلاو ماربإلاب ضعب يف هضعب

 نيفلاخملا ىلع فيسلا لسو ةمامإلا بصن ىلع نيينامعلا دزألا لمح يذلا نأشلا

 لمعتساو ،ناورم نب كلملا دبع ىلإ كلملا راص امل كلذو ،ةماقتسإلا بهذم لهأل

 ناريمألا اهبو .نامع برحب جاجحلا جهل ،يفقثلا فسوي نب جاجحلا قارعلا ىلع

 نب جاجحلا لزي ملف ،نايدنلجلا نايدزألا دبع نب دابع ينبا ناميلسو ديعس ذئموي

 جاجحلا ثعب املكو ،هركاسعو هعومج ناضفيو ةرتاوتم شويجب امهوزغي فسوي

 ةوعش نب مساقلا امهيلإ جرخأ نأ ىلإ ،هداوس ىلع ايلوتساو ،هامزه اشيج امهيلإ
 ،ضددملاو ددعلا ةريثك نفس يف نامع ىلإ هب فلدف ،مرمرع شيج يف )ينزملا

 فلدف ،مرقلا ىمست يتلا يه ليقو ،ىتي ىمست يتلا يهو ،طاطح ةيرق يف اهاقراف
 مهنيب تناكف ،اديدش ًالاتق اولتتقاف ،دزألا هموقب يدزألا دبع نب دابع نب ناميلس مهل

 ،ريثك قلخ هعمو ةوعش نب مساقلا هدئاق لتقو حجاجحلا دنج فشكناف ةميظع ةمحلم

 ابارطضا برطضاو رمألا هلاهف حجاجحلا كلذ غلبف ،مهداوس ىلع ناميلس ىلوتساو

 ةيركسع ةلمح ةدايقب يفقثلا فسوي نب ج اجحلا هفلك ي ومأ دئاق : ينزملا ةوعش نب مساقلا )١)

 .نيينامعلا عم كراعملا ىدحإ يف لتقو ،تلشف هتلمح نكل ةيومألا ةرطيسلل نامع عاضخال
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 خأ ا"هوعش نب ةعاجمب ىعدتسا نأ ثبل امف ،ًاديدش الازلز ظيغلا هلزلزو ،أريثك
 امثيح رازن لئابق يف يدانيو ،مهخرصتسيو سانلا بدني نأ هرمأو ،روكذملا مساقلا

 رهظأو ،اباكرو ةاشمو انادحوو تافارز هوتأ كلذ لعف املف ،رأثلا ذخأل ،اوناك

 هموق باصأ امع كلملا دبع ىلإ بتكو ةيبألا ةفرجعلاو ةّيمحلاو بضغلا جاجحلا

 اوباجأف ةدابع نب ناميلسل ةرصنلا نع ةرصبلا دزأ هوجو دعقأو ،نامع دزأ نم

 اهجرخأ ىتلا عومجلا نإ .تاياورلا تثعبناف ،دانعلاو هئابإلا ضفرو ،دايقناو ناعإلب

 بناج نمو افلأ نيرشع رحبلا بناج نم جرخأف افلأ نيعبرأ تناك نامعل جاجحلا
 املف ،ينزملا ةوعش نب ةعاجم لكلا ىلع ريمألا لعجو ددملاو ددعلا يف مهظم ربلا

 ،فالآ ةثالث اوناكف ،دزألا ناسرفب مهيلإ ىضم ۔،مهتفلدب دابع نب ناميلس ملع

 ةعقلبلاب يذلا ءاملا نود مهفداصف ،لجر ةئامسمخو فالآ ةثالث قاينلا باحصأو

 مويلا هل لاقيو رشوب نم برقلاب يذلا ءاملا وهو ،ثلالثب ليقو .لحارم سمخب

 تمطحتو ،فويسلا ربكأ رسكتو ،دعاوسلا تلك ىتح اديدش الاتق اولتتقاف نيعقلبلا

 يف ناميلس نعمأف .جاجحلا باحصأ مزهنا كلذ دنعف .حارجلاو لتقلا مظعو ،حامرلا

 رحبلا ركسع غلبف ،رحبلا يف نفسلا مهب ةمئاعلا جاجحلا ركسعب رعشي ملوهو ،مهبلط
 بناج نم اولبقأ نيذلا هركسع رئاسب ناميلس جورخب مهربخاف ةةيرضملا نم لجر

 ىتح ،ريسلا ةعاجم ثحف ،نوليلق ةمذرش دابع نب ديعس هيخأ عم نيقابلا نأو ربلا

 ملع املف ،ليللا مهنيب زجح ىتح ،أديدش الاتق مهلتاقف ،ديعس مه ردابف ،ةكرب لصو

 دعب ،نامع عاضخال يومألا شيجلا ةدايقب جاجحلا هفلك ،يومأ دئاق :ينزملا ةوعش نب ةعاجم ا

 يف اضيأ هتلمح تلشفو هلتقمب تهتنا يتلاو ،ةوفش نب مساقلا هوخأ اهداق يتلا ىلوألا ةلمحلا لشف

 .ماشلا نم ةمعاد تاوق هتلصو امدعب ،نامع ىلع ةرطيسلا نم نكمت هنكل ،ىلوألا ةرملا
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 موق ةرثكو هموق ةلقل ،ةعاجم موق ةزجانمل هموقو هل ]٧٨٥[ ةقاط ال هنأ ديعس

 ىلإ دمعو ،مهنع ىضمف ،حارجلا مهيف ىشفو ،لتقلا ديعس موق يف رثك دقو ،ةعاجم
 هل لاقيو ،ماير ينب لبج وهو ،ربكألا لبجلا ىلإ لزتعاف ،هيخأ يرارذو هيرارذ

 ىتح اورضحف ىموقلا هقحلو ،ءارلا مضب ،اوضأر اضيأ هل لاقيو ،رضخألا لبجلا

 ةلئامثالث اهددعو طقسم ةدلبب هنفس ىسرأ ةعاجم ناك دقو ،ناميلس هوخأ افاو

 يف نوقابلا تلفناو ،هنيفس نيثالثو افين اهنم قرحأف ،ناميلس اهيلإ ىضمف ةنيفس
 برجب هل ةقاط ال نأ ةعاجمل روصتف ،ةعاجم ركسع ديري ىضم مث ،رحبلا ججل

 مهنيب تعقوف ،لئامس ةيرقب دابع نب ناميلسو وه ىقتلاف رحبلا ديري جرخف ،ناميلس

 ناكو ،ريّصلا رافلج ىلإ ىضمو اهبكرف ،هنفسب قحلو ةعاجم مزهناف ،ةديدش ةمحلم

 ديعس نب نمحرلادبع اضيأ ربلا قيرط ىلع جرخأ دق فسوي نب جاجحلا

 دزألا نم لجر مهيفو ،مهريغو ماشلا ةيداب نم سراف فالآ ةسمخ يف ('"يرضملا

 مدق ىتح ،ليللا يف برهف ،دزألا نم هب نوملعي ال موقلاو ،دلاخ نب ةحالم ىسي

 ةمحالم نع زجعلا امهدعقأو اسعاقتف مهيلإ امهتفلدب امهربخأف ،ديعسو ناميلس ىلع

 اقحلو ،دزألا نم ريثك قلخ امهعم جرخو ،امهداوسو امهيرارذ المحف ،جاجحلا موق

 ركسعلاب نمحرلا دبعو ةعاجم لخدو ،هتب ضرأ ىمست يتلا يهو جنزلا دالبب

 ذوعن ،ًاعيظف ًاعينص اهب اعنصو .عينش ابهن اهابهنو ،ليمجلا ريغ اهيف العفف ،نامع
 ابتك نابشلاو اهخويش ءامعز اونادأو .نامع املطصا املف .ناودعلاو يغبلا نم هللاب

 معدلا ميدقتل ،نويومألا اهلسرأ يتلا ةلمحلا سأرت ،يومأ دئاق :يرضملا ديعس نب نمحرلا دبع ()

 يف ةعاجم تاوق عم ديعس نب نمحرلا دبع مهاس دقو ،ينزملا ةوعش نب ةعاجم ةلمحل ةدناسملاو

 .ه ٨١ ةنس ةيومألا ةرطيسلل نامع عاضخإ



 هيلإ اعجر امدعب نامع ىلع المعتساو ،نامعب نأشلا نم امهنم ناك امع جاجحلا ىلاإ
 نب ديلولا هدعب نم يلوو كلملادبع تام املف (")يعشاجملا ةربس نب رايخلا

 ثعبو "ملسم يبأ نب ديزي قارعلا ىلع ديلولا لمعتسا جاجحلا تامو ،كلملادبع

 دبع نب حلاص اهيلع لمعتساو ،نامع ىلع الماع (")ينادمهلا يناهلا نب فيس ديزي
 لعجو ،مهّرف ،هيلع اوناك ام ىلع نامع لامع نوكي نأ ىأر مث ،أ“١يثيللا نمحرلا

 ،ناسارخو قارعلا بلهملا نب ديزي يلو مث ،مهيلع افرشم نمحرلادبع نب حلاص

 ىتح .اهلهأ ىلإ انسحم اهيلع الماع لزي ملف ،نامع ىلع أدايز هاخأ ديزي لمعتساف

 زيزعلادبع نب لمعتساو ،زيزعلا دبع نب رمع يلوو ،كلملادبع نب ناميلس تام

 ةةيرضم ألامع ةأطرأ نب يدع لمعتساف ،قارعلا ىلع ا)يرازفلا هأطرأ نب يدع

 ىلإ نامع لهأ بتكف فيرشلا عرشلا يف زئاجلا ريغ اولعفو ،اهيف ةريسلا اوؤاسأف

 نب هللادبع نب رمع مهيلع لمعتساف ،مهعينص نم ناك امم زيزعلادبع نب رمع

 ىلع هل الماع يفقثلا فسوي نب جاجحلا ةمدختسا يومأ دئاق :يعشاجملا ةربس نب رايخلا ()

 ه ٩٥ ةنس ىتح اهمكحي يقبو ه١٧١٨ ةنس اهعاضخإ دعب ،نامع

 جاجحلا ةافو دعب قارعلا ىلع ايلاو كلملادبع نب ديلولا هنيع ،يومأ دئاق :ملسم يبأ نب ديزي ا"ا
 .يفقثلا فسوي نبا

 ىلع نييومألا يلاو ملس يبأ نب ديزي همدختسا يومأ دئاق :يئاذمهلا يناهلا نب فيس نب ديزي ا"

 نامع ةيالو ىلع ،قارعلا

 لزع امدعب نامع ىلع ايلاو ملس يبأ نب ديزي ةنيع يومأ دئاق :يثيللا نمحرلادبع نب حلاص )
 .يناذمهلا فيس نب ديزي
 دعب قارعلا ىلع ايلاو زيزعلا دبع نب رمع همدختسا ،يومأ دئاق :يرازفلا ةأطرأ نب يدع )

 .ملس يبأ نب ديزي لزع
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 ،نامع ىلع اأموكم أيلاو لزي ملف ،مهيف ةريسلا نسحأف () يراصنألا ةحيبص
 رمع لاقف ،زيزعلا دبع نب رمع تام ىتح ،مهسفنأ ةبيطب مهنم تاقدصلا يفوتسي

 نب رمع جرخو ،اهب كنأشف كموق دالب دالبلا هذه :بلهملا نب دايزل هللادبع نبا

 حافسلا سابعلا وبأ رهظ ىتح .نامع يف بلهملا نب دايز ماقأو .نامع نم هللادبع

 وبأ لمعتساف ،قارعلا ىلع روصنملا رفعج ابأ ىلوو .هيلإ ةيمأ ينب كلم راصو

 دجسملا بحاص وهو ،أ"!يئانهلا رمع نب سيق نب ةدابع نب حانج نامع ىلع رفعج

 ةدابع نب حانج نهادف٬حانج نب دمحم هنبا ىلوو .هلزع مث .حانج دجسمب فورعملا

 نب ىدنلجلل ةمامإلا اودقع كلذ دنعف ،مهل نامع ةيالو تراص ىتح ةيضابإلا

 .دوعسم

 :يئانهلا ينميلا يدزألا ىدنلجلا دابع نب دوعسم نب ىدنلجلا
 بح ضفرو ،ًايضرم الدع ةماقتسإلا بهذم ةوقل ًاببس ناكف ،حلاصلا دبعلا
 ٧٨٦[ ] نيركاشلا نم ل ناكو نيحلاصلا نيدهازلا جهن كلسو ،ءاضيبلاو ءارفصلا

 قاس ىلع ةبئاقلا ةمامإلاب نيملسملا نم هل ةعيبلا تناكو ،نيركاذلا نيدماحلا

 لمأ ةعيب نيبو هنيبو ،ةئامو نيثالث هنس جحلا رهش نم عساتلا موي يف ةماقتسإلا

 نب سابعلا نب نادبع نب يلع نب دمحم نب هللادبع سابعلا يبأ حافتسلل قارعلا

 نم تلخ ةليل ةرشع ثالثل ةعمجلا ةليل عيوب روكذملا حافتملا ذإ ،نيتنس بلطملادبع

 امكاح زيزعلا دبع نب رمع ةفيلخلا هنيع ،هيقف ملاع :يراصنألا ةحيبص نب هللادبع نب رمع ()
 ليلد رظنا .مكحلا يف هتهازنو هلدعل نوينامعلا هديأ دقو ،يرازغلا يلع ةدايز نم الدب نامع ىلع
 ١٢٠. ص ‘،نامع مالعا

 ىلع يللو ،يرجهلا يناثلا نرقلا يف شاع لاو :يئانهلا رمع نب سيق نب ةدابع نب حانج )٢)
 هلزع مث ،يضابإلا بهذملا قنتعاو ،نينامعلا عم فطاعت ،روصنملا رفعج يبأ لبق نم نامع

 ٤٦. ص نامع مالعأ ليلد رظنا .هل افلخ دمحم هلجن نيعو
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 ءاعبرألا موي عيوب هنإ :ليقو شةفوكلاب ةئامو نيثالثو نينثإ ةنس رخألا عيبر رهش

 دق حافتسلا ناكو ،ظةئامو نيثالثو نينثإ ةنس رخالا عيبر رهش نم ةليل ةرشع ىدحإل

 هعمو ،هنم نابيش رفف ،هبلط يف نعمأف ،أ'"يركشيلا هللا دبع نب نابيش ىلع بضغ
 نم اهمالطصا و ،نامع برحب هباحصأ هترغأو ،ريثك قلخ هعابتأو هركسع نم

 ،دوعسم نب ىدنلجلا مامإلا ىلإ هربخ غلب املف ،هعابتأو هركسعب اهيلإ فلدف ،اهلهأ
 نم ةعامجو ،أ"/يدزألا حيجن نب ىيحيو أ"يناسارخلا ةيطع نب لاله هيلإ جرخأ

 ضنيدلا لهأل حئال هدهزو ،نيملسملا نيب عئاش هلضف حيجن نب يحي ناكو ،نيملسملا

 :ارهج لاقف ،نيقيرفلا نيب رفظلاو رصنتلا ةوعدب هبر يحي ىعد ،ناتئفلا تعارت املف

 ةهب ىتؤن نأ ،بحت يذلا قحلاو ،هاضرت يذلا نيدلا ىلع اننأ ملعت تنك نإ مهللا

 لعجاو ،هباحصأ نم ليتق لوأ نابيش لعجا مث .يباحصأ نم ليتق لوأ ينلعجاف
 نابيش نأ ملعت تنك نإو ،يباحصأل رفظلاو رصنلاو ،هباحصأ ىلع ةرئادلا
 نابيش لعجاف ،هب ىتؤن نأ يبحت يذلا قحلاو ،هاضرت يذلا نيدلا ىلع هباحصأو

 حيجن نيملسملا نم ليتق لوأ ناكف «ضعب ىلع مهضعب موقلا فحز مث .ليتق لوأ
 لك نم فيسلا مهذخأو ،هدنج فشكناو ،نابيش ، نابيش باحصأ نم ليتق لوأو

 كل دعب ناك امف ،ابس يدايأ ،بسابسلا يف اوقرفتو اليلق لا مهنم ملس امف ناكم

 نم أبراه شيجب نامع ىلإ ءاج ،ةيرفصلا جراوخلا ميعز :يركشيلا زيزعلا دبع نب نابيش ()
 ،يناسرخلا ةيطع نب لاله هيدئاق دوعسم نب يدنلجلا مامإلا هيلإ جرخأف ،حافسلا سابعلا يبأ تاوق

 ١٣٤ ةنس كلذ ناكو 6هولتقو كيلع اورصتناو 6هولتاق ْ نيملسملا نم ةعامجو حيجن نب يحيو

 ٩٢. ص ،١ج نايعألا ةفحت :ديمح نب هللادبع نيدلا رون :يملاسلا :رظنا .ه
 ناك ،يرجبلا يناثلا نرقلا يف شاع ،عاد ،ملاع ،دئاق .ريزو :يناسرخلا ةيطع نب لاله "ا
 ترادف ،نابيش ىلإ شيج سأر ىلع حيجن نب يحيو وه هلسرأ ،دوعسم نب ىدنلجلا مامإلل أريزو
 عقاوم يف مامإلا عم لاله لتاق دقلو ،نابيش لتقمو لاله راصتناب تيهتناو ،مهنيب برحلا ىحر
 ١٦٦. ص ،نامع مالعأ ليلد رظنا .ه٤٣١ ةنس هعم لتق ىتح ،ةريثك

 يذلا شيجلا ةدايقب مامإلا ةفلك نيروهشملا دوعسم نب يذدنلجلا مامإلا ةداق دحأ : يدزألا حيجن نب يحي (٣)

 راصتنالا نم نكمت ثيح ،يرفصلا يجراخلا يركشيلا زيزعلا دبع نب نابيش شيج ةاقالمل رافلج ىلإ هلسزأ
 ٩٢. ص ،١ج ،نايعألا ةفحت :ديمح نب هللادبع نيدلا رون ،يملاسلا :رظنا .هلتقو هيلع
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 نم ةَدَع هعمو ،نامع ىلإ (')ةميزخ نب مزاخ لبقأ ذإ شًالئالق امايأ الإ ةمحلملا
 نم هباحصأو نابيش ىلع ىرج ام ربخأ ،أ"ماوت ىلإ غلب املف ،ناسرفلا و ناعجشلا
 لوؤي نأ لبق .وه ناك ذإ ،لتقلا نم ةفيخ حا افّسلا نم نابيش رارف ناكو ،نامع لهأ

 هموق ةميزخ نب مزاخ كرتف ،ناورم ينبل فكو افيس ،ناطلسلاو كلملا حافسلا ىلإ
 نب يدنلجلا مامإلا ىلإ “لاجر ةرشع هباحصأ نم هعم نمو وه لبقأو ،ماوتب

 ءاش دعب ىدنلجلل لاق ،هيلإ لصو املف راحص ةدلبب ذئموي ىدنلجلا ناكو .دوعسم

 ىلع مهلاتق انافك دقو هباحصأو نابيش ينعي ،موقلا ءالؤه بلطن انك انإ :ليزج
 هل كنأ هربخأ ،ةفيلخلا ىلإ باتكب كدنع نم جرخأ نأ ،يبغرو يبرأ نآلاف ،مكيديأ

 ىرخأ ةياور يفو ،كلذ هل اوري ملف ،كلذ يف نيملسملا ىدنلجلا رواشف ،عيطم عماس
 ضىدنلجلا ىبأف ،همتاخ وأ ،نابيش فيس هيطعي نأ ىدنلجلا لأس ةميزخ نب مزاخ نأ

 ،ريثصلا رافلج لخد ىتح مهب ىعس مث ،ماوتب مهكرت نيذلا هموق ىلإ مزاخ عجرو
 8رافلج غلب املف سانلا نم هعم لصح نمب ىدنلجلا أبعتف ،تاراغلا نامع ىلع نشف

 باحصأ عيمج لتقف ،لاتقلا مهنيب عقوف ،موقلا نم هعم نمب مزاخ مهيلإ فحز

 ام :لالهل ىدنلجلا لاقف ،يناسارخلا ةيطع نب لالهو وه الإ قبي ملو ،ىدنلجلا
 ىلإ ليبس ال :لاله هل لاقف ،تنأو انأ الإ مهنم يقب امو ،موقلا تلتق دقف ؟كيأر

 ةلتاقمل هلسرأ شيج سأر ىلع حافسلا سابعلا وبأ هنيع ،يسابع دئاق :ةميزخ نب مزاخ أ

 رف نابيش نكل ،ناواك نبا ةريزج يف يركشيلا زيزعلا دبع نب نابيش ةدايقب ةيرفصلا جراوخلا

 مامإلا نم مزاخ بلط اهدنع ،دوعسم نب يدنلجلا مامإلا تاوق دي ىلع لتقو ،نامع ىلإ هتاوقب

 ،مزاخ اهيف رصتنا ،نيفرطلا نيب ةكرعم ترجو ،ضفر هنكل ةيسابعلا ةلودلل ةيعبتلا ىدنلجلا

 .ةيسابعلا ةرطيسلل اهعضخأ و .نامع مزاخ لخدو ،ىدنلجلا مامإلا دهشتشاو

 :رصن لاقو ةريثك ىرق اهبو ،لحاسلا يلي امم نامع ةبصق مسا :ةزهلا حتف مث ،مضلاب :ماؤت ("
 ٢، ج ،نادلبلا مجعم :هللادبع نب توقاي ،يومحلا :رظنا .ةماس ينب ربنم اهب ،نامعب ةيرق ماؤت

 ص ٥٤.
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 نكف ،يمامإ تنأ ،ةداهشلا الحأ امو هرمأ امف ،راعلا شحفأ نم وه ذإ ،رفملا

 ،ىدنلجلا مدقتف ،مالكلا اذه عمست مزاخ موقو ،كدعب ىقبأ ال نأ يلع كلو ،يمامأ
 .كبرح ةمال هيلع و “ هيطع نب لاله مدقت مث .ا ديهش فللا همحر 4 لتق ىتح لاقف

 مث ،هتفاقثو هتعاجشو هتوطس نم نوبجعتي مزاخ باحصأ ناكف ،هقح فيسلا ىطعاف

 ىلع ]٧٨١٧[ هتمامإ تناكو .هل رفغو هللا همحر ،هولتق ىتح هووتحاف ،هيلع اومحدزا

 همحر ،ىدنلجلا مامإلا لتق يذلا نإ :ليق رهشو نيتنس ريسلاب ملعلا لهأ قفتا ام

 حتف دقف ۔ رشبأ :هل ليق هافولا هترضح امل ۔“ مزاخ نع يورو ةميزخ نب مزاخ هلا

 تاهيه ،ةافولا دنع ينوّزعتو ،ةايحلا يف ينومتيزع :لاقف كيدي ىلع نامع هلا

 جرخ نامع لهأ نم الجر نأ ىرخأ ةياور يفو .ينامعلا لتقب يل فيكف .تاهيه

 هلأسف ،ماني الو ليللا أدهي ال ۔ةرصبلا لهأ نم لجر هتبحص يفو ،جحلا ىلإ

 ينإ :هل لاقف .نامع لهأ نم هنأ هفرعي ال يرصبلا ناكو ،هتلاح نع ينامعلا

 ةعاجشلا يف طق مهلثم رأ مل ،اموق انلتاقف ،نامع ىلإ ةميزخ نب مزاخ عم تجرخ
 ينامعلا لجرلا لاقف ،مونلا ينذخأي ال ،ةلاحلا هذه ىلع مويلا كاذ نم انأف ،ىوقتلاو

 .(')مهلتاق نَّمم تنك نإ ،كلذب ريدجلا تنأ :هسفن يف
 .اهيف اودسفأف ،نامع ىلع ةربابجلا تلوتسا ،هل رفغو هللا همحر ،ىدنلجلا لتق املو

 نب دشارو ةدئاز نب دمحم ةربابجلا ءالؤه نمف ،نايغطو روجو ملظ لهأ اوناكو

 ۔اهبهنف ،‘ىوزن ىلع ")يئانهلا ناسغ مجه امهنمز يفو ،نايدنلجلا رظنلا نب ناذاش

 ٤٣٩-٤٤١. ص ،طوطخم ةمألا رابخأل عماجلا ةمغلا فشك :ديعس نب ناحرس ،يوكزألا ()

 ،ىوزن بهنب ماق ،يرجهلا يناثلا نرقلا يف شاع براحم ينب نم ،دئاق : يئانهلا ناسغ )٢)

 ه ١٤٥ ةنس نابعش رهش يف كلذو ،أريثك اقلخ مهنم لتق امدعب ميمه ينبو عفان ينب مزهو

 مالعأ ليلد رظنا .روخلا هل لاقي عضوم يف هولتقو ،مهنم رأثلا ىلع مهيأر ثراحلا ونب عمجأو

 ١٢٥. ص ،۔نامع



 رهش يف ةنئاكلا هذه عوقوو ۔أريثك اقلخ لتق نأ دعب ،ميمه ينبو عفان ينب مزهو

 اوبضخغ ")ا ريإ لهأ .ثراحلا ينب نإ مث ،ةنس ةئامو نيعبرأو سمخ ةنس نابعش

 يف ناكو ،ميمه ينبو عفان ينبب اوعنص ام مهءأسو ،هبزحو يئانهلا ناسغ ىلع
 ثراحلا ينب فيلح ،يركبلا ديعس نب دايز هل لاقي .ةركب نم لجر ثراحلا ينب

 هراد نيب ليل اونمكف ،يئانهلا ناسغ اولتقيل كيتعلا ينب ىلإ اوضمي نأ مهيأر عمتجاف

 ضيرم لجر ةدايع نم اعجار هوقلأف ،روخلا هل لاقي عضومب ،ديعس نب حانج رادو

 ىتح مهفويسب هوبرض مهيلإ ىهتنا املف ،مهناكمب رعشي مل وهو ،ةءانه ينب نم

 دمحمل الماعو .ابنب هنكسم ناكو ،أ")يئانهلا شبنخ نب لزانم كلذل بضغف ،هولتق
 ةدئاز نب دمحمو ،شبنخ نب لزانم راسف ،نييدنلجلا ناذاش نب دشارو ةدئاز نب

 ،ثراحلا ينب نم ةلفغ نيح ىلع دنجلا نم مهعم نمو ،نييدنلجلا ناذاش نب دشارو

 ،فويسلاب اوبراضتف ،ثراحلا ينب لاجر مهل تزرب ،اريإ ىلإ اولصو املف
 مث ،لاجس مهنيب برحلا تناكو الجر نوعبرأ نيقيرفلا نم لتقف ،حامرلاب اونعاطتو

 مهعم نمو ناذاش نب دشارو ةدئاز نب دمحم و لزانم عجرو ،مهدلب اربإ لهأ لخد

 ىلع ىلاعتو هناحبس هللا نم مث ،ًانامز نحملا مهنيب تفصعو ،نحإلا مهنيب تدتشاو

 بر هلللا قحب اوماقف ،نيملسملا نم ةباصع تجرخف .قحلا ىلع ةفلإلاب نامع لهأ

 لهأ نم ءاملعلا خئاشملا نأ تاياورلا تقفتاو ،ةربابجلا كلت كلم اولازأ و ،نيملاعلا

 يبأ نب ىسوم ملاعلا خيشلا مهديمعو مهسيئر ناكو ،ىوزن يف اوعمتجا نامع

 .نامع نم ةيقرشلا ةقطنملا يف عقت ةدلب :اربإ ااا

 .هل ةمجرت ىلع رثعن مل :يئانهلا شبنخ نب لزانم "ا

٨١ 



 هيف عمتجا يذلا يدانلا يفو ،'"نأفع يبأ نب دمحمل ةمامإلا دقع اودارأف ،أ)رباج

 نأو ةدي نيملسملل نوكي ال نأ ىسوم خيشلا فاخف ،ةلودلا ىلع نوفوي ال ءاسؤر

 ،فوجلا ىرقو ىوزن نافع يبأ نب انيلو دق :لاقف ،اهعفد ىلع نوردقي ال ةنتف عقت

 دق :"رذنملا نب ريشب رذنملا وبأ يوزنلا خيشلا لاقف اهرازوأ برحلا عضت ىتح

 هل لاقف .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ،هركن ام انيأر نآلاف بحن ام مهنم اوجرن انك

 املف ةنتفلا عقت الئل مهقرفي نأ دارأ امنإ هملعأو .بحت ام انلعف انإ :ىسوم خينشلا

 ىسوم خيشلا بتك ،اهيلو يتلا دلبلا ىلإ مهنم دحاو لك ىضمو ،ءاسؤرلا كئلأ جرخ
 مهلوصو لبق اولزُع مهنأ ةياور يفو ،نادلبلا كلت ىلإ تاقث ةالو ثعبو ،مهلزعب

 نرقلا يف ،نامع ىلإ ملعلا ةلمح دحأ ( م ١٧٠٥-٧١٩٧ / ه-١٨١-٧٨ ) رباج يبأ نب ىسوم ()

 دهع يف دالبلا نوؤش ةرادإ يف يسيئر رود هل ناكو ،مالسإلا خيشب بقلي ناك “يرجمهلا يناثلا

 ١٥٥. ص ،نامع مالعأ ليلد رظنا .يصورخلا بعك نب ثراولا مامإلا

 هل تدقع يرجهلا يناثلا نرقلا يف شاع ،نافع يبأ نب هللادبع نب دمحم :نافع يبأ نب دمحم )٢)

 ملو ،حئاصنلل هدرو هتوفج هيلع اوركنأف ،نيملسملا ةلماعم نسحي ملف ،يدنلجلا مامإلا دعب ةمامإلا

 اوراتخاو ،هولزعو اوعمتجا مث ،ىوزن ركسع نم هوجرخأو ،ةليح هل اوربدف ،هتريسب اوضري

 هللادبع نب دمحم ةمامإ تلاز كلذبو ،نامعل امامإ يراشلا يدمحيلا يصورخلا بعك نب ثراولا

 ١٤٨. ص نامع مالعأ ليلد رظنا .دحاو رهشو ناتنس اهتدم تناكو ،نافع يبأ نبا

 نب يؤل نب ةماس ينب نم ،يرجهلا يناثلا نرقلا يف شاع ،ملاع خيش :ريشب رذنملا وبأ ا"
 ىلإ مساقلا يبأ نب دمحم عم جرخ 4 رقعلا لهأ فا رشأ نم مهو ، عفان ونب هيلا بسني .بلاغ

 نوعلا هنم ابلطو ،يسابعلا دضتعملا لبق نم اهيلع الماع رون نب دمحم ناك ثيح ،نيرحبلا

 دضتعملا ىلإ باهذلاب امهيلع راشأف ،يئانهلا ناسغ دي ىلع نامع يف ةعقاولا نتفلا ىلع ءاضقلل

 تافلؤم هل .رون نب دمحم عم رذنملا نب ريشب دعقو ،مساقلا يبأ نب دمحم هيلإ بهذف ،دادغبب

 لوصألا يف "ناتسبلا" باتكو ،ادلجم نيعبس يف "ةنازخلا" باتكو "ةبراحملا" باتك :اهنم ،ةريثك

 ٣٤. ص ،نامع مالعأ ليلد :رظنا ."ملاعلا ثودح" باتكو ديحوتلا يف "فصولا" باتكو
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 مل نيملسملل ثادحأ هنم ترهظف .ركسعلا يف نأفع يبأ نب دمحم يقبو ،اهيل
 هللاو حئاصنلل هدرو نيملسملل هتوفج ]٢٨٨[ هيلع ركنأ يذلا نإ :ليقو ،مهبجعت

 ىوزن ركسع نم هوجرخأف ،هجارخإ يف ةليحلا اولمع ،هتريس اوتقم املو ۔ملعأ
 نب دمحم ةمامإ تناكو ،أمامإ بعك نب ثراولا مهل اوراتخاف ،اوعمتجاو ،هولزعو

 نيتنس هلتق ىلإ ىدنلجلا ةماقإ ةمامإلا يفو ،ارهشو نيتنس لزع نأ ىلإ نافع يبأ
 .()ملعأ هللاو ،رهشأ هتسو

 هللا همحر يضابألا يصورخلا يراشلا يدزألا بعك نب ثراولا مامإا

 :هل رفغو

 نم هنع عئاش ربخلا اذهو خيراوتلا يف اهتدجو ام تاياور ثراولا يف ةماعللو

 ةرفسم ،نايعلا ةرهاظ رارسأ هل تناك ةمامإلاب هل ةعيبلا لوصح لبق وهو ةماعلا

 نيعأ هارت ال ثيح ،ىلاعت هللا ةدابع ىلإ جرخي ناك هنأ اهنمو ناهربلا سومشب
 هباصن ،نيكس هديبو ،سانلا نع هب يلتخي يذلا ناكملا ىلإ موي تاذ ىضمف ،سانلا

 ىشخت الو ،لدعلا مقأ ثراو اي :هصخش ري ملو ،هل لوقي افتاه عمسف ظةفاج ةبطح

 هلزنم ىلإ عجرف ،أدحأ ري ملف توصلا وحن هفرط ثراولا عفرف ،مئال ةمول هللا يف

 ،يناثلا مويلا يف ناكملا كلذ ىلإ ىضم املو فتاهلا لبق نم هرسكيو ركفلا غوصي
 .هلزنم ىلإ عجرف ،لوألا مويلا يف هل لاق امك هل لوقي فتاهلا عمس ،هيلإ لصوو

 هل لاق امك هل لوقي فتاهلا عمس هافاو املف ،ثلاثلا مويلا يف ناكملا كلذ ىلإ ىعسو

 ٤٤١ ٤٤٢. ص هسفن ردصملا :ديعس نب ناحرس ،يوكزالا ()
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 فتاهلا اذه يل لوقي ام اقح ناك نإ مهللا :ثراولا لاقف نييضاملا نيمويلا يف

 مسإ نع ح يبنثو لاحلا يف قروت مث ‘ نيكملا باصن يه يتلا ةبطحلا هذه رضختلف

 يه تناكف ،لاحلا يف تقروأو ،ترّضخا اهسرغ املف ،اهقاروأو اهناصغأب اهترجش

 ،نيكّسل اباصن ةفاج ةبطح تناك امك تراص .اهعلتقاو اهكسم املف ،نوميللا ةرجش

 ثراولا ىأرف ،دينع رابج كلم ذئموي اهب ناكو ،قاتسرلا ةدلب ىلإ ذئنيح ىضمف

 ثيغتسيو ،باجي الف يداني وهو ،لابحلا هتنهوأ دقو ،ةلخن عذج ىلعأبولصم الجر

 هلأسو ،رابجلا ىلإ ثراولا ىتأ مث ،هيلإ اهعفدب ىبأف ،مهاردلا ضعب كلملا هنم دارأ

 هنع عطقف ،لجرلا كلذ ىلإ بثو كلذ دنعف الوأ هل ليق امك هل لاقف ،لجرلا نع

 :رابجلل ليقف ،نصحلا نم برزتقملا لبجلا ةيحان ىلإ ايضمو ،نيكسلا كلذب لابحلا

 ايضمو ،لابحلا هنع هنيكسب عطقف ،بولصملا لجرلا ىلإ بثو هفرعن ال الجر نإ
 اوتأي نأ نيغاطلا ةروجلا هلاجر نم ةرشع ىلع رابجلا رمأف ،لبجلا ةيحان ىلإ

 بولصملا لجرلا هعمو ثراولا اوفرع ،امهيلإ اوضم املف ،هيلإ هبحاصو لجرلاب

 ة ربخلا رابجلا اوربخأو ،امهنع اوعجرف ،حالسلا نيكاش الجر نورشع امهلوحو

 مهيلإ اولصو املف هيلإ اعيمج مهب اوتأي نأ ةربابجلا نم لجر ةئام ىلع رمأف

 نإف ،مهليبس اولخ :لاقف .ربخلا هوربخأو ،رابجلا ىلإ اوعجرف ،اريثك اشيج مهودجو

 نم ثراولا هذقنأ يذلا لجرلاو ،هللا همحر ،ثراولا عجرو :اولاق ۔ًاميظع انأش مهل

 نوملسملا تعمتجاف ةماعلا و ةصاخلل ه ربخ امن و ؤ“© صورخ ينب يدا و ىلا بلصلا

 ىلع دهاشلاو ،ى وزنب ةنس ةئامو نيعبسو عبس ةنس عيوبف ‘ ةمامإل اب هتعيب ىلع

 ثراولا هيف سرغ يذلا ناكملا نأ ةماعلا نع هاندروأ يذلا ربخلا نوك ريرقت
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 نيتسو نامث هنس يهو .ةياغلا هذه ىلإ نوميللا رجش هب .نيكسلا كلذ باصن

 .هناكم رخآ علط هناصغأ نم نصغ سبي املكو نبي مل هنوميلو ]٢٨٩[ ،نيتئامو

 يتلا ةياغلا هذه ىلإ صورخ ينب يداو يف هانب يذلا دجسملاو ،هقاروأ ةرضخم

 هذه ىلإ ىوزنب فيرشلا هربق نإ مث ،هفقس دهني ملو ،همئاعد رخت مل ،ألوأ اهانركذ
 يذلا ناكملا كلذ ىلع يداولا ءام رورم ناك امك يداولا ءام هيلإ لصي مل ةياغلا

 ىرج ام ةش ،أاميظع اناليس ليسيو ،ةديدش ةوق ،يداولا اذهلو فيرشلا هربق هيف

 رقعلا نيب وه فيرشلا هربقو ،رثأ مهل ىر الف ،اهناكس لمحو ،ةمخض اتويب لمح
 ،نابشلاو خويشلا ثدحت ثراولا مامإلا رابخأ نعو .أرازم ىوزن نم لاعُسو

 نم حلاصلا فلسلا رثأ ءيطو فةمامإلاب هل عيوب املو ناكم لك يف ترس هرارسأو

 ،رفكلا دمخأو ،هلهأو قحلا زعو نيملسملا ةوعد رهظأو .قحلاب راسو ،نيملسملا

 نب ىسيع ديشرلا نوراه ثعب هنمز يفو .ةربابجلا هللا مغرأو ،قافنلا فنأ مرشو

 دواد بتكف ،نامع ىلإ لجار فالآ ةسمخو سراف فلأ يف روصنملا يبأ نب رفعج

 غلب املف ،نامع ىلع هركسعب مداق ىسيع نأ هربخي ،ثراولا مامإلا ىلإ ")يبلهملا

 ىسيع ىلإ ثراولا مامإلا جرخأ ،قارعلاب ذئموي دواد ناكو ،ثراولا ىلإ هباتك

 ىلإ بتك ،ةرصبلاب يرجهلا يناثلا نرقلا يف شاع ةينامع ةيصخش :يبلهملا ديزي نب دواد ()

 بتكف ،هل نامع عصخيل رفعج نب ىسيع ةدايقب اشيج لسرأ ديشرلا نوراه نأ هربخي راحص يلاو
 هيلا ثعبو ،ي دمحرلا دمحم نب شراقم هيلا و ىلإ بتك ي ذلا “ بعك نب ثرا ولا مامإلل راحص يلا و

 دعب ىسيع مزه و ؤ مهنيب برحلا ترا دف راحص لامشب شراقم يلا ولا هاقلتف لتاقم فالآ ةثالث

 ٦٣. ص ،نامع مالعأ ليلد رظنا .هشيج نم ريثكلا رسأو ،هتوق قزمت
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 ،ىتحب اوقتلاف ،دزألا نمأ ريثك أدنج هيلإ فاضأو ،أ)يدزألا دمحم نب شراقم

 مهنم لتقو .ىسيع دنج فنشكناف ،قاقشلا قاس ىلع نيقيرفلا نيب برحلا تماقو

 ،رحبلا يف هب تبرغأو ،اهاقتراف ،هنفس ىفاو ىتح ،أميزه ىسيع تلفناو ،ريثك قلخ
 ةثالث يف "رمع نب ورمع هعمو ،أ"!يتولسلا ينادحلا جلف نب ديمح وبأ هعبتاف

 وبأ رسأف ،ثراولا مامإلا بزح هللا رصنف ،رحبلا يف مهنيب برحلا عقوف ،بكارم

 ديمح وبأ بتكو ،اهنصح يف هسبحف ،راحص ىلإ هب قلطناف رفعج نب ىسيع ديمح
 راحص نصحب أنوجسم أديقم راص ىسيع نأو ،ةعقاولا نع ثراولا مامإلا ىلإ

 مامإلا رواشو رفظلاو رصنلا نم هلوخ امب ،هيلع ىنثأو ،هبر ثراولا دمحف

 :هل لاقف ،لتقلا نع هكرتو ىسيع لتق يف (“اةرزع نب يلع يضاقلا خيشلا ثراولا

 ةدايق ىلوت .يصورخلا بعك نب ثراولا لبق نم راحص يلاو :يدمحيلا دمحم نب شرلاقم (

 راحص نم ةبرقم ىلع ييح ةعقوم يف رفعج نب ىسيع ةدايقب ةيسابعلا تاوقلا تلزان يتلا تاوقلا
 ٦٣. ص ‘،نامع مالعأ رظنا .رظنا .ةركنم ةميزه اهب قحلاو

 نرقلا يف شاع ،يصورخلا بعك نب ثراولا مامإلا دئاق :يتولسلا ينادحلا جلف نب ديمح وبأ ا"

 بعك نب ثراولا مامإلا بكارم نم بكارم ةثالثب رفعج نب ىسيع ىلإ جرخ ،يرجهلا يناثلا
 ٢٦. ص ‘نامع مالعأ ليلد رظنا .هفيس ذخأو .هعم نم لتقو ،هرسأف "يصورخلا

 بعك نب ثراولا مامإلا لاجر دحأ ناك ،يرجهلا يناثلا نرقلا يف شاع دئاق براحم :رمع نب ورمع اا
 هبرح يف هشيج ةرزاؤمل بكارم ةثالث يف يتولسلا جظ نب ديمح نب ديمح يبأ عم مامإلا هلسرأ ،يصوزخلا

 مالعأ ليلد رظنا .ثراولا شيج فيلح رصنلا ناكف ،نامع ىلع ديشرلا نوراه لماع ،رفعج نب ىسيع عم
 ١٢١. نص ،نامع

 ناك ،يرجهلا يناثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا يف ،هنامز ءاملع ريهاشم نم :ةرزع نب يلع ()

 ىسيع لتق يف مامإلا مهرواش وأ ،مهاتفتسا نيذلا ءاملعلا ةلمج نم وهو ،بعك نب ثراولا مايأ يف
 فاحتإ :دماح نب دومح نب فيس ،يشاطبلا :رظنا .هتافو خيرات فرعي ال .روصنملا رفعج نب

 ٥٢٩-٥٣٠. ص ،١ج ،نايعألا
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 نجسلا يف هكرتب رمأو هلتق نع مامإلا كسمأف كل عساو هلكف هتكرت نإو هتلتق نإ

 نم للا همحر ادبع نب ىيحي مهيفو ،نيملسملا نم لاجر ىسيع ىلإ تضمف

 ،نجسلا اوروتت ،راحص ىلإ اوتأ املف ،مامإلا مهب فرعي ملو راحص ىلإ ىوزن

 هدنج فشكب ديشرلا نوراه ملع املف ،ىوزن ىلإ مهتليل نم اوفرصناو .ىسيع اولتقف

 عمتجي نأ لبقو .نامع ىلإ مرمرع شيج دافنإ ىلع مزع ،هلتقو ىسيع رسأو

 لضافأ نم نادبع نب ىيحي ناكو ،هَرش نامع لهأ هللا ىفكو ،هللا هكلهأ ،هدونج

 هترهش تناك ليق ىتح ،هنامز لهأ نم دحأ هيلع لضفلا يف مدقتي ملو ،نيملسملا

 ناك رذنملا نب ريشب خيشلا نع ىفكو ('سناميلس نب زيزعلا دبع ةرهشك نامعب

 .رانلا مشي مل رفعج نب ىسيع لتاق :لوقي

 ناكو هيدل ام هللا راتخا ىتح ،لدعلاب امئاق ،ةريسلا نسح أمامإ ثراولا لزي ملو

 وه قرغف ،ىوزنب هوبلك يداو وهو ةيدجنلا يداولا ليس يف قرغ هنأ هتوم بببس

 ليام مقوس دنع نيملسملا سبح ناك كلذ ببسو ،الجر نوعبس هباحصأ نم هعمو

 نإ :مامإلل ليقف ،أفراج يداولا لاسف ،أسانأ سبح دق ثراولا ناكو ،ىوزن نم
 مهيلإ يضمي نأ دحأ نسحي ملف ،مهقالطاب رمأف .نيسوبحملا ىلإ لصيس يداولا
 نمف ،يتنامأ مه ذإ ]٩٠[ مهيلإ يضمأل ينإ :مامإلا لاقف ،يداولا نم افوخ

 .الجر نوعبس هباحصأ نم هعبتاو ،مهيلإ ىضمف ةمايقلا موي مهبنذ نم ينمصعي

 سبي نأ دعب نم مامإلاربقو اعيمج اوتامف ،نينوجسملا عم مهلمحف ،يداولا مهيلعف
 َرُب مل نونوجسملاو هباحصأ امأو .رازم روهشم هربقو ،لاعسو رقعلا نيب يداولا

 نيب دجوو يداولا هلمح امل ثراولا مامإلا نع رابخألا ترتاوت دقو ،دحأ مهنم

 .هل ةمجرت ىلع رثعن مل :ناميلس نب زيزعلا دبع
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 ةرشع يتنثا يفوت نأ ىلإ هتمامإ ةدم تناكو ،دجو امثيح ربقف ،ةميسج ةردس يعرف

 (').ملعأ هللاو امايأ الإ رهشأ ةتسو ةنس

 :يدزألا هللادبع نب ناسغ هءامإاا

 نب دمحم نب هللادبع نب دمحأ نب هللادبع نب ناسغ بيرألا بيدألا لداعلا مامإلا

 ،بعك نب ثراولا مامإلا ةافو دعب ةمامإلاب عيوب ،يدزألا يدمحيلا يححفلا دمحأ

 نب ثراولا مامإلا تام اسل هنأ ريسلاب ملعلا لهأو ةاورلا تقفتا هتعيابم خيرات يفو

 هللادبع نب ناسغ اوراتخاف ةمامإلا بصنل نويماقتسالا نوملسملا عمتجا يبعك

 ةرفكلا دمخأو ،هلهأو قحلا زعأو ،نيملسملا راثآ ءيطو هوعياب املو .روكذملا

 ،نامع ىلع عقتف نفس يف حراوبلا يتأت هنامز يف تناكو ،قافنلا لهأ ةقشقش ققشو

 اهذختا نم لوأ وهو ،ةواذشلا هذه مهتبراحمل ناسغ عنصف ،اهلحاوس يف دسفتو

 .ةدئاز نب دمحم نب رقصلا لتق هنمز يفو نامع نع حراوبلا تعطقناف ،اهيف ازغو

 لاملاب مهناعأو ،ينادنلجلا رظنلا نب دشار برح ىلع نيملسملا عياب نمم ناكو

 هعمو قرشلا لهأ نم لجر نيملسملا ىلع جرخ هنأ رقصلا لتق ببسو ،حالسلاو

 مهعم راصو ةاغبلاب مأتلا رقصلا خأ نإ ،نيملسملا ىلع أيغاب مهريغو ةءانه ونب

 يف يعمو ضيرم يخأ نإف ،قحلا نم ديعب لطاب مالك اذه :لاقف رقصلل اوركذف

 نمرتس امل ةنهادملاب هومهتاف ،مهعم رقصلا اخأ نأ ققحت ةاغبلا هللا مزه املف ،رادلا

 حاضولا وبأ ذئموي لئامسبو هيلإ مامإلا ثعبف ،لئامسب ذئموي رقصلا ناكو هيخأ رمأ

 رقصلاب حاضولا وبأ يلاولا ىضمف ،ىوزنب ذئموي ناسغ مامإلاو دمحم نب رقصلا

 ىرخأ ةيرس مامإلا ثعبو ،هولتقي نأ هيلع افوخ ةارشلا عم ةدئاز نب دمحم نب

 )١) ص هسفن ردصملا :ناحرس نب ديعس ،يوكزألا ٤٤٢ - ٤٤٣.
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 يف مه امنيبف ،ةاماحسلا دجنب اوقتلاف ،يلع نب ىسوم ملاعلا خيشلا مهيلع ريمألاو

 الو حاضولا يبأل نكت ملو ،هولتقف ،ةارشلا ضعب رقصلا ضرتعا ذإ مهريسم

 هسفن ىلع فاخ يلع نب ىسوم نأ يورو ،هلاتق عنم ىلع ةردق يلع نبا ىسومل

 نم نكي ملو ،هعم لتقل كلذ هنم ناك ول امبرو ةعفادملا نع هفك فك امل لتقلا

 اهتوقو ةلودلا ردص مايألا كلت يف ناكو .رقصلا لاتق ىلع هراكنإ ناسغ مامإلا

 ملعأ هللاو هنع ةاورلا تقفتا ام ىلعرقصلا لتق ببس ناك اذهف ،ءاملعلا ددع ةًّمجو

 اهلعلو ىوزن دمسب ىدنلجلا ينبل راد تناك هنأ ناسغ مامإلا ماكحأ نمو ]٧٩١[.

 اهيلعو ،زياجلا قيرطلا ىلع دوقع رادلا هذهل تناكو ،ةّيدوقعلا ىمسملا لاملا ادح

 نأ ركذنف ةبيرلا لهأو قاتسفلا اهيف دقعي ةملظم دوقعلا كلت تناكو ةيلاع فرغ

 رادلا لهأ ىلع مكحف ،ناسغ مامإلا كلذ غلبف ، دوقعلا كلت ىلع تنرم ةفيفع ةأرما

 لهأ نم اهيف نم اهيلع راملا رظني ىتح ،ليللاب اهوجرسي وأ ،دوقعلا كلت اومدهي نأ
 سانلا ناكف «سانلل مهلاومأ نم أقيرط اوجرخأ رادلا كلت لهأ نأ ركذف ةبيرلا

 اهوجرخأ يتلا قيرطلا ىلإ رادلا لهأ عجرف ،رادلا تمدهنا ىتح اهيلع نوسي

 راثآ دوقعلا هذهلو ،ىلوألا قيرطلا ىلع نورمي سانلا عجرو ،مهراد يف اهولخدأف

 امئاق ناسغ مامإلا لزي ملو ،ىوزن دمس نم عماجلا دجسملا يليهس ردج موسرو
 نتئامو عبس ةنس ةدعقلا يذ نم نيقب نامثل ءاعبرألا موي ضرم ىتح ،لدعلاو قحلاب

 ةعبسو ،ةنس ةرشع سمخ هتمامإ تناكو ،مايأ ةعبس دعب اذه هضرم نم تامو ةنس

 (').ملعأ هللاو ،قافتإلا ىلع مايأ ةعبسو رهشأ

 ٤٤٣. ص هسفن ردصملا ()

٨٩ 



 :يدزألا ديمح نب كلملا دبع مامإلا

 هدوس ينب نم هللادبع نب ديمح نب يلع نب ناميلس نب ديمح نب كلملا دبع مامإلا

 ةمغلا فشك باتك بحاص لاق ،يدزألا ءامسلا ءام رماع نب ورمع نب يلع نبا

 بصنل نوملسملا عمتجا ،ناسغ مامإلا تام اسل هنإ ،هريغو ةمألا قارتفا يف

 ،ةةعيبلا هيلإ تصلخ املو .روكذملا ديمح نب كلملا دبع هدعب نم اوراتخاف ةمامإلا

 ،راد ريخ ذئموي نامع تراصف ،حلاصلا فلسلا رثأ عبتاو ،لدعلاو قحلا ةريس راس

 ،نيتئامو ينامث ةنس ،لاوش رهش نم نيقب لايل ينامثل نينثإلا موي هل ةعيبلا تناكو

 نيحلاصلا قيرط أكلاس ،ركنملا نع أيهان ،فورعملاب ًأرمآ ،لدعلا ميقم لزي ملف

 مايقلا نع فعضو ،نمزو “فعضو ربك ىتح ،نيمألا يبنلا ةنسو باتكلاب ايدتقم

 يف يلع نب ىسوم ملاعلا خيشلا نوملسملا رواشف ،هركسع يف ثادحألا عقت تناكو

 ىسوم خيشلا رضحأف شةلودلاب اوموقيو .ركسعلا اورضحي نأ مهيلع راشأف هلزع

 مامإلا يقبو ،نيملسملا نم ركسع دشو لطابلا عنمو ةلودلا ماقأو ركسعلا

 .مهل مابإ وهو هللا ةمحر شتام ىتح هوليزي ملو ،هولزعي ملف ،هتيب يف كلملادبع

 ةدم اذكه ،همحرو هل هللا رفغ ،يفوت نأ ىلإ ،ةنس ةرشع ينامث هتيالو تناكو

 .أ')هلعأ هللاو ،قافتإلا ىلع هتيالو

 :يدمحيلا رفيج نب انهملا مامإلا
 موي ةمامإلاب هل دقع ،يدزألا يصورخلا يدمحيلا يححفلا رفيج نب انهملا مامإلا

 بهذم لهأ راثأ ءىطوف ،ةنس نيتئامو نيرشعو تس ةنس بجر رهش نم ةعمجلا

 هل ناكو ،لدعلاو قحلا رهظأو .لطابلا رمدو ،ةيتضرلا مهتريسب راسو ةماقتسالا

 ٤٤٣. ص هسفن ردصملا ()



 دحأ موقي الو ،مصخ ىلع ًأمصخ نيعي الو ،هسلجم يف دحأ ملكتي ال «مزحو طبض
 ركسعلا ]٢٩٢[ نم ةقثلا هيلع يرجت نمم حأ لخدب الو ۔أدعاق ماد ام هناوعأ نم

 ،لضعأ بان هل ناكو ةمئألا نم هلبق دحأ هغلبي مل ام ةبيهلا يف غلبو ،حالسلاب الإ

 رظنلا نبا لوقي كلذلف ،لاحلا يف ناسنإلا كلذ تومي بضغلا دنع ناسنإل هزربأ اذإ

 دبع هل لاقي الجر ةقدصلا ىلع ىلو دقو . (لضعأ نوبز بان نع زرتفي) هتيمال يف

 لخدف ،ةيشاملا ىلإ هلسري ناكو ،حنم لهأ ةبض ينب نم يبضلا ناميلس نب هللا

 هيلع تبجو دقو ،رفعج نب ميسو هل لاقي مهنم لجر ىلإ لصوو ،ةرهم ضزأ

 ،هللا دبع ىلع مالكلا ميسو ظلغأو ،ةدحاو ةضيرف الإ يطعي نأ عنتماف ،ناتضيرف

 هنع تكسف ،مكباحصأ روبق ىلإ رظناف ألإو ةةضيرف ذخأت تئش نإ :هل لاق ىتح
 نع يف هللادبع رخأت ،ًازع ىلإ الصو املف .لامج لجر هللادبع دنع ناكو ،عجرو

 وهو ‘مامإلا ىلع لامجلا مدقف ،انهملا مامإلا ىلإ لامجلا لسرأو ،اهب هلزنم ناكو

 فيكو ،كلادبع نع هلأسف ،لامّجلاب اعد .هسلجم نم عفترا املف ،مكحلا سلجم يف

 ابب ادحأ ربخت ال :لامجلل مامإلا لاقف ميسو نم ناك امب هربخأف ،هرفس يف ناك
 هلأس ،ناميلس نب هللادبع لصو املف ،نامتكلا يف هيلع دكأو .كلذ متكاو ،هب ينتربخأ

 ىلإ كلذ هتقو يف مامإلا بتكف ،لاَّمجلا هربخأ ام مب هربخأف ،ميسو ربخ نع مامإلا

 يرهملا رفعج نب ميسوب مترفظ اذإ :نالعج يلاوو ،وانس يلاوو ،مدأ يلاو

 لصح دق هنإو ،هنم تقثوتسا دق ينإ :مدأ يلاو هل بتكف ،ينوملعأو ،هنم اوقثوتساف

 باحصأ نم ةعامج عم ،شراقملا يبأب فورعملا ،يدمحيلا ىيحي هيلإ مامإلا ذفن ام

 ةيرق يف مهوقلف ،ىرخأ ةبيتك ذفنأ مث ،فيانملاب مهوقلف ،ىرخأ ةبيتك ذفنأ مث ،ليخلا
 حامرلاو لسارتت بئاتكلا لزت ملف ضحنم ةيرق يف مهوقلف ،ىرخأ ةبيتك ذفنأ مث زع

٩١



 نأ دحأ ردقي ال ةنس ثكمف ،هسبحب مامإلا رمأف ،ىوزن ىلإ هب اولصو ىتح ههلمتحت

 ىلع اوثاغتساف ،ةرهملا نم ةعامج لصو ىتح ،هرمأ نع لأسي الو هيف هركذي
 نأ امإ :لاصخ ثالث مهيلع طرشو هقالطإ ىلإ مهباجأف ،دمحيلا هوجوب انهملا

 لوح لك ةيشاملا اورضحي نأ امإو .برحلاب اونذؤي نأ امإو .نامع نع اولحتري

 لديو ،ءيش اهنم فلختي ما هت هنأ ،لدعلا اهروضح ىلع دهشيو ،ىوزن ركسع ىلإ

 براحن انسلف ،برحلا امأو ،اننكمي الف لاحترالا امأ :اولاقف ،مالب لدعملا دوهشلا

 مهلبإ نورضحي اوناكو ،دوهنشلا .امال ا لع كلذ دنعف ،اهرضحنل ،لبإلا امأ و ؤ مامإلا

 ةيحالطصالا ةغللاب ةماعلا اهيمست يتلا ةناوطسالا هذه نإ :ليقو رودت ةنس لك يف

 مهلبإ اورضحيل ،ةرهم ينبل ةمالع ،انهملا نمز يف تينب ،قرف دلبب يتلا ةيصقنلا

 ينب نم هعم نمو ىينادنلجلا نسور نب ةريغملا جرخو.باوصلاب ملعأ هللاو ،اهدنع

 وبأ ناكو ماوت ىلإ اولصوف نيملسملا ىلع ةاغب ةنتفلا لهأ نم مهريغو ،ىدنلج
 ىضم ،نيملسملا كلذ غلب املف ،حاضولا ابأ اولتقف ،انهملا مامإلل اهيف ايلاو حاضولا

 انهملا مامإلا لبق نم راحص ىلع ايلاو ذئموي ناكو ،هلا همحر ،ناورم وبأ هيل

 املف .دنهلا نم هعم نمو يدنهلاو راطملا هيلع لمتشاو ،لاجرلا نم هعم نمب

 نم برهو ،مهنم لتق نم لتقو ،نيغابلا ىدنلجلا ينب هللا مزهو ،ماوت اولصو

 ،ىدنلجلا ينب رود ىلإ شيجلا ءاهفس نم هعم نمو يدنهلا راطملا دمع .بره

 يكخف ]٧٩٣[، ةطوبرم اهريغو رقب نم باودلا رودلا يف ناكو .رانلاب اهوقرحأف

 يف يضمي مث ،هبايثو هندب لتبي ىتح ،جلفلا يف هسفن يقاي ناك ،ةيرسلا نم الجر نأ

 نوعبس تقرتحا دقو ،نارينلا نم اهسفنأ يجنتتف ‘ ،اهلابح باودلل عطقي ىتح .رانلا

٩٢ 



 ىلع نجرخ ىدنلجلا ينب نم ةوسن نإ :اضيأ يكحو ،أ'أةفرغ نوسمخ ليقو ،ةفرغ

 ‘ءا رحصللا يف هللا ءاش ام نثكمف ‘ ةم نهعمو ۔ تابراه ءا رحصللا ىلا نهه وجو

 ماعطلا نيل سمتلت اليل ةيرقلا ىلإ ةمألا تقلطناف ،بارشلاو ماعطلا ىلإ نجتحاف

 نبللا ةيقسأ نم ءاقسو ،قيوسلا نم ائيش تدجو فةيرقلا ىلإ تلصو املف ،بارشلاو
 ‘ ةيرسلا نم لجر اهب رصبف ءام اهئاقس يف تلمحف . جلفلا ىلا تدمعف ۔ ء انإ رسكو

 ذخأف ة قرطلا ضعب يف لجر اهكردأف . قيوسلاو ءاملاب ةوسنلا وحن تهجوت دقو

 ت ةفتا و ؤ اهنع فرصنا مث كقا رأف ءاملا ذخأ و ضرأل ١ يف هاقلأف ذ قيوسلا اهنم

 نع حصو هلوق لبقي ملف ،هنع ىهن دق هنأو ،اذهب رمأي مل ناورم ابأ نأ تاياورلا

 فاصنإلا ىلإ امهعفدف ،مهلزانم تقرحأ نيذلا موقلا ىلإ نيلجر ثعب هنأ ،مامإلا
 يبأ عم اوعمتجا نيذلا نأ تايا ورلا تقفتاو قحلا نم مهل بجو ام مه وطعي نأ و

 ناورم ىيبأ باتك هاتأ املف ۔أريثك اقلخ عمج دق مامإلا نأو افلأ رشع انثا ،ناورم

 ىلإ هركاسع تعجرو ،ريسملاو جورخلا نع كسمأ ،ىدنلجلا ينب ىلع رصنلاب

 خيرات باتك ىلع تفقو دق :لوقي يناديبعلا دمحأ خيشلا تعمسو .اهنطاوم

 يذلا باتكلا اذه لعلو .بهذلا ج ورم هامس يذلا خيراتلا باتك ريغ ۔ يدوعسلل

 نم هنأ بهذلا جورم يف يدوعسملا هركذ يذلا طيسولا باتك دمحأ خيشلا هركذ

 انبرشو ،طقسم ةدلبب انلزنو :ليوط مالك دعب يدوعسملا لوقي هيفو :لاق ،هخيراوت

 ،رفيج نب انهملا مامإلا انل ليقف ،نامعب مئاقلا مامإلا نع انلأسو ،ةبذعلا اههايم نم
 عمج لعلف ۔ ح السلا نّيكاش لجا رو بكار نيب افلأ نوعبرأ هتيار تحت عمتجا دقو

 .باوصللاب ملعأ هللاو مهريغ برحل وأ ،ىدنلجلا ينب برحل ركاسعلا هذهل مامإلا

 ٤٤٤. ص هسفن ردصملا ()

٩٣ 



 .مامإلا رصت اذح الجر مجحي أماَجح موي تاذ ىأر هنأ انهملا مامإلا نأ ينغلبو

 ناسح ريس انهملا مامإللو ةةرامإلا رصق اذح مدلا عيبنت نع هاهنو ماجحلا رجزف

 نم رشع سداسلا موي ىوزنب هتافو تناكو ،هتبيهو هتوطس نم ناش اهيف هل رابخأو

 نينس رشع تام نأ ىلإ ةمامإلا يف هثكمو ،نيتئامو نيثالثو عبس ةنس رخآلا عيبر

 يفو .نورزاؤمو نولاوم هلو نوضار هنع نوملسملاو تامو غأمايأو ارهشأو

 دمحم خيشلا نإ :اهيف لوقي هللا همحر ١) )ناطحق نب دلاخ ناطحق يبأ خيشلا ةريس

 اناك امنإو ،هتمامإ هب لوزت ،انهملا نم ثيدح ىلع يناعلطأ ريشبو ا""بوبحم نبا

 .ا""با وصلاب ملعأ هللاو ،ةريرس هنم نآ ربي

 :كلام نب تلصلا مامإلا

 ينميلا يدزألا يصورخلا يراشلا كلام نب هللادبع نب كلام نب تلصلا مامإلا

 8رفيج نبانهملا هيف تام يذلا مويلا يف ةمامإلاب هل عيوب ،روهشملا ،لداعلا ،كسانلا

 ،بوبحم نب دمحم ملعلا يف مهمامإو مهسيئرو ،نيملسملا نم اياقب ذئموي ناكو

 قحلاب راسف ،هلبق نم لدعلا ةمئألا هيلع عيوب ام ىلع كلام نب تلصلا اوعيابف

 نم ،صورخ ينب يداوب ةعقاولا راجه لهأ نم :ناطحق نب دلاخ نب ناطحق وبأ خيشلا ()
 ."ناطحق يبأ باتك" ب فرعي عماج باتكو ةروهشم ةريس هل ،ةعبارلا ةقبطلا ءاملع ريهاشم

 ٢٦. ص ،۔نامع مالعأ ليلد رظنأ

 نب يؤل ىلإ هبسن لصتي ظةريبه نب فيس نب ليحرلا نب بوبحم نب دمحم :بوبحم نب دمحم "ا
 نب تلصلا مايأ ءاملعلاو ملعلا ةسائر ىلوت .هرصع يف نامع ءاملع رباكأ نم يشرقلا بلاغ
 وه هللادبع هنباو ،هللادبع يبأب فرع ،يرجهلا ثلاثلا نرقلا نم لوألا دقعلا يف يصورخلا كلام

 فرعت ةيبهذلا ةلسلسلا هذه تناك دقل .بوبحم نب دمحم نب هللادبع نب ديعس يضرلا مامإلا اج

 ةبوجأ بوبحم نب دمحم خيشللو راحص اونكس يدهو ملع تارانم اوناك مهعيمجف ،ليحرلا لآب
 ١٥٠. ص .مالعأ ليلد رظنا ۔نامعب يمالسإلا هقفلا بتك اهب تألتما ،ةيهقف

 ٤٤٤ - ٤٤٥. ص هسفن ردصملا :ناحرس نب ديعس ،يوكزأل ا"

٩٤ 



 ركذ الو ،هوعياب نيذلا نم ةلمج نيملسملا خايشأ نم ينف ىتح هللا ءاش ام لدعلاو

 ]٧٩٤[ .نسأو ربك ىتح ۔هلبق دحأ رمعي ملام ةمامإلا يف رمعو هقراف ادحأ نأ

 عمسلاو لقعلا امأو ،نيلجرلا لبق نم هفعض ناك .امنإو مايقلا نع فعضو

 ربتخي نأ هللا دارأو ،هلجأ باتكلا غلب املف ©فعضب مهيف ملكتي عمس دحأ ام ،رصبلاو

 هعبتا مث .أ')ىسوم نب ىسوم مهيلإ راسف ،مهلبق نم نيذلا ربتخا امك ،نامع لهأ
 نع لزتعاو ،ةمامإلا نع فعضو ،تلصلا نع ةيعرلا تلذاختف .قرف لزن ىتح

 موي كلذ ناكو رظنلا نب دشارل ةمامإلا ىسوم نب ىسوم دقعف فةمامإلا تيب

 ةمامإ تناكو ،نيتئامو نيعبسو ثالث ةنس جحلا رهش نم تلخ لايل ثالثل سيمخلا

 ةعمجلا ةليل هتافو تناكو .مايأ ةينامثو رهشأ ةعبسو ةنس نيثالثو اسمخ تلصلا

 ةملعلا ملاعلا يفوت همايأ يفو ،نيتئامو نيعبسو سمخ ةنس ةجحلا يذ نم فصللل

 ،نامع يف ةنتفلا تعقو مث راحص ةدلبب ،هللا همحر بوبحم نب دمحم ۔ءاملعلا مامإ

 اوفلتخاو ،لاوقألاو ريتسلا مهنيب ترثكو ،تاوادعلا تتتشاو ،ةنحألاو ةنحملا تربكو

 دتشاو ،لاقلاو ليقلا مهنيب مظعو ،تازبلا مهنيب تعقوو ،مهيأر قرفتو ،مهنيد يف

 ءاملعلا مامإ نبا وه ،يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف شاع ضاق دئاق ،ريزو :ىسوم نب ىسوم (

 رضنلا نب دشار اوعياب نممو .يصورخلا يدزألا كلام نب تلصلل اريزو ناك 4 يلع نب ىسوم

 نازع هتبثأف ،دشار مامإلا دعب ،يصورخلا ميمت نب نازع ةعيب رضح مث ،تلصلا مامإلا نم الدب
 ءاضقلا نع نازع مامإلا هلزعف ،نحإلاو ءاضغبلاو ةوادعلا امهنيب تعقو مث ،ءاضقلا ىلع

 .لتقو ،ىسوم نب ىسوم ةلتاقمل يكزإ ىلإ اوراسف ،نينوجسملا ةفاك مامإلا قلطأو ،هنم فوختو

 ١٥٦. ص ،نامع مالعأ ليلد رظنا

٩٥ 



 هلزعو هيلإ راسو ،هللضو ،هقتسىفو ،دشار نم ءىرب ىسوم نإ مث ،لاتقلا مهنيب

 .ا')لوطي اذه يف ثحبلاو

 :ميمت نب نازع مامإلا
 هرادو ، يدزأل ا يصورخلا دمحأ نب حلاص نب دمحأ نب ميمت نب نازع مامإلا

 لايل ثالثل ءاثالثلا موي ةمامإلاب هل عيوب «صورخ ينب يداو يف ةيرق يهو ،ةافسملا

 نم ةعيبلا رضح نممو ،ةنس نيتئامو نيعبسو عبس ةنس رفص رهش نم نولخ

 نب ناًزعو ،ا"يلع نب ىسوم نب دمحمو ،أ" )يضاقلا دمحم نب رمع تاقثلا خئاشملا

 امهضعبل ني يلو نازعو ىسوم ثبلف ،أ"ناميلس نب دمحم نب رهزأو ،أ“'ربزهلا

 نع ىسوم نازع لزعف ،نجإلا امهنيب تعقو ىتح ،نامزلا نم هللا ءاش ام ضعب

 ةفاك هيف قلطأ .شيجب ىسوم نازع لجاعف ،ىسوم نم نازع فوختو ،ءاضقلا
 يكزا لفأ ىلع اوعضوو ،رازنلا ةرجح اولخدف ،يكزإ ىلإ اوراسف ،نينوجسملا
 ۔ءايحأ مهو اسانأ اوقرحأف ،نارينلا اهيف اومرضأو “بهنلاو .بلسلاو .رسألاو لقلا

 8رونجلا ةلح نم رجحلا دجسم دنع يتلا ةدرلا تايصح عم ىسوم نب ىسوم لتقو
 نئاغضلا تمظعو ،نتفلا تدتشاف ،مهلبق دحأ هلعفي ملام يكزإ لهأ يف اولعفو

 ٤٤٥ - ٤٤٦. ص ،هسفن ردصملا :ناحرس نب ديعس ،يوكزألا ()
 مل نيذلا ءاملعلا نم ناك “يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف شاع هيقف ،ملاع :يضاقلا دمحم نب رمع )٢(

 مالعأ ليلد رظنا .يدمحيلا رظنلا نب دشار ةمامإ يف اوبغرو ،كلام نب تلصلا ةمامإب اوضري

 ١٠. ص ،نامع

 ،ريبك ملاع ،ىسوم نبا ىسوم وخأ ،۔ةرزع نب يلع نب ىسوم نب دمحم :ىسوم نب دمحم ٣)
 ١٥٠. ص ‘،نامع مالعأ ليلد رظنا .رظنلا نب دشارل افلخ ميمت نب نازع ةعيابم يف هاخأ كراش

 نيذلا ءاملعلا ةلمج نم ناك يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف شاع ،ملاع ،هيقف :ربزهلا نب نازع (٤)

 ١١٧. ص ‘،نامع مالعأ رظنا .ديمح نب كلملا دبع مامإلا ةافو دعب كلام نب تلصلل ةمامإلا اودقع
 يناثلا فصنلا ءاملع نم ،يويسبلا ناميلس نب دمحم نب رهزألا :ناميلس نب دمحم نب رهزأ اا
 فيس ،يشاطبلا :رظنا .ميمت نب نازع مامإلا اوعياب نيذلا ءاملعلا ةلمج نم ناك ،ثلاثلا نرقلا نم

 ٥٢٣. ص ١. ج ،نايعألا فاحتا :دماح نب دومح نبا

٩٦ 



 ىوآو ردق امب هبحاص ةءاسإ بلطي قيرف لك لعجو ،نحملا تمقافتو ،نحإلاو

 نع فلخت نم ةقفن ح رطو ة تاقفنلا مهيلع ى رجأ و ؤ هباحصأ نم نيثدحملا نلا زع

 ناش ةنس نابعش نم تيقب ةليلل دحألا موي هذه ةعقولا تناكو ،يكزإ ىلإ ريسملا

 يشرقلا يراوحلا نب لضفلا جرخ ،ةعقولا هذه لجأ نمف ۔ نيتئامو نيعبسو

 ،نادحلاو ةيرضملا كلذ ىلع هتقباطو ،يكزإ لهأ نم لتق نمب ارئاث ا")يرازنلا

 لاجرو ،("ينادحلا هللادبع هب قحلو ،ةنطابلا لهأ نم ،ثراحلا ينب نم سانأو
 نب يرا وحلا هعم ج رخف ،نا دحلا ىلا عجر مث ،وجلا ما وت ىلا لضللا جرخو ۔“ ناحلا

 هذه نم لاوش نم رشع سداسلا موي كلذو راحص ىلإ اوضمو ،أ"يتولسلا هللادبع

 موي كلذو » رهشلا اذه نم نيرشعلا و ثلاثلا موي راحص ١ ولخدو ةروكذملا ةنىنلا

 بطخو ‘ ٤) )ناميلس نب ديز سانلاب ىلصف ةعمجلا ةالص ٩٥ ٧] [ ترضحو ۔“ هعمجلا

 مويو 4 ةعمجلا ةيقب اهيف اوماقاو ،ربنملا ىلع يتولسلا هللادبع نب ي راوحلل اعدو

 نم هعم نمو ۔“ يئانهلا ماحمح نب فيهأل ا ةبراحمل ، دحألا ةيشع اوجرخو ،تببىنلا

 مهيلإ هَّجو ،مهجورخب عمس اسل ،ميمت نب نازع نأ كلذو ،ميمت نب نازع باحصأ
 نب مهف مهيفو ‘ دمحلا نم ةع امج يف ةءانه ينب سيئر ُ ماحمح نب فبهأل ١

 ،يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف شاع هيقف ملاع ،يماسلا يراوحلا نب لضفلا :يراوحلا نب لضفلا )١(

 رظنا .هموق نم هعم نمو ىسوم لتق نيح كلذو ،كانه نم اشيج ةعيل .رسلا ةيحان ىلإ جرخ
 ١٢٩. ص ن نامع مالعا ليلد

 ثلاثلا نرقلا يف شاع ،يطمرقلا ديعس يبأب ىنكملا ينادحلا دمحم نب هللادبع :ينادحلا هللادبع ")
 .لزع مث .يصورخلا يدزألا نسحلا نب دمحم خيشلا دعب ةارشلا ىلع ةمامإلا ىلوت ،يرجملا
 ١١٤ - ١١٥. ص ،نامع مالعأ ليلد رظنا

 ءامعزلا دحأ ناك ةيرجهلا ثلاثلا نرقلا يف شاع دئاق :يتولسلا هللادبع نب يراوحلا ")
 يف تلصلا نب ناذاش يقال يذلا هشيج ةداق دحأ ناكو ةرظنلا نب دشار مامإلا مايأ نيروهشملا

 ٥٣. ص ،نامع مالعأ ليلد رظنا .ىوزن

 .هل ةمجرت ىلع رثعن مل :ناميلس نب ديز اا

٩٧ 



 ةرظن نب تلص ىلإ اولسرأو ،ةنطابلا نم أزجم اوغلب ىتح اوراسف )ثراو

 يراوحلا نب لضفلا مهيلإ لصوو ،لاجرلاو ليخلا نم هعامج يف مهيلإ جرخف

 ةريثك قلخ ذئموي ةيرضملا نم لتقف ،لتقلا مهيف اوعرشأف ،هللادبع نب يراوحلاو
 رهش نم نيقب لايل عبرأل نينثإلا موي ةعقولا هذه تناكو ،مهيلع ةميزهلا تعقوو
 مهنيب ديزتو نامع لهأ نيب مكارتت 3

 فلسلا راثآ الو ،هللا باتك اوفتقي مل ۔أوهلو ابعل مهنيب ةمامإلا رمأ راصو ،نحإلا

 ملل ،ةعيب ةرشع تس دحاو ماع يف اودقع مهنأ ىتح مهدادجأو مهئابآ نم حلاصلا

 نب ريشبو ۔أ")مساقلا نب دمحم مهيلإ جرخ ،هلجأ باتكلا غلب ىتح ةدحاوب اوؤيفي
 ذئموي اهب ناكو ،نيرحبلا ىلإ اودصقو٬بلاغ نب يؤل نب ةماس ينب نم ،رذنملا
 دضتعملا ةحلط نب دمحأ سابعلا وبأ وهو ،دضتعملل الماع يطمرقلا رون نب دمحم

 يطمؤقلا رون نب دمحم ذئموي نيرحبلاب ناكو ،قثاولا نوراه نب دمحم يدتهملا نبا
 هالأسو .ةيريمحلا ةقرفلا نم مهباصأ ام هيلإ ايكش ،هيلع امدق املف ،دضتعملل الماع

 راشأو .كلذ ىلإ امهباجأف ةريثك ءايشأ يف هاعمطأو نامع ىلإ امهعم جورخلا

 ناديري امدق امهنأو ،امهرمأ هيلإ اركذيو ،دادغبب دضتعملا ةفيلخلا ىلإ ابهذي نأ امهيلإ
 رون نب دمحم عم ريشب دعقو ،دادغب ىلإ مساقلا يبأ نب دمحم راسف .هترصن

 رون نب دمحمل هنم جرختساو ،رمألا هل ركذ ةفيلخلا ىلإ دمحم مدق املف ، نيرحبلاب

 نب دمحم ذخأ ،رون نب دمحم ىلع مدق املف ،نيرحبلا ىلإ عجرو ،نامع ىلع ادهع
 ماشلا نم سانأ هعم لصحو ،رازن ةصاخو ،لئابقلا رئاس نم ركاسعلا عمج يف رون

- 

 ةثالث ناسرفلا نم هعمو ،افلأ نيرشعو ةسمخ يف نامع ديري جرخف ،ءيط نم

 ءامعز دحأ ،دمحيلا نم يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف شاع ،يبلكلا ثراو نب مهف :ثراو نب مهف ()

 مامإلا نم ًألدب ،رظنلا نب دشار ةعيابم يف يلع نب ىسوم نب ىسوم اوعياب نيذلا ،نامع يف موقلا

 ١٢٩. ص ،۔نامع مالعأ ليلد رظنا .كلام نب تلصلا

 ىلإ بسني ةيرجهلا ثلاثلا نرقلا يف شاع ملاع حبسملا نب مساقلا نب دمحم :مساقلا نب دمحم )٢)

 ١٤٩. ص ،نامع مالعأ ليلد رظنا . لئامس برق ( ليه ) ةيرق

٩٨ 



 يفو ةليزجلا ةعتمألا مهدنعو ،نشاوجلاو عوردلا مهيلع سراف ةئامسمخو فالآ

 :('))رعش رون نب دمحم لوقي كلذ
 بر ًَكخمميكحهاقنتألاقم اهلهأو نامع أأَتع غلبم نمأ

 بذكي سيل يذلا نظلا كل نظي هبلق فرصتل بابسأب ريصب

 بيغ هنع مهو اولاق ام فرعيو مهبولق يف ام موقلا هوجو يف ىري

 اوبرشاف دربملا ءاملا بذعأ نمو مكتابيط نم موق اي اولكف الأ

 كلتضقتت اهبابسأ همعن ىرأ يننإف سوفنلا تانابل اوضقاو
 "بلطت لحرلا ىدل تلاز ال سراوف مكل اوبدن دق نيدلا لهأب ينأك

 ]٧٩٦[ "بضغتو ىضرت سابعلا ىتف كلمل اهلك ناندع ءانبأ نم سراوف

 تقوفتو ةيبصعلاو فلخلا اهلهأ نيب عقوو «تبرطضاف ،نامعب هربخ لصتا مث
 ملسأ نم مهنمو ،هلامو هلهأب نامع نم جرخ نم مهنمف ،مهبولق تتشتو ،مهؤارآ
 نمو ،("يميلتسلا لالب نب كلملادبع نب ناميلس جرخف ههلايتحا ةلقب ناوهلل هسفن

  

 ٤٤٦ - ٤٤٧. ص ،هسفن ردصملا :ناحرس نب ديعس ،يوكزألا ()
 ٤٤٨. ص هسفن ردصملا ا")

 داوق دحأ ناك ،يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف شاع ،دئاق :يميلسلا لالب نب كلملا دبع نب ناميلس "

 ،يراوحلا نب لضفلاو ،ينادحلا هللا دبع نب يراوحلا ض هبرح يف ميمت نب نازع مامإلا شيج
 عضومب بتوع رهظ نم مايخلاب ناشيجلا ىقتلا «يوكزألا يلع نب ىسوم نب ىسوم لتق دعب

 .اهب ماقأو ،زمره ىلإ دعب اميف بهذو ،ةكرعملا يف رصتناو ،انسح اءالب ىلبأو ،عاقلا ىمسي
 ثيح .هتيمال يف ديرد نبأ هدصق يذلا وهو ،نامع ىلإ ةدوعلا نم اسأي ،الاومأو اراد اهب ذختاو

 :لوقي

 لون وهو ادجنم رتولا كردت امدق مزعلا درج ناميلس اي
 ٨٣ ٨٤. ص ،نامع مالعأ ليلد رظنا

٩٩ 



 .ةرصبلاو (" زاريش ىلإ مهيلهأو مهلاومأب راحص لهأ جرخو ،أ"زومره ىلإ هعبتا
 ءاعبرألا موي ،ماوت ىلإ لصوو.رافلج حتتفاف ۔هركاسعو هدونجب رون نب دمحم مدقو

 ،احرلاب تناك بورح دعب ،نيتئامو نينامث ةنس مرحملا رهش نم نولخ لايل تسل

 ،ميمت نب نازع نع سانلا تلذاختو ىوزن دصقو ،اهيحاونو رسلا ىلع ىلوتساو

 ،ىوزن ىلإ رون نب دمحم لصوو ،ناشلا دمس ىلإ ىضم مث ىوزن نع جرخف

 عقوف ،ميمت نب نازع قحلف ،ناشلا دمس ىلإ ادصاق ىضم مث ،ىوزن هل تملسو

 سمخل ءاعبرألا موي كلذو ،لازنلاو برضلاو نعطلا دتشاو ،لاتقلاو برحلا مهنيب

 نب نازع لتقو ،نامع لهأ ىلع ةميزهلا تناكف ،ةنسلا هذه نم رفص نم نيقب لايل

 .مهسفنأب ام اوريغ لب ،مهب ام هللا ريغي ملو ،اهلهأ دي نم نامع تجرخو ،ميمت

 نوكي نأ ٥وي دحاو لكو ،ةسائرلا يف ةبغرو ،كلملل ابلط مهنيب مهبرحو مهلاتق ناكو

 هللا عزنف ،مهنيد اودسفأو مهيلع هللا طلسف ،هوب هيلإ لام نم ديب وأ ،هديب كلملا

 نأ ىلإ اهوكلم ذم ةيضابإلا ةلود تناكو ،مهّودع مهيلع طلسو ،مهتلود مهنع

 هللاو ءاموي رشع ينثاو أرهش الإ ةنس نيتسو ثالثو ةنس ةئام مهيديأ نم تجرخ
 دمحم عجرو ،دادغبب ةفيلخلا ىلإ ميمت نب نازع سأرب رون نب دمحم ثعبو .ملعأ

 نامع خئاشم بتاك يئانهلا ماحمح نب فيهألا نإ مث .اهب ماقأو ،ىوزن ىلإ رون نبا

 ،نامع نم هجارخإو ،رون نب دمحم ةبراحم ىلإ مهوعدي ،ناكم لك نم اهلئابقو

 ناتسجسو نامرك ىلإ دنهلا هعتمأ لقنتو بكارملا اهيلإ رحبت ،رحبلا يف ةنيدم :زومره ()
 ،٥ج ،نادلبلا مجعم :هللادبع نب توق اي ۔يومحلا رظنا .زمره اهيمسي نم سانلا نمو ،ناسرخو
 ۔٢٠٤ص

 ةبذع .ثرومهط نب زاريش ىلإ ةبسن زاريشب تيمس :ليقو سراف دالب نم ةبصق :زاريش "ا
 .ءاملعلا نم ريبك ددع بسني اهيلإو .تاريخلا ةريثك ،ءاوهلا ةحيحص ۔‘ءاملا

 ٣٨٠. ص ،٣ج ،نادلبلا مجعم :هللادبع نب توقاي.يومحلا رظنا



 د يري ،رارج سيمخو مخض ركسب راسف يلإ اولبقأو ،هوباجأف ،كلذ ىلع مهثحيو

 ناكو ،هركاسعب فيهألا هعبتاف ،ابراه جرخف ،هبلق يف بعرلا لخدف ،رون نب دمحم

 ،نامع نم جرخي ىتح .اديور أديور هفلخ نوريسي لب ،هوقحلي ال نأ بئاصلا يأرلا

 هوقحل ىتح اعيرس اوراسف ،ألوعفم ناك أرمأ هللا يضقيل نكل ،هنع اوعجريف

 نوكت نأ تداكو ،نيقيرفلا يف حارجلاو لتقلا رثك ىتح ،اديدش الاتق اولتقاف ،أ')امدب

 امنيبف ،أ""بيسلا ةدلبب رحبلا لحاس ىلع هوؤجلأف ،هدنجو رون نب دمحم ىلع ةميزيلا

 لك ىلع لاجر ةيرضملا نم مهيلعو ،همدق لهأ نم بكر مهيلع علط ذإ كلذك مه

 ىلع ،رون نب دمحمل أددم ضيماشلا دمحم نب ةديبع يبأ لبق نم مهو ،نالجر لمج

 اوذخأو ،مهلحاور نم اولزن ،نيركسعلا نم أبيرق اوناك املف ،هباحصأو فيهألا

 لاتقلا مهنيب عقوف ة هباحصأ و فيهألا ىلع رون نب دمحم عم اولمحو ،مهتحلسأ

 لتقو ،نامع لهأ ىلع ةميزهلا تعقوف ،رون نب دمحم ىلع ةميزهلا نوكت تداكو

 الإ نامع لهأ نم ملسي ملو مهريغو هرئاشع نم ريثك قلخو ماحمح نب فيهألا

 ،نامع ةفاك ىلع ىلوتساو ،ىوزن ىلإ رون نب دمحم عجرو ]٧٩٧[ ،هلجأ رخأت نم

 دمحم لوقي كلذ يفو ،دالوألاو ثرحلا هيغبب كلهأو دالبلا يف ثاعو ،اهلهأ قرفو

 :() رعش يدزألا ديرد نبا

 قاوسأ نم تناك ،ابد عم ركذت :ليقو ،نامع يحاون نم ةدلب ظةيناث فيفختو هلوأ حتفب :اَمَد )

 نم ةعطق يف ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باتك انعاج :لاق ،دادش وبأ اهنم ،ةروهشملا برعلا

 ٤٦١. ص ،٢ج ،نادلبلا مجعم هللا دبع نب توقاي يومحلا :رظنا .نامع ىلإ ميدأ

 . اقباس ابد وأ امد ةنيدم يه ةيلاحلا بيسلا ةنيدم :بيسلا ا"

 ٤٤٨ - ٤٤٩. ص ،هسفن ردصملا ::ناحرس نب ديعس ،يوكزألا ا"



 اردحنم توملا توفي ال

 دبل وذ فائثكألا عرفم

 مهد > ى أخ ار هد نل

 اولتق مف نإ مهئاكب ام
 انل ناب برحلا دسأ نإ

 هلصحيال نم مهلن
 ص . ٤٤
 مه رداصت ْن ة د دعأ

 هد - ” ب ريأ ١ وأ زرف

 مدو طلا ث خيش هب
 ه سرحب را د ًةملا و ل_وق

 ل غلاو باغلا هاتبأ

 لودجم لاصوألا صربم
 لو لفم ًك بال هدح

 ليضن لتقلل مهربص

 لبلا رأ موق مهللن

 ليصحت موقلا مارك يف
 ل يبانت مو ةمه و

 ليمت هِفام ادرط

 ليوارس أأ 4 ذم تص اذأ

 االو ابم جر
 ذف > 5 3 ١ ٣ ٨

 يدبألا عطقو ةةللذأ اهلهأ ةَزعأ لعجو ،نامع ىلع رون نب دمحم ىلوتسا املف

 8راهنألا نفدو ،ناوهلاو لاكنلا اهلهأ ىلع لحأو ،نيعألا لمسو ،ناذآلاو لجرألاو

 ،نيرحبلا ىلإ عوجرلا دارأ هنإ مث .اهلهأ يديأ نم نامع تبهذو .بتكلا قرحأو

 ،نيرحبلا ىلإ وه عجرو ،لاله نب دمحأ هل لاقي الجر .نامع ىلع الماع لعجف

 ىوزن ىلع لعجو ۔أ")الهبب هتماقإ تناكو .نامع رئاس ىلع ًالامع دمحأ لعجو

 يراوحلا ابأ نإ :موي تاذ هل ليقف ،دمحأ ابأ ىنكيو ةريحب هل لاقي الجر الماع

 )١) ص هسفن ردصملا ٤٤٩.

 يف نامع ةمصاع تناكو ،نامع قطانم مدقأ نم دعتو ،ةيلخادلا ةقطنملا يف ةنيدم :الهب ا"

 ظخيراتلا ربع الهب :رظنا .ةميدقلا اهتعلقو .يخيراتلا اهروسب رهتشتو ،ميدقلا خيراتلا تارتف
 ٩. ص ،م ٢٠٠٤ ىلوألا ةعبطلا

  



 يراوحلا يبأ ىلإ لسرأف ،ىسوم نب ىسوم نم نوؤربي باحصألا نم هعم نمو

 ،ماتسقلا يبأب فورعملا ديعس بارحم ىلع دعاق وهو ،يدنجلا هيلإ لصوف ،اًيدنج

 :كل لوقي دمحأ ابأ نإ :لاقف ،نارقلا أرقي رجفلا ةالص دعب ،يبجشلا دجسم وهو

 يدنجلا يقبف ،ةءارقلا يف ذخأو ةجاح هب يل سيل :يراوحلا وبأ لاقف ،هيلإ رس

 يف ثدحت ال :هل لاقف ةريحبلا لوسر هءاج ىتح ،هب لعفي فيك يردي ال ،أريحتم

 هتوعد امنإ :لاق يدنجلا نإ :ليقو ،ميظعلا نآرقلا ةكربب كلذو ،اثدح يراوحلا يبأ

 6هولتق ىتح ىوزن ىلع الماع ةريحبلا لزي ملو ،بارحملا يف همد َشطي الئل ،موقيل
 ىلع ،كلانه يجل يف ًاليلق رثوم باب نم لفسأ مهدنع فورعم هربقو هوبحسو
 .أملعأ هللاو ۔عوذجلاو دامسلا هيلع نوحرطي .قرف ىلعأ رمت يتلا ،زئاجلا قيرطلا
 مث ،لزتعا مث ،عارشلا ىلع يدمحيلا يدزألا يصورخلا نسحلا نب دمحم اوعياب مث

 يكلاملا ربزهلا نب نازع اوعياب مث ،هولزع مث .يصورخلا مساقلا نب تلصلا اوعياب

 يبأب فورعملا ،ينادحلا دمحم نب هللادبعل اودقع مث ،هولزع مث ،دمحيلا بلك نم

 مث ،ةمامإلا يف تامو ةيناث مساقلا نب تلصلل اودقع مث ،هولزع مث ،يطمرقلا ديعس

 يراوحلل اودقع مث ،تامو ]٢٩٨[ .رهش نم لقأ ثبلف ،ينتحسلا نب نسحلا اوعياب

 لهأ نم ءاهفسلاو قاتسفلا دي ىلع أذخآ ناكف ،ةعفادملا ىلع ينادحلا فرطم نبا

 تيب نع لزتعا ،اهلهأ يبجي نامع ىلإ ناطلسلا ءاج اذإ هنأ الإ ،اديدش اذخأ نامع

 ىلإ وه عجر ،ناطلسلا جرخ اذإو ،يغبلاو ملظلا نم هعنمي ملو ،هتيب ىلإ ةمامإلا

 )١) ص ،كهسفن ردصملا :ناحرس نب ديعس ،يوكزألا ٤٥٠



 الو ،لل الإ مكح ال :هلوح نمل لاقو ،هسأر ىلع ةمامإلا جات عضوو ةمامإلا تيب

 .أ')هلا ىصع نمل ةعاط

 ناطلسلا اذهو ،تام نأ ىلإ ،ةماس ينب نم سانأ ناطلسلا دنعرمألاب نيمئاقلا اوناكو

 دمحأ نب يلع ةفيلخلا وه ناطلسلا اذه نظأ :فنصملا لاق .دادغب ناطلس وه

 وهو .دادغب مالسلا ةنيدمب دضتعملا هوبأ هيف تام يذلا مويلا يف عيوب هنإف دضتعملا

 هل ذخأو ،نيتئامو نينامثو عست هنس رخآلا عيبر رهش نم نيقب نامثل نينثالا موي

 نورشعو فين ذئموي يفتكمللو ".ةقرلاب ذئموي يفتكملاو ،أ"اهللادبع نب مساقلا ةعيبلا

 عبسل نينثالا موي مالسلا ةنيدم ىلإ يفتكملا لوصو ناكو دمحم يبأب ىنكيو ،ةنس

 الملا يف هلوخد ناكو نيتئامو نينامثو عست ةنس ىلوألا يدامج نم نيقب لايل
 نم تلخ ةليل ةرشع ثالثل دحألا موي هتافو تناكو ،ةلجد ىلع ىنسحلا رصق لزنو

 ةثالثو هنس نيثالثو ىدحإ نبا ذئموي وهو ،نيتئامو نيعستو سمخ ةنس ةدعقلا يذ

 تس ليقو ،أموي نيرشعو نينثاو رهشأ ةعبسو نينس تس هتفالخ تناكو ،رهشأ

 ملعأ هللاو ،مهخيراوت يف سانلا نيابت ىلع أموي ةرشع ةتسو رهشأ ةتسو نينس
 مث :ةمألا قارتفا يف ةمغلا فش باتك بحاص لاق .فنصملا لوق ىهتنا ،باوصلاب

 ٤٥٠. ص هسفن ردصملا ()

 يلو ،ريزولا يثراحلا ديعس نب بهو نب ناميلس نب هللا دبع نب مساقلا :هللا دبع نب مساقلا ا")

 امولظ ناك نيتئامو نينامثو نامث ةنس يف هللادبع ريبكلا ريزولا هدلاو توم دعب دضتعملل ةرازولا

 دمحم نيدلا سمش ،يبهذلا :رظنا .هتومب سانلا تمش تام املو ،ةعامج دابأ ،ءامدلل ًاكافس ،ًايتاع

 ١٨-١٩. ص ،٤١ج ءالبنلا مالعأ ريس :نامثع نب دمحأ نبا

 رظنا .يقرشلا تارفلا بناج ىلع ةريزجلا دالب يف تارفلا ىلع ةروهشم ةنيدم :ةقرلا ا"

 ٥٨-٥٩. ص ،٣ج ،نادلبلا مجعم :هللا دبع نب توق اي يومحلا



 ءاج ذإ اهمع ليبس ىلع ىضمف ،أ")قرطم نب دمحم نب رمع هيخأ نبال اودقع

 مث .ةمامإلا تيب ىلإ عجر ناطلسلا ركسع عجر اذإو لزتعا .ناطلسلا ركسع

 ىلإ ةطمارقلا تعجرو ةمامإلا تيب نع لزتعاف ،نامع ىلإ ةطمارقلا تعاج

 ىلع تبلغ دق ةطمارقلا هذه تناكو ،ةمامإلا تيب ىلإ رمع عجري ملف ،نيرحبلا

 نب نسحلا ديعس يبأ ونب مهو ،لئابقلارثكأ مهعاطأ و ،ماشلاو ةكمو ،نادلبلا رئاس

 ةاكزلاو جحلاو موصلاو تاولصلا اولطبأ دقو ،أ" )يبانجلا تسرهب نب مارهب

 نم هوهلأتي مهنأ ىتح نيدلاو ملعلا نم نيقلمملا ءافعضلا ىلع هومو مهيلع فرخزو
 هيلع همايق ناكو ،يلع نب هللادبع دي ىلع هكلم لاوز ببس ناكو ،ىلاعت هللا نود

 عبس مهتبراحم يف ثبلف ظةريثك دونجو ةمج ركسع يف اوناكو ،لجر ةئامعبرأب
 نب يلع نب هللادبع نب نيدلا لامج لوقي كلذ يفو ،مهنم ةلودلا عزتنا ىتح ،نينس

 برقم )٣(.

 فرطم نب يراوحلا مابإلا همع ةافو دعب ةمامإلاب هل دقع :فرطم نب دمحم نب رمع ()

 ةطمارقلا تعاج مث ،ةمامإلا تيب نم لزتعا ،ناطلسلا ءاج اذإ .همع ليبس وحن ىلع ناك ،ينادحلا

 .عافدلا ىلع يدنكلا ديزي نب دمحم هدعب نم عيوب ،ةمامإلا تيب ىلإ دعي ملف ،تعجرو نامع ىلإ
 ٢٦٧. ص ج ،نايعألا ةفحت :ديمح نب هللا دبع نيدلا رون ،يملاسلا رظنا

 يبانجلا نارهب نب نسح ديعس يبأ نب دمحأ نب نسحلا :يبانجلا تسرهب نب مارهب نب نسحلا ("
 .ه ٣٦٦ ةنس ةلمرلاب يفوتو .ه ٣٥٧ ةنس ماشلا ىلع ىلوتسا .مصعألاب بقلملا "يطمرقلا

 ٢٧٥. ص ،٦١ج ‘ءالبنلا مالعأ ريس :نامثع نب دمحم نب دمحأ نيدلا يمش ،يبهذلا :رظنا

 (٣) ص ،هسفن ردصملا :ناحرس نب ديعس ،يوكزألا ٤٥٠ - ٤٥١.



 مهمجامج ىظش نم طما رقلا لس

 مهنأش نيرحبلاب لج نأ دعب نم

 اهكبانس ىشخت مهليخ لزت ملو

 اهلزانم يف سيق دبع اوقرحو

 اوكهتناو سمخلا تاولصلا اولطبأو

 هفرعن هلل ادجسم ونب امو

 تبد تناو مالجبإلا ىلإ انيمح ىتح

 انتداع مامعألا اونب اتتبلاطو

 دجن أدجام انم رسألا اودلقو

 هتبيقن نوميم ةميزعلا يضام

 ةفراطغ رغ هعبتت راسو

 امنخ ىلعلا دعب مهرداغو اقلف

 امرحلاو تاراغلاب ماشلا اوفجرأو

 امنأ ةرات ىشغتو قارعلا ضزلأ

 اممح اهتاداس نم زعلا اورّيصو

 امنص مهنم اوَتصنو مايصلا رهش

 امنسُه أمىئاق هوكردأ املك لب

 املظلاو بركلا ولجت سراوف انم

 اممص الو انيف أمكب دجت ملف

 امهد ثداح ام اذإ يفكيو يفشي

 ]٧٩٩[ اممه اهتاياغ ىلإ أرازن العأ

 (')منال نينرقلا يذ ةس تمحاز ول

 نب يلع نب هللادبع نيدلا لامج خيشلا نأ حصو :فنصملا لاق .ةليوط ةديصق نم

 اسحلا قراف امدعب نكسو ،عنص ام اهتاغبب عنص امدعب ")اسحلا نع عفترا دق برقم
 ءاملا ىلع فرشملا لبجلا يف رجحلاب انصح ينب نأ دعب اهب تامو ،أ")يويط ةدلب

 يبرغ طشو ،يقرش طش :ناطش يويطب ذإ يقرشلا طشلا ىمسملا وهو ،مجلا

 ةَرملا :نيترم يويط ىلإ تيضم دقو ،يبرغلا طشلا نم ءام رزغأ يقرشلا طشلاو

 ٤٥١. ص ،هسفن ردصملا ()

 ضرأب دسأ و ئط اهب يقتلت يتلا ةقطنملا يهو يسح عمج ىرخآ امو كلوأ رسكب :اسحلا )٢)

 ٢٥٧. ص 4 ٢ج ،نادلبلا مجعم : :هللأ دبع نب توقاي ،يومحلا : رظنا .دجن

 .ايلاح طقسم ة هنيدم لخا د ة ريغص ةقطنم : :ي ويط (٣)

 



 نيتسو عبس ةنس ىرخألا ةرملاو ،ةنس فلأو نيتئامو نيسمخو عبس ةنس ىلوألا

 نب يلع نب هللادبع نيدلا لامج خيشلا هانب يذلا نصحلا تيأرف ،فلأو نيتئامو

 تحتو ىدلبلا لخدم لوأ يف ،قهاش لبج قوف ةراجحلاب ينبم نصح وهو ،برقم

 اهلهأ ينارأو ،هبارش اغئاس ابذع رحبلا ىلإ باسني هؤامو ،روكذملا طشلا لبجلا اذه
 هيلع يقبو ،يوديلا رهنلا هامسو ،روكذملا نيدلا لامج خيشلا هثدحأ يذلا رمنلا

 ىلع باسني .قهاش لبج يف وهو ،هربق عضوم اهلهأ ينارأو ،ةياغلا هذه ىلإ مسإلا

 يذلا وه لبجلا اذه امنإو ،طشلا ىلع شيشحلا تبن دقو ،روكذملا طشلا لبجلا كلذ

 مدقلا ذإ ،ربقلا لوصو ىلإ هيقتري نأ دارأ نمل ةليح الو ،نيدلا لامج خيشلا هيف ربق

 يناثلا بناجلا امأو .هتسلم طرفو هتدالصل هيلع وطخلا ىلع ردقت الو ،هيف قلزنت

 ىلإ كلذك نوردقي ال لب ،مهريغو نايعرلا هسأر ىلإ لصت الف ،لبجلا اذه نم

 غلبي ىتح طشلا اذه هلفسأ ىلع باسني يذلا رخآلا بناجلا نمو ،هنم ربقلل مهلوصو

 هرتست ،لبجلا اذه فوهك نم فهك يف وهو ،ربقلا عضوم ىري ،جاجألا رحبلا ىلإ

 نصح عضوم أضيأ دلبلا لهأ ينارأو هيلإ ةيؤرلا نع رظنلا عنمت راجشأو باشعأ
 8زئاجلا قيرطلاو هموسر الإ نصحلا اذه نم تيقب امو ةيلاع ءامص ةرخص ىلع

 ءأ"دلاخ ينب يداوو ،أ")مابيمو ،أ')اميس ىلإو ،نصحلا ةامسملا ةلحلا ىلإ هيلع رمت

 بحاص لاق ول ،يداولا فلخ يف ةرخصلا هذه ىلع ينبم ،روكذملا نصحلا اذهو

 ،رورملا ىلع ردق امل فق :ىلعألا وأ لفسألا بناجلا نم هيلع راملل نصحلا اذه

 . نامع يف ةيرق :اميس ( ١)

 . نامع يف ةيرق :مابيم )٢)

 .نامع يف ةيقيرشلا ةقطنملا يف ةروهشملا ةيدوألا دحأ :دلاخ ينب يداو )٣)



 لهأو كالهلا فوخ هفلخ ىلع راملا ىنثنا الو ،اهريغب وأ ،رجحب هيمري نأ الضف

 يتلا يهو ،هونين اهل لاقي ةةربابجلا نم ةأرمال ناك نصحلا اذه نأ نومعزي دلبلا

 يذلا دامرلا نأ ،يويط لهأ معزيو ،لاجرلاو لاملاب هتناعأو “برقم نبا ترزاو

 اسحلا نم نيتآلا موقلل اهتدقوأ يتلا ةأرملا هذه ران نم رثأ وه “بأشلا طش فلخ

 اولصو دقو مهب تعمس ًاَسل اهنأو ،برقم نب يلع نب هللادبع نب دمحم برح ىل

 يداو ىلإ يضفي يذلا قيرطلا ىلع هتعضوو ،أريثك ابطح تعمج ۔أ)تايرق ىلإ
 ،بطحلا كلذ يف رانلا تعضو ،سنف ىلإ اولصو دق :اهل ليق املف .هطشو باشلا

 ،كلذ اوأر املف ،بّلتي ارمج لكلا راص ىتح ،هلوح يذلا ىصحلا دقتاو ،دقتاف

 دلبلا لهأ مهب ىقتراف ،دلبلا لهأ نم خيرصلا مهيلع عقوو ،رورملا نع اورقهقت

 ،مهنم ملس نم مزهناف ،قفتلاب مهومري اولعجف عضوملا اذه ىلع فرشملا لبجلا

 رحب يلفسلا بناجلا يف قيضم يف قيرحلا اذه عم قيرطلا اذه ناكو ،مهرثكأ لتقو

 كلذ ىلع ىلوألا ةئيجلاب تررم دق انأو ،ةقهاش لابج يليهسلا بناجلابو .ريرغ
 بجعأ نم اذهو ،مدقلا هيف صمخنت مج دامر وهو ،دامرلا كلذ تدهشو ،ناكملا

 حايرلا هذه نيأف ،نامزلا اذه ىلإ نامزلا كلذ نم ىنفي ال دامرلا اذه ذإ .باجعلا

 نامع يف تناك مث .ىهتنا .قيدصتلا ريغ قيقحتلا رظن دعب امو ،هنم راطمألاو

 .يدنكلا ديزي نب دمحمل اهودقع ىتح ةمامإلا دقع نم ةرتف نونس

 :يدنكلا ديزي نب دمحم ٫ءامإا

 ىوزنلا يدنكلا ناميلس نب ديزي نب دمحم نب هللادبع نب ديزي نب دمحم مامإلا
 .نويد هيلع نأ همعزب ءارشلا هعيب نع لَتعا اسل عافدلا ىلع عيوب ]٨٠٠[ ،يدمسلا

 .نامع لحاس ىلع ةدلب :تايرق ()



 هللاب يضارلا وه ناطلسلا اذه نظأ :فنصملا لاق .نامع ىلع ناطلسلا بلغت مث

 نم نولخ تسل سيمخلا موي عيوب دقو ،سابعلا ابأ ىنكيو ،ردتقملا رفعج نب دمحم

 مالسلا ةنيدمب هفنا فتح تامو ةئامثالثو نيرشعو نينثإ هنس ىلوألا يدامج

 اهل لاقي ،دلو مأ همأو ،مايأ ةثالثو ارهش رشع دحأو نينس تس هتفالخ تناكو

 يدنكلا ديزي نب دمحم هرصاحف ،نامع ىلع ناطلسلا اذه بلغت مث .ىهتنا ،مولظ

 نب دمحم بره ىامهنيب برحلا تمقافت املو ،كيتعلاب ركسعو ورسلاب ركسع نيركسب مامإلا
 اَملو ،يوزنلا يلاعسلا يرحبلا ءالملا نمب مكحلل ةمامإلا اودقعف زومره ىلإ نامع نم ديزي

 ملعن مظ :هنع ةاورلا ةلمج تلاق ىتح ،برحلا نم عايترالاو نبجلا رهظأ ةعيبلا هيل تضفأ

 ،ءالملا نب مكحلا لثمك ةنهولاو فعضلا يف ناك ،أمرجم وأ املسم ةلبقلا لهأ نم امامإ نأ

 .(")ملعأ هللاو ،ىوزنب أركسع يقارعلا ناطلسلا ماقأو ةةمامإلا نع لزتعا هنإ مث
 عيمج مهل ندت مل تلصلا دعب نيروكذملا ةمئألا ءالؤه نظأو ظةاورلا ضعب لاقو

 ىلعو .ضعب نود نادلبلا نم ضعب يف اوناك امنإو ،اهيف مهناطلس رجي ملو ،نامع

 اوعمتجا الو نامزلا كلذ يف نامع لهأ ةملك فلأتت ملو ،دحأ نود لئابقلا نم دحأ

 تتشتف ،مهيلع هللا همعن اولدب امب كلذو ،مهنيب تعقو يتلا نتفلا دعب نم مامإ ىلع

 :فنصملا لاق .أ""(نوملظي مهسفنأ اوناك نكلو مهانملظ امو :لوقي هللاو ،مهبولق

 ثدحلا ةيالو يف ةوعدلا لهأ فالتخا ركذ يف هللا همحر ديعس وبأ خيشلا هركذ دقو

 مجرتأ مل ينإو ،ةيناث هركذ ىلإ جاتحي الف كلام نب تلصلا نمز يف نامعب عقاولا

 هريبه نب فيس نب ليحرلا نب بوبحم نب دمحم نب هللا دبع نب ديعس مامإلا

 )١) ص كسفن ردصملا :ناحرس نب ديعس ،يوكزألا ٤٥١ .

 )٢) ةربالا ،لحنلا ةروس ٣٣.



 هللادبع نب ديعس ،هنع هللا يضرو ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر سراف يشرقلا

 ينب نم نكي ملل وه ذإ ،ناندع ىلإ ةلصتم ةبسن ةلسلسو بسنلا يدعم وه ا

 اذه ىلع فقاولا ملعيل ،ناندع ينب ةمئأ يف لوألا رفسلا يف هتركذ دقو ناطحق

 .( 'نأشلا

 :ديلولا نب دشار مامإلا

 نب دمحم نب هللادبع نب ديعس مامإلا دعب ةمامإلاب هل عيوب ديلولا نب دشار مامإلا

 هيلع هللا ىلص هلللا لوسر سراف ةيشرقلا هريبه نب فيس نب ليحرلا نب بوبحم

 وبأو ،أ""رثؤملا يبأ نب دمحم نب هللادبع دمحم وبأ خيشلا عمتجا هنأ امل كلذو ،ملسو

 .أأهحنش نب دمحم نب هللادبع نب دمحم وبأو ا")هديمحلا دبع نب نامعنلا دوعسم

 ٤٦٢. ص ،هسفن ردصملا :ناحرس نب ديعس ،يوكزألا ()
 نيذلا ءاملعلا ةمدقم يف ناك ،يرجهلا عبارلا نرقلا ءاملع نم :رثؤملا يبأ نب دمحم نب هللادبع )٢)

 نرقلا نم لوألا فصنلا يف هتمامإ تناك ،ديلولا نب دشار مامإلا مث ،كلادبع نب ديعس مامإلا اوعياب
 نبا فيس ،يشاطبلا رظنا .قاتسرلا نم بشغلاب تعقو ةنتف يف الوتقم خيشلا اذه تامو ،عبارلا
 ٥٢٩. ص ،١ج ،نايعألا فاحتإ :دماح نب دومح

 نم لوألا فصنلا ءاملع نم ،دوعسم وبأ ةديمحلا دبع نب نامعنلا :ديمحلادبع نب نامعنلا ")

 ةلمج نمو ،ديلولا نب دشارو هللادبع نب ديعس نيلداعلا نييضرلا نيمامإلا رصع يف ناك ،عبارلا نرقلا
 ٥٤٣. ص ١، ج ،نايعألا فاحتا :دماح نب دومح نب فيس ،يشاطبلا :رظنا .دشار مامإلل نيعيابملا ءاملعلا

 دحأ ةخيش يبأ نب دمحم نب هللادبع دمحم وبأ ناك :ةخيش يبأ نب دمحم نب هللادبع دمحم وبأ (٤)

 نب دمحم نب هللا .دبع دمحم وبأ مهيف مدقملا ناكو ،ديلولا نب دشار لزنم يف اوعمتجا نيذللا ءاملعلا

 ةيالولا يف اعيمج امهنم ءيربتملاو دشارو ىسوم نع فقاولا نأ ىلع اوعمتجاف .رثؤملا يبأ
 هللا ةعاط ىلع ديلولا نب دشار مامإلا اوعياب مث .كلذ يف امهنيد ىلع نانمتؤم اعيمج امهنأو

 عافدلا ليبس ىلعو هللا ليبس يف داهجلا ىلعو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو هلوسرو
 ةفحت ديمح نب كادبع نيدلا رون ،يملاسلا :رظنا .الدعو اطسق لدعلا ةمئأ عابتا ليبس ىلعو

 ٢٨١ - ٢٨٢. ص ١، ج ،نايعألا

١١٠ 



 دمحم نب هللادبع دمحم وبأو ،أ'دشار نب يقشمر نامثع وبأ هتعيب رضح نمم ناكو
 كلت يف ءالؤه ناكو ،أ"حور نب دمحم نب يتأ نب رذنملا وبأو ،أ" "حلاص نب
 ركني ال ،مهمايأو مهنامز يف هللادبع نب ديعس مامإلل ةعيبلا ترضح يتلا ةعامجلا

 لهأ نم مهترضح يف نوربجي الو ،مهلدع نولهجي الو ،مهلضف مهب ةفرعملا لهأ

 نم نمز يف فرط لهأ لكو ،لاقم ماقم لكلو .لاجر نامز لكلو شمهلم مهتلحن

 ىلع ةمئاق رضح نمل ةجحلاف ،رثألا ءاج كلذب ،مهنيد عيمج ىلع نونمتؤم ةنمزألا
 نأ لخادلل الو .ركذي نأ بئثاغلل الو ريغي نأ دهاشلل سيلو ،دهش وأ باغ نم
 مهضعب نم اوفرع دق ةعامجلا كلت تناك دق و . عجري نأ لياقلل الو جرخي

 نب دشارو ىسوم نب ىسوم رمأ يف ابتاعتو اخسافت ضعبل مهضعب ىلعو ضعبل

 ىلع عامتجالا ىلع اوعادت ،ديلولا نب دشارل ةمامإلا دقع ىلع اومزع اميف ،رظنلا

 ءاملعلا نمو ،يرجهلا عبارلا نرقلا نم لوألا فصنلا ءاملع نم :دشار نب يقشمر نامثع وبأ ااا

 ديعس يبأ خيشلاةمالعلا خايشأ نم اضيأ وهو ،أمامإ هوعيابو ،ديلولا نب دشار اوبصن نيذلا
 يكزا ءاملع يف اهلاق يتلا هتديصق يف يشيقرلا ةمالعلا هركذ دقو ،يكزإ ءاملع نم وه ،يموكلا

 ،١ج 4 نايعألا فاحتا :دماح نب دومح نب فيس ،يشاطبلا :رظنا .(رازنلاب اعبرأ هللا ىعر اي)

 ٥٢٢. ص

 نيعيابملا نم حلاص نب دمحم نب هللادبع دمحم وبأ ناك :حلاص دمحم نب هللادبع دمحم وبأ (٢)

 نع يهنلاو فورعملاب رمألاو ،هلوسرو هللا ةعاط ىلع عيوب ثيح ،عافدلا ىلع ديلولا نب دشارل

 ٢٨١ - ٢٨٢. ص ،١ج ،نايعألا ةفحت :ديمح نب هللادبع نيدلا رون ،يملاسلا :رظنا .ركنملا

 يدمسلا يدنكلا حور نب دمحم يبأ نب رذنملا حيحصلاو :حور نب دمحم يبأ نب رذنملا وبأ )٣)

 يف ضوخلا نع فوقولا ىلع نيعمتجملا دحأو ،ديلولا نب دشار مامإلا ةعيب رضح ،يوزنلا

 ىوزن :رظنا .ةقرفتلل اعنمو ةملكلل اعمج ،رظنلا نب دشارو ىسوم نب ىسوم نم ةءاربلاو ةيالولا

 ٩٧. ص ێمالعأو ملاعم ،مايألا ربع



 نم عمتجاف ،رظنلا نب دشارو ىسوم نب ىسوم رمأ يف ةقفاوملا نم هنوفرعي ببس
 رضح هنأ انركذ نم ةعامجلا يف ناكو ]٨٠١[ ةةوعدلاو ةلحنلا لهأ نم هللا ءاش

 ،كلذ رضحي مل هنإف ،ديمحلا دبع نب نامعنلا دوعسم ابأ الإ ديلولا نب دشارل ةدقعلا

 دمحم وبأ مهيف مدقملا ناكو ىوزنب ديلولا نب دشار هيف لزني ناك تيب يف اوعمتجاف

 ىسوم نب ىسوم نع فقولا ىلع اعيمج اوعمتجاف ،رثؤملا يبأ نب دمحم نب هللادبع

 ىلع نانمتؤم اعيمج امهنأو فةيالولا يف اعيمج امهنم يربتلاو ،رظنلا نب دشارو

 ،قح ريغب فقوو .قح ريغب ىري هنأ مهنم دحأ نم ملعن ملو ،كلذ ىلع امهنيد

 ىنعملا نأ الإ ،صقن وأ ظفللا نم داز ام ألإ ،وحنلا اذه ىلع مهنيب رومألا ترجو

 امامإ ديلولا نب دشار مامإلا اوعياب كلذ دعب نم مث كلذ ىلع اوعمجأو ،اذه وه

 فورعملاب رمألا ىلعو ،ملسو هيلع هللا ىلص ،دمحم هلوسر ةعاطو هللا ةعاط ىلع

 ليبس عابتإ ىلعو ،عافدلا ليبس ىلع هللا ليبس يف داهجلا ىلعو .ركنملا نع يهنلاو

 يبأ نب دمحم نب هللادبع دمحم وبأ هعياب اذه ىلعو ،ًالدعو ًأطسق هلبق لدعلا ةمئألا

 هدعب هعياب مث ،ىرقلا رئاس نمو ىوزن نم هيف لزني ناك يذلا لزنملا يف رثؤملا

 لبقو ،كلذ نم وحن ىلع ةعامجلا تعيابو ،دمحم وبأ هعياب ام وحن ىلع دوعسم وبأ

 نم نامع لهأ نم ةعامج يف ،ىوزن نم ءاحطبلاب سانلا ىلإ اوجرخو ةعيبلا مهنم

 لضفلاو مهنم فافعلا لهأ نم اهبرغو نامع قرش نم ىرقلا رئاس نمو ىوزن

 رهظي ال ،نوعيطم ،اهبرغو نامع قرش نم هل نوعمتسم ةسائرلاو مهنم هاجلاو

 ىلع ابيطخ ةحيش نب دمحم نب هللادبع دمحم وبأ ماق مث ۔أريكن ال و ةيهارك مهنم دحأ

 ىلع هل تعياب دق ةعامجلا نأ سانلا ربخأو ةمامإلاب هل بطخف ةعامجلا نيب هسأر

 نم كلذ ركني ال ،أرهاظ أرهاش هل سانلا عيابف ،هل ةعيبلاب سانلا رمأو ةماقإلا

هترضحب تقولا كلذ يف هل عياب نمم ناكو ،رتغم مهنم كلذ ريغي الو ،ركنم سانلا



 نإ :ليقو هتيحان عيابي ةحيش نب دمحم نب هللادبعو ،رثؤلا يبأ نب دمحم نب هللادبع

 ىنأ هتعيب يف سانلا لخدو ،سانلا نم مهريغو .هتيحان هل عيابي ناك دوعسم ابأ

 رهظأو ،دوهعلاو قيثاوملا مهيلع ذخأو ،أجاوزأو أدارفأ كلذ ىلع هيلع دفوو ،ءاج

 هل بطخي نم نيبو ،كلذ ىلع هعيابي نم نيبف ىضرلا ةيرضملا لهأ نم مهنم لك
 مكحي سيلو .رهاظلا ىضرلاب ميلستلا رهظي نم نيبو فةمامإلاب هيلع همودق دنع

 ملف ،نادلبلاو ىرقلا يف لامعلاو ةالولا ثعبو .رئارسلا مكحب مهيف الو سانلا ىلع

 رصملا لهأ نم دحأ نم رهظ الو .رييغتب رصملا لهأ نم دحأ مهيلع ضرتعي

 زهجو ،تاقدصلا هلامعو وه ضبقو ،تاعمجلا ىوزنب ىلصف “ريكن الو ،ةيهارك

 رصملا نم هللا ءاش ام يف هل ترجو ۔ماكحألا ذفنأو ،تايارلا دقعو ،شويجلا

 كلت يف هنع ءان وأ ،ناطلسلا اهيلع بلغي مل نامع نادلب نم ةدلب قبي ملو ،ماسقألا

 هنأ رمألا رهاظ يف رقأو ،هماسقأ مهيلع تتبثو ،هيف ترج الإ ،نامزلا كلذو مايألا

 ةدش هتريرس الو ،هتينالع وأ هتريرس نم ءيش يف هنم رهظي نأ ريغ نم هماما

 ،ىجتري و كلذب هيف حمطي ليم الو ،ةداوه الو ،ىقبتو اهب فاخي ،هظلغ الو

 اقيفر .انيه هتيعرل ،هللا ةمحر ،ناك لب ،ةّيجر وأ عمطب ع ودخم وأ هيقت نع عناصيف

 نع بضغلا ديعب ،مهتارثعل ًاليقم .مهتاروع نع اضيضغ ]٨٠٢[ أقيفش ،مهرمأب

 ،مهنيأو 0 مهفيرش نيب قحلا يف ايواسم ،مهنسحم نع ىضرلا بيرق ،مهئيسم

 مهرومأل ادقفتم ،مهلزانم ميل الزنم ،مهريشعو مهديعبو ،مهّينغو مه ريقفو
 ،لزي ملف ،هنورمأي ام مهترواشم نم ألباق ،مهنود وه نمل مهنم أرواشم ،مهلاوحأو

 روريسلا ةقرافمو ،بوركلا ىلع ربصلا هتيعر نم مشجتي كلذ ىلع للا ةمحر

 يف يتأي وهو .اذقلاو انخلا مهنم عمسيو ىذألاو متشلا ىلع هنم ربصبو ،بوبحملاو

هرصمو هتكلمم لهأ نم ريثكو ،رودت نأ ةرئادلا هللا نم وجريو ،رومألا كلذ



 ةركنملا اورفك نيذلا هوجو يف فرعيو ،رئارسلا حبقأ هل رسيو رئاودلا هب صبرتي

 ناطيشلا مهيلع ذوحتسا دق ، ربكأو مظعأ دسحلاو لغلا نم مهرودص يفخت امو

 يف ةدوملا هل رهظأو ،ةرئادلا هب صبرت نم مهنمو نأشلاو ةرئادلا مهيلع تبلغو

 ودعلل ناك نإو ،ىرشبلاو رورسلا رهظأ ،احتف هيلع هللا حتف نإف ةةرهاظلا رومألا
 هتعاط ىلع نيعي نأ هناودع نم ردقي ال ،ىرخأ ةحيبق رومأ هنم ترهظ ،بيصن
 ةقاط هب ناك ولو ،لذخل نالذخلا هنم لبقي نأ اوجري ول ،هناكمو ةهاجب الو هناسلب
 ،رئارسلا يف لذخيو،رهاظلا يف هناسلب نيعي نم مهنمو ،لئاقل قحلا لهأ لاتق ىلع

 نإو ،هب نأمطا ،ريخ هباصأ نإف ،ءايرلاو اهيف عمسلاو اينلا بلطب نيعي نم مهنمو

 اليلق الا ىصحت ال رسلا يف مهفونصو مهدادعأ و ههجو ىلع بلقنا ،هنتف هتباصأ

 الو راعش ىلإ غولب هب ىجري الو ،ءافولاب هل ةرصنلا نع زجعي نمم ءافعضلا نم

 هللا نم هيلع ىرجو ،روألا هب تلأ ىتح ،يفتكم الو ،رومألا يف هب هيانع

 ةماع نم ترهظو ،نالذخلاو هنع فلختلا هتيعر ةّماع نم رهظ نأ .رودقملا

 لوقلاب كلذ يف هل ةرشابملاو ،ناطلسلل هيلع ةنهادملاو نايصعلاو ةدناعملا هصاوخ

 نع مهعنمف ،نيرصانتم كلذ ىلإ اوبلأتو ،نيرهاظم ناطلسلا ىلإ اوجرخو ،ناسللاو

 مهتماع نيبو مهنيب عقوف ؤ ارسق كلذ نع هنع فلختلا ىلع مهرسقو ،أربج كلذ

 ىلع هل نيدناعم ،نيبصعتم ءالهب ةيرق نم كلذ ىلع هوقرافو ،ءانحشلاو ةوادعلا

 البقم ريسلاب ناطلسلا راص دقو ،نيتنعتم كلذ يف هيلع نيدحّوتم نيبراحمو ،كلذ
 امنإو ،مهتوادع هعم تّحصو مهتعامج تضقنا دق ،ءالقأ فاعضلا نم رفن يف وهو

 ىأر املف ،هيلإ لبقملا ودعلا برح يف كلذ مهجورخ نع مهدر يف ىوزن نم جرخ

 هعم نمو هسفن فعضتساو ،نايصعلاو ةوادعلا نم هل نابو ،نالذخلا نم هب لزن ام

ىللإ ءالهب نم هعم نمب زّيحتف ،ناكملا ىلع هومهدي نأ فاخو ،ناطلسلا ءاقل نع



 حص نأ ىلإ ،مدكب لزي ملف مزحو كلذ يف هسفنل قثوتسا دق نوكي نأ اجرو ،مدك

 برح ىلإ اعدو .رخنلا يداو ىلإ “كانه ىلإ اوزاحناف فوجلا اولخد دق مهنأ هعم

 كلذ يف دهتجاو ،هرصنو هيلع ردق نم هيلع رصنتساو هرضح نم ناطلىللا

 هدمأف ،ربدأو كلذ يف لبقأو ،ًركبو كلذ يف حارو ،رصتتساو كلذ ىلإ اعدو ،ربصو

 ال نم الإ .هناوعأو هراصنأ مهيلإ شّيجف هدهجو هتقاط مهب ىلبأف ،هدمأ نمب هللا

 ىوزنب ناطلسلا ناكو ،هناكم يف مهل دعقو ،هناوخإو هتصاخ نم هنع هل ةيانع

 نأ اجرو ،هتقفش لهأو هناوخإو هترضحب نم يأرب برحلا نع هفلخت ناكو نيلزان
 نع هفلخت ناكو ،هلدعو هرصنل ةوقو ،هلهأو ]٨٠٣[ مالسإلل زع هفلخت يف نوكي

 مل ،حنم ةبقع ىلع ةراحملا نم أبيرق ىوزنب رئاجلا ناطلسلا ىلإ هثعب ىلإ شيجلا
 هيلإ ريصت نأ ىلاعتو كرابت هللا ملع دق امو ،رودقملاب هللا ىتأف ،ديعبب مهنع نكي

 تضفناف ،اوبرهو ،كلذ عم اوربدأو ،هنع اولوو ،اوبلغو هراصنأ مزهف ،رومألا كلت
 .امولظم بقرتي افئاخ ًابولغم ًالوذخم جرخو ،مهتيار كانه تلازو ،مهتعامج كانه

 نم عيمج هنع ضفنا ىتح كلذ هموي نم ايشع نكي ملف ،راهنلا ةوحض كلذ ناكو

 ناطلسلا ىلوتساف ،سانلا رصن كلذ عم سيأو ،سابلاو هبلغلا تعقوو٬هعم ناك

 ضتاعناصملا يف سانلا لبقأو ،نادلبلاو يحاونلا عيمج نم نامع عيمج ىلع رئاجلا

 ،يحاونلا عيمج هل تناد ىتح ،تانهادملاو ءايرخسلاب رئاجلا ناطلسلا مهيلإ لبقأو

 يف بقرتي ،ةيعرلاو ناطلسلا نم قفشم ،يفاسملاو لابجلا سوؤر يف فئاخ وهو

 ىلع افئاخ حبصأو ،هيلبب همانمو هدقرم يف همهدت نأو ةينملا لوزن عضوم لك
 اونأمطاو اونمأ دق رصملا لهأ عيمج حبصأو هلايعو هراد نم أبراه ،هلامو هسفن

 ذإ ۔تب مالستسالا نم هل نكي ملف ،اونهادو ،مهناطلس اوعناصو ،اوفكو ،مهلزانم يف

ووذ هل ريش تساو .راشتساو هرمأ يف علاطف ،دهج الو ليبس هريغ ىلإ هل نكي مل



 لوق نم ةيتضرلاب ذخأو ،راربألا ةمكح هنم رهظ ام يف هرمأ يف ىقتناو راصبألا

 هتلذخ اذإ ةيقتلا هَعَسَت عفادملا مامإلا نأ ،فالتخا هيف نأ ملعن ال اممو ،رايخألا

 كلذو ةوادعلا كلت نم نيبأ الو نالذخلا كلذ نم حصأ انعم نكي ملو ،ةيعرلا

 نم نيدلا يف هدابع ىلع هللا لعج امو ،نانملا هدابعب فوؤرلا وهو ‘ هلل نايصعلا

 زجاع لكلاو ،جرخم باب هنيد يف لخدم لكل لعج دق هنأ انعم حيحصلا لب جرح

 لكو ضةيعرلاو مامإلا نيب قرف الو ،جرف بابو أرذع هضئارف نم ضرف نع
 6هيف رتتسي نأ ءاجر ملستساو ،هلزنم ىلإ هديب ىقلأف ،ةيضقلا مكح هيلع راج مهنم

 هاطعأ هنأ انغلبف ،قاثيملا هيطعي هناكم ىلإ ناطلسلا لوسر هيلإ لصوف ،ملسي نأو
 الو ،نيدفاولا نم ناطلسلا باب ىلإ ناك الو ،نيميلا ضرع انغلبي ملو ،هناسلب كلذ

 ،كلذ ىلإ هرطضاو هيلإ لصو يذلا ناطلسلا امنإو ،نيلصاولاو هيلإ نيمداقلا نم
 يف ملعن الو ،هتيالو هل حضاولا ردغلل تتبثو ،هتمامإ كلذب انعم تلازف هيلع هربجو

 هقحلي ،هللا همحر .ديلولا نب دشار نأ مامإلارمأ نم هيف فلتخا اميف الو ،ماكحألا

 اليلق كلذ دعب ثبلف ،لاحلا نم لاح يف ،بيع الو ،نعط الو ،لاقم هتمامإ يف لئاقلا

 هنامزو همايأ يف ديلولا نبا دشار ناكو ،أدوقفم كلذ نم بيرق نع تامو ،ًأدومحم

 يف هناوخإو هباحصأ نم هل نيدقاعلاو ،هناوعأو هراصنأ عمو ،هناكمو هعضومو

 ال و امولم هرومأ يف ةريخلا لهأ نم دحأ دنع نكي ملو ۔، امودعم ابيرغ هرومأ ةماع

 عيمج نعو انعو ،كلدعو هقح نم هيف ماق امل .هلهأو مالسإلا نع هللا هازجف ۔أمومذم

 باتك بحاص لاقو ،هتوخأ عصت اخأو هتيعر نع امامإ ىّزج ام هلضف فرع نم

 نم تركذ دق ام ررك فيرش باتك وهو ،ةمألا قارتفا ىف ]٤ ٨٠[ ةمغلا فشك

 امو ،رهظ دق ام ديلولا نب دشار رومأ نم انركذ امنإو :لاقف هلامك نع ربخملا هلاقم

ناكو ،ربكأو اذه نم رثكأ انعم تناك هلئاضفف الإو ،ركني نلو ،عفدي نل هنأ وجرن



 ،قاتسرلا نم بشغلا ةعقو يف لتق دق رثؤملا يبأ نب دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ

 ىللإ ديلولا نب دشاررمأ لاوز يف ناكو ،هتعاطو ديلولا نب دشار مامإلا ةريس يف

 هتمزلو ،هل هتيعر نالذخ نابو ،هتعامج تّضفناو ،هتيار تلاز اهنعو ،ىوزن ةعقو

 ملو ،ناطلسلل اضر لتقلاب هودصقي نأ ةيعرلاو ناطلسلا نم كانه فاخو ةيقتلا

 لابج يفالو ،ناوغر دح ىلإ رافلج دح نم نامع نم عضوم يف أرقتسم حربي

 لك نم هيلع ىدع اورقأ و هيلإ ىهدأف“ قاتسرلا و ناحلا ضزلأ يف ال و ،ةلاطع

 يف هللا هرذع نم لكو ،رشبلا نم رذعلاب ىلوأ ىلاعتو كرابت هللا اورتشا و ، ودع

 دشار ناكو ،"رَصنُيو ،هب لزن دق اميف هللا تاذ يف ناعُي نأو ،رذعي نأ بجاوف هنيد

 دهاوش هيلع ،أرهاظ ناميإلا أرهاط هرمأ نم انل رهظ اميف هللا همحر ديلولا نب

 مراحملا نع اعرو ،ناسللاو لاعفلا قداص ،ناتهبلاو رسلا نم انه ناسحإلاو لضفل

 وه نمل ًاعضاوتم مزلو هب لزن امع ًالئاس ،ملع امب الماع پ مثأملا نع ًابنتجم
 ،ىضلزلا عيرس .بضغلا ديعب ،ظيغلل ًامظاك هنود وه نم ىلع افطعتم ،هق

 ًأاحشوتم ،نينمؤملاب ًاميحر ًافوؤر ،نيملسملا حالصإ ىلع ًاصيرح ةمئألل المتحم
 دصق أدصاق ةقيقحلا ىلع اميقتسم ،قانخلا قئاضم دنع أروبص ،قالخألا ميركب

 هللا محرف ،لاقملاب هفصو نع نوفصاولا هنع زجعتو ،لاثمألا هب برضت ةقيرطلا

 اننيب فرعو ،لاضفألاو هنم نملاب هيلعو انيلع لضفتو ،لاصوألا كلتو ةجهملا كلت

 كلذ لعفو ،هتماركو هباوث نم ليزج ىلع هايإو انعمجو ،هتمحر رقتسم يف هنيبو

 هلوسرو هدبع ىلع هللا ىلصو نيمحارلا محرأ هنإ ،هدابع نم هنمؤمو نمؤم لكب

 .(')اميلست ملسو هبحصو هلآو هيلع هللا ىلص ،دمحم نييبنلا متاخ

 ٤٦٣ - ٤٦٧. ص ،هسفن ردصملا :ناحرس نب ديعس ،يوكزألا ()



 :يصورخلا نا ذاش نب ليلخلا مامإلا

 كلذب ينعن ،نامعب مهل دوقعملا ةمئألا نمو :هريغو ةمغلا فشك باتك بحاص لاق

 يصورخلا كلام نب تلصلا نب نا ذاش نب ليلخلا مامإل ا ناطحق ىلإ نيبستنملا

 هيلع هللا ىلص هلوسر هنسو هللا باتكب ايدتقم الداع امامإ ناكو ،يولهبلا يدزألا

 ةلود تناكو ،نيدلا يف ةماقتسالا لهأ نيحلاصلا ةمئألاو ءاملعلا راثآل اعبتمو ،ملسو

 هتافو خيرات ىلع تفقو امو ةنس ةئامعبرأو عضب يف هللا ةمحر ،ناذاش نب ليلخلا

 .أ')هلعلا لهأ نم دحاو ريغ نع ،ىوزن ةدلبب هتافو تناكو ،هنس يأ يف

 :ديعس نب دشار مامإلا

 نب دشار ةمامإلاب اهيف تام يذلا مويلا يف عيوب ،ناذاش نب ليلخلا مامإلا يفوت املو

 حلاصلا فلسلا رثأ ءعىطوف ،يدزألا دمحم نب ديعس نب دشار نب هللادبع نب ديعس

 ،ىوزن ةدلبب يفوت هنأ ينغلبو هتافو خيرات ىلع فقأ ملو ةنسلاو باتكلاب ىدتقاو

 نب دشار نأ ،نامعب ريهاشملا ءاملعلا خيراوت نم ةذبن هيف اباتك تدجو مث “ ،ملعأ هللا و

 خئاشملا ضعب يل ىكحو ةئامعبرأ و نيعبرأو سمخ هنس مرحم رهش يف تام ديعس
 نأ ىلإ ةمامإلاب هل دقغ ذنمو شأالداع ناك هنأو شالوأ تركذ دق امك ،ىوزنب يفوت هنأ

 .(")نيينامعلا الو نييقارعلا ةاغبلا نم دحأ هيلع جرخ ام ،يفوت

 :ديعس نب دشار نب صفح ب٫امإلا

 دمحم نب ديعس نب دشار نب صفح هدلو عيوب ،ديعس نب دشار مامإلا يفوت املو
 ربقو ،يفوت مث ،نينس نامث ةمامإلا يف ثبلف ،حلاصلا فلسلا رثأ ىفتقاف يدزألا

 ،بيرب وأ ]٨٠٥[ بيعب هيف لكن وأ ،هيلع ركنأ ادحأ نأ ملعأ ملو ،«ىوزن ةدلب يف

 .(""نطب امو رهظ ام هللو .رهاظلاب مكحلاو

 ٤٦٧. ص هسفن ردصملا ()
 )٢) ص كسفن ردصملا ٧.

 (٣) ص كسفن ردصملا ٧؛.



 :يلع نب دشار مامإلا

 نب ىلع نب دشار عافدلا ىلع عيوب ،ديعس نب دشار نب صفح مامإلا يفوت املو

 دحألا موي تامو ،ةمامإلا يف ثبلي نأ هللا ءاش ام ثبلف ،يدزألا دشا ر نب ناميلس

 ةرشع ثالث ةنس :ليقو ةئامعبرأو نيعبسو تس ةنس يف ةدعقلا يذ نم فصنلل

 ءاثب الإ هيف ملكت ادحأ نأ تملع امو هتافو تناك امهيأ ملعأ هللاو ةئامسمخو ةنس

 هل عيوب ذنمو ،لاعفألا ليمج ،لالخلا دومحم أحلاص دبع ناك هنإ :لاقو ،هيلع

 روغثلا رئاس نم ال و قارعلا لهأ نم غاب هيلع جرخي مل تام نأ ىلإ ةمامإلاب

 .أ)ىرقلاو

 :رباج يبأ نب ىسوم مامإلا

 رباج يبأ نب ىسوم يلاعملا وبأ هدعب نم عيوب ،[يلع نب دشار مامإلا] يفوت املو

 نأ هللا ءآش ام ثبلف ظةئامسمخو نيعبرأو عست ةنس ،يدزألا داجن نب ىسوم نبا

 ،نامزلا كلذ نايعأ نع ينغلب امو ،ةماقتسإلا طارس ىلع فوقولاو ةمامإلاب ثبلي

 نب ىسوم نب يلاعملا وبأ رباج يبأ نب ىسوم مامإلا ىلع يشثي الإ ،نامع لهأ نم

 .أ")ةاغطلا نم دحأ ةدناع وأ ةاغبلا نم هيلع جرخ ادحأ نأ ملعأ ال و روكذملا داجن

 ٦٧. ص 4“ هسفن ردصملا ( ١)

 (٢) ص كهسفن ردصملا ٤٦٧.



 :دمحم نب شبنخ ,مامإلا

 .يدزألا ماشه نب دمحم نب شبنخ عيوب [ رباج يبأ نب ىسوم مامإلا] يفوت املو

 دمحم نب ىسوم نب نامثع باتك نمو : ةمألا قارتفا يف ةمغلا فشك بحاص لاق

 نم اذه تبتكو :هديب هبتك "ىوزن رقع نم ،ةمرجلا هلحم يف نكاسلا .نافع نبا

 دمحم نب شبنخ مامإل ١ يفوت ‘ ىلوأل ١ ي دامج نم رشعل ،تببىللا موي ناك املف .هطخ

 حالصلا لهأ نم لجر ناكو ،ةميظع هبيصم هتومب سانلا ىلع ىرجف ،ماشه نب

 :()أ رعش ه ربق دنع دشنب

 ريعبالو تومت ةاشالو سيت دقف ةيزرلا نم سيلو

 ر ل اك قل خ اهتومب تومت سفن توم ةبزرلا نكلو

 :شبنخ نب دمحم ٫امإلا

 نب دمحم نب شبنخ نب دمحم هدلول .شبنخ هيف تام يذلا مويلا يف ةمامإلا اودقعو

 داجن ناكو ۔أ")ىسوم نب داجن ملاعلا خيشلا ةمامإلاب هيلإ دقاعلاو يدزألا ماشه

 .(“ملعملا دمحم نب دمحأ ركب وبأ ،شبنخ نب دمحم مامإلل بطخو ،شبنخل ايضاق

 ٤٦٧. ص هسفن ردصملا ()
 ٤٦٨. ص هسفن ردصملا ا")

 :رظنا .يرجهلا سداسلا نرقلا يف شاع «ضاق ةيقف ،ملاع ،داجن نب ىسوم نب داجن خيشلا (٣)

 ١٦١. ص ،نامع مالعأ ليلد

 نرقلا نم لوألا فصنلا ءاهقف نم ،ىوزن دمس نم :ملعملا دمحم نب دمحأ نب ركب وبأ ا

 نب فيس ،يشاطبلا رظنا .ةعيبلا دعب هل بطخو ،شبنخ نب دمحم مامإلا ةعيب رضح ،سداسلا

 ٥١٥. ص 0١ ج ،نايعألا فاحتا :دماح نب دومح

١٢٠ 



 ةربقم دنع تام امل شبنخ نب مامإلا ربقو ةئامسمخو نينس رشع ةنس كلذ ناكو

 وبأ يضاقلا اضيأ كانهو ،رباج يبأ هدلوو ،أ"أرمع نب دمحأ ركب يبأ يضلقلا

 نأ ىصوأ ،ركسملا بارشو قسفلاب افورعم الجر ناكو ،أ""ىسيع نب دمحم هللادبع
 ضعبل ليقف ،نيملسملا ىلع اديدش أموي مويلا كلذ ناكو ،كانه ربقف 4 مهدنع ربقي

 اذك ناك دقو ،كلذ هعفنيل نيحلاصلا رباقم دنع ربقي نأ ىصوأ انالف نإ ،نيحلاصلا

 ةمحرلل تامملا دعبو ،ةايحلا يف نيحاصلا نم برقتي نأ يغبني هنإ :هل لاقف ،اذكو

 هذه هيف يذلا عضوملا اذهو ،سانلا ىلع كلذ دتشاو ،كانه لجرلا ربقف ،لزنت ىتلا

 قيرطلا يشعن عضوم وهو ،نيروكذملا ءالؤهو ،شبنخ مامإلا ةربقم ،ةربقملا

 دوسألا لبجلا دنعو ،ىوزنب دابعلا دجاسم دنع ،قئنغلا جلف دنع نم ذفني يذلا زئاجلا

 ال .هضارعأ نم .روخصلا نم ةنئاب فوهك هلو ،دويج وذ هل لاقي يذلا .ريغصلا

 ىلعأ ربقو ،ةنس هئامسمخو نيسمخو عبس هنس شبنخ نب دمحم تامو ،هيلاعأ نم

 هتومب نامع لهأ بيصأو ،شبنخ هيبأ ربق فلخ ،دويجلا يذ لبج دنع ،قتنغلا جلف

 .(")هلبق نم دحأب اوباصي مل ام

 ىوزن يف شبنج نب دمحم هنباو شبنخ مامإلا هبناج ىلإ نفد ،ضاق :رمع نب دمحأ ركب وبأ ا')

 رون ،يملاسلا رظنا .ةيقاتسرلا ةفئاطلا نم وهو .ريغصلا دوسألا لبجلا دنع ،دابعلا دجاسم دنع

 ٣٥٤. ص ١ج ،نايعألا ةفحت :ديمح نب هللا دبع نيدلا

 كلذكو ،شبنج نب دمحم هنباو شبنخ مامإلا هبناج ىلإ نفد ضاق :ىسيع نب دمحم هللادبع وبأ ")
 دوسألا لبجلا دنع ،دابعلا دجاسم دنع ىوزن يف ،رباج يبأ هنباو رمع نب دمحأ ركب وبأ يضاقلا

 ٣٥٤ ٣٥٥. ص ،١ج ،نايعألا ةفحت :ديمح نب هللادبع نيدلا رون ،يملاسلا :رظنا .ريغصلا

 ٤٦٨. ص كسفن ردصملا :ديعس نب ناحرس ،يوكزألا (٣)

١٢١ 



 :[يراوحلا نب كلام مامإلا ]

 ،يراوحلا نب كلام مامإلل دقع مث :ةمألا قارتفا يف ةمغلا فشك باتك بحاص لاق

 مامإلا نإ :تلق ةنس ةئامنامثو ةنس نيثالثو نينثإ ةنس تامو ةئامنامثو عست ةنس

 ةاعرو الداع ًامامإ ناكو “بسنلا يناطحق ال ،بسنلا يناندع وه يراوحلا نب كلام

 امو دالبلا هب ترهزو دابعلا هيلع تنثأف ۔حلاصلا فلسلا كلسم كلس .أيقت ،ايكز

 .دانعلا لهأ نم دحأ هتلود مايأ هيلع جرخ

 مل غعضبو ةنس ناتئم هذهف :ةمألا قارتفا يف ةمغلا فشك باتك ]٨٠٦[ بحاص لاق

 ةةمامإلا دقع نم ةرتف نينس تناك اهنأ ملعأ هللاف ةمئألا نم دحأل اخيرات نهنيب دجأ

 نامع ىلع زاريش لهأ جورخ خيرات تدجو ينأ ألإ ،انع مهئامسأ ةفرعم باغ وأ

 ةعبرأو سراف ةئامسمخ مهو ،أ"نيدلا باهشو ")ةيادلا نب دمحأ نيدلا رخف مهسيئرو
 رقعلا لهأ اوجرخأو فهل ةياغ ال أريثك ىذأ مهنم سانلا ىلع ىرجو ،سراف فالآ

 اورصاحو ،نامع يف رهشأ ةعبرأ كلذ ىلع اوماقأو ،مهتويب نم ةصاخ ىوزن نم

 ءالغ سانلا باصأو ،مهتكوش هللا رسكو ةيادلا نبا تامو ،اهيلع اوردقي ملو ،الهب

 نامع وزغل جرخ .سراف دالب نم زاريش مكحي ناك يسراف دئاق :ةيادلا نب دمحأ نيدلا رخف ا
 نيدلا باهش كلذ يف هدعاسو ،يدنج فالآ ةسمخ هعمو ،ناهبن نب رمع دهع يف ه ٦٧٤ ةنس

 .نامع نم اوبحسناو ،مهتكوش رسك هللا نكل ىوزن لوخد نم نكمت ثيح ،زمره مكاح ىليل
 ٣٥٩. ص ،١ج ،نايعألا ةفحت :ديمح نب هللادبع نيدلا رون ، يملاسلا :رظنا

 وزغل ةيادلا نب دمحأ نيدلا رخف عم فلاحت ‘ سراف دالب نم زمره مكخ:ىليل نيدلا باهش أ"
 هرهشأ ةعضبل نامع ىلع ةرطيسلا نم مهتاوق تنكمت ثيح ،ناهبن نب رمع كلملا دهع يف نامع
 ٣٥٩. ص ،١ج ،نايعألا ةفحت :ديمح نب هللادبع نيدلا رون يملاسلا رظنا .اهنم تبحسنا مث
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 :لاق ةئامتسو نيعبسو عبرأ ةنس ")ناهبن نب رمع ناطلسلا هلود يف كلذو ،ريثك

 دمحأ نب دومحم ىمسي ،زومره ءارمأ نم ريمأ جرخ ،رخأ اخيرات اضيأ تدجوو

 وبأ اهل كلاملاو نامع ىلع ذئموي يلوتملا ناكو ،تاهلق ةيرق ىلإ لصوف (".۔يشوكلا
 يلاعملا يبأ لوصو بلط ،تاهلقب دومحم لصو املف ،أ")ناهبن نب نالهك يلاعملا
 وبأ رذتعاف اهلهأ جارخو ،نامع لهأ نم عفانملا هنم بلط ،هرضح املف يلإ
 نم ذخ :دومحم لاقف ،ةدحاو ةدلب ألإ نامع نم كلمأ ال ينإ :لاقو هيلإ يلاعملا

 لهأ نإ :يلاعملا وبأ لاقف ۔نامع لهأ نم كفلاخ نم هب دصقأو .تئش ام يركاسع

 ،نامع لهأ ىلع هنم ةيمح كلذ لك ،جارخلا ميلست ىلع نوردقي ال ،ءافعض نامع

 املف نامع لهأ نم ودبلا ءارماب ىعدتساو ،ةديكملا هل رمضأو .دومحم هيلع دقحف

 مث ،مهيلع هعم جورخلاو ،نامع لهأ ىلع رصنلاب هودعوف ،مهاطعأو مهاسك ،هوتأ

 الام بلسو ،أريثك قلخ اهلهأ نم لتق ،اهلصو املف ،رحبلا بكرو ،رافظ ىلإ لحترا

 رون يملاسلا :رظنا .هدهع يف نامع سرفلا ازغ ،ةنهابنلا كولم نم كلم :ناهبن نب رمع ()
 ٢٥٩. ص ،١ج ،نايعألا ةفحت :ديمح نب هللادبع نيللا

 نع ه ٦٦٠ ةنس نامع ازغ .زمره ءارمأ نم ريمأ سراف :يشوكلا نب دمحأ نب دومحم ا"

 قيرط نع ةيلخادلا نامع قطانم وزغ دارأ مث رحبلا قيرط نع رافظ ىلإ هجتاو .تاهلق قيرط

 ،نايعألا ةفحت ،ديمح نب هللادبع نيدلا رون :يملاسلا :رظنا .أاشطعو اعوج هشيجو تامف ،رافظ

 ٣٥٨ - ٣٥٩. ص ،١ج

 عباسلا نرقلا يف شاع شكلم ،ناهبن نب رمع نب نالهك وه :ناهبن نب نالهك يلاعملا وبأ ")

 ،نامع ىلإ سيئرلا دالوأ جرخ هدهع يفو ،ناهبن نب رمع هيبأ دعب نامع مكح ىلوت ،يرجهلا
 مالعأ ليلد رظنا .مهيلع رصتناف ،رقعلا لهأ نم ةلمج هعمو ،ءارحصلاب مهتاقالمل نالهك جرخف

 ١٣٧. لص ،۔نامع
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 بكارملا يف هلقث لمحو ،ربلا قيرط ىلع ذخأو ،نامع ىلإ ادصاق عجرو .اليزج

 ىتح ديدش عوج مهباصأو ،دازلا هيلع صقن شرلا قيرط يف راص املف ،رحبلا يف
 يتلا قيرطلا كلت يف ءاملا ةلقل .ريثك شطع مهباصأو ،رانيدب محللا نم مهدنع غلب

 يف اذه ناكو ،كلذ ذنم رثكأ لتقو “فالآ ةسمخ هركسع نم تام هنإ :ليقف ،اهوكلس

 .أ ")ةئامتسو نيتس ةنس

 ًأقلخ اهلهأ نم لتقو ،اهلهأ لاومأ بهنو رافظ دومحم لصو امل :فنصملا لاق

 ىعدتسا ،اهبيلإ ليلد هل نكي ملو ،نامعل ربلا قيرط ىلع عجري نأ دارأو اريثك
 ةرشع هوتاف ،قيرطلا ىلع هولديل ،رافظب قهاش لبج مهل ناكو ،ىرقلا بارعأب
 ،تاهلق ىلإ اوعجرا :رحبلا شيجل لاقو ،أرحبو أرب هشيج قرفو ،مهنم لاجر

 مهانركذ نيذلا ىرقلا مهتلدأو .ربلا شيجب وه ىضمو ،مكيتأ نأ ىلإ اهب اوميقأو

 نم الإ اهيمايد فرعي الو ،ليلتلا اهب يدتهي ال قيرط ىلع مهب اوذخأف ةرشعلا
 نوددرتي ،نيرئاح اوحبصأف ليل مهنع اوبره ،ربلا مهب اوطسوت املف ،ليلق ىرقلا

 الإ ،اعيمج هللا مهكلهأف ،دازلا ذفنو ،مهيلع ءاملا مدعف شةيلاخ يفايفو شةيلاع لامر يف

 ،مهيلع ىرج امو هباحصأو هرمأ نع ربخأف ،نامع ىتأ نأ ىلإ ،ددرتي يقب الجر

 ىلع ربعف ،رافلج ىفأو ىتح ،ربلا قيرط ىلع ىضمو ۔هلتق نامع لهأ بحأ امف

 اوقرأ .تاهلق اولصو املف رحبلا قيرط اودصق نيذلا امأ .زومره ىلإ ةنيفس

 مهوردابو ،اهلاجر مهيلع تخرص ‘اهنم اوبرتقا املف ۔يويط ىلإ اوفلدو ،مهنفس

 يويط يفو ۔أعيمج مهولتقف ،مهفس نيبو مهنيب اولاحأو ،قفتلاو حمرلاو فيسلاب

 نب يلع نب هللادبع ]٨٠٧[ ربق ةيحانب يذلا لبجلا اذح يهو ،ةروهشم مهروبق

 )١( ص ،هسفن ردصملا :ديعس نب ناحرس ،يوكزألا ٤٦٨ - ٤٦٩.
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 لهأ معزيو ،كرتلا روبق اهنومسي ةياغلا هذه ىلاف .رحبلا لحاس ىلع وهو ،برقم

 مهنفس اوذخأ دقو ،لاجرلا ةسمخلاو ةعبرألا كرتلا روبق نم ربق لك يف نأ يويط

 لجرلا الإ كالهلا نم املاس زومره ىلإ عجر مهنم ادحأ نأ ملعأ الو شأعيمج ضيأ

 ىللإ اهنم رفو ،رافظ ىلإ ىهتنا ىتح ،نامع ىلإ ىضمو ثبلا لهأ نم اجن يذلا

 .زومره ىلإ رافلج لهأل ةنيفس

 جرخ هيف ،رخآ اخيرات أضيأ تدجوو:ةمألا قارتفا يف ةمغلا فشك بحاص لاق

 دعب نيعبس و سمخ ةنس لاوش رهش يف مهجورخ ناك و ،نامع ىلع سيرلا دالوأ

 مهاقليل مهيلإ جرخف ،ناهبن نب رمع نب نالهك ديسلا نامعل كلاملا ناكو ‘ ةئامتس

 ىلع سيرلا دالوأ تقبسف ،ىوزن نم رقعلا لهأ هلمج هعم جرخو ،ءارحصلاب

 اوقرحأو ،اهءاسن اوبسو ،اهيف ام عيمج اوذخأو ، اهقوس اوقرحأو ،اهولخدف ،رقعلا

 ،موي فصن يف هلك كلذ ناكو ،بتكلا اوقرحأو ،هب ةلصتملا عماجلا دجسملا نزاخم

 نمو ،سّرلا دالوأ مهيلع تفحزف ةارتىلاب اوعمتجاو ،هركاسعب نالهك عجر مث

 هذه تناك اهلعلف لجر ةئامثالث نيقرفلا نم ةعقولا هذه يف لتقو ،نادحلا نم مهعم

 نامعب ةنهابنلا كلم نينس .يراوحلا نب كلامو «شبنخ نب دمحم نيب يتلا نونسلا

 هذه دعب اميف ناك هنأ الإ ،ةنس هئامسمخ ىلع ديزي ناك مهكلم لعلو .ملعأ هللاو

 نادلب يف ةمئألاو ،نادلبلا نم ءيش يف كولم ةنهابنلاو ةمئألل نودقعي ،نينسلا
 .ملعأ هللاو ۔ىرخأ

 ةمئألل نكت مل ، يصورخلا ناذاش نب ليلخلا مامإلا دعب هنأ حيحصلاو :فنصملا لاق

 كلذ يف ةفهابنلا تناكو شةنهابنلا ىلع ةرهاق ديو شةرهاب ةوق ةعيبلا مهل ةعقاولا

 اهوكلم يتلا نوصحلا نم نصح لك ىلعو .نامع نوصح رثكأ ةملطصم تقولا

 مهددع هرثكل ،مهيلع مامإ هلوص نوفاخي الو ،ًامامإ بصن نمب نوثرتكي ال ،ريمأ
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 تيقبو ،ناشلا كلذ يف مهو نامزلا مهيلع لاطف ،مهيلإ سانلا ذلا رثك ليمو ،مهديدعو

 ىلع مهل ةردق ال لاجرلا ضعب مهتعاط يفو نوصحلا ضعب يف هبوصنملا ةمئألا

 تفلاحت دق هنهابنلا تناكو ۔ اعافد مهل ةعيبلا رثكأو نوصحلا نم ةنهابنلا جورخ

 مهنوصح نم مهجرخي نأ لواحيو .برحب دحأ مهبراحوأ دصق نم لك ىلع

 نم كلم ام جارخإ هبراحي يذلا لواحيو برحب دصقي يذلا مهبحاص عم اونوكيل

 (')نامزلا كلذ يف ،مهتوق تدتشاو ،مهتكوش تيوق اذه لجألف نوصحلا

 نبا ريمع ذخأ :فلألا دعب نيرشعو ثالث هنس يفو ،هيف وهو ،خيرات ةذبن تدجوو

 عيبر رهش نم نيرشعو نينثاو ،نينثالا موي راحص جنرفإلا نم ا""يريمعلا ريمح

 دي نم جنرفإلا يناثلا مويلا يف اهذخأو ،فلآلا دعب نيرشعو ثالث ةنس .رخآلا

 ثالث ةنس ،رخآلا عيبر رهش نم نيرشعو ثالث ،ءاثالثلا موي وهو .ريمح نب ريمع

 .با وصلاب ملعأ هللاو ،أ")ريفج نب دمحم مهعم اولمحو ،فلألا دعب نم نيرشعو

 ٤٦٩. ص هسفن ردصملا ()

 رشع يداحلا نرقلا يف شاع ،لئامس ريمأ يناهبنلا ريمح نب ريمع :ريمح نب ريمع ا"
 امهنيب ترادو ،رفظم نب ناميلس نيبو هنيب ةوادعلا تعقو .ريخلل بحو قلخ اذ ناكو ،يرجمهلا

 ،ىرخأ ةرم اهيلإ ناميلس داع مث ،ةيرقلا ىلإ الهب نم ناميلس جرخأو .ريمع اهيف رصتنا ،بورح

 ١٢١. ص ،نامع مالعأ ليلد رظنا .يئانهلا دمحم نب فيس الهب رمأ ىلوت نأ ىلإ رمألا رقتساو

 يداحلا نرقلا يف شاع ،اربإ ىلع ايلاو ناك ،يربجلا ربج نب رفيج نب دمحم :رفيج نب دمحم "ا

 رئاس هل تنادو .رفظم نب ناميلس كلملا ض ميظع شيجب ىوزن لهأ عم براح ،يرجهلا رشع

 نب رصان مامإلا نيبو هنيب تناكو ،نيلاغتربلا يديأب اتناك امهنإف ،تايرقو روص الخ ام ةيقرشلا
 ١٤٤. ص ،نامع مالعأ ليلد رظنا .هلتقو رفيج نب دمحم ةميزهب تهتنا ،ةددعتم كراعم دشرم
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 نب دعاج سيئرلا ةمالعلا ملاعلا خيشلا ناهبن يبأ نب سيمخ ةقثلا خيشلل تبتكو
 ،مهئاملعو صورخ ينب ةمئأ ءامسأ يل درسي فلأو نيتئامو نيتسو عبس ةنس سيمخ

 صورخ ينب ةمئأ يف نايب ،اريخ هللا هازج يلع ليمج ءانث دعب يل هباوج ناكف

 دعاج ناهبن وبأو ،ديعس نب دمحم نب ديعسو ،ناسغ نب ملاس خيشلا دئاصق نم القن

 تلصلاو ،يححفلا رفيج نب انهملاو ،يراجهلا بعك نب ثراولا مهلوأف «سيمخ نبا

 يدا و نم ،ةافسملا هنكسمو » ميمت نب نازع و ٨ ٠ ٨] يصورخلا يلاتسلا كلام نبا

 ،مساقلا نبا تلصلاو ةيولهبلا كلام نب تلصلا نب ناذاش نب ليلخلاو «صورخ ينب

 اهلعل .ي راجهلا ىلع وبأ و 6٥ وعش نب دلاخو ُ ناسغ نب دمحمو ۔“ دشا ر نب رماع و

 نب ملاس خيشلا امهركذ نيذللا يناثلا دلاخ و .همسا يردأ الو ةدلاخ ينب راجه

 :لاق ثيح ناسغ

 (')اهاثراوت نادلاخلا انمو انم تلصلاو ثراو انمف

 مهل نأ ةيئارلا هتديصق يف دمحم نب ديعس خيشلا راشأ دقو ظ اماما رشع ينثا ءالؤهف

 مامإلا هلعل تلق ،ملعأ هللاو همسإ وه نم رشع ثلاثلا يردأ ال ةعيب ةرشع ثالث

 يف نايب هباتك يف لاق مث “ تلصلا نب ناذاش نب دمحأ نب دمحم نب باطخلا نب رمع

 ةحاانقلا و ده زلا و 4 هقفلا و ملحلا و ع رولا و ملعلا يف قبسلا تابصق هل نمم مهئاملع

 هضرأ يف هللا ةجح اوراصو ،ىلعألا ماقملاو ،ىنسألا دجملاو ،هماركلاو ةسامحلاو

 ذ ميمت نب نازعو ۔“ كلام نب تلصلا و ،رفيج نب انهملا و ثرا ولا مهلوأف هدابع ىلع

 وبأ و ؤ رثؤملا يبأ نب دمحم ه دلوو ۔ ي ولهبلا ىمعأل ا سيمخ نب تلصلا رثؤملا وبأ و

 نب روصنمو ينايلعلا ناهبن يبأ نب رصان هدلوو ،ينايلعلا سيمخ نب دعاج ناهبن

 ةوعش نب دلاخ نيدلاخلاب دصقيو ٨٧ ص ٢ج يصورخلا حاوللا ناويد يف تيبلا رظنا )١(

 .لدعلاب ناروهشم نامامإ امهو يصورخلا هللادبع نب دلاخو يصورخلا
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 نب دمحم نب رصان نب هللادبعو ،يلاتسلا سيمخ نب رصان نب دمحم

 يف مولعم ماقم ءالؤه نم لكلو ينوسلا دشار نب دمحم نب ديعسو يصورخلا ريشب

 هدلو امأو ،أقح يضايإ كلذف ،بكاوكلاو رمقلا عم سمشلاك ناهبن وبأ امأو ،ملعلا

 نم ةمكحلا يتؤي هللاو ،ملع ىلع ران هنأك رثؤملا وبأو ،باهشلا عم ردبلاك رصان

 نأو ،ةعفانلا مولعلاب مهايإو هللا انعفن ۔أريثك اريخ يتوأ دقف ةمكحلا ىتؤي نمو ءاشي

 دقف رصان نب هللادبع خيشلا ةليضف امأو ،نيمحارلا محرأ هنإ هتمحرب انكرادتي

 نم لوأ تنكل ،لجر ةعيب ىلع نامع لهأ عمتجا ول :لوقي ناهبن ابأ يدلاو تعمس
 نم يقب له ،يخأ اي رظنأ .ةلماك هيف ةمامإلا لاصخ نأل رصان نب هللادبع عياب

 ليصفتلا ىلع هنايب ىلإ جاتحيف ،وتحم هيلعو هيف لخاد وه الإ ،نيدلاو ايندلا فرش

 خيشلا نأ اذه هباتك يف سيمخ خيشلا ركذو راصتخالا لحم اذهو ،دلجم ىلإ

 و ،قافوألاو “فورحلا ملعو ،كلفلا ملع يف غيلب ملاع يضورع ،أ')ينوسلا شيورد

 رصان هدلول ناهبن وبأ يبأ دهش دقو ،هيف لاق مث ،هناكمو هرصم يف هنامز لهأ قاف

 امأو ،هنامز ملاع راصو ،مولعلا نم ىتش نونف يف الغوت دقو ةغالبلاو ملعلاب

 عم ةعانقلاو فافعلاو عرولاو دهزلا يف ىهانت هنأل .يفوص كلذف روصنم خيشلا

 هلئاضفب نابكرلاو ،دشني لفاحملا يف دماحملاب هركذف ،همهف ةغالبو ،هملع ةرثك
 ،زثؤملا وبأ امأو ،ةدحاو ةوفه هنم ملعن مل ،تام ىتح ملحلا غلب ذمف ،درغتو ودحت

 مالك ىهتنا .ةروهشم مهنساحمو ،ةروكذم هقفلا بتك يف امهلئاضفف ،دمحم هدلوو

 .ناهبن يبأ ةمالعلا ملاعلا نب سيمخ خيشلا

 .هل ةمجرت ىلع رثعن مل :ينوسلا شيورد خيشلا ()
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 :[رماع نب سيمخ نب نسحلاوبأ مامإلا]

 نب كلام توم دعب نم دقع مث :ةمألا قارتفا يف ةمغلا فشك باتك بحاص لاق

 نم وهو ،هبسن ركذي ملو .رماع نب سيمخ نب نسحلا يبأل نينس عستب يراوحلا
 ةئامنامثو هنس نيثالثو عست ةنس ۔ ناضمر رهش يف سيمخلا موي ؤ كيتعلا ينب لاجر

 يذ نم نيرشع و دحا وو ؤ تبسلا موي 4 ةئامنامث دعب نيعبرأ و تس هنس تامو نس

 .أ')ةدعقلا

 :[ باطخلا نب رمع مامإلا [

 ةنس ،تلصلا نب ناذاش نب دمح نب دمحم نب باطخلا نب رمعل ةمامإلا اودقع مث

 هدنع نمل اهقلطأو ،ناهبن ينب لاومأ زاح يذلا وهو ،ةنس ةئامنامثو نينامثو سمخ

 اَسل ،نيملسملا نم عامتجأب كلذو ،هرماوأب اهيف رمأو ،اهيف دي اذ ناكو ،هارشلا نم
 اهوذخأ يتلا لاومألاو ناهبن لآ اهكفس يتلا [ءامدلا] يف اورظنف ،اوعمتجا

 دبع ابأ يضاقلا ذئموي ناكو ،مهلاومأ ةميق نم رثكأ اهودجوف .قح ريغب اهوبصتغأو
 ،نيملسملا نم ناهبن لآ هملظ نمل اليكو . جرفم نب دمحأ نب ناميلس نب دمحم كلا

 ،ناهبن ينب كولمل اليكو ،أ"جرفم نب دمحأ نب رمع نب دمحأ ماقأو ،نامع لهأ نم

 ٤٦٩. ص هسفن ردصملا :ديعس نب ناحرس يوكزألا ()

 ىلع اليكو ناك ،يرجهلا عساتلا نرقلا يف شاع ،دئاق :جرفم نب دمحأ نب رمع نب دمحأ ("

 أءاضق ىضقف ،ةلغو ،ةينآو ةحلسأو تويبو ليخنو ضلأ نم ناهبن لآ نم نامع كولم لاومأ

 ص ،نامع مالعأ ليلد رظنا .نيمولظملل حيحصلا نئاكلا ءاضقلاب لاومألا تراصف ىأمات أبجاو

 ٢٨.
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 م ٠
 ،نامعب نيذلا ناهبن لآ لام عيمج نأ ،أ"رمع نب دمحم نب حلاص نب دمحأ ىضقف .

 مهلام عيمجو ،ركسو ،رمتو ،للغو قينآو ،هحلسأو ،ليخنو «ضوزأو ،لاومأ نم

 لهأ نم نيمولظملل ثاثأو .ىوطاو ةرودو ،تويبو ،ءعام نم ]٨٠٩[، ناك ام انئاك

 ،ثانإلاو مهنم روكذلا ،رغص وأ مهنم ربكو رضح وأ مهنم باغ نم ،نامع
 مهتفرعم اولهج دقو ،نيمولظملل حيحصلا نئاكلا ءاضقلاب لاومألا هذه تراصف

 ال لام لك راصف ،أمسق هل اوكردي ملو ،أملع هل اوطيحي ملو ،مهقوقح ةفرعمو

 مامإلاف ،ءارقفلا ىلإ عجار لام لكو ءارقفلا ىلإ اعجار هبابرأ نولوهجم ،فوعي
 ۔اهب مايقلاو نيملسملا ةلود زازعإ يف ةفرصيو ،ةضبقب ىلوأ هدوجو دنع لداعلا

 هل حصي امب ةيرحتلاب بساحيو ،مهلاومأ نم هل وهف ،هتبثأو هقح حصأ نم لكو
 بيصن بيصنلا كلذف ،اهب طحي ملو ةيرحتلا كردي مل نإو ،كلذ كردأ نإ.هطسقب
 ،ءارقفلا لاومأو ،ةبيغملا لاومألا ضبقي مامإلاو ،ءارقفلل لوهجم وهو ،مولعم ريغ

 ،هيف مكحلاو ءاضقلا اذه حص دقف .نيملسملا هلود زازعإ يف هلعجيو ،هل بر ال امو

 اذه ناكو .ميلع عيمس هللا نإ ،هنولدبي نيذلا ىلع همثإ امنإف هعمس امدعب هلدب نمف

 عبس هنس نم ىرخألا يدامج رهش نم نولخ لايل عبسل ،ءاعبرألا ةيشع مكحلا
 ةنس ماقأ ،الوأ بصن اسل هنإف ،يناثلا هدقع يف اذه ناكو ةنس ةئامنامثو نينامثو

 نم تمحجب هركسعو رمع رسكناف ،أ")يناهبنلا ناميلس نب ناميلس هيلع جرخو
 ."تام نأ ىلإ ةمامإلا يف ثكمو هيناث بصن مث ،ليامس يداو

 دحأ ناك ۔ يرجهلا عساتلا نرقلا يف شاع ،ملاع ضاق :نارمع نب دمحم نب حلاص نب دمحأ ()

 ٢٨. ص ،نامع مالعأ ليلد رظنا .ةريهشلا ناهبن ينب كولم لاومأ ةيضق يف لصفلل نيضوفملا ةاضقلا

 رصع يف كلملا ىلوتو .يرجهلا رشاعلا نرقلا يف شاع رعاش :يناهبنلا ناميلس نب ناميلس ("
 كلذك ،هرعش يف هل هتضراعمو سيقلا ئرما ليلضلا كلملا رثأ هئافتقاب رعشلا يف رهتشا ،ةنهابنلا
 رعش نيب هرعش ناكو ،هدئاصقلا ضعب يف يرعملا ءالعلا ابأ ضراعو ،دبعلا نب ةفرطرعشب علوأ
 ناويد هل ،نيسابعلا ءارعشلا نيب مامت يبأ رعشب هبشأ يرجهلا رشاعلا نرقلا يف نيينامعلا ءارعشلا
 ٨٣. ص ،نامع مالع ليلد رظنا .عوبطم

 (٣) ص كسفن ردصملا : ناحرس نب ديعس ،يوكزألا ٤٧٠٩.
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 رصان دمحم وبأ ملاعلا خيشلا اهفنص يتلا بتكلا ءامسأ تركذ املو :فنصملا لاق
 مهتمئأ ءامسأ نم يور امم ىهتناو ،ألملا ىلع ناهبن يبأ ةمالعلا ملاعلا خيشلا نبا

 ركذ ىلع يوتحت ،ةديصق مهيف مظنأ نأ رطاخلا يف شعتنا لمك ىتح .مهئاملعو

 تناك يتلا ةبحصلا ألإ كلذ ىلع ينامح امو ،مهلاجر نايعأو ،مهئاملعو مهتمئأ

 هبحاص ركذي نأ رحلل يغبني ذإ .ناهبن يبأ نب رصان دمحم يبأ خيشلا نيبو ينيب

 هذه تيمس دقو .ءانثلاب نوريدجل اعيمج مهنإ يرمعلو هيلع ءانثلاب ريدج وه يذلا
 :ا رعش يه و «صورخ ينب ةذباهج ح دم يف صوصرملا ردلا ةديصقلا

 املع اهُئسلا ىلعأ رشان مهدجمو امس قفأ ضرألا اولاحأ موق هلل

 امن راهنلا ءوض اذإ سومشلا مُه مهنج ليللا ام اذإ رودبلا مه
 املعلاو حاولألاو رخصلا رطعي هتحفنب ركذ مهل رغث لك يف

 امظع هملح مهنم لفطلاو خيشلاف مه ريبك أملح مهريغص ىكح
 امركلا ىوح دوج يذ لك مهنمو ىرق ران فيضلل مهل تبخ امف

 امدقلا ىرولا اوداس مه ليق كيلإ مهتمامإ نع اميدق تثحب نإو
 امجللا اوعقعق ناوع برح لكل مهنأ عص يلثم كدنع حاصاي
 امدق مهمادقأ تعس ثيح طحي مهريغ سيل لضف بتارم مهل
 اممأ ادغ دق مابإ وأ لساب وأ ئدن فيلح ألإ مهنم نكي ملف

 (")لمظن وأ ظافلألا رشن اذإ ىضري قبل وأ هقفلا يف ملع ملاع وأ

 ةيخيراتلاو ةيبدألا قيزر نبا لامعأ يف ةدوجوم ريغ ةديصقلا هذه نأ نيبت قيقدتلاو ثحبلا دعب )١)

 .هذه هتطوطخم ىف انل اهظفح ،ىرخألا
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 : مهتمأ ركذ

 ترطق امدعب اديهش كاذ تامف

 ىلق قارعلا بزح ةعقو اهلايف

 تقتر يذلا هنعذإ ملا نفكت

 امف ليلخلا ناذذاش لجن مهنمو

 هل ريخألا تلصلا همساق لجنو

 تعفد رماع مث دشا ر لجنو

 هل فيرشلا مسرلا و ناسغ لجنو

 افرش ىوح دق يلع نب مهنمو

 مهتمئأ ادع ة رشع عم نانثإ

 اوعبتا يذلا مكحلا يف ملظلا اوبنجت

 اهتيغب نيغابلا نم فويسلا اوطعأ

 هب هوفت قاب مهدجم و اونف

 مهثرا و ملعلا يف مهلوأ ناكو

 ىدص ديهشلا نازع هنم ىكتشا امو

 مهدعاج ناهبن يبأب مهبسحو
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 اممه العلا يف انهملا يكاحي نمو
 املظ نم ماصمصلاو نازع يأرب

 امد نيدتعملا سوؤر نم هفويس

 امدو ةمرخ اهيف نازع سأب نم

 امزهنا هرصن نع هتنورق هب

 امظ هوعياب اسل فيسلا ىكش هل

 امدهنا اهب ًادوط امر ول ميازع

 امظتنم زعلا جات ةمامالإ هل

 امكح دق لدعلا حيرصب دمحم

 املظ ىدعلل تيص لك هب تيص

 امستقا امو هازاحف يراجهلا لثم

 امجعلاو برعلا نورهبي مهدجمب

 امعن ىرولل اوراصف باتكلا هب

 امتق مهليخ هتسك قفأ لكو

 امف نيوح ام بتكو بزح هاوفأ

 امط مولعلاب اتهملا لثم تلصلاو
 اميد ىتف ىقستسا رثوملا وبأ الو

 املعلا مليع ىمسي ذإ انبسحو



 هلئئس طشوأ اندام اذإ رحب

 مكف مولعلا لهأ هرهاوج ينجت

 هفنص ملعلا يف ام ضعب ىأر نمف
 ىتف لك لاثمألا برضت ام ملع هب

 هل فيرشلا دجملا معز نم لكو

 اذإذاف ىدتغا قبسلا بصق أل ل

 ادي ةم ملعلل رصان هنباو

 ابتك هفينصت نم رلا عدوأ دق

 هزربأو الإ ابرغتسم قبي مل
 هدي يف راص ارط ملعلا امنأك

 ملق اهب ىحضأ هفيس ةبيه وذ

 نمف هاوس امصلا ةرخصلا لقان ام

 هبتكأ ارس هل تدهش مكو

 هركذأ تسل ذإ هربق ايحلا ىقس

 هل دشت روصنم ربحلا مهنمو

 ةلأسمب افاو نم لطاميالو
 امنع ىدتغاف ايح روصنم ناك دق

 ىدن رحب هللادبع رصان لجنو

 همليع وهف ه ذم ملعلا مطالت
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 امظتنم مجلا باوجلا هنم هاتأ

 امحدزا انلاب هيلع مهيلإ جوف

 اممل هريغ نم يذلا ريثكلا ىأر

 املع دق قبسلاب هبو هريغب

 امعز ام قوف ىحضأ وهف هريغ ال
 امهووأ نام لاق لاق هريغل

 املطصا اهب هنم هءاش ام لكو

 امقر ام راونألاب سانلا مقارف

 املظ هراونأ تكرت امف اهيف

 امقتلا هرغث ملع لك هلأ وأ

 ]٨١١[ امسح مساح فيس ح هب مكف

 اممص يعدت اهيف تلق امب نذإ

 امتك يذلا رسلا هل عيذأ الف

 امه ديعصلا يف لبوك يعمدو الإ

 امستبم دفولا يدجيف لاحرلا كاذ

 امركلا بهذم اذهو باوجلا هل

 امع ىضم اسل هرخف نكي ملو

 اميخ ا هقافآ يف ملعلا دي هل

 امد سلا ىفن ىدست هب هيلع نمف



 ىتف مولعلا يف اديعس تركن اذإ

 اعرو ادهاز سيمخ تدهش دقو

 ىرقل هراز امهم فيضلا مركيو

 انل قوري يرشغلا ىتفلاو ملاسو

 ابستنا امه نابيدأ نارعاشف

 ةذباهج خايشأ ليامس يفو

 ةُُب راشم تناك رصان مهنمف

 اذإو اشلا لك ىوح مهنم لكلاو
 ترختفا هب رخف مكل صورخ ينب

 ىتفَّيأف لهأ متنأ انللو

 بتك اذ لبق هتوح دق مكل يحدم

 هجزامي ال حيرص مكيلإ يذو

 -هل ةاتف رهم الب اهوذخ الأ

 اهعصرم اهيناعم نايب نمو

 اهل كاذ رهملا نإف الوبق اولوق

 امحأرلا هل ىجرت نم دعاج ليلس
 امزع اذإ الاجعإ مزعلا قدصيو

 امظنامو أظفل ارثن امه اذل

 امهو الوان ام امو صورخ ىلإ

 امعن مهذدع بحص مغن انل مهنم

 امل ءامب يرذت ةغئاس مظنلا يف
 امكحلا م ُه اوناك امكحلا ملكت

 امزتلم لاز ال مكدمحبأالإ'

 امهتم تلق ام مكيف نكأ ملو

 امعط اذإ ايرأ ىري حيرصلا دض
 امقس مكل وكشت ال ظفللا ةحيحص

 امكتحا اهرهم مكيلع اهوبأ امو

 ("لامتخ هلوق مكيلع مالسلابو

 دمحأ نب دمحم نب باطخلا نب رمع ،تام ام دعب بصن مث ،ةمئألا ركذ ىلإ انعجر

 مهددع ذإ ،صورخ ينب ةمئأ رشع ثلاث هنظأ يذلا وهو ،اذه تلص نب ناذيش نبا

 هتءارق ترذعت داوس ( )

 ةيخيراتلاو ةيبدألا قيزر نبا لامعأ يف ةدوجوم ريغ ةديصقلا هذه نأ نيبت قيقدتلاو ثحبلا دعب ا"

 .هذه هتطوطخم يف انل اهظفح .ىرخألا
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 ينب ةمئأ اهيف ركذ يتلا هتديصق يف يرشغلا ركذ اذكهو .رشع ةثالث بلغألا ىلع

 ةرشع ةثالث مهنإ :ةلمجلا عم لاقو ،ةليضفلا لهأ ءامسأ ركذو ،مهتذب اهجو صورخ

 مقر عم نوخسانلا هيسنف ، هركذ وأ ،مهنم رشع ثلاثلا ]٨١٢[ مهمامإ ركذي ملو
 نب دمحم نب باطخلا نب رمع مامإلا نأ «سانلا ضعب نم تعمس انأو ،خيراتلا

 طلغ تلص نب ناذيش نب دمحأ :نيخرؤملا لوقو :لاق يبسنلا يصورخ دمحأ

 نإ ،ناذيش هوتبثأف ناذاش يف مهطلخ عقوف تلص نب ناذاش نب دمحأ هنأ حيحصلاو

 نب ناميلس نب دمحم يضاقلا هدعب نم بصن مث .باوصلاب ملعا هللاو ،همالك اذه

 ةيوبنلا ةرجهلا نم ةنس ةئامنامث دعب نيعستو عبرأ ةنس يف ،يدزألا جرفم نب دمحأ

 .بيرب الو بيعب هتريس يف ملكت دحأ امو نينس عبس ةمامإلا يف ثبلف

 ‘ هوعلخف ةمع ضري ملف ةنس ةمامإل ١ يف ماقأ و ؤ فبرنشلا رمع هدعب نم ١ وبصن مث

 ةةيناث ناميلس نب دمحم ىلع ىوزن لهأ قفتاو ،ءالهب ىلإ هوعلخ ام دعب وه ىضمو
 ('). رمع نب دمحأ مامإلل هدعب نم اودقعو هوعلخو ةدم ةمامإلا يف ثبلف ،هوعيابف

 :[رمع نب دمحأ مامإلا]

 نم كنض هنكسم نأكو ،يخبرلا دمحم نب رمع نب دمحأل هدعب نم اودقعو

 .يويط ميلقإ لهأ خابرلا مهنمو ددعلا وليلق بسنلا وينمي ءالؤه خابرلاو ،ةرهاظلا

 ٤٧٠. ص كسفن ردصملا : ناحرس نب ديعس ،يوكزألا )`)
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 :[ مالسلا دبع نب دمحم نسحلا وبأ مامإلا ]

 نود ماقأ و “ مالسلا دبع نب دمحم نسحلا يبأل | ودقع > ١ رمع نب دمحأ] تام املو

 ،هوعلخف .هبرح نع دمحم دعقف ،يناهبنلا ناميلس نب ناميلس هيلع جرخو ،ةنس

 .هوعلخف ،مهضري ملف امايأ ماقأو ،ةثلاث ناميلس دمحم هناكم اوبصنو

 :[يليعامسإا ليعامسإ نب دمحم ٫امإلا ]

 يف فلتخاو ،يليعامسإلا دمحأ نب نارمع نب دمحم نب ليعامسإ نب دمحمل اودقعو

 لصختم ،سنلا يرازن هنأ معز نم مهنمو بسنلا ينمي هنأ معز نم مهنمف ،هبسن

 مه ريغو نيينمي نيينامعلا ليعامسإ ينب نأو ،ليلخلا ميهاربإ نب ليعامسإ ىلإ هبسن

 هللاو حصألا وه اذه يدنعو ،مالسلا امهيلع ،ليلخلا ميهاربإ نب ليعامسإ ونب مه

 نكسم ناكو فالتخإلا اذه لجأل ةيناندعلا عم نمتؤملا باتك يف هركذأ ملو .ملعأ

 ،رازم باب ةكس نم ،ىوزن ةدلب نم يداولا ةرجحب روكذملا ليعامسإ نب دمحم

 نم ةارمإ ىلع مجه يناهبنلا ناميلس نب ناميلس نأ ةمامإلا يف هعقوأ يذلا ببسلاو

 يف ودعي لظف ،هنايرع ،هنع ةبراه جلفلا نم تجرخف ،قتنغلاب لستغت ىوزن لهأ

 ةضبقو ،هيلإ جرخف ،ليعامسإ نب دمحم امهآرف .يداولا ةرجح لصو ىتح ،اهزثأ
 كلذ دنعف ،هليبس ىلخف ،رقعلا تلخدو ،ةأرملا تضم ىتح ضرألا ىلع هعرصو

 هوبصنف ،ركنلا نع يهنلاو فورعملاب رمألا يف هتوق نم اوأر امل نوملسملا حرف
 ةنس لاوش نم نيقب لايل عستل «سيمخلا موي تامو ظةنس ةئامعستو تس ةنس امامإ

 .أ )ةئامعستو نيعبرأو نينثإ

 )١( ص هسفن ردصملا :ناحرس نب ديعس ،يوكزألا ٤٧٠.

١٣٦ 



 نع هريغو ('ايوزنلا هللادبع نب كرابم يضاقلا خيشلا ينربخأ :فنصملا لاق

 ناك ،نامزلا كلذ يف ناهبن ينب نأ ةمامإلا يف ليعامسإ نب دمحم عقوأ يذلا ببسلا

 .الهب نصحل ناوألا كلذ يف كلاملا وه ناكو ،ناميلس نب ناميلس انأش مهمظعأ

 يف ركفي ،ةرجش لظ يف دعقو ،دلبلا روس نم جرخف ،سانلا نع موي تاذ ىلختف

 هيلإ مهتعاط ىلع ةليحلا غوصي لعجف ،هنع نامع لاجر رثكأ فاكنتسا يف ،هسفن

 يف كلامف ،ناهبن ينب ىتف اي عتمت :لوقي وهو هصخش ري ملو .افتاه عمسف ارسق

 توصو هنصح ىلإ عجرف ،كلذ نم ناميلس ريطتف ،مايأ ةعبس ألإ يبيصن كتلود
 بحاصل اصخش َرَّي مل ،لفسأ وأ ىلعأ وأ الامش وأ انيمي رظن املكو ،هعبتي فتاهلا

 :ةربابجلا هئارزو ضعب هل لاقف ،امومغم أمومهم دعق هنصح لخد املف ،توصلا

 :هريزو هل لاقف ،هعمس امب هربخأف ،امومغم ًامومهم كارأ ينإف ؟ كيلع ىرج اذام

 كلم تنأ كنإف ،نزحت الف ،سفنلا سواسوو ،ناطيشلا تالايخ ضعب نم ًالإ كاذ ام

 ناميلس نإ مث .هناولس ىلع ردق امف ،هيلسي لعجو ،كدساح فنأ مغر ىلع ،نامع
 .هتق ان خانأ املف ةرامإلا تيب اهيف هل ناكو ،ىوزن ديري هتقان بكر مايأ هتس دعب

 نأ ديري قتنغلا ىلإ جرخو ،هاصع ذخأ ،ةرامإلا تيب يف اهيلع هلمح ام عضوو

 ]٦١٣[ لامجو نسح تاذ ةأرمإ ىأرف ،قتنغلا يف ءاسنلا نم هفداصي نمب رجفي

 ىلإ اغلب ىتح اهعبتف ،هنم تبرهف ،اهيلع مجهف ،قتنغلا يف لستغت ،ةدرجتم يهو

 نب دمحأ مامإلا ةلود مهيلع تماق نيذلا ،نيلماعلا ءاملعلا نم :يوزنلا هللادبع نب كرابم خيشلا أ')

 ةمالعلا عم فالخ ىلع ناك ،قحلا يف هتدشب فرعو ىوزن يف ءاضقلا ىلوت ّ يديعسوبلا ديعس

 :رظنا .هتعاط ىلع نيجراخلا ةبراحمل ةيعرلل دمحأ مامإلا دينجت لوح يدنكلا دمحأ نب ديعس

 ١٥. ص 6 مالعأ و ملاعم مايأل ١ ربع ى وزن : روصنم نب رصان > سرافلا

٣٧ ١ 



 هب برضف ،هفيس ليعامسإ نب دمحم دّرجف ،هاثوغاو ةأرملا تحاصف ،يداولا ةرجح

 ناميلسب هعنص امب ةرجحلا لهأ ربخأو ،هدسج نع هنابأف .ناميلس نب ناميلس قنع

 نب دمحم اوركشف ،ىوزن لاجر تعمتجاو ،هنفد يف اوعرسأف .ناميلس نبا
 امك ،ةئامعستو تس ةنس يف كلذو ،أمامإ هوبصنف هبصن ىلع اوقفتاو ،ليعامسإ

 .باوصلاب ملعأ هللاو الوأ انركذ

 :[دمحم نب تاكرب مامإلا]

 هيف تام يذلا مويلا يف يليعامسإلا ليعامسإ نب دمحم نب تاكرب هدلو بصنو

 نيتسو سمخ ةنس ‘مرَّحملا نم لايل رشعل ،تبسلا موي ناك امل مث ،دمحم هوبأ

 نب تاكرب ،يربجلا لاله نب يلع نب ريفج نب دمحم نب ربج جرخأ ،ةئامعستو

 نب ناطلس ،مظعألا ناطلسلا لخد نأ دعب كلذو ،الهب نصح نم ليعامسإ نب دمحم

 دعب نيتسو عبرأ هنس ،اهكلمو ،ىوزن ناهبن نب ناميلس نب ناميلس نب نسحلا

 ريمع لآ هنم هارتشا نأ ىلإ ،ريفج نب دمحم دي يف الهب نصح تبثو كةئامعست
 ىرخألا يدامج رهش نم نيقب لايل عستل نصحلا ريمع لآ لخدو ،كل ةئامثالثب

 مساق نب رمع وهو ۔أ(")يليضفلا مامإلا ناك لعلو ةئامعست دعب نيتسو عبس ةنس
 .(")ملعأ هللاو ،ليعامسإ نب دمحم نب تاكرب مايأ يف ،يليضفلا

 طخس امدنع نامع مكح ىلوت ،يرجهلا رشاعلا نرقلا يف شاع مامإ :يليضفلا مساق نب رمع ()
 نم ريثك هعمو دادم نب دمحأ هيقفلا خيشلا يضرف ،ليعامسا نب دمحم نب تاكرب مامإلا ىلع اهلهأ

 بقن ذل ،اليوط اتقو قبي ملو ه ٩٦١٧ ةنس الهب نصح مث ،حنم ةنيدم لخد ،هوعيابو ،هتمامإب نامع أ

 ١٢١٠. ص ،نامع مالعأ ليلد رظنا .مهل امامإ نرقلا دمحم نب هللادبع اوعيابو نامع ظأ هيلع
 )٢) ص هسفن ردصملا :ناحرس نب ديعس ظيوكزألا ٤١٧٠-٤٧١١.

١٣٨ 



 :[ نرقلا دمحم نب هتلادبع مامإلا ]

 تلخ اموي رشع ةسمخل ةعمجلا موي حنم يف نرقلا دمحم نب هللادبع مامإل ا بصن مث

 نم ‘،اذه نرقلا دمحم نب هللادبع بسنو ،ةئامعستو نيتسو عبس هنس .بجر رهش نم

 ينرقلا دمحم نب هللادبع لخدو .بسنلا ينمي "روهشملا دهازلا ينرقلا سي وأ لآ

 ةلبل ناك امل مث ةنسلا هذه نم ۔“ رهشلا اذه نم اتيقب نيتليلل نينثال ١ موي الهب نصح

 كنس ةئامعست دعب نيتسو ينامث هنس ‘“ ناضمر رهش نم نيقب لايل ثلالثل ۔ء اعبرأل ا

 دمحم نب هللادبع هنم اوجرخأو ،الهب نصح ليعامسإ نب دمحم نب تاكرب لخد

 تاكرب هدلوو ليعامسإ نب دمحم نم أربي ")دادم نب دمحأ هيقفلا خيشلا ناكو ،نوقلا

 ،ليع امسا نم ةءا ربلا ،هلل هب نيدن ي ذلا اننيد نمف :هتريس ىف لاقف دمحم نبا

 هنأل ،ملظلاو روجلا نم عنمو ،مهل ةيامح ريغ نم ربجلاب هتيعر نم ةاكزلا هتيابجب
 اوبجي ال نأ نيملسملا نيد نمو ،ةحيحصلا مهنع ةروهشملا نيملسملا راثأ يف ءاج

 نب ءزج نب رماع نب سيوأ ، ورمع وبأ كنامز يف نيعباتلا دّيس دها زلا ةودقلا : ينرقلا سيوأ )١(

 نب ريسي هنع ىور .يلع نعو هنع اليلق ىورو ،رمع ىلع دفو .يناميلا يدارملا ينرقلا كلام

 ىور ام ،ةريسي تاياكح ،مهريغو يقشمدلا بر دبع وبأو ،ىليل يبأ نب نمحرلا دبعو ،ورمع
 .نيصلخملا هدابع نمو ،نيقتملا هللا ءايلوأ نم ناك دقو ،نيلب هيلع مكحي نأ أيهت الو ،ادنسم ائيش

 ج “ء البنلا مالعأ ريس : نامثع نب دمحأ نب دمحم نيدلا سمش ‘ يبه ذلا : يف ةلماكلا ةمجرتلا رظنا

 ١٩-٣٤. ص ٤

 يرقعلا يبعانلا دمحم نب دادم نب دمحأ ريرحنلا فراعلا ،هيقفلا ةمالعلا :دادم نب دمحأ خيشلا (٢)

 ،مهتيص ضرألا قبط نيذلا ،دادم لآ ةيرذ نم ،ىوزنب لمعلاو ملعلا باطقأ دحأ ،يوزنلا

 . نيملاعلا بر ةاضرمل ةاعسو ‘ نيدلل ةامحو ‘ نيملسملل ةداق ا وناكف لضفلا و ملعلاب ١ ورهتشا و

 نم نوأ ربي ءاهقفلا نم هعم نمو وهف ،ليعامسا نب دمحم نب تاكرب ةمامإ يف يأ ر دمحأ خيشللو

 رصان ،يسرافلا :رظنا .سانلا نم ةقدصلا ذخأ هل سيل اذه ىلعو ،رايدلا محي مل هنأ ةجحب تاكرب

 ١٥ - ١٤٦. ص ،مالعأ و ملاعم ۔مايألا ربع ىوزن : روصنم نبا

١٩ 



 ملظلا نم اوبج نم اوعنميو اماكح سانلا ىلع اونوكي ىتح ةقدص الو ةيزج
 لاقو ،اهوعنمي الو اهومحي مل اضرأ اوبجي ال نأ .نيملسملا نيد نمو ،ناودعلاو

 مهعنمي ال وهو ،مهتاقدص ذخأي الو اموق يبجي نأ مامإل سيل هنإ :بوبحم نب دمحم

 روجلا لهأ نيبو هنيب قرف الو ،مهيلع راج دقف ،كلذ لعف اذإف ،مهيلع راجُي نأ نم
 لاول مهيلع دقعي الو ، ائيش ءالؤه نم ذخأي نأ مامإلل سيلو ،مهنم نوذخأي نيذلا

 يف ةاكز و جارخ عمتجي ال نأ .نيملسملا نيد نمو عنميو ،مهل ةيامح الب ةيالو

 ةيعرلا هربجب ،ليعامسإ نب دمحم نم ةءاربلاب لجوزع هلل نيدنو ،ةدحاو هيعر
 هذخأو ،ريناندلا نم هلامع هموقي امب ،ليخنلا ةرمث نم ةاكزلا ءارش ىلع ]٨١٤[

 ،رمتلاو بحلا نم هاكزلا ءارش ىلع مامإلا نم ربجلا نأل ،مهنم ربجلاب ةميقلا كلتل
 يف ءارشلا ىلع ربجلا ذإ ،نيملسملا نيد يف زوجيال ،اهضبق دعبو ،اهضبق لبق
 يف آلإ ،عيبلا زوجي ال كلذكو ،ةمألا عامجإو ،ةنسلاو باتكلاب زوجي ال ،كالمألا

 هميلست هيلع بجاو قح ميلست نع عئابلا نم عانتمإلاو ررضلاو ةركحلا لاح

 نب دمحم نم ةءاربلاب لجو زع هللا نيدنو ،يأرلاب فالتخا اذه يف سيلو ،هريغل
 .هتيعر لاومأ نم ،لخنلا ةرمث ةميقب ريناند ،ةاكزلا ريغ ريشاعملا هتيابجب .ليعامسإ
 ،لمارألاو ،نيغلابلاو ىماتيلا هتيعر نم ربجلاب ،ريناندلاب هلامعو هناوعأ اهموقي امب
 هللا نأل ةنيبلاب أضرفو ارده هلهأو ،هفايضأو ،هراطخلو هناوعأو هسفنل مهريغو

 هللا ىلص ،هلوسر اهمرحو ،لطابلاب اهلكأو سانلا لاومأ ذخأ هباتك يف مرح دق
 (')يويسبلا دمحم نب يلع نسحلا وبأ خيشلا لاقو .اهقحب ًالإ ،هتنس يف ملسو ،هيلع

 نب يلع نب دمحم نب يلع نسحلا وبأ خيشلا ةةمالعلا هيقفلا :يويسبلا دمحم نب يلع نسحلا وبأ خيشلا أ
 دمحم ةمالعلاو ،يولهبلا ةكرب نب دمحم وبأ ةمالعلا هخويش نم .يدمحيلا يدزألا يويسبلا نسحلا نب دمحم

 ةثالث يف عوبطم ،نسحلا يبأ عماج" ىمسملا "عماجلا" باتك :اهنم ةريثك تافلؤم هل .يوزنلا نسحلا يبأ نبا
 يف ةلماكلا ةمجرتلا رظنا .اضيأ عوبطم "يويسبلا رصتخم" ب فورعملا "رصتخملا" باتكو ءازجأ
 .٣٠.٠- ٣١٩. ص ١ ج ،نايعألا فاحتإ :دماح نب دومح نب فيس ،يشاطبلا

٠. ٤ ١ 



 ءاشي نم اهثروي هلل ضرألا نإ :لاقف ،مرَحي امو اهنم لحي ام لاومألا نع لئس اذل
 مرحو ،ءاش ام كلذ نم كلمو ،هقلخ ىلع ةمسقم لاومألا هللا لعج دقو ،هدابع نم

 مرحف ۔أ")“نوملظت الو نوملظت الإ» هباتك يف هللا لاق دقو ،عاش ام اهنم هدابع ىلع
 .نيملسملا لاومأ نم لالح هنأ هيلع قفتاام هجو نم الإ ،اهلك لاومألاو هلك مظلا
 نيرابجلل هركلاو جارخلل هتيابجب ليعامسإ نب دمحم نم ةءاربلاب لجو زع هلل نيدنو

 كلذ نأل ،هتيعرو هسفنو هتلود ىلع ملظلا هتيشخو فوخلا ىلع هتيعر لاومأ نم

 لاقو .ناودعلاو مثإلا ىلع نواعتلا هللا مرح دقو ،ناودعو مثإ وه ،ةرسكلاو جارخلا

 ۔أ""«ناودعلاو مثإلا ىلع اونواعت الو ،ىوقتلاو ربلا ىلع اونواعتو :ىلاعت هللا

 هيلع هللا ىلص ،هللا لوسر ىهن دقو .رفاكلاو مثإلا ةعاطو ،ملظلا ىلإ نوكرلا مارحو
 نمو مهناوعأو ةملظلا رشحي :لاقف ،رانلا مهدعوأ و ،ةَملظلا هنوعم نع ،ملسو

 ةعاط ال :لاقو .نيملاظلا بحي ال هللاو رانلا هاوأمف ،دادم هدم وأ ملق يربب مهناعأ

 يغبلا لهأو رابجلا هبلطي يذلا نأ ةمألا تعمجأ دقو .قلاخلا ةيصعم يف قولخمل

 ىلع فوخلا ىلعو هلامو هسفن ىلع مهنم فوخلا ىلع ربجلاب سانلا نم مهريغو
 عالطأو .ناودعلاو مثإلا ىلع ناعأ دقف ،هريغ وأ مامإ نم ،مهلاومأ ىلعو ،سللا

 قحتسا دقو ،اذه هلعفب هلوسرو هللا ىصع دقو ،هرفك ىلع رفاكلاو ،همثإ ىلع مثإلا
 اذإ :نيملسملا نع ةحيحصلا راثآلا يف ءاج دقو ،نيملسملا نيد يف ةءاربلاو علخلا

 ميتيلا لام نم ذخأي نأ زئاج ريغف هملظو هباصتغا اهلهأ فاخو دلبلا ملاظلا لخد

 كلذ عفدي نأ رداق هللا نأل هملظ عوقو لبق ،ملاظلا هب عفديو رضاحلاو بئاغلاو

 ةةربابجلل جارخلا عمتجأ دقو ،ملاظلا لوصو نم عنميو ،نيعلا ةفرط نم عرسأب

 نب دمحم رفكو لض دقو ،ليعامسإ نب دمحم دنع ،ةدحاو ةيعر يف ةاكزلاو
 هناوعأو هسفنل دجاسملاو لمارألاو ىماتيلاو ]٨١٥[ سانلا لاومأ هذخأب ليعامسإ

 ٢٧٩. ةيآلا ةرقبلا ةروس ()
 91 ةبآلا ،ةةدئاملا ةروس )٢)



 هلاعفأب فلاخو ،ملظلا ةيشخو ،فوخلا ىلع هربابجللو ،ةفايضأو هراطخو هلايعو
 ًأقفانم ًاملاظ ًاقساف هذه هلاعفأبراصو نيملسملا نيدو هلوسر ةنسو هللا باتك هذه
 هتريس يف لاقو هلا لزنأ ام ريغب مكح دق هنأل ،ةمعن رفك أرفاك ًاعدتبم الاض
 ةاكزلا هتيابجل ليعامسإ نب دمحم نب تاكرب هدلو نم ةءاربلاب هلل نيدنو :اضيأ

 ىلع هايإ هبيوصتو هتعاط يف هلوخدو ،ربجلاب سانلا نم ليعامسإ نب دمحم هيبأل
 هبيوصتو هيبأل هتيالوب ،ليعامسإ نب دمحم نب تاكرب راصف ،هتلالضو هذه هتعدب
 عدتبم قساف وهف ،اقساف ىلوت نم نأل«ناودعلاو لطابلاب سانلا لاومأ هذخأ يف هايإ

 هتيالوب .ليعامسإ نب دمحم نب تاكرب نم ةءاربلاب ىلاعت هلل نيدن كلذكو ،هلثم

 .اقساف ىلوت نم نأل ،ناودعلاو لطابلاب سانلا لاومأ ذخأ يف هايإ هبيوصتو هيبأل

 ۔أ"أدايز نب رمع نب هللادبع نم ةءاربلاب ىلاعت هلل نيدن كلذكو ،هلثم عدتبم وهف
 نب تاكرب هدلو و ،ليعامسإ نب دمحمل امهتيالول ۔أ""ناسغ نب دمحأ نب دمحمو

 هتعاط يف امهلوخدو ۔امهتلالضو امهتعدبل امهايإ امهبيوصتو ،ليعامسإ نب دمحم

 ةبوت ريغ نم ةريسلا هذه يف امهتركذ يتلا ،هتلالضو هتعدبو هملظو هقسف ىلع

 هتيمستب ليعامسإ نب دمحم نب تاكرب نم ةءاربلاب ىلاعت هلل نيدن ،امهعم هنم حصت
 هتيابجبو ،سانلا ىلع ةعاطلا هل نأو ،سانلا ىلع هتباث هتمامإ نأ هئاعدإبو ةمامإلا

 لدع يلوب سيل ليعامسإ نب دمحم نب تاكرب نأل ،سانلا نم ربجلاب ةاكزلا

 هيقف ،خيش ،يولهبلا يصقنشلا دمحأ نب دايز نب رمع نب هللا دبع :دايز نبرمع نب هللا دبع )١)

 ناك ،ليعامسا نب دمحم مامإلا رصاعو ،يرجهلا نماثلا نرقلا يف شاع ،الهب لهأ نم ،رعاش

 ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةريس يف ةسمخم ةديصق ه رعش نم “ ناسىللا قيلط ‘ ةفرعملا عسا و

 رامع يف ءاثر هلو ،ميرحتلاو قرطلا ماكحأ يف ةديصقو ،نامع ءاملعو ةماقتسإلا لهأ ءافلخلاو

 ١١٤. ص ،نامع مالعأ ليلد رظنا .ريدح نب سادرملاو رساي نبا

 نم ناك .ي رجهلا رشاعلا نرقلا يف شاع » ليلج خيش » هرقف ] ملاع : ناسغ نب دمحأ نب دمحم (٢)

 .ليعامسا نب دمحم نب تاكرب هنبا دهع يفو ،ليعامسا نب دمحم مامإلا دهع يف ءاملعلا رابك

 ١٤٤. ص ‘،نامع مالعأ ليلد :رظنا



 نيد ذختم ،ةمعن رفك رفاك ،عدتبم ملاظ لاض قساف قفانم وه لب ،نيملسملادنع

 كنتسلاو باتكلاب اهعرفو اهلصأ نم ةدساف هتمامإو ،ةمامإلا هل روجت ال «لالضلا

 داسفب عنقي مل ليعامسإ نب دمحم نب تاكرب نإ مث ظةماقتسإلا لهأ نم ةمألا عامجإو

 ام لالحتسأاب ،هرفك قوف ارفكو هملظ قوف املظو ةقسف قوف اقسف دادزاو هتمامإ

 لاومأ ذخأ هنأل ،هتمأ نم هماقتسإلا لهأ نيدو ،هتنس يف هلوسرو هباتك يف هللا مرح

 هّينلاب اضرقو ارده اراشعأ اهابجو ،دجاسملاو لمارألاو ىماتيلاو نيغلابلا هتيعر

 فوخ ىلع ةربابجللو هناوعأو هلايعو هسفنل ةاكزلا قوف ةدايز ،هاركإلاو ربجلاب

 نم هابأ ىتفأ نم دلقو هدلقو ،ليعامسإ نب دمحم هيبأ لعفب ىدتقاو ،ملظلا ةيشخو

 حالصلا ىلع مهنم رظن ىلعو حالصلا ىلع مهنم أرظنو سايق ،نيرخأتملا ءاملعلا

 كلذ ةزاجاب ىتفأ نمو وه فلاخف .رحبلا يف رخنلا اهبرض اذإ ،ةنيفسلا سايق ىلعو

 ىتفأ نمو وه ساقو ،هماقتسإلا لهأ نم نيملسملا نيدو هلوسر هنسو هللا باتك
 هللا هنعل ،سيلبإ ساق امك ،نيدلاو صنلا عضوم يف نيرخأتملا ءاملعلا نم كلذب

 كلذ هلعفب ،هلوسر هنسو هللا باتك مكح اذه هلوقب فلاخف ،نيدلاو صنلا دوجو دنع

 مه كللوأف هللا لزنأ امب مكحي مل نمو لجوزع هلوقل ،ملظلاو قسفلاو رفكلاب
 يف ادلق .تاكرب هدلوو ليعامسإ نب دمحم كلذك نوملاظلاو نورفاكلا .(')نوقسافلا
 هنس يفو .هباتك يف هللا اهمرح يتلا سانلا لاومأ ذخأ ةزاجإب ىتفأ نم ،امهنيد

 ىلع امهبَوصو امهعبتا نم الضأو الضف هتمأ نم ةماقتسإلا لهأ نيد يفو ،هلوسر
 نمو هللا نيد يف ]٨١٦[ زوجي ال مارح نيدلا يف ديلقتلا نأل ،نيدلاب امهألوتو كلذ
 جالفأ داوأ يف رئانج هتدايزب .ليعامسإ نب دمحم نب تاكرب نم ةءاربلا اننيد

 ةربابجللو هناوعأ ىلع كلذ نم هقافنإو ،ربجلاب ةدازملا رئانجلا كلتل هدعقو ێهتيعر

 هتيعر ىلعو .هتلودو هسفن ىلع مهنم هفوخ ىلع مهحلاص امك ،يغبلا لهأ نم

 ٤٧. ةيآلا ةدئاملا ةروس ()



 ةزاجاب هاتفأ نمو هايإ هديلقتو ةريسلا هذه يف ةروكذملا هيبأ لاعفأب هئادتقاب مهلاومأو

 نب دمحم لاعفأو ،ةمألا عامجإو هنسلاو باتكلاب زوجي ال مرحم هلك كلذ نأل ،كلذ

 ةريسلا هذه يف اهتركذ يتلا امهثادحأو ليعامسإ نب دمحم نب تاكربو ليعامسإ

 امهتيعر نم امهريغ الو هدلاوو تاكرب اهلعاف اهركني ال ،ةرهاظ ةرهاش

 رهش امبرو .نامع لهأ نم رضحلاو ودبلاو ماعلاو صاخلا كلذب دهشي ،امهناوعأو

 انموق و انيفلاخم دنع كلذ رهش امبر و نامع ريغ نم راصمألا ضعب يف كلذ
 يضابإلا بهذملا يف اونعطو ،دمحم نب تاكرب اهلعف يتلا لاعفألا هذه نم اوبجعتف

 نعطلا قحتسي لاعفألا هذه لعافو انغلبو اندنع رهظ ام ىلع هذه هلاعفأ نم

 دسفم الإ ،أباوص اهدقتعيو اهلعفي الو رابجلا كلملا نيدل ةفلاخم يه ذإ ،راكنإلاو

 نم اهب لمع نم ةئطختب ةماقتسإلا لهأ نم نوملسملا ناد دقو ةرابج ضرألا يف
 عامجإو ،ةنسلاو باتكلا نم ججحلا كلذ ىلع اوماقأو .راتخ رجاف وأ ملاع وأ مامإ

 عدبلاو لالضلا نم امهيفكي هدلاوو ليعامسإ نب دمحم نب تاكربو ،راربألا ءاملعلا

 صارخلا هموقي امب اهمكحو لخنلا ةرمث يف صرخلا امهعدب لوأف ،ةدحاو ةعدب

 وأ رطم وأ .حيرب رامثلا كلت تبهذ ولو ،صرخلا كلذ رشعب امهتيعر ىلع ربجلاب
 امهلامع هموقي ابمب ريناندب صرخلا كلذ مهميوقت امهنم :ةيناثلا هعدبلا .دارج

 لبق هاكزلا عيب ليبس ىلع ةميقلا كلت ميلستب ةيعرلا ىلع ربجلاب امهمكحو امهناوعأو
 بوبحلا رشع امهذخأ :ةثلاثلا ةعدبلا .عيبلا نم ءارشلا ىلع هاركإلاو ربجلاب امهضبق

 هرك نمو لمارألاو ماتيألا دنع نم بحلاب ةاكزلا ريغ رهنلاو رجزلا نم هاكزلا اهيف
 ةاكزلا باصن اهيف حابي يتلا بوبحلا رشع امهذخأو ،ًاضرق ال ًارده نيغلابلا نم

 عامجإو ،مالسلا هيلع لوسرلا هنس كلذب افلاخف .بح كوكم ولو ،رجزلاو جلفلا نم
 ةسمخ نودام يف سيل) :ملسو هيلع هللا ىلص ،يبنلا لوقل ،ةماقتسإلا لهأ نم ةمألا

 امهذخأ :ةعبارلا ةعدبلا :عاص ةئامثالث كلذف ءًأاعاص نوتس :قسولاو ،(ةقدص قسأ

١٤٤



 افلاخف ،هاركإلاو ربجلاب ةرضخلا عيمجو بصقلاو تقلا رشع ةيعرلا لاومأ نم
 امب ،ريناند اهرثكأو ،ةيعرلا لاومأ ةميق امهذخأ :ةسماخلا ةعدبلا .ةمألا عامجإ كلذب

 ةاكزلا ذخأو ،ةربابجلل جارخلا عامتجا :ةسداسلا ةعدبلا .امهناوعأو امهلامع ةموقي

 قحلاب نيملسملا نيد و هلوسر ةنس و هللا باتك مكح نإف ، امهتيعر لاومأ نم امهنم
 هللا هديأ ،يليضفلا مساق نب رمع يلولا لدعلا مامإلل ةمامإلا ةزاجابو انل ىدهلا و

 هللا باتك تاكرب نيبو اننيب مكحلا يف اوعبتاو هللا مكحب نوضار نحنف ]٨١١[،

 ليعامسإ نب دمحم نب تاكرب اودلقت الو ،انودلقت الو نيملسملا نيدو هلوسر هنسو

 نيدلا يف ديلقتلا نأل ،نيدلا يف نيرخالاو نيلوألا ءاملعلا نم نيملسملا نم ادحأ ال و

 ام اذهف :ةمغلا فشك باتك بحاص لاق نيملسملا نيدو هللا نيد يف زوجي ال ،مارح

 ،يليضفلا مساق نب رمع ةمامإ نأ لدي ،دادم. نب دمحأ خيشلا ةريس نم هترصتخا

 .أ)قيفوتلا هبو ملعأ هللاو ،ليعامسإ نب دمحم نب تاكرب ةمامإ ىلع تعقو

 لداعلا مامإلا روهظ ىلإ مهريغو هنهابنلا نم نيرخأتملا كولملا ركذ

 :هللا همحر ، دشرم نب رصان

 نم ةئامسمخلا ةنسلا يف تناك نامعب نيلوألا نيينامعلا ناهبن ينب كلم ةوق نأ ملعإ

 ءاملع لافغإل ، ةطيسبلا مهنئاوك ىلع لمتشي اخيرات مهل دجأ ملو ،ةيوبنلا ةرجملا
 و مهنئاوكل مهلامهإو ،مهتايرجمو مهنئاوك راربألا نامع لهأ نم نيخرؤملاو ريسلا

 روفس نأل ،ةكماسلا مهبتارم نم ةكماس ةبترم طلخلا نم مهتلود مايأ يف مهتايرجم

 بسانملا هوجو اهراونأب مقارتو بقانملا نساحم رهظت ،خيراوتلا يف نئاوكلا
 .بصانملاو

 )١) ص هسفن ردصملا :ناحرس نب ديعس ،يوكزألا ٤٧١ - ٤٧٤.



 ملعلا لهأ مهنئاوكو مهريس تزربأ دقف ،نيينامعلا نيرخآلا ناهبن ينب كولم امأو

 ةئامعستو نيعستو ثالث ةنس يف مهتلود نأش ءادتبا ناكو ،نامع لهأ نم ،ريسلاب

 ،يايلحملا نيمح نب ىسوم بيدألا خيشلا مهرعاش ناكو ةيوبنلا ةرجهلا نم
 خيشلا نإ قالطإلا ىلعو نامع نم مادنع يداو يف ةريغص ةدلب يه :ايلحمو

 يف هديو ،نيسح نب ىسوم خيشلا نم رعشأ ،يلاتسلا ديعس نب دمحأ ركب وبأ بيدألا

 ناك يلاتسلا ديعس نب دمحأ خيشلا نإف نيسح نب ىسوم خيشلا دي نم لوطأ رعشلا

 ناك ارعاش نأ ملعأ الو ،رعشلا يف هرصم ريغو هرصم بطقو ،هرصع ديرف

 ،رعشلا يف هبرشم نيسح نب ىسوم خيشلا امأو ،ةياغلا هذه ىلإ ،نامعب هنم رعشأ
 هناويدو ،مالكلا ةغيص نسحو ةقرلا يف لميته نب يلع بيدألا خيشلا برشم

 ،نادلبلا نم اهريغو نامعب نادوجوم يلاتسلا ديعس نب دمحأ ركب يبأ خيشلا ناويدو

 هنأ معز نم مهنمف ،نامع لهأ يلاتسلا ديعس نب دمحأ ركب يبأ خيشلا يف ")اوفلتخاو

 .ايلعلا يداو لهأ «صورخ ينب نادلب نم ةدلب يهو لاتس هتدلبو بسنلا يصورخ

 برعلا ابأ ،مظعملا ناطلسلا اهب حدم يتلا ةديصقلا مظني نأ لبق هنأ هنع ىكحيو

 ةلئامعبرأ ةنس ىحضألا ديعب اهب هأنه يتلا ةيئابلا ةديصقلا يهو ،رمع نب برعي

 نب دمحأ خيشلا ىلإ برعلا وبأ مظعملا ناطلسلا ثعب دقل ،ةرجهلا نم ةنس نيعستو

 اصيمق بايثلا كلت نم لصفف ،هتيب لهألو هل ةرخاف أبايثو ،رانيد فلأ يلاتسلا ديعس

 ىلع دّيعتل ةرامإلا تيب ىلإ تضم ،ديعلا موي ناك املف ،روكذملا دمحأ رعاشلا ةنبال

 دمحأ خيشلا تنب امسن تناكو اهيلع تملس امدعب ،هتنبا اذح تسلجو ،ناطلسلا

 ليذ تكسم ،ةبطخلا عامتسال ىلصملا ىلإ اتجرخ املف ،انسح رعاشلا ةنبا ىمست

 شأطزفم أبذج صيمقلا تبذجف ميظع كوش تاذ ةريغص ةرجش رعاشلا ةنبا صيمق

 عضاوملا نم ددع يف فلؤملا دنع رركتت ةغل هذهو اا



 اَمل اهل تلاقف ،ناطلسلا ةنبا اهيلإ تتفتلاف ۔ةبذجلا كلت نم صيمقلا رثكأ قشنا ىتح

 اذه هب يتعنص امل صيمقلا اذه ىرتشا كوبأ ناك ول :اهصيمق ليذ قاقشنا ترظن

 تضقنا املف ،أباوج اهل رعاشلا ةنبا رحت ملو ،مالكلا كلذب اهتلجخأف ]٨١٨[ ،عنصلا

 ىلإ يه تعجرو .ةرامإلا تيب ىلإ رعاشلا ةنبا اهتقبس ،اتعجرو ،ةبطخلاو ةالصلا

 ام :اهوبأ اهل لاقف ضرألا ىلإ اهسأر ةقرطم اهيبأ يدي نيب تدعقو ،اهيبأ تيب
 اناسك كابأ نإ اهل يلوقو ،اهيلإ يعجرا :اهل لاقف ،ربخلا هتربخأف ؟ ةّينب اي كئارو
 ام شم اهل تلاقو “تعجرف ،مكيلع انل لضفلاف ،ىلبت ال ًاللخ هانوسكو ،ىلبت ةلخ

 ةةبضغم اهيبأ ىلع ناطلسلا ةنبا تلخدف ،اهيبأ تيب ىلإ ةعرسم تعجرو ،اهوبأ لاق

 نإف ةينب اي اذه اهمالك يف تقدص دقل :اهل لاقف ،اهل رعاشلا ةنبا تلاق امب هتربخأو

 اهل تلق ام كتيلف ،ىلبت ةلخ هانوسكو ،ىلبت الأللخ اهوبأ اناسك دقل ،انيلع مهل لضفلا

 دفو قارعلا لهأ نم الجر نأ ىكحيو .الوعفم ناك أرمأ هللا يضقيل نكلو ،تلق ام

 ليمج ،أعئار أسرف هيلإ ىدهأو اذه رمع نب برعي برعلا يبأ ناطلسلا ىلع
 ةروصلا يف هلثم وهو ،هريغ اسرف هيلإ داق هنأ معزو «ضكرلا عيرس ،ةروصلا
 نيرشع هب هافاو يذلا سرفلا نع هاطعأ و ةقيرطلا يف تامف «ضكرلا ةعرسو
 ،رانيد فلأ نيرشع قيرطلا يف تام هنأ معز يذلا سرفلا نع هاطعأ و ،رانيد فلأ

 مركلاب اروهشم أداوج الجر اذه برعي ناكو ،ةينس ةريطخ للحب هل ثعبو

 ،فيضلل أمركم ،ةليمج ةزاجإ حدملاب هافاو نم زيجي رعشلا لهأل ابحم ةعاجشلاو
 ،دعولل أزجنم فيسلاب برضلاو حمرلاب نعطلا موي فيسلا قح هلثم يطعي نملو
 يلاتسلا ديعس نب دمحأ خيشلا ركب وبأ اهب هحدم يتلا ةديصقلاو .لوقلا قداص

:اهعلطم



 ا')بشأ ملو ربكأ مل ينأك ىتح يبرأ نم تاذللاو ضيبلاو تربك

 :لوقي اهيفو

 بتكلاو بابلألا يف كل ةظوفحم ةرثؤم رابخأ برعي كينهي
 )٢) ب طخ نمو رعش نم ده اشملا نيب عمتسمو روكذم نسحأ نهف

 نب ناهبن دمحم ابأ مظعملا ناطلسلا روكذملا ديعس نب دمحأ ركب وبأ خيشلا حدم دقو

 ةنبا جيوزتب اهب هأنهو ،ةيزمه ةديصقب يناهبنلا نامثع نب ناهبن نب رمع نب لهذ

 ،رانيد فالآ ةعبرأب اهرهم دقو ناهبن نب رمع نب برعلب برعلا يبأ ناطلسلا
 :ةديصقلا هذه علطمو ،نيمثلا بهذلاو ةريطخلا بايثلا نع الضف

 ()ءاسنإو لطم اهدوعوم ناش مأ ءامسأ لصولا دعو كل تزجنأ له

 حدم دقو ،مهرد فالآ ةثالثب اهنع لهذ نب ناهبن دمحم وبأ هزاجأ هنأ هنع يكحف

 :ةديصقلا هذه علطمو ێاهيف رطفلا ديعب هأنهو ،رمع نب لهذ مظعملا ناطلسلاأضيأ

 (٠)يئاكبو يتبابص ميدق اثعب ءاطلخلا بعالمو ىبصلا نمز
 ناطلسلا حدم امل هنأ هنع يكحو ،مهرد فالآ ةثالثب اهنم هزاجأ دق هنأ هنع يكحف

 اهعلطمو ،ةديصقلا هذهب يناهبنلا رمع نب دمحم نب رمع نب يلع مساقلا ابأ مظعملا
 : رعش

 )١( ص ،يلاتسلا ناويد :رظنا ٢٦.

 )٢) ص هسفن ردصملا ٣١.

 (٣) ص كسفن ردصملا ١ .

 ٦. ص هسفن ردصملا ()



 ا""بطخلا مظع دقل ًاهاين تبطاخو بلق اي كرمأ بيلقت يف ُتريّحت
 ناطلسلا حدم اتشلو .ليزج لامب هلصوو ،كبطخ مظعي ال هللا ءاش نإ :هل لاق

 :ةديصقلا هذهب ناهبن نب رمع نب برعي

 ا"بقحلا ادم أرومغم زعلا يف تلز ال برطلاو تلذللاو سنألا سلجم اي

 خيشلا هب حدم امم صخأ ناكو 4 اعئار أبوكرو ،ةرخاف أبايثو ،ليزج لامب هيلإ ثعب

 ابأ و .دمحم هللادبع ابأ ناهبن ينب نم يلاتسلا ديعس نب دمحأ ركب وبأ ]٨١٩[ بيدألا

 ابأو لهذ يلع مساقلا ابأو رمعم رمع ابأو ،ناهبن دمحم ابأو ،دمحأ نيسحلا

 .ناهبن نب رمع نب دمحم نب رمعرمعملا يبأ نب ميهاربإ قاحسإ ابأو برعي برعلا
 هللادبع ابأو ،دمحم نب نالهك يلاعملا ابأ رمع نب دمحم هللادبع ابأ مهدال وأ نمو

 قفنو ،ةينسلا مهزئاوج ذخأو ،لهذ نب ناهبن نب دمحم ابأو .رمع نب دمحأ نب دمحم

 ،رمع نبا دمحم كللادبع ابأ ناطلسلا حدم املو ةروهشملا مهمرك قوس يف هرعش

 فالأ ةثالثب هيلإ ثعب ،ةئامسمخو تس هنس يف كلذو ،ةداعس هتدلاو يف هاًزعو

 :ةديصقلا هذه علطمو ،عئار بوكرو ،مهرد

 بونت نم بياونلا يردت لهو بوطخلا عقت نمب ملعت ملأ

 بوصت انللضفأو انلخأ ىشغت ثادحألا امنأكو ىلب

 بيرغ اهعقوم فارشألا يفو اركن ةشأ باعصلا يف بوطخ

 )١) ص هسفن ردصملا ١١.

 (٢) ص هسفن ردصملا ٢٢٣.
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 ("بيجعلا وه تابجعملا توفو ابطخ دشأ زيزعلا نادقفو

 هللادبع نب دمحم مظعملا ناطلسلا حدم املو . نسحأو اهيف داجأ ،ةليوط ةديصق يهو

 ،يناهبنلا ناهبن نب دمحم نب رمع نب ناهبن مظعملا ناطلسلا هيلع طخس ،سرلا

 بلطف ؟كيفكي ام كيطعن ملأ ؟هيلع كئفاكن ملأ ؟انريغ ىلإ حدملا فرصت مل :هل لاقف

 اهب حدم يتلا ةديصقلا علطمو .هحماسو هلاقأف ءةحماسملاو ةلاقإلا هنم دمحأ خيشلا

 :ارعش سيرلا هللادبع نب دمحم

 ("بيبأشلا لهنم رطقلا فكاوب يبوص ايحلا ر نم فيصلا ةنزم اي

 نم سلجم ىلإ ،فلأو نيتئامو نيسمخو نينثإ ةنس يف مايألا نم موي تاذ تيضمو

 اخيش مهيف ناكو ،هلهأ يب تبحر تيفاو املف ،هللا اهسرح طقسمب بدألا لهأ سلاجم
 :ءابدألا كئلوأ ضعب هل لاقف ،هتدع ربكلا نم ىدبأو ،هتدعص رهدلا ىنحأ دق أابيدأ

 ،رايخألا ءابدألا بحيو ،راعشألا مظني ،نامع لهأ ءابدأ نم ابيدأ اذه نإ ضخيشلا اهيأ

 :يل لاقو ،ماستباو ماشتحاب يلع لبقأف ،لجأ :هل لاقف ؟ قيزر نبا هلعل :هل لاقف

 أريخ يديعملاب عمست ،خيشلا اهيأ :هل تلقف كرعش نم ائيش ينعمسأ .بيدألا اهيأ

 اقباس اهتمظن تايبأ هتدشنأف ،اذه هيف لاقي يذلا تنأ ام هللاو ال :لاقف ،٥ارت نأ نم

 :ارعش ننف ىلع ةدررغم ةمامح فصو يف

 اطح ث هض هش طب أذأ ِ نذن ذ ى ح ي كبت ى {زرلت أ

 اط ___ _ س ما زغلا د ا 4 دلع حير بتلا و خ هل اب ت لخب

 )١) ص كسفن ردصملا ٣٧.

 )٢) كسفن ردصملا ص٧ ٤ .

٥ ١ . 



 اهتيتىحق نع اهولأس

 اما مارغلا هللا لتاق

 ف __ ,لكتلاو رايطألا فلك

 نجش ىلع ىكبت تدغف

 ةقروم قوف تلقتساو

 ةحيان يهو اهارت ول

 اهل نيد لئاذلا تلقل

 اطسولا اهت ح متلهج نا
 ١ [ ُ ريق `اعلا ١ طخت

 ١ ط د ل ة را رطألا ن ح

 ]٨٢٠[ اطسبنا اهئاكبل اهدوع

 اطرفاهزنبي ىوجلاو
 )١( اطخ س اه دجو نم 1 دلأ

 فصو يف هتدشنأف ،ينامعلا كبرشم عيطاقم نم يندز ،يناه نبا ريظن اي :يل لاقف

 :ةيمسولا اهعمادم ةفراذ ةباحس

 اهطسبت حيرلاو ةيراس تمش له

 ةسدنس ءارضخ تسبلأ دقل معن

 تضبق ىرق ايقس ىلإ لازت الف
 ةلمهم ءارفق تظحل اذإ ىتح

 اهرجاحم نم عمدب اهيلع تداج

 فنأ ةضور اهنم يهو تحبصأف

 طسو يف سانيألاب سانلل شيعلاو

 اهطقسم طقسلا قرشب لولط ىلإ

 اهطمسي أنهو هئوض نم قربلاف

 اهطسبت رادقألا د ي ةايحللو

 اهقنت نزملا عومد تيأت دقو

 اهطخسي عمدلا حش نأ تأر ابل

 اهطياسب اهنم ةطسب تهذز دقو

 ا"اهطس وأ ءايشألا نسحأ ابنإو

 :هتدشنأف ،يندشنأ :لاقف .لجأ :تلق ؟رطملاو قربلاو دعرلا يف ائيش تلق له :لاقف

 .٢٨٣ص.ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو ةبتكم يف طوطخم ،نيجللا كئابس :دمحم نب ديمح قيزر نبا ()

 (٢) ص هسفن ردصملا ٣٨٠.

١٥١ 



 طحش_ي ةلظملاب اهنم ناك نإو طخسي وجلا اذ ضرألا بدجب له الأ
 طقست ضرألا ىلع تداك ةرجمزب دعاور هنم ضقنت هلاب امف

 طلغي سيل هتصن يف ةينالع أفياحص يرقي ضرألا بصخل لظي
 طشنتو لاقثلا بحسلا يشتنت اهبس ميازع مأ ىرت ليطاهت كلأ

 طسبيو اهيلإ ىوطي ىجدلا طاسب هضاير اولتي ضرألا يقسل ًاضر
 طقني ةطيسبلا فحص اهعمدمف ةيشخ ميامغلا دوس تبلجنا اهب
 طرفي بصخلا اهلوه نم ةرجمزب هل ىربنا ءيذبلا بدجلا طرفأ اذإ

 طلسملا ُيحيرألا وهف بدجلا ىلع لزي ملو ارحبو ارب هرب امن
 ) اطن قب ةر هللا ةمح ر نم ىتف لكو برتمو رثشم لك يدجي لا ز ال و

 ديعس نب دمحأ ركب وبأ خيشلا مكنم ذإ ،نامع لهأ اي مكنم اذه ورغ ال :يل لاقف

 اهيف تبرض يتلا كراد نيأ خيش اي :هل تلقف ،نانثإ كلذ يف فلتخي ال ،«يلاتسلا

 مكدنعأ هل تلقف ۔ىسعف اهرت مل تنك نإف ،اسحلا :لاقف كماقم اهب تلطأو ،كمايخ

 نم اندنعو ،يلاعم وذل ضيرقلا مظن يف هنإو ،لجأ :لاقف ؟ يلاتسلا مظن نم ءيش

 ءابدألا نم هعم نمو خيشلا تعدو مث ،ريبخ لثم كيبني ال و ،ريثك كراعشأ

 ركب ابأ خيشلا نإ .ةلمجلابو ،لماكلا رورسلا رفاوب يلزنم ىلإ تعجرو ،لضلفألا

 كلذ لهأ .ناهبن ينب نإو ،ةقبطو نش هيلإ سانلا نم حدملاو ةقبط بيدألا يلاتسلا

 .مامغلا هيف مهرظانت ال ،ماجسنا مركلا يف مهل ،نامزلا

 ٣٨١. ص هسفن ردصملا ()

١٥٢ 



 فصولا مهفصو نإ و ةوقلا و لذبلا يف مهنود نمف . نيرخألا ناهبن ينب كولم امأو

 ،نيسح نب ىسوم خيشلا نإ ،ةةيرم ريغبو .لاجر نامز لكلو ،ةؤرملاو ءاخسلا يف

 ةمغلا فشك باتك بحاص لاق . مه زكا رم يف هما رم مالعأ زكرو . مه زلئا وج ذخأ دقل

 ،يناهبنلا نسحملا نب ناطلس ]٨٢١[ ناطلسلا تام اسل هنإ :هريغو ةمألا قارتفا يف

 ثالث ةنس .رخالا عيبر رهش نم تيقب ةليل ةرشع يتنث ال نينثإلا ةليل هتوم ناكو

 ةناطلس نب زقايط : ليق و ايمهط :مهو دال وأ ةثالث كرت ةنس ةئامعستو نيعبسو

 ،كلملا يف مهيلع مدقتملا وه رفظملا ناكو ‘ ناطلس نب رفظمو . ناطلس نبا ناطلسو

 ةنس ةئامعستو ةنس نيعستو تس ةنس . مرحم رهش نم تبلا ةليل هتوم ناكو

 ا""نسحم نب حالف هوبأ ناكو ،كلملا ةسائرب موقي ال ،اريغص ناميلس هدلو كرتو

 لدعو هناكم ماقأو ،الهب ىلإ ءاج رفظم تومب ملع املف ،تاينقم نصح ىف أكلام

 .ا")هكلم ىف

 ةبيهلاب ١ روهشم أببهم اكلمو ّ اميرك الجر اذه نسحملا نب ح الفلا ناكو : تلق

 ،غعئار سرف ىلع ابكار قارعلا لهأ نم لجر موي تاذ هيلع دفوف ،مركلا ةيحيرأو

 املف .دوسألا ىمسملا نصحلا وهو ،ةرهاظلا نم تاينقم نصحب ذئموي حالفلا ناكو

 دقو .۔ نصحلا وحن زراب وهو ،حالفلا ىلع لبقأ و هسرف طبر كنم ىأ رمب ناك

 .انالوماي :هيلع ىنأو ملس امدعب حالفلل لجرلا لاقف الامشو ًانيمي هموق هب تطاحأ

 يف هنكسم ناك يرجملا رشاعلا نرقلا يف شاع ،ناهبن ينب نم كلم :نسحم نب حالف )١)

 ةرجش سرغ يذلا وهو ،عينم نصح وهو . دوسألا هامس نصح اهيف ىنب رسلا ضرأ نم تااينقم

 ارجش اهنم تاينقم يف سرغ .ةبيط ةرجش اهنأ ركذ املو «نامع يف ترثكف ،تااينقمب ابمأل
 مركلا يف هيبأ وذح اذحف نسحملا نب حالفلا نب رارع هدلو مكحلا ىلوت ،حالفلا يفوت املو ،اريثك

 ١٢٩. ص ،نامع مالعأ ليلد رظنا .قلخلا نسحو

 ٤٧2٥. ص كسفن ردصملا :ديعس نب ناحرس ،يوكزألا (٢)

١٥٢٣ 



 ىطعي :حالفلا لاقف ظةبيهلا نم هناسل جلجلتف ،يليخل تق ديرأ لب ،يتقل اليخ ديرأ

 ،هتزرب تضقناو هنصح ىلإ حالفلا فرصنا املف ،هسرفل اتق ىطعيو .4 اتقو اسرف

 تلق كنإف ؟قارعلا لهأ اي مكتحاصف نيأ :يقارعلا لجرلل هباحصأ نم لجر لاق

 ةزرب نإ اذهاي :يقارعلا لجرلا هل لاقف ،يليخل اتق ديرأ لب ال ،اتقو اسرف ديرأ كلملل

 امل كتمعو كمأ تزرب وأ تنأ تزرب ولف ،نسلألا اهيف سرخت نسحملا نب حالفلا

 مدخ نم مداخ لبقأ ذإ كلذك امه امنيبف .طلغلا اذه شم ىلع عقو الو ،يناسل جلجلت

 ملسي :يقارعلا لجرلل لاقف ،تقلا نم ناترص لمحيو ،أسرف لجرلل دوقي ،حالفلا
 لجرلا ركشف .كل تقلاو كل سرفلا نإف ،لوبقلاب لضفت كل لوقيو ،حالفلا كيلع
 .ةوبحلاب اليذج هنع فرصناو حالفلا

 دوجوم ريغ ناكو ،تااينقم ةدلبب ابمألا رجش سرغ يذلا وه اذه حالفلا نإ :ليقو

 اهنكسأف ىدنهلا لهأ كولم نم اهوبأ ةأرما جوزت هنأ «هنع يكح اميف كلذو ،نامعب

 اهيف ىرأ ال نكل ةراد ريخ رادلا هذه نإ :هل تلاق ترقتسا املف ،تاينقم ةدلب نصح

 يف حالفلا ثعبف ،ةةرجش ةرمث اهترمث ةذل كحي ملو ،اذك اهترمثو ،اذك اهتفص ةرجش
 دنهلا نم اوعجر امل هوفاوف ،دنهلا ىلإ ابكرم مهل زهجو ،هباحصأ نم ألاجر لاحلا

 يف ابمألا سرغب سانلا تعباتتو ،تاينقم يف هسوغب رمأف ،ابمألا نم ريثك رجشب

 هتحدمو ،ةّيعرلا يف لدعو ،نينس عبس نسحملا نب حالفلا كلمو .رثك ىتح ،نامع

 نبا وهو ،رفظم نب ناميلس هدعب نم كلم تام املف .نيسح نب ىسوم مهنم ءابدألا

 نم اهلهأ جارخ ذخأو ،اهيحاونو نامع يف رمألا ىلع ىلوتساو ،ةنس ةرشع يتنثا

 يربج لجر مهعم ناكو ،ىوزن لهأ هبراحو ،يصاقلاو ينادلاو يصاعلاو عئاطلا

 رارعو رفظم نب ناميلس هيلإ علطف ميظع شيج هدنعو ،ريفج نب دمحم هل لاقي

١٥٤



 دمحمو مهاوقتلا املف ،ركاسعلا نم مهعم نمو ")نطق نب رصان امهدنعو ،حالف نبا
 ناكو هموق رسكناو ،ريفج نب دمحم لتقف ،لتقلاو برحلا مهنيب ماقتسا ريفج نبا

 ناكو ،لتقلا ةدايز نع موقلا نيب فكلاب ىدانف ،مهنيب رمألا أرظتنم نطق نب رصان

 ةرماع نب ريمع تنب همأو ،دمحم نب دمحم همساو ريغص دلو ريفج نب دمحمل

 ءاتشلاب ناكف قيانابلاب اهيلإ نكرف ،اهجوز لتق امدعب رفظم نب ناميلس اهجوزتف

 عجر فيصلا ءاج اذإو ،الهبب حالف نب رارع همع نبا كرتيو لامشلا ةيدابب لزني

 نوبهأتم مجعلا نأ عمسف ،راحص دلب اكلام ")يفيدهلا دمحم نب انهم ناكو شالهب ىلإ

 عاطأو هتوعد ىّلف ،مهيلع هرصنيل رفظم نب ]٨٢٢[ ناميلس ىلإ لسرأف هيلإ

 مهيلإ تلصوو ،راحصب موقلا تلماكتو ركسعلا نم هدنع نمب هيلإ جرخف ،هتملك

 ،ظجاجفلا ملظأو ،جاجعلا عفتراو ،لازنلا مظعو لاتقلا مهنيب ماقتساف ،رحبلا نم مجعلا

 الهب هراد ىلإ رفظم نب ناميلس عجرو هللا ءاش نم مهنم لتقو ،مجعلا رسكناف

 نب حالف دالوأ نم مهضعبو ،موزخمو ،ناهبن و رارع ةرشع مه و همع ونب هدنعو

 يأر نود ايأر كلمي الف ،ناهبن هوخأ امأو ،رارع مهيلع مدقملا ناكو نسحملا

 رشع يداحلا نرقلا يف شاع ،نطق لآ ءامعز دحأ ،نطق نب رصان نب رصان :نطق نب رصان ()
 بلغت ،اهنم هجارخإو ،لقني يف حالف ناهبن ةبراحمل هجوت يذلا شيجلا ةداق دحأ ناك ،يرجوملا
 رصتناو شيج سأر ىلع مامإلا هل هجوتف .دشرم نب رصان مامإلا دض اهيف نصحتو ،لقني ىلع

 هل ريس ىتح ،قيرطلا عطقيو ،بلسيو ،بيهني ،هيغبو هملظ ىلع لظو ،لقني نم هجرخأو هيلع

 ١٦١. ص ،نامع مالعأ ليلد :رظنا .برهف ،هميزه رش همزه ،نامع لامش يف أشيج مامإلا

 مودقب ملع امدنع ،رفظم نب ناميلسب دجنتسا ،راحص ىلع ايلاو ناك :يفيدهلا دمحم نب انهم ")
 ةرئادلا ترادو ،نيقيرفلا نيب برحلا تبشنف رارج شيجب هءادن ناميلس ىبلف راحص ىلإ مجعلا

 ١٥٥. ص نامع مالعأ ليلد :رظنا .سرفلا ىلع

٥ ١ 



 ،لقني اموزخم رفظم نب ناميلس ىطعأو ةةرهاظلا كلم حالف نب رارعل ناكو هيخأ

 هنسب الهب ىلإ مهعوجر دعب ريمح نب ظفاح نب ريمح مهدحأ ،ةعست هدنع اوقبف

 ىلعو ،ظفاح نب دمحم نب انهم امهدحأ ،ةرشعلا نم نانثا ريمع ينب نم هعم يقبو

 ءارزو ناميلسل ناكو رفظم نب ناميلس يدي يلع مهو ظفاح نب دمحم نب لهذ نب

 ةليبقل ناشلا دمس تناكو ،نأشلا دمس يفو ،يكزإ ةيرق نم رازنلا يفو ةيرقلا يف

 يف اوقرفتو ،هشطبو هروج ةدش نم اورفف ،مهيلع هريزو ارئاج ناكو ،مضاهجلا

 نم ةءانهونب ناكو .اهيلإ لصوتلاو اهلوخد يف نولاتحي مهو ،ةنس نيثالث ةدم نادلبلا

 ناكو ،ةدشو أسأبو ةدعو اددع مهرثكأ اوناكو ،رفظم نب ناميلس ىلإ سانلا برقأ

 يبأ نب دمحم نب فيسو ديعس يبأ نب فلخ امهو امهرمأ نايلي نالجر امهيف

 لهأ نم نيتليبق نأ مهنيب ةقرفلا ببس ناكو مهنامز لهأ ةودق مهدنع ناكو ،ديعس

 نعم ينب نم :ارما نأ كلذ ببسو ،رينلا ونب ىرخألاو نعم ونب امهدحأ ،مفيس

 تلاقف رينلا ينب نم لجر ةمأ اهيلع ترمف كهنم شحت رينلا ينبل أعرز تلخد

 ةأرملا ةمألا تبرضف ،لادجلا امهنيب عقوف ،تبأف «يديس عرز نم يجرخا :اهل

 ،نعم ينبل أعرز لخدو رينلا ينبل لمج موي تاذ جرخو .اهينيع تلأقفأف ةرحلا

 ةنيبم لضم ودع هنإ «ناطيشلا لمع نم اذهو ێامهنيب هنتفلا تعقوف ،هنذأ تعطقف

 :نيتقرف موقلا كلذ دنع قرتفاف ةريثكلا ءايشألا قرحت ةريسيلا رانلاك ةنتفلا لصأو

 دنعف ،ةءعانه ينب عم رينلا ونبو رفظم نب ناميلس عم مهف ،ليكش ونب و نعم ونب امأ
 نب ناميلس ناكو ،همع ونب هدنعو ،تيسراد هراد ىلإ ديعس يبأ نب فلخ راس كلذ

 فلخل لق نأ رجنخ نب دمحم هريزو ىلا لسرأف كل ذب ملعف ةيدابلاب ذئموي رفظم

 حالصإلا ديري كلذ ىلع موقلا بلغل كلذ نع فكلاب هيلإ لسرأف ،موقلا نأش كرتي

١٥٦



 ىلع بلغ افلخ نأ ناميلس هالوم ىلإ ريزولا لسرأف ،رينلا ينب نيب و نعم ينب نيب

 خيشلل لاومألا كلت تناكو ،مدك نم ريزولا ىلإ رفظم نب ناميلس بدنف ةيفكتلا

 نب فلح خيشلا كلذ دنع رمأف امهنيب ءاضغبلاو هوادعلا تعقوف ،ديعس يبأ نب فلخ

 بتكف ٨٢٣[ ] اهيف اولتق نم اولتقف ،اهوزغف الهب اوزغا نأرمع ينب ديعس يبأ

 ناميلس ملع املف ،الهب يف ىرج ام .رفظم نب ناميلس ىلإ رجنج نب دمحم ريزولا

 هنيب عقي ملف ،هءانه ينب نيبو هنيب حلصلا دارأو شالهب ىلإ لامشلا نم لفق ،كلذ

 هدنع ام ناميلس ناطلسلا عمجف .هبحاصل برحلا امهنم دحاو لك ايهو .حلص مهنيبو
 نب ريمعريمألا ىلإ لسرأف تفلخ خيشلا كل ذب ملعف ،ةءعانه ينب لتاقيل ركسعلا نم

 نمب ءاجو ،كلذ ىلإ هباجأف ،رفظم نب ناميلس ىلع هب رصتني لئامس كلم ريمح

 ةربغ ىلإ هركسعب راسف .رفظم نب ناميلس كلذب ملعف لئامس نم موقلا نم هدنع

 ،راهنلا نم ةعاس امهنيب برحلا ماقتساف ،ريمح نب ريمعريمألاو وه اوقتلاف ،الهب

 ىلإ ريمع ريمألا عجر و ، الهب ىلإ ناميلس عجر مث شألاجس امهنيب برحلا تناكو
 ،عساو نسح قلخ اذ ريمع ريمألا ناكو ة تيس راد يف هموق ضعب كرت و. لئامس

 .ئتش نادلبو ىرق يف نوقرفتم مهو ،مضهج ينب ىلإ لسرأ ،لئامس ىلإ لصو املف

 ،قاتسرلا ناطلس ىلإ لسرأ مث ةةبحصلا تابثإو ةفلإلا مهنيب تعقوف هيلإ اولبقأف

 ةبحصو ،برعلا يبأ نب كلذك راسف ،لئامس ىلإ هلصيل برعلا يبأ نب كلام وهو

 دمس ىلإ مضهج ينب عم اوراس ،لئامس ىلإ الصو املف نطق نب يلع نسحلا وبأ

 كرتو ،هموق نم ضعبلا ريمألا مهدنع كرتو ،مهراد لوح أناينب مهل اونبو ،نأشلا

 .لئامس ىلإ عجرو ،برحلا ةلآو ٠بارشلا وأ ،ماعطلا نم هيلإ نوجاتحي ام لك مهل

 نإ مث ،تاوزفغلا مهنيب عطقنت مل مهنإف ،رفظم نب ناميلسو ةءانه ونب امأو

١٥٧



 امهو ،ىوزن ىلإ اوراس “برعلا يبأ نب كلام ناطلسلاو ريمح نب ريمعريمألا

 لخدف ،قاتسرلا نم ينيع يف ريزو برعلا يبأ نب كلامل ناكو ،رمألا نارظتني

 ،رفظم نب ناميلس ىلإ ينيع لهأ نم لجر ءاجو ،اهنم هوجرخأو رادلا لهأ هيلع

 ظحالف نب رارع هعم لسرأو ،هموق ضعبب هناعأف .مصخلا ىلع رصنلا هنم بلطي

 ىلإ ريسملا دارأف ،هراد يف ىرج امب “برعلا يبأ نب كلام ناطلسلا ىلإ ربخلا ءاجف

 تامالع نم اذهف فخت الو انعم فق :ريمح نب ريمعريمألا هل لاقف ،هراد

 انأو ،يدنع كل ذ :ريمعريمألا لاقف ؟يراد يفو دعلاو كلذ فيك :لاقف ،رورسلا

 رسعلا عم نإ ارسي رسعلا عم نإف :ىلاعت للا لاق .نيبلاغلا نم هللا ءاش نإ

 ("):أ رعش لاق امكو ،أ')ارسي

 جهملا نهل بوذت تداكو ىدملا نغلب تاثداحلا اذل

 (")ج رفلا نوكي يهانتلا دنعف ءازعلا لقو ءالبلا لحو

 ،موقلا نم كعم نمب انيلإ لبقإ نأ ريمح نب ريمعريمألا ىلإ اولسرأ ةءانه ينب نإ مث

 لقتساف .هموق ىلإ رظنف ،قرطلا ضعب ىلإ هعم نمو وه راسف الهب مهب لخدنل

 ،لوخدلل مهنيب تناك ةليل يف هنورظتني ةءانه ونب ناكو ،ىوزن ىلإ عجرف ،مهددع

 ىرجو ،ىوزن ىلإ تيسراد نم دمحم نب فيس خيشلا ىلإ راسف ،مهيلإ لصي ملف

 موقلا نم ذخ :ريمح نب ريمع ريمألا لاقف «باتعلا باب نم ريثك لادج مهنيب

 )١) ةبآلا ،حرشلا ةروس ٥ ٦.

 )٢) ص كسفن ردصملا :ديعس نب ناحرس ،يوكزألا ٤٧٥ - ٤٧٧.

 (٣) ص هسفن ردصملا ٤٧٧.

١٥٨ 



 ريمع ريمألاو ،تيسراد ىلإ راسو ،اريثك اموق هدنع نم ذخأف ،تئش ام ]٨٦٢٤[

 ىوزن نم اوعلط موقلا نأ ،رفظم نب ناميلس ىلإ ربخلا ءاجف ،ىوزنب رمألا رظتني

 نودصاق :لوقي نم مهنمو ،ةيرقلا نودصاق مهنإ :لوقي نم مهنمف تيسراد ىلا

 يذف مهنم اضعب لعجف ،هموق ناميلس مسقف ،الهب نودصاق :لوقي نم مهنمو ،مفيس

 ،موقلا هبرضي نأ هفاخم ،نييزجلا جلف سأر يف اتيب ىنبو ،مفيس يف اضعبو ةيرقلا

 ،هموق نم ةعامج ءارضخلا يف كرتو ،الهب يف موقلا ةيقب مسقو ۔أموق هيف كرتو

 نمو ظفاح نب ريمح دالبلا نم عماجلا يف كرتو ،ادحأ فاغلا ةلح يف كرت كلذكو

 هعم نمو حالف نب رارع همع نبا ناكو ،رقعلا يف هموق ةيقب مسقو ،موقلا نم هدنع

 لخديل تيسراد نم هموقب دمحم نب فيس راسف ،قاتسرلا نم ينيع يف موقلا نم

 ،دالبلا اولخدو .روسلا اوروستف ،برغلا بناج نم هلوخد لوأ ناكو ،الهب مهب

 ةقرف :قرف ثالث هموق فيس مسقف ،دحأ مهب رعشي ملو ،بزال ةبرض مهنم ناكو

 مكحأو ،دالبلا نم عماجلا يلت يتلا يهو ،هجولاب ةقرفو ،لامشلاب ةقرفو .نيميلاب
 باوبأ عيمجو ،رمع يبأ دجسمو عماجلا دجسمك لاتقلل ةراتخملا نكامألا يف هرمأ

 لتق نم لتق امدعب ،ءارضخلاو نصحلا ريغ ءيش رفظم نب ناميلسل يقب امف ،رقعلا

 ناكو ،دالبلا يف نامألاب دمحم نب فيس ىدانو ةليللا كلت هناسرفو هموق تاداس نم

 نإ ،ىوزن يف وهو ريمح نب ريمع ريمألا ىلإ ربخلا ءاجو ،هعم دالبلا لهأ ضعب

 كلام ناطلسلاو دمحم نب ناطلس ريمألاو وه كلذ دنع بكرف ،الهب اولخد كموق

 ديعس يبأ نب فلخ بكرو ،ىوزن لهأو .نطق نب روصنملاو “برعلا يبأ نب

 .اليل مهلوخد ناكو ،مهباحصأ نورظني موقلا نم تيسراد نم هعم نمب يئانهلا

 اهيفو ناميلس ناطلسلا كلم يف ءارضخلا تناكو ،فاغلا ةلحب ريمعريمألا لزنو

١٩



 نم مهعم امب اوجرخيل .ريمع ريمألا مهيلإ لسرأف ،ريثك موق هدنعو ،لهذ نب يلع

 اودنعو ،دحأ هبجي ملف ،لاتقلا ىلع مهضرحي هموق ىلع لهذ نب يلع دروف ةنازلا

 نأ ،قاتسرلا نم ينيع يف وهو ،حالف نب رارع ىلإ ربخلا لصوو ،جورخلا ىلع

 يف ةيرقلا تناكو ،ةيرقلا لخدو ،هعم نمب ينيع نم ضينف ،الهب اولخد موقلا

 هب مهو .نصحلا الإ ،دالبلا يف دحأ امهكراشي مل فيسو ريمع ناكو ،مهكلم

 ىلعأ يف بشخ نم أجرب قوسلا يف يتلا رابصلا ةرجش يف اوعنصو ،نوقدحم
 ،بوهرملا دمحم نب ةعمج هل لاقي مضاهجلا نم لجر هيف دعقو ،ليللاب اهسأر

 موق لمعو .ريزولا تيب ىلإ ةبصقلا يف اجراخ ناك نصحلا نم الجر برضف

 زربم نم نصحلا نم الجر جربلا بحاص برضف ،عماجلا يف اجرب ريمع ريمألا

 مدهنا املف ،ليللاب نصحلا روس اوعشق موقلا نإ مث .ناميلس ركسع نم ةفرغلا

 نم اوبلط ركسعلا نإ مث ،لوخدلا نم مهوعنمف ،ناميلس ركسع مهب ملع ،رادجلا

 مث ةليل رشع ةثالث راصحلا يف اوماقأف ،لتقلا ةفاخم نصحلا نم جورخلا ناميلس

 ريسو شةنازلا نم مهدنع امب مهريسف ،مهريسي نأ ريمع ريمألا نم اوبلطف ،مهل نذأ

 ىلإ الهب نم نيريسم هركسعو همعونبو وه رفظم نب ناميلس علط مث ،هريزو مهعم

 نب ريمع ريمألا كلذ دعب رمأف ةةرهاظلا ىلإ ةيرقلا نم رارعو وه جرخف ةيرقلا

 يتويث :ىلاعت هللا ةردق هذهف ،رادج الو رامع قبي ملو ،مدهف نصحلا مدهب ريمح

 (")[(') ميلع عساو هللاو ،عاشي نم هكلم

 ٢٤٧. ةيآلا ،ةرقبلا ةروس ()

 ٤٧٧٧-٤٧٩٩. ص هسفن ردصملا :ديعس نب ناحرس ،يوكزألا )٢)

١٦٠ 



 فلخ ماقأف ،لئامس ىلإ عجرو ،الهب يف هنومأم ديعس يبأ نب فلخ نب ريمع لعجو

 نباو ،رفظم نب ناميلس هيلع جرخ مث ،رهشأ ةعبرأ الهب يف ]٨٢٥[ ديعس يبأ نبا
 عبار ةليل ةلخدلا هذه تناكو ،رقعلا يف وهو ،عارضخلا اولخدف ،حالف نب رارع همع

 وه دمحم نب فيس ناكو .فلألا دعب هنس ةرشع تس ةنس ،لوألا عيبر رهش نم

 ابب هريسيل ،ديعس يبأ نب فلخل رفظم نب ناميلس لسرأف رسلا يف هموق ضعبو

 ماقأ نم مهنمف ،دلبلا لهأ ىلع نامألا ذخأو ،أريسم فلخ جرخف هةنازلا نم هدنع

 نم ءاج ربخلا اذه دمحم نب فيس ملع املف ناطلسلا فوخ ج رخ نم مهنمو كناكم

 ىلإ ىضمو ،ىوزن ىلإ لئامس نم لبقأ ،ريمح نب ريمع ريمألا هب ملعو ،رسلا

 ىوزن ىلإ عجرو ۔اهيف هنومأم ناكف ،دمحم نب فيسل اهبهوو .اهذخأف ةيرقلا

 نم كلمف نسلا ريغص دلو هل ناكو .رفظم نب ناميلس تامف مايأ ة ةدم رمألا رظتني

 اموق ريمعريمألا نم ذخأو ،ىوزن ىلإ دمحم نب فيس علط مث ،حالف نب رارع هدعب

 نم ةلح مهب لخد و مهب راس مث ،مايأ ةعبس اهب اوثكمف ةيرقلا ىلإ مهب راسف ،ًاريثك

 امب مهريس هنإ مث مايأ ةدم حالف نب رارع مهب قدحأف ، نام يبأ ةراح اهمسا ىوزن

 هذه تناكو ،ةنس ةدم ةمدخلا ديدجتو ،ةيرقلا نصح هل تبثو ،ةنازلا نم مهدنع

 (').فلألا دعب ةنس نيرشعو عبرأ ةنس رفص رهش نم سداس ةليل ةلخدلا

 فيسو ناهبن هيلع جرخف ،نمزلا نم نيرهش ةدم حالف نب موزخم هدعب نم كلمو

 ناكو ،حالس الو هناز الب هريسف ،رايستلا بلطف نصحلا نم هاجرخيل .دمحم نبا

 ماقأو ،نامزلا نم ةدم اهباحصأ ىلع رمألا ىلوتف ،ةرهاظلا نم لقني ىلإ هجورخ
 هرثأ ىلعو ،الهب يف ةنومأم لهذ نب يلع همع نبا لعجو حالف نب ناهبن هدعب اهب

 )١) ص هسفن ردصملا ٩.
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 نب ناطلس همع نبا قاسو ،تاينقم هراد ىلإ حالف نب ناهبن راسف دمحم نب فيس

 هللاو .هنس هدم دمحم نب فيس رمألا كلذ هناكم ىلوتف راحص ىلإ الهب نم ريمح

 هعنمف ،الهب ىلإ موقلا نم هدنع امب ريمح نب ريمع ريمألا كلذ دعب علط مث .ملعأ

 ،مايأ دعب مث .رمألا أ رظتنم ىوزن ىلإ هموقو وه عجرف ،لوخدلا نم دمحم نب فيس

 ملعف .تيسراد يف دمحم نب فيس ناكو ،رقعلا لخدو ،الهب ىلإ هموقو ريمع عجر

 ملف ،هموقب نصحلا لخدو ،موقلا نم هدنع نمب تيسراد نم ضينف ،رمألا كلذب

 نم كدنع نمب لبقأف ،رادلا اولخد موقلا نأ حالف نب ناهبن ىلإ لسرأ مث ،دحأ هعنمي
 مكحأ دق ريمح نب ريمع ،ريمألا ناكو هركاسع عمجي مايأ هدم ماقأف ،ركسعلا

 ،مايأ هدهم نصحلا يف دمحم نب فيس ماقأو ،اهرخآ ىلإ اهلوأ نم دلبلا ضباقم

 هنأل فيس ىبأف ،هريسيل ريمح نب ريمع لسرأو ،هيلإ لصي ملف ۔هموقو ناهبن رظتني

 هدنع امب هريسف ،ريمع ريمألا نم رايستلا فيس بلط مث ،هيلإ ناهبن لوصو وجري

 ىلإ لسلأ مث مايأ هدم الهب يف ريمح نب ريمع ماقأو ،ةيرقلا دصقو ،هنأزلا نم

 .ةيعرلا ةيالو يف فيس ماقأف .ةبحصلا ىلع نيمي امهنيب تعقوف ،دمحم نب فيس

 رمألا ىوتسا املو ،نوحصان هل مهو همع ينب ىلعرمألا يلوتم ناكف ،اهيف لدعو

 لهذ نب يلعو ،ظفاح نب دمحم نب انهمو ،ريمح نب ناطلس ناكو ،دمحم نب فيسل

 دمحم ناكو ،يفيدهلا انهم نب دمحم عم .راحص ذئموي مهنكسم ظفاح نب دمحم نبا

 ،مهنيب حلصيل ،تاينقم يف حالف نب ناهبن مهمع نبا ىلع مهب لخديل دارأ انهم نبا

 ناطلس كلذ دعب علطف ،حلص مهنيب ٨٢٦[ ] عقي ملف ،لقني نصح يف موزخم ناكو

 ريمح نب ريمع ىلإ ربخلا ءاجف .ركسعلا نم امهدنع امب لهذ نب يلعو .ريمح نبا

 علطف ،الهب مهب لخديل ةرهاظلا نم هموقب راس ريمح نب ناطلس نأ .لئامس يف وهو

١٦٢



 ظيناهبنلا ريمح نب ناطلس لخدو ،رمألا رظتني ،الهب ىلإ لئامس نم هموقو وه

 دعب هنس نيرشعو عبرأ ةنس رفص رهش نم عساتلا ةليل ،الهب نم تلص ينب ةراح

 مهنيب عقوف ،دمحم نب فيس هرثأ ىلعو ،هموقب ريمح نب ريمع ريمألا ءاجف ،فلألا
 نب ريمع ريمألا لسرأو ،اهرخأ ىلإ اهلوأ نم ةراحلا لوح أناينب مهل اونبو ،لاتقلا

 نب دمحأ نب هعيبر نب دجام خيشلا هيلإ علطف ىرقلا عيمج نم هباحصأ ىلإ ريمح

 ديعس يبأ نب دمحأ نب ديعس خيشلاو ،أ")يفيفعلا ناميلس ن نب رمعو ۔أ')يدنكلا ناميلس

 هموقو وه ريمح نب ناطلس ماقأو ،جنمو ىوزن لهأ تاداس عم ،أ"يبعانلا

 بلطف ىدحأ مهيلإ لخدي الو ،دحأ مهنم جرخي مل ،ىلاعت هللا ءاش ام هم نيروصحم

 نمو هرّيسف ،جورخلاو رايتستلا ريمح نب ريمع ريمألا نب ريمح نب ناطلس كلذ دنع

 ريمح نب نالهكو .ريمح نب ناطلس ماقأ و ،ةرهاظلا ىلإ هناًَزلا نم مهدنع امب هعم

 مهنم ناهبن سبحو همايأ هدم تاينقم يف ظفاح نب دمحم نب انهمو ،لهذ نب يلعو

 شاع ىوزن دمس ءامعز دحأ ،يدنكلا ناميلس نب دمحأ نب ةعيبر نب دجام :ةعيبر نب دجام )١(

 :رظنا .ريمح نب ناطلس ةبراحم يف ريمح نب ريمع هب ناعتسا ،يرجهلا رشع يداحلا نرقلا يف

 ١٤١. ص ‘،۔نامع مالعأ ليلد

 ىوزن نم هلصأ .يرجهلا رشع يداحلا نرقلا يف ءامعزلا دحأ :يفيفعلا ناميلس نب رمع ")

 ريمح نب ناطلس دض هبرح يف ريمح نب ريمع هب ناعتسا .عومسملا يأرلا باحصأ نم ناكو

 ١٢٠. ص ،نامع مالعأ رظنا :الهب يف

 لهأ نم ،يرجهلا رشع يداحلا نرقلا يف شاع ،ميعز :يبعانلا ديعس يبأ نب دمحأ نب ديعس (٣)

 عم هبرح يف ريمح نب ريمع ريمألا ةدناسمل ،الهب ىلإ هموق سأر ىلع جرخ ،ىوزنب دقعلاو لحلا
 تلصلا ينب ب ةراح يف ناقيرفلا ىقتلاف ،ةنهابنلا نم لهذ نب يلعو ،ريمح نب ناطلس همع ءانبأ
 ج رخ ىتح . هيلع راصحلا اوقيضو ۔ ريمح نب ناطلسب ١ وطاحأ و ێامهنيب برحلا ىحر ترا دو

 ٧٨. ص ،نامع مالعأ ليلد رظنا ۔املستسم

١٦٣ 



 يفيد هلا دنع ،راحص ىلإ اوضمو ،اهنم;م هجرخأف ،تاينقم نم هوجرخي نأ ةفيخ

 راشأ ،ريمح نب ناطلس نإ مث ۔ملعأ هللاو ،أنامز هنس هعم اوماقأو ،انهم نب دمحم

 يف ناكو ،بيسلا هنطاب يف وهو ،ريمح نب ريمع ريد يزغي نأ انهم نب دمحم ىلع

 بكرف ،ريمح نب ديعسو ،ريمح نب يلع ناريمألاو .ناطلس نب نانس ريمألا ريدلا

 ءارمألا ىلا ربخلا ءاجف راحص نم امهموقو ،ريمح نب ناطلسو ،انهم نب دمحم

 امف راحص نم اوعلط موقلا نأ ريمح نب ديعسو ريمح نب يلعو ناطلس نب نانس

 تلسو .ركاسعلا تلبقأ ىتح ،هيلجر لسغي وأ ،هيلعن لجرلا علخيام ردقب الإ ناك
 تغلب ىتح لازنلا مظعو لاتقلا عقوف .رعولاو لهسلاو .رحبلاو ربلا نم ،رتاوبلا

 دمحم عجرو ،لاتقلا لصفناو .ريمح نب يلع ريمألا كلذ دنع لتقو ،رجانحلا بولقلا

 .همع ينبو هتوخإ ىلع ىرج امب ريمح نب ريمع ريمألا كلذ دعب ملعف ،انهم نب

 نع عجري ال نأ ،مزعلا لابرس لبرستو ،مزحلا ةديقع دقتعاف ،الهبب ذئموي وهو

 يف ذخأف ،راد لكب مهلمش ددبي وأ ،رانلاب مهقرحي وأ فيسلاب مهدصحي ىتح راحص
 عمجيل ،طقسم ىلإ بكرو ،ريثك موق هعم عمتجاف ،رحبلاو رلا نم ركاسعلا عمج
 بكارملا نم ةدعب هرصنف ،هب رصتنيل ،زومره كلم ىلإ لسرأو ،رحبلا نم أموق

 ركسب دنهلا نم بكرم لصو دق ناكو ‘برحلا هلآو لاجرلاو لاملا نم ةءولمم

 ريمح نب ريمع ريمألا هذخأف طقسم ىلإ حيرلا هتدرف “برحلا ةلآ هيفو ،ريثك

 بيسلا ةنطاب يف هموقب ريمع ماقأ و . مهريغ و ىراصنلا نم هعم نم و وه راسو

 لخدف .انهم نب دمحم رصنيل هموقب هجوتف ،ريفج نب دمحم كلذب ملعف ، لايل عبس

 ناكو .نصحلا هلخدأف ،انهم نب دمحم هب حرفف راحص هموقو ريفج نب دمحم

 نب دمحم ضبقيل هدبع ريفج نب دمحم رمأف ،راهنلا نم ةعاس ديصاقملا ضعب امهنيب

١٦٤



 لخاد جرب يف هموق ضعب ناكو ،هموق بدنو نصحلا روس نم هسفن ىمرف ،انهم

 نم هموقب ريفج نب دمحم علط و ‘ راهنلا نم ةعاس مهنيب لاتقلا عقوف ‘ نصحلا

 نم هعم نمب راحص ىلإ هجوتف .ريمح نب ريمع ريمألا ىلإ ربخلا اذه غلبف راحص

 ةرخآلا عيبر نم ]٨٢٧[ رشع عساتلا راهن راحص لخدو ،رحبو رب نم دونجلا

 وأ مويب كلذ دعب مث ،لاتقلا لصفناو ،ليللا ىلإ راهنلا لوأ نم لاتقلا امهنيب ماقتساف

 نورجي اوناكو “برحلا ةلآ نم مهدنع امب بكارملا نم ىراصنلا تطبه نيمويب

 نم لاجعأ ىلع ريست عفادم مهعم ناكو ،قدانبلا اهب اوقلتيل ۔مهمادق نطقلا عطق

 نب دمحمل جرب رادلا بناج يف ناكو “بشخلا نم روتس اهيلعو .ربلا يف بشخلا

 ىتح عفدمب هوبرضو .نطقلا عطق ىراصنلا هيلع برجف ،ريثك ركسع هيف ،انهم

 ةكلذب انهم نب دمحم ملعف ىراصنلا هتلخدف ،هنم موقلا ج رخو ضعبلا هنم مدهنا

 نب لهذ نب يلع كلذ دنع لتقف ،ليللاب جربلا ىلع لاتقلا مهنيب عقوف ،هموق بدنف

 رخالا عيبر نم نيرشعو دحاو ةليل يفيدهلا انهم نب دمحم لتقو ،ظفاح نب دمحم

 ظفاح نب دمحم نب ريمح نب ناطلس كلذ دعب ماقأو “فلألا دعب نيرشعو سمخ ةنس

 مه ركسعو ،ظفاح نب دمحم نب انهم همع نباو ،ريمح نب نالهك هوخأو ،يناهبنلا

 نأ ريمح نب ريمع ريمألا ملع املف ،يفيدهلا انهم نب دمحم لتق امدعب نصحلا يف

 نمب ريمع علط مث ،لخنلا يف مهنيب لاتقلا ناكف ،لاتقلل هموق بدن ،لتق موقلا ديس
 رسكناف ريمح نب ناطلس كلذ دنع لتقف ،دحأ هعنمي ملف ،دلبلا عماج ءاقلت نم هعم

 هرسأ نم مهنمو ،قرح نم مهنمو ،لتق نم مهنمف ،نيقرفتم ًاتاتشأ اوراصف ،موقلا

 نيأ الو هجوتي نيأ يردي ال ۔ههجو ىلع ابهاذ جرخ نم ،مهنمو ،حرج نم مهنمو

 .اهرخآ ىلا اهلوأ نم اهعمجاب دلبلا تقرحأو هدلبلا لهأ عيمج اذه ىلعو ،بهذي

١٦٥



 الذج لئامس ةدلب ىلإ ريمع ريمألا عجرو راحص نصح يف ىراصنلا ماقأو

 رمأف ،نيلجر مهنم ضبقف ،لقني نصح يف ايلوتم حالف نب موزخم ناكو .ارورسم

 هبرضو ،هرجي ملف ،هب راجتساف ،هبرضيل فيسلا هيلع لسف ،مهنم ادحاو لتقيل هدبع
 هللاب راجتسا ةثلاثلا هبرضي نأ دارأ املف ،هرجي ملف ،هب راجتساف ةيناث ةبرض

 ةعبس ماقأو ،موزخم دي برضف ،فيسلاب ىوهأ دق دبعلاو ،هاف كسميل هيلإ ىوهاف

 نم قمر هبو ،أتيم هنظيو ،دبعلا هبحس هنإف ،لجرلا امأو هنم تامو ،هحارجب مايأ
 قطنف ،لجرلا اذه ةاراوم ىلع يننيعي نم :لاقف دلبلا لهأ نم لجر هب رمف هايحلا

 دعب شاعو ،هحارج نم يفوعف هدلبلا هلخدأو ،هفتك ىلع هلمحف ،يح يننإ :حيرجلا

 املف ،رهشأ ةثالثب راحص ةلخد دعب اذه ناكو .ريدق ءيش لك ىلع هللاو ،انمز كلذ

 ىللإ عجرو ءأريزو اهيف لعجو ،لقني ىلإ تاينقم نم بكر هيخأ تومب ناهبن ملع

 نإ مث .ارهش نيثالث ةرهاظلا ىلإ الهب نم هجورخ دعب كلملا يف ماقأو ،تاينقم

 ،تاينقم نصح يف هركسع ضعب كرتو ،لقني ىلإ تاينقم نم جرخ حالف نب ناهبن

 هجوتف ،تاينقم نم هجارخإ ىلع اومزعف ،هيغبو هروج هرثك نم هولم دق اوناكو

 ريمألا راسف ،امهب رصنتسيل ،دمحم نب فيس ىلإو ريمح نب ريمع ريمألا ىلإ لجر

 لاتق الو عنم الب تاينقم نصح اولخدو ،موقلا نم امهعم نمب فيس نب ريمع

 فاخف ،حالف نب ناهبن كلذب ملعف ،لقني ىلإ امهموق ضعبب ابكر مث ،مايأ هدم اوماقأو

 هلاوخأ راد ىلإ دصقو ،هناز الب هركسع نم ةعبرأو وه بكرف ،هسفن ىلع ناهبن

 ]٨٢٨[ نيرشعو تس ةنس ،رفص رهش نم تلخ أموي رشع ينث ال كلذو ةيسايرلا

 نإ مث ،أمايأ لقني يف دمحم نب فيسو ،ريمح نب ريمع ريمألا ماقأو ،فلألا دعب

 ،تاينقم ىلإ عجرو .أيرم أئينه اهنولكأي ،اهلهأل دالبلا بهو ريمح نب ريمع ريمألا

١٦٦



 ذخأي ناك هنإ :ليقف ،ناهبن مهيلع ذخأي ناك امع مهلأسف دلبلا لهأ ىلإ لسرأ مث

 ابأو ،عرزلا رشعب مهيلع ريمع ريمألا رصتقاف ،عرزلا عبرو ،لخنلا هلغ فصن
 يبأ نب دمحم نب رمع نصحلا يف لعجو ،نصحلا يف ماقأ نمل ناطلسلا لاومأ

 .أ )الهب ىلإ دمحم نب فيسو ريمح نب ريمع ريمألا عجرو ،ديعس

 ظةرهاظلا ىلإ مهب لصوو ،سّيرلا لآ هلاوخأ نم ادونج ذخأ حالف نب ناهبن نإ مث
 لهأ نم لبق نم ،ابحاصم هل ناك نّسم دحأ هءاج مث ،مايأ هم اهيف ماقأو ،ادف لخدو

 ،موقلا ىلع كرصننو ،كدضع شنو ،كمدق تبثنو ،دلبلا كلخدن نحن :هل لاقف ،لقني

 هنس ‘رخالا عيبر نم فصنلا ةليل لقني لخدو ،هموقب راسف نصحلا كل حتفتسنو

 نصحلا ألإ ،اهرخآ ىلإ اهلوأ نم دالبلا ضباقم مكحو ،فلألا دعب نيرشعو تس

 ،لاتقلا مهنيب ماقتساو ،ناهبن مهب قدحأو ،هيف اونصحتف ،يلع ينب نم ةليبق هيف ناكو

 ذئموي ريمألا ناكو ،نطق نب نطق ريمألا ىلإ ىضمو نصحلا لهأ نم لجر جرخف

 نب نطق نب يلعو ،ريفج نب دمحم نب دمحم نب دمحم هعم بكرف رصان نب رصان

 ،لامشلا ةيدابب مهنكسم ناكو ،موقلا نم مهدنع امب لاله نب يلع نب نطق نب نطق

 مهنيب دتشاو ،لاتقلا حالف نب ناهبن نيبو مهنيب ماقتساف ،لقني اولخد ىتح ،اوراسف

 نب ناهبن ناطلسلا ركسع رسكناف ،جاجفلا تجتراو ،جاجعلا عفتراو ،لازنلاو نعطلا

 .ههجو ىلع ىضم نم مهنمو “ريسف ،رايتستلا بلط نم مهنمو ،لتق نم مهنمف حالف

 ج رخف ،لقني لخد حالف نب ناهبن نأ ،يئانهلا دمحم نب فيس خيشلا ىلإ ربخلا غلبو

 ناهبن ناطلسلا ىلع عقو ام هغلب قيرطلا ضعبب ناك املف ،ناهبن لتاقيل هركاسعب

 ريمألا امأو ،الهب ىلإ هرسكعب عجرف بلاغلا هردقلاو ،نئاكلا رمألا نم حالف نب

 ٤٧٩ - ٤٨١. ص هسفن ردصملا :ديعس نب ناحرس ،يوكزألا ))

١٦٧ 



 يبأ نب كلام ناطلسلا مهب رصنيل ،عومجلا عمجي ذئموي ناك هنإف ،ريمح نب ريمع

 ةكمل ينب ىلع هرئادلا تناكف ۔هَّمج ركاسعب همأف ،كمل ينب ىلع ،يبرعيلا برعلا

 برعلا يبأ نب كلامو لئامس يف ريمع لآو ،الهب يف يئانهلا دمحم نب فيس ثبلو

 مامإ ،دجمألا مامهلا و دشألا مامإلا رهظ نأ ىلإ ،ةرهاظلا يف روبجلاو ،قاتسرلا يف

 ،نادلبلا عيمج اهنم هل تنادو ،نامع عيمج حتفتساف ةدشرم نب رصان نيملسملا

 راسو ،نامألاو لدعلا اهيف رهظأو .نايغطلاو رفكلاو ناودعلاو يغبلا نم اهرهطف

 ميحر ميرك هنإ ،ناوضرلا راد ىلإ هللا هافوت نأ ىلإ ،ناسحإلاو قحلاب اهلهأ يف
 .()نانم

 :هدعب نم ةمفلا ركذو يبرعيلا دشرم نب رصان مامإلا روهظ

 لهأ ىلع سي نأ هللا دارأ املو :ةمألا قارتفا يف ةمغلا فشك باتك بحاص لاق

 نأ دعب نم ،نايغطلاو يغبلا لهأ مصقيو ،ناودعلاو روجلا مهنع فكيو ،نامع

 ،لومخلا ىلإ نامع لهأ رمأ راص ،ناحتمالاو هنتفلا نم مهيلع عقو امب مهالتبا
 ،تفلسللا دعب فلخ فلخو ،تانحلاو نئاغضلا تسردو تامصاخملا كلت تلازو

 الإ قبي ملو ،نيداحّتملا ءامصخلاو نيداضتملا ءاسؤرلا كلت دعب ةرفقم نامع تيقبو

 ،ناصقنلا ىلإ ءاملعلاو ملعلا لآو ،مهراثآو مهريس يف هوركذ امو ،مهرابخأ ركذ

 كلت مهنيب تئفطو ،لسا رتلاو لصاوتلا مهنيب لصحو ،نايسنلا ىلا ظفحلاو ]٨٢٩[

 اهلمحي ،ةدحاو مهتملك تراصو بورحلا كلت تارعسم تدمخو ،بولقلا نم نحإلا
 كلم نامزألا ضعب يف جاتحا هنإ :ليق ىتح هلهأو ملعلا هيف لقي نامز يأ مهيلع

 لهأ نم أيضاق دجي ملف ، ضاق ىلإ قاتسرلا نم لبو لهأ نم ةبراعيلا كولم نم

 ٤٨٢-٤٨٣. ص هسفن ردصملا ()

١٦٨ 



 بلقي نأ مهف ،بهاذملا يأ نم ملعأ الف ،فالخلا لهأ نم ايضاق ذختاف ةةوعدلا
 هلزعب كلملا كلذ ىلإ اولسرأف ،نامع لهأ هب عمسف ،هبهذم ىلإ هريغيو بهذملا

 ،قاتسرلا لهأ نم سانأ ملعلا هنم ملعتف ةةوعدلا لهأ نم ًايضاق هل اولسرأو ،هلزعف

 ،دانعو ملظو داسفو روج لهأ نامع كولم رثكأو .نامز مهبهذمب اوكسمتو

 نامع لهأ اوماسو ،لذارألاو ودبلا نم ةملظلاو لئابقلا ءاسؤر كلذ ىلع مهدضعو

 مهيف اورثكأو ،بابشلاو لوهكلا ملظلاب اوَمعو باصم رش مهوساسو ،باذعلا ءوس
 ةوادعلا مهنيب هللا عقوأ مث ،باهتنإلاو رسألاو لالذإلاو باصتغإلاو برضلاو لتقلا

 ةيلاعلا ممهلا مهل ،مهنع لوزي ال هنأ اوجرأو .نامع لهأ عبط اذكهو ،ءاضغبلاو

 ،بلاغل نوملستسي الو ،ناوه ىلع نورقي الو ،ناطلسل نوداقني ال ،ةيبألا سوفنلاو

 لك ۔مهريغ نم ريمألا ةمهك ،مهنم فيعضلا ةمه .بلاطملا نوكرتي ال كلذ عمو
 هل عابتأ سانلاو ،هدوب هيلإ لام نم ديب وأ ،هديب رمألا نوكي نأ ديري مهنم دحاو

 حالصلاو عرولا لهأ نم هللا ءاش نم الإ ،كلذل الهأ اونوكي مل نإو كلذك رخآلاو

 نأ ىلإ ةيلهاجلا ةيمحلا مهذخأت الو ،ءاوهألا مهب ليمت ال مهنإف .حالفلا و ةفعلا و

 ۔اوبهانتو ،اوبراحتو ،اوداضتف ضعب مهضعب نم ةشحولا ىلإ مهنم رمألا راص

 دحأ قبي ملو .همصخ يف اهيلع ردق ةءاسإ نع مهنم قيرف لك رصقي ملو ،اوبلاستو

 يف وأ ،لابجلا قهاوش يف ناك ولو رضحلاو ةيدابلا نم ،ربولاو ردملا لهأ نم
 سفنألاو لاومألاو نيدلا راصو “فواخملا صصغ عرجت دقو ألا ،لامرلا ةيدوأ

 هيلع نمو .هنتفلا نم هأجنو ةنحملا هيلع هللا نوه نم الا ا فلاتملا شأ ىلإ

 ىلإ .كلاسملا رش نيكلاس ،كلاهملا تاقبوم يف نيكمهنم كلذك اولازي ملف ةةمصعلاب
 هنأ كلذو ةدشرم نب رصان نيملسملا مامإ دشرألا هدبع روهظب مهيلع هللا نم نأ

 نب كلام ذئموي مهناطلسو ،قاقشلاو ةنحملا مهنيب تعقوو قاتسرلا لهأ ءارأ تفلتخا

 نأ نيدلا يف ةماقتسالا لهأ نيملسملا ءاملعلا راشتساف ،هركذ مّتقملا ،برعلا يبأ
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 .مهرظن اوضمأف .ركنملا نع مهاهنيو ،فورعملاب مهرمأي ،أمامإ مهل اوبصني

 .(ا'"يصقشلا ديعس نب سيمخ ذئموي ةودقلاو ،كلذل الهأ نوكي نم ،مهركف اولاجأو

 هنم اوبلطو هيلإ اوضمف دشرم نب رصان لجألا ديسلا اوبصني نأ مهؤارآ تعمتجاف
 هل اودقعف ،كلذ ىلإ مهباجأف ،ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا يف هوبغرو ،كلذ

 .(""قاتسرلا دلب نم ،ىرصقب هنكسم ناكو ،فلألا دعب نيثالثو عبرأ ماع يف
 بصنل ،ثعابلا ببسلا يف نامع لهأ انباحصأل هدع خيراوت ىلع تفقو دقو :تلق

 ،رصتخا نم مهنمف ةدشرم نب رصان دّجمملا ،ةماقتسالا بهذم لهأ بطقل ةمامإلا

 زاربإ نم ۔ريثك مهنم لوط نمو رصتخا نم تلف دقو ،مالكلا لوط نم مهنمو

 هللا نيد يف ناوخإلا ضعب يلع راشأف ،ةيتضرلا ةحلاصلا هتريسو ،هّيلجلا هبقانم

 يف هتيأر املف ]٨٣٠[ ،ةقيرطلا ىلثم لهأل ةقيقحلا كلس يف هتريس مظنأ نأ نانملا

 هتريس تجش ،ليلدلا هب حضو امع هتبجأ ،ليقلا كلذ الإ ،هل غوسي الو لبقي ال ،كلذ

 ىلإ يداهلا دشرتسملا جارس باتك اهتيمسو ،ةّبلج راعشأب اهنوصغ تشنف ةّيضرلا

 برعي نب دمحم نب رصان نب كلام نب دشرم نب رصان دجمملا مامإلا ةريس بقانم

 كلام نب برعي نب كلام نب برعلب نب برعي نب محازم نب ريمح نب ناطلس نب

 دوعسم نب يلع نب ديعس نب سيمخ هيقفلا ةمالعلا ملاعلا خيشلا وه :يصقشلا ديعس نب سيمخ )١)

 نم عيو .مهل دج صقشلا يبأ ىلإ ةبسن :يصقشلاو .يقاتسرلا يصقشلا دايز نب هللادبع نبا

 ،ايتفلا يف نيردصتملاو نيفلؤملا نمو “يرجهلا رشع يداحلا نرقلا يف نامع ءاملع يروهشم

 خيشلاو .نيبلاطلا جهنم باتك هيف رصتخا ،"نيديرملا جهنم"باتكو'نيبلاطلا جهنم :هتافلؤم نم
 يبرعيلا دشرم نب رصان مامإلل ةعيبلا رباكألاو ءاملعلا نم هناوخإ ىلع راشأ يذلا وه سيمخ

 هتلود ناكرا نم سيمخ خيشلا راصو ع رولا و دهزلاو لضخلا نم هنع فرع امل (هللا همحر)

 نب فيس ۔ يشاطظطبلا يف ةلماكلا ةمجرتلا رظنا .طقسم يف نيلاغتربلا برحل هشيج دئاقو هيضاقو

 ١٤٩ - ١٥٩. ص ،٣ج ،نايعألا فاحتا :دماح نب دومح

 ٢) ص هسفن ردصملا : دذدعس نب ناحرس ،يوكزألا ٤٨٢٣-٤٨٤٤.
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 ةمئأ رصان هلل دمحلا ميحرلا نمحرلا هللا مسب :هتريس ةبطخ هذهو ،يبرعلا يبرعيلا

 قلئارط ىلإ داهتجالا ناطلسب مهدشرم ،دالبلا يف دابعلا نم ىغط نم ىلع لدعلا

 دانعلا لهأ مهمئازع هزع مهبرعلبب ،ةعداصلا مهمئازع ةزع كلام ،داهجلا قئاقحو

 مهنم حبصأف ،كماسلا هناطلسب ،كسان لداع لك مهنم ديؤملا ،دادحلا ةيفرشملا دحب

 لين الإ ةماقتسالا بهذم نيكلاسلا برعلا ابأ يذلا ،دارملا يًرمب اظوظحم كلام لك

 هللف ،داعص رمسو ،دادح ضيبب داقحألاو نحإلا لهأ فولأ مغرت ،ةمامإو ةزع

 ،دحّوملا دمصلل ركشلا برعي مهناسل حبصأف ، . محملا دمحلا ضحم اولان دقل ،مهرد

 يف درجملا لقعلاو ةطيسبلا سفنلا نع ميخفتلا هل برعيو ،دمحم ىلع ينثيو

 برعلب محازم مهفرشف ،ريمح ناطلسب اولبرست نيذلا كئلوأ ،دارألاو لياصألا

 ءاشلاب برعلا تقاف نأ ورغ الف ،داجمألا ءالضفلا بقانم بكانم دمحم ىضترملا

 ،داقتالاب رهزلا ىلع ىهزي فرش كلام نب برعيلو “كلام نب برعي ىلع كرادتملا

 ،دابعلا ريخ دمحم انديس ،داهجلا قح هللا يف دهاج نم ريخ ىلع مالسلاو ةالصلاو

 .دالجلا ثويل ،دالبلا ثويغ لدعلا لهأ هباحصأو هلآ ىلعو

 نأ .هحلص حبص دا رألا راونأ ىرأو هحصن تدرأ نم يلع راشأ دقل ،دعب امأ

 هللا همحر ،يبرعلا يبرعيلا دشرم نب رصان دشرألا مامإلا ةريس دهع ررد مظنأ

 هبجاو يًرمب عئاشلا غئاتسلا بلسو ،داوملا مدعب هتلغتشاف 4 داحاألاو ةلمجلا ىلع

 قاللأو ،روحأ اهب تدك لاوحأو ،رومأ اهب تدك رومأ نم هيلإ ترذتعاو ،دارملا

 هتيبل ،ليقملا ةرذعملا نم هل غوسي الو ،ليقي ال هتيأر املف ،ةفرعمو ةركنم هفرعب
 :ا رعش تلقو ،ًأعيطم هتبجأ وءاعيمس

 قيفرلا ةقرافم ىدل نوهت ينيمياي قفارملا ةقرافم

١٧١



 ا"قيدصلا نع دصي ىحضأ اذذ هنع قدصلا دصي ىتف لكو

 حفن نيحو ،تبه نيح اهابص بولقلا تبصأ و ،تته اهتنس نم ةركفلا تهبن املو

 مئئامح عجس يرظان كيو اهل تلق ،اهجسجس بولقلا تكرحو ،اهجسفنب فونألا

 ،كيهان كيهان :مربملاو ضقانلا لوقي ىتح ،كناسل غئاسب كناش نع يهوفو ،كيألا

 ريدجل ،ميهب كش ريغب دشرم نب رصان دشرألا ماميلا مامإلا نإف ،مكحُم ظفلل هنإ

 :ا رعش ۔ ميخقفتلاب

 نا د ١ ل ك ل ان دد ه ا ذثو نا 7 ل ک د عئئش هنأش

 ("ناعشعشلاب عشي اناش سكعيأ ناش اذإ يناشلا لوقيام

 دشرتسملا جارس" باطتسملا باتكلا اذه تيمس دقل ،بابعلا ةفرعملا نم ىوح نم ايأ

 [ ]٨٣١ ةلداع مامإ نم هرد هللف ،"دشرم نب رصان مامإلا ةريس بقانم ىلإ يداهلا

 ،بهشلا ةعبسلا عم هلحم نوكي نأ داك دقف بسنلا ومس يف امأ .لضاف هبان بدن و

 دوهشملا عوشخلاو عرولا يف امأو ،لامكلا ةياغ زاح دقف لامجلا ةفص يف امأو

 وهف مكحلا يف امأو ،دوجسلا رثأ نم مههوجو يف مهاميس نمم وهف ،دوجولا بجاول

 هذه نأ نيبت قيزر نبا اهعضو يتلا ةيخيراتلاو ةيبدألا لامعألا يف قيقدتلاو ثحبلا دعب (
 .هذه هتطوطخم يف انل اهظفحو ،اهيف ةدوجوم ريغ تايبألا

 هذه نأ نيبت قيزر نبا اهعضو يتلا ةيخيراتلاو ةيبدألا لامعألا يف قيقدتلاو ثحبلا دعب (")
 .هذه هتطوطخم يف انل اهظفحو ،اهيف ةدوجوم ريغ تايبألا
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 ذنلا وهف ،ناسللا ةقالذ يف امأو ،رخازلا مليعلا وهف ،ملعلا يف امأو ،رهابلا ملعلا

 ةلاسبلا يف امأو ،ةقينألا هتيفوص ةفصب قاف دقف ةقيقحلا ةقيرط يف امأو ،نابحسل

 باب يف ىسقأ وهف ،نامزلا نحم ىلع ربصلا يف امأو ،داسآلا دسأ وهف دالجلاو

 :ارعش ،نالهك نم سايقلا

 لضفلا كلو يهتشت امم هيف لقف لدعلا لماكلا لضافلل وهف لضفلا ىوح

 لعفلا هل تاحلاصلا يف ىكز ام اذ ةيرموحي مل ءرملاو هلعف ىكز

 (ألقنلاو لقعلا دهشي ءارم ريغب هكسنب يلو بدن نم للا هل

 الو ،اهضعب حرشأس نكلو ،ىصقتست ال هلئاضفو ىصحت ال ةبقانم نإ ،ةلمجلابو

 تور اسع كلذ نمف ةيارد هل نمل شةيافكلا ضعبلابو ،اهضقن ضراعملا عيطتسي
 دجسم يف ةليل تاذ ماق الجر نإ :هاوأ لك مهلوق قدصملا ، ةاورلا ضعب هنع

 ال ًاقراب وأ ًأجارس دجسملا كلذ اياوز نم ةيواز يف نأك ىأرف .قاتسرلا نم ىرصق
 املف ،رونلا كلذ جذامت و ،رومعملا دجسملا كلذ ةَرُك تبعوتسا دقو ،قالتئاب رتفي
 هناهربو هلضفو هناشب فرتعاف ،أ")مامإلا ريغ أعجطضم هيف ري مل ،مانملا نم هبتنا

 :ا رعش

 هذه نأ نيبت قيزر نبا اهعضو يتلا ةيخيراتلا و ةيبدألا لامعأل ١ يف قيقدتلا و ثح دلا دعب )١(

 .هذه هتطوطخم يف انل اهظفحو ،اهيف ةدوجوم ريغ تايبألا
 ٧٣. ص ،ةفهسفن ردصملا : دبعس نب ناحرس ،يوكزألا (٢)
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 قفنلا مهبي مل مهب اهلهاف قلتأي راون ألاب ةيالولا رس

 قفألا ايحلا قرب نع يدبي امك مهنع قلتؤم لك يدبت دجاسملا نإ

 قسفلا ىوتنا هنع ىركلا يف هرونو لجر أرصان ارصق دجسمب ىأر

 قستم حلصلا كنمف يلولا اذه ايأ يلجلا رونلاب تيه لاقف
 قبتست ضاميإلاب كهجو راونأ تحرب ام ليللا حنجو راهنلا يفف

 اوقطن ىدهلا رون اي كحلص ضاميل نعف ماركلا تبغ نإو ترضح اذإ

 اوقدص دق كنع ءايضب اوثدحت اذإ ةاورلل بيبل لك لوقي

 قرطلا هراونأ نم كل تقلأت دقو تنأ نيدلل رصان رصان اي

 قل أي بارحملا هب يلولا نإ ابجع ال بارحملا كرون نع من نإ

 ا)ًقرتحي رانلاب ال رونلا بحصي نم تدقا هراونأ يذلا مامإلا تنأ

 دعب جوز ]٨٣٢[ تحت مأ هل تناك هنأ ،هنع هللا يضر ،هنيهاربو هلئاضف نمو

 ةيقب ىقبت الئل .هماعط عنص مدقتو ،اهجوز ماعط عنص رخؤت نأ اهرمأي ناكو هيبأ

 موي تاذ تفلاخف ،هماشتحاو هكسن نم كلذو هماعط يف لخديف ،مهماعط نم

 ضعب مهنيحط نم ةنيحط يف ءانإلا لسغ ببسب تلخدأف ،لاق ام تيسن وأ ،لاقملا

 اهدلو اهيلإ لبقأ املف ،مدتحملا جبوطلاب اهدي تقصتلا ،ةفاطلب هتربخ املف ةفاضإلا

 ةينامعلا ةيخيراتلاو ةيبدألا رداصملا يف ةدوجوم ريغ ةديصقلا نأ نيبت قيقدتلاو ثحبلا دعب )١)

 .هذه هتطوطخم يف قيزر نبا انل اهظفح ۔ىرخألا
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 ررش علادلا جبوطلا نم اهصلخو ،هنانبب اهدي عزن ملألا نم ةيهاو يهو مامإلا
 : ارعش هتفرع امل هنأش تدمحو أ اهتفرتقا امع اهنع يضرو .هناسل

 ءايضلا هانس يف يرسي مهرس ءايلوألا اذكه تئش امب لق

 ءابإلا باطتس_ُي ال هنعف :ريثات هنم ىر مهلوق اشنا

 ءالتصلا وهو تثخبام اذإ بيجلا ةرح ىلع ىرج اسم نإ
 اسنلا لاجرلا لثم ىسنتو رهطلا كسانلا اهنبا لوق تيسن
 ءايقتألا ةنايتلا يف هنود حلص لك يف تناك سانلا اهنود

 ُءاونأ هلا هرون يتلل فكلاب رخلا نم اهفك تملس
 ُءاآشلاهيلعامكا هيلعف ف َع وهو ةفع يهفافعو

 ءامركلا ىرولا ديشت هلف يلو مامإ رصانابنإ
 ُءاضيب هنك بوحلا نم لاقثم لك نع وهف دهزلا فلأ

 ا"۔الضفلا هلضف نود لضاف بينم وهف هنع هللا يضر

 امولعم راصو ةمامإلاب هل دقع امدعب هنأ ،هنع هللا يضر ههنيهاربو هلئاضف نمو

 ،قافنلا ىلإ نوبوسنم ،قاتسرلا لهأ نم سانأ عمتجا ،ةماعلاو هتصاخلا عم اهب

 كلذ بحاص ةجوز مهتهنف حيلم ريغ مهنم لجر تيب يف ،حيبق مالكب هنوبسي

 ٤٩١. ص ،هسفن ردصملا :ديعس نب ناحرس ،يوكزألا ()

 هذه نأ نيبت قيزر نبا اهعضو يتلا ةيخيراتلاو ةيبدألا لامعألا يف قيقدتلاو ثحبلا دعب ا"

 .هذه هتطوطخم يف قيزر نبا انل اهظفحو ێاهيف ةدوجوم ريغ ةديصقلا
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 ۔اعبطم مهنم رت مل املف تيمكلا براش ة ٥ دبرع بسلاب ںودب رعب مه و ؤ تيبلا

 : رعش ‘ اعيمج ١ وتامف ، ١) )تيبلا ك كلذ فقس مهيلع رخف ‘ مهنع تجرخ

 فقسلا و تيبلا ضاضقناب هزعو فلتلاب ُرشَب ىقتلا لهأ بتس نم

 فنشلاو دقعلا تاذ لوق اوبأ امل مهنيب كد مهيلع قافنلا لفأ

 فرغلاب ناكرألاو جراعملا هل تفرتعا امدعب نم اثدج مهل ىحضأ

 فرذلا عمد ملاب ةلقم مهتكب الف مامحلا اوقاذ دقو مامإلا اوس

 يفخ ريغ رمألاو اذ زجُي اذك لعفي نمو ديعصلا يف عمج دعب اوقرفت

 فيجلا ىلإ بوسنم ملكت اذإ مف قافنلا لهأ نم رصان رض ام
 فحصلا يف َفتَسُي ربن هلصو أرقس اوبحص تساف مهكفإ مهادوأ

 يفو لك رغث يف ةضور تفوف ام هدماحم تلاز ال دشرم نبا نإ

 فرشلا رين لضف كسانم اهل هدتاحم تحضأ كسان نم هلل

 ا"تقدصلا ؤلؤل هنعرصقي حدم هلل يلجلا رثنلاو مظنلا يف لاز ال

 ‘ لافغإل ١ عم تلكأ . لاجرلا ضعبل ةيطم نأ فنع هللا ىضر هنيه ١ ربو هلئاضف نمو

 تل ر املف ،لا وزلا ىلا اهب يضفب نأ داك ۔ اشرحت تشرحتف ۔“ لاملا تبب ع رز نم

 اهنع مامإل ١ هلأس ‘ اهبحاص ىتأ نيح نيحو ۔ هيلع اهتبقر تعضوو ‘ هيلا تبثو ‘ مامإل ١

 )١) ص ‘،كهسفن ردصملا :ديعس نب ناحرس ،يوكزألا ٤٩١.

 )٢( ةينامعلا ةيخيراتلاو ةيبدأل ا رداصملا يف ةدوجوم ريغ ةديصقلا نأ نيبت قيقدتلاو ثحبلا دعب

 .هذه هتطوطخم يف قيزر نبا انل اهظفح ۔ىرخألا
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 لازف اهتبقر ىلع هديب حسمو ،اهباندأ هيلإو هلحأو هحماسف ،اهنم ناك امع هربخأف
 :ارعش .)اهانع اهنع

 ناش رهطلا رصانك هيلإ نم ناهربلا اذكه لدعلا اذكه

 ناعط مأ ىربنا اهل ماعطأ اولاقف ءاد لالمشلا باصأ دق

 نانسلا هاتأ اهنانس ليخ ىتح ردي مل مامإلاو تلكأ
 ناوهلااهيف ثثاعفاهنم ربولا طقسا شرحت نم توهو

 نامألا ىَجريهنم مامإب تن الف موعي اهفتح ترظن

 نانبلا هنم سمللاب اهتنشف هيلع اهيلإ ةبقر تعضو
 ثرانجلا هنم بحيام ىوحف اهاوح نم هل أعضاخ ىتأو
 ناسحالا ىتأ هلهاتأ نم ميرك وهف ناسحإلا هنم لان

 ناسللا هوفيهل دمحبو هيلع يشي رورًتسلاب ىنثناف

 ناجه يرس لضاف كسان بدن دشرم نب رصان امنإ

 ("إامزمانألل باط هبف يلو وهف هنع هللا يضر

 لجر ةئام هتلود مايأ عبشأ رمت با رج نأ فنع هللا يضر 40 هنيها ربو هلئاضف نمو

 : ارعش (")ًاماركإ و اناهرب هبسحف ‘ زرأ ةروق كلذ ڵظشمو .امايأ

 )١) ص كسفن ردصملا :ديعس نب ناحرس ،يوكزألا ٤٩١-٤٩٢.

 ةينامعلا ةيخرراتلا و ةيبدأل ١ رداصملا يف ةدوجوم ريغ ةديصقلا نأ نيبت قيقدتلا و 0 -ح د أ دعب (٢)

 .هذه هتطوطخم يف قيزر نبا انل اهظفح ۔ىرخأا

 (٣) ص كسفن ردصملا : ددعس نب ناحرس ،يوكزألا ٤٩٢.

٧٧ ١ 



 تاكربلا لزتت لدعلاب نإ

 رمتلا نم بارج اذإ باجع ال

 امايأ ليكلا يف لتقي ززأب وأ
 ان امنإ هعنص لدعلا اذكه

 يقت مامإ كسان لضاف

 هيمنت ريخلاو تابيطلا لعف

 اياربلل ةعاجم يرست فيك

 ربتلا هب كيرَّضلا برتملا دجو

 انلل قزرلا رثكي لدعلاب نإ

 اروكشم رهدلا ىدم هيعس لزي مل

 تابغسملا هب ىرولا ىأنتتو

 تاعاسلا هب تمن موقل

 تاوقأ ىرولا ىلإ الاوط
 تايآ هل هناهرب رص

 تانسحلا هل ترس اياربلا يف

 تابيطلا مت ثبا م اذإ

 تاارث ىرولل ه باايأو

 تا غقافلا هلدعب ت قافف
 تالاحلا هبذعب اولحتو س

 )تاياغ رصان نامرف
 هتيب حطس يف ةليل تاذ امئان ناك هنأ ،هنع هللا ىضر ههنيهاربو هلئاضف نمو

 لس املف ]٨٣٤[ ،ارسق هلتقي نأ ديري ،قافنلا لهأ نم لجر هيلإ ىقتراف ،ىرصقب
 هدارم نع هلأس هداقر نم مامإلا هبتنا نيحو ،رّيحتو ،هدي تكسم ،رجنخلا هيلع

 امك ،ىرج ام اذهف كلتق ىلع تمزع ينإف .كوفعو كملح ريغ ينعسي ام :لاقف

 :ارعش (").مالآ ال و صلقت اهب `١ل ةحيحص هدبو ۔ىصضمو مامإلا هنع ىفعف ىرت

 سونأم شاحيإلا ةردابم نمو سورحم هللا يلو ة اغخبللا نم

 ةينامعلا ةيخيراتلاو ةيبدألا رداصملا يف ةدوجوم ريغ ةديصقلا نأ نيبت قيقدتلاو ثحبلا دعب )١)

 .هذه هتطوطخم يف قيزر نبا انل اهظفح : ىرخألا

 )٢( ص ،كسفن ردصملا :ديعس نب ناحرس ،يوكزألا ٤٩٧٢.

١٧٨ 

  



 اضن يلولا ءرملا ىلع يوغ اذإ
 هرجنخ نيرغي ال يغبلا رجانخ

 تكسم دقو الصن تكسم دي مكف

 ةبطاق دعسلا لان هللا هدنع نم

 تدجو اهل ارصن ال قفانملا أي

 ةنكممهيف مالظب ةرهنال
 هل لاقف أسيليإ قفانملا زع

 هل لاقف رعذ الب مامإلا به

 د قف باوصلا الإ يعفان ام لاقف

 لجأ لاقق تك له كفك لاقف

 هل لاقف اهكرح سأب ال لاقف

 ملف دالبلاو يرست رصان رارسأ
 هب سايقلا لهأ ايلأ لدع مامإ

 اهسرادم يف نيح لك هدمحف

 سوكعم رسألا هاتأ لصن نانس

 سيدقتو حيبست هللا ىلإ اهل
 سؤب اهل ىسأ امف يلولا نع

 سوحنم دوعسملا هظح امف هنم

 سومان هوني ا رصان ترد امأ

 سيدانحلا ينغت امف حابص يفو

 سيلبإ سورجملا يف كل عفان ال

 سوسدم دمغلا يف ال كلصن لاب ام
 سوملم وفعلا كنم كلتق تدرأ

 سيواسولا يبلق تهد اذإ تصلقت

 سومرم كاوان نم لك تصلخت

 سوسلا ةداسلا ماركلا نهب لهجت

 اوسيق ةياغ لدعل متدجو اذا

 اُسيردت سيردتلا ةيتف هب اهل

 َهشجتف ةقان هل تلض ايودب نأ كنع هللا يصرو فللا همحر ،كنيهاربو هلئاضف نمو

 صق هب ىهتناف ،الوطو اضرع اهرهظتسا مدق رثأ ىأرو ،الوهسو ارعو اهبلط يف

 نطاب نم اتوص عمسف ‘ رمثلا و ره زلا ةلضخم ‘ رجشلا ة رشحنم ةليمخ ىلا رثأل ١

 ةينامعلا ةيخيراتلاو ةيبدألا رداصملا يف ةدوجوم ريغ ةديصقلا نأ نيبت قيقدتلاو ثحبلا دعب )
 .هذه هتطوطخم يف قيزر نبا انل اهظفح ،ىرخألا

١٩ 



 لقو ،ينالفلا ناكملا يف كتقان نإف يناهتلاب رشبأ :لوقي ينادلا رجشلا كلت ةرك
 هيلع دمحم مانألاريخ ةريس اهنإف ةريسلا هذه مزلي نأ دشرم نب رصان دشرألا مامإلل

 ،بجاورلا برطضملا هردص كسمت ،أروعذم يودبلا عجرف ،مالسلاو ةالصلا لضفأ

 حجنب ىضم و اهبكرف ، بطاخملا كلذ هل هفصو يذلا ناكملا يف هتقان ىأر و

 مامإلا نأ قفتاو ،ىأرو هل ليق امع ،ىرولا نم لفحم يف هربخأف ،مامإلا ىلإ مارملا

 ةالصلا لضفأ هيلع ،دمحم مانألا ريخ ةريس ىلع هنأ هرشبي أيودب مانملا يف ىأر

 تلض يذلا يودبلا هيلإ يتأي نأ لبق ،ماركلا ضعب مالكلا كلذب ربخأف ،مالسلاو
 نأ لبق ةرضخملا رجشلا ةرك نم توصلا بحاص نع هربخأو ،اهدجوف ،هتقان

 :ارعش ").مالكلا مامت ىلإ انركذ امك ،مامإلل لق :هل لاق امو ،اهدوقم زرحي

 فتاوهلا تاقروملا يف تفته هب

 ىري يذلاك ىري ال نم همخفغي

 هل تبهذ يذلا يوارلا قدص دقل

 افراطم فيرطلا لوقلا نم كاحف

 لئامخ لالظ يف قودص نع ىور

 نمو تبهذ يتلا فرحلا دجو هب

 ىلعلا وذ هللا اهب ىضري ةريس هل

 فراع وهف هب فرع هل نم الأ

 فلاخملا وهفلإ هيلع يشيو

 فئارطلا حال نيح تحالف لولذ

 ]٨٣٥[ فراطملا اهيدل ىوطت ترنن اذا

 فقاوم هيلإ اهيف جرأ اهل

 فصاو وه يذلا فصرلا هتلالد

 فلآ نيدلل رهطلا كاذف يمالس

 فئاخو جار هدمحيلف د مصحأو

 )١) ص هسفن ردصملا : ديعس نب ناحرس ،يوكزألا ٤٩٢.

١٨٠ 



 فياتتلاو ىرقلا ميلاقأ تعاضأ هئاهبب يذلا وهف اهب هيلع

 فشاك فشكلاب رارسألا نع هينب هل ىكح امع لدعلا مامإلل ىكح

 فياط هنم ام فاط هنمو هيلإ هلاقم ليق مونلا يف امك ناكف

 فكاع ربلاو ناميإلاو نيدلا ىلع ًارصان ةيجتسلا دومحم ن الأ

 (ّفراوذلا تايراسلا لهتست ابب ةمحر ضاميإ نمحرلا نم هيلع

 نكي ملو ،لاملا تيب نم ةقفن يطعي ناك هنأ ،هنع هللا يضر ههنيهاربو هلئاضف نمو

 تضم املف شًاليلق ليلق ةقفنلا نم صقنت هتجوز تناكف ،ماعط اهيف مهل خبطي ردق هل
 لاؤس اهلأس ،مامإلا اهآر املف رفص نم أردق اهنم ترتشاو اهتعاب مايأ كلذ ىلع

 عم اهب يقفراو ،اهيلمعتسا :لاق ،رشنلاو يطلا نع هتربخأ نيحو ،رمذلا قذاحلا

 هصقنت تناك ام مهتقفن نم صقني نأ ةلغلا ليكو رمأو ،لاملا تيبل اهنإف ،لامعتسإلا
 :ارعش لامعألا حلاص نم ىوح امل رظناف ۔أ")هتجوز

 لالقإاب لفحي مل دهزلا رثكأ نم لاملا نم رثم ال دهزلا نم رثم

 لامآب لام ىلإ مهيلإ ليم الف ءايلوألا دنع برتلاك بزلا

 لاحلا يف لاملا تيبل تنأف اهل مهلوق ناك رفص ردق ىوح اذإ
 لادبأ حلصأ ىحضأ ةمامإلا عم هل وهف لدعلاب رصان ىنهلا هل

 لأكأب اموي اهتحس ىلإ نكي ملو رينملا نيدلاب ريناندلا ىلق

 ةينامعلا ةيخيراتلاو ةيبدأل ا رداصملا يف ةدوجوم ريغ ةديصقلا نأ نيبت قيقدتلاو ثحبلا دعب )١`)

 .هذه هتطوطخم يف قيزر نبا انل اهظفح ىرخألا

 ٤٩٢. ص ،هسفن ردصملا :ديعس نب ناحرس ،يوكزألا "ا

١٨١ 



 لاجعإب يطعملا رمأ ايصقنب هتقفن تضفأ ةلضف يأر ذو

 يلام ال لاملا تيب لام امنإف اهعجرم لاملا تيبل لاق ردقلاو

 لاعفأب يماسلا حلاتصلا عنصيلف اذك حيرصلا دهزلا لعفي اذك اذك

 لامسأ بوث وأ ىضري معطمب ًئضر هيلإ دجم يف ومسي نم لك ام

 لابرس ريخ قرب حال ام هيلل ىرأ و رصان ادهز لبرست دقل

 ")لآ الو لف الو للمب ىهزي الف حيرصلا دهزلاو ةمامإلا زاح

 هيلع لخد "هرمع نب دمحم هيضاق نأ ،هنع هللا ىضر ،هنيهاربو هلئاضف نمو

 ۔حارقلاو جاجألا نع هلأسف ،مامتهإلا نم لاحلا ريغتم هأرف ،مايألا نم موي تاذ

 ام ديلتلاو فراطلا نم هل نكي مل هنأ حاحلإلا دعب هربخأ مث .حاضيإلا نع تكسف

 عفدي نأ دمحم نب هللادبع يلاولا ىلإ يضاقلا ركذف ،ديعلا ةنتسل هتيب لهأ ىلع هقفني
 ام ىلإ رظناف ،'"مهارد ةرشع هيلإ عفدف ،لاملا تيب مهارد نم أئيش مامإلا ىلإ

 :ارعش لامعألا حلاص نم ىوح

 ةينامعلا ةيخيراتلاو ةيبدألا رداصملا يف ةدوجوم ريغ ةديصقلا نأ نيبت قيقدتلاو ثحبلا دعب )

 .هذه هتطوطخم يف قيزر نبا انل اهظفح ۔ىرخألا
 نب رمع نب دمحم ،نيملسملا يضاق ،لماعلا ملاعلا دهازلا ةمالعلا هيقفلا وه :رمع نب دمحم )٢)

 ةللضف نب دمحم نب دادم نب هللادبع نب دادم نب دمحم نب دادم نب هللادبع نب دادم نب دمحأ

 يف نييدادملا ءاملعلا لوأو ةرشع يداحلا نرقلا نم لوألا فصنلا ءاملع نم ،يبعانلا يدادملا

 رظنا ۔ماكحألاو نايدألا لئاسم يف ةريثك ةبوجأ هلو ةاضقلا نم دمحم خيشلاو .روكذملا نرقلا

 .٠٧٤٥٧٤ص ٣، ج ،نايعألا فاحتإ :دماح نب دومح نب فيس ،يشاطبلا :يف ةلماكلا ةمجرتلا

 )٣) ص كسفن ردصملا :ديعس نب ناحرس ،يوكزألا ٤٩٢.

١٨٢ 



 دبمحلا لعف اذكه لت الأ

 رفصو ضيب نم ءاضيب دي

 دهز ينغ مابإلا نإ الأ

 هيلإ الو هيلإ ديع ىلأ

 فطلب هيضاق هيلإ لاقف

 يط دعب هنم رشنلا ناكف

 افاوف هيلاو هنع اجانف

 اهاوح نإ ةمامإلا نأش اذك

 ]٨٣٦[ ديعولا فوخ هبلق يف نمو

 د ع مايأ تلخ كلم ىلإ

 ١ذد برلتلاو فيرط نم ريقف

 .ديلولل ءوفك دالتألا نم

 .ديتعَمه يف مويلا كارأ

 بعلل دي

 ديدم زنك نم رزنلا هيلإ

 .دوجسلاب قا ني ال يلو

 ١ هأدلا ذ ١ ل أم د

 دهزلاب ك أ د ه زلا هيلا
(١( 

 لدع وهف دشرم نب دشرلا ىوح

 يشت كاسنلا نئسلأ هيلع

١ 

- ٣ 

 دوسو ضيب يف دمحلا ولتتو

 امك ةعيبلا دعب ، ىوزن رقع نكس ذنم هنأ ،هنع هللا يضر ،هنيهاربو هلئاضف نمو

 :ارعش ريهش ربخلاو ريغص الو ريبك اهرشب نم تمي مل ىوري

 ليوطلا لدعلاب رمعلا لوطي

 لدع رزنب ليوعلا رثك ىزلأ
 ١ دحم تح ص ا 4 احم ل كو

 ليمجلا مج ىتلا مج نمو

 ليوعلا لالقإ لدعلا رثكو

 ليحملا ريغ اهعبر رصاللل

 ةينامعلا ةيخيراتلاو ةيبدألا رداصملا يف ةدوجوم ريغ ةديصقلا نأ نيبت قيقدتلاو ثحبلا دعب ()
 .هذه هتطوطخم يف قيزر نبا انل اهظفح ۔ىرخألا

١٨٣ 



 لوضفلاب لئاضفلا يواح ىتف هنع هافام لضاف مابإ

 ليحر يف اهنع توملا نأك ىتح رامعألا هلدعب لوطت

 ليبس نم هيف رشللافف أرط لحي ثيح رينلا لحي
 لوسرلا يداهلاو شرعلا هلإ يضزت ءأرغ ةريس هيلإ
 لويسلاو ارط بحسلا ماقم ضرأ لكب ماقأ اذإ موقي

 ليدلا عاونأ رايطألل و رون ءاونألاب ناصغأللو
 ")لوط يأ تلاط رامعألا هب ىتح ضحملا ءانثلا زاح دقل

 ةاش بئذ هتلود مايأ يف سرتفي مل هنأ .هنع هللا يضر ،هنيهاربو هلئاضف نمو

 : ارعش ‘ نلا وضلرلا و ةرفغملاب هللا هدمغت .تام ىتح ‘ نامع ضلأب

 سلغلا برهي هنم لدعلا هرون ذإ سرتفي ةاشلل سلطأ ال لدعلاب
 سكشلا ثباعلا لوصي ال هب رصن وذ رصان لدعلا يلولا مامإلا نإ

 سرخلا سلطألا باصأ ءا وعلا نم هب وهف سانلل ةنج هناسأ

 سفنلا هبعر نم هل لقو اهنع اشهدنم غار ةاش بيذلا ىأر اذإ

 سرولا هحمر نم هطخ امنأك هتبيه زخو ىكشت غاب لكو

 سبقلا هب لفحي مل ردبلا وه ىسمأ مهلو ادغ اسمش ىرولل هنامأ

 ةينامعلا ةيخيراتلاو ةيبدألا رداصملا يف ةدوجوم ريغ ةديصقلا نأ نيبت قيقدتلاو ثحبلا دعب ()

 .هذه هتطوطخم يف قيزر نبا انل اهظفح ۔ىرخألا

١٨٤ 



 سردنم يغبلا عبرو لالضلا ىمح هب وهو قاريإلا قئار ىدهلا هب

 اوسعن دق رفكلا لهأ بيذلا ىطس نعف هتبيه ناحرسلاو ثيللا رذاحي

 سخب رفاك وأ سخب هلحي ىمح لك لدعلا فويسب رهطم

 ]٨٣٧[ :سظخي روجلاب ال لدعلا هريني هلزنم فاصشخلا كلس نم لكو

 سرد مسرأ يضاوملاب ىدعلا ىمح هب وهو قاريإلا قئار ىدهلا هب

 ('ُرسكن هماض ام اذإ ربزهلا اهب هتبيهو اروهشم رصنلاب لاز ال

 ديسلا وهو ،هتماركو هنيهارب راهظإو هتمامإ ىلإ ثعابلا ببسلا نع ثحابلا اهيأ ايف

 يبأ نب كلام نب ناطلس نب دشرم نب رصان كسانلا عرولا وذ ۔ دشرألا لضافلا

 ىرج دقل ابهذم يضابإلاو ،أنكسم قاتسرلا ىرصقو ،أبسن يبرعلا يبرعيلا برعلا

 ام ةماعلاو ةصاخلا هلدع معيو ،ةمامإلا يلي نأ لبق ،نايغطلاو روجلا نم نامعب

 يلايللا ةرثك عم مالقألاو فحصلا عومجب ،مالعألا ءاملعلا ىلع هرصح رذعتي

 ناهتما يهانتو ناوه يف اهلهأ راصف ،نامعب ملعلا َسردناو ملظلا َمقافتو ،مايألاو

 ةحوفسم ،مهئامدو ،هكوتهم ةكوهنم مهلاومأو مهضارعأ ،نايغطلاو يغبلا لهأ نم

 ملاع الو ،باوصلا ةباصإب ُهوفي هبان الو ،ريفخ دئاق الو ،ريجم مهل دئاد ال ةةكوفسم

 لبو لهأ نم ةبراعيلا كولم نم أكلم نأ انغلب ىتح ،باوجلاو ةلأسملا يف دي هل مليع
 قالطإلا ىلع نامع نم هلهأو ملعلا لحَّمضاو ،قأسفلا نم لهجلا رثك امل ،قاتسرلا

 ضاقب هل يتأف ةماعلاو ةصاخلا نيب يضقي ةماقتسالا لهأ نم ضاق هيلإ لصحي مل

 ةينامعلا ةيخيراتلاو ةيبدألا رداصملا يف ةدوجوم ريغ ةديصقلا نأ نيبت قيقدتلاو ثحبلا دعب )١`)

 .هذه هتطوطخم يف قيزر نبا انل اهظفح ،ىرخألا

١٨٥ 



 ىتح ،ملظلا هيف لمعتسا ،مكحلا ىلوت املف فاصنالا نع نيدئاحلا ،فالخلا لهأ نم

 يضملا هبهذم ىلإ هب نوكسمتملا بهذي نأو ةماقتسالا بهذم هب سردي نأ دارأ
 نم سانلا نمو ،دادسلا غلبي ملو ،داشرلا كلسي مل دئاح نم هل ًأقحسف ةمالسلا ةضل

 اذإ ولف ماصخلا لأ وهو ،هبلق يف ام ىلع هلا دهشي وأ ،ايندلا ةايحلا يف هلوق كبجعي

 ۔أ)“داسفلا بحي ال هللاو لسنلاو ثرحلا كلهيو ،اهيف دسفيل ضرألا يف ىعس ىلوت
 هللا رون اوئفظي نأ نوديري "!نوملاظلا مه كئلواف هللا لزنأ امب مكحي مل نموإل

 :رعاشلا لاق امك وهف أ")«نورفاكلا هرك ولو هرون متي نأ الإ هللا ىبأي و مههاوفأب

 ليمب ططاضللا ىللا و ى دهلا نع ليمب ضاق

 ليلد هبحطصي مل هؤاضقف ىضق اذاف

 ليلع باوصلا عم ب اذكلا عم حيحصلا وهف

 ٥ رمأ ي ذلا ىلا هلزعب مهبتك اوثعب ،هعينشتو هعينص ءوسب نامع لهأ رايخ عمس املف

 دحأ قبي مل ذإ ،لدعلاب نامزلا كلذ يف ،ملظلا نم دابعلا هللا حارأو هلزعف ،مكحلاب

 يف راصو ‘ فواخملا صصغ ع رجتو الا نامع لهأ نم ى رقلا و ندملا لهأ نم

 راص فجاو.رلا فداور نم ليلقلاو ،ًاليلق الإ فلاتملاو ناهتمالاو ناوهلا هتضبق

 ٢٠٥. ةيآلا ,ةرقبلا ةروس ()

 ٤٥. ةيآلا ةدئاملا ةروس (٢)

 ٨. ةيآلا ،فصلا ةروس ")

١٨٦ 



 لهأ نيب قاقشلارئاط عقوو ،قافنلاو روجلا مع ،نامعب ملظلا مقافت املف شًاليئض ليلع

 : رع اشلا لاق امك ۔ زلئأ ودلا ترا د امل ا ودغ قاتسرلا

 حافتصلاب عياطضفلا ىللإ ةا غبلا ممت تموق

 حاز ملا ض عب اذ نإ يخبب تتج نإ لوقتو

 حارقلا لثم مهيلإ جاجألا يهو مهلاولأ

 حابملا لثم مهيلع مارحلا يهو مهئامدو

 [٨٣٨]حارو ىرأ نم ذلأ ماركلا يرش مهي لإو
 حانج ال متا ملا ى ا حو ذجلا د ذع مهلا قمو

 بير الب لخن كلمو ،قالطإلا ىلع برعلا يبأ نب كلام قاتسرلا كلم ذئموي ناكو

 يريمعلا نانس نب عنام روهمجلا عم لئامس كلمو ،أ')برعلا يبأ نب ناطلس

 لهأ نع اربإ كلمو 0 يلالهلا نطق نب يلع يلاعلا دمس نصح كلمو .روهشملا

 ديب ىوزنو ،ةرزع ينب ديب ةرهشلا ىلع يكزإو ،ريفج نب دمحم ريخلاو ةيارلا

 عمو ،ةرباغألا ديب ةرئاسلا لاثمألا لهأ تور امع حنمو ،ىوري امك رقعلا لهأ

 نصحو ۔يئانهلا دمحم نب فيس ديب تيسدالب نصحو ،الهب نصح ىلئارلاو عماسلا

 يلالهلا ديب نمزلا كلذ يف لقني نصحو ،روبجلا ديب روهشملا ىلع تابو تاينقم

 ديب ىول نصحو ،لاله ينب ديب لاضفم لك نع ماوت ًوج نوصحو .نطق نب رصان

 لخن ىلع ةماعزلا ىلوت ، يرجهلا رشع يداحلا نرقلا يف شاع سلاو :برعلا يبأ نب ناطلس )١)

 رظنا .لخن هنم عزتناو ،هبراح يذلا ،يبرعيلا دشرم نب رصان مامإلا هيخأ نبا ةلود مايق ليبق

 ٨١. ص ‘،نامع مالعأ ليلد

١٨٧ 



 ديب رينصلا رافلج نصحو ،ريفج نب دمحم نب فيس ريحبل ىوللا مهل بوبنملا

 د يبف روصو تايرقو طقسمو راحص امأو ،ريهامجلا نع نيدلا رصان يمجعلا

 هللا يف مهذخأت ال نيذلا نيملسملا ءارأ تعمتجاف .روهمجلا ىور ام ىلع ىراصنلا

 8فرورعملاب مهرمأي أمامإ مهل اوبصني نأ ةماقتسالا بهذمب نيكسمتملاو ةمالم

 مالعألا ءاملعلا ةذباهج نم مارملا كلذ عم تعمتجاف ،فونأملا ركنملا نع مهاهنيو

 مش مالعألا ملع برحلا ىلإ اورشن اذإ ،مهمئازع نووطي ال الجر نوعبس

 ليبس يف هسفن عاب نم نوري ةارش ،ىرشلا داسأك فوفتصلا ىلإ نوبثوتي ،فونألا

 :ارعش ،ىرتشا هتايح اهب هللا

 داسآألا رواس قلا تافلد داهجلا يف مهل ةّيماقتسا

 دارملا رمأ بينملا كشي ال ايأنملا رمأ هيف مهيلاق

 دادحلاب هل مهدح ادغف لالضل ليام لك اوتقم

 دانعلا ليهأ ىلإ اضيبو ارمس الو أدينع مض يب رذت مل

 داعتصلا تالباذلاب رودص نعط الو باقرلا برض مهعري مل

 (')دالجلاو ىغولا موي دنف نعطلاو برض مهدنع برضلا امنإ

 خيشلا رظنلا و يقارملا يف أجملا نامزلا كلذ يف نايعألا كئلوأل ةودقلا ناكو

 رظنلا اونعمأ املف ،يقاتسرلا يصقشلا ديعس نب سيمخ ،كسانلا ةذبهجلا ،يقتلا

 يف لاق مهملك ،ةماركلاو باوثلا باوثأب لبرستملا اهبحاصو ةمامإلا يف هزكرمب

 ،نييديعسوب لآ ةداسلا ةريس يف نيبملا حتفلا :دمحم نب ديمح ،“قيزر نبا :يف تايبألا رظنا )١(

 ص ٢٣٠.

١٨٨ 



 هوربخأو ،هيلإ اوضم املف ،دشرم نب رصان دّجمملا لضافلا ريغ اهل سيل :لاجملا

 ارهج ةمامإلا هل اودقعف ،كرادتم طيسب رذع دعب كلذ ىلإ مهباجأ ،هيلع اولوع امب

 عبرأ ماع ،فلخ ريغب ،جحلا رهش نم سداسلا ،ةعمجلا موي يف ،ىرصق دجسم يف

 قاتسرلا ىرصق يف روهشملا ىلع روكذملا مامإلا نكسم ناكو ،فلألا دعب نيثالثو

 ،نوعساشلاو نونذألا ةيئارشلا هتعيبب ملعو ،نوملسملا هتعياب املف ،قالطإلا ىلع

 ،لاومألاو سفنألاب دمحيلا لاجر اميس ال ،هتتيأو لازنلا داسآ هتيار لويذب تنال
 اوحتفا ،قاقشلا لهأ نيب أءازهتسا قاتسرلا ةعلقل كلاملا برعلا يبأ نب كلام لاقو

 هللا ،نوهقهقي مهئازهتسا يف اوقفطف ،ةعدبلا ةلازإل .هعم نمو رصانل ةعلقلا باوبأ

 .ةماقتسإلا ]٨٣٩[ لاجر هيلإ فلد املف .نوهمعي مهنايغط يف مهدميو ،مهب ءزهتسي

 دنع هلاح ناسلب بطاخي كلام لظف ةمادنلا نم فكلا ضعي هعم نمو هجرخأ

 ()«اقوهز ناك لطابلا نإ لطابلا قهزو قحلا ءاج اقيدص هل ناك نم هلايز
 : أ رعش

 اهمامإ رونب أروناهتتأو اهمالظ دعب قاتسرلا قرشأ ام

 اهمايأ يف حارفألا هب تلان دشرم ةّيربلل دشرم نبا نإ

 اهمامت ردب وهف أردب تق وأ اهمالظ سمش وهف اسمش تلق نإ

 اهماسح ٦ةح ضيموب ىدعلا ديج براض ةمامإلا عرد لبرستم

 اهمادقأ نم لذأ ةادعلا ممه دناعمل هلدع أروج قبي مل

 اهمالظإ ىجد نم ةطيسبلا ةرك / تلخ هبو ىوتنا هب لالضلا نإ

 ٨١. ةيآلا ۔ءارسإلا ةروس ()

١٩ 



 اهمالس مانس ادغ نيملسملل لداع مامإ بدن نمأ

 اهماظن دقعب ةيلاح قاس فل نم ةيلاخ قاتسرلا ىري ام وأ
 اهماظعإ يف تئش ام لقف أكف لزت ملو دابعلل اسمش لاز ال
 (")ذيهمامح سأك هابظب اهقاذأو أرصان يداعألا ىلع هلإلا رصن

 ةلخن ىلإ لحر ،قاقشلا لهأ ةقشقش تقشناو ،قاتسرلا ةعلق هيلإ تراص املف

 نأ دعب "برعلا يبأ نب ناطلس همع نبا نم اهنصح ملطصاف اماهل اشيج ًابحصتسم

 نأ لبق ،قاثيملاو دهعلا ماربإ ضقن برعلا يبأ نب ناطلس نإ مث ،أمايأ هرصاح
 نم ةئف ناطلس عمو ،ديشملا اهنصح يف مامإلا هرصحف ،قاتسرلا ىلإ مامإلا عجري
 دذبف ،مانألا نم مهريغو دمحيلا لاجر مامإلا ىلإ ةرصن تتأ دقو شديكانم لخن لهأ
 هيلإ تراصو ،لخن ةدلب مامإلا ىلإ تصلخ نيحو ۔,أتلإلا دعب ءادعألا لمش مهب

 :قاتسرلا ىلإ ،قافولا نسحب عجر ،لمُجلاو داحآلا ىلع اهلهأ نم ةعيبلا

 اهرورس بولقلا رس ىلإ ىرسو اهرون رصان ليلسب امن لخن

 اهروفس حولي اهنم ىحضلا سمش امنأكف ةحأضو هب تحضأ

 ا هريبعو ا هلايرج اهديعصو :اهتاصح و ؤلؤل نم امنأكو

 اهريصنو اهلهأو نامع اجلزلأ رصان رصان بدنلا مامإلا نإ

 اهرينمو اهبسح وه اهس مش ذإ اهرانأف ئجد لخن ىرت تناك
 اهروصق يلجلا رونلاب حولتو اهنانج قورت تحضأ هب دلب

 اهورزي رورسلاب نيح لك يف اطخلا اهترايز نع رصقي ناك نم

 ةينامعلا ةيخيراتلاو ةيبدألا رداصملا يف ةدوجوم ريغ ةديصقلا نأ نيبت قيقدتلاو ثحبلا دعب )

 .هذه هتطوطخم يف قيزر نبا انل اهظفح ۔ىرخألا

١٩٠ 



 اه ريدهو اهليده بولثلا يبصي اهمامحو اهنوصغ سبمت تحضأ

 اهريمن مانألا مفل بنوذعم اهرورس متأ يف رصانب تحضأ

 ااهروطسو اهرودص هيلع ينثت ىرولا نم وهف هنع نميهملا يضر

 دمحأ خيشلا هيلإ دفو ،قافتإلا ىلع مايألا ضعب قاتسرلا يف ثبل نأ دعب مامإلا نإ مث
 نب عنام لبق نم لاجرو ،لئامشلا مارك ،هموق نم لاجرب يسبعلا ناميلس نبا
 ،لاقملا ىلإ مهباجأف ،لئامس نصح ىلع ءاليتسإلا ىلإ هنوعدي ،يريمعلا ناميلس

 ،لازنلا لزالزب نيروهشملا ]٨٤٠[ مهريغو دمحيلا نم لاطبأ تيلاصمب اهيلإ بثوو
 اعيمس هل هآر امل .هنصح يف عنام كرتو . اعيمج اهلهأ نم ةعيبلا ذخأ .اهلصو املف

 ،ديعس نب سيمخ ةقثلا خيشلا هعمو يكزإ ىلإ مامهلا هشيجب مامإلا ىضم مث 0 اعيطم

 :ارعش ێاهلامو اهسفنأ هيلإ تملس ذإ ،اهلاجر لمح ،اهلصو املف 4 ۔يكحملا ركذ امك

 مالللا با ج نب 4 ذم لدعب مامإل ١ اهف رشف ي كز ت كز

 مامت ردب ت تنأ س مشأ تلاقف قفأ هئايضب ذ خ

 ماركلا ترخافت نإ ردب و لدع سمش دشرم نبا نإ معن

 مامغلااهب لوجت ءاونأو رون عاونأ هب يكزإ توح

 ْماوتسلا هب عابتملا عم ليقت نامأ يف كنإ نامعل لقف
 ماسحلا مستبيو يكبي هب حتفو رصن رصانل حيتأ

 هله ءادعألل امهب ريطي ضيب ضيموب ىدعلا ىنفأ دقل

 ةينامعلا ةيخيراتلاو ةيبدألا رداصملا يف ةدوجوم ريغ ةديصقلا نأ نيبت قيقدتلاو ثحبلا دعب )١)
 .هذه هتط وطخم يف قيزر نبا انل اهظفح ؤ ىرخألا

١٩١ 



 , س أأ ٣ 1 ٨ ر 4 دلا وم درأ دس هتعس أر ه _ ,داعم
 مس مح

 ًهلرملا هب بحملل ولحيو دارم هيداعأ ىلع نمي

 (لودلا هدمرسي ناوضرب يرست نمحرلا ةمحر هيلع

 لضظابلا عدصف ،اهرقعب ماقأو بيحرتلاب اهلهأ هتقتلاف ،ىوزن ىلإ هشيجب ىضم مث

 نم ركملا لهأ ضعب نإ مث ،روهشملا لع روهشلا ضعب اهيف ثبلف .بيهملا هلدعب

 تلانف .ةماعلا نع رشنلا ١ ووطو ة رجحلا ةرك نم هجرخب نأ دا رأ ‘ رقعلا لهأ

 ةالصلل مامإل ١ ج رخ ۔“ ةعمجلا موي ناك املف ،ة رسحلا و ةرسخلا ضحم كلذب ةصاخلا

 املف ۔ عشاخلا عضاخلا ةيشم نوشمي ، يغبلا ١ ولواح نم هلوحو . عماجلا دجسملا ىلإ

 ،مهنانش ءايشأ هيلإ تعاش املف ،مهنأش نع مانألا ضعب مامإلا ربخأ ،ةةالصلا تيضق

 ‘ داعتبإل او برقلا عم ،مهب شلظطبلا و ؤ مهلتق نع ىهنو ۔ دالبلا نم مهئالجإب رمأ

 ذالهبب "يئانهلا دمحم نب فيس ىلإ مهروهمج جلو ،نادلبلا يف ابس يدايأ اوقرفتف
 ّ قحلا ع ابتا ىلع مامإل ا دهاع دق عنام ناك دبقو ‘ نانس نب عنام يريمعلا ىلا و

 دمحم نب فيس ىهز دقو ّ قدصلا دضو ۔ قرلا قتفو ةلالضلا ىلع مهعياشف

 ةينامعلا ةيخيراتلاو ةيبدألا رداصملا يف ةدوجوم ريغ ةديصقلا نأ نيبت قيقدتلاو ثحبلا دعب (

 .هذه هتطوطخم يف قيزر نبا انل اهظفح ۔ىرخألا

 دالب نم هموقب راس يرجهلا رشع يداحلا نرقلا يف شاع ، دئاق :يئانهلا دمحم نب فيس "ا

 نم ءزج لك حبصأ نأ دعب ،اهب مكحلا ىلوتف ريمح نب ريمع ريمألل ارصانم الهب ىلإ تيس

 نم يئانهلا بره ،تيس دالب شيجلا لزن املف ،ناسغ نب كللادبع ةدايقب اشيج مامإلا هيل
 نا رفغلا و وفعلا هنم بلطي مامإل ١ ىلا يئانهلا ىتأ مث ّ مدهف كنصح مدهب ىلا ولا رمأف ‘ نصحلا

 ٨٧. ص ‘،نامع مالعأ ليلد :رظنا .نامع لئابق عيمج مامإلل كلذب تنادو

١٩٢ 



 هسفن نم ثعاوب هيلإ تليختو ،ةثكانلا ةئفلا ةعياشمب الهب نصح يلوتملا يئانهلا

 لك ىروشب مامإلا داشأ دقو ،هيزاع ةكوش لفيو ،هيزاغي مامإلا لزي ملف ،ةثباعلا
 .هناينب لمكأ املف «كلام نب تلصلا مامإلا رقعلاب هانب يذلا ميدقلا نصحلا كسان

 يغبي نم فك فكو .مهيف لدعلا ةماقإل حنم لهأ لاجر هتتأ ،هنايع حلمتساو

 لانأو ،دالبلاو نصحلا لصأتساف ،مراكأ ةامك مغايض لاجرب مهيلع دفوف ،مهيفاوي
 : ارعش ،دارملا هناسحإو هلدع نم دابعلا

 عرفلا لداعلا مامإلاباهّسعو حنم اهصحأ مل ًاحنم توح دقل

 خرشنم هنم رصنب ردص لكو تحرشنا هب ارصن رصان اهل ىقلأ

 ]١٤١[ حنضتم جاهبإلا هب ءاهب اهل هب يهف جاهبإلا لصح هب اهل

 عرتلا اهزتبا ام مهحارفأ هنمو مهل مامإلا وهف هب مانألا ىنهت
 خلطصت ناديسلاو رفعلا هنمأب ةعد يف سانيإلاب سانلا هلدعب
 ُحزتنم سفنلا ينعُي ام مهنعف مهدشر سانلا لان دشرم نباب

 شتت يغبلا تاملظ هرونب امف ميهبلا يغبلا رّسد هلدعب

 حبشالو غاب ىلإُأسَحُي هب ضرع الف بدن لداع نم هلل

 حبطصمو راس قىبتغم لدعلاب هتروس دمح ولتيو هيلع يشي

 ١ )١( وحرش دق دمحلا نوحراشلا انل مكف هدماحم نص روطس رودصلا نم

 ،ىوري امع ، ىوزن ىلإ عجر ،حنملا هلدع نم اهل تلصحو حنم هل تصلخ املف

 نطق نب يلع يلاعلا اهنصح كلم ذئموي ناكو ،ناعذلو عوضخب نأشلا دمس لهأ لاجر هتتأ

 ةينامعلا ةيخيراتلاو ةيبدألا رداصملا يف ةدوجوم ريغ ةديصقلا نأ نيبت قيقدتلاو ثحبلا دعب ()
 .هذه هتطوطخم يف قيزر نبا انل اهظفح ۔ىرخألا

١٩٣ 



 ‘ )١( ناضمر نب دوعسم هيقفلا خيشلا هريمأ ناعجشلاب بعي اشيج مامإل ١ اهيلا ثعيف ، يلالهلا

 :ارعش ،اهلزن نيح ،اهلالز ماركلا تبذعتساو ،اهلصأتسا ،اهلصو املف

 اناش ليق املك كنع ىوتناو اننزاش لدعلاب تزح نأشلا دمس

 ا ناكملا نيزي هراونأب ل از ال لدعلاو ناكملا ريخ ترص
 انانجلا روصقلاب تتقباطو ار اهنأ نيعلل تحل تحل نإ تنأ

 اناوضرلا ىلعلا يذ هللا نم لان هبو رصان نم الدع تلن

 انامألارجتهب نامع تحضأ دقل نامع هب اليحأ ام

 انالعإ هنامأ يرغت يف اهنع فوخلا ىوتناو يغبلا قرزم
 اناسل ًاامهش ناك نم اييلإ عمسلا ضفخي انسلأ لاحلل نإ
 اناهربلاو لاضفألا ىفضأف ن اهرب هنم هريني ً الضف زاح

 ا _ ناجرملاو نامجلا لإ ظفلي الف ملع رحبو لدع سمش
 (")انانتسلا هنم ودعلا لانو لضفلا ننس ةبحم هنم لان

 نب دمحأ نب دمحم نب ديعس نب ناضمر نب دوعسم هيقفلا ةمالعلا خيشلا :ناضمر نب دوعسم )١)
 يناهبنلا نامثع نب ناهبن نب رمع نب دمحم نب لهذ نب ناهبن نب رفظم نب ناهبن نب رمع
 دمس حتتفا يذلا وهو ،هتالوو مامإلا ةاضق نم ناكو ،ىوزن دمس هنكسم ناك ،يرقعلا يوزنلا

 .يبرعيلا دشرم نب رصان مامإلا مايأ يف يفوت ،ةالريثك ىواتف دوعسم خيشللو رصان مامإلل نأشلا
 ٤٨٩ - ٤٩١. ص ،٣ج ،نايعألا فاحتإ :دماح نب دومح نب فيس ،يشاطبلا يف ةلماكلا ةمجرتلا رظنا

 ةينامعلا ةيخيراتلاو ةيبدألا رداصملا يف ةدوجوم ريغ ةديصقلا نأ نيبت قيقدتلاو ثحبلا دعب ا"
 .هذه هتطوطخم يف قيزر نبا انل اهظفح ۔ىرخألا

١٩٤ 



 اهكلم ناكو ،ناعذإب ىريإ لاجر هيلع تدفو ،نأشلا دمس مامإلا ىلإ تراص املف

 ذإ اهل لصحو مامإلا اهيلإ فلدف .ربج نب ريفج نب دمحم ربحو هبان لك نع ذئموي

 ةةيضر ةشيعب نهلهأ تزافف ،ةيقرشلا رئاسو نالعج هيلإ تنادو ،ماركلا هل تصلخ

 :ا رعش

 هيوسلاب ىرأ ىنهلا نكعاج ةيقرشلا رئئ سو اربإل لق
 هَيرهمسلاب رودصلا نعط دعبب نامأ ك تأ دق نالعجلو

 هيربلا ربأ هنأ ىلع نكيلع ضاف مابإلا لضف ن
 هترمع ةريس راس وأ قي ةصلا كسانلا ةريس راس كسان

 ةّيجسلا ُئضر ىقتلا يقن لعفلاو هجولا ضيبأ ايماقتسا

 ةّينجس_ع ةرص ممجال ةذ ١ ذلا و مهاردلا ال نيلا هبح

 [٢٤٨]ةّيفرشملا ىبظ يف ضحملا ف رشلا لاقو داهجلل سفنلا لذب

 ةّيضرلا لاعفلاب ءارغ يهف نامأ ضحم نامع تلان هنم

 ةلجلا لاعفلا يكاز مامإ ل اضفم دشرم نب رصان امنا

 (ا"ة يكزلا يعاسملا وذ هالوتي يلو وهف هنع هللا يضر

 طقسمو تايرقو روص تيقبو ،سومالنلاب اديؤم ىوزن ىلإ عجر مامإلا نإ مث

 نم ه ريمأ عجرف ‘ الهب ىلا اشيج مامإل ١ ذفنأ دقو > سومطلا ى راصنلا دربب راحصو

 ةينامعلا ةيخيراتلا و ةيبدأل ١ رداصملا يف ةدوجوم ريغ ةديصقلا نأ نيبت ةيق اتلا و + ا دعب (١)

 .هذه هتط وطخم يف قيزر نبا انل اهظفح : ىرخألا

١٩٥ 



 ءاسؤر هيلإ مضو ،أرارج أشيج عمج مث ،ىلوألا ةزجانملا نم هآر يأرل خرملا عاق

 لاجر هترصن ،اهلصو نيحو ،ةرهاق ةميزعب ةرهاظلا ىلإ هب ىضمو ،ارايخأ

 ميدقلا اهنصح ناكرأ ماقأو ،ىدعلا مغر ىلع ادف يداو حتفف ،نيلاقلا ىلع نيلايغلا

 :ارعش ،ميركلا هللا ىلع هرجأف

 يشانو الهك ىدعلا مغر ىلع انمح لدعلا مامإلا ىنب
2 

 يشام يز يف ىوجلا هرثعي الي اذ مهبكار هيلإ ءاجف

 يشاف لذلا اذ ىرأ مهب و هب يدحت سيعلا و هبحصلل لوقي

 شاجب ومني هلادعأ ىلع شيج هيلإ مبإلا نإ الأ

 شاخو سكن عشاخ ينإف ءيش ناعذإلا ىوس انل سيلف
 شاوح هيشاح لك يفهل حتفو رصن رصانل حيتأ
 شاوغ هنم مهل ىقبتالف شيج رجب ةادعلا يشغ اذإ
 شاعتنا يف هنم لدعلا ىحضأو ارط لهخلا تامأ دق مابإ

 شارفلا يف ة باكلا شر تفيو اعومد يرذي هودع تابف

 "شاهتناو عسلب ه يلاقو رشب فيلح بحملا ىحضأ هب

 ىدعلا ةكوش لفب ىوزن ىلإ ارورسم عجرو ،ىدف نم هرطو مامإلا ىضق املف

 هشيجب ىصضم مث . ناع ذال ١ و ةعاطلا ريغ اهله أ نم ري ملف . نأشلا دمس ىلا ىصضم

 ،لخن نع خراص هاتأ ،اهلصو املف ،ماير ينب نم مارك لاجرب ،قاتسرلا ىلإ قافدلا

 ةينامعلا ةيخيراتلاو ةيبدألا رداصملا يف ةدوجوم ريغ ةديصقلا نأ نيبت قيقدتلاو ثحبلا دعب ()

 .هذه هتطوطخم يف قيزر نبا انل اهظفح ۔ىرخألا

١٦ 



 نم هيف مامه شيجب مامإلا هيلإ بثوف ،اهلحتساف ،اهلخد هموقب ريفج نب دمحم نإ

 رارف رف مامإلا شيجب ريفج نب دمحم عمس املف ،مالعألاك لاجر مهريغو لواعملا

 هللا رصنب قاتسرلا ىلإ عجر مث ،نيموي لخن يف مامإلا ثبلف ،مارضإلا نم رارفلا

 :ارعش نيعلا ريرق ،قالخلا

 هرياسي رورسلا راس نإ رت ملأ هرهاوجو هضارعأ ىدهلاب تكز

 (')هرظاني بدن كسنلا ريضنلا يف امف رهاط وهف هناميإ هديؤي

 دشيور نب سيمخ خيشلا هيلع دفو ،مايألا ضعب قاتسرلاب هماقم ناك املف

 نم اهيف نم ةكوش لفو ةةرهاظلا بورح ىلع هثحتسي ةرخاف رشاعمب (")٬يكنضلا
 .اهيلإ فلد نيح ،يربخصلاب ميخو ،اهيلع انعرأ أشيج مامإلا قفدف ]٨٤٣[ ةربابجلا
 يبغلا ىلإ ىضم املف ،ةكرادتم لاجرو لاومأب ةكحاحضلا قرشلا لهأ هترصن دقو

 ةينامعلا ةيخيراتلاو ةيبدألا رداصملا يف دوجوم ريغ تيبلا نأ نيبت قيقدتلاو ثحبلا دعب أ

 .هذه هتطوطخم يف قيزر نبا انل هظفح ،ىرخألا

 يفرجملا سيمخ نب دشيور نب سيمخ هيقفلا ملاعلا خيشلا :يكنضلا دشيور نب سيمخ ا"
 همحر) يبرعيلا دشرم نب رصان مامإل ١ مايا ‘ ي رجهلا رشع ي داحلا نرقلا ء املع نم ۔ يكنضلا

 هرصان ،اهنصح ءانبب رمأو ىدف يداو حتتفاو ،ةرهاظلا ىلإ رصان مامإلا هجوت امدنعو .(لا

 نم وهو .نيلايفلا لاجرو ،دشيور نب سيمخ خيشلا مهتمدقم يف ناكو كنض نم ةيالعلا لهأ
 زهجف ‘“ مامإل ١ رصنتسي سيمخ خيشلا لبقأ اهحتف دعب ة رهاظلا تكرحت املو هشيج داوقو هتالو

 .يبغلا نصح ىلع سيمخ خيشلا يلوو ،يبغلا نصحو يربع حتفو هسفنب هبراس ،اشيج مامإلا
 :اهلوأ ،تايبألا تائم غلبت هقفلا يف ةزوجرا سيمخ خيشللو

 هلدع الو الو لبق هل سيل يذلا هلل دمحلا

 ةديصقلا صنو ةمجرتلا رظنا .دشرم نب رصان مامإلا مايأ يكنضلا دشيور نب سيمخ خيشلا يفوت

 ١٤٤ - ١٤٩. ص ،٣ج ،نايعألا فاحتا :دماح نب دومح نب فيس ،يشاطبلا :يف

١٩٧ 



 اهب تريالطت ةعقو مهنيب تناكف ،لاله لأ روهمج اهنود مهب كص ۔ لاجرلاب

 دعاج هوخأ دشألا مامإلا تيلاصم نم لتقف ،مراوصلاو لاجآلا تمرصتو ،مجامجلا

 :ارعش > ريهش ربخلاو ‘ ريثك ءادعألا ةئف نمو ‘، ريسي هموق رياس نمو ا ادشرم نبا

 ىكبف ىضق ىتح ىصم داهجلا ىلا

 مد بايث يف اديهش اديمح ىضم

 امنع هراصلأ ايراص نل ورغ `١ل

 هب مامإل ١ صخ دقل ءا زعلا رجأ

 هل داهجلا يف اسفن هلل عاب نم

 ج ز هل رجأ هل ديهشلا نل

 ًابحطصم لعفلا ىقبيو سوفنلا ىنفت

 يفف لاجرلا ريخ ىضق لاجرللاي

 هتجهمب ىضرأ دقل داهجلا اهيف

 هلل حال حامرألا بهش ىأر اذإ

 ىتف وهف برضلاب اهقح ابظلا ىطعأ

 مذخنم ريغ اليزج أرجأ لانف

 مدب كسان يسك لك هيلع

 مدنلاو طخسلاب هلتاق ءابف
 ملعلاب ءادعألا لفحج ىلأ اذإ

 مدعلل نمحرلا ىوس يح لكف

 مميهلاو دجملاو ىهنلا لهأ معو

 مركلاو وفعلا ليزجو ىضرلا هنم

 مققلاو حوللا يف هراونأ عاونأ

 مدي ملل هللا ريغو نهريغب

 ملظلاو رونلا هوجو داعملا موي

 يفنو هليضفت هدمح مكهاولفأ

 يمك لك باتري الف دابعلا بر

 مدقلاو لعنلاب اهساد ىغولا ران

 يمدناو لاوغألا عم لوقيالو

 ممحلا يف باتري ال ردبلا وه هجو

 ممقلا ىلإ قالف مصخلا قليفل

 نب رصان مامإلا وخأ وهو { يرجهلا رشع يداحلا نرقلا يف شاع .دئاق :دشرم نب دعاج )١(
 . هيئوانم رصان مامإلا نيب تراد يتلا بورحلا يف يبغلا نصح يف لتق هتلود لاجر دحا و دشرم

 ٤٥. ص ،نامع مالعأ ليلد : رظنا

١٩٨ 



 ىغو موي ضيبلا هتملث نإ ورغال

 ىرت هيلإ امن الف اديمح ىضم
 اروس انسلاب هيلع ءانثلا ىحضأ

 هبحصي دمحلا دارأ نم هيعسك

 مئس الب اوبني دقل ماسحلا نإ

 مركلاو قدصلا لهأو ظافحلا لهأ

 مرصنم ريغ لاصتا يف هدمحمف

 ()ميخلا يف روصقملل ميخ الف ىعسي

 دعب اهحتتفاف ،يربع ىلإ فلد ،اهيصايص يف مامإلا نع ةيغابلا ةئفلا تنصتت
 نصح ةرصاحملاب حتفو ّ يبلمو للهم ي ربخّصلا ىلا عجر مث ۔اهيصاع مد كفس

 :ارعش يكنضلا دشيور نب سيمخ هيف هيلاو لعجف يبغلا

 اهدانع دعب يبغلا تناد دقل

 ةيتفب نيملسملا مامإ اهامر

 اوع رجف نيكس انلل ه رصن >ا7لپح

 لزت ملف اوجش ءادعألا ةئف توح

 تضتتنا اذإ ةارشلا نأ اوملعي ملأ

 مهارد يف `١ل نيدلا يف مهتبحم

 هناف هلإلا رصن ارصان ىفك

 ىدعلا كرت يذلا بدنلا لسابلا وه

 تدتغاف رمسلاو دنهلا ضيبب مهامر

 ئنع نم نع ام هللا ليبس يف ١رأ

 اهدايقنا بعص ضيبلا دحب نالو

 ٨٤[ ٤]اهداعص يف ىدعلا حاورأ دعصت

 اهدارم ريغ ءادعألا ةبصع دهب

 ا هاداقتاو ا هرمج يف مهبولق

 اهداهج يف ىنهلا لك تأر أماسح
 اهداقتنا دنع نسحلا داقتا حولي

 اهداقر بيط ءادعألا مرحأ هب

 اهدارفنا يف ةشحو نم اهعمج ىرت
 اهناصح عنيب ىلدت مهسوؤر

 اهدالج قح ضيبلا ىطعأ وهف هل

 ةينامعلا ةيخيراتلاو ةيبدألا رداصملا يف ةدوجوم ريغ ةديصقلا نأ نيبت قيقدتلاو ثحبلا دعب ()
 .هذه هتطوطخم يف قيزر نبا انل اهظفح ىرخألا

١٩ 



 (')اهدا دسو اهدصق يف ننس اهل ة ريسب هلإل ١ نلأ وصضر لأن دقل

 خيشلا هرف هيلا لعجو . تابثإل او مزعلاب اهنصح حتفف تاب ىلإ ىضم ۔ مامإل ١ نإ مث

 :ا رعش ‘ دجمملا ٢) 'ىناقوحلا فيس نب دمحم هعمو 4 دمحأ نب دمحم يقاتسرلا

 دشرم نباب ىنهلا تاتشأ تاب توح

 تحلاص نيح رين حلص لك تأر

 اهدنرف وفضي لدعلاب هتمامإ

 ةذومب ىدهلا يغبي نم لك انر

 لزي ملف حيرصلا كسنلاب درجت

 لقعم لك يف ءادعألا ىلع لوصي

 نكي ملو داهج يف دادو هيلإ

 ىلعلا وذ هللا اهب ىضري ةريس هل

 بذهم مامإ رهط هنأ ىلع

 د شرمب أديشر اهيواغ حبصأف

 ددؤسو كسن صالخإ ىوح امامإ
 دتهم لك ىلع راونأ عاونأب

 دنهمب ىدهلا ىبأي نم لك امر

 درجم بضعب أعرش هديؤي

 .دفدفو ديب لك يف مهلتقيو

 دجس عو نيجل يف دادو هيلإ

 دمحم يمشاهلا دابعلا ريخو

 دهشم لك يف ضحملا ءانثلا هيلع

 ةينامعلا ةيخيراتلاو ةيبدألا رداصملا يف ةدوجوم ريغ ةديصقلا نأ نيبت قيقدتلاو ثحبلا دعب ()

 .هذه هتطوطخم يف قيزر نبا انل اهظفح ىرخألا

 مامإلا لاجر دحأ .يرجهلا رشع يداحلا نرقلا يف شاع ،لاو ،دئاق :يناقوحلا فيس نب دمحم )٢)

 عوبر يف مالسإلا ملاعم ةماقإل همايأ يف مهم رودب ماق .(هللا همحر) يبرعيلا دشرم نب رصان

 يلاو عم نواعتلاب هيلإ دهعو ،قاتسرلا لهأ نم لاو هعمو شتاب ةيرق رصان مامإلا هالو ،نامع

 ١٤٧. ص ،نامع مالعأ ليلد :رظنا .ةرهاظلا ةقطنم يف ةيبرعيلا ةلودلا مئاعد تّث ،قاتسرلا



 ا"دتعم لك ىدرلا سأك هرتاوب تقس دقو ليقصلا فيسلاب نيدلا ىمح

 لسب فيس نب دمحمو دمحأ نب دمحم رمأ ىوزن ىلإ تاب نم مامإلا عوجر دنعو

 ةربابجلا ديب ةرهاظلا ىرق نم يقب ام حتفبو ،ناودعلاو قاقشلا لهأ ىلع فيللا
 ةيحانب ذئموي مهو.لاله ينب نم اهيلع يزاغملا تفدارت ،لاحرتلل مامإلا عمزأ املف

 ةريثك شيجب ناّلولا نايلاولا مهيلإ فلدف ،لامشلا يصاقأ و كنض نم جالفألا

 بوثلا قيزمت ةارشلا شيج فويسب ةاغبلا شيج قزمتف ،ريثلاب امهعمج فداصف

 لك ىلع اهب ارصنتسيل يلالهلا نطق نب نطق لبإ ناّيلولا نايلاولا ذخأ دقو ،ريقبلا
 رصنلا نم سئي املف ،ريهاشملاب ريهشلا هنصح ناكرأ رصح دقو ،يلاق فكنتسم

 درب مامإلا بتكف ،ريعلاو لبإلا ةرب هنصح ميلست ىلع هحلاصف ،,مامإلا ىلإ بكر

 نبا دمحم ێمامإلا لبق نم هيف يلاولا ناكف ،هيلإ هنصح راص نيح هيلع هريعو هلبإ

 نم ريزو هبو ،هورصحف ،تاينقم نصح ىلإ ةالولا فلد مث ".مالسلادبع نب ديعس
 هيصحي ال شيج لاله ينبو سيرلا ينب نم ،روبجلل عمتجاو ،هورهقف روبجلا لبق

 املف ٨٤٥[ ] شتاب ىلإ ةاغبلا شيج فالدإ ةارشلا شيج فاخف ،لاعتملا ميلعلا ريغ

 ةينامعلا ةيخيراتلاو ةيبدألا رداصملا يف ةدوجوم ريغ ةديصقلا نأ نيبت قيقدتلاو ثحبلا دعب ()

 .هذه هتطوطخم يف قيزر نبا انل اهظفح ۔ىرخألا
 ،لخن ةدلب نم ،مالسلا دبع نب ديعس نب دمحم هيقفلا خيشلا وه :مالسلا دبع نب ديعس نب دمحم (٢)

 يف راربألا جاهنم" باتكو ،هقفلا يف "ماكحلا ةمحرو ،ماكحألا رس" باتك :اهنم ةديدع تافلؤم هل

 نايعألا فاحتا :دماح نب دومح ،يشاطبلا :رظنا .ثارتلا ةرازو ةبتكم يف امهالكو ."رايخلا عيب

 ج٣۔ ص ٤٤٤.



 مئازعلاب هومحازف ،ةربابجلا شيج يرمب اوفداص ،تابثإلاو مزعلاب اهيلإ اوضم

 ىلإ ةاغبلا شيج فشكناف ،ديدحلا هنم ملثت ،ديدش نعطو برض مهنيب عقوف شةرهابل
 رادلا نود مهنيب يناثلا لاتقلا عقوف ،تايحيرأ مئازعب ةارشلا شيج هعبتو ،تاينقم

 يف هرثكأو .نيملسملا يف حارجلاو لتقلا ناكف ،راهنلا فصن ىلإ رجفلا ةالص نم
 ةاغبلا تنصحت املف ،نيميلاو راسيلاب مهباحصأ نفد نع اوزجع ىتح ،نيفكنتسملا

 امأو ،تاب ىلإ ضيبألا طخلاب نوملسملا تعجر تاينقم نم ،دوسألا مهنصح يف

 نم رشاعلا ةليل هب لخدف ،جللاك جومي اشيج عمج ،مآلعلا ،هللا هنع يضر ,مامإلا

 شيج ةرهاظلا نم فلد ،مايأ ةثالث ألإ نيرهش ماهللا هشيجب اهرصح املف ،جحلا

 مهقليف ىقتلاف ،روهشملا حامطلا يف لقوتملا يئانهلا دمحم نب فيس ىلإ ةرصن روبجلا

 دقو ؤ ماكألاو ةيدوألاو ديبل يف ماغطلا ةاغطلا شيج لمش ددبتف مارك تيلاصمب مامإلا قيظ

 ،ريثك هموق نم هالخ امو ")روكذم نب مساقلا يشمهدلا روبجلا ةموثرج نم لتق

 .مامإلا ىلإ نصحلا ملس راصتنالا مدعو راصحلا يئانهلا ىلع لاط املظ ،ريهش ربخلاو

 :ارعش ،ماسحلاو نانسلا نم اميلس ،تيس دالب ىلإ ىضمو

 انع تملاسذإ نمع اهل سيلو انهلاو ريخلا اهمع الهب نإ الأ

 انثلا ىوه يف ال نيدلا يف هتبحم تدغ يذلا مامإلل تناد مث تتع

 اتققلاو ضيبلا هلفق باب لك هب احتاف هللا نم ارصن رصان ىوح

 انملا هل وهف هيف ايانملا ةارمأ ىأر دقو داهجلا يغبي ىعس ام اذإ

 انفلا يشتخي ال ربتصلا ىنافتذإ اهيب ةلوصو أزع هللا هابح مابإ

 شويج ةداق دحأ ،يرجهلا رشع يداحلا نرقلا يف شاع ،دئاق :يشمهدلا روكذم نب مساق )

 ۔نيرهش ةدمل يئانهلا دي ىلع دشرم نب رصان مامإلا لبق نم ترصوح يتلاو ،تاينقم يف روبجلا
 ١٣٣. ص ،نامع مالعأ ليلد :رظنا .بورحلا هذه يف لتق دقو



 ةبيهب نيدتعملا عوري بيهم

 هنانس يراردلا كالفأ لواطي

 هسأر ةنسألا سأر يف هيداعم
 ةملظ دعب تدغ دق الهب ر ملأ

 هنتاف هنع نمحرلا يضر الأ

 اندوأ هللا هل مهنع ىأن ام اذإ

 انتسلاو ءوضلاب نحل نإ اهرهبيو

 اغغلاو منغلا اهل هيلاوم فكو

 انر نم ةلازغلا رون ىري اهيلإ

 ()انسحُم لعفلا حلاص مهش ناك دقل

 اهيف ثبل امف ،هيلع ينثت سانلا ةنسلأو ىوزن ىلإ عجر .هيلإ الهب نصح راص املف

 عنام هدهاع ىاهلصو املف ،لئامس ىلإ هب فلدف شأشيج عمج ىتح لئالق مايأ ريغ
 نصح نايينبب رمأ مامإلا نإ مث ،قتفلل أقتار هآر امل ،هنع افعو ،قحلا عابتا ىلع

 :ارعش ميهاربإ نب دمحم خيشلا هيف ىلو ،مت املف ،ميدقلا لئامس

 لداعلا مامإلاب لئامس تفرش

 ترظانتتف اهرصن رصانب تدجو

 الئاس ةهافرلا ثيغ اهب ادغف

 اهتاحفن يف نيراد تدغ راد

 رهوج نم اهؤايضف تقرشأ دق

 ةرتضخم هب تحضأ نإ ورغ ال

 ةنر غاب لك يف هفويسل

 لئام شو بقانم مشب تمسو

 .لماك رشُب طيسبب اهذؤاجزأ

 لئاسلل أالئئس و كاذب تدغو

 .لداع لضف مابإب اهلضف أل

 لاحلا مييبل ملظ هب وحمي
 ]٨٤٦[ لباذلا حيشولاب اهامح امل

 لسابلا ماستباب مراوصلا اكو

 ةينامعلا ةيخيراتلاو ةيبدألا رداصملا يف ةدوجوم ريغ ةديصقلا نأ نيبت قيقدتلاو ثحبلا دعب )١(

 .هذه هتطوطخم يف قيزر نبا انل اهظفح ،ىرخأا



 لذاعلل خصي ملو داهجلا ىوهي لداع مامإ بدن نم هلل

 ل صانمو لباوذب فلآتم قليف ىتمت ام ىهشأ هيلاف

 (ا)لئامخ رارضخا يف مامحلا قرو تدرغ ام هر ةمحر هيلعف

 ‘ اهلصو املف لئامشلا لمتشي ،ىوزن ىلا عجر 0 لئامس نم ه رطو مامإل ١ ىضق املف

 نيبو هنيب عقو اهلصو املف ،ماهل شيجب تاينقم ىلإ ىضم مث ،مايألا ضعب اهيف ثبل

 هل صلخ دقو ،باضقلا هنم ملت بارضو ،بارحلا هنم تفعر ،ناعط ةيغابلا ةئفلا

 : 1 رعش رهشأل ١ ىلع ربخلا اذكه ۔ رهشأ ةثالث ه رصح نأ دعب اهنصح

 برعلل بوسنملا رفصألا انقلابو بضقلا ةيدنهلاب تانقم تناد

 برضلا نم الحأ هل بارتضلا ىري تأر نيح لدعلا مامإل تملسو

 به شلاب ءادعألا ىمر هانق نم و هقراوب نم قوربب ىدعلا ىمر

 بتكلا يفو أرابخأ سانلا نسلأ يف مهرداغف مهافاو بلثاتكلاب و

 برثللا دترخلا باضأر نم هل الحأ ىَرَي ماسحلا قير لداع نم هلل

 برط يف رشبلاب تدغف اههجوب تسبع امدعب تناد تاّننَقم هل

 برخلا عقلبلاو ىمحلا يف اهتاغب ترثتناو نيدلا فويسب تقزمت

 برتلا برتملا ءارثل ىدهلا نإ ىنغو ىنه ىوقتلل لام نم لانو

 برحلاو برحلا سأب رظاني "سأب هل حيتأ أ رصن رصان نم لان نم

 ةينامعلا ةيخيراتلاو ةيبدألا رداصملا ىف ةدوجوم ريغ ةديصقلا نأ نيبت قيقدتلاو ثحبلا دعب )١)

 .هذه هتط وطخم يف قيزر نبا انل اهظفح : ىرخألا



 ا'""بثترلا ىلع ولعت هبتارم تلاز امف ءامسلا بر هتلحم العأ

 دمحم نب يلع نب دمحم خيشلا هيف هيلاو لعج ،ديشملا اهنصح مامإلا ديب راص املف
 نوبتاكي اولعج ،أرش هللا مهازج ،هتعامجو يلايخلا فيس نب ديعس نإ مث ،دجمملا
 نم الجر اولتقف ،مائل ةاغطب يربخصلا ىلإ اوفلدف ،ارتس مامإلا ةالو برحل روبجلا
 لداعلا مامإلا يلاو فيس نب دمحم مهيلإ فلدف ،مامإلا ةارش نم أسانأو ةةكحاحضلا

 ماع طايملاو طايهلا نمو سوسبلا برح ريظن سؤبلا نم مهنيب ناكو لبانقو لئابقب

 ةيلاغلاب ةيلاوتم محالمب عئاقوو ،ةّيفخم ريغ هيفجعلاب مهتمحلم أمأ ،طايمدب مامه نبا
 نأ داك ىتش عياقوو ،ةدايرزلاب تبر ةدايزلاب ةعقوو۔ايسنمريغ ةرهطملاب ةعقوو
 ءادعألا ددم فيس نب دمحم ىلع تزثاكت املف ،ىتح وأ مالسإلا نكر نّهب عزعزتي

 ملع املف ۔اروصحم يبغلا نصح يف يقبف ،هموق رثكأ هنع ربلأ ءأروهمج أروهمج

 هلاطبأ ىعدو هلاجر خرصتسا هباصوأو هباص عرّجتو ،هباصمب يلع نب دمحم

 .أرهج اهلصو اسل ،ءادعألا ىلع فيسلا عضوو ،أرس ىغلا ىلإ مهب راسف ]٨٤١[

 الب اسوؤر رجانخلاو ىدملاب مهكرتو ،جاجزلا عدص جاجزلاو ضيبلاب مهعدصف
 هللا ديأو ،لقعمو ءادعألا ىلإ لزنم لك ىلاو ،لقني ىلإ مهنم اجن نم أجلف ،رجانح
 :ارعش ،نيبملا حتفلاو رصنلاب نيملسملا

 رفظي ال امن نل و ة اغبللا بزح ردجأ ةماقتسإلل ا بزح رصنلاب

 ةينامعلا ةيخيراتلا و ةيبدأل ١ رداصملا يف ةدوجوم ريغ ةديصقلا نأ نيبت قيقدتلا و ثحبلا دعب )`)

 .هذه هتطوطخم يف قيزر نبا انل اهظفح ىرخألا



 ىدعلا يف يلع ىتف فويس تكحض

 اوحبصأف جاجزلاو مراوصلا زه

 رئاز ربزه ثيل نم هلل
 اهلازن رح هيلإف ىغولا ىوهي
 ىغولا نع لاجترلا ترخأت اذإف
 هنتافلد هئادعأ يلع ترثك

 تقلأت دادحلا ضيبلا اذإ ىريو

 ادجس ةكيرعلا موي ىدعلا كرت

 هفيس ابيطخ ىحضأ ابنأكف

 رصان ذإ أ رصان رصان لاز ال

 رمحأ ع يجن ايعمدفف تكبو

 رتسكتت ىغولا ىدل جاجزلا لثم

 رأز _١ ب ث دل 4 ل ١أ ةنأ ذ ٭أأ `١ل

. 

 رثوكلا لالزلا وه جايهلا موي

 رخأ تيالو اهيف ىعس أموي

 رهمتسلا خيشولا ىوري دقل هبف

 ارفصعتملا اهذال قلأت اضيب

 ركي ليلجلا يرابلل فيسلاو

 ربنم يداعألا ةئف نم ماهلاو

 ا')ُرصني ةماقتسإلا لهأل بدن

 لاجر ضعبو ،نانشلا يذ يئانهلا دمحم نب فيس بتاكي قفط نانس نب عنام نإ مث

 ةلح هموقب لخد ،ركملا ىلع هوباجأ املف ،نامتكلاب مامإلا دهع ثكنل ،ىوزن رقع
 هعم نمو هوكرتو ،أروفنو أوتع اوجل لب ،اروشنم امامذ مامإلا ىلإ اوكرت امف ،رقعلا

 لاجر هتتأ ،مامإلا ىلع ىرج امب مالسإلا ةئف تملع املف ءا روصحم نصحلا يف

 عرصو ،رقعلا نم ةيغابلا ةئفلا هب جرخأف ،ماير ينب لبجو الهبو يكزإ نم ةرصنلا

 ىل لام نم لالحنالا عم ،لاحلا ناسلب اوبطوخف ،زتبلاو ةينيدرلاب مهنم عرص نم

 ىشمت نم ايأ (هلهأب آلإ ئسلا ركملا قيحي الو) هلعف ثيبخ هلاعفأ سأر لالضلا

 ركشلا لهأب ردغلا ضحم دارأ نمو ،اهيف هللا هعقوأ ةرفح هيخأل رفح نم ىأهيت

 ةينامعلا ةيخيراتلاو ةيبدألا رداصملا يف ةدوجوم ريغ ةديصقلا نأ نيبت قيقدتلاو ثحبلا دعب ()

 .هذه هتطوطخم يف قيزر نبا انل اهظفح .ى رخأل ١



 ميركلا نم ميلح كسان لك ىظحي ،هعم هللا ناك هللا عم ناك نمو ،هعفني ال هرذع

 ايو غار نم ايأ ،ةمالسلا دضب باقعلا ديدش نم باترم غاب لك ىظحيو ةماركلا

 ردك افص املف ،ىعس ام ألإ ناسنإلل سيل نإو ، اعمس لالجلا يذ لاقمل اعر نم

 رثنلاب اهميخفت بجو ،ماوألاو يرلا عم ،مانكلل اهبرشم بذعو ۔مامإلا ىلإ ىوزن

 :ارعش ،مالسإلا ةضيب ىعدت يه ذإ اميس ال٬ماظنلاو

 ءايض ىرشبلا اهل ىوزن توح

 رون لك رصان رصن نم تا ر

 يضلأ تلأأ نورلا "لا لوقت

 ءايضلا يفاضلا انتسلاب تزاحو

 ءايض اهتجهبب تفش دقو

 ]٨٤٨[ ءامس انل ترصف ىوزن ايأ

 ءارت انل كنم رونلا ضحمف لدع مامإ عنص رونلا كبح

 ءاثلا تنح دقلهب تنأف ارخف لدعلا مامإلاب كبسحف

 ءاولهل ءايضلا نم زهي جاهتبا يف حبصأ مالبإلا هب

 ءامشلا مهعوبر يف قفثتف يماوتلا ضيبلاب ءادعألا ىمر

 ءابإلا اوبكر ىدعلا نيدلا نع ام اذإ ابرض ىلطلا برض ىري

 ءاضأ هنم هحتف رصنب يرست ءادعألا هتايار تأر

 ناودعلا لهأ مغر ىلع مدهف ،لماك شيجب لئامس ىلإ ىضم ۔مامإلا ديب تراص املف

 عم [ طقسم مث ‘ اجنف ىلا مامإل ١ لوصو لبق عنام برغ دقو. نانس نب عنام نصح

 عجر املف ،ىوتلاو ريبج نب دمحمب ذالف ،ىول ىلإ لحر مث ،اجنملاب ىراصنلا

 هريمأ ،راثكإلاب رايتلاك جومي اشيج عمج ،ىوزن ىلإ ىوصقلا ةياغلا وظحب ،مامإلا

 ةينامعلا ةيخيراتلاو ةيبدألا رداصملا يف ةدوجوم ريغ ةديصقلا نأ نيبت قيقدتلاو ثحبلا دعب ()

 .هذه هتطوطخم يف قيزر نبا انل اهظفح ،ىرخألا



 هرمأ نع هب دصقف ، رايخلا عيب يف رايخأل ا هنازخ باتك بحاص ‘،دمحم نب هللادبع

 نب فيس اهيلاو رف دقو ‘ تيسراد مدهلاب اهنصح ةبرت كرت اهلصو املف ،تيسدلالب
 هنع ىفع ّ مامإل ا عم وفعلا هنم بلطو ‘ هلصو املف 4 ماملإل ١ ىلا مانأل ا ضعبب دمحم

 الب نامع لئابق تناد املف ،ماشتحاو ةزازع يفو مامذلا و ،نامألا نم هعم راصو

 ناسل هافو ،اركش هيلع تنثأو ،ارخف هب تهز ،مارملا يرم اهنم هل لصحو .ماهيإ

 :ارعش هميخفتب اهلاح
 نامع هترضنب تفصف ىفص

 ءاهب وفصت هب تحرب امف

 اراهن تدغف أ جد تناك دقل

 اهيف نادبسلاو رفعلا فلت

 ابارخ تناك كلحم لكو

 ايهف يغبلا ٩ ةرلا ن س ذا

 رصن ضحم تزاح نامع بسحف

 وهزت يهف اهيف ناميإلا امن

 ينثت سانيإلاب سانلا هيلع

 لدع رون ةمامإلاب لبرست

 بدن وهف اريخ هللا هازج

 نامألا هترصنباهل حالو

 نايع ىرشبلا هجوأ يف هل

 ناش راونألا نم اهلو هب

 ناعرلاو يناحملا نمألا نم

 ةراذألاو دجاسملا اهيف تسن

 نانسلا مهسوؤر يف ىنثت

 نانج ىرشبلاب يهف رصانب

 نامزلا هب ئيضتسي نمأب

 نايب هيناعم يف ءاش
 ناكملا هب نيكملا يف ىحضأف

 ('راعط هل ةاغطلا يف مابإ

 ةينامعلا ةيخيراتلاو ةيبدألا رداصملا يف ةدوجوم ريغ ةديصقلا نأ نيبت قيقدتلاو ثحبلا دعب ()
 .هذه هتطوطخم يف قيزر نبا انل اهظفح ۔ىرخألا



 رضحف ‘ ماملا ديعس نب سيمخ خيشلا هعمو .۔ ماهل شيجب ىضم 4 مامإل ١ نل ث

 هنأ رصان نقيتسا املف ،مانألا نم هعم نمو ،يلالهلا يلع نب رصان لقني نصحب
 ل

 نم ملسو مامإلا ىلإ نصحلا ملس “بولسمرصحلا لوط ىلع نصحلا نمو بولغم
 :ارعش ،ماسحلاو نانتللا

 عشاخلا هنود اعضاخ ىلأ

 دجي مل رصان نطق ىتف

 رصان ىدهلا د نجب هاتأ

 نامألا زاحو نانتسلا ىقلأف

 ةلوص 4 ١ مأ م ١ ٥ وح

 و

 ا : أأ سي أ نيذ أأ 4٨ دبح م

 هناذأ غصت مل وغللا ىلإ

 ]٦٤٩[ عنم اتعولهل ىنأو

 عصانهمزع أرصان هل

 عطا ة مذ 7 < ي ذ و

 عللا و نصحلا ه قرافو

 عجاش ا ى "فأا | 4 ذ ( ٥6 ةر

 عكأ رلا دجاس

 عماسلا ىتفلا وهف حلص_للو
 عئالطلا كسانلا ي د تقب هب

 أا ٨ أ ل خو

 ع دلاللا ارصن ا هفزفري اهارت نيع لك هتايارف
 اسئئش ىرولله قلأت انس هيلإ ءاقلا هيلع

_ 

 عجر نيحو ،ماحمح نب داجب يربعلا هيف هيلإو لعج ،مامإلل لقني نصح راص املف

 هريمأ ،يوق شأجب جومي اشيج زهج ،قاتسرلا ىلإ قالخلا رصنب ديؤملا مامإلا
 ةدلب ماهللا شيجلا كلذب دصقي نأ هرمأو ،يوزنلا ناسغ نب دمحم نب هللادبع خيشلا

 ةينامعلا ةيخيراتلاو ةيبدألا رداصملا يف ةدوجوم ريغ ةديصقلا نأ نيبت قيقدتلاو ثحبلا دعب أ

 .هذه هتطوطخم يف قيزر نبا انل اهظفح ،ىرخألا



 سيمخ خيشلا هبحص ،يرجملا شيجلاب اهيلإ هللادبع ىضم املف ،ماوتب ةفورعملا وجلا

 ش يلع نب دمحمو .فيس نب دمحمو ۔ يونيلا ةعمج نب ظفاحو ّ يكنضلا دشيور نب

 ماسلا برضو نانىىلا نعط دعب “ ماهللا شيجلاب اه وحتتفاف “ مانأل ا نم مهعم نمو

٥ 

 : رعس

 يضترلا مامإلل وجلا تناد
 7 اعرد ا هولع ال تأرو

 اسيمخ ًأاسيمخ اهل ىأرتف
 ابرض يلع ىتفاهآرو

 لا نم فيس ليلس نم تأرو
 نيدلا اورصن دقل ةيماقتسلأ

 العأ وه و مهقيدص مهافوو

 بدن وهف ارصن هللا رصن

 رمسلاو بضاوقلاب يغبلا قزم

 هاوه سيل يقتلا هتح ابنإ

 ريدج وهف هنع هللا يضر

 َيفرشملاب باقرلا زج دعب

 يرهمسلا عم اهل يدجم وه

 يونهلعما ينوه تأرو

 يلع بارضا ها

 يرمعلا هداهج نم ىر فيس

 ةئيلولا مامإلا دياونناكف

 يبنلاو مهبر د

 ي ٢ً ١ ل كب ٥هر كذ ىأ سأن

 ک ام

 ّ- ي ٠

 ر ١١  4ح؛'١

 ي دجسعلا و نيجللا ميسو يف

 ('ةإلعلا ميلعلا قلاخلا ىضرب

 ةينامعلا ةيخيراتلاو ةيبدألا رداصملا يف ةدوجوم ريغ ةديصقلا نأ نيبت قيقدتلاو ثحبلا دعب ()

 .هذه هتطوطخم يف قيزر نبا انل اهظفح ىرخألا

٢١٠ 



 (')سفلخ نب دمحأ فرشلاب عئاشلا اهلهأ ىلع ىلو ،مامإلا ىلإ ماوت نصح راص املف
 ريفج نب دمحم لتق مل ،روبجلا نيب روفن مقافتو روشنم قاقش مح عقو دقو

 لاقو ،لالحنالا ىلإ مهدقع ماظن فرشأو ،لاله ينب ىوق كلذب ىوقأف روهشملا

 اهلوادن مايألا كلتو» .سامشلاو يغبلا لهأ ةلود تضرقنا لايزلا عم لاحلا ناسل

 ريفج نب دمحم نب فيس ديشملا ىول نصحل ذئموي كلاملا ناكو .'""سانلا نيب

 ،نأشلا نم نآئنشلا لهأ نيب ىرج امب يلولا مامإلا ىلإ يلع نب دمحم بتكف ،ديجنلا

 ،رمأ امك ىول ىلإ فلدو ،رشنو عمجف ىول برحل ىول رشنو ،شيج عمجب رمأف

 هنصح يف هكرت لب ،أريصن ريفج نب دمحم نب فيسل كرتي مل اهب طاحأ املف
 ،راحصب ىراصنلا ىلإ اوأجل ]٨٥٠[ راصتنالا مدعل هؤازوو هتوخإ امأو ،اروصحم
 مامإلا باحصأ نوزغي نايصعلا لهأ نم مهعم نمو نانس نب عنامو مه اوناكف

 يف نوعسي ريفج نب دمحم ءانبأ قفطو ،ماهللا مهشيجب ىول نصح نيرصاحلا

 عاش املف ،أرس برحلا ةلآو ماعطلاب نيروصحملا مهتعيش نوّيو ،أردغ حلصلا

 مهودجوف ،هسيساوج ثعب ،ردغلا نم مهنم ناك ام ،يلع نب دمحم ىلولا يلاو ىلإ

 نب دمحم اوربخأ املف ،رحبلا لحاس ىلع نصحلا بونج يلي امم ،لقنملاب نيعمتجم

 دانعلا مغايض ودالجلا لاجرب مهيلإ فلد ،مهناسل نم هوعمس امو ،مهنأش نع يلع
 عجر ةلالضلا لهأ يلع نب دمحم درش املف ،داعتصلا رمسلاو ضيبلاب مهزجانغ

 رشع يداحلا نرقلا يف شاع ،يشيقرلا دمحأ نب فلخ نب دمحأ خيشلا وه :فلخ نب دمحأ (

 ليلد رظنا . نطق نب رصان موجه هجو يف ةال ولا ٥ رصان . دشرم نب رصان مامإل ا هال و .ي رجهل ١

 ٢٧. ص ،نامع مالعأ

 ١٤٠. ةيآلا نارمع لآ ةروس ")

٢١ 



 لبق روكذملا يلاولا عم فتلا دقو ،ةلاهلا ةطاحإ نصحلاب طاحأف ،راصحلا ىلإ

 فيس ىلع لاط املف .رومعملا لاجرو نطق نب رصان روهشملا نصحلل همالطصا

 مامإلا يلاول ماغرإلا ىلع نصحلا ملس راصتنالا رذعت هلو ،راصحلا دمحم نب

 : ارعش

 اهنسو اهئامس_ب ت قلأتف اهاول مامإلا ديل ىول ترشن

 اهالع تارّنلا يرابي ىحضأ ىدهلا نمو اهتاغب ولغ تضفن

 اهده نويعلل قلأت هبو ايهكيلم نيملسملا مامإ ىحضأ

 اهابنأ ىدعلا اهنع يذلا وهو هلدعب لالضلا ىأنأ يذلا وهف

 اهابظو ا هريئزب تتأ امهم اهداسأ فخي ملو بورحلا ىشغي

 اهاوه لالضلا ىلإ ء يفي ةئف ادلاجم لازي الف داهجلا ىوهي

 اهاور هتانق عيجنلل نمو هتادع تالكآلا فويسلا لس

 اهاوط لالضلاةئفهب ملع هل روشنم وهف مكحي لدعلاب
 اههامح نيح كتهلا حابتسي ال ىمح هل راصف هل نامع تناد

 ('اهابص تاقروملا نوصغلا بنع تكرح ام ةبر ةمحر هيلعف

 رايخ نصحلا يف كرت ،مارملا ىول ىول نصحب فيس نب دمحم رشن املف

 نيكملا هل حرشو ،ناك أمع هربخأ املف ،مامإلا ىلع دفو ىتح وه ىضمو هباحصأ

 نب دوعسم كسانلا خيشلا هريمأ ناعجشلا شأجب جومي اشيج مامإلا زهج ،ناكملاو

 ةينامعلا ةيخيراتلاو ةيبدألا رداصملا يف ةدوجوم ريغ ةديصقلا نأ نيبت قيقدتلاو ثحبلا دعب )١(
 .هذه هتطوطخم يف قيزر نبا انل اهظفح ۔ىرخألا

٢١٢ 



 مامإلا ةلوص نم ذئموي مهو ىراصنلا هبراحمل طقسم هب دصقي نأ هرمأو ناضمر

 : ارعش ،لاتقلا عاونأ لاوهألاو لايخلا نم نوري ،ىرايح هتارش و

 نيكرشملا يف ًاقعاوص ثبي انيملسملا فيس بارض ليلص
 ا نيرفاكلا ضيمولاب فطخيف هنم قربلا ءاضأ اذإ حولي

 انيد كرشلا تومب ايحأ دقل اريخ لدعلا مامإلا هللا ىزج

 انونملاو قعاوصلا اهنم ىأر يداعألا فرط تبيهت هيلإ

 انوصحلا و ي داعأ ١ ملطصتف ض أ لكب ريست ه بكأ وم

 انيعم ىحضأ هرح مهيلإ احافك اودهش اذإ تيللصم

 ا نيبم ا `ّتف ا وده ا __" د ة 4 د رصن شيج رصان رس نم مهل

 ٥١ ٨] [ انينمؤملا رع داش يلو بدن وهف دشرم نب هللا اع ر

 انيحللط لا ةارشلل ,ودع بزح لكو نيكرشملا دابأ

 ()أ نيملاعلا بر يضري كسنب ولعي رخفلاو ةراخفب الع

 يوطب ماقأ 3 حطبأ و ديب لك شيجلاب دابأو ، حضوأل ا مزعلاب ناضمر نبا ىضم املف

 ررش هب راطتسا ًألازن نيكرشملا ةئف نيدحّوملاب لزانف ،حرطملا ةدلب نم ةلورلا
 هللا ناعمجلا ىقتلا موي ناقرفلا لهأ راعش ناكو ،ةيرهمسلا لابث هب دقتاو ،ةّيفرشملا
 ةكوش اولف دقل نيملسملا رد هللف ،ةماقتسإلا ةئف تحبرو ةمادملا ةئف تئسخ ،ربكأ

 نم اولتقو .ةخماش نابمو ةخذاب ًاجورب ةجنرفلا لهأل طقسم نم اومدهف ،نيكرشملا

 ةينامعلا ةيخيراتلاو ةيبدأل ا رداصملا يف ةدوجوم ريغ ةديصقلا نأ نيبت قيقدتلاو ثحبلا دعب ))

 .هذه هتطوطخم يف قيزر نبا انل اهظفح ،ىرخأا

٢١٢٣ 



 نيكرشملا نإ مث ،نيميلاو راسيلاب مهلهأ مهنفد نع تزجع الاجر نيكرشملا ةئف

 لاومأ نم راحص ىيف مهيديأب ام كف ىلع ةعيرذلا ةمحلملا دعب نيملسملا تحلاص

 عنام لزي ملو ،دوعسلاب مامإلا ىلإ دوعسم عجر دويهعلاب اوفو املف ،ةعيشلاو رومعلا

 و ،ةماقتسإلا هلود يف داسفلا هنم مقافت املف ،ناودعلاب مامإلا ىلإ انماك نانس نبا

 ناك ذإ هل نذأف ،هظق يف مامإلا أ")ناوله نب دادم نذأتسا ،ةمارتضلاب هملاظم تججأت

 هيلعو ،ابد ىلإ ىول نم هيلإ هبتك ذفني دادم لزي ملف ،هلعفب ريدجلا وه كلذب كلذ

 .غوصيو هءارأ رسكي نانس نب عنام ناشلا كلذب لزي ملو ،ىبأ ام دمحلاو ءانثلاب

 هشحوتو ۔ ناكرأل ١ خماش ذخأب ةرات هراكفأ هسنأت ظ غ وريو لوقلا ىلا ةرات لبقيو

 :ارعش ناشلا اذه يف رعاشلا لاق امك وهف ،نانسلا زخوو ماسحلا برضب اراوطأ

 ليمجلا كسنآ تنسحأ ولو ينم تشحوتساف يلإ تأسأ

 باسناف ،هتقان بكرف ،داوسلاو ضايبلاب نظلا هعمطأو ،دادم بتك هيلإ ترتاوت املف

 ضىونلا دعب ىوتلا راحصب هنأ دادم ملع املف راحص ضلأب اهخانأ ىتح رافقلا يف

 ةمولعم ةليل يف ةمومعلا مراكأب هلاصو دنع ىول نصح هكلمب هيف هدعي أباتك ثعب
 ،يلاولا دادم ربخأف ،نانس نب ظفاح ناعجشلا عجاش ىول نصحب ذئموي يلاولا ناكو

 لماكلاب ليصحتلا نع هرعشأو ،مالكلا نم عنام يف ،مامإلا نيبو هنيب ىرج امب

 رشع يداحلا نرقلا يف شاع ،يبرعيلا دشرم نب رصان مامإلا لاجر دحأ :ناوله نب دادم )
 دادم اهذفنف هيلع رمأت يذلا ،نانس نب عنام ىلع ضبقلل ةليح دادعاب مامإلا هفلك ،يرجمهلا
 ،نامع مالعأ ليلد :رظنا .هلتقو عنام ىلع ضبقلا متو ،۔ىول يلاو فيس نب ظفاح عم نواعتلاب
 ١٥٢٣٢١٥١. ص

٢١٤ 



 ةطاحال ،دالجلا داسآ داعيملا ةليل يلاولا ثعب دقو ليضفتلا ىلع ليوطلا طيسبلاو

 اونمكأ املف ،نانسلاو فيسلاب هنع عنامي نم لتقو ،نانس نبا رسأب مهرمأو دالبلا

 ذخأف ،لامشو نيمي نع هب اوطاحأ و ،لالصلاك هيلا اوباسنا لامجلاو لاجرلاب ىفاوو

 بارطضالا عم هموق نم لتقو ،أربص لتقف هب رمأف ۔ًأرهق يلاولا ىلإ عنام ذئنيح
 :ارعش ،باكرلا رهظ ىلع رف نم مهنم ملسو ،بارضلاو نعطلل فقو نم

 هيحاص رشحلا موي رسخلا بحاصو هبقاوع ايندلا يف يغبلا اذك اذك

 هبناج فيسلا دحل نيلي الو اعنتتمم نايغطلاب عنام نظ دق

 هبكانم ترف هب برض عقوب هعفري لدعلا فبسو ١ ريسأ ادغ

 هبطاخ دا وعأل ١ يف رصنلا بطاخو هل ءا وللا ىحصي نأ نظ ى ول يفف

 [٢٥٨]ةُْبتارم ىوقت هبو هنونظ هرشبت ام يوطي يغبلا ىرد امو

 ةْيئراشم اولحت هل مامحلا سأك امو مامحلا سأك ىأر ماسحلا نم

 هبراقأ ريخ نم ٥ذعابألا هب هديؤت ردغ اذ عنام ناك دق

 “ةُبقانم ىوقتلا بتر يف حولت ىتف هيلع يكبي الف بضعب ىضق

 ةُْبدان نيدلا يلقي ناك نم لكو حرف نم تام ال رهلا م مسبت

 ا"٥ثناجيال نم هكبيلف هيلع انزح الو أمه ال هلل دمحلاف

 ةينامعلا ةيخيراتلاو ةيبدألا رداصملا يف ةدوجوم ريغ ةديصقلا نأ نيبت قيقدتلاو ثحبلا دعب ()

 .هذه هتطوطخم يف قيزر نبا انل اهظفح ،ى رخألا

٢١٥ 



 عنام ىلع ىرج امع هيلإ اهيف احراش ،هباتك ريطاسأ مامإلا ىلإ ثعب ،يلاولا نإ مث

 نم رورسلا هيلع لخد ،باطخ نم اهيف ام مهفو ،هتلصو املف ،هباحصأو نانس نبا
 ،دمحأ نب يلع هريمأ ،ريتصلا برحل اشيج عمج ىتح ،ريسي ريغ ثبل امف ،باب لك
 رصان ممألا نم ذئموي ريتصلا رافلج كلم ناكو .ريهاشم برعي ينب نم ةدع هعمو

 ،دانجألاب دمحأ نب يلع مهيلع دفو املف ،مجعلا ركاسع نم ةدع هعمو ،يمجعلا

 بارضللا ارح مهنيب مقافتو ،داعتصلا رمتلاب مهنعاطو ،دادحلا ضيبلاب مهدلاج

 ةيغابلا ةئفلا لهأ نإ مث ،ناوجرألاك ءامدلا كفسب ءاجرألا اوكرت ىتح ،ناعطلاو

 ج رب ريصلا نصحل ناكو ،ج وربلا رئاسو نصحلا يف اوثكمف .جورخلا نع اوزجع

 عفادت نفس ىراصنللو ،ةّيوبر ةميزعب لئاقت ةئف هبو ،ةّيلعلا هردج نم هردج ةجراخ

 تناك املف نيصحلا نصحلا نع يديدحلا اهصاصرب مهدوذتو .نيملسملا اهعفادمب

 ةيفرشملاب هومحتقاف ،جربلا ىلع نوملسملا ضكر ،بابلجلا ةكلاح ةليل تاذ
 8ديمحلا هللا رصنب هوملطصاف ،َديشملا نصحلا ىلإ ديدحلا لابجب اولام مث ،بارحلاو

 : رعش

 1 رهق رافغلج رافشللاب تملس

 رمجلا ليحي شيجل اهشاج تضفخ

 رمسلا و ضيبلاب نيدتعملا ظ يهب

 لاجرايهتتأ دق رافلج نإ

 اضحم دشرم نباب دشرلا تلان

 يلو مامإ لاا

 انيدلاو مهاردلا ال نيلا هتح

 ح ى [ ن دأ

 رفغلاو ضرألا قراشم يف هشيج

 أزعوألذع يقتلا هنم لان

٢٦ 

 ارتت نيلا ركاسع اهتتأ اذل

 ارمج ءاملا كرتيو أءام

 ارمسو أاضيب قافآلا ٥سو

 ارمأ وه هنوري ًرُس لك

 ارصن نيدلا رصانب ترانتساف

 ارشن مراوصلاب نيدلا رشن
2 

 ر نيجل تقرشأ نإ ر | ١ ت و ا

 ١ زرتب دو ١ رمس ي وغل ١ هنم لان



 ١ )١( رق مشلا لفاحم يف ٥هذمح يلو وهف هنع هللا يصر

 مابإلل ايلاو دمحم نب يلع خيشلا لعج ،ديؤملا مامإلا ىلإ رافلج نصح راص املف
 لحاس ىلع ى راصنلل يناث نصح رافلجل ناكو دمحم نب هللادبع ي روبنعلا هرف

 ضعبب موزخم نب سيمخ لبقأ دقو ۔ رهقلا و ة رسأل ١ ةيشخ هلهأ هب ةصلقتم ّ رحبلا

 ،يلاولا بلق همودقب رس املف ،مامإلا باحصأل ةدجن ،ماركلا ةشماهدلا نم مانألا

 لباقم نصح ءانبب يلاولا يلع نب دمحم رمأ ،يلاقلا بلق ءاسو ٨٥٣[ ] ،يلاوملا

 ىلا يلاعلا مهنصح ١ وملسف ‘ ملسلا ىلا ى راصنلا تحنج مت املف ۔ يلاعلا مهنصح

 ىصضمو هلاجر صعب هيف روكذملا يلا ولا كرتف ‘ مضلقلا و نانسلا نم ١ وملسو ‘ ئلع

 يلاو ،نانس نب ظفاح ىلإ بتك مامإلا نإ مث هلاعفأ حلص مامإلا ركشف ،ىوزن ىلإ

 اهب ينبيو راحص ىلإ رارجلا شيجلاب ريسي نأو .ىول رشبو ركسع عمجب ،ىول

 يف ع رش . مامإلا باتك هلصو املف ۔أدينع ايغاط ناك نم هب مغ ريل ذ اديدش انصح

 ،مانألا نم ريثك مال ينبو رومعلاو دلاخ ينب نم هيلع تلمتشاو ،ماهل شيج عمج

 شيجلاب ىضم املف .راصتنالاب مامإلا نوبتاكي راحص لهأ نم هّمج لاجر ناكو

 ىلإ ىحض فلدو ،قمعلاب تاب ظح ألإ اهظحل قمعلا تبرق :هل لاقو ظفاح مهيلإ

 ثالث ةنس ،مرحملا رخآ ،فلخ ريغب كلذ ناك دقو ،قرشلاو برغلا نم راحص

 تدتشاف ،ةعدبلا لهأ ريغ تكح امع ةعدبلاب اهنم هماقم ناكف فلألا دعب نيعبرأو

 راسيلا نم تالمحلا مهنيب ترا وتو ‘ نيكرشملا و نيملسملا نيب ذئنيح برلا

 ،قدانبلاو لساوعلاب رودصلا تقرختو ،قراوبلاب قفارملا تقرفت ىتح ،نيميلاو

 اورخأت ىتح ،عفادملا صاصرب نصحلا نم نيملسملا نوبرضي نوكرشملا لعجف
 عفدم نم ةصاصر تءاجو ،عساش ريغ ناث ناكم ىلإ هب ا وماقأ يذلا ناكملا نم

 ٥ رجأف ّ ١ ديهش تامف ،دابع نب دشا ر ةقثلا خيشلا تباصأف ّ داقولا اهباهشب مهنصح

 ةينامعلا ةيخيراتلاو ةيبدألا رداصملا يف ةدوجوم ريغ ةديصقلا نأ نيبت قيقدتلاو ثحبلا دعب أ

 .هذه هتطوطخم يف قيزر نبا انل اهظفح ىرخألا

 ٢١٧



 ىتح ،نصحلا ناينب يف عرش نانس نب ظفاح خيشلا نإ مث ،داهجلاب دابعلا بر ىلع

 مهعورفو ،مهلوصأ عطقيو ،هعئاقوب ىراصنلا لزلزي لزي ملو ،ناينبلا مكحمب ست

 نم ىلإ نيدحوم لاجرب ديعس نب سيمخ خيشلا نيملسملا مامإ ثعب دقو ،هعطاوقب

 هتتأ ،رشوبب ماقأو .رثكألا ديدعلاب مهيلإ راس املف ،نيكرشملا ىراصنلا نم طقسمب

 برض نم مهباقرل نامألاو حالصإلا ضحم هنم ديرت طقسم ىراصن لسر

 اَملف ۔ح رطملا ضرأب خانأ ىتح ،هعم نمب راسو ،حضوألا نامألاب مهفحتأف حافصلا

 دملا دعب ناعذإلاب مهيديأ و طقسم ىراصن رباكأ هتتأ ،ةروصنملا هتيولأ اهيف ترشتنا

 لقاعملا نم ح رطملاو طقسم نم مهدي تضبق ام كف ىلع مهحلاصف ،ةروصقم

 هنوهتشي ام مهقوسل قايتسلا ىلعو ،ل داعلا مامإلا ةئف نم مهنع فيسلا عفر ىلعو
 مامإلا ىلإ عجر ،كلذ ىلع دقعلا مهنيب مت املف ،ىرشلل ةللحملا ةعتمألا نم اريخت

 اهرصحف .روص ةدلب ىلإ روصنم شيج ماهل ذفنأ مامإلا نإ مث ،كلذب هيعس دمحف

 :ارعش ،اماغرإ اهحتتفا مث ،أمايأ

 روص يف فر دق روصنملا رصان ىول

 تلتأ اذإ عومجلا ىشخي امف مابإ

 اهنصح ذزتباف روهمجلاب روص امر

 استآم كول اهاراصن راضصأ

 اننإ رادلاو نصحلا كاه نولوقي

 دشرم نبا ىعس هللا ليبس يف الأ

 رذي ملف ميوقلا نيدلا رصن دقل
 هرذخفو رودصلا يضرت هدماحم

 من نم ضيبلا شقنت ام ىلإ ًوُبَنص

 هنإف هنع نمحر ا ي صر الأ

 ريظانشلا ىراصنلا سومان ّسطف

 ريهامجلا مج عورلا يف هدرفمف

 ]٤ ٨٥[ ريفاصعلا بيسن يصاعلا هل ىحضلأف

 رودلا يف رئاودلاب اهامد يرذتو

 روصنمب انيلا دنج امف انلذخ

 روعذم ريغ ىغولا يف نابج هيلإ

 روشنم ريغ عضوم يف املع هل

 ريطاسألا يف رهاب ءاهب هيلإ
 ريناندلا شقنل ال يداعألا دنجب

 )١) روضحل ليمي ١ل يلو مامإ

 ةينامعلا ةيخيراتلاو ةيبدألا رداصملا يف ةدوجوم ريغ ةديصقلا نأ نيبت قيقدتلاو ثحبلا دعب ()
 .هذه هتطوطخم يف قيزر نبا انل اهظفح ،ىرخألا

 ٢١٨



 ىراصنلل نصح اهب ناكو ،تايرق ىلإ فلد ،تابثإلاو مزعلاب روص ملطصا اسل و

 املف ،ىرايح مهنصح يف رصحلاب مهكرتف ،هلوح انصح مامإلا شيج ريمأ ىنبف

 ميلاقأ تراص ذئنيحف ،مامإلا شيج ريمأ ىلإ نصحلا اوملس ،مارملا رم اوعرجت

 ةةلهنلاو ةلعلا نيبملا حتفلاو نيعملا رصنلا نم بنعتساو شةلمج مامإلا ىلإ نامع
 : ارعش

 اهنايع رورسلا نيع تدمح دقو اهنامأ مامإلاب تباصأ نامع

 ا هنانجو اهراهنأ ةرورجم ةلع أروصق ىرشبلا عم تحلالف

 اهنأش حتفلاو رصنلا ناشب ىشوف رصلنب نيبتسم رصن لك توح

 اهنانب اهنم مصخلا فك قرافت بضاقب امصخ نيدلل ادغ نم ىمر

 اهناسل ناسللا علد عم رظاني هتانق سأرب ىحضأ ىدعلا سيئر

 اهنانع نهب ىعدت ىتم رجب ةبلح ليخلل مصخلا روصق راسأ
 اهنامز دالجلا لهأ تدمح هب هناف داهجلا يشي رصان ىلع

 اهناكم ناكمل رش تأر نأ ىلإ ىدصلا تناك امثيح ىعسي لاز الف
 ايهناعأ داهجلا لهأ هب نإف يعسب هلإلا ناوضر لان دقل

 اوزغي نطق نب رصان لظ ،رابخألا ةحصب طقسم الخام .رايدلا عيمج مامإلل تنادف

 ،سيمعلا مئارك اهيداوب نم بلسي ،نابكرلاب اهيلإ اسحلا نم فلديو ،نامع ميلاقأ

 هيغبب اسحلا ىلإ عجري مث سيئر لك اهريهاشم نم فداص نم رادتقألا عم لتقيو

 دمحم ىلإ مامإلا بتك ،تافآلا هتافلدب تمقافتو ،تاراغلا هنم ترتاوت املف ،اتسحتي

 ىعسيلف ،نامع ىلإ همودقب ملع اذإف ،يناشلا كلذ نع سسجتلاب يناقوحلا فيس نب
 مارك هسيسجت ىلإ ثعب ،مامإلا باتك هلصو املف ،ناعجشلاو لاطبألاب اهنود هل

 يلالهلا نطق نب رصان مودقب يلاولا نذأ ،سيساوجلا روغث تجان نيحو ۔مانألا

 ةينامعلا ةيخيراتلاو ةيبدألا رداصملا يف ةدوجوم ريغ ةديصقلا نأ نيبت قيقدتلاو ثحبلا دعب أ
 .هذه هتطوطخم يف قيزر نبا انل اهظفح ۔ىرخألا

 ٢٩



 رهقلا شيجب رصان ملع املف ،راًرك يرضحو يودب نم رارج شيجب هيلإ راس

 كلت عم وهو .ساي ينب لاجر هتمح دقو ةرفظلا نصح يف رصحناف ،عجر

 بلطي يلاولا ىلإ هلسر ثعب .نطق نب رصان نإ مث ،ساي يف ةايحلا نم ةسامحلا

 هيضارأ يلإ لصر اذإ ،اهلهأل نامع نم هذخأ ام عجريلو ،نامألا ةضحم هنم

 عجر املف ،دالبلا داعتباو ،داَزلا مدعل كلذ ىلع فيس نب دمحم هحلاصف ،ناطوألاو

 ىرشلا نم نطق نب رصان نيبو هنيب ناك امع مامإلا ربخأو ،ىوزن ىلإ يلاولا

 رفظلا لاجر عمج دق هنأ ىلع ،رايدلا نم رابخألا حئاحص هنع ترتاوت ،ىولئسلاو

 فلخ نب دمحأ روكذملا نصحلا يلاو ناكو .رسقلاب مهب وجلا نصح ملطصيل
 اوعاطأف ،مامإلا يلاو ىلع ماوت ةاغب هتناعأ ،ماوقألاب وجلا ىلإ فلد املو ،روهشملا

 ددعلاب يلاولا اورصحف ]٨٥٥[ ،دينعلا نطق نب رصان اوناعأو ،ديرملا مهناطيش

 :ا رعش ،دّيشملا رصقلا يف ديدعلاو

 نطق ىتف هوناعأ لالتضلا ىلع مهنإ وجلا ةاغب رد رد ال
 نطفلا نم مهالخأ يغبلاب ناكو مهلةودق ىحضأف هيلإ اوتأ

 ننسلاو هللا نيدل امصخ لظف هتنسأ يف ىحضأ نيدلا مهوت

 نذأل او نيعلا ريغ بلقلا ةفآ ام ىغوب هنذأ هتعداخ هدنجب

 نبحلا و باتصلا معط ريغ اهب لني ملف نونضلا ضحم هنظ ىأر ىتح
 نحملا لظنح هنم عرجت رش ادغ هتفي مل نكل ريخلا هتاف دق

 نفكلاو ربقلا يهاودل هفزت نحم يف كفني ال ردغلا هنأش نم

 نكي ملدهاهاحلهيلعأرش هرئارس تناك ذإ رصان تيلف

 ينف مومهلا مج نم وهو أرمععم اهب نامزلاو ًامومه نامزلا ىنفأ

 (")نقذلا يف هنم أبضع ماش ىدرللو ًاعرتم يغبلاب نطق ىتف ىحضأ

 ةينامعلا ةيخرير]اتلا و ةيبدأل ١ رداصملا يف ةدوجوم ريغ ةديصقلا نأ نيبت قيقدتلا و ثح دلا دعب (١)

 .هذه هتطوطخم يف قيزر نبا انل اهظفح ،ىرخألا

 . ٢٢



 ةرهاظلاو ةنطابلا نم هيلع تبثو ،ماوت نصحب هتعيشو نطق نب رصان طاحأ املف

 مث ،هيلإ ةبصع كرت امو ،همزهو هيلع فلخ نب دمحأ مهب ضكر اّسلو ،مامإلا دونج

 دالج هتاف املف 3 مال شيجب دمحم نب هللادبع مامإلا يلاو ماوت ىلإ ىوزن نم لبقأ

 هللادبع ناك دقو ،نيملسملا مامإ نصح الخ ام وجلا نوصح مده ،نيثكانلا شيج

 :ارعش ،روهشملا ىلع مامإلا ةالو ريبك روكذملا دمحم لجن

 دشرم نب يحيلرألا ةالو ريبك دمحم لجن للادبع نإ الأ

 دَجمم مامإلل لاو لك ىلع هكسنب راخفلا موي يف قلا هل
 دهشم لك يف هاوفألا هب هوفت هلضف نكلو لضف هل لكو

 دهملا يفرشملا تح يضريو هبس هسأبو هلإلا يضري هكسن ادغ
 دجسم لك أعم ىلص اذإ ءيضي ىغولا فقوم ابظلا لس اذإ ءيضي
 دقوتملا بكوكلاك اهل ىحضأف ىنأ ذإ وجلاك وجلا يضارأ تعاضأ

 ديؤملا مامإلا بدنلا لقعم ىوس رذي ملو ةاوغلا ناينب متهف

 دي ىلإ اقيفر مهنم اقفرم الو دناعمل اخماش ًأفنأ قبي ملو

 دتعم لكطقام يف هزه اذإ ادرجم مامإلل رصن فيس ادغ

 (")يدنلا انسو ىدنلا يمسو ناك دقل هيعس ضابإ للا ليبس يفاالأ

 تقرفت ،مامإلا ىلإ هللا رصنب اديؤم هللادبع عجرو ،ماوت نع ةاعطلا هيف تأن املو

 نب ريمع مهتموثرج راحصب ىراصنلا عم أجلف ،دالبلا يف نطق نب رصان عيش

 نوعطقي اوناكف ،رافلج ةبقع ىلإ رارفلاب مهنم ةفئاط تبهذو داقحألا وذ دمحم

 مهيقسيو ،فلخ نب دمحم يلاولا مهيزاغي قفطف ليوطلا ناودعلا نولصيو ،ليبسلا
 ىكبأو .تاحدنلصلا ]٨٥٦[ نم ةدع مهيلع رقعف ،فلتلاو هراكملا سأك هتاراغب

 ةينامعلا ةيخيراتلاو ةيبدألا رداصملا يف ةدوجوم ريغ ةديصقلا نأ نيبت قيقدتلاو ثحبلا دعب )١)

 .هذه هتطوطخم يف قيزر نبا انل اهظفح ،ىرخأا

 ٢٢١



 ليإ نم ةدع ذخأف ،ماوقأب ةنطابلا نطق نب رصان ازغ دقو ،تاحئانلا نم ةَّمج مهيلع

 ىلإ هماملإب عجر مث ،ءاسكلاو يلحلا نم ءاسنلا ىلع ام بلسو مال ينبو ،دلاخ ينب

 عاش اسلف ،ناودعلاب ةراغلل اهتنطاب ضرأ دصقف ،نامع ىلإ ةيناث فلد مث ،اسحلا

 نب دمحأ هعمو ،أ(')ماقمقلا دمحأ نب يلع يربعلا هريمأ أشيج ذفنأ ،مامإلا ىلإ هربخ

 نب دارمو«ماير ينب ةموثرج .أ""تلصلا نب دمحمو ،مادقإلا وذ ۔أ""يرشوبلا نسحلب
 ىول ضرأب هشيج مهشيج فداصف "ماركلا ةارشلا رياخأو ،أ٠)مءاسح نب دشار

 دمحأ نب يلع هفشكف ،سيجم ىلإ هشيجب لام مث ،ىوللا رشنل هيلإ اووطو ،هوفشكف

 ضرأ هتيقبب دصق ،لامشلاو نيميلا نم هشيج دصقت املف «سيئر لكب يربعلا
 ،لازنلا للجرب دشار نب دارمو ،نسحلب نب دمحأ هقحلف لامشلا نم سورخلا

 :ارعش ،ًاعيمج مهيلع هللا ةمحر ،مهولتق ىتح .ًاعيجف ًالاتق هولتاقف

 رصان مامإلا شويج ةداق دحأ ،يرجهلا رشع يداحلا نرقلا يف شاع ،يربعلا دمحأ نب يلع ()

 -رافلج ةيرق دادرتساب هرمأو “برعي لآ همع ونب هب شيج سأر ىلع هلسرأ ،يبرعيلا دشرم نبا

 ترادو .ريصلا نصح شيجلا رصاحف .سرفلا نم هعم نمو يمجعلا نيدلا رصان دي نم- ريصلا

 نينامعلا ىلع كلذ بعص دقف ،عفادملاب ةزهجم ةيبرح نفس نوكلتمي مجعلا ناك املو ،برحلا

 اهحتفف ،رافلج ىلإ راس مث ،ةَرغ ىلع اليل هوحتف ىتح هنورصاحي اولظف ،نصحلا ىلإ لوصولا
 ليلد :رظنا .ىوزن ىلإ داعو هيلاو اهيلع ىلوو ،مهحلاصف ،حلصلل مهبلطو ،اهلهأ ةميزه دعب
 ١١٧. ص ‘،نامع مالعأ

 ةلود لاجر دحأ .يرجهلا رشع يداحلا نرقلا يف شاع ،دئاق :يرشوبلا نسحلب نب دمحأ ا"

 ،،هتلود مئاعد تيبثت ىلع لاجرلا نم هريغ عم مامإلا هب ناعتسا ةيبرعيلا دشرم نب رصان مامإلا

 ٢٧. ص ،نامع مالعأ ليلد :رظنا .نطق نب رصان دض اهضاخ يتلا كراعملا ىدحإ يف لتق مث

 دحأ ناك ۔ يرجهلا رشع يداحلا نرقلا يف شاع ‘،يناهبنلا تلص نب دمحم :تلصلا نب دمحم (٣)

 ١٤٧. ص ‘،نامع مالعأ ليلد :رظنا .يبرعيلا دشرم نب رصان مامإلا ةداق

 بورحلا ضاخ ،يرجهلا رشع يداحلا نرقلا يف شاع ،لطب دئاق :ماسح نب دشار نب دارم ()

 ص ،نامع مالعأ ليلد :رظنا .اهادحإ يف لتقو ةدشرم نب رصان ةلود مئاعد تيبثت لجأ نم

 ١٥٢.

٢٢٢ 



 ءابجنلا عنم تلف اذه لثم

 اوللقو ةاغبلا اودهاج رشعم

 هللا نم داهج يف تام نم ن

 ندعو ناسحلا ضيبلا لين نإ

 امارك اوتام هلإلا ليبس يف

 نقرشأف ةادعلا مد اوقارأ دق

 فوسك موي سومشلاك اوحبصأ

 حالصلا نم مهيلإ ةيّساقتسا
 برحلا ىلإ نولخبي ال ماركو

 اوتامف دالجلاب دهزلا اوفقوف

 سوش مه ذإ مهرجأ هللا ىلعف

 ءادهش ميلأ هللا دهش

 ُءاييلوألا ا هئاول ىولي سيل

 ا زجلا ءازجلا ر

 عا رمسلا اهن

 ءامركلا ىرولا يكبت مهيلعف
 ح امدا ا وبيصأ ا ل مهيلع

 ُءاجروأاهل ميهب ءايضال

 ح ايض للا هيف موعي دالت

 7.0 ١ ل ا

 نود ضيب ابلظب

 ح اا خ : ا تح ٣7 نإ س ٥ ذ ل

 ع ءافولا شيعي سيعي مهب ء امرك

 )ءا يقتأ لضافأ مارك

 هللا مهمحر ،مهباحصأ ماسجأ اوأرو ،سورخلا ضرأ ىلإ مامإلا شيج رياس املو

 لوقي امك اولاق ،نوغالطلا مهباحصأو نطق نب رصان مهتاف دقو «سوؤر الب

 8ديعصلا يف مهباحصأ اوراو املف ،نوعجار هيلإ انإو هلل انإ :نورباصلا نوباصملا
 نامثع نب ديمح نب دمحم نإ مث .ديمحلا ربصلاب مهناطوأ ىلإ مهوربق امدعب اوعجر

 نامزلا كلذ يف يبغلا نصحب يلاولاو .نامع ىلإ فلدي ملو ورسلا ضرأ ازغ

 لاجعتساب هيلإ ذفنأف ،نافلخ نب ديعس هعم ةصاخلا نمو ،يناقوحلا فيس نب دمحم

 نيمي نع هب اوطاحأ ،هوفداص املف «لاضفملا ديجنلا ديعس خيشلا عم ،لازنلا لاجر
 هوملسأ املف ،ةعيرشلاب يدتقملا ديعس نب دمحم خيشلا ىلإ هب اوتأو هورسأف ،لامشو

 هيلع رمأف ،بلغتو ىبأف ةبهنو بسك ام هيلع ري نأ هلأس ةعيرشلا دجسمب هيلإ

 ةينامعلا ةيخيراتلاو ةيبدألا رداصملا يف ةدوجوم ريغ ةديصقلا نأ نيبت قيقدتلاو ثحبلا دعب ()

 .هذه هتطوطخم يف قيزر نبا انل اهظفح ،ىرخألا

 ٢٢٣



 ىلإ فيس نب دمحم ىضمو ،يتغلا نصحب يقو َرسأف ،يبأتلا دعب ديقلاو رسألاب
 ،لومجملاو عوضوملا نع هربخأ املف ،قاتسرلا ةدلبب هافاوف قافولا نسحب مامإلا

 ةهيلإ هماملإب رمأ ،لوبكملا نامثع نب دمحم لبق نم ]٨٥٧[ ،لوصألاو عورفلاو

 مث ،يفوتو ارهش هيف ثبلف ،ىفوألا قاتسرلا نجس نجس يف هسبحب رمأ ،هيدل رضح املف

 نافلخ نب ديعس هريمأ ،ناعجشلاب جومي أشيج زهج ناهربلاب لبرستملا مامإلا نإ

 شيجلا ىضمف ،ناعطلاو باًرضلاب روهشملا .ريفج نب دمحم نب ريمعب هدضعو

 ةريثك لاجرب ساي ونب هتقتلأف ،يلالهلا نطق نب رصان ليإ ذخأل ،يلاوعلا لظ تحت

 اوبطاختو ،حافصلاب اوحفاص تف ،ةرفظلا نم بيرق بعشلا ىمسي عضوم يف
 ينبل ناكو ،ةيرهمسلاب ناقذألا تًرخو ،ةيفرشملاب هابجلا ذئنيح تدجسف ،حامرلاب
 ةةمالظلا لهأ ىلع ةماقتسالا لهأ هللا رصنف ىسيع نب ريقس ،اسيئر ذئموي ساي

 هب ىشالتي مج امهموق نمو ،دينعلا ىسيع نب دمحم هوخأو ،ديرملا ريقس لتقف

 .ناهربلاب ديؤملا مامإلا شيج ريمأ نم ،نامألا ضحم مهنم يقب نم بلطو هديدعلا

 بلسب رفظلا نم ةرفظلا ىلإ اوعجرو ،داوجألا ةنم كلذب مهيلع ةمف نافلخ نب ديعس

 :ارعش ،نافلخ نب ديعس مامإلا يلاو ،ناطوألا ىلإ شيجلاب عجر دقو ، دارملا

 لتقب ح رملل يغبلا فبسرو ا ودابف مهيعبب نيملسملل ى درلا اودا رأ

 لكأم دازلا ةلضف نم مهنهي ملو معش قو ديسو نابرغ توق اودغ

 لخدم نفنلا يف دمغلا هنع جراخت اذأ هل بضع لك مهيلإ حيتأ

 لهنم ةحلا بناج يف اهلو ادغ ىدعلا نم لهن دعب لع ضيبلا ىل
 لوملا هحارفأ يف شاع دقل هقيقشو ىذألا يذ ريقش لتقب

 لسلس و ي رأ ءاجيملا لظنح اهل ةبصع رمسلا و دنهلا صيبب هتمر

 لصم 7 هسأر يف مهلكو هبحص سؤب ايو رثُم ىزثلا يف ادغ

 لعفي يغبلا لعفي نم اذكه هب مهلايز دنع لاحلا ناسل لوقي

٢٢٤



 لصحت روحلاو تانجلا هب ارورس هيعسب نيملسملا شيج هلللا ىزج

 لضفأ ضحملا هلضف ذإ دشرم ىتف مهمامإ ليزجلا لضفلاب فرشو

 ()لهجُي ضحملا هكسن ام ىده مامإ هنإف هنع نمحرلا يضرالأ

 لك لع هلاجرب يضمي نأ نافلخ نب ديعس رمأ ،ناهربلاب دّيؤملا مامإلا نإ مث

 املف ،سفعدب فورعملا دروملا نم يلالهلا نطق نب رصان ليإ ذخأل «سدنرع

 نب ريمع دنع اهكرتف ،ناكملا كلذ نم ةمئاس اهذخأ ،ناعجشلاب هيلإ ديعس ىضم

 كرت ،ناطوألا ىلإ نافلخ نب ديعس عجر املف ةنايخلا هرذحو ةنامأ ريفج نب دمحم

 ىلإ ،ناخ اسل اهب ىضمف ،دمحم نب يلع هيخأ دنع اهنمأتسا ىنلا ،لبإلا ريمع
 بلسيو ،هماملإب ةنطابلا فارطأ اوزغي رصان لاز امف ،دّرمتملا نطق نب رصان

 .هتافآب اهشحوأو ]٨٥٨[ ،هتافلدب اهرضحو اهودب فاخأ ىتح ،همائلب اهمئاوس مئارك

 ماقأف ،ىرخأ ةفلد فلد مث ،نادلبلا ىلإ ةيدابلا لهأ رثكأ نايغطلاو ،هرورشب ًاجلأف

 هربخ عاش املف «سدنحو ليصأو داز يف ةرهاظلا ىلإ تاراغلا ذفنأ و سفعد بيلقب

 نم هعمو ،“كلام نب فيس يبرعيلا هريمأ هيلع ًأشيج لسرأ ،كسانلا مامإلا ىلإ

 شيجلا ىضم املف برضلا يبأ نب فيسو ۔ماقمقلا مركأ برعلا ريهامج ريهاشم

 ،مجامجلا نطق نب بازحأ نم بارضلاب تقلفتف ،هيلع مازح ءاسؤرلا لوأ مجه هيل
 ىلع نيملسملا بازحأ هللا رصنف ،مصالغلاو باقرلا مهنم ناعطلاب تقرختو

 :ارعش ،نيعمجأ هعم نمو نطق نب رصان اولتقف ،نيغابلا

 يداعألا ةئف ابظلاب عا رصف داهجلا ىلإ مامإلا شيج ىضم
 داعصلا رمسلا ةنسأ زخوو ضيب برضب ديعصلا يف ا وحضلأف

 دانعلاب رهاجملا نطق ىتف نلطقو هل بيصأ نفك اهف

 داز ريغب دولخلا راد ىلإ فتحب ىضمف ه يغب لوزت

 ةينامعلا ةيخيراتلاو ةيبدألا رداصملا يف ةدوجوم ريغ ةديصقلا نأ نيبت قيقدتلاو ثحبلا دعب ()

 .هذه هتطوطخم يف قيزر نبا انل اهظفح ى رخألا
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 حايترا هل مامإلا ملع الأ

 داشر يف دشرم ليلسك نمو

 هيلإ تفلد ىغولا دلأ اذإ

 تحضأ لدعلا فلالتئاب مامإ

 ءا هب د ( حال حالا اذإ

 ابرغو اقرش همالعأ ترس

 رجأ ل زنل داترلا رجه دقل

 رو ذر ٩٦ ب 4 با رحبلا يق

 ٨ دلل ود ك

 ماجسنا هل يلوللك يلو

 عبر لكب ةادعلا مد لابلأ

 نامع تمسو هنامأب تلح

. 

 ب > ١ دك ة
 ٠ م م ٠

 موي ل ك ي ذ ٥٥ ج < ١ ضأ و

 مامإ بدن نم نمحرلا هل

 دارملا رمأ هريغل ناكو

 دافن ىلإ ولغلا هملساف

 دادح ًأبطظ بارضب هتعيشو

 دايألاو د_تاحملا يذ رصانل

 هجلل وو

 داسفلا لهأ مغار حلصو

 داتللا لثماهرارفب تدغ

 ذ ة٦َّتس ١ 4 ل هأماأ داقتأ

 ي

 دالبلا دجو هءوض مقاري

 يداوبلاو رضاوحلا يف تفزف

 داقرلاب ةيعرلا عري ملو

 دان لكو دالجلا موي يفو

 داشرلاو ةياردلا لهأ ىلإ

 داهعلاك يداعألا دهش اذإ

 يداوو ةشحوم ة همهم و

 داهجلاباهنم مصخلا الخأف

 دايدزا يف يداعألا مغر ىلع

 داه نيدلا لهأ لدعلا رونب

 ]٨٥٩[ ا')داتتلا موي يف نمحرلا نم

 ةينامعلا ةيخيراتلاو ةيبدألا رداصملا يف ةدوجوم ريغ ةديصقلا نأ نيبت قيقدتلاو ثحبلا دعب )١)

 .هذه هتطوطخم يف قيزر نبا انل اهظفح ،ىرخألا



 و رورسلا امن ،نطولا ىلإ نيملسملا بازحأ تعجرو ،نطق نب رصان لتق املف
 مامإلا دعب ،نامألا عئاشو نامع ضرأ تسبلو ،رورشلاو ةرلئانلا ةاغبلا نم تأفطنا

 ينثت هل ركشلاب مهتنسلأو ،هيلإ ىعست ةديمحلا يعاسملا لهأ تدغف ،ناهربلاب دبؤملا
 لهأل نامعب قبي ملو ،راصحلاب ىراصنلا دي نم راحص نصح هل صلخ دقو هيلع
 لاق ىتح ،لالمش ةلعمشم لاقرأ .لامشلاو مهينيمي ذخأل الو ،لالظ ءايفأ ةلالضلا

 نم قبي ملو ،روفغ بر و ةبيط ةدلب رونلا مامإلا نامأ نم نامع مَع امل روكنلا

 ريغ ،سومانلاب ديؤملا مامإلا ةعاط نع نيفكنتسملا ،سوبع هجوب نيبطقملا

 ةرصحلاب اوحرب ام مهنإف «سومطلا ىراصنلا نم ح رطملاو طقسم علقب نينصحتملا

 مس نوفشتريو ،لالك نانسأب لاكنلا عيرض نوكولي ،ةرتف يف ةركفلابو ،ةرسح يف
 كظيغت هسفن داكت ةايحلا تايح مسب مهنم دحاو لكو ،لاصآلاو ودغلاب لايزلا لالص

 رعذلا ىلإ عمسلا نوقلي ،ظيلغ باذع هئارو نمو ،ناكم لك نم توملا هيتأيو
 ،لاصآلاو ًودغلا يف لاحلا ناسل مهبطاخي ،مهيلع ةحيص لك نوبسحي مهيلإ فلادلا

 جورب يف متنك ولو ،توملا مككردي اونوكت امنيأ ،ةددعملا تالآلاو ديدعلاب اوللعت اذإ
 ام ناسنإلا لتق ،ةرفغملاو ةاجنلا هب هل رفاكلا ىري ال كرش كرشلا امنإ الأ ،ةدّيشم

 ،مهلاح ناسل لوقي ،اليحتسم مالظ آلإ هوري مل ،اليصأوأ دار اورظن اذإ مهف ،هرفكأ

 هل هللا لعجي مل نمو ،رومت اهتاملظب يتلا مهلا ةروماط مهنيعأ ءاوضأ تذخأ اذإ

 8داقرلاب مهل ىنأف ،داتقلل كوش لاحتسا ضجابيدلا ىلع اوعجطضا اذإ مهف ،رون نم هلامف أرون
 ول ةلمجلابو ،دارملا ّيرمب مهل ىنأف .داوقألا لظنح ديبه الحتسا ،زاوهألا ركس اومضق اذلو
 .نيصلا ندكرك رعذلا نم اهمهوت ،نيميلا وأ راسيلا ىلع ةلمن لجر مهدحأ ىلع تبد

 ،راونألاب ةعئاشلا اهعئاشو رجت ةدشرم نب رصان دّيؤملا مامإلا نامأب نامع امأو
 ،راصمألاو ىرقلا نم ةعساشلاو ةينالا ىلإ اهراونأ عاونأب اهرارسأ قئاقد يرستو

 اذه شمل ،نورظانلا اهرصان ةرضنل ترظن اذإ «نوجش ثيدحلاو اهلاح ناسل لوقي
 رعاشم لضفلا بحالم يف هل ،كسان لداع مامإ نم هرد هللف نولماعلا لمعيلف

 ةموثرج هلدعب تامأو .لامعألا حلئصب ىدهلا ايحأ دق يلو نم كيهانو ،كسانمو
 يف امَع ىفكو هنع هللا يضر هنم ىند وأ ىأن اذإ كسانلا لوقي ،لالضلاو يغبلا

 :ارعش هتايح مايأ هرخفك هتافو دعب هرخفو ال فيك روطسلا يف هدمح نم رودصلا
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 ايحملا يف قرشي ءايلوألا امنإ

 دعلاب براغملا و قرشلا ١ ورمع

 دمح هل روذص يفو روطس يف

 تاسملاو مهرون هللا كل

 تاكربلاب دالبلا اونضأف ل
 تايحلا و هتوم يف ح انث

 ا""تاقثلا روغث هب ترالأ

 نولاوم هلو .نوضار ةماقتسإلا لهأ هنعف ،اًبلو تامو ،أَّبقن شاع ،َئتف رد هللف

 عيبر نم نولخ رشعل ،ةعمجلا موي تفلخ ريغ نم ىوزنب هتافو تناكو ،نولوتم
 هب باوصلا قطنأ امع هتلود مايأ ةدم امأو ،فلألا دعب نيسمخو عست ةنس .رخآلا

 تاكئاف دئاصقب هرصع ء ١ رعش هتثر دقو نس نورشع و تس ٠ ٨٦ ١ [ ةنسلأل ١

 تلقف ،ةةيئولؤللا ةقرشملا ةيلادلا ةديصقلا هذهب انأ هتيثرو .تا رصتخمو تالَوطم

 :ارعش

 دشرم نب ربق رونلا ضمو ضحم ىوح

 هيعس قلأت بدن نم هللف

 ةيالو ءاول ىزعي هلل مابإ

 متعمس له الأ يم للئاق مكف

 ىرولا اهيأ متدهاش هلبق لهو

 لضاف لك هكبيلف لق ش كل

 ىدهلاو رصان تام امل رصنلا ىكب
 نعاط فك له رسلا ناسل لاقو

 هدعب نعطلاو برضلا رح تام دقل

 ربنم لك أمد يكبي رصان ىلع

 4ُلجي يلو بدن نمشاهل
 الاب نيدلا رصان الدع ناك دقل

 دهشمب دمح ولخي مل هلو الخ

 دتهم لك هب ىعسي ىده رونب

 دتجي ةًَولألا رشن هرشن نمف

 دحلمب مضخ ىدوي نأ لبق ىوث

 دملجو برت تحت تراوت سمشب

 دهعمو عبر لك يف ايحلا عمدب

 دنهم لك دمفغلا يكابي ىحضأو
 دتعم بلق هدعب نم اهب لسي

 دّێؤمل هدعب داهج نم الأ

 دجسم لك ئ وج يكبي رصان ىلع

 درجم لقع لك هيلع يشيو

 دص مراص يذ لك هبحطصي ملو

 ةينامعلا ةيخبراتلا و ةيبدأل ١ رداصملا يف ةدوجوم ريغ ةديصقلا نأ نيبت قيقدتلا و ثحب أا دعب )١)

 .هذه هتطوطخم يف قيزر نبا انل اهظفح ،ىرخألا
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 همزعب حافكلل ئلجت ام اذإ

 ةشاشح داهجلا قوس يف عاب دقل

 همزع ولي مل ءادعألا نع يلو

 هنانجال ذإ راينتلا ةرص ىلق

 دجسمو يدن يف رون ضمو هل
 قطان لك لسف ىورت ه نيهارب

 غزبم رونلل حاضولا ههجو يفف

 ىثنا اذإ ينثي نصغلا هيلع داكي

 ىدهلا نم رثم رايندلا نم لقم

 ةشاشب باحصا نيب هل بيهم

 ّيُّس لك هنود را

 ىغولا يف لساوعلا نعط السع ىري
 ىربنا هتمامإ أموي تركذ اذإ

 ةبيهو ملعو ملح يف قاف دقل

 ةودق نيلا يفو ىوقتلا يف ناك دقل

 ةه رهدلا تاحداف اذل

 ه ذل ١ ) ٥ -
٠ 

 ةبكنب ت

 هنود دئادشلا يف ىوضر نإ ١لأ

 كسانل باوثلا ىف ذ أرخف قبي ملف

 هتايح يف ًامساب اقلط نيللا ادغ

 ىغولاو سابلاو سانلا هتدقف دقل

 هتا هللا ةمحر هيلع اولاقو

 عديمس وهو ءاديبلا قروت هب

 دبلاب ةلاسبلا لهأ هب تراشأ

 ديشم رصقب اروصقم كي ملو
 دمغم ريغ مهماه نع هماصمصف

 دجسعو نيجل يف دادو هيلإ

 يدنلا وأ هنع بارحملا ةَرك لسف

 دلجم لك نهنع لسو بيلزأ

 دقوتملا ههجو نم (انييغلا) نإف
 درغم لك دمحلا هيلإ وليو

 دفدفو عوبر يف يداعألا ديبي
 دبكأ و رجنب زخو ىدعلا يف اهل

 ددؤس رخف يف هيكحي ديس امف

 درخ ةقير بضعلا ماسحلا قيرو
 ]٨٦١[ دقوتلا ريثك رون اهركذ ىل
 درفتم كماس دجمل ٥ جو

 يدتقي نيلا هب ىضري نم لك هب
 دوأتي مللو لين نع كسامت

 دبزم لك ىغولا ساج نإ هاشخيو

 دجمل ىلعلا يف أدجم قبي ملو

 ديقملا يشم باصنألاب شمي ملو
 درصُي ملهدجو هيلع لكو

 دّعتملا ةودق ارهط ناك دقل

 درفغملال يدنهلا درغ اذإ

 ةينامعلا ةيخيراتلاو ةيبدألا رداصملا يف ةدوجوم ريغ ةديصقلا نأ نيبت قيقدتلاو ثحبلا دعب أ')
 .هذه هتطوطخم يف قيزر نبا انل اهظفح ،ىرخألا

 ٢٦٩



 )١( دمحم برو ىضري هتريسب دمحمف ى روللا رغث نم دمحلا هل

 نم يل حال ام اذهف ،دابعلا بر ةمحر هيلع ،داّبْعلا دجاسم عم ىوزنب هربق ناكو

 امم هللا رفغتسأ انأو ،ةياردلا لهأ نع ةياورلا درجمل ،هربخ ربخ عئاشو ،هريس انس

 يقيفوت امو ،باوألا بئاتلا ريغ اهلاني ال يتلا ةرفغملا هلأسأو .باوصلا هيف تفلاخ

 نم نيرثانلاو نيمظانلل ةقئارلا ةريسلا هذه كلس مظن نم غارفلا ناكو كاب الإ

 دحاوو نيئامو فلأ ةنس ،نيملاعلا بر تاولص هيلع نيمألا دمحم انديس ةرجه

 نبا ليلس .قيض لك عفد نيملسملا نعو هنع هبر لئاسلا اهكلس مظانو ،نيتسو

 [٢٦٨].قيزر

 : فيس نب ناطلس مامإلا

 نب كلام نب ناطلس نب برعلب نب كلام نب ناطلس نب فيس نب ناطلس مامإلا

 رصان مامإلا همع نبا هيف تام يذلا مويلا يف ةمامإلاب هل عيوب ، يبرعيلا برعلب

 رخالا عيبر رهش نم نولخ لايل رشعل ةعمجلا موي وه و ، هللا همحر دشرم نبا

 يف رمش و ، لدعلاب ماقف ، ةيوبنلا ةرجهلا نم ةنس فلأ و ةنس نيسمخ و تس ةنس

 راس و ، حرطملا و طقسم يف ىراصنلا نم يقب نمل برحلا بصن و ‘ هللا تاذ

 ببس و ، ىراصنلا نم امهزتبا و ة حرطملا و طقسم حتف و ‘ هللا هرصن ىتح مهيلإ

 ، ةعيبلا هيلإ تضفأ و ، هللا همحر 0 دشرم نب رصان مامإلا تام امل هنأ امهل هحوتف

 رئب وحن حرطملاب ماقأف ، ىراصنلا ىلإ فلد ىتح ةلئالق أمايأ الإ ىوزنب ثكمي مل
 و لمرحلا حيس ىصقأ ىلإ اهنم هركسعم دح ناك و ث دنجلا نم هعم نمب الورلا

 ةفلدلاب هموق رمأ سمشلا تعلط ام لك ناكف ، ديدع و ةدع لامكب تيس راد ىصقأ

 ىراصنلا نوماريف ، رمأ امك اهيلع نوضكريف ، اهجورب رئاس و حرطم نصح ىلاإ

 ىلإ عفادملا و قفتلاب جوربلا رئاس و نصحلا نم مهنوماري ىراصنلا و ، قفتلاب

 لك يف طقسمب هعينص كلذك و ة ركسعملا ىلإ هركسع عجريف ‘ رصعلا ةالص رخآ

 . موي
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 فورعم خيشلا مهنم رصعلا كلذ هيبأ بحصو هوبأ دهش نمم دحاو ريغ ينربخأ

 دقو ،مهريغو ،أ')يعادبلا ديمح نب رطاخو ،ملاس نب ديمحو ،يغياصلا ملاس نبا

 نيكلاملا ىراصنلا نأ ،ةنياعملا عم ةنئاكلا ةحصلاب ضعب يف هضعب مهنم لك لخد

 ةلآو لاجرلا نم نهيفو ،ماظع بكارم ةعبرأ مهل تناك ضح رطملاو طقسم ةدلب

 نيضباقلا مهباحصأل ةرصن نيبكرم حرطملا ىلإ اوفرصف ،ريثك ءيش برحلا

 يمرو ،فيس نب ناطلس مامإلا باحصأ عفادملاب نومري ،جوربلا رئاسو نصحلا

 عجارت ىتح .لصفنم ريغ لصتم عفادملاب مامإلا باحصأ نيبكرملا باحصأ
 طقسم نوكلاملا ىراصنلا دم دقو : اولاق مهركسعم ىلإ مامإلا باحصأ نوملسملا

 دمحم يبأ تيب العأ يذلا جربلا يف اهلوأ .ديدح نم ةليوط ةلسلس اهجورب رئاسو

 ةةياوآرلا ةعلق ىلع فرشملا لبجلا يف هلباقي يذلا جربلا يف اهرخآو ،قيزر نبا

 كلذ يف نكي ملو ،يديعسوبلا ديعس نب دمحأ مامإلا نب ناطلس ديسلا اهانب يتلا
 لب ،جرب هلباقي يذلا لبجلا يف الو ،جرب يبأ تيب هالعأ وه يذلا لبجلا يف نامزلا

 ديسلا نهثدحأ دق ،ةعلقلاو ناروكذملا ناجربلاو ،هميظع هموب اهنم دحاو لك يف ناك
 ةديدح نم أررُس اهرخآ ىلإ ةلسلسلا كلت لوأ يف لعجو : اولاق ،مامإلا نب ناطلس

 اذإف ضرألا نع اعارذ نوسمخ هذه ةلسلسلا عافتراو ،الجر نيسمخ ريرس لك يف

 الضف ،مهيلإ لوصولا نع مهوعنميف ،قفتلا صاصرب مهومر نوملسملا مهيلإ فلد

 نم ءاملا هيلع اورجأو اميظع قدنخ روسلا نود اورفح دقو ،روسلا ىلإ اولصي نأ

 ةتس ىلإ كلذك مهنيب رمألا لاز امف ،اعارذ نيرشع قدنخلا ءام ضرع ناكف ،رحبلا

 نم ح رطملا نصح لاصيتسال الو طقسم روس لوخدل نوملسملا دجي ملو .رهشأ

 ،لاتقلا ىلع مه ربصو ،مهبرح مقافتو ،مهسأب ةوقو ،مهرذح ةدشل ،اليبس ىراصللا

 اهريغ مهلو ،هوج ةريبكلا مهدلب ينعأ مهتيالوو ،«سيكتربلا ىراصنلا ءالؤه مساو

 رصاع ذ يرجيلا رشع يداحلا نرقلا يف شاع خ رؤم ۔خيش : يعا دبلا ديمح نب رطاخ )١)

 هذهل اوخرأ نمم ناكف ،يديعسوبلآ ديعس دمحأ ةرمإ تحت ،طقسم لوخد تبكاو يتلا ثادحألا

 ٥٧. ص ،نامع مالعأ ليلد رظنا .ةرتفلا
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 .الامو ًاسأبو ةوق ىراصنلا رئاس نم دشأ مه نامزلا كلذ يف اوناكو ،ةريثك نادلب

 مايأ انأ تنكو : لاق ،ةنس يتئام شاع دقو ،أ'"باصقلا نسحم خيشلا يل يكحو

 عنصت سيكتربلا نأ دحاو ريغ تعمسف ،زاريش ةدلب يف ليخلا ةبقع سيكتربلا عنصت

 اهضعب ىلع ةرتاوتم مهبكارمو ،مايرو حرطملا ىلع ةفرشملا حرطملا نم ةبقع

 هذهل مهفيصرت ناك هبو ،ماير ىلع اهنادلب نم اهلمحت يتلا راجحألا حرطت . اضعب

 اذكه ىلإ ةةدحاو ةرجح ىلإ حرطملا الو طقسم راجحأ نم اوجاتحا امو ةبقعلا

 .همالك ىهتنا .لاجرلاو لاملا يف مهتوق تغلب

 طقسمب ليكو هلو ،ةريرف ىمسي لجر حرطملاو طقسمب نيذلا ىراصنلا ريمأ ناكو

 ةليمج ةنبا هلو .رقبلاو رحبلا دبعي ،ناينابلا بهذم هبهذم ،ةليبكس ىمسي ةرفكلا نم

 يف هل لذبو ،ةريرف ينارصنلا هنم اهبطخف ،اهل داهن نبي مل نسلا ةريغص ةروصلا

 فالخ ببسب هيلإ رذتعاو ،اهب هجوزي نأ ةليبكس ضري ملف ،أريثك الام اهجيوزنت

 ةليبكسو ،رمخلا نوبرشيو ،اهريغو رقبلا موحل نولكأي ىراصنلا نأل ،مهنيب بهذملا

 لكأي نم لك مهدنعو ]٨٦٣[ ،موحللا نولكأي الو .رمخلا نوبرشي ال هبهذم لهأو

 ضرألا ءلم مهل لذبي ولو ،مهتانبب هوجّوزي نأ زوجي ال رمخلا برشيو موحللا

 هتنباب هجوزي ال ةليبكس نأ هعم حصو ،جيوزتلا نم ىراصنلا سيئر سئي املف ابهذ

 .اهرك كنم اهتذخأ الإو ضر كلتنباب ينجوزت مل نإ :هل لاقو ،هددهت .ضر
 .ةعاطو اعمس :هل لاق “باذعلاو باصتغالا هنم يشخ اسلف ،مالكلا هيلع ظلغأو

 نم سورعلا هجاتحت امم اهل غوصأ يك ،انامز ةنس ىلإ ينلهمأ نكلو ،اهب كجوزأل
 ينإف ،انؤاسن هسبلت يذلا يلحلا هعنص فرعي دحأ ام طقسم كدلب يفو ،يلحلا

 ةفورعملا يدم نم ةبرتقم دنهلاب ةدلب يهو شةجنان ةدلب ىلإ يلبق نم ًادحأ لسرأل

 يف دحأ مه رظاني ال ،ةمكحملا يلحلا ةغايصب نوروهشم هذه ةجنان غاَوصو ،شتكب

 رشع يناثلا نرقلا يف شاع . خ رؤم ۔“ خيش » يمجعلا باصقلا نسحم : باصقلا نسحم )١)

 . اضبلأ هيبأ نعو ،هنع قيزر نبا خرؤملا ذخأ و هرصع يف ترج يتلا ثادحألل خرأ ي رجهل ١

 ١٤٣. ص ‘،نامع مالعأ ليلد رظنا
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 ردغلا ةليبكس رمضأ دقو ،اهيف مهل ةنال بهذلا يلح يف اميسال ،ةمكحملا ةغايصلا

 لعج ،كلذ ىلع ىراصنلا سيئر هباجأ املف .جيوزتلا ىلع هوهركأ امل ،ىراصنللل

 هربخأو ،هدي ىلع حرطملاو طقسم حتفب هدعيو ،أرس فيس نب ناطلس مامإلا بتاكي

 هروفنو ،جيوزتلا لبق نم ىراصنلا نيبو هنيب ىرج امع هل اهثعب يتلا هبتك يف

 كل لوقي ةليبكس نإ ،مامإلا اهيأ :هل لاقف الوسر هيلإ لسرأ مث كلذ ببسب مهنع

 نم ادحأ رذت الو ،طقسم ىلع مكبوكرب هباتك كيتأي ىتح ،كركسعم يف كسامت

 ىلع ةشرولاب هباتك كاتأ اذإف برحب حرطملا لقاعمو طقسم ىلإ يضمي ،كموق

 نم ىراصنلا يف هعنصيس امب هربخأ و .ركسعملا يف ةدحاو ةعاس يناوتت الف طقسم

 يضفي دحأ ال نأ هموق رمأو ،ةةضكرلاو ةفلدلا نع كلذ عم مامإلا كسامتف .ةليحلا

 يذلا ىراصنلا سيئرل ةليبكس لاقف ،كلذ ىلإ هوباجأف ۔ح رطملا ىلإ الو طقسم ىلإ

 نب ناطلس مامإلا نم انيلع راصحلا لاط دقل ،ناطلسلا اهيأ : جيوزتلا هنم دارأ

 لاجرب نامع نم موي لك يف هيتأي ددملا نأ ينغلب دقو ؤ انع لحارب وه امو ،فيس

 مدق دق امهيف يتاوللا كربلاو .هتوق تفعضو ێمدق دق نينصحلا دورابو “برحلا ةلأو

 نأ ديدسلا يأرلاو ةلتاق ةلع نم ملسي ال هنم برش نمف ،دودلا هيف رثكو ،نهؤام

 اذإف ،ديدج ءامب نهألمنو ،ديدج ءامب كربلا رّيطنو ،رحبلا يف كربلا هذه ءام بصن

 نم هجرخنل دورابلا نإ مث .ةفآ نهئام برش نم شخن مل راصحلا هنيبو اننيب لاط
 ،كلذ ىلع ىراصنلا سيئر هباجأف ،ناك امك داسفلا دعب دوعيف ،ةيناث هقدنف ،نينصحلا

 املف ،اهيف هقابشإ طارفإو ،هتنباب هفغشو ،جيوزتلاب هل هناع ذإ لجأل ،هفلاخي نأ هركو

 ءاملا نم ةرطق نهيف ام كربلا تيقب و ة نينصحلا نم دورابلاو ءاملا ةليبكس جرخأ

 لوقي :هل لاقو ،فيس نب ناطلس مامإلا ىلإ الوسر لسرأ ف دورابلا نم ةرذ ال و 4

 نمب طقسم ىلإ ضكرأ .سمشلا غوزب لوأ دحألا موي نم ناك اذإ : ةليبكس كل
 نكي مل دحألا موي يف نإف كموق نم ركسعملا يف ادحأ كرتت الو ،موقلا نم كعم

 اوبصنا ،روسلا ىلإ متلصو اذإف ،حالسلا عضوو ،رمخلا برش ألإ اهيف ىراصنلل
 ىلع اوضكراو .نهيف موقلا ضعب اوكرتا ،هباوبأ متكلم اذإف ،ملالسلا امهيلع
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 اذكو ]٨٦٤[ اذك عنص دق هنإف ،ملالسلا اهيلع اوبصناو .ركسعلا ةيقبب نينصحلا

 دقو طقسم ىلع موقلا نم هعم نمب مامإلا ضكر .دحألا موي ناك املف ،ىراصنلاب

 ىلع اوعضوف ةيقدنبب مامإلا موق مهنم مار ىمر امف «ىراصنلا ىلع ركسلا بلغ

 ،نينصحلا ىلع اوضكرو ،نهيف اوأر نم اولتقو ،هباوبأ اوكلمو ،ملالسلا روسلا

 اولتقو ،ةريثك الاجر ىراصنلا نم امهيف اولتقو ،امهولخدف ،ملالسلا امهيلع اوبصنو
 نيدحوملا حامرو نيملسملا فويس نم ىراصنلا نم دحأ ملسي ملو ،مهعم اريرف نم

 براحم ىراصنلا نم قبي ملو ،ةفاك طسم لقاعم مامإلل تعضخو ىاليلق الإ

 يذلا وه هجربو ،مهناعجش نم عاجش وهو ،هتيربك ىمسي مهنم لجر الإ ،نيملسملل

 مهيلع ضكريو ،نيملسملا براحي هتيربك قفطف ةياغلا هذه ىلإ هتيربك جرب ىمسي

 ىلإ هعم نمو وه عجر راهنلا فصتنا اذإف .راهنلا فصن ىلإ حابص لك يف

 فيسلاب نيملسملا نولتاقي حالسلا نيكاش لجر ةئامعبرأ هباحصأ ةدع ناكو ،هجرب

 نامألا مامإلا نم اوبلط الو ،مهنم جربلا لاصئتسا ىلع نوملسملا ردق امو ،قفتلاو

 ىلعو هيلع اوبثاوتف ،نيملسملا ىلع موي تاذ اوجرخ ،هموقو هتيربك نإ مث ،مهل

 عم لعج نم باخ ربكأ هللا :ذئموي نيملسملا راعش ناكو «يراوضلا دوسألاك هموق

 .هتيربك نع هتيربك باحصأ فشكنا ،مهيلع نوملسملا تربك املف .رخآ أهلإ هلل
 .هسفنب نيملسملا دلاجي هتيربك يقبو ،ماغرضلا ثيللا نم مانغألا رارف اورفو

 فويسلا هلاصوأ تقزمو ،اعيرص ضرألا ىلع هوقلأ ىتح ،فويسلا هيف اوعرشأف

 .طقسم يف زبلا قوس يف هتيربك اهيف لتق يتلا ةعقولا هذه تناكو ،قّزمم لك
 لصأتسا امل ،فيس نب ناطلس مامإلا نأ ،نينسملا خئاشملا نم دحاو ريغ ينربخأ

 رئاسو ح رطملا نصح هل حرطملا نصح مهنم ضباقلا ملس ىراصنلا نم طقسم

 مهل زهجف ،نامألا هنم بلط اًمل .هباحصأ لتقو ،هلتق نع مامإلا ىهنو ،اهجورب

 بكارملا عبرألا تيقبو ،هوج يهو ،مهدلب ىلإ طقسم نم اوربعو ،مهدوزو ابكرم

 املف عفادملا نم عفادملا ديدح صاصرب ح رطملاو طقسم ةعقر ىمرت ىراصنلل يتلا

 نفس ىلع مهرحب ىلإ اوعسف ،لاجرلا مهيلع مامإلا زهج ،نيملسملا يف مهاذأ رثك
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 ةعبرألا ىلع اوعمجتف يشاوملا ةّيحالطصالا ةغلب ةماعلا اهيمست يتلا يهو ،راغص

 اولتقو .نه وكلم ىتح ،عفدملاو قفتلا صاصر نهنع مهي ملو ،ةروكذملا بكارملا

 .ةفاك ىراصنلا نم نهيف نم

 يتلا ةعقولا موي يف ،نيملسملا نم الجر نأ ،ةنسملا خويشلا نم دحاو ريغ ينربخأو

 .هيلع ملسملا بثوف ،حالسلا يف كاش ىراصنلا نم الجر فداص ههتيربك اهيف لتق
 ىلع ىراصنلا هتبصن دق ةديدحلا نم عفدم زجعب ذالف ،هعبتف ،هنم ينارصنلا رفف

 عفدملا كلذ بنذو ةيذخف عطقف ،هفيسب ملسملا هبرضف ةريزجلا مامأ بشخ نم لجع

 ةبرض هللاو ،نيملسملا نم هيلع رمي نمل لوقي ينارصنلا كلذ لعجف ،ةدحاو ةبرضب
 هيذخف عطقو هبرض يذلا لجرلا نإ : ليقو تام ىتح ،ةدحاو ةبرض هللاو ،ةدحاو

 مامإلا نحش اّسلو ،ملعأ هللاو ]٨٦٥[ تفيس نب ناطلس مامإلا وه ،عفدملا بنذو

 لاقي ،نيملسملا نم ةقث لجر امهيلع ىلوو ،برحلا ةلآو لاجرلاب حرطملاو طقسم

 ،ىوزن رقع لهأ نم ،ناميلس ينب نم ،ناميلس نب حلاص نب هللادبع نب ناميلس هل

 ىوزن ىلإ عفتري نأ لبق ،ناميلس هيلإو رمأو ىوزن ىلإ هموق رئاسب عجرو

 ضنيملسملا ةلودل مهتناعإ ضوع ،مهنع ةيزجلا عفرو ،هبحصو ةليبكس ىلإ ناسحإلاب
 تيب لهأ ىلع ذخؤت ال يديعسوبلا ديعس نب دمحأ مامإلا ةلود مايأ ىلإ ينغلبف

 امايأ ألإ ثبلي مل ،ىوزن ىلإ فيس نب ناطلس مامإلا لصو املو .ةيزج ةليبكس
 نب ناميلس هيلإو ىلإ بتكو ،دنهلا برح ىلإ ددعلا ريثك أشيج ثعب نأ ىلإ ،لئالق

 راغص بكارم يف مهبكرأو ،هرمأ لثتماف ،دنهلا ىلإ زاهج لمكأب مهزهجي نأ هللادبع

 ويدلا ىلإو ،اهولصأتساف ،دنهلا نمد ىلإ اوفلدف ،برح ةلآ لمكأو ،داز متأب رابكو

 ةَمج ًامناغم اومنغو ،أريثك قلخ رافكلا نم اولتقو ،رافكلا نم اهوملطصاف شةنجانو

 ةمينغ نم ىوزنب فيس نب ناطلس مامإلا اهانب يتلا ةعلقلا نأ تاياورلا تقفتاو

 نيب وه يذلا شةكربلا جلف ثدحأو ،ةنس ةرشع يتنثا مت نأ ىلإ ،اهناينب تبثو ،ويدلا

 ،مئانغلا نم لاملا مامإلا عم رثكو .ةفاسم برقأ هنأ يكزإ ىلإو ،ىوزنو يكزإ

 عيبلا نم هلام رثكو ،تاراجتلا ىلإ تفتلا هنأ معزف ،هتمامإ يف ملكتم ملكت امبرو
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 لصف اذه همعزي هنأكو “باوصلا باصأ ام اذهب هنع ملكتملا امنإو ،ءارشلاو

 .هتسملا خويشلا نم دحاو ريغ هنع يل ىكح امم ،هللا ءاش نإ حيحصلاو ،باطخلا

 ةريهشلا نادلبلا ىلإ لاجر ةلمج ثعب دق هللا همحر ،فيس نب ناطلس مامإلا نأ

 ،ليخو عوردو فويس نم ءارغلا ةلودلا هب ىوقت ام اهنم اورتشيل ةةريطخلا فحتلاب

 هلبق نم الجر مامإلا ثعب دقو : اولاق .نيملسملا زع هب لصحي امم ،كلذ ريغو

 ةلود اهب ىوقت يتلا ،ةريطخلا ءايشألا نم اهيف دجي ام يرتشيل ،نميلا ءاعنص ىلإ
 نانعلا كلذو ،سرف نانع موسي ًالألد ءاعنص قوسب لجرلا كلذ دجوف ،نيملسملا

 فاخ فلأ ةئام نمثلا نم غلب املف نوبزلا هيلع ماقأف ،ةنيمثلا رهاوجلاب عتصرم

 غلب دق هنإ ،هسفن يف لاقو ،نانعلا كلذ هل هئارش يف مامإلا همئ ال مامإلا بحاص

 : هل لاق ،مكلذب هربخأو ،مامإلا ىلإ عجر املف ،هئارش نع كسامتف ،هنمث يف دحلا

 رذت الو ،نمثلا نم نوكي امب ،هارتشا يذلا نم نانعلا كلذ يرتشأو ،لاحلاب عجرإ

 ۔ءاعنص ىلإ لصو املف ،هموي نم لجرلا عجرف ،انب نومكهتي هموقو ءاعنص كلم

 تنأ :هاتأ امل هل لاقف هدصق هب َربْخأ املف ،نانعلا كلذ ىرتشا يذلا لجرلا نع لأس

 دق :لاقف ،نيكلب :لاقف ،هايإ ينعب : لاقف ،معن :لاقف ؟كلب نانعلا تيرتشا يذلا

 كلم ملع املف ،مامإلا ىلإ هب عجرو ،هنم هضبق ،نيكللا هيلإ ملس املف ،هتيرتشا
 ريثك كلمل فيس نب ناطلس نامع مامإ نإ :هئارزول لاقف ،هبلق لجو كلذب ءاعنص

 مامإلا بتاكي لعجف ،هملاسن مل اذإ هنم رطخ ىلعل اننإو ،لاجرلا ريثك ،لاملا

 .هل هتبتاكم يف دايقنالاو ناعذإلا هيلإ رهظيو ةةريطخلا فحتلاب هيداهيو

 اهنع بهذو ،نامعب ملعلا رودو ءاملعلا ترثك فيس نب ناطلس مامإلا نمز يفو

 تحارتساو ،نامألا هب ]٨٦٦[ اهل لصحو ،نامع ترمتعاو ،ناودعلا لهأ نم ملظلا

 .راطمألا ترثكو ،راعسألا تصخرو قةينالعلاو مهرئارس هتركشو شةّيعرلا

 بجتحي مل ،ةيعرلل بناجلا نيل ،راَهقلا هلل اعضاوتم وه ناكو ،رامثألا تحلصو

 ءاينغألاو ءارقفلا عم سلجيو .ركسع ريغب قيرطلا يف جرخيو ،ةيضق يف مهنع

 لزي ملو ،هجو ةقالطو ةشاشبب مهريبكو مهريغص ىلع ملسيو ،ةسالسب مهثحيو

٢٢٦



 ىحض لا همحر ،تام ىتح ،ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألل ًارمشم امئاق

 تام اسل ربقو ،ةنس فلأو نيعست ةنس ةدعقلا رهش نم رشاعلا نم ةعمجلا موي

 .اعيمج هللا امهمحرو ،هنع هللا يضر ،دشرم نب رصان مامإلا ربق ثيح ،ىوزنب

 ةنس هيف تام يذلا مويلا ىلإ ةمامإلل هيف بصن يذلا مويلا نم هتلود ةدم تناكو

 .ملعأ هللا و ةنس نيعبرأو

 :ناطلس نب برعلب مامإلا

 نب ناطلس نب برعلب نب كلام نب ناطلس نب فيس نب ناطلس نب برعلب مامإلا

 برعي نب محازم نب ريمح نب ناطلس نب برتي نب دمحم نب برعلا يبأ نب كلام

 لب :ليقو هيف هوبأ تام يذلا مويلا يف ةمامإلاب هل دقع ،يبرعيلا كلام نب دمحم نبا

 رهظأ ةةمامإلاب هل عيوب املف .باوصلاب ملعأ هللاو ةرهشب هيبأ توم دعب هل دقع

 هتصقو هيلإ دمحلاب اوعاذأو ،هيلع تشأو ،ةّيعرلا هتركشف .ناسحإلاو لدعلا

 افوؤر ةّيعرلابو ،أميرك أداوج الجر اذه برعلب ناكو هيدل ثكملا اولاطأف ،دوفولا
 ('نيربيب عاتتمالاو ةزازعلاو عافترالاو ةوقلاب روهشملا نصحلا ىنبو ،اميحر

 ةسردم نيربي نصحب ماقأو ،هيلع نابكرلا تدفوو ،هيلإ ىوزن نم لقتناو [نيربج]

 ءاملعلا ىلع ضافأ و ةبلطلا اهيف ءاملعلا تسردف ،ملعلا ةبلطلو ءاملعلل ةفيرش

 مهيلإ تحضلأف ،تافتلالا لكب مهيلإ ةشاشبلاب تفتلاو ،تاماركلا ميدب نيملعتملاو

 ةهيقف ملاع ةفيطللا ةسردملا كلت نم الخ امف ةفيرش هب مهمايأ و ،ةفيرط هتاقوأ

 يف نيملعتملا نمف ،ةغالب رثنلا يف هلبسلو ةةعارب مظنلا يف هل بيدأو ،هيبن ملعتمو

 نب دمحم نب ديعس خيشلا ةذباهج ءاملع كلذ دعب اوراصو ةفيرشلا ةسردملا كلت

 نب ناطلس مامإل ا هدلاو ةايح يف ناطلس نب برعلب مامإلا هانب ؤ نيربج نصح وأ :نيربي نصح )١)

 ةنس هيف نفدو يفوتو كيلع ) ضرأل ١ ديق) ناطلس نب فيس هوخأ هع زان لوأل ١ ناطلس نب فيس

 ٢ ص خيراتلا يف نامع :رظنا .م. ٠ ٢٧-٢٧١.
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 ،رعشلا ملعب نيجهللا نمو ،امهريغو ")نانس نب فلخ يرفاغلا خيشلا ناديبع

 نب دشار سيئرلا يسبحلا خيشلا :مهنم ،ءابدأ بيذهتلاو بيدأتلا دعب اوراصو

 نب رماع نب برعلب نب ناميلس ملاعلا خيشلا هقح يف لاق ىتح ،سيمخ نب هعمج

 ناميلس نب دمحم ينب نم وه يذلا أ""برعلب نب هللادبع نب برعلب نب هللادبع
 ىرق نم .خ راص ينب نيت ةامسملا ةيرقلاب يسبحلا دلو : ينامعلا يوزنلا يرقعلا

 ىلع ،ةيدمحملا ةرجهلا نم فلألا دعب نينامثو عست ةنس يف نامع نم ةرهاظلا

 نبا وهو ،اهنم لقتنا مث رهشأ ةتس نبا وهو دمرف ،مالسلاو ةالصلا لضفأ اهبحاص

 نب ناطلس نب بروعلب مامإلا نكس يف ،نيربي ةيرقب لزنو هوبأ تام دق ،نينس عبس

 ةياغ ]٨٦٧[ هيلإ نسحأو ،اهب هابرف .ينامعلا يبرعيلا برعلب نب كلام نب فيس

 مولعلا نم هللا ءاش امو ةغللاو فرصلاو وحنلاو نآرقلا هلظ يف ملعتف ،ناسحإلا

 ىلإ اهنم لقتنا ،مامإلا اذه تام املف ابيدأ قذاح ابيرأ ،أديجم ارعاش جّرخو ةديفملا

 نب فيس ماميلا ديسلا هيخأ نكسم ،نامع نم قاتسرلا ةيحان نم مزحلا ضزلأ

 لحترا تام املف ،تام نأ ىلإ ،لاح لمجأ يف هعم اهب ماقأو ،هدعب كلاملا ناطلس

 حدم دقو :تلق .همالك ىهتنا ناطوألا نود نطوم اهذختاو ،نامع ىوزن ىلإ

 نب ناطلس نب برعلب مامإلا ديسلا اذه يسبحلا سيمخ نب هعمج نب دشار خيشلا

 :ا رعش اهعلطم ىتلا ،ةينونلا هتديصقب روكذملا فيس

 ،يرفاغلا ميثع نب نانس نب فلخ غيلبلا مظانلا ملاعلا ،هيقفلا خيشلا :يرفاغلا نانس نب فلخ ()

 رعش ناويد هلو ،لوألا فيس نب ناطلس مامإلل ايضاقو أيلاو ناك ،رشع يداحلا نرقلا ءاملع نم

 باتك" :اهنم ،رثألا يف ةريثك ةبوجأ هلو ،ناويدلا يف دجوت ال ىرخأ دئاصقو راعشأ هلو ،ريبك
 ١٢٥-١٢٦. ص ٣، ج ،نايعألا فاحتإ :دماح نب دومح ،يشاطبلا رظنا "نايبلا

 يف زراب رود مهل نيذلا نيخرؤملا دحأ ناك خرؤم ،ملاع :رماع نب برعلب نب ناميلس خيشلا ا"

 باتك هل ،يسبحلا رعاشلا فورعملا هذاتسا نع رعشلا ذخأ ،ارعاش ناك امك ،نامع خيرات نيودت

 ٨٢. ص نامع مالعأ ليلد رظنا ."نميلاو رازن بقانم ركذ يف نمتؤملا

 ٢٣٨



 نمزلا نم يضاملا اهجاه ةناهلو نكسلاو ناطوألا ىلإ رحت اهعد

 :ارعش اهرخآ يف لاق ىتح اليمج ءانث اهيف هيلع ىنثأو

 اني هريغ هيلع لضفي نمو هل باقرلا ونعت نم ريخ هنأل

 ةديصق يهو بذكي بذك يأ ،نيمي نام نم هلصأو ،بنذكلا :ةغللا يف نيميلا

 اتيب نوثالثو ةعست اهددع ،ةفيرط
 نيملعتملاو ءاملعلل لعج دق ،اذه برعلب مامإلا نأ ،تاقثلا نم دحاو ريغ ينربخأو

 .هكاوفلا نم كلذ ريغو ،ىولحلا نم لكأملا فرشأ نيربيب ةفيرشلا ةسردملا يف

 ،لابقإلا ةّيلكب ملعلا ىلع ألبقم ظفحلا عيرس ناديبع نبا خيشلا نإ :موي تاذ هل ليقف
 هيف دحأ هطلاخي الف ،نيملعتملا رئاس نع هلكأم دارفإ كل يغبنيف ؤ لوكأ لجر هنأو

 نم هيلع ردقي ام لكأيف ،نيمس سيت حبذبو ،نيز زرأ ةروم خبطب موي لك هل رمأف

 وهو ،ىوزن ىلإ نيربي نم لصفنا ىتح ۔ملعلا ىلإ هلابقإ مايأ هيلإ كلذ لعجف ،لكألا

 ناديبع نبا نإ : لاقف ۔صخش ينربخأو .باوجلا يف لئاسلا فوسي ال ،غيلب ملاع

 ىتلا هتفرغ ىلإ مامإلا هديب ذخأف مايألا نم موي تاذ أرئاز مامإلا ىلإ ىتأ .روكذملا

 وهو ،هلأسي مامإلا لعجف ،ىمعأ الجر اذه ناديبع نبا خيشلا ناكو ،نيربيب اهنكسي

 سجي لعج ،لكألا نم غرفو لكأملا يناوخ هيلإ تمدق املف ،باوج نسحأب هبيجي

 ةميق مك ،انالوم اي : هل لوقي وهو .نيمث يرقبع طاسب وهو ،ةفرغلا كلت طاسب هديب

 كلم ىلإ هادهأ دق امنإو ،هنمثب كربخأ ىتح هتيرش ام :هل لاقف ؟يرقبعلا طاسبلا اذه

 كلذ يطب مامإلا رمأ "ىوزن ىلإ مامإلا نع فارصنالا ناديبع نبا دارأ املف ،مجعلا

 )١) ص يسبحلا ناويد يف ةديصقلا صن رظنا ٣٧.

 )٢) ص كسفن ردصملا ٤٠.
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 ىوزنب هتيب ناديبع نبا لخد املف ،هيلإ هلوصو لبق هتيب ىلإ هيلإ لمحيو طاسبلا

 مادخ نأ هلهأ هربخأو ةرهبلا هعرصي نأ داكف ،هتفرغ يف أشورفم طاسبلا كلذ دجو

 اولاقو ،هذه كتفرغ يف هوشرفي نأ مهرمأو ،ىوزن ىلإ نيربي نم هولمح دق مامإلا
 .ارتاس كبحمل نكو ،ريسيلا لوبقب لتضفت :كل لوقيو ،كيلع ملسي مامإلا نإ :هل

 ،نيربيب موي تاذ مامإلا راز دق ناديبع نبا نإ :نينسملا خياشملا دحأ اضيأ لاقو

 تلكأ دق ينإ انالوم اي :هل لاق ،ىوزن ىلإ عوجرلا دارأ املف ،هيلإ نسحأو همركأف

 :هل لاقف ةنطابلا ةلخن رمت تلكأ ام ةياغلا هذه ىلإو ةةلمج تابيطلا لكآملا نم

 ،بيرق نع ةنطابلا لخن رمت ضعبب كلذك ثعبأل ينإف ،انيع رقو ،اسفن بط :مامإلا
 ثعبي نأ ،ليذلاب هلماع ىلإ بتك ،هنع ناديبع نبا خيشلا لصفنا املف ،هللا ءاش نإ

 امك هلماع لعفف ،ناديبع نبا خيشلا ىلإ ليدلا ليخن رمت نسحأ نم رمت بارج يفلأ

 ناديبع نبا تيب باب اذح باكرلا تخينأ املف ،اربكأ ملسو هيلإ رمتلاب ثعبو ،هرمأ
 د يق يف تمد ام ينإ :هلهأل لاق ،هب مامإلا هرمأ امب مامإلا لماع طخ هيلع ءيرقو

 امك وهف ،هاياطعب ينظهب دقف «شرفيو لكؤي ءيش نع مامإلا اذه لأسأ ال ةايحلا

 : يرعملا رعاشلا لاق

 رصخلاب طارخإلل رجهي بذعلاو مكترز ناسحإلا نم مترصتخا ول

 لهأ نم لجر هيلع دفو ميركلا مامإلا اذه نأ ،تاقثلا نم دحاو ريغ اضيأ ينربخأو

 ريهس ،نيدلا ريثك ،ىنغلا دعب أريقف هراصأف ،رهآلا هيلع ىنخأ دقو ]٨٦٨[ ةرصبلا

 نم لذلا حانجب هيلإ ارفف ،عارفصلاو ءاضيبلل هدي ةكلم دعب ةبرتم فيلح ،نيعلا

 ،هيلع سانلا ماحدزاو ،مركلا يف هطارفإ ىأرو ،هيلإ لصو املف ،نيربي ىلإ ةرصبلا

 ة هنع لصفنا نإ ىلإ ،نيموي الإ نيربيب ثبل امف ،هنع هرمأ ىفخأو ،ءايحلا هذخأ

 ىلإ لصو املف ‘ اهبكرف ، ةرصبلا ىلإ ةدصاق ةنيفس ىأر ، طقسم لصو املف

 لجرلا نإ :مابإلل ليق املف عومدلاب هانيع فرذت ،ًانوزحم هتيب يف يقب ةرصبلا
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 هبلطب ثعبف ،هجوت نيأ ىلإ يردن الو ،نيربي نم لحترا ،كيلع دفو يذلا ،بيرغلا

 مامإلا ربخأ ىتح ،رثأ ىلع هل اوفقو امف ،نامع ىلإ ةوزعملا نادلبلا لك ىلإ نابكرلا
 وهو ،اذكو اذك هربخ نم ناكو ،ةرصبلا باحصأ نم وه لجرلا نأ ،مانألا ضعب
 املف ،اهبكرف ،ةرصبلا ىلإ ةدصاق ةنيفس فداصف طقسم ىلإ طبه .كنع لصفنا اسل

 هيلإ ثعب ،كلذب هنع هربخأ نم هربخأ امك لجرلا كلذ نأش نأ مامإلا عم ققحت

 اباتك هيلإ بتكو ،رانيد فلأ ةئام هيلإ ذفنأو ،رحبلا قيرط ىلع هلبق نم الوسر

 اذإ :لوسرلا كلذل لاقو ۔نيربيب هيلإ همودق مايأ هنع هلاغشناب هيلإ هيف رذتعي اليمج
 ةرصبلا ىلع دفو املف .هتثرو ىلإ ريناندلاو باتكلا عفداف ،اتيم لجرلا كلذ تدجو

 فيلح هتيب يف هدجوف ،هدصقف ،هنع هوربخأف ،لجرلا نع لأس ،مامإلا لوسر

 لاق ىمالّسلاب مامإلا لوسر هحراط املف “باب لك نم هيلع مهلا لخد دقو ،باثتكا
 ارئاز هتيتأ دق تنأو ،مامإلا نم نذإ ريغب ةرصبلا ىلإ عوجرلا يف كرذع ام :هل

 يلع ىلوتسا ،سانلل همرك طارفا تيأر امل ينإ ،اذه اي : هل لاقف ؟ مارمو لاؤسل

 .سابقملاك مومهلا بهايغ يف همرك ناك ذإ «ضار هنع انأو ،هنع تعجرف ،لجخلا
 باتكلا هيلإ عفد املف ،سانيالا كل لصح دقف ل كيلع سأب ال :مامإلا لوسر هل لاقف

 ىللإ مامإلا لوسر عجر املو .ريطي نأ حرفلاو رورسلا نم لجرلا داك ،ىيناندلاو

 ،مامتهإلا دعب رورس يف راص دق هنأو ،ماملإلا عم هيلع لجرلا ءانثب هربخأو ،مامإلا

 لبق امل ۔أريثك أريخ انع هللا هازجف .انيلإ هترايزب انيلع هل لضفلا نإ :مامإلا هل لاق

 هناسحإو هدوج دوجوبو ىصحت ال مركلا يف برعلب مامإلا رابخأو .ريسي األاون اتم
 هيخأ نيبو هنيب تعقو ىتح نامألا ضحم هنم اهمعو ،نامع تقرشأ دق سانلل

 نم أريثك امهنأش نم باصأف ،نحملاو ةمقافتملا بورحلاو نتفلاو نحإلا فيس
 نم مهسوفن فلت ىلإ تتأ .تابوقع مهريغو دهزلاو عرولا لهأ خياشملاو ءاهقفلا

 ىوزن نم برعلب مامإلا جرخ مث ،مهتملك لوبقو مهئارأ امهئافتقاو ءاهفسلا عابتإ

 ىلإ راسف ،اهلوخد ىوزن لهأ هعنمف ،ىوزن ىلإ عجر مث ،لامشلا ةيحان ىلإ نيربيو

 لهأ رباكأ عمتجاو .برعلا ىلب راص دق برعلب نإ :ابحم هل ناك نم لاقو .نيربي
٤١ ٢ 



 رمألا يف لخد دق موقلا نم ريثكو ،ناطلس نب فيس هيخأل ةمامإلا اودقعف ،ىوزن

 ةفاك ذخأو ،هيخأ ىلع فيس جرخف ،دقعلل لوخدلا هكرتب بقوع دق ضعبو ةيقت

 الإ برعلب عم قبي ملو نامع لحاس ىلع يه يتلا نوصحلا ةفاكو ،نامع نوصح
 هيف لوطي .ليوط برح امهنيب عقوف ،هرصاحو كيلإ فيس راسف ،نيربي نصح

 نم اوجرخيل نامألا هباحصأ بلطف ،راصحلا يف برعلب تام ىتح ،حرنلا

 .نصحلا نم اوجرخف ،فيس مهنمأف ،نصحلا

 برعلب ةمامإب نيكسمتم اولازي مل ملعلا لهأ نم اضعب نإ :لوقي دحاو ريغ تعمسو

 نصح يف برعلب مامإلا ةافو ناكو ،هيلع غاب افيس هاخأ نأ نوريو ،تام ىتح

 يكحو ،ةنس فلأو ةنس ةئام ةنس مرحملا رهش نم ،نينثالا موي اهيف ربقو ،نيربي

 ىلاعت هلل ىلصو ،ىضوت ،راصتنالا هيلإ رذعتو ،راصحلا هيلع ًةتشا امل هنع

 بورحلا نم ]٨٦٩[ نيملسملا هللا حيريو ،هتيمي نأ لجو زع هبر لأسو ،نيتعكر

 .لاحلا يف هتامأف ،هءاعد هللا باجتساف ،فيس هيخأ نيبو هنيب ةمقافتملا نتفلاو

 ،هيف دوجسلل هشرف يذلا طاسبلاو هيلعنو هاصع اودهش نيذلا نم دحاو ريغ ينربخأ

 ،نيربي نصح يف هيف دوجسلل هشرف يذلا هطاسبو هيلعنو هاصع اندهش دق انإ :اولاقف

 .فلأو نيتئامو نيعبرأ ةنس ةياغلا هذه ىلإ لاب ريغ لكلاو

 :ناطلس نب فيس مامإلا

 كلام نب ناطلس نب برعلب نب كلام نب ناطلس نب فيس نب ناطلس نب فيس مامإلا

 نب برعي نب محازم نب ريمح نب ناطلس نب برعي نب دمحم نب برعلا يبأ نبا

 ،فيس نب ناطلس هوبأو ضرألا ديقب بقلملا .يبرعيلا كلام نب برعي نب دمحم

 هنأ معز نم مهنمف فاكلا بحاصب هيبأ بقل يف اوفلتخاو فاكلا بحاص بقلي ناك

 حيحصلاو ،ءايميكلا ةعانصب روهشم ريغ وه ذإ ،كلذ رمألا سيلو ،ءايميكلا بحاص

 بحاص هل ليقف .افاك اهدودخ ىلع هليإ ةمس لعج ذإ فاكلا بحاص بقل هنأ
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 نم نامع ةاغب اهب ديق يتلا هتبيهل ضرألا ديق بقل اذه فيس هدلو امأو ،فاكلا

 عيوبو .داسفل مه الو ،بهنو ،لتقل الو ،بلسل دحأ مهنم ىعس امف رضحلاو ودبلا

 افصنم أبيهم الجر اذه فيس مامإلا ناكو .برعلب هيخأل هبورح مايأ ةمامإلاب هل

 نم اهريغو ،نامع نم لئابقلا هتباهو ،مهفيعض نع مهيوق اةار هتيعر يف

 ج رخأو ،مهراطقأ يف ىراصنلا براحو ،ةعساشلاو ةينادلا رايدلا رئاسو راصمألا

 ذخأو ،قزمم لك هتبيه فويسب مهقآزمو ،مهرارق نم مهآزتباو ،مهرايد نم مهتاتع

 هتملاسو شةيتاغلا نادلبلا نم اهريغو ،تبو هولكو ءارضخلا ةريزجلاو ةسابمم مهنم

 نم نوذخأي ةلبق نم الاجر اهيف لعجو ،ةقهاش ةعلق اهب ىنبو ،ةسابمم ىراصن
 تاناكم رمعو ،ةيزجلاو جارخلاو ءادآلا نم هيلع اوقفتا ام ىلع ةنس لك ىراصنلا

 الام عمجو ،راجشألاو ليخنلا اهيف سرغو ،راهنألا اهيف ىرجأو ،نامع نم ةريثك

 ىلع صرلا ديدش ناكو رصحلا نع مهددع رذعتي ،أديبعو ءام كلمو ،امج

 ،الاون هولأسف لامشلا رباكأ بارعأ موي تاذ هيلع تدفو هنأ هنع يكحف ،لاملا

 لاقي وهف ،برعلب يخأ امأ :مهل لاقف هتلود مايأ مهل برعلب هيخأ ماركإ هل اوركذو

 الإ فيسلا دوجي سيلف فيس يمساف انأ امأو ،مكاطعأ نأ ورغ الف “برعلا ابأ هل

 ةاماحسلا يف ىقلت نأ رمأ هنأ يكحو .هنع اوضمو ۔اوفاخو ،هنع اوتكسف برضلاب

 ىلع ةاقلم ،اهلاح ىلع تيقبف ،اهذخأي نأ الضف فهدي اهيلإ دمي نم رظنيل ،لفلف ةروم
 اهنإ هللاو :لوقيو ،ابهرو ابعر رف ،اهيلع رمي نم لكو ،نينس ثالث قيرطلا ةعراق

 اهب عمس ىتح اهل ضرعتي نمل ليولا لك ليولاف ،مانألا ىلإ مامإلا اهبصن ةنتفلا
 هتقان رهظ نم لزن ،اهنم اند املف ،اهرظنيل هتقان بكرف ،بارعألا نم لجر

 فوخلا هيلع ىلوتسا ،كلذ هنم ناك اسلف ،اهقرخف ،اهيف هعبصإ لخدأف ،اهردابف

 ىلإ وه ىضمف ،رضحلاوأ بارعألا نم دحأ مامإلا هنع ربخي نأ يشخو همدنلاو

 هل لاقف 8ةّيلفلفلا ةروملا كلتب هعينص نع هربخأف ،قاتسرلا ةدلبب ذئموي وهو ،مامإلا
 ناك نيكسب اهعطق هيلإ اهدم املف ،ةروملا اهب تقرخ يتلا كعبصأ يل ددمأ :مامإلا

 ترمأ ،ىلوألا كتلعفك ةيناث اهب ]٨٧٠[ تلعف نإ كنإف ،يبارعإ اي بّسأت :لاقو ،هعم
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 هوفاخ ،يبارعألا كلذب مامإلا لعف ام رضحلاو بارعألا تملع املف ،كقنع عطقب

 .مامإلا تام ىتح ،هاماحسلا يف ةاقلم ةروملا كلت تيقبو ،أديدش افوخ

 يف ،نامع ىلإ يتأي ناك ،نميلا لهأ نم ارجات الجر نأ ،خئاشملا ضعب يل ىكحو
 نم سايكأ ةلمج هعمو .نامع نم ةصاخ قاتسرلا ةدلب دصقيف ةدحاو ةرم ةنس لك

 نمث ضبق اذإف هريغو سرولا نم اهيلإ بلج ام عيبي ىتح ،قاتسرلاب ميقيف «سرولا

 .هنأش ناك اذكهو ،ةنيفس ىلع نميلا ىلإ اهنم ربعي مث طقسم ىلإ عجر .هعاب ام

 اهيلإ لمح ام عابو ،ةنس تاذ قاتسرلا ىلإ ىتأف ،ناطلس نب فيس مامإلا ةلود مايأ

 غلب اًملف ةلحا ر ريغ ىلع طقسم ديري ىضم ۔ نمثلا ضبق اًّملف ۔ هريغو سرولا نم

 تحنت مه اردلا هيف كرت يذلا سيكلا عضوو 4ں مان ،ليللا هيلع ً"رَجو خ رملا باعش

 با رعأ نم / يتيفز يبا رعا هدهش دق قاتسرلا نع هلاصفنا دنع ناكو كسأ ل

 يف يبارعألا عمطف 6هرهظ ىلع هلمح دق مها ردلا هرف عضو يذلا سيكلاو ظةرهاظلا

 كنم اديعب هتقان خانأف 6هدجو خ رملا باعش يف امئان هأ ر نأ ىلا كفلخ ىضمف كلام

 بكرو هسأر تحت نم سيكلا ذخأ ؤ مئان هنأ ملع و ،هنم برق املف “ اوبح ىعسي هاتأ و

 لجر رعدرعب ناكو ،قاتسرلا نم رعرع جالفأ ىلإ لصو ىتح ۔اهثتحاف هتقان

 هظقيأف .رثألا صقل لاملا تيب نم ةضيرف مامإلا هل لعج دقو ،رثألا صقي ،يبارعإ

 ،مامإلا عم لجرلا يتأ اذإ :هل لاقو لاملاب هرطاشو ،سيكلا قرس يذلا يبارعألا

 الو ،مالكلا هل هوم ،قراسلا رثأب صق مامإلا كل لاقو هيلإ هيلع ىرج امم ىكشو

 املف “كللذ ىلإ هباجأف ،كلذ لجأل ألإ مهاردلا هذهب كترطاش ام ينإف ،يب هربخت

 .حيصيو هدخ مطلي لعج مها رد هرف ي ذلا سيكلا ري ملو ‘ ينميلا لجرلا حبصأ

 مامإلا بضخغ كلذ دنعف هيلع ىرج امب هربخأف ،قاتسرلاب مامإلا ىلع مدق ىتح

 ،هافاو املف .رثألا صقل ةضيرفلا هل لعج يذلا يبارعألا ىلإ ثعبو ،أديدش ًابضغ

 ،مامإلا اهيأ :هل لاقف ‘هظم تعمس ام ابدأ كتبّأ لا و 0قراىللاب ينيتأت مل نئل :هل لاق

 لعج ،َآصاقلا كلذ مامإلا نع لصفنا املف ،كللاب الإ يقيفوت امو ،داهتجالا ىلع

 لاقف ‘ نيموي دعب مامإلا ىلإ عجر مثااضرعو الوط ديبلا اهب عرذيو ،هتقان برضي
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 عقو مادقألا تدجوف ، اضرع و ألوط ديبلا يتقانب تعرذ ىنإ ، مامإلا اهيأ : هل

 :مامإلا هل لاقف ،اذه نع ينفعاف ،قراسلا مدق رثأ يلع ىشالتف «ضعب ىلع اهضعب

 ر بأو ،هبلصب رمأ مث ،«يش كلبق نم يسفن يفو ،باطخلا اذه كعفني ال باذك اي
 اهيأ ينكف :لاقو حاص كالهلاب كلذ سحأ املف بلصلا يف ماد ام ،هيقسي دحأ ال نأ
 .هب كيتآف ،قراسلا اذه دجأ نأ ىسع ،لئالق امايأ ينلهمأو “بلصلاو ديقلا نم مامإلا

 صقي لعجو ،هتقان بكرف ،بلصلاو ديقلا نم هكفب رمأو ،كلذ ىلع مامإلا هباجأف
 ليقف ،هنع لأسف ظةنطابلا نم مادو ىلإ غلب ىتح ،مهاردلا هرطاش يذلا هبحاص أب

 اذكب هنم نالف اهارتشاف ،هتقان عاب دقو ،ناركم ىلإ ةنيفس نيموي ذنم بكر دق :هل

 يلل اورجأتسا :مهل لاقف ،مامإلا ىلإ هب انيتأو ،هانكسمل صل هنأ انملع ولو ،اذكو

 لهأل صخرو ،ناركم اهب دصقو ،لاحلا يف هنيفس هل اوركتساف ،ناركم ىلإ ةنيفس

 كلذ رثأ صقي لعجف ،ىركلا مهاطعأو ،ناركم لصو امدعب ،عوجرلاب ةنيفسلا

 هرفس يف ًادصاق ،ةميظع ةرجش لظ يف ًامئان نيموي دعب هأر ىتح لجرلا ]٨٧١[
 ىلع مهاردلا هيف دجوف «سيكلا هنم ذخأو ،همانم نم هظقيأف ،دنسلا ضرأ ىلإ كلذ

 ع وجرلا كايإو ،اهنكسأو ،دنسلا ضرأ دصقأ :هل لاقو ةعيش اهنم صقان ال ،اهلاح

 ،دنسلا ىلإ كلذ ىضمف ةايحلا ديق يف ناطلس نب فيس مامإلا ماد ام نامع ىلإ

 ،مامإلا ىلإ يعم اوضما :اهرباكأل لاق ،مادو ةدلب غلب املف ،نامع ىلإ صاقلا عجرو

 ،مادو ىلإ هئيجمب هوربخأو ،هنم مكبحاص اهارتشا يتلا .قراسلا ةقان مكعم اودوقو

 ىللإ يتربعو ،مكيلإ يلوصوبو ،ناركم ىلإ مادو نم رحبلا هبوكرو ةقانلا هعيبو

 ميظع رطخ ىلع انأو متنأف ،اذك اولعفت مل نإف ،سيكلاب مادو ىلإ يعوجرو ،ناركم

 مهنع فرصنا .رعرع ىلإ غلب املف ظةقانلاب هعم اوضمو ،كلذ ىلع هوباجأف ،هنم

 املف ،مهاردلا هيف يذلا سيكلا يف قراسلا اهب رطاش يتلا مهاردلا فاضأو هتيب ىلإ

 ضزأ ادصاق هتدجو ينإ :صاقلا لاق ،هلك ربخلا هوربخأو ،مامإلا ىلإ اولصو

 نأ تببحأ امف ،ماعنلا لوفج ينم لفجو ،هدي نم سيكلا ىمر ،ينآر املف ،دنسلا

 ،هتقان امأ :مامإلا لاقف ،كيلإ ينم ةدملا لوطت نأ يفوخ .سيكلاب ترفظ امدعب هعبتا
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 يصحأ :هل لاقو ،سيكلاب هيلإ عفدو ،ينميلا لجرلا ىلإ ثعبو ،اهذخأل ليبس الف

 نأ صاقلا رمأو ظةدوز مامإلا نإ مث .ءيش اهنم صقان ال ،امامت اهدجوف ،مهاردلا

 ىلع هباجأف ،لاحلاب ينتأف ،طقسم نم تعجر اذإ :صاقلل لاقو طقسم ىلإ هبحصي

 مادو لهأ اوفرصناو ،َصاقلا لجرلا هعمو طقسم ىلإ ينميلا لجرلا فرصناف .كلذ

 هيلإ عجر اّسلو ،يتيفزلا صللا يبارعألا نم مهبحاص اهارتشا يتلا ةقانلاب مادو ىلإ

 فرصو هقلطأ مث ةنس ديقلا يف ثبلف قاتسرلا نصح ىيف هدييقتب رمأ ،َصاقلا

 .هريغ صاق لجر ىلإ هتضيرف

 هعمو ،صققلا ىلإ موي تاذ ىضم هنأ ،اذه ناطلس نب فيس مامإلا نع اضيأ يكحو

 ايبارعإ الجر ايأر ،نيمالسلا ساهر ىلإ اغلب املف ،نيدعس وبأ ىمسي ،هديبع نم دبع

 يف اهعيبيل ةةرهاظلا ضورف نم ضرف رمت نيبارج اهيلع لمح دق ،ةقان ىلع ابكار
 يبارعإلا نيبو ينيب تعمس اذإف ةينع حزنتنا :مداخلل مامإلا لاقف ،قاتسرلا قوس

 هدصقف ،معنت ةدلب نكسي بسنلا يتيفز يبارعإلا كلذ ناكو ،ئلإ عرسأ ،مالكلا لاط

 ينقسا ،يرضح اي :لاق ،هنم يبارعألا ىند املف ءام اهألم ةبرق طبأت دقو ،مامإلا

 ظكقسأ مل اذإ :هل لاقف ،ناطلس نب فيس مامإلا هنأ ملعي ال وهو ،ناشطع ىنإف ءام

 ةفيخ هسفن يف وه له ،هربتخيل مالكلا هيلع ظلغي مامإلا لعجو ؟يب عناص تنأ ام

 وهو .ضكري دبعلا لبقأ ،يبارعألل مامإلا نم مالكلا لاط املف ؟ال مأ ،لدعلا نم

 يأ نمف ،مامإلا ىلع تأرجت كارأ ،يبارعإ اي :لاق ،امهاذاح املف ۔هحمر زهي

 ةش يتلا لابحلا عطقف ،عزفلاو لذلا هذخأ ،همالك يبارعألا عمس املف ،تنأ برعلا

 ال عجرإ عجرإ :هل لوقي مامإلاو أأالامشو انيمي هتقان برضي لعجو ،نيبارجلا نهب

 دصق هنإ :ملعأ هللاو ليق ،هفلخ ىلإ يبارعإلا تفتلي ملف نامألا كيلإ ،كيلع سأب

 ىتح ،نامع ىلإ عجر امو ،ةرهم ينب ضرأ ةرهاظلا ىلإ لصو اّسل كلذ هريسب

 نيبارجلاب ثعبف ،ةرهاظلا نم معنتب هل ليقف ،هلهأ نع مامإلا لأسو ،مامإلا تام

 ملع ال هللاو :اولاق مهبحاص نع نيبارجلا مهل لمح نم مهولأس املو ]٨٧٢[ ،مهيلإ

 .انع لحر نأ دعب هب انل
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 هحدم دقو فاصنإلاو لدعلاو ةبيهلا يف ةريثك رابخأ ناطلس نب فيس نع ىوريو

 اهيف ركذ ىتلا ة دبصقلا اهنم دئاصق ةلمجب ۔“ يسبحلا سيمخ نب ةعمج نب دشلا ر خيشلا

 :اهعلطم ةعئار ةديصق يهو ،هليخ ددع

 اوملتساف ميلستلاب ةبحألا ًئح

 :لوقي اهيفو

 تكلم يتلا ليخلا نع ينلأست ن

 اهمئارك نم ناصح فلأ نوعست

 اهنمو ماركلا رقشلاو نهنم تمكلاف

 امف بورحلا رأ تدوع ةميرك

 اتديصق يف اهنم ضعبلا ركذنس

 أدتبم بانتصلاو نالي زغ يفف

 اهرهوج ريخلا حابص ريخ حتفو

 تقحل نإ تبرفعلا و زابلا و مجنلا و

 ٥ دلئاف ناحبص يفو ماه د يفو

 اسم دنع فورعملا يف ديجلا زجاحلا و

 َئدهو انل راونأ نابيده نمو

 اتتراجت يف ريخ دئاز دنعو

 (')ههمالس عيدوت ناك دقو يدي

 ميهف فراع ينإف ينلس هادي
 مهو انلوق يف امف كامرلا ريغ

 مهلا ةبيبرغلاو قلبلاو بهشلا

 ملكلا و قلظنللا الإ نهيلع ى يعي

 اومنتتغت لوقلل اوعمتساف موق اي

 ةت تخي حدملا نيلماكلابو انل

 مهشيج روصنملاو دهفلاو نوميملا

 مهرورس اهافاو ريخلا قحلالب

 مدع الو ىشخي اهدنع ةرسع ال

 مقن ىدملل مكلئف ميركلا ريخلا
 اومع لالضلا باحصأ نايبع نعو
 (")) ومنغ دق تا راغلا يبأ دنعو حبر

 نامع لوصأ نم كلم دقو ،ةريبك هرثآمو ةريهش فيس مامإلا بقانم نإ ،ةلمجلابو

 نهنمو ،يليزبلا نهنم 4 ايوق أيرج ًنهارجأو ،اجلف رشع ةعبس ثدحأو ،اهتلمج ث

 )١) ص ،يسبحلا ناويد يف تيبلا اذه رظنا ٨٥.

 ٨٥-٨٩. ص هسفن ردصملا يف ةلماك ةديصقلا صن رظنا ا"



 ةنيفس نيرشعو ةينامث كلمو .نهريغو ،ةافسملا جالفأو ،نامزربلا نهنمو ،زثوكلا

 ،زابلاو ،ناَمزريفو ،يحلاصلاو ،ينامحرلاو كلملاو ،كلفلا :نهنم ،سأر بعكو

 نونامث كلفلا بكرملا يف ناكو ،مظعلا يف ةياغ بكارملا هذه نم بكرم لكو

 يلسبم فلأ نيثالث ةكرب نامعن يف لسفو ،رابشأ ةثالث عفدم لك لصأ ،ظلغ اعفدم
 ىرتشاو ،ةيرذنملاو ةصارلاو ةواسنلا ريبب هسرغ يذلا ريغ شةليج ران فالآ ةتسو
 يذلا ،ناطلس هدلو هثرو ،ت ام املف ،نتحتسىلا يداو نم يدع ينبو كمل ينب لاومأ

 دشرم نب ناطلس مامإلا مأ هتنبا هتئروو ،مزحلا يف صجلاب عينملا نصحلا ىنب
 تام مث ناطلس نب انهملا مامإلا انبا ،فيسو ،ناطلس : امهو همأ نم هتوخأو

 نب فيس تنب تتام املو ،هنم امهعم هوخأو ،برعلبو فيس هادلو هاثروو ،ناطلس

 ،مهريغو لواعملا نامعنب لسف ام بلط .انهملا اهجوزو اهدالوأ اهثروو ،ناطلس

 لواعملا يداو يف رثك ىتح ،نمث لقأب ،رثكأ وأ هلسف ةئامثالث ذخأي ىحضأف

 مهنكسأو ،عارش الب يدع ينب لاجر نتحسلا يداو تذخأو ،لسفلا كلذ نم يلسبملا

 ناطلس نب فيس لاومأ ةيقبو ةمامإلا هيلإ تضفأ امل ،ديعس نب دمحأ مامإلا هيف
 نب ريمح نب برعلب هب مكح “ ريخألا ناطلس نب فيس فصن امأف ،هدالوأ هتمستقا

 مهنم عقو امو ،نامع ىلإ مجعلا هنايتإو ،هيتعتو هملظ ببسب ،لاملا تيبل ناطلس

 كلم دق ناطلس نب فيس مامإلا نأ تاياورلا تقفتاو ]٨٧٣[ ،يبسو لتق نم نامعب

 ناضمر رهش موي ثلاثو ،ةعمجلا ةليل .قاتسرلاب هتافو ناكو ،دبع ةئام رشع ةعبس

 .روهشم رازم هربقو ةنس فلأو ةئامو ةنس نيرشعو ثالث ةنس

 ١ فبس نب ناطلس مامإل :

 نب برعلب نب كلام نب ناطلس نب فيس نب ناطلس نب فيس نب ناطلس مامإلا

 محازم نب ريمح نب ناطلس نب برعي نب دمحم نب برعلا يبأ نب كلام نب ناطلس
 دعب ۔“ ةمامإل اب هل عيوب . هللا همحر « يبرعيلا كلام نب برعي نب دمحم نب برعي نبا
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 لدعلاب ماقف ،قاتسرلا ةدلب يف ،مايأ ةرشعب ناطلس نب فيس مامإلا هيبأ توم
 ،ىتش عضاوم يف مجعلا براحو ،رحبلاو رلا يف ءادعألا دهاجو فاصنإلاو

 نيرشع نيرحبلا برح ىلإ ثعبو ،مهناطوأ يف مهرّمدو ،مهنادلب نم مهجرخأ و

 مامإلا مهثعب نيذلا موقلا ددع ناكف ةنيفس ةئامعبس راغصلا نفسلا نمو ،أرابك ابكرم

 دجام نب فيس نب ريمح هلبق نم مهريمأ ،أفلأ نيعبرأ نيرحبلا ةريزج برح ىلإ

 نب كرابمو ۔أ""يزيزعلا زيزع نب دشار نايعألا ءاربكلا نم هعمو (')«يبرعيلا

 اومدق امل ،اولزنف ،مهريغو ،أ“ يمرضحلا ناميلس نب دمحمو ،أ"يرفاغلا بيرغ

 ةريزج تناكو ،نيرحبلا ةريزج لهنم ةلح يهو ،هرتسب نيرحبلا ةريزج ىلع

 موق نوملسملا فحز املف ،ليخلاو لاجرلاب ةنوحشم ،مجعلا مكح يف ذئموي نيرحبلا
 ،برعلا نم مهعم نمو مجعلا مهيلع تضكر .قرحم ىلإ مهركسعم نم مامإلا

 نب ريمح ريمألا مهيفو ،لجر ةئام نيملسملا نم لتقف ةةميظع ةمحلم مهنيب تعقوف

 عجرو ‘،مهنع مجعلا فشكناو ،ريثك قلخ مجعلا نم لتقو ،يبرعيلا دجام نب فيس

 ريمح لتق امل “فيس نب ناطلس مامإلا شيج ىلع ماقتسا مث ،هركسعم ىلإ مهنم لك

 داق يرجهلا رشع يداحلا نرقلا يف شاع ،دئاق ۔خيش :يبرعيلا دجام نب فيس نب ريمح (

 ،سرفلاب يقتلاو ،نيرحبلا ىلع فحزف سرفلا برحل فيس نب ناطلس مامإلا هزهج يذلا شيجلا

 ٥٣. ص ،۔نامع مالعأ ليلد : رظنا .ةعقاولا هذه يف فيس نب ديمح دهشتسا دقو ،مهقحسو

 اهزهج يتلا ةلمحلا يف كراش "يرجهلا رشع يداحلا نرقلا يف شاع ،داق :يزيزعلا زيزع نب دشار ا"
 .٨٦ص “ نامع مالعأ ليلد : رظنا . برحلا هذه يف لتق دقو ‘ نيرحبلا يف سزفلا ةلتاقمل ، فيس نب ناطلس مامإل ١

 ناكرأ دحأ ناك ،يرجهلا رشع يداحلا نرقلا يف شاع ،دئاق :يرفاغلا بيرغ نب كرابم ("
 ترادو ،نيرحبلا ىلع شيجلا فحزف ،نيرحبلا يف سرفلا عم برحلا ضاخ ي ذلا ينامعلا شيجلا

 براح فيس نب ناطلس مامإلا نإ مث .نيرحبلا نم سرفلا رفو ،نيقيرفلا نيب برحلا ىحر
 هذه يف لتق كرابم نأ الإ زمرهو كرالو مسقلا ىلع ىلوتساو ،نيرحبلا نم مهجرخأف ،سزفلا
 ٤٢ ١٤٣١. ص نامع مالعأ ليلد رظنا .برحلا

 لاجر دحأ يرجه رشع يناثلا نرقلا يف شاع ،دئاق :يمرضحلا دضعلا نب ناميلس نب دمحم ()

 ،سرفلا يديأ نم نيرحبلا صيلختل .ريبك ينامع شيج عم مامإلا هلسرأ تفيس نب ناطلس مامإلا
 نوينامعلا رصتناف ۔“ نيفرطلا نيب برحلا يحر ترادف ، نيلاغتربلا دعب اهيلع اولوتسا نيذلا

 ١٤٨. ص “ نامع مالعأ ليلد رظنا ۔ دمحم دهشتسا و
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 املف يزيزعلا زيزع نب دشار خيشلا ،هللا همحر ،يبرعيلا دجام نب فيس نبا

 مهنيب تعقوف ،مهيلإ اوفلدف ،مجعلا ىلع هعم نمب ضكر ،برحلا ءاول هيلإ ىضفأ
 فيس نب ناطلس مامإلا موق نم لتقو ،لجر ةئامنامث مجعلا نم لتقف ةةميظع ةمحلم

 ىلإ مهنم لك عجرو ،يزيزعلا زيزع نب دشار ريمألا مهيفو ذالجر نوثالثو ةئام

 بيرغ نب كرابم خيشلا يزيزعلا دشار نب زيزع خيشلا ناكم ماقتساف ،هركسعم

 اوعقاوف ،مجعلا ىلع هعم نمب ضكرو ،هَزه برحلا ءاول هيلإ ىضفأ املف ،يرفاغلا

 نم لتقف ،سمشلا لاوز ىلإ راهنلا لوأ نم ،ةميظع ةعقو مهنيب تناكف ،قّآرحم نود

 نب كرابم خيشلا مهعم لتقو “لجر يتئام نيملسملا نم لتقو .ريثك قلخ مجعلا

 نب كرابم خيشلا ناكم ماقتسا مث ،هركسعم ىلإ مهنم لك عجرو ،يرفاغلا بيرغ
 .برصلا ءاول هيلإ ىضفأ املف خيمرضحلا ناميلس نب دمحم خيشلا يرفاغلا بيرغ

 ىلع ةرئدلاو .ةميظع ةمحلم مهنيب تناكف ،مجعلا ةئف ىلع ضكرف ،قاس نع رمش

 خيشلا مهعمو ،لجر ةئامعبرأ مامإلا شيج نم لتقو ۔أريثك أقلخ مهنم اولتقف ،مجعلا

 دمخأف ،يرفاغلا دشار نب ديعس خيشلا هناكم ماقتساف .يمرضحلا ناميلس نب دمحم

 اهامس ةعلق فيس نب ناطلس مامإلل اهيف ىنبو ،نيرحبلا مهنم ملطصاو ،مجعلا ران

 ناطلس ةعلق أضيأ اهل لاقيو ،دارع ةعلق اهل لاقي ،ةياغلا هذه ىلإ يهف ،دارع ةعلق

 لتقلا نم مجعلا نيبو مهنيب ىرج امب مامإلل دشار نب ديعس بتك اسلف فيس نبا

 يعسو هيعس مامإلا ركش ،نيملسملا نم لتق نم ةلمج لصفو ۔ءانبلاو لاصئتسالاو

 هتمر نب رماع نب رصان نب دمحم نب رصان خيشلا مامإلا ثعبف ،هباحصأ

 نيب لدعلاو فاصخنإلاب هرمأو ،نيرحبلا ةريزج ىلع هلبق نم أيلاو ('يرفاغلا

 ةيهاد ٥عيو ،يرفاغلا رصان نب دمحم مامإلا نبا وه :يرفاغلا رصان نب دمحم نب رصان ()
 مث كنامز يف ترهدزاو . نمزلا نم احدر اهيف لظو . نيرحبلا ةراما ةبراعيلا ةمئأ هالو كنامز

 هل ناكف ،ةرهاظلا هدهع يف معزتو ،يديعسوبلآ ديعس نب دمحأ مامإلا دهع يف نامع ىلإ عجر
 يذلا رسألا ،ريهشلا "نينيعلا" نصح كاذ ذإ ىنبو ،اهلئابق يف اعاطم ،قلطملا مكاحلا ذوفن اهيف
 .ةفينع تامادص نيلجرلا نيب تعقوف ،داصرملاب هل ناك نكل ،مامإلا دض رمت ةلمح دوقي نأ هاعد
 نكلو ،اهلاجر نم ريثكلا اهلالخ ةموكحلا ترسخ ثيح ۔اهفنعأ "بيطلا حيس" ةقطنم ةثداح تناك
 ١٦٠. ص ‘،نامع مالعأ ليلد :رظنا .رصان لتقو ،نيدرمتملا لولف تمزهنا ىتح ةدملا لطت مل
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 رشع ينثا رابكلا هبكارم نم نيرحبلا ةريزج رحب ىلع حرطت نأو ]٨٧٤[ ةيعرلا

 .هنيبو هنيب رابخألا ةدام عطقنت ال نأو ةنيفس ةئامثالث راغصلا هنفس نمو ،ابكرم

 لزن ،نيرحبلا ىلإ لصو املف .رمألل رماع نب دمحم نب رصان خيشلا لتماف

 سلجأو ،دايقنالاو ةعاطلاب هلو مامإلل اونعذأو ،ةفاك نيرحبلا ةّيعر هتهجاوو ،دارعب

 ةرشع حارجلاو لتقلا نم اوملسو ،نيرحبلا برحل مامإلا مهثعب نيذلا موقلا نم هعم

 نب ناطلس مامإلا حدم دقو ،مامإلا هب هرمأ امك ،رحبلا يف نفسلا نمو ،لجر فالآ

 ةريزجل هحوتف اهيف ركذ ،ةيئار ةديصقب سيمخ نب هعمج نب دشار خيشلا فيس

 هذهو ،مهانركذ نيذلا ءارمألا هتالو اهيف ىثرو ،مجعلا ىلع عقو امو نيرحبلا

 : رعش اهعلطم ةديصقلا

 ١ وراص مجاعأل ١ فيك ١ ورظناف ١لأ

 مهباصأ ىتح ضرألا يف اوغبو اوغط

 ةمقن رمألا كلام نم مهب تلحف

 لص انمب مهقانعأ تبرض دقو

 مهنأك فونألا مغر اهب اوراصف

 ىدرلاو فتحلا نم اسأك اوبرش دقو

 ١ ورج امدعب مهناقنأ ىلع ١ وًرُجو

 ق

 ابظلا اونياع امدعب مهتلمح دقو

 هشويج نأ مجعلا كلم ملعيل

 قليف ةيفرش لاب مهخَودف

 ة وسن كلذ دعب نم ١ وسأ دقو

 ىجدلابو راهنلاب مهيلع ىكابت

 انعاب نأ اوملعي مل مهنأك

 انبرض نكلو رده مهئامد
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 ارارق ًنهللم تارجش اودغ

 ارابتو كلهم ميلأ باقع

 رامدو مئاد باذع ءوسو

 ٬رايدو مهل رود تبرخ امك

 اراثع نهقاع شحو جحامس

 رادب يهو ناقنألا ىلع اوًرخف

 اوراجو لويذلا اورج دقو ليخب

 اورابف راوبلل ايانملا اياطم
 راسيو مهب يرست دق توملا ىلإ

 راغص تامظعملا هيدل ميظع

 راغص ةايحلا ءوس عم نهارع

 ُرازغ ءاكبلا دنع ايهعمدأو

 راصق ةادعلا رامعأو ليوط

رابج لازنلا موي مهقانعأل



 مهعبط ةساسخ نم آلإ كاذ امو

 اهبوث فيسلا قزم دعس ةليلو

 امنأك اهيف لللطبألا تمحازت

 اباحس هيف عقنلا راثأ مويو

 ضراع ةجاجعلا مهيماحي نأك
 اوقرفت ىتح ءاجيهلا تلاز امف

 ديس كلم يف نيرحبلا تراص دقو

 يذلا ناطلس لجن فيس ةلالس

 ةدلبب نيملسملا مامإ أينه

 ةطبغ مجاعأللاييف ناك دقل

 ةبرش فتحلا لهنم نم اوقسو معن

 اودلبتو مهرابدأ مكولوف

 مهتوزغ اسلف ادسأ اهباونانكو

 رصن تخب ىأرالام مكنم اوأر

 الاجم هارت نمأآلإ قبي م
 ةعلق دسألا فيسأ نم مهمحي ملف

 انمارك توم ريغ نم انرض امو

 دجام نب فيس نب يكازلا يريمحك

 كرابمو دشار زيزع لجنو

 ادمحم يمرضحلا كاذ سنأ ملو

 مغيض همرواقي ملل حافك غاجش

 لماوح نونسلاف اربص نكلو
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 رامق لاجرلا ثاغضأ نولوقي

 اراهن فويسلاب اهاجد نأك

 راحب ءامدلاو نفس موقلا اهب

 'رابغ َنهوشح أرمح برحلا نم

 رافش قوربلاك هيف عملالت

 ارفو ةلن مهترع نكلو

 راجنو هل عرف اكز ميرك

 ]٨٧٥[ ُرافقو هب حوس تنمأ انل

 راخفو رخفم اهيف باط مكب

 اوراسو اهنم نيبلا اياطم اوّمزف

 راقع تاقبوملا راقع نم اهب

 اوراحو صيحملا نود اوفقو دقو

 'راوخ نهل ًانوع ًارقب اودغ

 رادقو عدصم ةاريال امو

 'راجم لاجرلا نيب نمو اليتق
 رادجو لقعم مهنصي الو

 ارايخواهب لدع ميزنأل

 راطم ذيذللا مونلا هدعب ىتف

 رامذ تيده مه بيرغ ليلس

 راسخ نيملسملل هتتومف

 ٬رارغ هنم تب ام ًئغو بضعو

 راشعو ذو يلايللا اهيفو



 ُرا ذم تا رلئأ ٥ذللل انره د يفو بئاجع ُملظُع را ودلا ك لفللو

 ()“راد كب تبن ال يلايللا لاوط أرفظم نيملسملا مامإ اي مدو

 هذهل همظن ببسو ةيمال ةديصقب فيس نب ناطلس مامإلا اضيأ يسبحلا حدم دقو

 هذه مظنف ،كلذ هل نيبي نأ دارأف وه نيأ نمو هبسن نع هلأس الئاس رأ :ةديصقلا

 :ةّبماّهفلا اهامسو ،ةديصقلا

 ()لآلاك ناميإلا ىوس ءيش لكف لالاب رخفلا سيل نيدلاب رغلا

 : اهعلطمو ‘ ناكم نم همودق ركذيو ة عيرسلا رحب نم 4 ةرلا د ةديصقب اضبإأ هحدم دقو

 دالبلا يحأ و ضرأل ا بصنأ و دابعلا عيمج رس مكمودق

 )٣( دا و لك هريخ نم ًألنلتمم ادغ بدج دعب ثيغ مودق

 : ا رعش اهعلطم ‘ ةيئا ر ه ديصقب ًاضأأ هحدمو

 ارق ىرولاالعأاي ت اريخللب كاتسمو هللا كحبص

 ٤( )رجن مهفرشأ ايو لجأ ةبتر م هالعأ ايو معن

 ٦٠-٦٣. ص ،يسبحلا ناويد يف ةديصقلا رظنا ( ) /
 ٦٣. ص هسفن ردصملا ا"

 ٦٧. ص كسفن ردصملا ٣)

 (٤) ص كسفن ردصملا ٧٠.

٢٥٢٣ 

  



 همودق اهيف ركذو ،رخآلا عونلا نم ،لماكلا رحب نم شةيئار ةديصقب اضيأ هحدمو

 :اهعلطم ناكم نم

 ٥ ١ دال د ا 3 ١ رور ىس ت لم د ةو احرف مكمو ١

 ا'")اروغي نلو بيغي نل رحب تنأ فيس لجن اي ]٨٧٦[

 ،دئاصقلا نم يسبحلا سيمخ نب هعمج نب دشار خيشلا اهب هحدم ام ةلمج نم ناكو

 الولو ،عيطاقمو تارصتخمو تالّوطم ةديصق نيعبرأو نيتنثا ،هنع نهتظفحو

 هذه يف هنع نآلا هتبثأ امب ىفكو ،ةمجرتلا هذه يف أعيمج نهتمرل شةلاطإلا يفوخ
 ،مجعلاو برعلا كولم هتفاخو “فيس نب ناطلس مامإلا ةوق تمن املو .ةمجرتلا

 لك ضرع لعجف ،مزحلا نصحل هناينب يف عرش ،ناكم لكل هتبيه تيص ىرسو

 وهو ،اعارذ نوعبسو نانثا عافترالا يف هحطس لوطو ۔أعارذ رشع ينثا هنم رادج

 ،ضعب ىلع هضعب أمكترم اصج بشخلا ضوع لعج لب ،هيلإ بشخ ال بقلا هبشي
 يف ريظن هل ال قرحملا اهبارت ناك ذإ ،يشيبدلا نم صجلا هيلإ ىتؤي نأ رمأو

 نم ناطلس نب فيس هيبأ نم هثرو ام نصحلا اذه ءانبل فيس مامإلا قفنأو .ةوقلا
 ،اكوكل تافوقولاو دجاسملا لاومأ نم كلذ دعب ضرتقاو ،ةفاك ةضفلاو بهذلا لاملا

 فلخ نب دمحم نب نادبع هلبق نم اخملا برح ىلإ ثعب ،هنكسو هّستأ اسلف

 رابكلا بكارملا نمو .ديبعو رارحأ ،أفلأ نوثالث موقلا نم هعمو ،يروبنعلا

 برلا ةلآ نمو ةنيفس ةئامعبس مظعلا يف اهنود يتلا نفسلا نمو ابكرم نيرشع
 دنع اهنم هركسع لك ناكو ،أرحبو أرب اهرصح ،اهلصو املف ،أريثك ئيش دازلاو

 باحصأ لوزنل ةنامألا تيب يمس امنإو ةنامألا تيب ةياغلا هذه ىلإ ىمسملا تيبلا

 ،نميلا ضرأ نم فحتلا ءارشل مهثعب نيذلا مهو ،هيف ناطلس نبا فيس مامإلا هدلاو

 مامإلا توبب ىيعنلا هاتأ مث ۔نيرهش اخملل هترصاحم يف دمحم نب هللادبع ثكمف

 ٧١. ص هسفن ردصمبلا ()

 ٢٥٤



 نفسلاو برحلا ةلأو لاجرلا نم هعم نمب عجرو اهنع عفتراف فيس نب ناطلس

 نب ناطلس مامإلا مادخ اهسرغ يتلا لخنلا ىمست اضيأ ةياغلا هذه ىلإو طقسم ىلإ

 ةدلب راصحل مهتماقإ مايأ هولكأ يذلا رمتلا ىون نم نهو ديبعلا لخن ،هديبعو فيس
 ةكرح هيلع كرحتت مل ،هللا همحر ،تام نأ ىلإ ةمامإلا يف هتلود ةدم تناكو ،اخملا

 موي ىرخألا يدامج رهش يف يفوتو ،مهريغ نم الو ،نامع لهأ نم برح

 ةةرجوهلل ةنس فلأو ةنس نيثالثو ىدحإ ةنس يف ،هنم نولخ لايل سمخل ،ءاعبرألا

 .مزحلا نصح يف ربقو

 مجعلا كلم ملعو ،ةبراعيلا نيب فالتخالا عقوو “تفيس نب ناطلس مامإلا تام املو

 نم ةريثك ًافولأ نيرحبلا ةريزج برح ىلإ ثعب ،فالتخالا نم مهنيب ىرج امب

 خيشلاب اوطاحأ ،اهلوصو اسلف ،نيرحبلا ىلإ سابع ردنب نم نفسلا اوبكرف ،مجعلا

 فيس نب ناطلس مامإلا يلاو ،يرفاغلا هثمر نب رماع نب رصان نب دمحم نب رصان

 رصان نب دمحم نب رصان خيشلا سيأ دقو ةديدش برح مهنيب عقوف ،نيرحبلا ىلع

 مجعلا لعجف ،نامعب ةبراعيلا نيب عقو يذلا فلخلا لجأل ،راصتنالا نم رماع نبا
 ،نيرحبلا نع هفارصنإل اريثك الام هل اولذب مث ،أدلجت مهلتاقي وهو ،هيلع نوضكري
 ريغو ،حالسلاو ةضفلاو بهذلا نم ةريثك الاومأ مهنم ضبقو ،كلذ ىلع مهحلاصف

 د_يقانعك بهذ نم ديقانع هل ،بهذلا اشخملا مهنم هذخأ يذلا لاملا ةلمج نمو ،كلذ

 روخ ىلإ نفس ىلع نيرحبلا نم فرصنا ،مهنم هبلط ام لك هيلإ راص املف ،بنعلا
 ةبراعيلا نيب فالتخالا مقافت املو ةةرهاظلا نم رسلا ضرأ ىلإ هنم عفترا مث ،ناكف

 هدلو هناكم نوكي نأ ملعلا لهأ ريغ دارأ ،ةّيمحلا مهبولق يف نيذلا لئابقلا تبّعشتو

 نوكت نأ فيس مامإلا تنبو ملعلا لهأ دارأو ،قهاري ملو ةريغص ذئموي وهو ،فيس

 ةعاجشو ةوق وذل هنأو ،اهل الهأ هوأر ذإ ناطلس نب انهملا ريبكلا هيخأل ةمامإلا

 ىلع زوجت ال يبصلا ةمامإ نأ اوفرعو ]٨٧٧[ ةيالولا نم هجرخي ام اوفرعي ملو

 يليو ،ماكحألا ىلوتي رصم مامإ نوكي فيكف ،ةالصلا يف زوجت ال هتمامإ ذإ ،لاح

 هللا لام ضبقي نأ زوجي فيكف ،هلام ضبقي نأ زوجي الو ،جورفلاو ءامدلاو لاومألا
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 ناميلس نب يدع خيشلا ىأر املف .هرمأ كلمي ال نمو ،بايغألاو ماتيألا لامو

 .ءاهب مهعباتيل ةصخرلا الو مامإلا دجي ملو ،مامإلا دلو ىلإ سانلا ليم ()يلهذلا

 عقوو ،حالسلا كلذ عم رهش امبرو ،حالسلاب سانلا عامتجال ةنتفلا عقت نأ فاخو

 ميملاو “فلألا حتفب ،ناطلس نب فيس مكمامأ :كلذ عم مهل لاقف ،حارجلا مهنيب

 .أراهشإو ًاراهظإ عفادملا تبرضو شةمامإلاب هودان كلذ دنعف ،مكمادَق ينعي ةيناثلا

 تأدهو ،تاكرحلا تتكس اسلف ،ناطلس نب فيس مامإلا نأ نامع يف ربخلا رشتناو

 يذلا رهشلا اذه يف ةمامإلا هل اودقعو ،ةيفخ نصحلا انهم خيشلا اولخدأ ،سانلا

 .ةنسلا هذه نم فيس نب ناطلس هيف تام

 ١ ناطلس نب انهم مامإل :

 برعلب نب كلام نب ناطلس نب فيس نب ناطلس نب فيس نب ناطلس نب انهم مامإلا

 نب ريمح نب ناطلس نب برعي نب دمحم نب برعلا يبأ نب كلام نب ناطلس نبا

 ،ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاب ماق ةماعلاو ةصاخلا عم اهب رهتشاو

 نب دشار نب ناميلس نب يدع .يضاقلا هيقفلا ملاعلا خيشلا وه :يلهذلا ناميلس نب ىدع خينشلا (١)

 ةعيبر نب تلص نب دمحم نب دشار نب نالهك نب ديعس نب ةعيبر نب ديعس نب ناسغب نب نسح

 مامإلا مايأ .نيرخآلا ةبراعيلا ةمئأ ةاضق نمو ،يرجهلا رشع يناثلا نرقلا ءاملع نم .يلهذلا

 ةافو دعب كلذو ،ةمامإلا هيلع دقاعلا وه ناكو ، ناطلس نب انهم مامإلا مث ،يناثلا فيس نب ناطلس

 ،ملحلا غلبي ملو ،يناثلا ناطلس نب فيسل ةعيبلا اودارأ ةبراعيلا نكل .يناثلا فيس نب ناطلس مامإلا

 لهأو ،ةهج نم لئابقلا ءاسؤر و ةبراعيلا نيب فالخلا عقوو ،كلذ زاوج مدعب يدع خيشلا لاقف

 ىلع ضبقلا اوقلأو ،مهل ةوادعلا اورمضأو .ىرخأ ةهج نم ناطلس نب انهم مامإلاو دقعلاو لحلا

 فاحتإ :دماح نب دومح نب فيس ،يشاطبلا :رظنا ١٧٢١ ةنس هولتقو ،هوديقو يدع خيشلا

 ٣٨٨. ص ،٣ج ،نايعألا

 ٢٥٦



 اهب لعجي ملو ،طقسمب تادوقعلا مهنع طحو ،هفاصنإو هلدعب ةّيعرلا تحارتساو
 يف كروبو ،راعسألا تصخرو ۔اهرجتم يف ةّيعرلا تحبرو هلبق نم اليكو

 ىلع مدقي ال لب ،ملعلا ليلق كلذ عم وهو ،ءاملعلا نم دحأ هيلع ركني ملو ،رامثلا
 ببسو ،ىلاعت هللا همحر ،لتق ىتح ،ةنس كلذ ىلع ثبلف ،ءاملعلا هنع لأسي ال ءيش

 ةبراعيلا لزت مل٬ةمامإلاب هل اودقع اَمل مهنأ .نامع لهأ رومأ هيلإ تلآ امو ةنتفلا

 ملو ،يلهذلا ناميلس نب يدع خيشلا يضاقللو ،هل ةوادعلا نيآرسم قاتسرلا لهأو

 برعي جرخ ىتح هيلع جورخلاو مايقلا ىلع هنوضحي “برعلب نب برعيب اولازي

 نم مدعي مل اهلهأ ىسعو ،شيجب اهلخدي ملو ،طقسم هيلع رهقف ،هيلع برعلب نبا

 يرابصلا دمحم نب دوعسم ذئموي اهيف يلاولا ناكو .ناطلس نب انهم مامإلل ةنايخ

 هخغلبف ةوجلا ةيحان نم يليزبلا جلف ىلإ اجراخ ذئموي انهم مامإلا ناكو ،يمايرلا
 نم ىلع رصنلا نامع لهأ نم بلطو رمشو ماقف ،قاتسرلا ىلإ عجرف ،ربخلا

 لهأ هرصحو ،نامع هيلع تصخغنتو ،ةّيعرلا هتلذخو ،هورصني ملف ،هيلع ىدتعا

 نب انهم لأسو ،قاتسرلا ىلع طقسم نم برعي دفوو ،هوبراحو ،اهتعلق يف قاسرلا

 نمو هلامو هسفن ىلع نامألا هعم نمو برعي هاطعأو ،ةعلقلا نم لوزنلا ناطلس

 وه ،هوبشخو ،هودّيقو ،هوذخأف هتمامإ كلذب تلازف ،ةعلقلا نم لزنف سانلا نم هعم

 رسألا ماقتساو ،انهم اوحبذف مدخلا نم ءاج نم مهيلإ ءاج مث هباحصأ نم دحأو

 نب فيس همع نبال اهيعةي لب ،هل ةمامإلا يعدي نكي ملو ،برعلب نب برعيل
 ةلودلا رمأب موقي ال نسلا ريغص فيس ناك ذإ ،رمألاب هل مئاقلا وهو ،ناطلس
 ةئامو نيثالثو ثالث ةنس نأشلا اذه ناكو .اهلئابقو نامع نوصح عيمج هل تملسو
 برعي باتتسا يلهذلا ناميلس نب يدع يضاقلا نإ مث شأالوح كلذ ىلع ثبلف ،فلأو
 هباصتغاو ،ناطلس نب انهم ىلع ةيغبو ،نيملسملا ىلع هيدعتو ،هلاعفأ عيمج نم
 تفلأ ام نامض همزلي ملف كاذه هجورخ ًأالحتسم ناك أبرعي نأو ،نيملسملا ةلودل

 دنعف غعجرو كلذ عم باتف عجرو ،بات اذإ نامض هيلع سيل هبكر امل لحتسملا نأل

 .ةمامإلاب ]٨٧٨[ هل دقع كلذ
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 : برعلب نب برعي مامإلا

 نب برعلب نب كلام نب ناطلس نب فيس نب ناطلس نب برعلب نب برعي مامإلا

 نب دمحم نب برعلا يبأ نب كلام نب ناطلس نب برعلا يبأ نب كلام نب ناطلس

 ةمامإلاب هل دقع .يبرعيلا كلام نب برعي نب محازم نب ريمح نب ناطلس نب برعي
 ةةّيعرلا يف لدعلا رهظأو ،رمألا هل ماقتساف ةةنس فلأو ةئامو نيثالثو عبرأ ةنس

 يف للثالق أمايأ ثبلف ،نامع نوصح هل تملسو ،هيعس اوركشو ،هعينص اودمحف
 ةنسلا هذه نم نابعش نم نيرشعو ةعست موي اهلخدف ،ىوزن ىلإ عفترا مث ،قاتسرلا

 ،ناطلس نب فيسل ةيبصعلا اورهظأف ،أمامإ برعي نوكي نأ قاتسرلا لهأ ضري ملف

 عم ىوزنب ميقم وهو ،ناطلس نب فيس لاخ .رصان نب برعلب نوبتاكي اوحرب امف

 نم تضم تس ةليل ،ىوزن نم جرخ ىتح مايقلا ىلع هناوضحيو “برعي مامإلا

 نأ ىلع ،هعم مايقلا ىلع ةءانه ينب فلاحف ،تيس دالب دصقو ةنسلا هذه نم لاوش

 لمحو ءانبلا نم هللا همحر ةدشرم نب رصان مامإلا مهيلع هرجح ام مهل قلطي

 برحلا ماقتساف ،قاتسرلا ىلإ هوبحصف شةليزج اياطع مهاطعأو ،كلذ ريغو "حالسلا

 قرتحاف .نصحلا باب اوقرحأ ه كلذو ،اهنم يلاولا اوجرخأ ىتح ،قاتسرلا يف

 ،مهئاسؤر نم ريثك تامو ۔ةءانه ينب نم ةريثك سان تقرحأو ؤ اعيمج نصحلا مّقم

 نوسمخو ةئام قرتحا هنأ تاياورلا تقفتاف قيرحلا كلذ نم يدع ينب ءاسؤرو

 ةماقتسإلا باتكو تفنصملاو عرشلا نايب لثم ةةريثك بتك تقرتحاو الجر

 نهل نكي مل ،ريثك بتكلا نم كلذ ريغو ،أدلجم نيعبرأ ردق ،تامسلطلا تايلجمو
 مامإلا ربخلا غلبف .ةليزج لاومأ هب ميظع زنك قيرحلا اذه عم رهظو .نامعب ريظن

 نب دمحم نب حلاص خيشلا اهيلع رمأو ةيرس ىرسف ،قاتسرلا لهأ عنص امب برعي

 نكي ملف ،يباوعلا لصو ىتح ،راسف ،قاتسرلا ىلإ ريسملاب هرمأو ،يميلسلا فلخ

 ىلإ بتك رصان نب برعلب نإ مث .نيعرسم اوعجرف ،قاتسرلا لوخد ىلع ةردق مهل
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 نب ناميلس نب رينم نب ريمح ذئموي اهيف يلاولا ناكو ،مهل اهصلخي نأ طقسم يلاو

 اوجرخأ مث ،برح ريغب لخن ةيرق مهل تصلخو مهل اهصلخف ،أ')يمايرلا دمحأ

 ابرح ريغب اهحتتفاو ،لئامس ىلإ لصوف ،يبرعيلا فيس نب كلام اهيلع ةّيرس

 .ةحاور ونب هبحصو ،ةنسلا هذه نم ةدعقلا رهش يف كلذو ،اهنم يلاولا جرخأو

 ىوزن لهأ نم هعم نمب جرخ ابرعي نإ مث ،برح ريغب اهحتتفاف ،يكزإ ىلإ ءاجف

 هيلإ جرخف يكزا ىلإ لصوو ،يلهذلا ناميلس نب يدع يضاقلاو ،ماير ينبو

 نب كلام بتاكي ثكمف .كعم نحن :هل اولاقو ،ماعطلاو ةفيضلاب يكزإ خئاشم

 هبرضف ،برحلا هل برعلب بصنف ،جرخي ملف نيموي نصحلا نم جرخيل ،أ""فيس

 نم روبنعلا بحاص مهمقي ،ةءانه ينب ركاسع برعي ىلإ تلصو مث ،عفدم يتبرض

 امأو ىوزن ىلإ عجرف ،ألوذخم يقبف ،برعي ركاسع تقرفتف ،قاتسرلا لهأ

 هوذخأ ،مهيلإ لصو املف ،قاتسرلا ىلإ دصق هنإف ،ناميلس نب يدع يضاقلا

 نب برعلب ناوعأ نم امهمكاح نم امهءاجو ،نافلخ نب ناميلسو وه ،هوبلصو
 هذه نم ربكألا جحلا موي كلذو ،قاتسرلا لهأ امهبحسو ،نيبولصم امهلتقف ،رصان

 ةعلق نم جرخيل برعي بتاكي لعجو ،ىوزن ىلإ روبنعلا بحاص ىضم مث .ةنسلا

 رشع يداحلا نرقلا يف شاع ،دئاق ،لاو :يمايرلا دمحأ نب ناميلس نب رينم نب ريمح )١)

 ةيرق مهل تصلخو ،اهلسرأ يتلا ةيرسلل طقسم ملسي نأ هيلإ بتك طقسم يلاو ناكو ،يرجهلا

 رينم نب ريمح ماق “برعلب نب برعي مامإلا دهع يف طقسم ىلع ايلاو نيع مث .برح ريغب لخن
 هترصانمل ناطلس نب فيس مهمدقتسا نيذلا ،سرفلا ةلتاقمب لئامس لهأ هعمو هموق سأر ىلع

 ىلإ ماير ونبو ،يكزإ لهأو ركسعلا نم هعم نمب رينم راس مث ،ريمح نب برعلب همع نبا ىلع
 ٥٣. ص ،نامع مالعأ ليلد :رظنا .سرفلا نم اهوررحو ،الهب

 ،يرجهلا رشع يناثلا نرقلا يف شاع ،دئاق ،يبرعيلا دجام نب فيس نب كلام :فيس نب كلام ا"

 سأر ىلع برعلب هلسرأ “برعلب نب برعي ض هبورح يف رصان نب برعلب مامإلا داوق دحأ
 اضيأ اهحتتفاف ،يكزإ ىلإ ةحاور ونب هبحصو ،برح ريغب اهحتتفاف ،لئامس ىلإ ةيركسع ةيرس

 كلام ىلإ لسرأف ،يكزإ ادصاق ىوزن لهأ نم هعم نمو برعلب نب برعي جرخ مث برح ديغب

 ىلإ برعي عجرف ،كلام راصتناب تهتنا نأ ىلإ ،امهنيب برحلا تماقو ضفرف ،اهنم جرخي يك
 ١٤٢. ص ،نامع مالعأ ليلد رظنا .أالوذخم ىوزن

 ٢٥٩



 لجأل ،اهنم جورخلا هولأسو ىوزن ]٨٧٩[ لهأ نم سان برعي ىلع لخدو ،ىوزن

 يف هوكرتي نأ مهيلع طرتشاو ،كلذ ىلع مهباجأ ىتح هب اولازي ملف ،ءامدلا نقح

 حرفف ،كلذ ىلع دهعلا هوطعأف ،عوسلا نم ءيشب هل ضرعي الو ،نيربي نصح

 ةعلق روبنعلا بحاص لخدو ،نيربي ىلإ ىضمو هتمامإ تلازف ،ىوزن نم ذئموي

 هل تصلخو ،ناطلس نب فيسل ةمامإلاب ىدانو ،اهعفادم عيمج برضو ،ىوزن

 )١(. نامع نوصح عيمج

 :ناطلس نب فيس ٫ءامإلا

 كلام نب ناطلس نب برعلب نب كلام نب ناطلس نب فيس نب ناطلس نب فيس هءامإلا

 نب برعي نب محازم نب ريمح نب ناطلس نب برعي نب دمحم نب برعلا يبأ نبا

 نوصح عيمج هل تصلخ اسل هنأ تاياورلا تقفتا .يبرعيلا كلام نب برعي نب دمحم

 فشك بحاص لاق .كلذ ىلع مهرمأ ماقتسا ،نادلبلاو لئابقلا ةفاك هل تملسو ،نامع

 ىدان ،هدعب مايأ ةثالث الإ نيرهش دعب ناك املف :هريغو ةمألا قارتفا يف ةمغلا

 ،برعلب نب برعيو هلبق نم نامع لهأ نيب رفانتلا عقو ،ةمامإلاب هل روبنعلا بحاص

 اوريغ امب .نامع لهأ ىلع نوكيس هنأ هملع يف قبس ام روهظ هللا دارأ ىتح
 ،ناحتمالا كلذ يفو ،مهسفنأب ام اوريغي ىتح ،موقب ام ريغي ال هللا نأل ،اوربكتو

 هتينالع تفلاخو ،هنيد يف قلز نمم ،هتريرس يف صلخملا ،هنيد يف تبثملا رهظيل

 سانلا بسحأ ملآإط ميحرلا نمحرلا هللا مسب :العو لج هللا لاق ،هللا ملع يف هتريرس

 نيذلا هللا َنملعيلف مهلبق نم نيذلا اتتف دقلو نوتتفي ال مهو انمآ اولوقي نأ اوكرتي نأ

 ردقلا نم هملع يف قباس روهظ انه اه هللا ملعو .أ")«نيبذناكلا نملعيلو اوقدص

 يذزجيل عاطأ ام باثيو ،عنص امب بقاعيف ،هلعف لعف يذ لك نم رهظيف ،موتحملا

 (١) ص ةمغلا فشك :ديعس نب ناحرس ،يوكزألا ٤٩٦-٤٩٧.

 (٢) ةيآلا ،توبكنعلا ةروس ] ٢ ٣.

٠ ٢٦ 



 ،رابتخالا انه اه ةنتفلاو .ىنسحلاب اونسحأ نيذلا يزجيو ،اولمع امب اوؤاسأ نيذلا

 .(")ناهي وأ لجرلا مركي ناحتمالا دنع : ليقو ،رانلاب زيربإلا بهذلا ربتخي امك

 مامإلا نأ ىلعو ةلودلاب مئاقلا وه هنأ ىلع رصان نب برعيل رمألا رقتسا املف

 نم عقو ،كلذب مهونهي نادلبلا ءاسؤرو لئابقلا مهيلإ تدفوو ،ناطلس نب فيس

 مدق هنإ :ليقف ،الهب لهأو رفاغ ينب ىلع ةصاخو لئابقلا ضعب ىلع دهت برعلب

 نم ددهت مهيلع عقوف ،هموق نم ةعامج يف يرفاغلا رماع نب رصان نب دمحم

 برعي بتاكي لعج و ، ًابضغم هعم نمب رصان نب دمحم عجرف ،رصان نب برعلب

 نم ارفظلا نم ودبلا ىلإ ادصاق وه بكرو 0 برحلاب اومدقيل الهب لهأ و برعلب نب

 ،ىوزن ءاسؤر ىلإ لسرأ ،رصان نب برعلب امأو ،مهريغو بتق ينبو ميعن ينب

 ةةماركو الحم هنم اوأرف ،هيلإ اوضمو ،مهئاسؤر نم ريثك عمتجاف هيلإ اولصيل

 نب ناميلس هاخأ اهيلع رمأو ،ةيررس ىرس هنإ مث ،ناطلس نب فيسل ةعيبلاب مهرمأو

 هب يتأيل برعي ىلإ لئامس يداو فرط ىلع ىوزن ىلإ ريسملاب رمأو ،أ"ارصان

 نوعفشتي اولازي ملف ةةيرسلا كلت اوبحصي نأ ىوزن لهأ ىلع رمأو ،قاتسرلا ىلإ

 تلصو ىتح ،ةيرسلا تضمو ،مهرذعف ،كلذ نم مهرذعيل هيلإ قاتسرلا ءاسؤرب

 اوعمس ذإ ،كلذك مه امنيبف ،مهباودلو مهل ماعطب ىوزن لهأ ثعبف ،اهيف تتابو ،قرف

 برعلب نب برعي نإ :مهل ليقف .ربخلا نع اولأسف ،ىوزن ةعلق يف عفادملا برض

 نب ناميلس ىلع راشأ نم راشأف ،يكزإ ىلإ اوعجر كلذ دنعف ،ىوزن ةعلق لخد

 دق رصان نب برعلب ناكو ،“يكزإ يف ثكمو ،كلذ لعفف يكزإ نصح ضبقب رصان

 ضالهب اولصو املف ،ةرهاظلا بناج نم مهثعبو «برعي برحل ىرخأ ةيرس ىرس

 ينب برحل ىرخأ ةيرس ثعبو .اهب مهرثكأ اوديقو ،ءالهب لهأ ]٨٨٠[ مهضبق

 )١) ص هسفن ردصملا :ديعس نب ناحرس ،يوكزألا ٤٩٨.

 نب برعي قيقش وهو يرجهلا رشع يداحلا نرقلا يف شاع .دئاق :يبرعيلا رصان نب ناميلس "ا
 برعي ىلع ضبقيل لئامس يداو بناج نم ريسملاب هرمأو ،ةيرس سأر ىلع هوخأ هلسرأ ةرصان

 ،قرف ىلإ تلصو نأ ىلإ ةيرسلا تضمو ،قاتسرلا ىلإ هب يتأيو ضعولخملا كلملا برعلب نبا
 ،ظيكزإ ىلإ اوعجرف ،ةعلقلا لخد برعي نأ اوفرعف ،ىوزن ةعلق يف عفادملا توص اوعمسف
 ٨٥. ص ،نامع مالعأ ليلد :رظنا .اهنصح ىلع اولوتساو

 ٢٦١



 .برعي امأو .قاتسرلا ىلإ تعجرو ةيرسلا ترسكناف ،قاتسرلا يداو لهأ ،رفاغ
 ،يكذزإ ىلإ اولصو اسلف ،ىوزن نم نيعفدم بحست ،يكزإ ىلإ ةيرس ثعب هنإف

 مث ىوزن ىلإ اوعجرف ،ليلق سان مهنم لتقو ،اورسكناف ،نصحلا ىلع اوضكر
 نكي ملو ،نيعجار ليللا نم اوحبصأ مث ،تاّيبرغلا ينجلاب اوماقأف ،ةيناث ةيرس ىّرس

 نصحلا نوبرضي اوثكمو ،يكزإ ىلإ اولصو ةثلاث ةيرس ىرس مث برح مهنم
 ىلإ قاتسرلا نم رصان نب كلام لصو مث ،مايأ ةرشع كلذ ىلع اوثكمف ،عفدمب

 تراغأف ،هعم نمو كلام رسكناف ،برعي موق ىلع نصحلا لهأو وه جرخف ،يكزإ

 ام امهيفرط نم اوبهنف ،يكزإ نم ىحرلا ةراحو يدنس ىلع برعي موق نم ودبلا

 ضكر مث ،ىحرلا ةراح نم أجراخ وه ناكو ،رينم نب ريمح ماقف ،اوقرحأو اوبهن

 نب ديعس نب دمحم ةيرسلا يلاو لتقو ،اورسكناف ،نميلا لهأ ىلع برعي ةيرس ةالو

 ىتح ،برعي ةيرس عم اوجرخ رازنلا لهأ نإ :رصان نب كلامل ليقو ،يولهبلا دايز

 لسرأ مث ،يكزإ نم عماجلاب مهدّيقو ،رازنلا خئاشم ىلإ لسرأف ،نميلا ىلع اوضكر

 ةريثك قلخب ةءانه ونب ءاجو .ةريثك ركاسع اهنم تءاجف ةيقرشلا لهأ ىلإ

 لوبطلا لهأ اوجرخأو .برعي ةيرس ىلع اوضكرف ،يكزإب ركاسعلا تعمتجاف

 ةةعمجلا موي بتعلا بناج نم ركاسعلا تجرخو ىةّيلزنملا بناج نم ليلق سانأو

 دعرلاك قفتلا برض اهيف عمس ،ةميظع ةعقو مهنيب تناكف سمشلا لاوز دنع

 عقوو ،برعي ةيرس ترسكناف “تفطاخلا لسارتملا قربلاك فويسلا قربو تفصلقلا

 .ألجر ةئامثالث نيقيرفلا نم لتقو ،ريثك لتق مهنيب
 تراغأو حنم ةيرق دصقو .ركاسعلا نم هعم نمب عفترا رصان نب كلام نإ مث

 اوقرحأو ،هيف ام اوبهنو 4 ًاسانأ هنم اولتقف .رجحلا يداو جلف ىلع هموق نم ةمذرش

 اوقرحأو ،دعم ةرجح اوبهنف ،حنم اولصو ىتحو ،لويحملا نمو ،تيكز نم اتويب

 دجسم ىلإ اولصوو ،ىوزن ىلإ اوراس مث ،اهلهأ قرفتو ،اولتق نم اولتقو ،اهتويب

 اودسفأو ،ىوزن نيرصاحم اوماقأو مهركسعم كانه اوبرضف ةقرف نم صلخملا

 ۔قرف نم تاماقم اوقرحأو ،عءارضخلاو يليحلا نم ةريثك ركاكس اوقرحأو ،عورزلا

 )١) لص هسفن ردصملا :ديعس نب ناحرس ،يوكزألا ٤٩٨-٠ ٥٠

٢٦٢ 



 عقوف ،برعي ركاسع نم مهعم نمو ىوزن لهأ مهيلإ جرخ مث ،دالبلا يف اوثاعو

 ،موي لك مهنيب لتقلاو ب رحلا ناكف هناكم ىلإ قيرف لك عجر مث .برحلا مهنيب

 ةميزهلا نوكت تداكو ،ةميظع ةعقو مهنيب تعقو مث ،ءالبلا ىوزن لهأ ىلع دتشاو

 ةقلحك لاجرلا مهب تطاحأ دق ذإ برهلل اليبس اودجي مل مهنأ الإ كلام موق ىلع

 نم مهل أجلم ال نأ اونظف .يقب نم يقبو فصنلا نم رثكأ مهنم مزهنا امدعب متاخلا

 مهرثكأ لغشناف ،نوبلاغ مهنأ اونظف ىوزن لهأ امأو .لاتقلا ىلع اودلجتف ،لتقلا

 اودجو ،تباث مزعب موقلا مهيلع فطعف «ضعب ىلع مهضعب لكتاو .بلسلاو بهنلاب

 نولتقي موقلا مهعبتأو ‘حارجلاو لتقلا مهيف رثكف ،نيمزهنم اولوف ،داهتجالا يف

 كلذ يف لتقف ،رقعلا ةانج نم ابيرق ةصوخلا رونجب فورعملا عضوملا ىلإ نوبلسيو

 برحلا لزت ملو ،مهركسعم ىلإ برعلب عجرو ،ةع لاجر ىوزن لهأ نم مويلا

 يف مهكرت اليلق الا | هباحصأ ةفاكب ج رخ كلام نإ مث ،قاس ىلع ةمئاق مهنيب

 ظخيوش ناتسب نم اهرصاحي نأ دارأف ،رقعلا ةانج نم ابيرق لصو ىتح ،ركسعملا

 مهنيب برحلا ىحر ترادف ىوزن لهأ مهيلإ جرخف ،قفتلا يمارمل اهردج بقثيلو

 ،مهركسعم ىلإ اوعجرو ،هموق رسكناف رصان نب كلام لتق مث .راهنلا نم ةعاس

 نيبو مهنيب برحلا لزت ملو ،كلام تومب ]٨٨١[ مهتوق تفعض دقو ،كلانه اوماقأو

 بورح دعب ،ةيبرغلا نم هشيجب يرفاغلا رصان نب دمحم لصو ىتح ،ىوزن لهأ

 اهنمو .كنضو وجلاب اهنمو .لقصلا يداوب اهنم ةميظع تاعقو اهل هنم تناك

 نم ىلع ةضكرلاب رمأ .دمحم لصو نيحو ،حرشلا لوطي امم كلذ ريغو ،يبغلاب

 حبصلا نم قفتلاب يمرلاو برحلا عقوو ،مهب اوطاحأو ،مهيلع اوضكرف ،ضالخملاب

 نم لفسألا بناجلا نم مهل اوحسفي نأ دمحم رمأ ،ليللا مهنج املف ،ليللا ىلإ

 ىتش اوقرفتو ۔“ دحأ هيف سيل ءالخ ليللا نم مهناكم حبصأف ،مهل اوحسفف ،يداولا

 ،نيربيب أضيرم ذئموي برعلب نب برعي ناكو ،ىوزن ىلإ رصان نب دمحم عجرو

 مث ،نيرهشب دمحم مودق لبق ىوزنل راصحلا ناكو ،لئالق امايأ ىوزنب دمحم ماقأف

 جلفب لزنو ،اهلخدف ةريبك شيجب مهيلإ راسف ،قاتسرلا ىلإ ريسملاب رمأ دمحم ن

٢٦٢٣



 دمحم نب يلع اهيف يتلا ةموبلا ىلع اوضكري نأ هباحصأ دارأو ،اهنم ةارشلا

 ةموبلا هذه تناكو ،روبنعلا بحاص ضكر نأ ىلإ ةضكرلا نع مهاهنف ،يروبنعلا

 دمحم نب يلع يروبنعلا دمحم نب يلعل ةماعلا لوقي ام رثكأو ،روبنعلا ةموب ىمست

 عجرو ،نوقابلا رسكناو ،هموق نم لتق نم لتقو ،روبنعلا بحاص لتقف ،يروبنعلا

 هاقتلاف «يردملا جلف يف ىناثلا مويلا يف لخدو ،ةارشلا جلف ىلإ رصان نب دمحم

 يتلا نوصحلا عيمجو ،قاتسرلا ةعلق ميلست ىلع هحلاصف ،أملاسم رصان نب برعلب

 ،رصان نب دمحم عدخي نأ برعلب دارأف ،قاتسرلا ةعلق ىلإ اعيمج اوضمو ،هديب

 نيذلا موقلا عيمجو وه لخدي نأ ألا ،لخدي نأ ىبأف ى ارذح ًانطف الجر دمحم ناكو

 دلبلا يف موقلا نم عقو ،موقلا نم هعم نم ةفاك لخد اًملف "نصحلا ىلإ هوبحص

 كلذو ،نامع ريغ ىلإ تلمحو تعيب اهنأ ىتح ،يرارذلا يف يبسلاو بهنلاو بلسلا

 نب يدع نيملسملا يضاق يف اولعف امبو .نولمعي ناك امب اءازج مهيديأ تبسك امب

 مهسفنأب ام اوريغي ىتح موق ىلع اهمعنأ ةمعن ريغي كي مل هللا نأب كلذل ،ناميلس

 ،قاتسرلاب ذئموي رصان نب دمحمو برعلب نب برعي تامو .أ'ا«ميلع عيمس هللاو
 ةنس فلأو ةنس نيثالثو سمخ ةنس ىرخألا يدامج نم تلخ ةليل ةرشع ثالثل

 اوربخأ أموي نيسمخ نم أوحنو . مهودع مهيلع يوقي نأ ةفيخ هتوم ىوزن لهأ متكو

 برعلب رمأ ام دعب رصان نب برعلب دّيقف .رمأ رصان نب دمحم نإ مث ،هتومب

 ماقأو ،ةءانه ينب دي يف ةكربو طقسم ألإ قبي ملو ،هديب يتلا نوصحلا صيلختب
 باحصأ قرفتو ،ناطلس نب فيس مامإلا نأ رهشأو ،قاتسرلاب رصان نب دمحم

 ليلاهملا هالح بناج نم فيهكب دجو هنإ : ليق ىتح ةيدوألاو لابجلا يف قاتسرلا

 ،قاتسرلا ىلإ اوعجري نأ اوفاخ «شطعلا نم نيتيم ءاسنو نايبص نم سفن ةئام

 دعب رصان نب دمحمل ةبيث تءاجو ،ديبعلا عيب مهنوعيبيو ،دمحم باحصأ مهنولمحيف
 قفت باحصأ بعن ينبو بيلق ينب نم فصنو فلأ ردق مايأ ةثالثب قاتسرلا ذخأ نأ

 )١) ةيآلا ،لافنألا ةروس ٥٣.

٢٦٤ 



 ودب نم فالأ ةسمخ ردب يلوهلا ةمحر نب رطم نب دمحم لصوو .ح امرو

 نب فلخ ناكو ودعلا نم قيدصلا فرعي الو ،ةيبرعلا فرعي ال نم مهيفو رضحو

 رهقف برحلا تقو قاتسرلا نم بشغلا لهأ نم ىئانهلا ريصقلاب فورعملا كرابم

 يلع ‘ رصان نب دمحم لسرأف ،ةءانه ونب هعمو ۔ ح رطملا و طقسم يفو ةكرب نصح

 ىلإ هباحصأ عجرو ،لئقف ةةكرب نصحل ايلاو [ ]٨٨٢ يصورخلا دمحم نبا

 رطم نب ةمحر راسف ،ةكرب ىلإ ريسملاب شيجلا رمأف رصان نب دمحم عم قاتسرلا

 ينبب ي رفاغلا يلع نب دمحأ و ش،هموقب ) 'يبيلقلا دامح نب ةزمحو ،هموقب يلوهلا

 نب يدع نب دمحمو ۔“ مهل رصان نب دمحم دنع نم ج رخ ي ذلا ركسعلابو ‘ بعك

 يصا رحلا رصان نب دمحمو ،رّيصلا بناج نم مهب ءاج نيذل موقلاب يلهذلا ناميلس

 ع رق نص باتك درو مث ‘ اعنصم اولزن ىتح كموق ىلع لاو لك ‘ لك ءال ؤه راسف كموقب

 نحنف . انيلا لصت ال كنا ‘ يلوهلا رطم نب همحر ىلا ظةءانه ينب نمو ۔ يكمرلدلا

 . ةكرب ىلا ريسملاب رمأ هانعم فرعو ۔“ هأ رق املف ۔ ددهتلا ىنعم ىلع كيلا نولصا و

 . ةمحر ىلإ نيدصاق هباحصأ و ع رق ١ ودجوف . ةكرب ىلإ هباحصأ نم انويع مدقو

 ةمحر مهاقتلاف ،هيلإ نيلبقم هباحصأو عرق اودجو مهنأ هوملعأ و ،نويعلا تعجرف

 ،هرثأ ىلع موقلاو .سرف ىلع يلوهلا بيضق مهيلع بثوف ،مساقلا ىمسي ناكمب

 حرجو ع رق لتق امدعب ۔ ع رق باحصأ رسكنا مث ّ لاجر ةرشع بيضق مهنم لتقف

 يه يتلا ش رفحلاب لزن ىتح موقلاب اعًر شم ةمحر ل نبا راسو انيه احرج بيضق

 دق ريصقلا كرابم نب فلخ ا ودجوف ّ انويع ثعب هنإ مث 3 ولكأيو 3 وحيرتسي “ روبجلل

 دمحم باحصأ مه نيذلا موقلا ددع ناكو ،ددعلا ريثك شيجب ۔ ١ رحبو ١ رب هموقب علط

 فلخ عم هبورح يف رصان نب دمحم ةداقو تالاجر دحأ ناك ۔ براحم : يبيلقلا دامح نب ةزمح )١)

 يذلا فلخ ةبراحمل ،هموق سأر ىلع مامإلا هلسرأ .ةءانه ينب نم هئافلحو ريصقلا كرابم نبا

 ةنطابلا ميلقإ لحاس ىلع ةعنصملا ةدلب هموقب ةزمح لزنف ،هيلاو لتقو ،ءاكرب نصح ىلع ىلوتسا

 فلخ يلو و٤ةزمح راصتناب تيهتنا ةميظع ةكرعم مهنيب تعقوف ۔“ ءاكرب يبرغ اوقتلا و ،اوراس مث

 ٥٢. ص ،نامع مالعأ ليلد :رظنا .رارفلاب

٢٦٥ 



 ةةكرب يبرغ اوقتلاو ،لئابقلا رئاس نم رضحو ودب نم افلأ رشع ةسمخ رصان نبا

 ةلجع ىلع اهنوًرجي ،عفادم ةمحر باحصأ دنع تناكو ،ةميظع ةكص مهنيب تعقوف

 نب فلخ رسكناو ،أرحب بشخلا تزرغأف ،رحبلا يف يتلا بشخلا اوبرضف ىربلا يف
 نولتقي رصان نب دمحم باحصأ مهعبتاو ،هتقان بكرو هباحصأو ريصقلا كرابم

 "بكارملا يف اولصحتيل رحبلا نولخدي اوناكو ،لتقلا نم أجلم ودجي ملف ،نورسأيو
 مهبلس اوذخأو ،أعيمج اوكلهف ،قفتلاب مهبرضت موقلاو ،اهولاني ملو ءارحب تزرغاف

 اشناو أأفلأ فلخ كاسع نم ىلتقلا عيمج دجوف .رحبلا مهظفلف ۔هريغو حالس

 د محم لزن مث ،ةكرب نصح مهميده اولخد ىتح ،مهنوعبتي اولازي ملو شالجر رشع

 مث ،مايأ ةعبرأ اوماقأف نصحلا رصاحف ،ةكرب نم ليحلا بناجب يرفاغلا رصان نبا

 كاليلق لإ هب قبي ملو طقسم ىلإ اوضمو ،بكارملا يف اولتصحت نصحلا لهأ نإ
 ةمحر نبا عجرو ،قاتسرلا ىلإ اوعجر هباحصأو دمحم نإ مث ،دحأ دلبلا يف سيلو

 مث .هيلع فيخ ىتح ،ديدش يردج هباصأف ؤ موقلا رئاسل دمحم حسفو ،هدلب ىلإ

 ايلاو يصاًرحلا رصان نب دمحم قاتسرلاب لعجو ،لقني ىلإ ريسملاب رمأ مث يفوع

 يرفاغلا رودخملا نانس نب دمحم نب نانسو ،الهب لهأ هدنعو ،قاتسرلاب هلبق نم

 ةبراعيلا ةفاك هعم لمحو ،ناطلس نب فيسو وه راسو قاتسرلا ةعلق ىلع أمئاق

 لزن املف ،تاينقم لزن ىتح ،قاتسرلا نصحب أديقم رصان نب برعلب كرتو

 هيلإ تءاجف ،ميعنو ساي ينبو ،مهدمتسي نامعو ةرهاظلا لئابق ىلإ لسرأ ،تااينقمب

 نم رثكأ لب ليقو ىفلأ رشع انثإ مهنإ :ليق ،ةريثك ركاسع هعم عمتجاو ،موقلا
 .أ')كلذ

 نأ دلبلا لهأ ىلإ لسرأف ،لقني فرط نم ةرذانملا جلفب اولزن ،مهب ىضم املف
 لاقتنالا ديري حبصلا تقو عفتراف ،أباوج هل اودري ملو ،اوبأف ،نصحلا هل اوملسي

 ونب هاقتلاف ]٨٨٣[ ،احطبلا نم ثديحملا جلف ةعيرش ىلع ىلعألا بناجلا ىلإ اهنم

 )١) ص كسفن ردصملا : دذدعس نب ناحرس ،يوكزألا ٥١ ٥٠٣.

٢٦٦ 

 



 موق يلع ينب نم لتقو ،ةديدش ةعقو مهنيب تعقوف ،لقني لهأ نم مهعم نمب يلع
 نب ملاس .رصان نب دمحم باحصأ نمو ملاس نب ناميلس مهخيش نبا مهنيب ،ريثك

 ةعيرشب لزن مث ،ىحرجلا نم دحاو ،أ'يليكشلا رصان نب فيسو ،يرفاغلا دايز

 مث ،عفدملاو قفتلاب مهبرضي وهو ،مه رصاحف ۔ماقأو ،ىلعألا بناجلا نم ثديحملا

 نب دمحم يلاولا هباحصأ نم لتقو ،أريثك اقلخ مهنم لتقف شةيناث ةكص مهنيب تعقو
 دنعف ،ءام مهعم قبي ملف ،ءاملا نع اورسكنا مث ،هَمع ينب دحأو ،أ"يضويقلا فلخ

 نب ديعس نأ ةرصان نب دمحم ىلإ ربخلا لصوو ،نصحلا ميلست ىلع اوحلاص كلذ

 املف ،فيلسلا ىلإ ريسملاب موقلا رمأف ة هموقل ءانه ينب نم ةفواوصلا عم ديوج

 لصوو ۔اوبأف ،ةعاطلا هل اودؤي نأ فيلسلا لهأو ديوج نب ديعس ىلإ لسرأ ،اهلصو

 نصح ىلع ةضكرلاب رمأ هنإ مث ةعاطلا نيئؤم معنت لهأ نم ةفواوتصلا هيلإ

 ءاسنلاو لاجرلا نم هيف نم ىلع هومدهو هيلع اوضكرف ،فيلسلا نم ديشارملا

 هباحصأو وه ،هردب ىلإ رايستلا دمحم نم بلط ،ديوج نب ديعس نإ مث ،دالوألاو

 ةةرذانملا نصحو ،ةفواوصلا نصح فيلسلاب يقبو ،هدّوزو رصان نب دمحم هرّيسف

 نب دمحمل ةعاطلا اوةأ و ،اوحلاص ديشارملا باصأ ام اوأر امل ةرذانملا نصح امأف

 اوتؤي ملف ،ةفواوصللا امأو ،مهناكم مهرقأو .سأب مهبصي ملو ،اوملسف رصان

 نم ودبلل حسفو موي لك مهيف لتقلاو مهلخن عطقي ،مهرصاحم ماقأف ةةعاطلا
 مهنإ مث ،نيرهش قوف راصحلا ناكو ،رضحلا لئابقو ،ساي ينب الإ ،هباحصأ
 اَسل ريصقلا كرابم نب فلخ ناكو ،هومدهف ،مهيديأب مهنصح مده ىلع اوحلاص

 رشع يداحلا نرقلا يف شاع ،ناطلس نب فيس مامإلا لاخ ،دئاق :يليكشلا رصان نب فيس ()

 يف لتق رصان دمحم باحصأ نم وهو ،اهيلع ىلوتساو طقسم ىلإ مامإلا هلسرأ ،يرجهلا

 ٨٧. ص ،۔نامع مالعأ ليلد رظنا .يلع ينبو رصان نب دمحم نيب تراد يتلا ةكرعملا

 دمحم ةالو دحأ وهو ،يرجهلا رشع يداحلا نرقلا يف شاع ،لاو :يضويقلا فلخ نب دمحم )٢)

 يتلا ةكرعملا يف لتقو ،يلع ينب نيبو هنيب تراد يتلا برحلا يف كراش ،يرفاغلا رصان نبا

 ١٤٥. ص مالعأ ليلد رظنا .ثديحملا ةعيرش ةقطنم يف امهنيب تراد

٢٦٧ 



 يرومعلا عابس ناكو ،قاتسرلا رصاح ،فيلئسلا رحب الغتشم رصان نب دمحم ىأر

 ةةعلقلاب مئاقلا ،يرفاغلا روذحملا دمحم نب نانس لتق اًملف راحص نصح ذخأ دق

 نب فلخ هلخدو ،قاتسرلا نصح نم هباحصأو يصاًرحلا رصان نب دمحم جرخ
 نع عوجرلا هرك رصان نب دمحم كلذ غلب املف ‘ قاتسرلا هل تصلخو ،كرابم

 كرابم نب فلخ نإ مث .همصخ هيلع يوقيف .راحصو قاتسرلا ىلإ ىضمف فيللا

 نب رمع .رصان نب دمحم لبق نم هيف يلاولا ناكو ،مزحلا نصح ىلإ راس ريصقلا

 نأ فلخ هيلإ لسرأو ،هنع جلفلا ٦رو تفلخ هرصاحف ،يرفاغلا دوعسم نب حلاص

 رصان نب دمحم ىلإ رمع بتكو ،ىبأف ،نامأب هباحصأو وه نصحلا نم جرخي

 ىلإ رصان نب دمحم راسف ةليلق ةكرب الإ ،ءام مهعم قبي مل مهنأو ،ربخلا هربخي
 ىلإ لصو املف ،ميظع شيجب مهنصح مدهو ،فيلتسلا لهأ حلاص ام دعب ،مزحلا

 هلآ اوكرتو ،نيبراه اًولوو ،مهنم لتق نم لتقف تفلخ باحصأ ىلع ضكر ۔مزحلا

 ىلع رمي ملو ،ةرهاظلا ىلإ مزحلا نم رصان نب دمحم عجرو ةفاك مهبرح

 ركسع هعم عمتجاو ،رضحلاو ودبلا نم دشحو ،تيس دالب هدصق ناك هنأل ،قاتسرلا

 اوتؤيل ،مهيلإ لسرأ ،اهلصو املف ،تيس دالب ]٨٨٤[ ىلإ ةرهاظلا نم راسو ،ريثك

 ،مهيلع اومجهف ،مهيلع موجهلاب هعم نيذلا موقلا رمأو ،مهرصاحف ،اوبأف ،ةعاطلا هل

 اهوذخأف ،يدع ينبل دالب يهو «ضراعلا ىلع اوضكر مث ،أريثك اقلخ اولتقو
 يذلاف ،مهنم دحأ اهيف قبي ملو ،ولعلا نم ةءانه ينب نادلب تصلخو ،رمغ اوذخأو

 دنع رصان نب دمحم باحصأ نم لتقو ،نامأب هرّيسف ،رايستلا بلط يذلاو ،لتق لتق

 .اهموق نم سان حرجو ،لاجر ةرشع تيس دالب نصح باب ىلع ةضكرلا

 دالبلا لهأ ىلإ لسرأو .رهشأ ةتس اهيف ماقأف اهيلإ راسف ىوزن ىلإ ريسملاب رمأ مث
 هشيج قفطف ،هب مهرصاحف ،اشيج مهل زهجف ،اوبأف ،ةعاطلا هل اودؤيل حنم نم
 ،مهلاومأ تبهذ ام دعب ،ةعاطلا اوتأ نأ ىلإ ،اعرجو نيقيفلا جلف نم مهلخن عطقي

 )١) ص هسفن ردصملا ديعس نب ناحرس ظيوكزألا ٥٠٣- ٥٠٤ -٥٠٥.

٢٦٨ 



 ىتح ،موقلا عمج يف ذخأو ،ًرسلا نم يبغلا لزنو ،ةرهاظلا ىلإ ريسملاب رمأو

 رمتلا اوريسي نأ ةرهاظلا لهأ ىلع رمأو ،رضحلاو ودبلا نمريثك قلخ هعم عمتجا

 هعم نم عيمجو وه راسو ،مهيوذ نمو رفاغ ينب يداو لهأ مهبحصو ،مزحلا ىلإ

 عقوف ،ةءانه ونبو ةبيهو لأو رماوعلاو وه اوقتلاف ،ةيقرشلا نم رماوعلا نادلب ديري

 مث ،رصان نب دمحم باحصأ ىلع ةميزهلا نوكت نأ داك ىتح ،ديدش برح مهنيب

 ،ريثك قلخ مهنم لتقو ،مهعم نمو ةءانه ينب ىلع ةميزهلا تعقوف ،اوتبثو اوباث مهنإ

 يف ناكو ،أرفظم أبلاغ هعم نمو دمحم عجرف ،لقاعلا ةرجح اولخد ىتح ،مهوعبتاو

 ،أموق عمجيل ،ةرهاظلا ىلإ ىضم مث ،نيربي ىلإ يبرعيلا ناطلس نب فيس هتبحص

 الهبو يكزإو ىوزن لهأ عمجو ،ىوزن ىلإ مهب ىضمف ،ريثك قلخ هعم عمتجاف

 نم هعم نمو يئانهلا ديوج نب ديعس ىلإ لسرأو ،مفيس ىلإ مهب راسو ،ماير ينبو

 ةديوج نب ديعس جرخ مث ،مه رصاحف ۔اوبأف ،ةهجاوملاب تافاغلاو رقعلا باحصأ

 لقني نأل ،لقنيو راحص نم أموق عمجف ،راحص ىلإ ىضمو .ةرهاظلا ىلع رمو

 عمجو ،هيلإ مهمضف ،المع ىلإ ءاجو ،عجرو ،ريثك قلخ هعم عمتجاف حلصلا تثكن

 ۔يشيعلا جلف لصو اسلف ،مهنادلب عيمجو ىلغلا يداو نم مهيوذ نمو ةءانه ينب ةلمج

 نب ديعس ةبيغ ةدم ناكو ،هباحصأو يرفاغلا رصان نب دمحم ىلع ضكري نأ دارأو

 نأ ةفيخ .نكامألا يف نويعلا قرف دق رصان نب دمحمو ‘مايأو رهشأ ةعبس ديوج

 ةريثك عمجب لبقأ دق ديوج نب ديعس نأ ،نويعلا هتربخأف ،ةلفغ ىلع مهيلع مجهي
 .ةميظع برح مهنيب عقوف ،تافاغلا ردص يف اوقتلاف دالبلا نود مهوقتلي نأ رمأف

 لقني بحاص ،يولعلا نصغ هباحصأ نم لتقو ،يئانهلا ديوج نب ديعس لتقو

 دلب لك يف ةوزغلاب دمحم رمأو ،نوقابلا رسكناو ،نيتئام هباحصأ نم لتق نم ةلمجو

 رصان نب دمحم باحصأ بحسو ،سومانلا راهظإل ،ةرهاظلا نادلبو ىوزنو الهب

 ىتح هموقو هدالوأو هلايع اهيفو ،تافاغلا نصح ىلإ لتق نأ دعب ديوج نب ديعس

 ،ماعطلا نم مهدنع ام غرفو نيرهش مهرصاحف ىاوبأف ،ةعاطلا اوتؤيل هيلإ اورظني

 ديعس نب كرابم رصان نب دمحم باحصأل دئاقلاو ،ماعنألا نم مهدنع ام اولكأ ىتح

٢٦٩



 ملو ،مهنصح اوملسو رصان نب دمحمل ةعاطلا اًوبلف ۔أ')يرفاغلا ]٨٨٥[ ردب نبا

 نصح لهأ يف هنم ناك امو ،كذب كرابم نب رصان ىلإ بتك املف ۔عيش مهل قبي
 ديعس نب دشار هناكم لعجو هلزعي هيلإ بتكف ،مدهلا نم تافاغلا نصحو ،تلافاغلا

 ،ىوزنو ،يكزإو ،الهب لهأ نم هعمو ،ريقعلا نصح ا رصاحم ماقأو ،يذفاغلا

 الو ۔مهنم جرخي ادحأ اوكرت امو ،هب اوطاحأف ،ماير ونبو ،رفاغ ونبو ،ةرهاظلاو

 نصحلا مده ىلع مهحلاصف ،حلصلا اوبلطف ،ماعطلا نم مهدنع ام غرف ىتح ،لخدي

 عيمج اولكأ دقو ،جلف الو ةلخن مهل قبت ملو ،مهلاومأ تفلت ام دعب ،مهديب هومدهف

 موقلا عجرو ،مهولصوو ،نامألا مهوطعأو ،اوحلاص كلذ دنعف ،مهيشاومو مهماعنأ

 نادلب هب دصقف ،رضحلاو ودبلا نم اشيج زهج رصان نب دمحم نإ مث ،هدلب لك
 ريصقلا كرابم نب فلخ شيجب ىقتلا و ةضورلا و يبيضملا ةيقرشلا نم سوبحلا

 رسكناف ،ديدش برح مهنيب عقوف ، يبيضملاب ةءانه ينب نم مهريغ و . سوبحلا و

 نب دمحم هعبتاف ،ابراه يبيضملا ةرجح يف نصحتو ،هعم نمو كرابم نب فلخ

 رصان نب دمحم نأ نظي ملو ،اربإ فلخ لخدو ،اربإ لصو ىتح ،هشيجب رصان

 ةةعاطلا اودؤي نأ رصان نب دمحم مهيلإ لسرأف “ثرحلا عم ماقأف ،اربإ ىلإ هعبتي

 ،مهليخن عطقي موي لك ناكف برحلا مهيلع ماقأف ۔اوبأف ،مهدنع نم افلخ اوجرخيو

 رصان نب دمحم برحب مهل ةقاط ال اوملع املف ،مهراجشأ عطقيو ،مهراهنأ رمديو

 .ةفاك ةءانه ينب سيئر كرابم نب فلخ ناكو ةيفخ مهدنع نم أفلخ اوجرخأ

 دحأ ناك ،يرجهلا رشع يداحلا نرقلا يف شاع ،دئاق ،لاو :يرفاغلا ردب نب ديعس نب كرابم ()

 كلذو ،نيربج نصح ىلإ رصان نب دمحم عجر نأ دعب دئاقلا وه ناكو رصان نب دمحم باحصأ

 ،رصان نب دمحم ناكو ،تافاغلا ردص يف تراد يتلاو ،ديوج نب ديعس اهيف لتق يتلا برحلا يف

 لعجو ،هلزع مث ،نيربج يلاو ديعس نب كرابم ىلإ رمألاب دهع ،هموق ةميزهو ،ديوج نبا لتق دعب
 ١٤٢. ص ‘،نامع مالعأ ليلد :رظنا .يرفاغلا دشار نب ديعس نب دشار هناكم
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 عجرو ،ناسمألا مهاطعأو ،فلخ جورخ دعب هوحلاص مهنإ مث ،طقسم ىلإ ىضمو
 .أ')اهب هتماقإ رثكأ ناكو ،نيربيب ماقأو ،ةيقرشلا عيمج هل تصلخو ،مهنع

 هموق نم ملعي ملو ،مهب برغو ،أريثك اقلخ اهنم عمجو ،ةرهاظلا ىلإ راس هنإ مث
 ،مهريغو بتقو ميعن ينبو ساي ينب عمجو ،ميعن ينب نادلبب رمف ،ديري نيأ دحأ

 لاجر هتبحصو ،بيلق ينب نادلب ىلع رمو ةيزجلا دجن ىلع مهب رمو ،مهب راسو

 مث ،مهشخغي ملف ،راحص لهأ هنم فاخ ىتح فةنطابلا طخ ىلع رمو ،مهنم ةَّمج

 ودجو اًسلك اوذخأي هباحصأو ،مهيداو رّمدي نأ ةنساوحلا جلف لهأ هنم فاخف ،قّرش

 كرابم نب فلخ هب ملعو ،ودعلا نم قيدصلا فرعي ال نم مهيفو ،منغو لبإ نم

 فلخ باحصأ ىلوف ،ةميظع ةعقو مهنيب تعقوف ،رعرع جالفأ دنع هاقتلاف ،ريصقلا

 تيبلا كلذ يف هنأ اوملعي ملو ،هموقو دمحم هعبتاو “تيب يف فلخ رصحو ،نيبراه

 هعم نمو رصان نب دمحم لخدف هيلع ةردقلا دعب هكرت دمحم نأ فلخ نظو

 ةرسيملا جلف رمدو ،اوبأف ،ةعاطلا اودؤي نأ مهبتاكيو ،اهراهنأ رمدي لعجو ،قاتسرلا

 ىلع ةردق قاتسرلا لهأل نكي ملو ،ليخنلا نم أئيش عطقو ،مامّحلاو بلغت يبأ جلفو

 ىلإ ءاجف ةعاطلا هل اودؤي نأ اومهو ،اودارأ مهنأ ىتح ،هعنمو هبرحل جورخلا

 هيف يلاولاو ،تاينقم نصح ذخأ يرفاغلا ديعس نب دشار نأ ربخ رصان نب دمحم

 نب دمحم دنع همدقتل كرابمل هنم دسح كلذو ،يليكشلا ردب نب ديعس نب كرابم

 نب يلع نإ مث ،اهراهنأ رمد ام دعب اهكرتو ،قاتسرلا نع ضوهنلاب رمأف رصان

 ،نصحلا هل صلخو ،هحصانو ،ديعس نب دشار ىلإ ىضم ،ينابلكلا دمحأ نب رصان

 ،نصحلا رصان نب يلع ضبقف ،رصان نب دمحم نم ةبوقع هبيصت ال نأ هل نمضو

 ،متاوحلا هعم كرتو .ايلاو ]٨٨٦[ كرابم هيف كرتف ،رصان نب دمحم هلصو نأ ىلإ
 ملف ،ىوزن ىلإ هعم نمب ىضم مث ،كلا ءاش ام اهب ثكمف ،نيربي ىلإ ادصاق راسو

 تعدبتجاف ،اهقرشو نامع برغ نم ملعلا لهأو لئابقلا ءاسؤر ىلإ لسرأ ،اهلصو

 (١) ص كسفن ردصملا :ديعس نب ناحرس ،يوكزألا ٥٠٥ - ٥٠٦.

٢٧١ 



 نأو ،نيملسملا رومأبو برحلاب ةماقإلا نم اؤاربي نأ مهنم بلطف ةريثك عومج هيلإ
 هرذعي ملف .راذتعالا لك مهيلإ رذتعاو ،ناطلس نب فيس عم اودارأ نم اوميقي

 نب هللادبع ىوزن نصحب يلاولاو ،أ')دادم نب دمحم نب ناميلس نب رصان يضلقلا

 اولازي ملو ،لئابقلا ءاسؤر نم خئاشملا نم رضح نمو "ادام نب ريشب نب دمحم
 دحأ لخدي الف ىوزن نصح باوبأو ،رقعلا باوبأ تقلغو ،رمألا اذه ةجلاعم يف

 تبرضو ةيقت هل ةمامإلا اودقعف ،رجفلا بيرق ىتح ۔مهتليلو كلذ مهموي جرخي الو

 ىوزن لخدت ةليبق لكل نامألاو زعلاو ،هل ةمامإلاب يدانملا ىدانو ،ةعلقلا عفادم

 لايل عبسل ،تبسلا ةليل اذه ناكو رضحو ودب نم ،رازنو نمي نم ةهجاوملا ديرتو
 ىتح ،ىوزنب ثكمف ،ةنس فلأو ةئامو نيثالثو عبس ةنس ،مرحملا رهش نم نولخ

 نأ هغلبو اليلق اهب ماقأو ،موقلل حسفو ،نيربي ىلإ هعم نمب عفتراو ،ةعمجلا ىلص
 دسفأو ،اهقوس بهنو ،اهنصح رهقو ،يتغلا ىلع مجه يزيزعلا سيمخ نب عنام

 يف وهو الإ هب اورعشي ملف لاجر ةتس هعمو نصحلا مهيلع رّوستف هيلإ راسف اهيف

 نب عنامل مداخ لتقو ،هنم أبعرو افوخ نيبراه نصحلا نم اوجرخف .نصحلا ىلعأ

 ىلإ عجرو ،ينابلكلا رصان نب يلع هلبق نم ايلاو هيف لعجو ،نصحلا ذخأف ،سيمخ
 ،يمايرلا برعلبو ،ناميلس نب رماعو ،أ""يبرعيلا يدع نب انهم راغأو ،نيربي

 هدف وأ ،ىوزنب ماقأ ، يرجهلا رشع يداحلا نرقلا يف شاع ضاق :يدادملا ناميلس نب رصان ()

 :رظنا .ةءانه ينب يديأ نم لخن عاجرتسا هنم بلطي يك ناطلس نب فيس مامإلا ىلإ لخن لهأ
 ١٦٠. ص ،نامع مالعأ ليلد

 دمحم نب ريشب نب دمحم نب هللادبع ىلاولا هيقفلا خيشلا وه :دادم نب ريشب نب دمحم نب هللادبع )٢)

 نرقلا نم لوألا فصنلا ءاهقف نم ،يوزنلا يرقعلا يبعانلا يدادملا دادم نب دمحأ نب رمع نبا
 رظنا .م ١٧٢٦ ةنس ةايحلا ديق ىلع ناك هنأ الإ هتافو خيرات فرعي الو يرجهلا رشع يناثلا
 ٣٧٣ ٣٧٤. ص ،٣ج ،نايعألا فاحتإ :دماح نب دومح نب فيس ،يشاطبلا

 ءارمألا دحأ ناك .يرجهلا رشع يداحلا نرقلا يف شاع ،دئاق :يبرعيلا يدع نب انهم ا"
 ءادعأ ملع املو ةمامإلاب هل ةعيبلا دقع ررقت امل ،يرفاغلا رصان نب دمحم مامإلا ىلع نيجراخلا

 يف اوثيعي اوماقف ،دجملا نم هيلإ يقر امو فرشلاو زغلا نم هيلإ راص ام رصان نب دمحم مامإلا
 ۔اهيف ام ذخأو " ةكربلا ةلاغ " ىلع هراغإلا يف كرتشا يذلا يدع نب انهم مهنمو ،اداسف ضزلألا
 ١٥٤. ص ‘،نامع مالعأ ليلد :رظنا .يرفاغلا رصان نب دمحم مامإلا كلذب ايداعم
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 نب دمحم ملعف ،اهوذخأف ،ةكربلا ةلاغ ىلع ،يبرعيلا يلع نب ريمح نب ناميلسو

 ةلادبع يلاولاو ناميلس نب رصان يضاقلا ىلإ لسرأو ،مهدصقف ،مهب يرفاغلا رصان

 هدنع نكي ملو ،ىوزن وه شغي ملو ،ةكربلا ىلإ ىوزن نم موقلاب اوقحليل ،دمحم نب

 مهحصانو ،مهلاتق دري ملف ىحضلا تقو مهيلع مجهف ،همادخو هركسع نم ليلق الإ
 يف ةموب اوعنصف ،هبرحو هلاتق ألإ اوبأف ،ةلاغلا نم اوذخأ ام ةرو عوجرلا ىلع

 عنصو ،جلفلا اورسكو ،يقرشلا لبجلا اوضبقو ،ةكربلا نم ىلعألا ةعيرشلا دجسم

 ناكف ،لفسألا لبجلاو ةكربلا ةعيرش نم لفسألا دجسم يف ةموب رصان نب دمحم

 لجر جرخو .رصان نب دمحم باكر بازع نم لجر لتقو ،قفتلاب برض مهنيب

 مهنأ ةضكرلا عم اونقيأ املف ،مهيلع ةضكرلاب هباحصأ ذئنيح رمأف هباحصأ نم

 نب يلعو يمايرلا برعلب نب رصان مهباحصأ نم رسأف ،نيمزهنم اولو ،نوبولغم
 لمحي نأ رمتلاب رمأو ،ددملا نم دحأ لصي نأ لبق اذه ناكو .همك بحاص حلاص

 برح دارأ ناكو ،اهنم قتنغلا دجاسمب ماقأو ،ىوزن ىلإ وه عجرو ،نيربي ىلإ

 هونوخي ال نأ ًأدوهع مهنم ذخأو ،هوهجاوو ،مهنأش هللا حلصأ مث ،اهبارخو فونت

 نامع لهأ نم هتعاطب نم عيمج ىلع دشحلاب رمأ مث هسفن مهيلع تباطف

 عجريل ،اكنض ديري ،ىوزن نم مهب راسف ظةريثك عومج ]٨٨١[ هيلإ تعمتجاف

 يف اوناك نيح ،مهيلع هرمد يذلا يكنضب مهنصح مهل ىنبو ،مهدلب ىلإ اشاحولا

 اوعمجف ،هناينبو مهنصح ىلإ مهعوجرب زيزع لأ ضري ملف كرابم نب فلخ ةعاط

 اوقتلاف ،اشاحولا نم هعم نمو هتبراحم اودرأو ،مهيلع لمتشي نّمو ،ودبلا نم ادحأ
 ةوق مهل اوسيل مهنأ اوملع اسل ،اودتبتو ،اورسكنا مث ،مهنيب برحلا تعقوو ،كنضب

 .")هبرح ىلع

 سان عم هبلط يف دمحم ىضمف ،ميعن ينب عم ةنينسلا ىلإ سيمخ نب عنام دصقو

 نب عنام رسأف ،مهعم وهو الإ هب اورعشي ملف ، باكرلاو ليخلا باحصأ نم ةليلق

 ٦ ٥٠٧. ص كسفن ردصملا :ديعس نب ناحرس ،يوكزألا )`)
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 ة زيزع لآ ودب يجالفأ ىلع رم.ئبغلا ديري عجر املف ،كنض ىلإ عجرو ،سيمخ

 ىتح فكلا ءاش ام اهب ماقأو ة يبغلا ىلإ عجر و اهرمدف ، يغلا قوس اوبهن نيللا

 ،لثالق امايأ اهب ماقأف نيربي دصقو ،موقلا نم ءاش نم ةرهاظلا لئابق نم دشح

 ،لئامس ىلإ ىضم مث ،اهنم أموق عمجي ىتح ضعرزملا تيب لزنف ،ىوزن ىلإ ءاجو
 باحصأو يليحلا لهأ امأف ةشاكع موقو يليحلا لهأو نييركبلا حصاني لزي ملف

 اوردقي ملف ۔مهوحصانيل نييركبلا ىلإ مهلسرأف ،ةعاطلا هل اودأ و ۔}هوحلاص ةشاكع

 ملف ،دعرو قرب تاذ ،ةريطم ةملظم ةيتاش ةليل يف مهيلع ةضكرلاب رمأف ،مهيلع

 ؟سرحت نمع :سراحلل اوقي «سراحلا عم ،روئسلا ىلعأ يف وهو ألإ ،هب اورعشي

 لذخف كدنع رصان نب دمحم اذه :لاقف رصان نب دمحم انيلع مجهي نأ ةفاخم لاقف

 هيف قرغلا نم يقبو ،جرب ألإ قبي ملو ،هنم نامأب اهنم رثكألا جرخو ةرجحلا لهأ
 نم لتقو ،مهرخآ نع اولتق ىتح قفتلاب نوبرضي اوناكف ،هّمعونبو هدالوأو ركب

 دمحمل كولمم ،يبًونلا تيخب هل لاقي مهدحأ .لاجر ةعبرأ رصان نب دمحم باحصأ

 ،ااهرخأ نع ةرجحلا تمدهو ،قفتب برض ،ديبعلا رئاس ىلع همتق ناك ةرصان نب

 اوزاحو .ريمع لآ اهيف دسفأ دق لبق ناكو نينس ثالث ةاكز هل لئامس تملسو

 يلع وبأ دعس دالوأ دّيقو ،هلهأ ىلإ لام لك رصان نب دمحم درف ،بايغألا لاومأ

 كرابم نب فلخل ةنطابلا نم عطقيل ،ليحلا ىلإ ريسملاب رمأ هنإ مث ،مهترجح مدهو

 هل كولممو وه لصي دمحم ناكو ،قاتسرلا ىلإ طقسم نم ةضوهن نيح ريصقلا

 فطقسم نم جرخي ملف ،هل عطاق ادمحم نأ ،كرابم نب فلخ ملع مث ،رشوب ةربغ ىلإ

 نم أروس حرطملا قلح ىلع فلخ لعجو ،راوسألاو قيرطلا ىلع سرحلا لعجو

 ةردق فلخل نكت ملو ،ةءانه ينب روس ةياغلا هذه ىلإ ىمسي يذلا وهو ،راجحألا

 مث ،لواعملا ةحلاصو ،رهش فصن ليحلاب دمحم ماقأو رصان نب دمحم ةاقالم ىلع

 و ،يلعس لآو ةعيبر رماع نم ودبلا ديري طبه مث ،لئامس ىلإ عجر مث ،اوثكن

 ناكف ةريثك البإ مهيلع رقعو ،رحبلا طخ ىلع رمف ةنطابلا ناكس نم مهيلع لمتشي

 عطقيو ،الامشو انيمي نعطيو ،هب برضي ،حمرو ةراتك هديبو ،هل سرف ىلع ابكار
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 ىلإ لصوو ،اهنم ذخأي نأ دحأل ضري ملو ،اهلجرأ ]٨٨٨[ بقرعيو ،مهباكر قانعأ

 انإ ،كرابم نب فلخ اي نامألا :مهؤاسن تحاصف ،مهلاجر لتقف ،مهناقرف نم قيرط
 وهو ،مهلتق يف رثكأف ،ريصقلا كرابم نب فلخ هنونظي ،كتعاط يف انإ ،كتعاط يف

 ال هعم ناطلس نب فيسو ،ماركلا لبإلاو ليخلا باحصأ الإ هقحلي ملو ،موقلا مامأ
 مث ،لئالق امايأ اهب ماقأف ،مزحلا ىلإ عجر مث ،هتاوزغو هبورح عيمج يف هقرافي

 موقلا عيمجل حسفو .امايأ اهب ماقأو ،ليكش ينبو رفاغ ينب يداو نم ينس ىلإ عفترا

 رثكأ ناكو ،نيربي ىلإ عجرو ىامايأ اهب ماقأو يبغلا دصق مث ،ديبعلاو ركسعلا لإ

 الف ،نولتقيو ،نوبهني ،نامع نم قرطلا عيمج اودسفأ دق ودبلا ناكو ،اهب هتماقإ

 نيذلا مه ةبيهو لآ ةصاخو ةريثك ةيامح يف ألإ ناكم ىلإ رفاسي نأ دحأ ردقي
 ميهلبإو مهلهأ عيمجب مهرشحف ،قرخ وب هنومسي سيئر مهل ناكو ،قرطلا اودىسفأ

 هنم ًأرهق كلذو ،نيربي يلاوح لوزنلاب مهرمأو ،هتفلاخم ىلع اوردقي ملو ،مهمنغو
 رشع دحأ ةليل ناك املف ،هتفلاخم ىلع اوردقي ملو ،مهمنغو مهلبإ تتام ىتح ،مهل

 ةةريدتملا مهدلب رمدف ،ةبيهو لآ دصاق موقلا نم هعم نمب جرخ ،جحلا رهش نم
 هيف سيل اهبارخو ،نامع لفاسأ نم لمرلا ىلإ نوبرهي اوناكف ،مهنم اهيف نم لتقو

 ۔مهرباكأ نم الجر نيثالثو ةتس مهنم لتقو ،كانه مهيلإ لصوتي ال هنأ نونظي ،ءام
 ،نيربي ىلإ ىرسألا لمحو ،مهمانغأو مهلبإ حبذو ذالجر نيعستو ةسمخ رسأو

 ديقو .ةءانه ينب عم لخدو ،طقسم دصق هنإف ،قرخ وبأ امأو ،لابحلا يف نيطوبرم

 ىلإ قرخ وبأ لسرأو 4 ارهش نيربيب ماقأو ،مهتماع تام ىتح ،نيربيب ىرسألا

 دشحلاب دمحم رمأ مث ىضم امدعب دسفيل الو 4 دحأ َرضيل ال هنأ رصان نب دمحم

 عومج نيربيب هيلإ تعمتجاف ،اهيقرشو اهبرغ نم نامع نم هعاطأ نم عيمج ىلع
 هتعاطأف ،المعو مضو ،ليحلاو العلا يداو نم ةءانه ينب نادلب ىلإ لسرأو ،ةريثك

 ىلعأ يف لزنو ،لقني ىلإ ادصاق راسو ،مهنم دحأ هصعي ملو ،ةءانه ينب عيمج

 ةليل تاذ جرخف ،برحلل اودشو ،اوبأف نصحلا هل اوصلخيل مهيلإ لسرأو ،دلبلا

 ،هديب سيل دلبلا نأ الإ ،رصان نب دمحم حلاصف ،ماصع هل لاقي ،لقني لهأ نم لجر
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 ناكو ،برحلا اوماقأو ،هوعبتي ملف ،مدلا نقح لجأل كتعامج حصان :دمحم هل لاقف

 نم لتقف هدلبلا هعم نمو دمحم لخدأف ،ريغص باب هلو .روسلا ىلع ماصع تيب

 كرتو ،نيربي ىلإ اولمحو ،مهخايشأ دّيقو ،مهنمأف ،نامألا اوبلط مث ،نيلجر دلبلا لهأ

 نب ةعيبر مدقو ،راحص ىلإ هعم نمب أدصاق ىضمو ةعاطلا هل تتأو ايلاو اهيف

 لاق ،مهلصو املف راحص نصح نم اوطبهي ىتح هّسع ينب حصانيل يشحولا دمح

 تعقوف ،ةءانه ونب هتقتلا راحص رصان نب دمحم لخد املف برحلا ران اوبش : مهل

 ذخأو ،يشحولا دمح نب ةعيبر حرجو ،مهنم لتق نم لتقو ]٨٨٩[ ،برحلا مهنيب

 لزنو ،عماجلاب موقلا لزنو نصحلا ىلإ اوعجرو ،ةءانه ونب ترسكناو اريسأ

 دمح نب ةعيبر رصان نب دمحم رواشو ،دومحم نبا تيب يف رصان نب دمحم

 ىلإ ريست نأ تدرأ نإو ،نامألا كيلعف انعم ميقت نأ تدرأ نإ : هل لاقف ،يشحرولا

 هرّيسف نصحلا ىلإ ريسملا دارأ هنأ :ليقف .نامأب كانريس نصحلاب كباحصأ

 ىلع رمأو ،اهيلإ دمحم هريسف كنض ةدلب ىلإ عوجرلا دارأ هنأ ليقو ،هيلإ دمحم

 ىلإ لصو ىتح ،مهعم ىضمف ،اكنض غلبي ىتح ،هبحاصت نأ ليخلا لهأ ضعب
 .( احضألا اذهو ،هيلإ دمحم باحصأ ناسرفلا تعجرو كنض

 نب دمحم نيب ةنئاكلا راحص ةعقو اودهش نيذلا خئاشملا نع دحاو ريغ ينربخأ

 انويع اهلعج شأسرف رشع انثإ رصان نب دمحم عم ناكو ،كرابم نب فلخو رصان

 قاتسرلا نم ةءانه ينب عمج كرابم نب فلخ نأ هغلب هنأل .قرشملا سراوف علاطت

 راحص عيمج هل تصلخ دق دمحم ناكو محص نصحب لزن هنإو طقسمو

 امو عيش مهنم دحأ ىلع ذخؤي ملف ، فئاوطلا عيمج نم دلبلا لهأ نّسآو ،اهاياعرو

 لمتشا نمو ،ميعن ينبو ساي ينب نمو ودبلا نم هدنع ناكو ،نصحلا آلإ هيلع ذش

 5دلبلا نم يوط نم نخد عرز برخ دق ،يلايللا نم ةليل تحبصأف .رضحلاو مهيلع

 ميعنو ساي ونب لاقف ؟كنعرزم برخ نم هلأسف ،ايكاش دمحم ىلإ اهبحاص ءاجف

 )١) ص ،ككهسفن ردصملا ٥٠٧٦.

٢٧٦ 



 ذخ :لاقف ،ىبأف ،ةّيدمحم يتئام ذخ ؟ كعرز ةمارغ مك :لاقف ،كعم نيذلا ودبلاو

 نأ الإ ىضرأ ال :لاقف ،ىبأف ةيمحم ةئامسمخ ذخ لاقف ،ىبأف ةّيدَمحم ةئامعبرأ

 تناك امو ،مهبلصف ،مهب رمأف ،هدنع اورضحف ،مهخايشأ ىلإ لسرأف ،مهنم فصتت

 ودبلاب اودرفتيل ةءانه ينبو كرابم نب فلخ نم ةليح هذه تناكو دلجلا الإ هتفصن
 نب فلخ ملع املف ،هيلع نيطخاس نيعجار مهنادلب ىلإ دمحم دنع نم اوجرخو ،هنع

 هيلع اومجهو ،رصان نب دمحم ىلع موقلا نم هعم نمب فحز ،مهجورخب كرابم

 نأ رصان نب دمحم ىلإ ءاج نم ءاجف ،اليلق سمشلا تعلط نأ دعب ،ةلفغ نيح ىلع

 ،مهل الو انل تسيل ةعاس هذه : لاق هنإ : ليقف ،ةةءانه ينب نم هعم نمب لصو أفلخ

 هعم نمو أفلخ اوقتلاو .هعم ليخلا باحصأ بكرو ،هسرف بكر مث للا ءاش ام لإ

 دمحمو ،ةءانه ونب ترسكناف تفلخ لتقف ،لاتقلا مهنيب عقوف راحص نصح باب عم
 قوف نم رصان نب دمحم برضف .نصحلا رادج لصو ىتح ،مهعبتي رصان نبا

 ةسمخ هباحصأ نم لتقو تامو ،هباحصأ هذخأو ،قفت ةصاصر هتبرض نصحلا

 اوماقأو ،قاتسرلا ىلإ قاتسرلا لهأو ،طقسم ىلإ طقسم لهأ عجرو الجر رشع
 نأ نصحلا باحصأ داك دقو ،ةصاخلا ألإ هتومب اوملعي مل ،مايأ ةثالث هونفد امدعب

 نيملسملل امامإ يضاقلا هماقأف ،ىوزن ىلإ ناطلس نب فيسب اوعجر مهنأ مث ،اوملسي
 دعب ةئامو نيعبرأ ةنس ،نابعش رهش يف ،سمشلا لاوز دعب ،ةعمجلا ]٨٩٠[ موي
 .برعلب نوملسملا ماقأو ،لزُع مث ،هللا ءاش ام ثبلف فلألا

 :ريمح نب برعلب مامإلا

 نب برعلب نب كلام نب ناطلس نب فيس نب ناطلس نب ريمح نب برعلب مامإلا

 نب دمحم نب برعلا يبأ نب كلام نب ناطلس نب برعلا يبأ نب كلام نب ناطلس

 كلام نب برعي نب دمحم نب برعي نب محازم نب ريمح نب ناطلس نب فيس

 هل تصلخو ،نامع لهأ نم ةقرف هتعبت عيوب اًمل هنأ .هنع تاياورلا تقفتا . يبرعيلا

 ابأو ،ةنطابلا نوصح ةيقبو ظةرهاظلا نوصحو ۔“ لئامسو ‘ يكزإ و ؤى وزنو الهب
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 ريمح نب برعلب مامإلا زهجف ،ناطلس نب فيس دي يفف قاتسرلاو ح رطملاو طقسم

 هاخأ ناطلس نب فيس ثعبو ،هل نيفلاخم اوناكو ةحاور ينب يداو ىلإ اشيج

 برعلب رسكناف ،مهنيب برحلا تعقوف ،ةحاور ينبل ةرصن أشيج ناطلس نب برعلب
 ةرجح يف مهضعب نصحتو ،مهرثكأ بره دقف ةحاور ونب امأو .هموقو ناطلس نبا

 لعفف ،مهرجشو مهليخن عطقب رمأف ،ًامايأ ريمح نب برعلب مامإلا مهرصاحف ،لابو
 مهنع ىضمو ،مهنمأو ،مهنع شيجلا فرصف ،هوعاطأو هوملاس نأ ىلإ رمأ امك اهب

 .اهحتتفا مث ،امايأ مهرصاحف ،تيس دالب ىلإ راس مث ،مهلقاعمو مهجورب مده امدعب
 هبو ،اهنصح رصاحف ،نيربي ىلإ راس مث ،اهراهنأ رمدو ،اهلخن عطقو .اهناينب مدهو

 اوجرخف ،هوعاطأ نأ ىلإ مهرصاحف ،ناطلس نب فيس مهكرت دق ةءانه ونب ذئموي
 امأو ،مهنادلب ىلإ اوبهذف ،برحلا ةلآو حالسلا نم مهيديأب ام ةنامأب نصحلا نم

 ،قفتلا باحصأ شولبلا نم موقب ءاجف ،ناركم ىلإ الوسر ثعب دقف ناطلس نب فيس

 .اوراسف وجلا ىلإ ريسملاب مهرمأو هباحصأو هتيعر نم هعبت نم مهيلإ فاضأو

 نوكت نأ تداكو ،أديدش الاتق اولتتقاف هموقب ،ريمح نب برعلب مامإلا مهاقتلاف

 تعقوف برحلل اوتبثو ،اوربص مهنأ ألإ ،ريمح نب برعلب مامإلا موق ىلع ةميزملا
 نورسأي اولاز امف ،ميظع لتق مهيف عقوو “فيس نب ناطلس موق ىلع ةميزملا

 ۔اريسي ألإ شولبلا نم يقب امو 4 اشطع مهرثكأ تامو ةيدوألاو قرطلا يف نولتقيو

 هاش هيلإ ثعبو ،اهبارخ ىلع هوباجأف ،نامع ىلإ هورصنيل ،مجعلا بتاكي لعجف

 لتق دقو ،ناسرفلا نم هرهظ ىلع تبثي دحأ ردقي ال .ضكرلا ديدش اناصح مجعلا
 مامإلل لق :هدي ىلع ناصحلا ثعب يذلا ،هلوسرل لاقو ،مجعلا ناسرفلا نم ةلمج
 ناصحلا اذه رهظ ىلع تبثت نأ تردق اذإ ،مجعلا كلم كل لوقي ،ناطلس نبا فيس

 ،كيلإ هنم ةدجن يجترت الف تردق ام اذإو هموق نم تئش امب كدجنيف ‘هضكر دنع

 كلم وه له ،ناطلس نب فيس ربتخيل ،كلذب مجعلا هاش دارأ امنإو ،ريثك مالك عم
 ىوكشلاو ةدجنلاب هبتك هنعت مل ذإ ؟سرامم سراف ال نابج لجر مأ ؟سراف عاجش

 يف رظن طقسمب ذئموي وهو .ناصحلاو مجعلا لوسر هلصو املف ،نامع لهأ نم

 هنأو ]٨٩١[6، مجعلا ناسرف هبوكر نع تزجع دق ناصح هنأ فرعف ،ناصحلا هجو
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 .هل هدوقي نم رمأف ؟سراف ريغ نابج وه مأ ؟سراف عاجش وه له هب هرابتخا دارأ

 يداو نم ةبقعلا لوأ ىلإ هب اوغلب ىتح ،ريثك ملاع هعم جرخو ،وه جرخو

 ،يداولا يف يشمي الو ،يداولا ريفش ىلع فقي دحأ ال نأ رمأو طقسم نم ،ىيبكلا

 ،يداولا ريفش ىلع دحأ يقب امو ،رمأ امب سانلا لعفف طاوشأ ةثالث هضكري نأ ىلإ

 ثالث مخض دلجب هتبقر برض هرهظ ىلع ىوتسا املف ،هيلع يشمي دحأ الو

 يوط ىلإ هب غلب املف ،أفينع ابرض هبرضي وهو ،ًأاضكار ناصحلا هب رفف تابرض
 ناصحلا اورقعأ :هتوص ىلعأب حاص هيلع ردق امو ،هفقوي نأ دارأو ،ةلورلا

 راجحألا نم يداولا ريفش ىلع فقي نأ دحأ ردق امف ،تارم ثالث .ناصحلا اورقعأ

 ري ملو ،بيعاثملا باب روس ىلع يذلا لبجلا ىلإ هب غلب املف ،هلجر اهفذقت ىتلا

 هرهظ ىلع وهو ،روسلا هب محتقا ،هيلإ لبجلا ضارتعاب هضكر ىلإ أناديم ناصحلا

 عقوف ،هرهظ نم ناطلس نب فيس لزن هب هتمحق عم ،روتسلا سأر ىلع ناك املف

 ترس كتف .روسلا هيلع بوصنملا يداولا يف ناصحلا عقوو .روسلا سأر ىلع

 نب فيس ةسارف نم مجعلا لوسر بجعتف ،هتعاس نم تامف ،هقنع تقدناو ،هلجرأ
 توم ىلع ناطلس نب فيس فسأتو ،هنم كلذك سانلا رئاس بجعتو ،ناطلس
 نب فيس نع هكلم ربخأو ،مجعلا ضرأ ىلإ مجعلا كلم لوسر عجر املف .ناصحلا

 ،نامع كولم نم هبراحي نم لك ىلع هل ةرصن هموق هيلإ ثعب ،هلك ربخلا ناطلس

 غالب املف ،هتعاط نع اوفكنتساو ،هب اوضري مل و ةفاك ،نامع كولمل ةّيعر مه نم

 اَسأو ،أفلأ نيتس مهددع ناكف ناكف روخ ىلإ هنم اوربع ،سابع ردنب مجعلا شيج

 روخب مهلوزن ناكو ،ىلاعت هللا الإ ،اهددع يصحي ال ،اهيلع اوربع يتلا بشخلا

 ةئامو فلأ ةنس ،ةجحلا يذ نم تلخ ةليل ةرشع يتنثال ،سيمخلا ةليل رخآ ناكف

 ىلوتسا ،ناكف روخ مجعلا لوصوب نامع لهأ ملع اسلف ،فلألا دعب نيعبرأو عستو

 فيسل نامع رباكأ ضعب بتكو ىاديدش الازلز نامع رعذلا لزلزو ،فوخلا مهيلع
 ،ناطلس نب فيسل همسا بتاكلا اذه ركذي ملو طقسمب ذئموي فيسو ،ناطلس نبا

 ام اوريغي ىتح موقب ام ريغي ال هللا نإ ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :هل هباتك اذهو

 ةرفاو ةّيحت رودصلا يف يتلا بولقلا ىمعت نكلو ،راصبألا ىمعت ال اهنإف ،مهسفنأب
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 ماقمقلا مامهلا ديسلا ىلإ ۔ةرهاظ و ةنطاب ةعساو ةمحرو ‘ هرزان ريغ ،ةّينه ةمعنو

 ثيداحأ تردص دقل .دعب امأ «يبرعلا يبرعيلا ناطلس نب فيس ماغرضلا مامإلا

 نيمي نم مكيلعو ،اهراهظإ نيملسملا ىلع قشف لامشلا ةيحانب انباحصأ نع دانساب
 مجعلا ضعب نأب ،ةلوعم ]٨٩٢[ مكيلع اهيف مهسفنأو ،ةلجو اهلجأل مهبولقف ،لامشو

 ،نامع برحل ،ناكف روخ ىلإ اولصو ،مهموق ءاهفس نم ،مهعباتو مهعم نمو

 مهضعب لعلو ،اولاني مل امب اوَمه ىتح ،مهلامعأ مهل نيزو ،ناطيشلا مهيلع ذوحتساف

 ةرثكب اوفلد امل ،نايغطلا طارفإب اوهزف ،مهايانم اياطم اطم نيبكار نامع ىلإ لصو

 هذهف ،ناعتسملا نمحرلا انبرف نوفصت ام ىلعو ناويحلا رئاسو مهليخو مهلاجر

 ااوربجتو ،اوغط ،مكيلع اورفظ نإف ،اهمأشأ ام ةّيزرو ،اهمظعأ ام مكيلع ةبيصم

 مكيلع اورثاكت اذإ فيكف ،باسحلا مويب نمؤي ال ،ًربجتم ربكتم لك نم كاب ذوعأ

 ءرما لك شملا يفو ،مكعاسن نويحتسيو ،مكءانبأ نوحبذي ،باذعلا ءوس مكنوموسي

 أ ؟ناظقي مأ ميان تنأ ،هللا ناحبسف ،هردغو هديكو هركم نمأت ال هردص تزعوأ

 ةَجح نيملسملا ىلع كل مأ ؟ناطيشلا كبلق ىلع ذوحتسا مأ ،ماطلغ مأ ۔نونجم

 ؟مهيلإ ل سر كبتك ثعبتو ؟مهيلع هللا بضغ اموق ىلوتت تنأ فيك ؟ناطلسو

 هللا ، ربتعا نمل ربكلا ىدحال اهنإف ؟كترصنل مهوجرتو؟ كترضح ىلإ مهوعدتو

 لتق نم نيرحبلا ةريزج يف مكنم مهب لح امب تلهذ مأ تلهجأ ،ربكأ هللا ، ربكأ

 ناطلس مهريمأو مهريبكل مكفويس قيزمتو ؟أرهج أرهق ارسق مهنفس ذخأو ،مهلاجر

 بارغألا بارعألا رئاس نمو باَعزو نيجانكو مجع نم هعم نمو بارحم

 مكو ،بايترا ريغب مهسومانو مهزع وه ذإ ةينارحبلا هللادبع نبا دمحم خيشلابو

 امف نومعزت انمعز امك متنأف ،بارتلا دخ هلجرب برضي ،هومتكرت مهريغو مهريغ

 وف ،متلوع هيلعو ،متلواح يذلا رمألاو ،متيأر يذلا ،يأرلا سئبف ،نومكحت فيك مكل

 نم جرخت ةرهاظلا ةوادعلا نارين متدهشل تحتفو باوبأ اهل بولقلا تناك ول هللا

 ،ىوقتلاو ربلا ىلع اونواعتف .مكيلع بضغلاو دقحلا نم مكهوجو حفلتو ،مهمشايخ

 ثكني امنإف ثكن نمف ،دابعلاب ريصب هللاو حصنلاو دادولا ضحم نم اندنع ام اذهو

 .ىهتنا مالسلاو ،هللا ىلع هرجأف ،حلصأف هلا هيلع دهاع امب ىفوأ نمو ،هسفن ىلع
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 كلذ ملع املف طقسم نم مهيلإ ناطلس نب فيس ج رخف ،ريّصلا مجعلا اودصق مث

 لوأ ،ىوزن نم مهيلع جرخف ،مهبرحل ىضمو ،هموق دشح ،ريمح نب برعلب مامإلا

 نب فيس مجعلا شيج يفو ،ىنيمسلا ىمسي عضومب ناعمجلا ىقتلاف ،مرحملا رهش

 مامإلا شيج رسكناف “ اديدش الاتق اولتتقاف ،برعلب برعلا شيج يفو ،ناطلس

 لض مهذخأ امبرو ةليلق اسانأ هموق نم اولتقو ،لابجلاب هباحصأ مصتعاو ،برعلب

 الو ،حالس الو ةبادب هنطو ىلإ مهنم دحأ عجري ملو اضعب مهضعب لتقو ةقيرطلا

 نب فيس ىلوتساف ،قيرطلا يف أضعب مهضعب بهن دقو ،ليلق الإ ،دازلا نم ءيش
 ،مجعلل جارخلا تدأو ،ةرهاظلا لئابق هل تنادو ،َيبغلاو كنضو وجلا ىلع ناطلس

 تلتقو ،اهيف ام لك بلئسو ،ميظع لتق اهلهأ يف عقوو ،يربع ةرجح مجعلا تلخدو

 اهيف تعيبو .زاريش ىلإ مهئاسن تلمحو ،ناوهلاو ]٨٩٣[ لذلا مهباصأو ،مهلافطأ

 ۔اه زاحف الهب ىلع رم .ناطلس نب فيس امأ .ريصلا ىلإ مجعلا تعجرو .ديبعلا عيب

 ءاسميط ىلإ وه ىضمو ۔أ')يربعلا سيمخ نب ملاس اهلهأ ىلع ىلوف ،هل تنادف
 برعلب مامإلا داك ىتح ،هنم اوبره ىوزن نصحب نيمئاقلا رثكأ نأ تاياورلا تقفتا

 الإ .هل رصانلا ةلق نم ،ناطلس نب فيس نم أفوخ ،ىوزن نم برهي نأ ريمح نب

 طبه و ،يكزإ ىلع رمو ،حنم ىلإ ىضمف ،ىوزن ىلإ دصقي مل ناطلس نب فيس نأ
 ىلإ اوبهأتف ،هيلإ لصتل لئامس يداو لئابق بتاكو ،ةعلاب خانأف ،لئامس ىلإ

 طقسم ىلإ هريس ًاثحم هولصي نأ ىلإ ثبلي ملو ،راسف هباتك مهلصو اّسل ،هتهجاوم

 هكرت يذلا يلاولا نيب فلخلا عقو مث .لئامس يداوب يتلا نوصحلل ضرعتي ملو

 نورقلا ءاهقف نم يربعلا رمع نب سيمخ نب ملاس هيقفلا ملاعلا خيشلا :يربعلا سيمخ نب ملاس ()
 يناثلا ناطلس نب فيس مامإلا ةالو ثيح ،ةبراعيلا ةمئأ ضعب ةالو نم ناك ةيرجهلا رشع يناثلا

 " ناتسبلا هكاوف " باتك هتافلؤم نم هقفلا يف ةبوجأ هلو .نامع يف مجعلا بورح مايأ الهب ىلع

 خيشلا تاباوج نم اهرثكأ ،هقفلا يف ةريثك لئاسم ىلع ىوتحت ةروثنم هلو ،رثألا يف ةبوجأ هلو

 ،يشاطبلا :رظنا .مهريغو ،يلمازلا خيشلاو يدشارمحلا سيمخ نب رصان خيشلاو .يحبصلا

 ٢٠٥ - ٢٠٦. ص ۔٣ج 4 نايعألا فاحتإ :دماح نب دومح نب فيس
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 ىلع رفاغ ونب اىلوتساو ،اوبراحتف .رفاغ ينب نيبو ،يّتغلاب ناطلس نب فيس

 ىلوتساف ،ريمح نب برعلب مامإلا اولخدأف ،الهب لهأ نم ةعداخملا تعقوو ،ىتفلا

 مهب اودصقف ،رّيصلاب مهبحاص عم زاريش نم مجعلل موق ةدايز تعاجو الهب ىلع

 ثلاثلا موي .الهب اولخد دقو ،اهلئابق مهتحلاص ،ةرهاظلا اولصو املف نامع

 نم بره نم بره امدعب ،اهيف ام عيمج ىلع اولوتساف ةدعقلا يذ نم نيرشعلاو

 .جحلا رهش لوأ ،ىوزن ىلإ اوضمو ،مهنم ةئف نصحلا يف اوكرتو ،اهباحصأ

 ةعلق يف صاًرح ونب تبثو ،رفاغ ينب يداو ىلإ اهنم ريمح نب برعلب برهف

 ظجارخلا مهيلع اوعضو ،اهنم مجعلا تنكمت املف ،مجعلا ىوزن لهأ حلاصو ،ىوزن

 نم اولمحو ،راغصلاو رابكلاو ،ءاسنلاو لاجرلا اولتقو “باذعلا عاونأب مهوبذعو

 اَسأو سبرهلا ىلع ردق نم آلإ اهلهأ نم ملسي ملو ،لافطألاو ءاسنلا نم اودارأ

 نم رشع سداسلا موي ىوزن نم اوجرخو ،اهنصح كلذكو ،اهيلع اوردق امف ،اهتعلق

 .ةليلو اموي اوماقأو ،جارخلا مهل اوأو ،مهوحلاصف ،يكزإ ىلع اورمف رفص

 ،لواعملا يداو نم تاملسم ىلإ مهتاراغ تغلبو ،ةنطابلا ىلإ نيدصاق اوضمو

 عبارلا موي طقسم ىلإ اوفطعنا مث ،مهومزهف ،قفتلاب مهنوبرضي لواعملا مهل جرخف

 نب فيس مهيلع ضكر ،لمرحلا حيس ىلإ اوغلب املف رفص رهش نم نيرشعلاو

 نب ريمح نب فيس ناكو ،ح رطملاو طقسم لهأ نم هعم نمب يبرعيلا انهم نب ريمح

 ،ناطلس نب برعلب طقسم يفو ناطلس نب فيسل حرطملا نصح أضباق اذه انهم

 ريمح نب فيس عقاو املف ،مجعلا برح ىلع اودهاعت دقو ناطلس نب فيس وخأ

 مث ،ةريثك أناسرف مهنم لتق دقو ،يور ىلإ اوهتنا ىتح ،مهرسك ،هعم نمب مجعلا

 ،نوليلق سانأ هعم و .ريمح نب فيس مهلتاقف ،يناثلا مويلا يف حرطملا ىلإ اوفلد

 ظةريثك اناسرف مجعلا نم لتق امدعب ،ةفاك هعم نمو وه ،هولتقف ،هيلع اورثاكتف

 باحصأ اولعج اهيلعو ،لمرحلا حيسب يتلا ةوبرلا يف مهنيب ةعقولا هذه تناكو

 جرخ امدعب ‘ءادهشلا كلت عراصمل ةمالع ،ءاضيب تايصح ناطلس نب برعلب

 اهنم اولتقف ]٨٩٤[ .تايرق ىلإ ةفئاط ليخ ىلع مجعلا نم تضمو طقسم نم مجعلا
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 ءاسن اهنم اولمحو ،ةفاك طقسم نم اهيلإ اوبره نم لاومأ اوذخأو ،أريثك اقلخ

 اهنم نايبصلا نم مهذيخأ ةلمج نمو ،مجعلا نادلب نم اهريغو زاريش ىلإ الافطأو

 نم ال بألا نم قيزر نب دمحم يبأ ناوخإ امهو .تيخب نب قيزر يجل نادلو

 نم قيزر يج امهب حبس ذإ ،ذيخألا نم ةصلاخلا يتمع هتخاو يبأ ملسو ،مألا

 نم ةيتآلا ،اهيلع بشخلا رورم لوأ يتلا شرلا نم ةديعبلا ،ىلوألا ريصلا ىلإ شرلا

 ضب هل لاقف ،نيروكذملا ةيدلو ري مل ،ربلا ىلإ عجرو ۔اهيف امهكرت املف طقسم

 ريمح نب فيس اولتق نيذلا مجعلا امأو ،مجعلا امهتنخأ دقو ،مجعلا ذيخأ نم ملس نم

 نيرصاحم اهل اوماقأف ،جحلا رهش نم نيرشعلاو عبارلا موي طقسم اولخد ،انهم نب

 نم اوجرخ مث ،فلأ ةئامو نيسمخو ىدحإ ةنس رفص رهش نم سماخلا موي ىلإ

 ابراه هبكارم بكر هنإف ناطلس نب فيس امأو ،راحصو اكرب ىلإ اوضمو ،طقسم

 ةةماركلاو ةشاشبلاب اهلهأ ُداقلتف ةوطلا ةدلب دصقو ،ةكرب ىلإ اهنم لزنف مجعلا نم

 ينب يداوب ريمح نب برعلبو وه ايقتلاف ةةرهاظلا ىلإ راس مث .لخن ىلإ هوبحصو

 اهوعجريو ،ةمامإلا نم ريمح نب برعلب اوفعتسي نأ رفاغ ينب رظن لآو .رفاغ
 ة مجعلا امهئادعأ ىلع اعمتجيل ، ةرئانلا ءافطإ و ةقرفلا رذح ناطلس نب فيسل

 اسل مهنإف ،الهب يف اودعق نيذلا مجعلا امأو ة ناطلس نب فيسل ةمامإلا اولعجف

 ،مهباحصأ ربخ مهل اوتأيل سراف ةئام مهنم اوثعب مهباحصأ رابخأ مهيلع تأطبأ

 مهدنعو ،اهلهأ مهاقتلاف رفص رهش نم نماثلا موي راهن لوأ لئامس ىلع اوًرمف

 راس مث مهرثكأ اولتقف ،مجعلا ىلع اومجهف نصحلاب هعم نمو رينم نب ريمح

 ذالهب ىلإ ماير ونبو ،يكزإ لهأ هدنعو .ركسعلا نم هعم نمب رينم نب ريمح خيشلا
 هنم نيرشعلاو يداحلا موي اهولخدف ،ةنسلا هذه نم رفص رهش نم عساتلا موي

 لاتقل موق مجعلا نم جرخف ،مهورصاحف ،اهنصحب مجعلا نصحتو ،اهيلع اولوتساو
 ناطلس نب فيس ءاج ىتح نصحلا يف ليلقلا مهنم يقبو ،مهرثكأ لتقف ،برعلا

 مهاطعأو ،مهباودو مهتعتمأ و ،مهحالسب نصحلا نم مهجرخأف ،الهب ىلإ هعم نمو

 راحص ىلإ يرفاغلا ديعس نب كرابم مهبحاصي نأ رمأو ،نامألا مهيديأب ام ىلع
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 يف يديعسلا ديعس نب دمحأ مهسبحف ،راحص اولصو ىتح .هتبحص يف اوضمف
 اورمو ،طقسم نم اورسكنا نيذلا مجعلا امأو ،مهرثكأ تام ىتح راحص نصح

 ناطلس نب فيس مهيلإ راس امدعب كلذو ،ريتصلا ىلإ اوراس ،راحصو اكرب ىلع

 تخ ةدلب ىلإ لصو اسلف ،رحبلا يف أبكارم مهيلع رّيسو ربلا نم ميظع شيجب
 نم قرغو ،قرتحا دق كلفلا ىمسملا هبكرم نأ ربخ هءاج ،ريتصلا نم برقلاب يهو
 ةئامو نيسمخو ىدحإ ةنس ،لاوش نم تضم ةليل ةرشع عستل ةعمجلا موي ،هيف

 هل تنادو سريتصلا يف مجعلا يقبو ،نامع ىلإ عجرف عوجرلا ىلع مزعف ،فلأو

 نم عمتجا مث ،جارخلا اهنع طحو ،ةعاطلا ةيعرلا هل تدأو ]٨٩٥[ .نامع نوصح

 ،رفاغ ينب ءاسؤرو ،يكزإو ،ىوزنو ،الهب لهأ نم ،ملعلا خئاشم نم هللا ءاش

 ةمامإلا دقع ىلع ،لواعملا خئاشمو لئامس يداوو ،ةرهاظلا لهأ نم مهريغو

 .يبرعيلا يدع نب دشرم نب ناطلسل

 :يبرعيلا دشرم نب ناطلس مامإلا

 دمحم نب برعلب نب كلام نب دشرم نب دماح نب يدع نب دشرم نب ناطلس مامإلا

 كلام نب برعي نب دمحم نب برعي نب محازم نب ريمح نب ناطلس نب برعي نبا

 نيسمخو ىدحإ ةنس ،ةعمجلا موي يف ،لخن ةدلب عماجب ةمامإلاب هل دقع .يبرعيلا

 هل تصلخو فاصنإلاو لدعلاو ةماقتسالا قيرط ىلع ماقتساف ،فلأو ةئامو

 نم للابقلا هتملاسو ةيقرشلاو الهبو ىوزنو يكزإو لئامسو لخن نم نوصحلا

 نب فيس مكح يف ذئموي يهو ،قاتسرلا ىلإ شيج يف هسفنب راسو ،نيقيرفلا

 دنع نمكو ،اهريغو قاتسرلا نم ،ةريثك أموق عمج ،فيس هب عمس املف ناطلس

 هل ةقاط ال نأ ىأر املف ،هبراحيل ةدشرم نب ناطلس مامإلا بقرتي ،رسيملا جلف باقث

 املف ،مهعم هريغو رمت نم برحلا ةلآ ريغب هكرتو ،هباحصأ نع أليل مزهنا ،هبرحب

 ةنسلا هذه نم نابعش رهش نم ةعمجلا موي حابص دشرم نب ناطلس مامإلا لصو
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 ةشاشبلاب قاتسرلا لهأ هتقتلا دقو .ناطلس نب فيس اهب دجي مل ،قاتسرلا ىلإ
 نع اذاش نصحلا الإ قبي ملو ،هوعاطأو هورزاوف ةمامإلل الهأ هوأرو ،ةعاطلاو

 هيف كرت دق ناطلس نب فيس ناكو ،هحتف مث 4 اموي نيعبس هرصاحي ثبلف ،هتعاط

 و طقسم نم اموق عمجف ى طقسم ىلإ وه راسو كلايع ضعبو هتدلاوو هديبع

 نب / ناطلس مامإلا هيلإ ثعبف .ةكرب يف هعمجب ماقأف ةةكربو ،بيسلاو ،حرطملا

 هموقب ناطلس نب فيس مهاقتلاف ،أريمأ انهم نب فيس شيجلا ىلعو هلاتقل ًاموق دشرم

 ،فيسلاب مهذخأو ناطلس نب فيس باحصأ مزهناف ،لاتقلا امهنيب عقوف ةكرب نود

 .بسابسلا يف برهو ،نامألا بلط نم الا مهنم جني ملف

 مث ، قاتسرلا ىلإ انهم نب فيس عجرو ،طقسم ىلإ مزهنا دقف ناطلس نب فيس امأو
 ل اولصو املف لجر ةئامسمخ ،ةرهاظلا ودب نم ةدجن ناطلس نب فيسل تعاج

 رماع ينب لاجر هتءعاجو ،ةنطابلا نم لاجرلا ضعب عمجف طقسم نم فيس جرخ

 هترصنل اوعمتجا نيذلا نأ ،هردقو هللا ءاضق نم ناكف ،هترصن نوديري ،ةعيبر

 ابس يديأ .اوقرفت مث ،مزحلاب ذئموي وهو .اضعب مهضعب لتقو ،ةنتف مهنيب تعقو

 ىلع مهب مجهي نأ دارأو ظ مزحلا يف ةرهاظلا نم هوتأ نيذلا موقلا نم هعم يقبو

 ىلإ ةرهاظلا ماوقأ هنع تعفتراف ةردقلاو ةوقلا بلسل ،اليبس كلذل دجي ملف ،قاتسرلا

 .ةرصنلا نم سئي امل طقسم ىلإ وه عجرو ،مهنادلب

 ءايلاو انهم نب فيس قاتسرلا نصحب كرت دقف ]٨٩٦[ ،دشرم نب ناطلس مامإلا امأو
 دشحف ،لخن ىلع رمو ،قاتسرلا برع نم أموق وه دشحو .هبانج نم ركسع هعمو

 يكزإ نمو لئامس يداو نم دشحف ،دبدب ىلإ مهب راسف .الاجر اهاياعر نمو اهنم

 نم جحلا رهش مايأ يناث سيمخلا موي طقسم ىلإ ةلمج شيجلاب راسو ،اهاياعرو

 اذه نم ،يور ىلإ شيجلاب لصو املو .ريثك قلخ هعم عمتجا دقو ،ةنسلا هذه

 ىلع ضكرف ،طقسم ىللإ ليل مهرثكأب راسو ،موقلا ضعب اهيف لزن ،رهشلا
 لقاعم عيمج حتفف ،ضباقملا عيمج رئاس نمو ،اهنم مهردحأف ،اهلابج يف نيضباقلا
 مهكرت نيذلا موقلل ثعب مث ،جحلا رهش مايأ ثلاث ةعمجلا موي ىحضلا تقو ،طقسم
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 اهنصح اوحتفو ،اوضكرف اهنصحو حرطملا ىلع اوضكري نأ مهرمأو ،يورب

 هبكرم ىلع بره هنإف ،ناطلس نب فيس اَسأ و .ابيرق احتفو ارصن هللا هديأو ۔أرهق

 داجب هلبق نم نه ريمأو ،هرثأ يف ابكارم دشرم نب ناطلس مامإلا ثعبو ،مجعلا ديري

 بكرم امأو ،طقسم ىلإ تعجرف ،نافوطلا اهباصأف ،هموق نم أركسعو ،ملاس نب

 لزنف ،ناكف روخ لخدف ،هتلاقد ضعب ترسكنا هيلع بره يذلا .ناطلس نب فيس

 مهنم هتأف ،هوتأي نأ ريتصلاب مه نيذلا مجعلا ىلإ بتكف ،لجر ةئامئالث هعمو وه

 ،ناكف يف هبكرم يقبو ،ريتصلا ىلإ هباحصأبو هب اوضمف ،قابس ليخ ىلع ناسرف
 ،ناطلس نب فيس لبق نم هيف نمأو ،هذخأف ،هيلإ ىضم ديعس نب دمحأ هب ملع اسلف
 يأ رلا امنإ ؛مجعلل لاق ،هبكرم ذخأ دق ديعس نب دمحأ نأ ناطلس نب فيس غلب اسلف

 انل صلخ نإف ،ديعس نب دمحأ نم اهنصح ذخأل راحص ىلإ يضمن ذ نأ ديدسلا

 معنل كنإ :اولاقو ،كلذب مجعلا جرخف .اهيف ةعجر ال ةبه مكل ينم وهف ،اهنصح
 اوضمو .ىضمف ،كانمدع ال ،انل كدهعب تيفو دقل ،انل صلاخلا بحملاو بحاصلا

 .اديدش أرصح يلهأ اورصحو ،أرحبو أرب اهب اوطاحأ ،اهوتأ املف راحص ىلإ اعم

 نم امهعوجرو ،اهينصح برحل ،طقسم ىلإ مهنم أموق اوثعبو ،ددملا اهنع اوعطقو

 ىلع ملالسلا اوبصن 3 / كاهولصو اف اَملف ناطلس نب فيس ىلإ ،دشرم نبا ناطلس مامإلا

 ضعفادملاو قافتلاب مهوبرضي نينصحلا لهأ لعجف ،يبرغلا نصحو ،يقرشلا نصحلا
 للحلا يف مهنم يقب نم ركسعف ،ملالسلا رسك دعب مه اورسكناو ،ملالسلا تزتىكتف

 اوعمتجاف راحص نيرصاحملا مهباحصأ نم موق ةدايز مهتتأو .روتسلا نم ةجراخلا

 اوضكر مث ،ىلاعت هللا ريغ هصحي مل مهددع راصف ،ح رطملاو طقسمب اوطاحأف ،مهب

 ىلع اوضكر مث ،أرهق امهوذخأف ،يقرشلا نصحو ،يبرغلا نصحلا ىلع ةيناث
 مكح يف ذئموي اهنصح ناكو ،ةكرب ىلإ مهضعب ىضمو ،هوحتفف حرطملا نصح

 ،لواعملا نم لاجر مهعمو ،همادخو هلايع نم ادحأ هيف كرت دقو ،ناطلس نب فيس

 ةكرب ىلإ راحص نم ىضم ،طقسم ضباقم مجعلا ذخأب ديعس نب دمحأ ملع املف

 لصو هنأ هب راحصب نيذلا ]٨٩٧[ مجعلا رعشت ملو ،هموق نم لجر فالآ ةعبرأب
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 دنهلا نم أقباس يتأت يتلا نفسلا تناكف ةةكرب نصح ىلع ضبقف ،ةكرب ىلإ

 اهيف ترثكف ،عئاضبلا نزوت يتلا نيبابقلا اهيف تبصنف ،ةكرب ىلإ يتأت ،اهريغو

 لهأ نم مهيلإ فاضنا نمو ،ةكرب اياعر تناكف ،ءارشلاو عيبلا اهيف امنو راجتلا

 دعب .نصحلا يف ناطلس نب فيس مهكرت نيذلا لواعملا لاجرو ،ح رطملاو طقسم

 مجعلا راصف ،ةكرب ىلإ مجعلا نم ىتأ نم لك نولتقي ،مهنم ديعس نب دمحأ هذخأ

 حرب امو .دنهلا نم الو ،نامع نم ةعلس مهل بلجي دحأ ال طقسمب مه نيذلا

 برحلا ةلآب مهبشخ ىلع راحص نم مهنوتمي ،راحص نورصاحملا مهباحصأ

 ىلع ىلوو ،راحص ىلإ عجر ،ةكرب نصح ذخأ اسل ،ديعس نب دمحأ امأو .ماعطلاو

 مجعلا شيج ركسعم غلب دقو ،يديعسوبلا الحملاب فورعملا دمحم نب نافلخ ةكرب
 نود ىلإ قرشلا بناج نمو ،صانش ىلإ برغلا بناج نم راحصب اوطاحأ نيذلا

 .اهيحاونو زاريش نم برح ةلآ و دازو ،موق ةدايز مهيتأت رهش لك يفو ،محص

 مجعلا تذخأ اسل ناطلس نب فيس مهيلإ فاضنا دقو ،مجعلا نادلب رئاسو

 دشرم نب ناطلس مامإلا رقهقت هارسو ةةكرب نصح ذخأ هءاسو طقسمب نيرصاحملا

 ةدشرم نب ناطلس برحل راحصل نيرصاحملا مجعلا ضرحي لعجف طقسم نع

 يداوو ةرهاظلاو قاتسرلا نم دشرم نب ناطلس مامإلا عمج دقو ،ديعس نب دمحأو

 ىلإ مهب غلب املف ،راحص ديري مهب ىضم ،هولصو املف ،ةريثك أماوقأ رفاغ ينب
 نم مهيفو ،لجر يتئام الإ ،هعم هعمج نم يقب امو ،هنع هعمج ضفنا ،ةروباخلا

 هركف ،يبرعيلا ناطلس نب انهم هدعب مهنم بطقلاو شالجر نوثالث ةبراعيلا هتعامج

 راحص نم بزقلاب اوناك املف راحص نع مهب عجري نأ دشرم نب ناطلس مامإلا

 .مجعلا ترسكناف ،مهنيب برحلا عقوف ةقابس ليخ ىلع مجعلا نم ةبيتك اوفدرأ

 مهباحصأ ىلإ مهأجلأ ىتح ،لاجرلا نم هعم نمو دشرم نب ناطلس مامإلا مهعبتاف

 ةتشاو لاتقلا مهنيب عقوف ،مجعلا درل هباحصأب ضكرف راحص نصحب نيطيحملا

 نم لجر ةئام هعمو ،يلع بلك ىّسملا مهليخ ركسع دئاق مجعلا نم لتقف ،لازنلا
 نمو ةبراعيلا ةفاك هعمو ناطلس نب انهم مامإلا باحصأ نم لتقو ،مجعلا لاطبأ
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 هبو .راحص نصح وه لخدو ،هنع هبحص قرفتو شالجر نوسمخ هموق رئاس

 نصح يف ربقو هللا همحر يفوت مث ،مايأ ةثالث نصحلا يف ثبلف “تاحارج
 ىلإ مجعلا نع لصفنا ،هتعامج لتقو هتوم ناطلس نب فيس غلب املف .راحص

 يف ربقو ،تامف نطبلا هيلع لسرتسا نأ ىلإ لئالق أمايأ الإ تبث امف ،مزحلا نصح

 جرخي وهو مجعلاو ديعس نب دمحأ نيب ،قاس ىلع ةمئاق برحلا لزت ملو ،مزحلا

 عم ،برحلا ىلع هربصو هتتش نم مجعلا بجع دقو ،حابص لك يف مهيلع هعم نمب
 راحصل مجعلا راصح ناكف . مهب ثرتكي مل وهو هباحصأ ددع ةلقو ،مهددع ةرث

 .تاياورلا قافتا ىلع رهشأ ]٨٩٨[ ةعست

 ،يغياتصلا ملاس نب فورعم خيشلاو ،قيزر يدج هيبأ نع ،دمحم يدلاو ينربخأ
 هضعب مهنم لك لخد دقو ،مهريغو ،باَّصقلا نسحمو ،يعاةبلا ديمح نب رطاخو

 مجعلل نإو . رهشأ ةعست راحص ةنيدمل مجعلا راصح ةم نإ :اولاق ،ضعب يف

 طقسمب نيذلا مهباحصأ ريغ ۔ افلأ نوتس مهددعو . ا راغصو ١ رابك بكرم ةئامثالث

 ربلا نم عفدم ةصاصر ةئامعبسو فلأب راحص نصح نومري موي لك يفو
 ،ىلاعت هللا الإ هددع يصحي ال ،ليسلاك لسارتم وهف ،قفتلا صاصر امأو ،رحبلاو

 ةدحاو ةرك مهنأك نوريصيف ،مه ركسعم يف ةيشعو موي لك يف نوعمتجي اوناكو

 قافتلا و عفا دملاب نصحلاو ةلحلا و روسلا اهدعب نومري مث ،ةدحاو ةحيص نوحيصيف

 املف ۔“ اديدش الج و نصحلاو ةلحلا و روسلا لهأ نأشلا اذهب اولجوأف ذالسارتم ايمر

 عفادم ةعبس اهدوقت ةن ىتلا مهترك لباقم بصنت نأ ديعس نب دمحأ رمأ 3 مهنم كلذ مقافت

 ةعبسلا كلتب اهوبرضي نأ ةدحاو ًةَرك اوراصو ،اوحاص اذإف روسلاو نصحلا نم

 ةحيص اوحاصو ،ةدحاو ةرك اوراصو ،ىلوألا مهتداعك ةرم تاذ اوعمتجاف ،عفادم

 تناكو ،مهوبرضف ةعبسلا عفادملا كلتب مهوبرضي نأ ديعس نب دمحأ رمأف ،ةدحاو

 ةحيص مهنع تردص الو ،ظةرك ىلإ كلذ دعب اوعمتجا امف ،رضتحم ميضهك مهترك

 ،راصحلا نصملاو ةلحلاو روسلا لهأب رضأ دقو ،لذلاو فوخلا مهيلع ىلوتساف

 راصحلا كلذ عم غلبو ،اليمج ًأربص اوربصف ،ضارمألا رئاسو يردجلا مهيف عقوو
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 لهأ سرحلا لمهأ دقو .سولف ةرشعب عساتلا ةماعلا اهيمست يتلا تايحضلا ثالثلا

 ،مجعلا مهيلع تضكرو .مهتاوصأ تفخ املف ،رهسلا ةدش نم ةليل تاذ روسلا

 مهيلإ باث ،حايصلا رثك املف يبرعلا يف فيسلا اوعضوو ۔ملالسلا مهيلع اوبصنف

 نعطلاو برضلا ثبلو .رجانخلاو فيسلا مجعلا يف اوعضوف ،نصحلاو ةلحلا لهأ

 .أريثك اقلخ مهنم اولتقو ،مهنع مجعلا ترسكناف .حابصل ىلإ ةليللا كلت يف مهنيب

 لعج .برحلا ىلع برعلا لجت مجعلا تأر املف ،لجر اتئام برعلا نم لتقو

 ىلإ ىتأ مث ،برعلا نع برحلا رتفو ،ًأرس ديعس نب دمحأ بتاكي ناخلا مهريمأ

 نصحلا ديعس نب دمحأ مهلخدأف هباحصأ نم لاجر ةرشع هعمو ،ديعس نب دمحأ

 نم هلاحترا ىلع ديعس نب دمحأ مهناخ دهاع ،اوبرشو اولكأ املف ماعطلا مهل مدقف

 ىلإ مهرتعي نأو ،طقسمب نيذلا ةباحصأ ةمالس هنم بلطو ،نامع رئاسو راحص

 يفو ةملك كلذ ىلع ديزي ملو هللا ءاش نإ :ديعس نب دمحأ هل لاقف ،سابع ردنب

 وه ثكمي ملف "نصحلا نم هبحصو نلخلا جرخ مث ،هنم اوبلط ام فالخ مهيلع هبلق

 لحر امدعبو ،سابعلا ردنب ىلإ اوضمو ،مهنفس اوبكرف ،نيموي ألإ :راحصب هموقو

 اباتك ذخأ دق ناكو ،اهب ماقأف ًةكرب ىلإ ديعس نب دمحأ ىضم ،راحص نع مجعلا

 .لقاعملا نم مهجورخب ح رطملاو طقسم لقاعم نيضباقلا هبحص ىلإ ناخلا نم

 مهناخ باتك ذفنأف ،نئافس ىلع مهراد ىلإ مهرعيل ،ديعس نب دمحأ ىلإ مهلوصوو

 نم اهل نيضباقلا لصو املف ،طقسم ىلإ هثعبو ،يديعسوبلا ملاس نب سيمخ ىلإ
 8ديعس نب دمحأ ىلإ ملاس نب سيمخ مهنع عجرف ،لقاعملا هوضبقي نأ اوبأ ،مجعلا
 ىلإ الوسر حرطملاو طقسم لقاعم نوضباقلا مجعلا ثعب دقو ،مجعلا هئابإب هربخأو

 نأ .راحص نع مهباحصأ لاحتراو .ناطلس نب فيس تومب اوملع اسل ،مزحلا

 دجام مهل اوذفنأف ،ناطلس نب فيسل ]٨٩٩[ ابسن سانلا برقأ نم الجر مهل اوثعبي

 مههاش ىلإ مهنم باتكب يضمي نأ هيلع اوراشأ ،مهلصو اسلف ،يبرعيلا انهم نب

 مهباتك يف هوربخي نأو ،كلذ هنم نكمي ناك نإ ،هل لقاعملا نم مهيديأب ام ضبقب

 ،فيسل ابسن سانلا برقأ وه مهباتكب هيلإ لصاولا نأو ،ناطلس نب فيس توم نع

٢٨٩



 ىلإ لصو انلف ذ ،ةنيفس ىلع مههاش ىلإ مهباتكب ىضمو ،كلذ ىلع دجام مهباجأف

 لاق هآر املف هاشلا ىلإ باتكلا ىقلأ اهلصو املف زاريش ىلإ عفترا ،سابعلا ردنب

 ،معن :هل لاقف ؟ناطلس نب فيس ىلإ ابسن برقألا يبرعيلا انهم نب دجام تنأأ :هل

 ىلإ هاشلا بتكف ،معن :هل لاقف ؟تام دق ناطلس نب فيس نأ حيحصأ :هاشلا هل لاقف

 طقسم ىلإ انهم نب دجام عجر املف هيلإ نهئالخإب طقسم لقاعم نيضباقلا هباحصأ

 نب دمحأ دنع نصحلا ىلإ ىضمو .راحص يف لزنف ،نافوط رحبلا يف هباصأ
 هنم مجعلا هاش باتك ذخأو هسبحب ديعس نب دمحأ رمأف ،هلك ربخلا هربخأو ،ديعس

 ،مجعلا ديب يتلا لقاعملا ضبقل ،طقسم ىلإ هب يضمي نأ ،ملاس نب سيمخ ىلع رمأو
 ح رطملاو طقسم لقاعم هوضبقف ،انهم نب دجام باحصأ نم هنأ اونظ مهلصو املف

 ةئامعبرأ ح رطملاو طقسم لقاعم نيضباقلا مجعلا ىلع ذفَو امل ملاس نب سيمخ ناكو

 الوسر ثعب ،مجعلا نم لقاعملا سيمخ ضبق املف ،ديعس نب دمحأ لاجرو ،لجر
 نم ىضم ،باتكلا هلصو املف ،مجعلا نم لقاعملا هضبقب هربخي ديعس نب دمحأ ىلإ

 .ةكرب ىلإ مجعلاب هيتأي نأ ملاس نب سيمخل بتكو ،ةكرب ىلإ راحص نم هتعاس

 .ةكرب ىلإ اعيمج مهب ىضم باتكلا هلصو املف ،مهرايد ىلإ مهرتعيل

 ملاس نب فورعم خيشلا ينربخأو ،قيزر يج هيبأ نع ،دمحم يدلاو ينربخأ

 ،مهريغو باصقلا نسحم خيشلاو ،يعابلا ديمح نب رطاخ خيشلاو ،يغياّصلا

 سيمخ ةبحصب ،ةكرب ىلإ حرطملاو طقسم لقاعمل نوضباقلا مجعلا عجر اسل :اولاق

 للح نم ةلح ىلع ناسنإ رمي الف ةكربب مهمايخ اوبرضو ،يديعسوبلا ملاس نب

 اوالح الو ،مجعلا ىلإ ديعس نب دمحأ نم ةفايضلاب روفت أرودق ىري الإ ةكرب

 ام زجي ًالإ ،ًأعاَرز الو ،ديعس نب دمحأ رمأب ،مجعلل ىولحلا عنصي الإ ،ةكرب قوسب

 سانلا مالكو :اولاق ديعس نب دمحأ ىلع سلف هلو دحأ تام امو ،مجعلا ليخل هعرز

 متخ هدعبو :اولاق .فيسلاب مهقانعأ برض الإ نوقحتسي ال مجعلا نإ هللاو هدح ىلع

 ةحفاط ةريثك ناوخ مجعلا مايخ نصحلا نم تجرخ «٫ايأ ةثالث ةكربب مجعلا

 نم ددعو ،ديعس نب دمحأ رمأب نصحلا مجعلا رباكأ لخدو ةريثك ةكاوفو ،ماعطلاب
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 يف لبط برض نأ ،ةعاس ردق ألإ ناك امف شالجر نوسمخ مهنم نصحلا لخد

 امف :اولاق ،مهنم هذخأيلف ،مجعلا ىلع مدو رتو هل نم :يداني هفلخ يدانملاو نصحلا

 ۔مهيلإ فاضنإ نمو ةكرب ةيعر نم مجعلا باقرأب لمعي فيسلاو ًالإ ،همالك متتسا
 عفرب رمأف ،دمحأ اي ،نامألا ،نامألا نوحيصي مه و .اليلق الا ،مجعلا نم يقب امف

 رمأ مث ةفاك اولتق نصحلا اولخد نيذلا مهباحصأ امأو ،مهنم يقب نمع فيللا

 اسلف ،سابعلا ردنب ىلإ مهنم يقب نم اوربعي نأ بشخلا لهأ ىلع ديعس نب دمحأ

 لهأ حبسو ،مهلك مجعلا قرغف ،يراوتسلا لحف اذح اوفرخ ،نفسلا لهأ مهورتع
 نأ ديعس نب دمحأ رمأ ،مجعلا كله املو :اولاق ،دحأ مهنم تمي ملف ،ربلا ىلإ نفسلا

 اوفرعي مل ،امهيلإ حرطملاو طقسم لهأ عجر املو ،مهدلب ىلإ دلب لهأ لك يضمي

 روبق رثكو ،اهثور ةرثكو ،مجعلا ليخ طبارمب بارخلا نم ]٩٠٠[ مهتويب دودح

 لهأ لتقو ،ةميظع ةنتف مهنيب تعقوف ،مهللح يف مهونفد نيذلا ،نيتّيملا مهباحصأ

 نإ مث ،ًالجر نيتس ىلتقلا ددع ناكف ةضعب مهضعب روسلا نم ةجراخلا للحلا

 ىف مهنيب ارابو اهيف اورجتشا يتلا تاناكملا متسق ،يديعسوبلا ملاس ني سيمخ يلاولا

 .مكلا

 يعادبلا ديمح نب رطاخ خيشلاو ،يلخنلا يغياصلا ملاس نب فورعم خيشلا ينربخأ

 تراص اسل هنأ رصعلا كلذ اودهش نمم مهريغو .باصقلا نسحم خيشلاو ،يلخنلا

 نم نامع لئابق هتتأ .يديعسلا ديعس نب دمحأ ىلإ راحصو ةكربو حرطملاو طقسم

 نامع لهأ نم هعم عمتجاو فاصنإلا يف هيعس اوركشو ،ةعاطلا هل اوأو .دلب لك

 برح دعب ،اهنصح هل صلخف ،قاتسرلا ةدلب ىلإ اوضمو ىضم مث ،ريثك ملاع

 تصلخف ،يكزا ىلإ ىضمو ،برح ريغب اهصلختساف ،لئامس ىلإ ىضم مث ،ريسي

 ىوزنب ذئموي هاتأو ،عازن ريغب هل تصلخف ،ىوزن ىلإ ىضم مث ،عازن ريغب هل

٢٩١



 مامإلل ايلاو ناميلس نب دمحم ناكو ،دمس نم (')يبرعيلا يدع نب ناميلس نب دمحم

 هنم ضبق امدعب هل لاقف هديعس نب دمحأل اهنصح ملسف ةدشرم نب ناطلس ديهشلا

 ىلع ادهاعتو ،كيلإ راص اذإ .كيلإ اهنصح تلعج دقف ،لخن ىلإ ضمإ :دمس نصح

 ناميلس نب دمحم هيلإ ىضمف ةايحلا ديق يف اماد ام هبحاص امهدحأ نوخي ال نأ

 رباكأ ةمامإلا هل تدقع ،ةبطاق نامع ديعس نب دمحأل تصلخ اسلف اهضبقف يبرعيلا

 .قاتسرلا

 :يديعسوبلا ديعس نب دمحأ مامإلا

 ةنسملا خئاشملا نم دحاو ريغ ينربخأ ، يديعسوبلا دمحم نب ديعس نب دمحأ مامإلا

 هيلإ رمألا يهتني نأ لبق ،هيلإ ترس يتلا رارسألا نع رصعلا كلذ اودهش نيذلا

 .رسلا ضرأ نم يبغلا ىلإ مدأ نم موي تاذ ىضم دق هنإ :هيلع سانلا لوقتو
 قابتسالا يف ةبطخلاو ةالصلا دعب اهرضحو اهبارعأ رظانت دقو ،ديع موي اهافاوف

 اورجأ يذلا ناديملا يف اهيرجيو ،هتقان ضكري نأ دارأ املف «بسلا لبإلا مئاركب
 ،نامع مامإ اي :هل تلاقو ،ةرهاظلا بارعأ نم ةيبارعإ هتقان مامز تكسم هيف مهلي

 مهمامإ تنأو ،كاياعر مهنإف ،موقلا ءالؤه لبإ كتقانب ضكارت نأ كب لمجي ال

 اهتيأ ينيربخأ :اهل لاقف ضرألا ىلإ هتقان رهظ نم لزنف ،ةبطاق نامع لهأ مامإو
 يب نيمكهتت كنأك :اهل لاقف ،ةّيتيفز :هل تلاقف ؟برعلا نم تنأ نمم ةيبارعألا

 ،كل هتركذ يذلا نأشلا اذه نإو هللاو ال :هل تلاقف .نامع لهأ مامإ ينإ كلوقب

 نيأو كمسا امو :اهل لاقف .دساح لك فنأ مغر ىلع بيرق امع كيلإ رئاصل

 نع كسمأف .بسنلا ةّيتيفز انأو ،معنتف يراد امأو ،رشبمف يمسا امأ :هل لاقف ؟كراد

 ةليل تاذ سمشلا ىأر ،مدأ عجر املف ،ةماعلاو ةصاخلا نع اهمالك متكو ،قابتسإلا

 مدأ نم موي تاذ ىصضمو 4 دحأل هرسي ملو ص ر ام متكف هصرمق مك نم تعلط دق

 مامإل ١ هال و ؤ يرجملا رشع يداحلا نرقلا يف شاع ٠ لا و : يبرعيلا يدع نب ناميلس نب ( ١ ) ١

 ١٤٧. ص ،نامع مالعأ ليلد :رظنا .هبحاص امهدحأ لذخي الأ ادهاعتو ،لخن ةدلب ديعس نب دمحأ
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 عمس ام متكف ،نامع مامإب الهأ لوقي وهو .هصخش ري ملو ،اتوص عمسف ،حنم ىلاإ

 ةص ناطلس نب فيس مامإلا ىلإ هتيص ىرس دقو ،ادحأ هب ربخي ملو ،هنم

 ،ليخلاو لبإلا روهظ يف هتوبثو ]٩٠١[ ،هتَورم ضحمو هقالخأ نسحو هتمامإ

 ام ىلعف :هتصاخ ضعبل ناطلس نب فيس مامإلا لاقف برحلا يف هتعاجش ةوقو
 يناتأ ول هنإف ،نامزلا اذه يف هريظن رذعتم ،ناسنإلا اذه اياجس نم يل ركذ

 يتلا لاصخلا هذه لجأل ،يبلق يف تعقو دق هتبحم نإف ،هلحم تعفرو ،هتمركأل

 عمزأ دق ،ناطلس نب فيس مامإلا نأ .قيدصتلل ررقملا قيفوتلا نم ناكف ،اهاوح

 ابكار نامع نم البقم هفداص يور يف راص املف ،قاتسرلا ىلإ طقسم نم ريسملل

 دمحأ نإ هموق ضعب هل لاقف ،مويلا كلذ لبق هري مل مامإلا ناكو ةفيرش ةقان ىلع

 ىلإ هليخ ةوهص نم ناطلس نب فيس لزنف ،اذه وه هب عمست يذلا ديعس نب

 ،ضزألا ىلا هتقان رهظ نم ديعس نب دمحأ لزنو هعم هموق لزنو «ضزألا

 ،ديعس نب دمحأ ديب ناطلس نب فيس ذخأف .بيبحلل بحملا ةحفاصم نيديلاب احفاصتف

 ضح رطملا كدلب ىلإ :هل لاقف ،دمحأ اي ديرت نيأ ىلإ :هل لاقو ،موقلا نع ةيحان اسلجف

 يرفس نم يعوجرب تعمس اذإو ،اهيلإ ضما :هل لاقف رطولا ضعب اهنم يضقأل
 عجر الف ةةعاطو اعمس :ديعس نب دمحأ هل لاقف طقسم يف ينتتأف طقسم ىلإ اذه

 هثعب مث ،هلحم مركاف :هيلإ ىضم ،اهيلإ عجر دق هنأ دمحأ عمسو ،طقسم ىلإ مامإلا

 أاهنم هدارأ ام لكب هاتأو ،اهيلإ ىضمف ،رطولا ضعب ء اضقل ،اسحلا ضرأ ىلإ

 .ةيالولل الهأ هآر املف ،ةبترم ىلإ ةبترم نم هعم ىقرتي لاز امف ،هعينص ركشف

 همركو هناسحإ ىشفو ،ةيعرلا نيب فاصنألا رهظأف ،اهلامعأو راحص ةنيدم هآلو

 ىدارفو ،أجاوفأ أجاوفأ ةرهاظلاو لامشلا لئابق هتتأو اديدش ابح هوبحأف ،مهيلإ

 ،ريرضلاو ريصبلاو .ريقفلاو ينغلل بناجلا نالأو ،مهيلإ نسحأو مهمركأف ،اجاوزأو

 روبجلا خويش هتدصقو ،مهماعنإو مهماركإ يف غلابو ريغصلاو ريبكلل ةشاشب رهظأو

 يف هتيص ىرسو ،مهيلإ نسحأو ،مهتلزنم عفرف مصاع يحو يدارحلاو يرفحلا نم

 غلب املف ،ةنسلألا هيلع تتبثأف لدعلا رهظأو ،دايقنالاب سانلا هل تنعذأو ،دالبلا
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 نب دمحأ لعف ام هللاو :هتصاخ ضعبل لاق .ناطلس نب فيس مامإلل كلذ هعينص

 ام ريصيل ،نأشلا اذهب لواحي هنإو هيلإ مهبلجيل ،ينع سانلا رفنيل الإ ۔اذه ديعس
 ينرذيو ،رادكألا سوؤك ينقسيل ،راحص ةيالو نم هل زعأ مل نإف ،هيلإ يلإ راص

 همودقب هيف هوعدي ،أباتك هيلإ ثعب مث ،راصبألا يلوأل ةربع يدي تكلم ام بلسب

 ملو هيلإ هتقان بكر ،باطخلا نم هيف ام فرعو ،باتكلا هغلب املف ،أعيرس هيلع
 نب فيس مامإلا ناكو ،دعسم همسا هيلاوم نم دحاو لجر ألإ ،هباحصأ نم هبحصي

 نب دمحأ طقسم ىلإ ىتأ اذإ ،هديبع نم ةصاخلا رمأ دقو طقسمب ذئموي ناطلس

 يذلا تيبلا ،مامإلا تيب ناكو ،يقرشلا توكلا يف هوسبحيو ،هوكسمي نأ ،ديعس

 ةدلب دعسم همداخو ديعس نب دمحأ لصو املف . ينيدراملا ليلخ نب دوادل هدعب راص

 يوط ىللإ اغلب ىتح ،يداولا نم اردحناف ،ريبكلا يداو ةبقع قيرط اكلس “يور

 نك :دعسمل لاقو ،هفيس ديعس نب دمحأ لمحو ێامهيتقان اخانأف طقسم نم ةيدابزلا

 يدج تيب اذح دمحأ غلب اذإ ىتح ،هنع ىضمف ،كيلإ عجرأ ىتح ،نيتقانلا عم تنأ

 دقو ،قوسلا ىلإ يضمي نأ ديري ،هتيب نم جرخ دق يدج ناكو ،تيخب نب قيزر

 ةديعس نب دمحأ لبق نم هبلق يف امع ]٩٠٢[ ناطلس نبا فيس مامإلا هيلإ رسأ
 فطقسم ةضرف يف ،يباسحلا ملقلا ىلع ناطلس نب فيسل الماع ذئموي يدج ناكو

 ظديعس نب دمحأو وه احفاصت اًملف ،تالسارمو تابتاكم ديعس نب دمحأ نيبو هنيبو

 هنم ينلصو دقل ،ناطلس نب فيس مامإلا ىلإ :لاق ؟ديرت نيأ ىلإ :يدج هل لاق

 لاقف ،اذه هدارمب يردأ الف ،اعيرس هيلع مودقلاو ،هيلإ ريسملاب هيف ينوعدي ،باتك
 دحأ كاري وأ ،طقسم ىلإ كلوصوب ملعي نأ لبق راحص ىلإ اعيرس عجرإ :يدج هل

 نب دمحأ عمس اّملف ۔يقرشلا توكلا يف كسبحو تكضبقب مهرمأ دق مهنإف ،هديبع نم
 ،لجأ :يدج هل لاق راحص ةيالو نع ينلزعي نأ ديري هلعل :لاق ،كلذ هنم ديعس

 ىبأت سفنلا نإف ،نيحصانلا نم كل ينإف راحص ىلإ عجرأف ،كلتق اضيأ ديري

 اسلف .مالسلاو ناطلس نب فيس لبق نم كل يدنع ام اذهف يبجشلا يلقتو بطعلا

 اكلسو ،امهيتقان دعسمو وه بكرو هةيدابزلا ىلإ اعرسم عجر ،كلذ هنم دمحأ عمس

٢٩٤



 طايسلاب امهيتقان ابرض ،يداولا ةبقع سأر نم اردحنا املف ،يداولا قيرط امهب
 ،يناثلا مويلا يف راحص ةنيدم الصو دق امهنأ امهنع ينغلبف ،طاسبلا حيرك اترمف

 ناطلس نب فيس مامإلا مانألا ضعب ربخأ دقو .يناثلا مويلا نم ،سمشلا عولط دنع

 ثعبف ،راحص ىلإ هيف عجر يذلا مويلا كلذ يف طقسم ىلإ ديعس نب دمحأ لوصوب
 هانيأر ام انالوم اي :هل اولاقف .هنع مهلأس ،هوتأ املف .هضبقب مهرمأ نيذلا هديبع ىلإ

 ينوتأو ،هيلإ اوباسنا :مهل لاقف ۔اذه كمالك نم ألإ ،طقسم ىلإ لصو هنأ انملع الو

 نب فيس مهالوم ىلإ اوعجرف ،هوري ملف ،أبرغو اقرش دلبلا يف هديبع قّرغتف هب

 ۔اوبلصف ،مهدلجو ،مهبلصب رمأف ،هجوت نيأ ىلإ ملعن الو ،هاندجو ام :اولاقف ،ناطلس
 ظيداولا يف ناثداحتي قيزر يدجو وه هوأر نيذلا سانلا ضعب هربخأ ىتح .،اودلجو

 ،ثعاوبلا هيلإ تعجر املف ،رثأ ىلع هل اوفقو امف ،ليخلاو باكرلا هبلط يف ثعبف

 كلمح ام :هل لاق هاتأ املف ،قيزر يدج ىلإ لسرأ ،هاندجو امف ۔انتاف دقل :هل اولاقو

 ،هَجوت وه نيأو ،هيلإ كاوجنب ديعس نب دمحأ ترفن يذلا تنأ كنإف .تلعف يذلا ىلع

 هتيأر كنأ يعم ًحَص دقف ؟ امتيجانت امل ،كل لاقو ،هل تلق اذامو ،هتيجان ام دعب

 تيصعو ،يًرس تعذأف هيلإ يبلق يف امع كيلإ تررسأ دق ينإف ،هترفنو هتيجانو
 الو ۔هتيجان الو هتيأر ام :هيدل هيلإ هلوق يف رثكيو ،هيلإ رذتعي يدج لعجف ،يرمأ

 سيل كيلإ ينع ربخلا اذه عفر نم نإف ،أرمأ كل تيصع الو .ارس كل تيشف

 ،ملظلا ىلإ ال ملحلا ىلإ بوسنم كنإف ،كتروس نع عجراو ،كبضغ نكس ،قداصب

 ،لتقلاو سبحلاب هيلع رمأ مث ،مالكلا هيلع ظلغأ و حيحصب هلوقت امم سيل :هل لاقف

 مامإلا ثعب دقو هقلطأ مث ،رهشأ ةثالث ديقلاو سبحلا يف يدج ثكمو ،ديق ء ،سبُحف

 هيف رذتعي هباوج هاتأف ،أعيرس هيلإ لوصولاب هيف هوعدي ديعس نب دمحأ ىلإ اباتك
 هروفنب ناطلس نب فيس نقيأف ،هيلإ هباتك يف اهركذ ةقئاع للعل ،هيلإ لوصولا نع

 ملل نإ :هيف هددهت ام ]٩٠٣[ ةلمج نمو هيف هددهتي اباتك هل بتكف ،هنع هفاكنتساو

 نهنحشو ،رابكلا هبكارم نم بكارم ةعبرأ زيهجتب رمأ مث ،كيلإ لصن نحنف ،انلصت

 رلا نم بارتقاب راحص رحب ىلع َنهرجانأ تحرط سلف ،برحلا ةلآو لاجرلاب
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 هلوسر هغلب اسلف هيلإ هلوصوب ديعس نب دمحأ ىلإ لسرأ ،نصحلا هيلع يذلا

 دق ناطلس نب فيس مامإلا ناكو شريسلا عيرس ريغص براق يف دمحأ بكر هباتكو

 اذإ ،ديعس نب دمحأ ضبقب مهرمأو ،هيف وه يذلا بكرملا تابنج ىلع هديبع فقوأ

 عجرف ،عوجرلاب هيلإ ماخلا تراشأ ،بكرملا نم هبراق برتقا املف ،هيلإ لصو

 ديعس نب دمحأ انالوم اي عجر دق :عجر اسل ديبعلا تحاصو زبلا ىلإ اعيرس هبراقب

 ظعجريل هف ،مكناكم اوفق ،هب يتتأي نأ ديري ائيش يسن دق هلعل :لاقف ،ربلا ىل

 عجر امف ،اهبورغ ىلإ سمشلا عولط لوأ نم ،مويلا كلذ يف هبقتري ثكمو ،اوفقوف

 اباتك هيلإ ثعب املكو ،مايأ كلذ ىلع تضم ىتح هبقتري كلذ دعب ثكمو ،هيلإ
 يرفحلاب مه نيذلا روبجلا رباكأ ملع املف ،أباوج هيلإ دري ال هيلإ لوصولاب
 حرطو ،راحصل ناطلس نب فيس مامإلا ريسمب ةكرب نم مصاع يحو يدارحلاو

 ام ،مابإلا اهيأ :هل اولاق .}هولصو املف هيلإ مهنئافس اوبكر ،اهرحب ىلع هبكارم

 فيك :هل اولاقف يلإ هلوصو ألإ ،ءيش ال :مهل لاقف ؟ديعس نب دمحأ كيلاوب كدارم

 راص دق وه ذإ ،هل اذه كنم يغبني الف ،كبكارمو كبتكب هتشحوأ دقو كيلإ لصي

 ىلإ كلصو امل ،اعيطمو احصان كل نكي مل ولو ،رومألا لك يف كل حصانلا ،كيلاو
 مويلا يف عجر امل ،كنع دحأ هشحوي مل ولو ،كيلإ لوصولاب هيلإ تبتك امل طقسم

 احصان كل نكي مل ولو راحص ىلإ روعذم بلقب طقسم ىلإ هيف لصو يذلا

 هبراقب عجر ام كباحصأ نم دحأ هشحوي مل ولو ،كيلإ هبراق يف ىتأ امل ،اعيطمو
 يأرلا امنإو “بطعلا ىبأت دق سفنلا نأ ملعتو ،ميلح لجر هللا دمحب تنأو ربلا ىلإ

 كنم أشحوتم هانيأر نإف "باوجلا هنم عمتسنل ،كنع هربختو ،هيلإ يضمت نأ ديدسلا
 هوبتاعو ،هولصو املف ،كلذ ىلإ مهباجأف ،كبلق سنؤي امب هنم كانيتأ ،كيلإ هلوصوب

 نكلو ،هتعاط نع فكنتسمب تسل ينإ :مهل لاق ،ناطلس نب فيس مامإلا لبق نم
 يذلا نأشلا نع ينوربخأ نيذلا رارسأ ينشفأ نأ نكمي هنأ ولو بطعلا ىبأت سفنلا

 نسحي الو ،هتعاذإ نكمي ال ءيش كلذ نكلو ،هنع مكتربخأل ،يلبق نم هيلع مزع

 مهدي ىلع امهنيب قفتا ىتح امهنيب حلصلاب نوعسي روبجلا رباكأ حرب امو ،همتك آلإ
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 نب فرس مامإل ١ ىلا ،ديعس نب دمحأ نب لاله هدلو ديعس نب دمحأ ثعبب نأ ‘ حلصلا

 فيس بلق نأمطي يكل دصق ثبح ىلا هبحصيو ثكمي ثيح هعم ثكميو ناطلس

 مامإلا هيلإ نسحأو .بكرملا ىلإ لالهب اوتأف ،ديعس نب دمحأ لبق نم ناطلس نب
 حرب امو طقسم ىلا هبكا رم تعجرف ،ديعس نب دمحأ ىلع هسفن تباطو كفيس

 تاكرحلا تنكسو ۔“ يضمي ثبح يضميو 0 ثكمي ثيح ثكمي هعم دمحأ نب لاله

 نم ةبراعيلا نيب ىرج ام ىرج ىتح .ديعس نب دمحأو ناطلس نب فيس نيب
 ش حيبقلا عينصلا نم هنم رهظ ام ىلع ناطلس نب فيس ،نامع لهأ تتقمو فالخلا

 خويشلا نم اهيف نم لتقو نامع ]٩٠٤[ بارخ ىلإ مجعلا هنايتإو ،ةريسلا ةءاذبو

 غألوأ اذه انباتك يف انركذ امك ،ناوسنلاو نايبصلا يبسو ،مهلاومأ بلسو ،نايبصلاو

 .نايبلا نم هيف انحضوأو

 رباكأ دقع . ةبراعيلا ةلود تضرقنا و ؤشديعس نب دمحأل هلك نامع نأش لآ املف

 ىلع ىلوو تفاصنألاو لدعلا رهظاف ،ديعس نب دمحأل ةمامإلا مهريغو قاتسرلا

 ضبقل كملق مكح ذافنا و ‘ج ١ رخلا و روشعلا ضبقل ،ي دبعىىلا دمحم نب نافلخ طقسم

 ملاس نب سيمخ اضيأ ىلوو ةةضرفلا ىلع مامإلا مهدعقأ نيذلا ءالكولا نم مهاردلا

 بكارم ىلع ('جنهرصلا نسح ىلوو ،حرطملاو طقسم ركاسع ىلع يديعسلا

 يذج سلجأ و ؤ ٢) قيرع نب رماع نب دمحم خيشلا ‘ طقسمب يضلقلا لعجو ،ةنطلىللا

 ،بيترت نسحأب ةنطلسلا دعاوق بترو باسحلا ملقل ةضرفلا يف تيخب نب قيزر

 نم مهعمو ۔“ قاتسرلا نصح يف مهنكسأف ّ يبون دبع فلأ و ؤ يجنز دبع فلأ ى رتشا و

 ةباد هل ىرتشا ،ديبعلاو رارحألا ءالؤه نم دحاو لكف لجر فلأ رارحألا ركسعلا

 ديعس نب دمحأ مامإلا هالو ،يرجهلا رشع يناثلا نرقلا يف شاع ،يرحب دئاق :جنهرصلا نسح (

 ٥١. ص _ نامع مالعأ ليلد :رظنا .نامع نفس ىلع يديعسروبلآ

 يلاهأ نم ةيرجهلا رشع يداحلا نرقلا يف شاع ،ضاق :يلوعملا قيرع نب رماع نب دمحم ("

 تافلؤم هل طقسم يف ءاضقلا ىلع يديعسوبلآ ديعس نب دمحأ مامإلا هالو .(يفأ) يف علطملا ةلح

 ١٤٧. ص ‘۔نامع مالعأ ليلد رظنا . "بدآلا نبعو بذهملا" باتك عبط ةديدع
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 نم ىضم اذإ ناكو ،نامع ىلإ ىعس ام ثيح اهيلإ ىعسي ،باكرلاو ليخلا نم

 نم امهسأر ناملع اهنم ،مالعأ ةعبرأ هبكاوم يف رشنت ،نامع نم ناكم ىلإ ناكم
 ملعلا لهأو ةاضقلا نم هعمو ألإ ،يضمي الو ةةضف نم امهسأر ناملعو ،بهذ

 .ىوقتلاو دهزلاب ريهاشم لاجر

 دق هنأ ۔درصم مهمادقأ تسادو هرصع اودهش نيذلا خئاشملا نم دحاو ريغ ينربخأ

 دقو ،قاتسرلا نصح ركسع ىلع ًاريمأ همسا تيسن ،ديعس يبأ لآ نم الجر كرت

 هكرت يذلا محللا بحسف ،قاتسرلا لهأ نم باصق ىلع ريمألا كلذ موي تاذ بضغ

 هنأ كلذل ثعابلا ببسلا ناكو ،ساّره دامر يف هغّرم مث ،بارتلا ىلع مضولا يف

 نيموي ىلإ هنم هذخأي يذلا محللا نمث ءادأ يف باصقلا كلذ ربصي ريمألا كلذ ناك

 ،هنيبو هنيب ترج ىتلا ةداعلا فلخأف ،محللا نم ذخأ ام نمث هل ملسي مث مايأ ةثالث وأ

 امحل هنم ذخأ دقو ، باصقلا كلذل هيلع تراص يتلا ،مهاردلا عفدب هلطامي لعجو

 هلسر دري باصقلا لعج ،كلذ هنم ناك املف ،ةّيدمحم ةئامسمخ هنمث غلبف ،أريثك

 هب عنص أَملف ،انركذ امك همحلب عنصو ،هيلع بضغف هنم محللا ذخأل هنوتأي نيذلا

 ام هيلإ يكشف .يصقشلا يلع نب ناميلس خيشلا هالوم ىلإ باصقلا ىضم كلذ

 ةةّيدمحم ةئامسمخ :لاقف ؟مهاردلا نم هعم كل تراص مك :هل لاقف ،هنم هيلع ىرج

 اذإف ،ةباصقلا نم عنصت تنك ام عنصاو ،كتيب ىلإ ضما :هل لاقو هيلإ َنهذفنأف

 امب باصقلا كلذ لعفف ،ةَّماعلاو ةصاخلا نع ربخلا وطاو ،مهدرت ال هلسر كتتأ

 لهأ ىلع ذئموي ريبكلا وه ،.يصقشلا يلع نب ناميلس خيشلا ناكو ،هالوم هرمأ

 ىلإ هفلخ ةفاك نوشميو «يضر اذإ نوضريو ،بضغ اذإ نوبضغي ةفاك قاتسرلا

 نع كسامت ةعمجلا موي ناك املف ،ةعمجلا ةالصل ،ةعمجلا موي ةضايبلا دجسم

 طبه ،ةالصلا تقو ناح املف ،هكسامتب 0قاتسرلا لهأ كسامتو ،ةالصلل ريسملا

 لهأ نم هركسع آلإ ،ري ملف ،دجسملا ىلإ نصحلا نم ديعس نب دمحأ مامإلا
 لصو ال :اولاقف قاتسرلا لهأ رئاسو ،يلع نب ناميلس خيشلا نع مهلأسف .قاتسرلا
 ،قوتسلا لهأو ركسعلا نم هعم نمب مامإلا ىلص املف .دجسملا ىلإ دحأ مويلا مهنم
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 املف خيشلا ىلإ لصو ىتح ،مهب راسو ،تتشف ليخلاو باكرلا ىلع ةشلاب رمأ
 دقل :مامإلا لاقف ،موقلا نع ةيحان اسلجف خيشلا ديب مامإلا ذخأ ،نيديلاب احفاصت

 ريمأ عينصب هربخأف ،نأشلا نم كدنع امف ،ةالصلا نع كفلختب ،خيشلا اهيأ انتشحوأ

 اذه نإو شال :لاق ؟اذه ريغ ءيش كدنع لهو :هل لاقف ،باتصقلاب هنصح ركسع

 فلخ يلصن نأ انعسي لهو ؟كتيعر نع لامهإلا اذهب كرذع امف ،اميظع أئيشل يعم

 ريمأ وه ،مهمضهيو مهملظي نمو ،نوملظي اوراصف ،هتيعر قح لمهأ دق ،مامإ

 ول :هل لاقف ،نآلا الإ نأشلا اذهب تملع ام :مامإلا هل لاقف .هنصح ركسع ىلع

 َرقو شأسفن بط :مامإلا هل لاقف ،اذه لثم مهيلع ىرج امل كنيعر رومأل ًادقفتم تنك

 مث ،كسفن هب بيطتو ،كنيع هب رقت ام ىلع ربخلا نم كيتأيل ،هللا ءاش نإ ًادغ ،انيع
 ضيناثلا مويلا ناك املف ،هتيب ىلإ خيشلا فرصناو نصحلا ىلإ هنع مامإلا ىضم

 هيلع بطقو ،بضغلا هل رهظأ ،هاتأ املف نصحلا ركسع ريمأ ىلإ مامإلا ثعب
 نأ داكو ،هناسل جلجلتف ؟باتصقلا لجرلاب تلعف اذام ثيبخ اي :هل لاقو ،هبجاح

 ،مهاردلا ميلستب همزلأو . بشخو ةيقف ةةبشخلاو ديقلاب هيلع رمأف ظعزفلا نم تومي

 املف ،باصقلل ثعب ،مامإلا يدي نيب مهاردلا ترضح اسلف شًنهميلستب هلهأ ىلإ ثعبف
 لاقف ،ةّيدمحم ةئامسمخ :لاقف عنص ام كمحلب عنص يذلا عم كل مك :هل لاق هاتأ

 ىلع باصقلا ىنثأ ،نهذخأ املف ،ةقرخ يف مامإلا هعضو دقو ،نهكاه :مامإلا هل

 املف هالوم ىلإ هتعاس نم ىضمو ،مامإلا نع فرصنا مث ،هيعس ركشو ،مامإلا

 ناك ذإ ،هالوم ىلإ مهاردلا عفدو «نصحلا ركسع ريمأ ىلع ىرج امع هربخأ هافاو

 ةيناثلا ةعمجلا موي ناك املف ،نصحلا ركسع ريمأ نم اأيكاش هاتأ امل ،۔نهايإ هضروقأ

 تيضق املف ،هعم قاتسرلا لهأ ىضمو ،ةعمجلا ةالصل ،مامإلا ىلإ خيشلا ىضم

 كنصح ركسع ريمأ ىلع يسفن تباط دق نآلا :مامإلل خيشلا لاق ةةبطخلاو ةالصلا

 هعلطأ نأ تاهيه :مامإلا هل لاقف ،سبحلاو ديقلا نم هقالطإب لضفتف هاتأ ام هبسحف

 كلذ يف ثكمف ،اذه انموي نم ةنس هيلع يضمت ىتح ،سبحلا نم هجرخأو ،ديقلا نم
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 يف يقبو .ركسعلا ىلع ةميدقتلاو ةرامإلا نع هلزعو مامإلا هقلطأ مث ةنس سبحلا

 .مهب ثرتكي ال نيذلا لاحك هلاح ،قاتسرلا

 اذإ هنأ مامإلا اذه قالخأ مرك نسح نمو ربخلا اذه ةحصب دحاو ريغ ينربخأ

 يف لعجتف ،ةريثك ىولح هل مدخت نأ رمأ طقسم ىلإ قاتسرلا نم يضمي نأ دارأ

 ءارقفلا نايبص هتتأ ،ةكرب نامعن ىلإ لصو اذإف ،نيلمج ىلع لمحتف ،ةريثك تافالغ

 كئلوأ نم دحاو لك ىطعي نأ رمأيف ،يرفحلا ىلإ مصاع يح دح نم نيكاسملاو
 ]٩٠٦[ خ ىولحلا تافالغ نم نيلمجلا ىلع ام اوذخأ اذإف ،ىولح ةفالغ نايبصلا

 ةّبعرلا هيتأتف ،نيموي نامعن يف ميقي مث ،مكيف هللا كراب ،مكلزانم ىلإ اوفرصنا :لاق

 .هجو ةقالطو ةشاشبب مهيلع لبقيف ةةعنصملا ىلإ ،بيسلا دح نم هيلع ملستل

 اذإف ،طقسم ىلإ يضمي مث ،مهملاظ نم فصنيو ،اهيضقيف ،مهجئاوح نع مهلأسيو

 نكي مل اذإ «سمشلا عولط دنع ألإ ،حرطملا ىلإ يضمي الف ،اهيف ثكم ،يور غلب
 ءارقفلا ةّيعرلا تفطصا ،حرطملا ىلإ اهنم ىضم اذإف ،سمشلا عولط دنع يورب
 قفرب هركسع رمأيو ،حرطملا لابج لوأ ىلإ ،لمرحلا حيس لوأ نم ،نيكاسملاو

 ثكم ،حرطملا ىلإ لصو اذإف ،مالسلا مهيلع ةريو ،ةّيعرلا هيلع ملست ىتح ريسملا

 مث .نسح ونب حرطملا لهأ ةيعرلا نايعأ نم هيتأي ام لوأ هيتأيف ،ةكتلا تيب يف

 ىضم ةبطاق حرطملا ةّيعر هيلع تملس اذإف ،فارز ونب مهعبتت مث ،ايتاوللا مهعبتت
 لخد طقسم ىلإ لصو اذإف ،هيلع ةروشنم تايارلاو .يشاوم ىلع طقسم ىلإ

 . بكارملا امهعبتت مث كلذك ناتوكلاو امهعفادم ناتريصلا برضتف ةريزجلا

 ىلعأ يف سانلل زربي مث . طقسم ضباقم نم عفادملا برض ذئنيح لسارتيف

 مهيلع دريف ،هيلع نوملسيف ،بيترت ىلع اجاوفأ جاوفأ ةّيعرلا هيتأتف ةريزجلا
 دعب ثعبيو ةريزجلاب هتيب لخدي مث ،اهيضقيف ،مهجئاوح نع مهلأسيو ،مالسلاب

 مهل لوقيف ةةضرفلا ءالكو و ملاس نب سيمخو دمحم نب نافلخ نييلاولا ىلإ نيموي

.كلذ نع هوربخيف ،جورخملا دعب لوخدملا نم انيلع مأ انل ةنسلا هذه



 يف ثكمي ال ،ديعس نب دمحأ مامإلا نأ ظ رصعلا كلذ دهش نمم دحاو ريغ ينربخأ

 ىضم مايأ ةرشع هيلع تضم اذإف اموي رشع ينثا الإ ،اهنع يضمي نأ ىلإ ،طقسم
 ىلإ يضمي مث ،ماعطلاو ءاملاو برحلا ةلآ نم هيف ام ةقفتيف ،يبرغلا توكلا ىلإ

 :هيدانم ىدان اهنم .يقرشلا بابلا ىلإ غلب اذإف ةضرفلا ىلع رميف ،يقرشلا توكلا

 عفريف ،روشع هيلع امف ،مويلا ةضرفلا يف عاتملا نم مكل وه ام لك ،راجتلا اهيأ
 غلبي ام ةضفلا يف عاتملا نم اوحرط مهنأ ولو ،مويلا كلذ يف روشعلا مهنع

 .اكوكل هروشع

 :يلل لاقف ،ربخلا اذه نع قيزر نب دمحم يدلاو تلأسو ،اذهب دحاو ريغ ينربخأ

 نع اضيأ يدلاو تلأسو ،تام نأ ىلإ ،ديعس نب دمحأ مامإلا ةداع تناك اذكهو ،معن

 ةثالثلا ىلإ ةسمخلا نم :يل لاقف ،ديعس نب دمحأ مامإلا مايأ طقسم ةضرف لوخدم

 ىتح ،طقسمب هثكم ناك مك هتلأسو ،جورخملا عيمج نم تاصلاخ ،ةنسلا يف كوكل

 اهضباقمب نيذلا اهركاسع ةلمج نع هتلأسو ،اموي رشع ينثا لاقف ؟اهنع يضمي
 ةثالث :يل لاقف ،قاتسرلاب نيذلا هركاسع ةلمج نع هتلأسو نافلأ : يل لاقف ،ةفاك

 ناك له هتلأسو ،فالآ ةثالث :يل لاقف راحصب هركاسع ةلمج نع هتلأسو ،فالآ

 لهأ ىلع لإ ،معن :يل لاقف ؟اهريغو راحصو طقسمب ةمذلا لهأ ىلع ةيزجلا ذخأي
 خيشلاو يلخنلا يغياصلا ملاس نب فورعم خيشلا تلأسو .متورنو ةليبكس تيب

 ديعس نب دمحأ مامإلا نيب ةنئاكلا ةعقاولا ببس نع ،يلخنلا يعادبلا ديمح نب رطاخ

 ثعابلا ببسلا نإ ]٨+٩٠[: الاقف ،اهيف ريمح نب برعلب لتق امل .قرفب برعلب نيبو

 نيرصاحملا مجعلا رداب ةبراعيلا نم هعم نمو ناطلس نب انهم لتق امل ،كلنذل

 فويس نم هتباصأ يتلا تاحارجلا نم دشرم نب ناطلس مامإلا تامو راحص

 ةةبراعيلا ةلود تضرقناو ،مزحلاب ناطلس نب فيس تامو .راحص نصحب مجعلا

 بربلب الإ ،ةبراعيلا ناعجش نم قبي مل ،ديعس نب دمحأ مامإلل مهدعب رمألا راصف
 يربع لهأ ،بيقاعيلا رباكأ هتتأ ،ةرهاظلا نم يليزبلاب هنكسم ناكو ،ريمح نبا

 ،مكريغل رمألا اذه تكرت مل :هل اولاقف ،ةرهاظلا لهأ .رفاغ ينب رياسو ،ميعن ونبو
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 امو ،دشرم نب ناطلس مامإلاو ناطلس نب فيس هيلع تدلاج دق كنإف ؟ مكل وهو

 تحبصأ ملف ،ناعذإب كيلإ اوداقناو ،نامع لهأ كسأب تيحو ؟امهنع فيسلا تدمغأ

 ام هللاو :مهل لاقف ،مالكلا هيلع ماربإلا اذه يف اورثكأو فاليلذ ةزازعلا دعب مويلا

 اذهل مق :بيقاعيلا هل تلاقف ،رصاتلاو لاملا ةلقل الإ ،مارملا اذهل مايقلا نع تكسامت

 :لاقف ،مكنع بهذ ام مكيلإ ريصي ىتح ،برحلا ةلآو لاجرلا كل انيلعو ،نأشلا

 ىتح ءمهلطامي وهو هيلإ نوددرتي اوحرب امف ،مايألا ضعب ىلإ مايقلا يف ينولهما

 كلذو ،هتثبلاب يتلا ةميظعلا ةمحلملا ريتصلا لهأو ديعس نب دمحأ مامإلا نيب تعقو

 .اريثك أقلخ اودشحف ،ديعس نب دمحأ مامإلا برح ىلع اوعمجأ ريتصلا لهأ نأ

 تناكف ،ةشبلاب موقلا نم هعم نمب مامإلا مهاقتلاف راحص ىلع اومجهي نأ اودارأ

 عجرو ،ريصلا لهأ عجرو ،ريثك قلخ نيقيرفلا نم لتقو ،ةميظع ةمحلم مهنيب

 لقني فارطأ غلب املف ،هتقان ًثحأف اليل مامإلا مهقرافف ،راحص ىلإ مامإلا ركسع

 لاقو ،سانلا هنع اهمتكتساف ،لقني لهأ نم ةنسم ةأرما ىأرف ،هتقان رهظ نع لزن

 تناكو .اهتيب يف ىفتخاف ،مهاردلا ضعب اهيلإ ذفنأو .دحأ ىلإ يربخ يعيذت ال :اهل
 تيب اهلو ،سانلا نم دحأ اهيلع لخدي ال ةريقف ،ةفاك اهلهأ اهنع تام دق ةأرملا كلت

 نم اهيلع ابب هتقان حرس ،اهتيب يف مامإلا ىفتخا املف ،دلبلا فارطأ يف ريقح

 اهوفرع ،لقني لهأ اهأر املف ،مها ردلا الا هجرخ نمو هحالس الا ذخأي ملو ،شارفلا

 اولأسو .راحص ىلإ مهرباكأ تضمو .رمألا مهلاهف ةديعس نب دمحأ مامإلل اهنأ

 :اولاقف ،نامعب ربخلا يشفو هب انل ملع ال :اولاقف .هنع نصحلا لهأو راحص ةيعر

 ىتح هئادعأ قافن مجنو ،أديدش أالزلز فوخلاب نامع تلزلزو ،ةنثبلاب لتق مامإلا نإ

 ىلإ ميعن ونبو رفاغ ينب رباكأو بيقاعيلا تضم كلذ دنعف .هقوس ىلع ىوتسا

 لتق دق ديعس نب دمحأ مامإلا نإف ةصفلا منتغا :هل اولاقو .ريمح نبا بوعلب
 كمامأو كفلخ نم نحنف الوأ كل هانركذ يذلا نأشلا اذهل ًارمشم ضيهناف شةقبلاب

 عبتجاو هل ةمامإلا ىعداف ،كلذ ىلع ريمح نب برعلب مهباجأف ،لاجرلاو لاملاب

 ةفاك ىلإ هبتك ذفنأو ،أفلأ نورشع هعم اوعمتجا نيذلا نأ انغلبف ،ريثك قلخ هعم
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 نامع ىلإ ةرهاظلا نم هعم نمو وه ىضمو ،نامع لهأ نم مهئافلحو ،ةيرازنلا

 ،لئامس نصحب اوطيحي نأ ،لئامس ةيرازن ىلإ بتكو ،قرفب مهب ركسعف

 اهرعذ فعاضتو ،نامع تلزلزف ،ماعطلاو برحلا ةلآب مهيلإ ثعبو ،هورصحيو

 اومست نم ىلإ أراظتنا ءافتخالا كلذب هدارم ديعس نب دمحأ مامإلا ناكو ،ناقفخلاب

 هعمست امب هربخت ةأرملا كلتو ]٩٠٨[، نامع لهأ هيلإ راص يذلا ،نأشلا ىلإ هتمه

 لهأ تعمس :هل تلاقو ،موي تاذ هتتأف ،ةليلو موي لك يف ،مالكلا نم لقني لهأ نم

 ةيرازنلا هتعباتف ،هل ةمامإلا ىعةا دق يبرعيلا ريمح نب برعلب نإ :نولوقي لقني

 نصحلا لخدف .راحص ىلإ مامإلا ىضم كلذ دنعف .نامع ىلإ هموقب ىضمو ةفاك

 هبتك ثعبو ،حالسلا لماحمب هوتأي نأ رهاوظلاو لقني لهأ ىلإ لاحلاب بتكو كليل

 نم ةيئانهلا دشحي نأ ،نأشلا دمس ىلع ذئموي وهو ،يديعسلا دمحم نب هللادبع ىلإ

 نأ ديري يذلا تقولا هل تقوو ،قرف ىلإ مهب هيتأيو ،نالعج ىلإ ةبطاق ةيقرشلا

 دشحو ،لئامس يداو ديري ،مهب راس .رهاوظلاو لقني لاجر هتلصو املف ،هيف هيفاوي

 نمو نييبايسلا دجو ،دبدب فارطأ ىلإ لصو املف ،أريثك اقلخ ةنطابلا بارعأ نم

 الاجر مهنم لتقو ،مهمزهف ،مهيلع ضكرف ،قيرطلا هيلع اوس دق ،مهيلع لمتشا

 ،رامضملاب هل اونمك دق ةيرازنلا نم ًاموق دجو ،لئامس رامضم ىلإ غلب املف ۔ًاريثك
 ،مهدشح ،ةحاور ينب يداو لخد اسلف ،لاجر مهنم لتقو ،اورسكناف ،مهيلع ضكرف

 لهأ نم هعمو ،يديعسلا دمحم نب هللادبعو وه ىقتلاف ،قرف ىلإ هعم اوضمف

 عقوف ،قرفب اركسعم ريمح نب برعلب ذئموي ناكو ،ريثك قلخ نالعجو ةيقرشلا

 ملس امو ،ةفاك بيقاعيلا رباكأو وه لتقو ،ريمح نب برعلب موق رسكنأف ،لاتقلا مهنيب
 هل يقب امف ،رفظلاو رصنلاب ديعس نب دمحأ مامإلا هللا دأو ،ليلق الإ ،برعلب موق نم

 .مهنع ىفع مث ،هيلع جرخ نم بقاعو براحمو ودع

 يعادبلا ديمح نب رطاخ خيشلاو ،يلخنلا يغياصلا ملاس نب فورعم خيشلا تلأسو

 8ديعس نب دمحأ مامإلا برحل ثعابلا ببسلا نع ،ملاس نب فيس خيشلاو ،يلخنلا

 نم امهنيب ىرج امو ،يرفاغلا ةثمر نب رماع نب رصان نب دمحم نب رصان خيشلل
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 حيس يف لتقلا نم ىرج ام امهنيب ىرج نأ ىلإ ،قافتالا دعب ةرفانملاو قاقشلا

 : اولاقف ؟ةدملا نم بيطلا حيس ةعقوو ،قرف ةعقو نيب مكو ،ًرسلا ضرأ نم ،بيطلا

 دق ديعس نب دمحأ مامإلا نأ ىلع ،قافتالا ىلع «ضعب يف هضعب مهمالك لخد دقو

 دمحأ اهدلوأف ،اهب رصان هجوزف ،دمحأ نب ديعس هدلول ،دمحم نب رصان ةنبإ بطخ

 نب رصان نب فيس ةنبا ديعس نب دمحأ مامإلا بطخو ،مامإلا دمحأ نب ديعس نبا

 نم دمحم نب رصان لان دقو ،ىثنأ الو ۔أركذ هنم تبجنأ امف ،اهب هجوزف ،هل دمحم
 ،رفاغ ينبل هديري ءيش ىيف مامإلا هفلاخي ملو ةةميظع ةوظح ديعس نب دمحأ مامإلا

 ،رفاغ ينب نم لاجر ةرهاظلاب ذئموي ناكو ءأنامز كلذ ىلع اوربعف ،نأش وأ ناز

 هوهزو هوتع يف لوقي دحاو لكو ،دمحم نب رصانل رومألا لج يف نروداقني ال

 ىلع ال ،مهسفنأ ةبيطب ينبيل ًةصخر مهنم دمحم نب رصان بلطف ،انأ ،انأ :هبحاصل

 كاوبأف ،نينيعلا نم ةينادلا ةرهاظلا جالفأ عبانم ىلع ،نينيعلا يف أتيب ةيهاركلا

 رصان ناكو ،ةديكملا مهل رمضأو ،هسفن يف دمحم اهّرسأف ،اذهب ىضرن ال :اولاقو

 هل رفاغ ينب نم ىأ ر املف ،برعلا ةاهد نم ةيهاد الجر ]٩٠٩[ دمحم نبا

 لاقو ،ديعس نب دمحأ مامإلا ىلإ ىضم ،رومألا لج يف ةعاطلا دضو ،فاكنتسالا

 ،نيغاطلا ىغطأ مهنمو ،نيعئاط ريغ كلو ،نيفكنتسم كنع الاجر ةرهاظلاب نإ :هل

 ،ينوددهتو ،ينوعنمف ،نينيعلا يف اتيب ينبأ نأ تدرأف .كل يترهاصمب ينوتقم دقو

 سبحلا يف مهكرتاو ،مهبشخو ،مهديقو ،مهسبحأ ،نالفو نالف مهنم كلصو اذإف

 ىللإ هب رمأي ،هل مهدتعي نيذلا موقلا نم دحأ هلصو اذإ ناكف .اوتومي ىتح .ديقلاو
 رصان هل دارأ نم مامإلا كلهأ املف تومي ىتح ،سبحلا يف هكرتيو ،ديقلاو سبحلا

 الإ هنع ًافكنتسم قبي ملو ،ةرهاظلا لاجر نم هنع هدادضأ ةكوش تّلفناو ،كالهلا

 رصان ىللإ اوتأ زيردلا بحاص ،يرفاغلا ناميلس نب دوعسم نب ناميلس خيشلا

 ناكف ،هنكس هّستأ املف ،نينيعلا نصح ءانب يف ذئنيح عرشف ،نيعيطم هيلإو ،نينعذم

 نأ افوخ ،هفلاخي نأ مهرباكأ نم دحأ ردقي الو ،هبقاعي ء يش يف مهنم هفلاخي نم لك

 يبغلا نصح يقبو ،نينيعلا نصح نم تابرتقم َنهعبانم ذإ مهيلع جالفألا رسكي
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 مهل رمضأف ،هل هوملس امف ،هنم لاؤس ريغب هل هوملسي نأ اجرو ،هدي يف سيل
 رثكأ مامإلا ناكو ،قاتسرلا ىلإ ديعس نب دمحأ مامإلا ىلإ ىعسف ،هلبق نم ةديكمل
 تنأ تسلأ ،رفاغ ينب نم ّئبغلا نصح ضبقت ال مل :هل لاق هلصو اسلف ،اهيف هماقم

 هل ملست الو ،مامإلا نع نصح ضبقت ةّيعرب تعمس لهو ؟ةيعرلا مهو ،مامإلا
 نمل نصحلا صيلختب ،مهيلإ باتكب كلبق نم ادحأ ثعبا ،مهيلع رداق وهو .رمألاب

 نأ اوبأ ،يلاولاو باتكلا مهاتأ املف ،أيلاوو أباتك مامإلا مهل ثعبف “كتالو نم تئش

 انعم ام :هباحصأو يلاولل اولاقو ،أباوج مامإلا ىلع اوتري ملو ،هيلإ نصحلا اوملسي
 ٥ضو هنع مهفاكنتسا نع هربخأ املف ،مامإلا ىلإ يلاولا عجرف ،فيسلا الإ مكل

 عفد برح ىلع قاتسرلا نم أشيج مامإلا زهج ،ددهتلا نم هل اولاق امو هيلإ مهتعاط
 دمحأ مامإلا نب لاله هيلع ريمألاو شيجلا ىضمف ،يطرقلا نصحلا لهأو ةيدوألا

 ريمح نبب دمحم ةبراعيلا نم امهعمو ،يديعسلا ريمع نب ملسم هعمو هديعس نبا

 مهلقاعمو مهجورب اومده .ةيدوألا عفدل اوفلد املف فيس نب نارهزو ،يبرعيلا

 نوبرضي اولعجف ،ةعاطلا نع هلهأ فكنتسا ،يطرقلا نصح ىلإ اوغلب املف ،أعيمج
 نب نارهزو ،ريمح نب دمحم ،دمحأ مامإلا نب لاله مهيلإ لسرأف ،قفتلاب شيجلا

 عم مهنم ديري ال هنأو ،نامأب امهدي ىلع نصحلا نم اوطبهيو ،مهوحصانيل “فيس

 مهب ايتأف ،اوضر ىتح مهوحصاني العجو ،مهيلإ ايضمف نصحلا مده الإ ،ةهجاوملا

 .اعيمج مهولتقف ،هموق امهيلع ضكر ،لاله نم برقلاب اوناك املف ،لاله ىلإ
 ،يطرقلا نصح ىلع موقلا ضكر مث ،الجر رشع ينثا مهنم لتق نم ةلمج تناكو
 شيجب ةيناث يداولا لخد لاله نإ مث ،قاتسرلا ىلإ شيجلا عجرو ،أعيمج اومزهف
 نم ]٩١٠[ ضراعم هضراعي ملف ،ليوحلا ةبقع نم ردحنا نأ ىلإ هضاخف ،ريثك

 دمحم نب رصان مدق ،يقارعلا ىلإ غلب املف ,ةرهاظلا ىلإ شيجلاب دصقو ،رفاغ ينب
 لهأ ىلع عقو امب ،رمألا رفاغ ينب لاه دقو ،هلاجر نم سانلا ضعب هعمو هيلع

 هيف كرتف ،َئبغلا نصح هل اوملسو لاله ىلإ اوتأف ،يطرقلا نصحو ةيدوألا عفد

 رصان هعمو لاله عجرو ،ديعس نب دمحأ مامإلا هيبأ لبق نم ءايلاو ريمع نب ملسم
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 ابح دمحم نب رصان بحأو ،لاله هدلو يعس مامإلا ركشف ،قاتسرلا ىلإ دمحم نبا

 ،رفاغ ينب نم لاجر هتبحص دق رصان ناكو هيلع هلوعمو هيلإ هتوفص لجأل اديدش
 نب دمحأ مامإلا رصان ىجانف ،رفاغ ينب رباكأ مهو ،يبغلا نصحب اوناك نيذلا

 .ةرهاظلاو ةنطابلا نحإلا لهأ ،ةرهاظلا دابكأ ذالفأب كتيتأ دقل :هل لاقف ديعس

 لاق امك مامإلا مهل لعفف ،روبقلا ىلإ ألإ ،كسبح نم مهجرخت الو ،مهسبحاو ،مهذّنقف
 اَملو ،داًزلاو ءاملا مهنع عطق ذإ ،مايأ ةسمخ ىلإ ،ةايحلا ديق يف اوثبل امو .رصان هل

 ةبآكلاو رتسحتلا رهظأ ظةيدوألا عفد ىلإ لصوو مامإلا نع دمحم نب رصان لصفنا

 مهفنعي لعج مث ،مامإلا نم مهيلع ىرج امب مهربخأو ،هوبحص نيذلا رفاغ ينب ىلع
 جوربلا نم مهيلع مه ام ءانبب مهرمأو ،مامإلل ةناكتسالاو لذلاو نبجلا ىلع

 ونب ه تدهاع ،ةرهاظلا ىلإ لصو اسلف ،مامإلا ىلع برحلاب ةرهاجملاو ،لقاعملاو

 ىلإ هبتك ذفنأو ،ميعن ينب نكاسم فارطأ ىلإ مهفالحأو اهلك ةيرازنلا رئاسو ،رفاغ
 ىحضأف ،رفاغ ينب ىلع مامإلا نم ىرج امب اهيف هربخأو ،ريصلاب ةمحر نبا
 لحلا يف هفلاخي دحأ ال ،ةرهاظلا ةيرازن ةفاك ىلع سيئرلا وه دمحم نب رصان

 هتعاط ةضو ،هنع هفاكنتساو دمحم نب رصان نم ناك ام مامإلا ملع املف ،دقعلاو

 نبا ىلإ هبتكب هذافناو ،هعم ةرهاظلا لئابق عامتجاو يغلا نصحل هرصحو هيلإ

 ىلإ هبتك ثعب ،ديعس نب دمحأ مامإلا برح ىلع هل ةنواعملاب هوعدي ،ريصلاب ةمحر
 ىلإ بتكو ،لواعملا لاجرو ،لخنو ،لئامس يداوو ،نالعجو ةيقرشلاو ،نامع

 نم هيتأي نأ ،نأشلا دمس نصحب هلبق نم لاو ذئموي وهو ،يديعسلا دمحم نب هللادبع
 كلسف ،مهب ىضمو قاتسرلاب مامإلا عم موقلا عمتجاف حالسلا لماحب ودبلاو رضحلا

 نيذلا موقلا ةعب رمأ راحص ىلإ غلب املف ،اهبارعأ دشحو ةنطابلا طخ قيرط

 ملف ةةرهاظلا ىلإ شيجلاب ضيهن مث ،نوديزي وأ افلأ نوسمخ :هل ليقف ،هعم اوعمتجا
 لجأل نيموي وأ موي ىلإ موقلا حيري نأ .راشأ نم هيلع راشأ ،فيلسلا ىلإ غلب

 ألإ ،دمحم نب رصان دنع ذئموي اهب نكي ملو ،يتغلا ىلإ شيجلاب دصقف ،ىبأف ،بعتلا
 رفاغ ينب نمو ،لجر ةئامعبرأ ميعن ينب نمو ،نافلأ ةمحر نبا باحصأ نم
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 مامإلا شيج ىلع تضكر ،يّغلا فارطأ ىلإ مامإلا شيج غلب املف ،لجر ةئامعبرأ

 نب رصان ماوقأ رئاس مهيلع تضكرو ،قفتلاب موقلا اوبرضف ،قفتلا لهأ رفاغ ونب

 مامإلا ركاسع تلوف .بيطلا حيسب ةمحلملا تعقوو ،مامإلا شيج فشكناف ،دمحم

 مكمادقأ اوتبثو ،مهودلاجو ،موقلا ىلإ اولبقأ ،مكليو :مهيلع حيصي مامإلاو ،رابدألا

 اهب كلسو هتقان بكر ،كلذ مهنم ىأر اًملف ،همالك ىلإ اوغصي ملف ،برجلا ىلع

 موقلا ةدلاجمل تبث امو ،ىوزن يف وه الإ ،راهنلا كلذ ليل فصتنا امف ،ديدحلا دجن

 نم ددع ناكو اعيمج اولتقف ،ةبيهو ونبو ،لاجدزلا الإ ]٢١١[ مامإلا ركسع نم
 امأ و ،قيرطلا نع مهديحل اشطع تام مهرثكأ و 3 افلأ رشع ينثا مامإلا موق نم لتق

 ءاودلابو ،ماعطلاو فيسلا عفارب هنع دمحم نب رصان رمأ ،يتغلا مهنم لخد يذلا

 مهب لعفف ،ةنساوحلا يداو ىلإ مهلصوي نم رمأو ،مهدَّوز مث ،حارج هباصأ نمل

 .قاتسرلا ىلإ ىوزن نم مامإلا عجر دقو ،كلذ

 ةلمج ناسل نم ،مهركذ مّقملا خئاشملا نم اهتعمس يتلا ،ةياورلا هذه تعمس دقو

 املف ،ةرهاظلا ىلإ فلأو نيتئامو نيرشعو عبرأ ةنس يف تيضمو ،سانلا نم

 نم بزتقملا .رفاغ ينب يداو نم ةريغص ةديلب يهو ينس ىلإ تيتأو ،اهنم تعجر
 ىلتق ددع نأ ،بارحملا ىلع وه يذلا ،اهدجسم رادج يف أبوتكم تيأرف ،قاتسرلا
 ىف ابوتكم هتيأر ام اذه ،افلأ رشع انثا بيطلا ةعقو موي ،ديعس نب دمحأ مامإلا موق

 .با وصلاب ملعأ هللاو ،دجسملا كلذ رادج

 ادهاعتو ،احلاصت ةعقاولا هذه دعب .دمحم نب رصانو ديعس نب دمحأ مامإلا نإ مث

 كلذ تبثو ةايحلا ديق يف ماد ام ،هبراحي الو ،هبحاص امهدحأ نوخي ال نأ ىلع

 نب فيسو ۔مامإلا نيب حلصلا تبثو ،دمحم نب رصان تام نأ ىلإ ،امهنيب حلصلا

 نب دمحأ مامإلا تام نأ ىلإ ،دمحم نب رصان خأو ،مامإلا رهص ،دمحم نب رصان

 . ذلعس
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 يعاّدبلا ديمح نب رطاخ خيشلاو يلخنلا يغياصلا ملاس نب فورعم خيشلا تلأسو

 نب دمحأ مامإلا برحل ثعابلا ببسلا نع رصعلا كلذ دهش نمم مهريغو يلخنلا

 نل ،ادهاعت نأ دعب ،لخن يلاو ،يبرعيلا يدع نب دمحم نب ناميلس نب دمحمل ،ديعس
 ناميلس نب دمحم نأ كلذل ثعابلا ببسلا امنإ : الاق .هبحاص امهدحأ نوخي

 دالوأ نم وه يذلا ،ةيرقعلا بحاص ،يبرعيلا ناطلس نب فيس لعج دق ،يبرعيلا
 ۔ماير ينب لبج ىلإ وأ صورخ ينب يداو ىلإ لخن نم ىضم اذإ ،هنع أبئان دشرم

 نع نيفكنتسم ،ناطلسو ،فيس ،ديعس نب دمحأ مامإلا ادلو ناكو “برألا ضعبل
 اضبقي نأ ادارأف ،امهيلإ ةّيعرلا دايقنا نالواحي ةديعس نب دمحأ مامإلا امهدلاو ةعاط

 بيان ناطلس نب فيس ىلإ اثعبو ،ةكرب نامعن نصح يف اثكمف ،ةكرب نصح هيلع

 ثعبي نأ صورخ ينب يداوب ناميلس نب دمحم ذئموي ناكو ،ناميلس نب دمحم

 نب فيس رواشي مل ،كلذ نع امهباتك هلصو اًسلف ،لخن لهأ نم لجر ةئام امهيل
 ،لخن لهأ نم ادارأ امك ،لجر ةئام امهيلإ ثعبف كلذ يف ناميلس نب دمحم ناطلس

 هيلاو نع فيسلا اعفرو ،امهل صلخف ،ةكرب نصح ىلع اليل ارّوست ،امهوتأ املف

 املف ،قاتسرلاب ذئموي مامإلا ناكو ،ديعس نب دمحأ مامإلا هيف مهكرت يذلا ركسعلاو
 لعجو ،نصحلاب طاحأف .ريثك عمج هعمو ،قاتسرلا نم امهيلع طبه ربخلا هغلب

 دحأ ردق امو ،كتلا كلذ يف هعم نمو امه اماقأف شاكد هكرت ىتح ،عفادملاب هبرضي

 ]٩١٢[ رتفي ال السارتم قفتلاب مهبرض ناك ذإ ،رشب امهلصي نأ مامإلا موق نم
 حلصلاب ناطلسو ،فيس هيدلوو مامإلا نيب ،قاتسرلا ةاضق تعس مث .ةدحاو ةعاس

 .امهعم لخن لهأ جرخو ،اجرخف ،كوكدملا نصحلا نم مهجورخ ىلع اوحلطصاف

 نم ةلاقإلا امهابلطو ،لخن ىلإ لخن لهأ تضمو ‘مامإلا امهيبأ ىلإ امه ايضمف

 مامإلا رمضأو ،امهنع ىفعأو ،امهلاقأف ،مامإلا امهيبأل امهنم ىرج اسم امهيبأ

 و فيس دجنأف هنيبو هنيب يذلا دهعلا ثكن هنأ هنظل ،ناميلس نب دمحمل برحلا

 ريغ ناميلس نب دمحمو ،اكرب نصح ىلع مهب امجهف ،لخن لهأ هلاجرب ناطلس

 اَملو ،لخن ةيعر ،ناطلس و فيس ثعب اسل ،لخنب رضاح ريغو ،نأشلا اذهب ضار

٣٠٨



 نب فيس فنعي لظف ،لخن ىلإ عجر ،ناطلس نب فيس ىلإ لخن لهأ جورخب ملع
 برصلاو هيلإ رذتعيف ،مامإلا اهيفو ،ةكرب ىلإ يضمي نأ يشخو ،هموليو ناطلس

 لعج ،قاتسرلا ىلإ مامإلا عجر املو ،ةكربب هيدلو نيبو هنيب «قاس ىلع ةمئاق مهنيب

 هتتأف ،دنسلا ىلإ هبتك مامإلا ثعبو هراذتعا مامإلا لبق امف ،هيلإ رذتعيو ،هبتاكي
 هعم تعبتجاف ،نامع رئاس نمو ،قاتسرلا نم دشحو ،لاجدزلا لاجر نم ةلمح

 ۔عفادملاب نصحلا برضي لعجو .اهلخدف ،لخن ىلإ شيجلاب ىضمف ،ةريثك ماوقأ

 نيضح ىلإ ريرسلا نم موقلا رئاس ركسعمو ،هجيرشلا تيبب لاجدزلا ركسعم ناكف
 نيضار ريغ ‘،لواعملا لاجرو خويشو .يحاورلا حلاص نب هللادبع خيشلا ناكو

 هيلع بلجي ،اثدح ثدحأ ام ناميلس نب دمحم نأ نيقي مهدنع ذإ ،لخنل مامإلا برحب
 ةحاور ينب هتعامجب حلاص نب هللادبع خيشلا ج رخ راصحلا لاط املف ،هب برحلا

 مامإلا ناكو ،مامإلا نم نذإ ريغب ،مهنادلب ىلإ لواعملا لاجر تجرخو ه4هدلب ىلإ

 ،سانلا رئاس نم ليلقو ،لاجدزلا ألإ ،لخنب هموق نم يقب امو ،قاتسرلاب ذئموي
 اولصو املف ،ناميلس نب دمحم ةدجنل ،مزحلا لهأ نم دحأو ،رفاغ ينب لاجر تنأف

 ،لخن نم مهوجرخأف ،مامإلا موق ىلع يبرعيلا ناميلس نب دمحم مهب ضكر ،لخن

 تيب نم اوجرخيل .نامألا ناميلس نب دمحم نم اوبلطف ،لاجدزلاب اوطاحأ و

 اسلف ،لخن نم اوجرخو ،مهنمأف برحلا ةلآو حالسلا نم مهيديأ يف امب ،هجيرشلا

 نب دمحمو ,مامإلا نيب حلصلا عقو مث ،مهنادلب ىلإ اهنم اوربع طقسم ىلإ اولصو
 .حلصلا امهنيب تبثف ،هبحاص امهدحأ نوخي ال نأ ةيناث ادهاعتو يبرعيلا ناميلس

 ىلإ مهميزه غلبف ،اهلهأ اومزهو .اديدش ارصح اهورصحو ،ةرصبلاب مجعلا تلزنو

 لهأ نم مجعلا ملاس نم لعجف طشلا ىلع ةميظع ةلسلس مجعلا بصنو ،دادغب

 بشخلا نمو .رابك بكارم ةرشع مامإلا زهجف ،ةدجنلاب مامإلا بتاكي ةرصبلا

 ةرشع موقلا نم هعمو ،يروبنعلا ديعس نب رصان موقلا ىلع ريمألاو ،أريثك راغصلا
 بكرملا اوعفد ،هيلع ةبوصنم ةيديدحلا ةلسلسلا اوأ رو طشلا ىلإ اوغلب املف ،فالآ

 ،مجعلا ىلع بكارملا نم برعلا تطبهو ،اهعطقف ،ةلسلسلا حطنف ،اهيلع ينامحرلا
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 ةرصبلا لهأ ترقتساو ،ةةرصبلا نم مهوداذأو ،مجعلا اوفشكف ،فيسلا مهيف اوعضوف

 مامإل ا عينصب مورلا كلم ملع املف طقسم ىلإ هبشخو مامإل ١ موق تعجرو 4 ةرصبلاب

 نم مامإلل عفدي نأ ةرصبلا يلاو رمأ ،ةرصبلا لهأ هتيعرل هبصعتو ،ديعس نب دمحأ

 نامعو طقسم ماكحل ةرصبلا حا دأ تبثف شرق فلأ رشع ينثا ة رصبلا ا ٣ ٩١ ج ١ رخ

 .دبعس نب دمحأ مامإلا نب ناطلس نب ديعس ديسلا نمز ىلإ ،انركذ امك ةنس لك يف

 ۔امهيبأ نم نذأ ريغب طقسم ىلع ،ديعس نب دمحأ مامإلا انبإ .ناطلسو فيس ادفوو
 امهعمو ،امهيلع ايوتحاف ،يبرغلا توكلا ناطلس علطو ،يقرشلا توكلا فيس علطف
 طقسم رباكأو راجتلا امهتهجاوف ،لاجرلا ضعبو ،يربجلا دمحم نب ربج خيشلا
 هعمو ،قاتسرلا نم امهيلع طبه ،ديعس نب دمحأ مامإلا امهوبأ امهعينصب ملع اسلف
 قاتسرلا ةاضق تلخد ،عفادملاب امهبرضي نأ دارأو طقسم لخد اسلف ،ريثك عمج

 .هيلإ امهناعذإو ،مامإلا امهيبأل امهتهجاومب ،امهنيب حلصلا قفتاف حلصلاب مهنيب

 امه نيتوكلاو .ريسي امثيح هعم ريسيو ،ثكمي امثيح مامإلا هيبأ عم فيس ثكميلو
 ةةنس امهنيب دهعلا كلذ ىلع تضم اسلف ،كلذ ىلع مهنيب حلصلا متف ،ناضباقلا

 ديق ،دبدب ىلإ لصوو ،عجر املف ،هعم فيس هدلو ىضمو ،ىوزن ىلإ مامإلا ىضم
 قاتسرلا رباكأ لخد ،نيتوكلا برحب مامإلا مه املف طقسم ىلإ هعم هلمحو ،فيس

 يقبيو «يبزغلا توكلا امهيبأل املسي نأ ىلع ،حلصلاب مهنيب طقسم راجت رباكأو

 ىلإ يضمي الو ،ديقلا نم فيس هدلو مامإلا قلطي نأ ىلعو ،امهدنع يقرشلا توكلا
 مامإلا ضبقف ،كلذ ىلع مهنيب حلصلا متف ،هيلإ يضمي نأ ءاش اذإ الإ ،مامإلا هيبأ

 امه اعجرو ،قاتسرلا ىلإ مامإلا عجرف ،امهعم يقرشلا توكلا يقبو ،يبرغلا توكلا

 حلصلا كلذ نم ةنس دعب مث ،نامعن نصح ىيف امهماقم رثكأ ناكو ،ةكرب نامعن ىلإ
 ااربح ةدلب ىلإ دمحأ نب ديعس امهوخأ ىضم ،مامإلا امهيبأ نيبو ،امهنيب مت يذلا
 هعم اثكمف هيلإ ايضم ،ناطلسو فيس هاوخأ هب ملع املف ريثك لخن اهيف هل ناكو
 ةفايضلل نامعن ىلإ هبحصلا هنم ابلط ،نامعن ىلإ هنع فارصنإلا ادارأ املف نيموي

 انصحتف طقسم ىلإ ةنيفس يف امهعم هالمحو ،هاديق ،نامعن اوتأ املف ۔امهبحصف

 املف ۔اريثك اقلخ اهريغو ،قاتسرلا نم دشح ،كلذب مامإلا ملع املف ،يقرشلا توكلاب
 ماقأف ،ايبأف ،ديعس امهيخأ قالطاب امهبتاكي لعجو ،ةريزجلا يف دعق طقسم لخد
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 توكلا اوبرضي نأ يبرغلا توكلا يف نيذلا هركسع ىلع رمأف ،امهيلع برحلا
 بناجلا نم هبرضت نأ بكارملا ىلع رمأو ،موبلا هيلع بصنو ،عفادملاب ،يقرشلا
 ،بكا رملاو موبلاو يبرغلا توكلا نم يقرشلا توكلا ىلع برضلا لسارتف .يقرشلا

 تعطقنا امو ،مهنيب برحلا دتشاو “بكارملاو يبرغلا توكلا نابرضي امهالعجو

 مانغألاو رومتلاب امهيلإ مهبشخ ىتأف روصو يويط نم ناطلسو فيس نع ددملا
 تايرقو يتي ىلإ طقسم لهأ رثكأ بره ،مهنيب برحلا تلاط اسلف ؤ راجشأل ا رامثأو

 يقرشلا توكلا نم يبرغلا بناجلا مدهناو ةعفادملا صاصر نم افوخ ،امهريغو
 ج رد لوأ ىلإ اولصو ]٤ ٩١[ اسلف ۔هيلع مامإلا موق ضعب تضكرف ،عفادملا برضب

 دمحم نب ربج ىضمو ،لاجرلا ضعب مهنم لتقو ،اورسكناف ،قفتلاب اوبرض شتوكلا
 ةمحر نبا مهريمأ ءأريثك اقلخ ناطلسو فيسل اهنم دشحف ،ريصلا ىلإ يربجلا

 نم ناكو ،اديدش الزلز اهولزلزو ،اهب اوطاحأ ،قاتسرلا ىلإ اوفلد املف ،يتوملا

 توكلاب ناطلسو فيس عم نصحت دق ،ديعس نب دمحأ مامإلل مداخ حنم دالوأ

 ةملظم ةليل تاذ هاتأف ،ديعس امهيخأ ىلع سرحلاب ناطلسو فيس هالكوو يقرشلا
 نبا دقعف ،معن :هل لاقف ؟مامإلا كيبأ ىلإ كلمحأ نأ كل له :هل لاقف ،ةريطم ةّسغم

 املف ،هب طبهو ،هرهظ ىلع هلمحو توكلا عفادم نم عفدم ىلع ًاليوط البح حنم
 ىللإ هب ىضم ،ضرألا ىلع اعقوف ،لبحلا دبن ،عرذأ ةعبرأ ربلا نيبو امهنيب ناك
 باوبلا ىضمف هيبأ ىلإ ديعسب يتأ دق هنأ باًوبلا ربخأو ةريزجلا باب ع رقف كيبأ

 ۔امهيلإ مامإلا عرسأف ،ربخلا هربخأو ،ةفرغلا باب ةقلح هيلع عرقو ،مامإلا تيب ىلإ
 .حابصلا حال اسلف ،هيلع علخو ،هيعس هل ركشف ،حنم نبا عينصب ديعس هدلو هثتحف

 نأ كش ال :الاقف ۔عفدملا ىلع ادوقعم لبحلا ايأرف ،ديعس امهاخأ ناطلسو فيس دقتفا

 ىلإ هريصمو امهيخأ جورخب امهتميزع تقر امو ،انيبأ ىلإ هب بره دق حنم نبا
 ىتح /ايبأف ،نامأب توكلا نم اجرخي نأ امهوبأ امهيلإ لسرأف برحلا ادتشف ،امهيبأ
 نم هعمو ،اهب طاحأف ،قاتسرلا ىلع مجه ةمحر نبا نأ امهربخأف ،عاج نم امهءاج

 عم ايشخف ،ريثك قلخ ماوتو لامشلا بارعأ نم هعم عمتجا دقو .افلأ نوثالث موقلا
 ،اميهنيب حلصلا ىلإ انكرف ،مهّودع ىلإ مهنع كلملا عازتناو .مهيلع ودعلا ةوق كلذ

 نمب توكلا نم اجرخف ،كلذ ىلع امهباجأف حلصلاب هيلإ السرأف ،مامإلا امهيبأ نيبو
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 نم ىلإ نسحأو ،امهيلع علخف ،ةريزجلا يف امهابأ اهجاوو ،لاجرلا نم امهعم
 فيس هيدلوو مامإلا حلص ةمحر نبا ىلإ غلب املف ،توكلا يف امهعم نصحت

 ىلإ يضمو ،موقلا نم هعم نمب قاتسرلا نم عفترا ،هعم اراص دق امهنأو ،ناطلسو

 .قاتسرلا ىلإ مامإلا ىضمو ،ريّصلا

 بلط ًءانهتكرت هذه ريغ ةقئار رابخأو ،ةفيرش رداون ديعس نب دمحأ مامإللو

 ناكو ،هنم مهزئاوج اوذخأو ،هوحدمف ،هرصع ءارعش هيلع تدفو دقو راصتخالا

 نب ديعس نب دشار حيصفلا خيشلا .رعشلا ةغيص يف مهغلبأو مهعربأو مهرعشأ
 : ارعش هل هحدم نمف ل )ىمعألا يسبعلا يحاورلا نسحلب

 قيفأ هنم تسل ًبُح ركس دجأ / قورش نابو ليل يب نج ىتم
 قوفي مث ردبلا يكاحي اهجوو ادوسأ ليللا هتشياع نم يوكذل
 قيحس وهو كسملا رشن لجختو ًاينثن نوصغلا يكحت ةيناغل
 ]٩١٥[ قيقد وهو هانعم انل نابو هلك ةبابصلا نيد اهب انفرع
 قيضم عاسولا يف اهاونب يلو ةعاسو قيضملا يف اهاقلب يلف

 قيذي باذعلل قارف راذح اهلصو تاج تلخدأ اذإ بوأ

 قوشم وهف بلقلا يلسي لصول ايجرت دودنصلا ران يف جلأو

 قيضب يلع اهنم امهحدمو ى ونلا و برقلا مذ ينريج ايف

 قوري بيبحلا راكذت هنم يلو ينعوسي بيبحلا يف يلوذع لذعك
- 

 ل

 قوقع نيمعنملاب هناركنو ركشت ءيسملل يلوذع ركشف

 خرؤملا هركذ .رهام قذاح .رعشلا ديج ريرض ،رعاش :يحاورلا نسحلب نب ديعس نب دشار )١)

 :رظنا .دئاصق ةدعب يديعسوبلآ ديعس نب دمحأ مامإلا حدم هنإو ،نيبملا حتفلا هباتك يف قيزر نبا

 ١١٣. ص “ ١ ج 4 نامجلا طومس ىلع نامعنلا قئاقش :زيزع نب دشا ر نب دمحم ۔“ يبيصخلا
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 ىتأ نإ ناقيرف يئابحأ نم يلو

 مهتد قفف اورفاس قيرف لكو

 اعّةوم بيبحلا عييشت كرت امو

 هتنشر بيبح نم قيحر لكو

 رداقب مارغلا اذه ىلع تسلو

 ىقتلاو ةيادهلل ارت
 ىدهلا ىلإ ةاملا هايتفب دوقي

 بلاط وه ام كالمألا قحلي ىتف

 ء ح ٠
 دل ذ - ٩٦ ١ | ل ا
 ء

 هنإوهلإلا ءادعأل ودع

 هنإ تئش امب هحدماو سانلا عد

 يذلابو نيمدعملاب هلثم نمف

 هتحت مجنلا رصبي زع جرب هل

 اهعرف دجملا امس يف دجم ةحودو

 هل نمو عرفو الصأ ىكز نم ايأ

 انتتادع نإ رهدلاو ا ذل ائينه

 ىدرلا نم اوجني نووهي ال نجلا مه

 تبأ مل ينإ نج اي مهل لقف
 مهركمو ةادعلا ديك نم ىشخت الو

 ةفيخب باشت ال نامأ يف مو

 هماتخ تحتف نإ ًاماظن كاه و

 :اللو راونأ نيعللف

 ايحلا نم اهيف تنأ اضرأ هللا ىقس

 ےعىم ١٦٨ ١
 . م
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 قيرف كاذ نيح نم ىضم قيرف

 قيفر قيزنلل يبلقو ينويع

 قيلي ملأ لخ نع نيبلا الو

 قيرح وهو ناب ام اذإ ريصي
 قيطأ بيبحلا ناولسل تسلو
 قيرط مامإلا ريغ امهل امف
 قوسي ةادعلل ايانملا بحسو

 قومل هيلإ كلم يذل سيلو

 قيدص هلإلل عيطم لكل

 قيلخ حيدملاب ارط سانلا نم

 قيفش يبنلا ءاج امب نيدي

 قيفص نهجسن ملح باولأو
 قيري ءاولل الدع برحلا يفو

 قوبع نهلك يلاعملا بيطل

 قوريو ىهتشي ال ام هيف اوأر

 قيقش يبنلا ناميلسل ىتف
 اوقوذو باذعلا اذ يف اوثبلاف الأ

 قيحيس ميهبالإاوركم امف

 قيحس هنع لذلا ناكم ازعو

 قورش هيف ناب ميهب ليلب

 قيحر بحملا رغث يفو كسم و

 ]٩١٦[ قوبغ حوبصلا دعب نم كنم يظ



 حيا دم كيلع لضف ا دب يلامو

 هدجم حبسي هرف ١ رحب تلز ١ و

 :هحدم اضلأ لاق و

 امسإ سانلا دمحأ اي
 ال ةع سا ذلا ربكأو

 ادوج سانلا عسلأو
 يعس نب دمحأاي
 ًر ط ة مئألا ر دخ

 ره ش مو ب مكي ذهي

 :هحدمي اضيأ لاقو

 يدوع يحلا لصوب انيلايل
 \ نبل ر ل ذالخلا تاذ ابو

 ايحأ و اموي ينتلصلاو اذإ

 نوصغ نم ١ درو ي د_رأل ١ ينجتف

 داوج اهل تلقف نم تلاقف

 ك بلم اهل تلقف ن ١ ااقف

 ٬ة ثلةف . -1_!اقف

 قوثو كلا وس ,ع ١ ذب يلامو

 ١) قيرغ يصعلا و ج ان كعبطم

. 

 امكح سانلا لدعأو

 ١ هلح سا ذلا ر كأو

 امهف سانلا رزخغأو
 ا م ٦٩ جملا ٥دذ ذ وذ

 امصخ دوجلل راص وذ

 )"( امسي روهشلا ريخ

 يدوع ُرضخي مهلصوب نإف

 دودصلا نمز نم لصولا نامز

 دوجب انعبرأ تاضور ايحلا

 دودخ نم ادرو نيعلا ينجتو

 ديغ ٦٥َ ص نم انلتق يتئشو

 دوجولا يف لئاضفلا يبأ دوجو

 ديدم رحب نم هادن ليوط

 ديدش سأب وذو ازع وخأ

 ديدس يأر وذو لدع ونذخلأ

 .٣٢٣ص ێنييديعسوبلأ ةدسل ةريس يف نيبملا حتفل:دمحم نب ديمح ،قيزر نب:يف ةديصقل تيل ضعب رظن ()
 ١١. ٤ص ،١ج،نامجلا طومس ىلع نامعنلا قئاقش :زيزع نب دشار دمحم ،يبيصخلا يف تنيبألا رظنا ا"
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 دودجلا يكاز لداع مابإ

 يلاوعلا رُسنسلاب دجملا داشأ

 زيزع ردتقم ٦ __ ذأ ذ خأيو

 ارط كالمألا ىلع لضف هل

 :هحدمي ًأضيأ لاقو

 رورسو ةرضن مكاضرب انل

 مكلامجو مكنسح نم ةفرخزم

 ا هدولخو مكشيمخت اهنا وضرو

 انهلاو رشبلاو شيعلا بيطف انولص

 بهايغ يف مكلبق اسمش رن ملف
 اعقربم مايخلا يف لمر يبظ الو
 ىوج هب متبغ مث يبلقب متلزن
 جع ال هيف ىوجلاو هيف نولحت

 مكباذع لنلأ نأ ينم لشسؤي

 مكبحو مكاوه نع يولس فيكو

 مكدعبلام اذإ ينازحأ جيهي

 قلطم ةبابصلا يف يعمدو ريسأ

 يرظانل رافنلا يدبت ةيبظ يل و

 اهلامو قيقعلا يكحت ةفش اهل
 اهنأك مومهلا يفنت اهقطانم

 لداع وهو اهدق انيلع روجي

 دودحلا يضام مراص ماسح

 ديمحلا ركذلاب رهدلا نازو

 دودو رافغ وفع وفعيو

 ('أد يبعلا ىع نيكلاملا لضفك

 اريرحو ةثج مكا قب لوطو
 روغث تايناغلل اه زثوكو

 ]٩١٧[ روصق نيدساحلا مغرو مكاقب

 روزيو مكلصو نم انل صاوي

 روني راهنلا يف مت ردبالو
. 

 ريسيو يشني ناب نصغ الو

 روضحو بيغ يبلقو متنأف

 رعسو ةنج مكنم وه اهف

 'روفك مارغلا نايدأب لوهج

 روكبو ةودغ يل هدجت

 ريبعو ربنع مكنم حاف انل

 اريسأ مارغلا ديق يف يبلقو

 ريربو اهل حفس يرطاخ يفو

 ريضن نيتنجولا دروو ريظن

 ارو بز نهب دواد قطانم

 روجيو لداع نم يبجع اوف

 ةلماك ةديصقلاب قيزر نبا انل ظفتحا و ۔٤١١ ص ،هسفن ردصملا يف طقف لوألا تيبلا رظنا ()
 .هذه هتطوطخم يف

  



 اهلصوب موي داج نإ افسأ ايو

 اهقارف مس ج فش نإ يننكلو

 اهلاصوب يل مايألا تداج نإ و

 دمحأ يديعسوبلا ديعس نبا وه

 هريبك وهو مالسإلا ىدل ريغص

 هلامب مامغلا ٤ًنض اذإ داوج

 ةريسو نسح لدعلا يف هل مامإ

 قَلفُم لاجرلا تاماهل فيسو
 هملحو مانألا يدهي هملع نمف

 ةبيهو ًالذ كالمألا يفتخت هب

 قراوب حافكلا موي هتنس أ

 هسأبو لاتقلا موي همزع نمف

 هدوجو لاونلا موي هفطل نمو

 ربخم وه و ىدهلا بوبحم وه ىتف

 ىضم نفف هنم ريخلا لعف فرصت
 لعاف وهف ىدنلا بحس تعفترا اذ

 ىلعلا ىلإ نيقباسلا ماركلا نبا ايأ

 مهركمو ةادعلا ديك نم شخت الف

 ٬رفظم تنأو حارج كفيسو
 ةديصق عيدبلا مظنلا نم كاهو

ّ 

 4 ذم ل ي ذأ رب ذا يرل | دمحف
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 روه دو رهشأ اه افجب دجب

 روبص نامزلا بير ىلع ينإف

 روكش مابإلا يالومل ينإف

 ريجم خيرصلا ثوغ ىرولا ثيغم

 ريدق وهو يناجلا نع حوفص

 روفغ ءيسلا تأالزل ميلح

 روجو لبق ناك رفك تام اهب
 ريطم ةافعلل فوكو فكو

 ار يبثو لبذي ه خ م آ٦١ ١

 ٬رودبو مجنأ ىفخت سمشلابو

 أمنا و
. 

 روحب حامسلا موي 4

 رومت ءامسلاو يساورلا ريست

 ٬ريظن راحبلا يف ام هلو ادغ

 ريشت هنع لضفلا ثيدح ةاور

 ]٩١٨[ ريسيل هب يتالاو راس هب

 ريمض ه ش اذإ دوعي

 ريبك مانألا نيب هلضف نمو

 رودي قابطلا عبس يف كدعسف

 رينم تنأو حاضو كهجوو

 رودخ نيفراعلا رودصب اهل

 أأ تح
-7 



 ةيحت لقألا دبعلا نم كاهو

 مدا خ ك آ ي دنأ يلاح "ر .حأ و

 اقفوم بانجلا سورحم قباو مدو

 :لاله هنبا حدمي ًاضيأ لاقو

 مراوصلا لظ تحت ىلاعملا بالط

 ىدنلاو سانلا يف دجملا لاثم نإو

 ه بيهل ثبت نأ ألإ ازعلا امو
 ةَّمذم كي ةي ام الإ لاملا امو

 ارخاف تنك نإ ناسنإلا رخفم ام و

 بذهمألإ ءايلعلا كردي امو

 ىلعلا جرد نم سانلا يف يقتري الو

 ء يرما ىوس مهنم حدملا قحتسي الو

 هرمأ كلام كلملاب ىرولا ىلوأو

 انسلا ةحضاف ءارغ ةريس هل

 امس يذلا لاله انالوم ةريسك

 دمحأ يديعسروبلا مامإلا ليلس

 ىدهلا رشن ام دعب الدع روجلا ىوط
 لفحم لك يف دييأتلاب صخ ئتف

 'ريصن رومألا لك يف هللا كل

 ريصق وهو رمعلا اهيدل لوطي

 اريبك كندل نم يظحو ريغص
(١( 

 مراكملا لين حمرلا بوعك قوفو

 مهاردلا لاذتباو فويس برضب

 مصاخم لكو ادعألا ةدئفأب

 معاون زع باوثأ نم كوسكيو

 مئامرلا ماظعلاب ال ىقتلاب ىوس

 مئامغلا دوجب يرزي مرك هل

 ملاس بيعلا نم راع لجر ىوس

 ميازعلا يضام ضرعلا نوصم فيفع

 مئاوللا مالم نع ىسمعيو مصي

 ملاظملاو ىمعلا يجاد يحمني اهب

 مئاعنلا قوف مالسإلاو نيدلا هب

 مثارجلاو هعرف يف امس كيلم

 ملاعملا رينملا قحلل حضوأو

 ملاوعلا نيب قيفوتلاو هللا نم

 ةلماك ةديصقلاب قيزر نبا انل ظفتحا و ۔٤١١ ص ،هسفن ردصملا يف طقف لوألا تيبلا رظنا ()

 .هذه هتط وطخم يف
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 ءىرمال هللا هطعي ملام هاطعأو

 هبأرب اوئيضتسا سانلا اهيأ ايف

 انمامإ نإف يغابلا اهيأ ايو
 ١ تعم لك لتاق هابأ نإف

 اهرفقو يداعسلا نايدو هنع لسف

 اسميطو قرف تاحاس اهدعب لسو

 بلغت عئاقو تعاش ام عئاقو

 اهمايرو رففاغ اهنع ثحت

 اوثثناو قحلا اوفلاخ موقل تلاهأ

 مهومزيهنم ءاديبلا يف نويهيتي

 همهم لك يف باسنت مهاحرجو

 ىدعلا لذخ هزعرصن كلذف

 ةمحر سانلل هللا نوعب متيقب

 ةصغ بهن مكؤادعأ تحرب امو

 تلءاضت ًامظن كولمملا نم مكاهو

 هجيرأ فونألا يف اريبع حوفي

 ةقرب ًأموجن هيناعم لاخت
 ًةفاطل ميسنلا يكحت هلظافلأو

 ةلع لك نم هالاو نمل ءافش

 ةوزغ لك يف رصنلا كادع ال مدو

 مناغملاب ىضرلا دعب نم هازاجو

 ملا ر بلطم ح اجناإ هللأ ر يفف

 ]٩١٩[ معاشقلا ماعط ىحضأ هفايسأب

 مرا وصلا رافش مهيف تلعف امب

 مجامجو ىلط نم ىوزنو ىشركو

 ملاقألا ىصقأب اهاركذ عاش امك

 مئئظعلاو اهلوه نم اه رباجو

 مدان نَّس اوعرقأ دق ةبيخ ىلإ

 مئاهبلا لاثم الك اودتهي الف

 مئاغبلا قيقن مهينأت نم مهل

 مهابملا تاحبرملا لحي حتفو

 محلملا ثيلو ي دجتسمل اشيف و

 معاطملا بيط شيعلا يف ينتهت امف

 مظان لك نم مظنلا دوقع هيدل

 معاط لك نم هاوفألا يف دهشلاكو

 مجاستملا ايحلا بغ يف ضورلا لب

 محاج ةحفل دقحلا يذ ىلع نهو

 نكلو

 )١( مداصتلا دنع قيفوتلا كب فخي

 مجامجلا ع ادص ادحألل

 يرخآلا ينامعلا بدألا رداصم يف ةدوجوم ريغ ةديصقلا نأ انل نيبت قيقدتلاو ةعجارملا دعب ()

 رعاشلا اذهل يبدألا لمعلا ىلع ظفاح دق قيزر نبا نوكي كلذبو .ةطوطخملاو اهنم ةعوبطملا

 ٠. هذه هتطوطخم يف انيلا هلصوأ و ؤ بيدأل ١ و
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 : 1 رعش ديعس نب دمحأ مامإل ١ ح دمب اضزأ لاقو

 ريش طسو ةليل يف ترفس
 لاب ادبف

 امل ةلاهجلا بوث انتسكو

 وخ نم يل ترهظأو تلوتف

 اليل نسحلا لماكب تعاج مث
 نم اهقتصيةيآ تلأف

 دبل اب اههيبشت نأ تنيبتف
 اونق تاذ ةلخن تهنش فيك

 تلق امرو اراذتعا اهتملك مث
 كنع ةيضارل ينإ تلاق مش

 ٠1. 7ح ا ١ ١ 4 ٦ ١
 ٠. مح - ى

 لصوب ينيفعست نأ ىوهأ تلق

 لين تلق اذ ريغ له تلاق مث
 هنم لينلا يتصاصخ يداعيف

 اج اذإ يلصوب رشبأ تلاق مث

 انانج ه ماذإف

 اهاقل يف يرطاخو تلوتف

 تننظو اذك اندعو ىوتساو

 ىجرملا مامإلا لداعلا اهيأ

 نم امف أزيزع ةمعن ىلع شع
 أرلا فيعض ىلوت ذإ رصنلاب َنها و

 "م تلخدرد أأ

٣١9٩ 

 نيبجلاو امسلا ردب اكاحتف

 نيسح هجو ةاتفلاب ادبو

 نويعلا اهنم ردبلاو اهتكرشأ
 نوببغملا رهظيام اهاتأ ف

 نيبم صقن هيف ردبلا ارع دق

 نيساي هنذأ باب تعرق

 نيبملا أطخلا وه ىنم ر

 نوجرع هنأك ءيشب ن

 نوكيس يل كنم لصولا ىتم
 نو ذكملا ك _ لقب اذذ مف

 ]٩٢٠[ نوتفملا يداؤف يفشي كنم

 نوته فك هيلوي مامإ نم

 نوضوملا كريرس يانضو

 نوته باحس دمحأ نم كد

 نيع روح نانجلا يف انأف

 نوهرم قلعم هاذدنو

 نونظلا بيصت هيف نميف ريخلا
 نيمألا زيزعلا لماكلا لضافلا

 نوكس نهلألإ تاكرح
 نيزح زاخ وهو يغبلاو ي



 كلم لين نع نوزجاعلا مهف

 :هحدمي اضأأ لاقو

 الئاسم تابلابلا رايدلاب فق

 يتبيش ليذ تررج اهب نسد

 لزنم شح وأ ريعلا فوج تنأ

 ًالحان امسج تنكف تفقو دقلو
 مهليحر ةادغ مهل عادولا تمر

 ًأيماح ارب ةفو هتفلأف

 اللطم دودصللا ) { رل ) ےف تودغف ذ

 دض ت ١١

 ىجدلا قسغ يف سمشلا نيري ديغ

 ةنيزب نزرب اذإ صالخلا فيك

 اقنلا بثك يف نصغلا سيم نسميو

 ىدهلا نع نامزلا لدع ذإ تلق دق

 اهنسحب ناسحلا بهذ نإ ورغ ال

 دنهلا فيس دجملا بر دمحلا بر دنع نم

 مامهلا نب مامإلا يديعسروبلا

 دمحأ ةساركلا يذ ةمامإلا جات

 اىلاظ ىقلي نيح ر

 هفاصوأ يف ثيغلاك لب ردبلاك

 هرذع ريهلظأل ايندلاب داج ول

 الباو أثيغ دوجلا موي هارتو

 دك ٩ ي ` دل

 (')نينعلا زجعي ءىطولا نعو

 الهأ امسق ناك دق اهب نمع

 الزاغم لازفغلل اهيف تودغو

 الزانمو مهدعب أعوبر تفعو

 اله اذ أبلقو مهعبرأ نيب ام

 الغاش يعادو نع ينزح تدجوف

 التاق اوجش تبحصو هتمدعف

 الفاوأ رودبلا كلت تحبصأ اذل

 الئاوم راهنلا يف لمر نوصغو

 الطاوع ميلحلا نييصي نه ذإ

 الباوذ لاجرلا دوف يف نعقيو

 الع ايهنم٥َقلا راجو يف

 الصاو ىعسي ناسحإلا ىلإ ىتأو
 البالتلا يلو يكاز

 الجاس اوخسي ةادغ مامغلا اكو

 الفاك ىحضأ قزرلاب ىرولل وذ

 الئاعلا ىقلي نيح رغصتلا يريو

 ]٩٢١[ الطاه بصخي مث ائيضم يدهي
 الئاس يفكي سيل كلذ لاقلو

 الساب أثيل برلا موي هارتو

١ ` ٩٦ ١ 

 ي رخأل ١ ينامعلا بنذألا رداصم يف ةدوجوم ريغ ةديصقلا نأ انل نيبت قيقدتلاو ةعجارملا دعب )١)

 رعاشلا اذهل يبدألا لمعلا ىلع ظفاح دق قيزر نبا نوكي كلنبو ةةطوطخملاو اهنم ةعوبطملا
 .هذه هتطوطخم يف انيلا هلصوأ و ؤ بيدأل ١ و
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 ايضام أفيس مالسإلا هد عيف

 ىدعلا ىشخي ال نالدج ىغولا دري

 أضئارف حامرلا يف مهيدل يضقي
 هؤام حبصأ رحبلا هنم ناك ول

 هراونأ نم قفألا ردب ناك وأ

 هلدع نم ول سمشلا ءوض كاذكو
 هتاحار نم بحسلا ثيغ ناك وأ

 يذلاو جوتملا كلملا اهيأ اي
 ىرذلا سمتلم كيلإ تأجل ينإ
 هب دجف تدرأ امب تملع دقلو
 هد رو ةأد خ ادنر ا ى ذت رطم

 الئاس اليس ءارقفلا هةدعتو
 الئئق ابيبح ىأر مارغلا ىخأك

 الفاون فويسلاب مهنم ديزيو
 الهانم ةامظلا ىدل بيطي أبذع

 الماك يسمي نيح صقني ناك ام
 الئاز يشمي وهو ليل تلأي مل
 الحار ناكم نع علقي ناك ام

 العاف مراكملل حبصيو يسمي
 الئالصلا ودعلا يب “رتمشت ال

 الئئق ةيربلا نيب نم نوكأل

 ")الئاضفو الع ينالوأو ًافرع

 هتمهو ،ةميرك هقالخأو ، هميسو هتميشو ديعس نب دمحأ مامإلا ةريس نإ شةلمجلابو

 دعب ةنس ةئامو ةنس نينامثو نامث ةنس ،قاتسرلا نصح يف هتافو تناكو .ةميظع

 ناطلسو .فيسو ۔سيقو ،ديعسو ،لاله :ةعبس ٢7 دالوألا نم كرتو .فلألا

 يبرغ نفدو .بدألا موزلل ،نهركن تددو ام ،ثالث ثانإلا نمو ،دمحمو ،بلاطو

 رازم هربقو ‘ءانبلا ةمكحم ةبق دمحأ نب ديعس هدلو هربق ىلع ىنبو ،قاتسرلا نصح

 ،ديعس نب دمحأ مامإلا تام املو ،فلأو نيتئامو نيتسو عست ةنس ةياغلا هذه ىلإ

 ديعس هدلو ىلع ةمامإلا اودقعف ۔نامع لهأ نم مهريغو قاتسرلا لهأ رباكأ عمتجا

 هينيع ىلع ىلوتسا دق هنكل لاله هنبا ىلع اودقعي نأ مهدارم ناكو هدمحأ نبا

 مث ،لويد ضرأب لئالق امايأ ثكمف ،دنسلا ضرأ ىلإ ىضمف

 .ءانبلا ةمكحم ةبق هيلعو ،لويدب روهشم هربقو ،اهيف تام

 ة ىصمق ٥6هرصب بهذف ،عاملا

 يخ نيبملا حتفلا :دمحم نب ديمح ،قيزر نبا :يف ةديصقلا نم ىلوألا ةسمخلا تايبألا رظنا )
 .هذه هتطوطخم يف ةلماك اهتايبأ ةيقبب انل ظفتحا نيح يف ٤٣٤٣ 0٣٢ ص ،نييديعسوبلآ ةداسلا ةريس

 ٣٢١



 :دمحأ نب ديعس ,مامإلا

 اذه ديعس مامإلا ناك .يديعسروبلا دمحأ نب ديعس نب دمحأ مامإلا نب ديعس مامإل ١

 رعشلا نيب ازيمم هنايبو هانعمب افراع .رعشلل ًامظان ،ناسللا حيصف ،ًاريهش ًاعاجش

 دعب هل تصلخو مكح هرثكأ ذإ ،هثيدح لص ال ثحت اذإو نسحلا رعشلاو ،يذبلا

 .سيق هيخأ دي يف راص هنإف ،راحص نصح آلإ ،ةبطاق نامع نوصح دمحأ هيب
 ةيبرعيلا ناميلس نب دمحم دي يف دمحأ مامإلا هيبأ نمز نم وه ذإ ،لخن نصحو
 .ارارم رسلا ضرأ ةمامإلاب هل عيوب امل ،ديعس مامإلا ازغ دقو .الوأ انركذ امك

 ةبيه نامع لهأ هتباهو ،ارمحلاب نييربعلا خيش لتقو ،رفاغ ينب نم لاجر ةع لتقف
 هغلب هنأ كلذو ،ةريسي امايأ اهيف ثكمف ،ىوزن ىلإ ةنس تاذ ىضمو ،ةميظع

 سيمخ نب دعاج نايبن ابأ ملاعلا خيشلا نوبتاكي مهنأ ىوزن لهأ نع ]٩٢٢[

 ثيداحأب هنع اوثتحتو ،هتريس اوهرك دق مهنإو ،ةمامإلا هيلع اودقعيل .يصورخلا
 ثيدحلا كلذب ،كلذك نامع لهأ رئاس ثدحتو ،حيحص مهنم كلذ ناكو ةحلاص ريغ

 ةَحص ذخأيل ،نوليلق سان هعمو ،ىوزن ىلإ سيمخ نب دعاج خيشلا ىضمف .ةماع
 ذاليل رقعلا ةرجح دعاج خيشلا اولخدأف ،مهتنسلأ نم ،رمألا نم هيلع اولوع ام

 تَّلفنا مث ةرجحلا دعاج خيشلا لوخدب رعشي مل «ىوزن ةعلق يف ديعس مامإلاو
 رثكو ،أضعب مهضعب مالو ةرجحلا دعاج خيشلا اولخدأ امدعب ،ىوزن لهأ ةميزع
 نم دعاج خيشلا جرخن نأ بئاصلا يأرلا امنإ : ضعبل مهضعب لاقو ،مهاوجن

 نم زوجع ةأرما دعاج خيشلا تتأف ةةرجحلا يف هنأ مامإلا هب ملعي نأ لبق ،ةرجحلا

 جورخلاب هيلإ تراشأو ىوزن لهأ هلبق نم هيلع اومزع امع هتربخأف ،ناديبع ينب

 ال تنأ ذإ ،هنم كيلع ىشخأ :هل تلاقو ،هب ديعس مامإلا رعشي ثي نأ لبق ۔ةرجحلا نم

 كيلإ اوناك امدعب ىوزن لهأو ،ريسألاك ةةرجحلاب ترصو ،لاجر ةرثك كدنع

 مهضعبب مهاوجن ةرثك رقعلا لهأ نم بارتسا دق دعاج خيشلا ناكو .كيلع اوراص
 ضديعس مامإلا ىلإ رقعلا ةرجح لهأ نم لجر ىعسو ،ثيدحلاب هل مههيومتو ،ضعب
 ىوزن لهأ نأو ،ةةرجحلا دعاج خيشلا لوخدب هربخأف ةعلقلاب ةليللا كلت يف مئان وهو

 ىلإ ةعلقلا نم طبه ،اذه هنم عمس اًملف «سيمخ نب دعاج خيشلا ىلإ كنع اوبلقنا دق

 اقلخ عمجف ةيقرشلا ىلإ ىضمف ،دحأ هنأشب ربخي ملو ،هتقان بكرو ،لبحب ضزألا
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 لهأ نم بايترألا هيلع فدارت امل ،دعاج خيشلا امأو .رضحلاو بارعألا نم اريثك

 ىوزن ىللإ ديعس مامإلا يتأو .ايلعلا هراد دصقو ،هتليل نم جرخ ،رقعلا ةرجح

 .اهرك اهنم هوجرخأف مهنم نذأ ريغب ةرجحلا خيشلا لوخدب هوربخأف ،هشيجب
 دمس ىلع هشيجب ضكرف .بضغلا هيلع بلغ دق مامإلا ناكو هيلإ كلذب اورذتعاو
 اوكرت امف ،لاملا نم دمس تارجح يف هدجو ام هشيج ذخأو ،اهلهأ مزهف ،دونكلا

 اهلهأ ميزه غلبو ،هوذخأ ألإ ،كلذ ريغو ،ركسو ،رمتو حالسو ةينآ نم اهيف ائيش

 هيلإ اورذتعاو ،ديعس مامإلا ىلإ اوتأ دونكلا دمس لهأ نإ مث رضخألا لبجلا ىلإ
 .اهنم اهلهأ هوجرخأ امدعب الإ ،رقعلا ةرجح دعاج خيشلا لوخدب انملع ام :اولاقو

 اوعجرف ىضم امع مهحماسو ،مهنع يضف ىأدايقنا هل اونعذأو ،ةعاطلا هل اوأو

 نم ،ةحلاص ريغ ةرهاظ أثادحأ ثدحأ دق ،ديعس مامإلا نإ مث ،مهتاناكمو مهللح ىلإ
 .ةفاك نامع لهأ هتتقمف ،ةدسافلا ةئيذبلا رومألا نم كلذ ريغو ،ةّيعرلا هلامهإ

 ىلع اوقفتاو ،ديعس نب دمحأ نب سيقل ةمامإلا دقع يف نامع لهأ رباكأ رواشتو
 ،ناطلسو فيس :هتوخأو ،مامإلا نب سيق مهعمو ،ةعنصملاب اوعمتجاف ،كلذ

 اوركسعف ،قاتسرلا ىلإ اوعفترا مث ،ديعس نب دمحأ مامإلا دالوأ .دمحمو ،بلاطو
 مهيلإ ثعبو ،لوصولا نع ىبأف ،مهيلإ لصي نأ دمحأ نب ديعس ىلإ اوثعبو ،ىرصقب

 اوجرخف .نصحلا نم عفادملاب مهبرضي لعج ،يناوخلا مهنع تعفر اسلف ،ةفايضلاب

 ةيناثلا ةنسلا يف مهنإ مث ،هدالب ىلإ عجر دق لكو ،عمجلا كلذ قرفتو ،قاتسرلا نم
 يلاولا اهبو ،لخن ىلإ اوضمف ،دمحأ مامإلا نب سيقل ةمامإلا دقعل ،ةيناث اوعمتجا

 املو ،مهتاودلو مهل ماعطلاب ثعبف ،أ')يبرعيلا ناميلس نب دمحم نب انهم شذئموي
 هدالب ىلإ دحاو لك عجرو ،لخن نم اوجرخف ىبأ ،هجاوملا هنم اوبلط ]٩٢٣[

 نب ديعس ىضم ۔مهنيب برحلا لاط اسلف ،رازنلاو نميلا نيب يكزإ ةدلبب برح عقوو

 نرقلا لئوأو رشع يناثلا نرقلا رخاوأ يف شاع ،لاو :يبرعيلا ناميلس نب دمحم نب انهم ١)

 ديسلا مهبتاك نمم ناكو ،لخن ىلع يديعسوبلآ ديعس نب دمحأ مامإلا هألو٬نييرجهلا رشع ثلاثلا

 ىلإ بتكي نأ ناطلس ىلع انهم راشأو ،هبورح يف هباحصأ لتقم دعب ،رمألا يف رواشتلل ناطلس

 ناطلس بتكو ،ءاكرب ىلع انهمو وه عجرف ،ةروشملا ذخأل راحص ىلإ نالعج دح نم نامع لهأ

 ١٥٤ - ١٥٥. ص ،نامع مالعأ ليلد :رظنا .ةصاخ ديعس ينب رباكأ ىلإو ،ةفاك نامع رباكأ ىلإ

 ٣٢٣



 ىضم ،هاماحسلا ىلإ اوغلب املف .دمحأو دمح هادلو هعمو ،مهيلإ قاتسرلا نم دمحأ

 نم موقلا رثكأو رضحلاو بارعألا نم ،أريثك اقلخ اهنم عمجف ةيقرشلا ىلإ
 ةمحلم مهنيب تعقوف ،هموق ىلع رازنلا تضكر ،يكزإ ىلإ مهب فلد املف بارعألا

 حلصلا عقو ،كلذ دعب مث .ريثك قلخ مهنم لتقف ،رازنلا ىلع ةرئادلا تناكو ،ةديدش

 نم فارصنالا ديعس دارأ املف ،رازنلاو نميلا لهأ نيب اضيأ ديعس حلاصو همهنيب

 عقو امو ،يكزإ نأشب انملع دقل ،يتبأ اي :دمح هدلو هل لاق قاتسرلا ىلإ يكزإ

 ،ليكولا دمحم نب نافلخ نب دمحم اهيلع تيلو دق معزت كنإف طقسم ربخ امف ،اهيف
 ةيقرشلا نصحلا يف مهتكرت نيذلا ركسعلا ج رخأ دق نافلخ نب دمحم نأ يفغلبف

 تنك نإف هركاسع نم أركاسع مهلدب كرتو ،حرطملا نصحو ،يبرغلا نصحو
 ركسعلا جرخأ امل دمحم نظأ ام :هل لاقف ،كلذ فالخب رمألاف ،كل لاو هنأ نظت

 هاري ال رضاحلا هاري امبو ضحالصلا انل هيف رمأل الإ نيرخآلا لخدأو ،نيلوألا
 نم لماع ألإ .ةقيقحلا يف وه امو ،طق انؤس ءيشب هيف كشأ ال ىنإ و ،بئاغلا

 الوسر هيلإ ثعباف ،هنم رمألا تركذ امك ناك اذإو : دمح هدلو هل لاقف ،انلامع

 كنأ هل ركذاو ،شرق فلأو زرأ ةروم فلأ كيلإ لسري نأ ،كدي طخب وه باتكب

 ملعأف ،هتفرع امك كيلإ لسرأ نإف ،انعم نيذلا ركسعلل هل كباتك يف هتركذ امب ديرت
 الو ،لماع الو ،لاوب كل سيل هنأ ملعأف ،ىبأ نإو نيمألا كبحاصو كيلاو هنأ

 نب دمحمل ،دمح بتكو ،كلذ لحلا ديعس هدلاو هباجأف ،كل هتركذ امك وه امنإو ،نيمأ

 ناكف هلوسر هيلإ هوبأ ثعبي نأ لبق ،هيلإ الوسر ثعبو هيبأ ةرضح ريغ يف نافلخ
 هنإف ،مهاردلاو زرألا نم ائيش يبأل لسرت ال ،©فلخ نب دمحمل ،دمح هبتك ام ىنعم

 امع كجرفخيل كيلع مجهي نأ ديري ذإ .هموقل حسف ام يكزإ نم ةبولطم غلب اسل
 5ديبعلا نم ةلمج تيرشو ،ركاسعلاب تلتب امل ،كنع هوشحوأ دق سانلا نإف ،هيف تنك
 اذإ هترمأو ،يقرشلا نصحلا يف هتكرت يذلا «ينايوضلا حيبصل كناسحإ ترثكأو

 همامأو ناصح ةوهص ىلع نكيلف طقسم ككس يف يضمي وأ ،كيلإ يتأي نأ دارأ

 دوعسم ىلإ كناسحإ ترثكأ مث .يراوضلا دوسألا ةيشم نوشمي .ركسعلا هفلخو
 ةةيريمشكلا تالاشلاب ألإ مّمعتي ال ىحضأف ،يبرغلا نصحلا يف هتكرت امل ،يحرابلا

 تملس اذإو ،كلزعيف ،هلجرو هليخب كلصي نأ ،كنم هدارأ امب هيلإ تثعب اذإ كش الف

٣٢٤



 ىلإ ال ،هيلإ رمألا ريصي نأ اهب ديري ةليحو ،دمح نم ةديكم كلت تناكو .لتقلا نم
 ،هباتكو هيبأ لوسر هغلبي نأ لبق .دمحم ىلإ هباتك هلوسر غلبف ،هيبأ ىلإ الو دمحم

 ةزرأ كل هعم ام ،نافلخ نب دمحم كل لوقي :هل لقو ،ديعس ىلإ عجرا :لوسرلل لاق

 هل لاق امب هربخأو ديعس ىلإ لوسرلا عجر املف ،ينم هطخ باوج اذهف ،مهارد الو

 دقل :هل لاقف ،سانلا نع ةيحان هاجانف ،دمح هدلو ديب ذخأ ،ةلمجو اليصفت دمحم هب

 ام لاسرإب ىبأ هنإف ،نافلخ نب دمحم لبق نم ]٩٢٤[ ،تقطن اميف يدلو اي تقدص

 ال هلبق نم كل تلق ام ، يتبأ اي :دمح هل لاقف هلوسرل هلاق ام هل ركذو هنم هتدرأ

 ىلإ كتمه تفرص دق تنأف ،ةفاك هعينص نع ينوبتاكي الاجر طقسمب يل نلف 3 اقح

 يأرلا ام ،يدلو اي :هل لاقف ،كيلإ طقسم نأ نظت الف طقسم نع اهتفرصو ،يكزإ

 .هحصانيل دمحأ يخأ ،كدلو هيلإ لسرأ : لاقف ،نافلخ نب دمحم لبق نم بئاصلا

 هنم باوجلاب انيلإ عجري مث ،انيلع ةيفخلا هرابخأ ىلع علطيو ،هنأش ةقيقح فرعيو

 كدلو انيلإ عجري ىتح ،اهريغل الو ،قاتسرلا ىلإ يكزإ نم نيفرصنمب انسلو .،انل
 هيلإ دمح بتك ،نافلخ نب دمحم ىلإ دمحأ هدلو ثعبي نأ ديعس دارأ املف .دمحأ يخأ

 نأ لبق ،هدّيقو ،هسبحا ،دمحأ يخأ كاتأ اذإ ،هيلإ هباتك ىنعمو ،دحأ ةرضح ريغ نم

 تعطق ،كلذ هب تلعف اذإف ،كديقو كسبحب هرمأ دق ديعس يبأ نإف ،كدّيقيو ،كسبحي

 ،دمحم ىلإ لصوف هتصاخ دحأ دي ىلع هباتك ذفنأ و .طقسم يف هعمطو ،كيف هعمط

 برهو ةريزجلا ةفرغ يف هدّيقو هسبح ،دمحأ هلصو املف دمحأ هيلإ لصي نأ لبق

 ريغتف ،دمحأ هدلو ىلع ىرج امب ديعس اوربخأ ،اهوتأ املف ،يكزإ ىلإ هباحصأ
 نإف ،بيصملا يأرلا وه هنأ تمعز يذلا ،كيأر ةبقاع هذه دمح هدلول لاقو ،ههجو

 .ةميظع ةّيزر الإ هذه امف ةةريزجلا ةفرغ يف دمحم هدّئقو هسبح دق ،دمحأ كاخأ

 ةدايز ال لجر ةئام انعمو طقسم ىلإ يضمن نأ يأرلا ،يتبأ اي :دمح هل لاقف

 فسبح نم يخأ صلخأف ،نافلخ نب دمحم ىلإ يضلسأل انأ مث يور يف ثكمنف

 دق كاخأ نإف ىرخألا نع ىلوألا يفكت امأ ،دمح اي :هل لاقف هللا ءاش نإ ،هب كيتأو

 :هل لاقف كوخأ هيف راص يذلا كبشلا كلذ يف ريصت نأ تنأ ديرت كبشلا يف راص

 ،مالكلا اذه رئاظن نم هيبأ ىلإ رثكي لعجو ،رمألا اذه يف ينعواطو ساوسولا رذ
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 اذإ :هيف لوقي ،أ)نافلخ نب دمحم ىلإ باتكب الوسر دمح ثعبف ،كلذ ىلع هباجأف

 حيس يف مهب ركسعو ،كمادخو كركسعو حرطملاو طقسم لهأ دشحأ ،يباتك كلصو

 كنم باتك هعمو الوسر انيلإ ثعبا ،يور ىلإ انلصو دق اننأ انع كغلب اذإف ،لمرحلا

 كعم نمب تنأ ثكماو ةدمح كدلو ينتتأيلف ،دمحأ كدلو قالطإ ديرت تنك نإ ؤ يدلاول

 غلب املف .مالسلاو ێانلجرو انليخب كيلع انمدق ىرتف ،انيلع تمدق نإف يور يف

 هديبعو هركاسع رئاسو حرطملاو طقسم لهأ دشح ،هباتكو دمح لوسر دمحم

 نوعبرأ ليخلا نمو ،ةريثك لاجر هعم تعمتجاف ،لمرحلا حيس يف مهب ركسعف
 نونكاسلا رماوعلا مهربخأ ،امهعم نمب ،يور ىلإ دمحو ديعس لصو اًسلو ،أسرف

 مهب ركسعم هنأو ،حرطملاو طقسم نم دمحم مهدشح نيذلا لاجرلا ةرثك نع يور

 ديعس ثكمف ،مارك ناسرف اهيلع ،أسرف نوعبرأ ليخلا نم هعمو ،لمرحلا حيس يف

 رهظأو ،احفاصت سهاتأ املف ،نافلخ نب دمحم ىلإ دمح ىضمو ،يورب هعم نمو
 مزع دق كابأ نإف .دمح اي كتمدع ال :هل لاقو هجولا ةقالطو ةشاشبلا دمحل دمحم

 نآلاف ،باوصب لإ هنع كتربخأ ام :هل لاقف كبتك يف يل هتركذ يذلا رمألا ىلع
 ضكناكم تنأ نكو ،انيلإ هلوصو دعب قاتسرلا ىلإ هب عجرنل انإف ۔يخأ قالطإب لضفت

 ءافطإل ،بيرق نع ]٩٢٥[ قاتسرلا ىلإ انلوصو دعب كيتأل يننأو ،هيف عزانت ال
 نم دمحأل حسفو ،كلذ ىلع دمحم هباجأف ،يبأ نيبو كنيب لاحلا حلصو ،ةرئانلا

 ىللإ نافلخ نب دمحم عجرو قاتسرلا ىلإ اوعجر ۔امهيبأ ىلإ الصو اًملف ،سبحلا
 اسلف ،دمحم ىلإ تراص اهنأ كش امو طقسم نم مامإلا نب ديعس سئي دقو طقسم

 نب دمحم جارخإ يف ةليح كلأ تبأ اي :ديعس هيبأل دمح لاق ،مايألا ضعب تضم

 فيكو ال : لاقف ؟ برح ريغب هنم انل طقسم لقاعم ضبق يفو ةيالولا نم نافلخ

 لايتحالاف لاجرلاو لاملا هعم ىحضأو ةيلاع ممه دمحمل تراص دقو ؟كلذ نوكي

 بولطملا اهب تغلبو ،ةليحلا هيف تلمع اذإ تيأرأ :دمح لاقف ،رذعتم هيلع ىرأ امك
 تكلم ام يلإ فيضتو ،يل هكرتت نأ يندهاعتأ ،يدي يف هدي يف امم راصو .هنم

 رشع يداحلا نرقلا رخاوأ يف شاع ،ليكولاب فرع ،لاو :ليكولا دمحم نب نافلخ نب دمحم ()

 ديعس نب دمحأ نب ديعس مامإلا لبق نم طقسم يلو ،نييرجهلا رشع يناثلا نرقلا لئاوأو
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 اميف رمألا لاثتماو ةةعاطلا ينم كلو ،قاتسرلا الإ ،ةفاك نامع نوصح نم كنيمي
 كيلإ ريصي يذلا لكو كلذ ىلع كدهاعأ ال فيكو ،معن :هل لاقف ؟ىلاعت هللا هاضري

 يذلا لوسرلا عم يباتك كاتأ اذإف طقسم ىلإ يضمأل ينإ :هل لاقف ؟ًميلإ رئاص

 هلل :هوبأ هل لاقف ،ركسعلا نم كعم نمم طقسم ىلإ ةبثولاب عرسأف ،كيلإ ةثعبأ
 نم ذخأو ،لجر ةئام هعمو ،طقسم ىلإ هنع دمح لصفناف ،كل ةعاطو اعمس كرد

 وه ىضمو ،ةريزجلا ىذح هباحصأ سلجأ ،طقسم ىلإ لصو املف ،رانيد يفلأ هيبأ

 ناك املف ،تيبلا كلذ يف هنكسم دمحم ناكو ،دمحم نب نافلخ ليكولا تيب ىلإ هسفنب

 ااوحفاص تف ،دمحم هنبأو نافلخ هيلإ اجرخ ،سانلل دمحم اهيف سلجي يتلا ةفرغلاب
 ،ميلحلا دلاولا اهيأ :دمحم نب نافلخل دمح لاق ،لكألا نم غرف املف ،ماعطلا هل مقو

 دمحم عفديلف دمحم كدلوو يدلاو نيب ةرئانلا ءافطإو نأشلا حلصل امكيلإ تيتأ دقل

 هدي تضبق ام دمحملو ،عفدلا يف ففخو ،لاملا نم اذكو اذك ةنس لك يف يبأ ىلإ
 هل ماقملا ةصخر امهنم بلطو ،كلذ هل :هل الاقف ،يبأ اهيف هعزاني ال ،لقاعملا نم

 نأ امهنم بلطو ،تئش ام اهب مقأف كدالب دالبلا نإ :هل الاقف ،مايأ ةثالث طقسم يف

 هل ايلخأف ،ةعاطو اعمس :هل الاقف باًونلا تيب ىمسملا تيبلا هعم نمو هل ايلخي

 يف هعم نمو وه سلجف ،ةريطخلا شرفلا هموقلو هل تقيسو ،باونلا تيب هعم نمو
 ةئامسمخ هعم لمح هيف لصو يذلا راهنلا كلذ ليل سعسع املف ‘باونلا تيب

 اوغلب املف ،ًالجر نوسمخ هباحصأ نم هعمو ،يقرشلا نصحلا ىلإ ىضمو ،رانيد
 وه هلخدأو ،هاتأف نصحلا ركسع ريمأ ،ينايوضلا حيبص دمح ىدان ،لوألا هباب ىلإ
 مايأ يبأ اهب كلوخ يتلا ةمعنلاب ترفك كنإ ،حيبص اي :دمح لاقف ،نصحلا هعم نمو

 كلمح ام ،قرزأ اودع ،كيلع انمعنأ امدعب ،انل ترصف ،قاتسرلا يف هعم كماقم
 ،كيلإ ريناندلا هذه يناطعأو ،ليزجلا مالسلا كعرقي يبأ :لاقف ؟حيبص اي اذه ىلع

 نأ ينرمأو ،طقسم ىلإ هعم نمو وه يتأي ىتح نصحلا يف كعم دعقأ نأ ينرمأو

 دحأ يتأ وأ ،نصحلا ىلإ ىتأ اذإف ،نأش لك يف هعيطت الو ،نافلخ نب دمحم يصعت

 قفتلاب هبرضأ ،ارسق كيلع لخدي نأ ]٩٢٦[ مزع نإف ،لوخدلا نم هعنمأ ،هلبق نم
 ،ليملا لك هيلإ لام دق حيبص رأ دمح ملع املف ،كلذ ىلإ حيبص هباجأف .عفدملاو

 هباحصأ كرتو نصحلا نم هسفنب وه طبه ،ليملا لكب نافلخ نب دمحم نع لامو
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 ،اوموق :مهل لاقف ،تيبلاب نيقابلا هباحصأ ىلإ ىتأف نصحلا يف هعم اولخد نيللا

 نب دمحم لبق نم هيف ضباقلا ناكو ةيبرغلا نصحلا ىلإ مهب ىضمف ،هعم اوماقف

 طقسم ىلإ دمح لصي نأ لبق ،دمح نيبو هنيبو ،يحرابلا دمحأ نب دوعسم ،نافلخ
 نب ديعس مامإلا نب دمح انأ يننإف بابلا حتفا :باوبلل دمح لاقف ،ثعاوبو تابتاكم

 ؤ،بابلا هل حتفا :لاقف .ربخلا هربخأو دوعسم ىلإ باوبلا ىضمف ،ديعس نب دمحأ

 هلو هيبأل اياعر نحنو ،هنصح نصحلا نإف ،هباحصأو وه .نصحلا لخدي هعدو
 نإ :دوعسمل دمح لاق نصحلا دبكب هباحصأو دمح ناك املف بابلا باوبلا مهل حتفف

 نم يعم نم دوعقب ينرمأو ،كل ريناندلا هذه يناطعأو ،ليزجلا مالسلا كؤرقي يبأ

 وه نإف هيلإ كريسم كرتبو نصحلا لوخد نم دمحمل كعنمبو ،كعم لاجرلا
 ظةعاطو أعمس :دوعسم هل لاقف ،عفدملاو قفتلاب مهبرضا ،هلبق نم دحأ كاتأ وأ .كاتأ
 كرت هيلع دمحملو ۔هيلا راص دوعسم نأ دمح يأر املف كلذ ىلع ادهاعتو

 يف مت ،هلك نأشلا اذه امنإو ،يقرشلا نصحلا ديري ،هسفنب وه ج رخو ،هعم هباحصأ

 ىلإ يقرشلا نصحلا ىلإ عجر امل بتكو طقسم ىلإ هيف لصو يذلا راهنلا كلذ ةليل

 يف هربخأو .لاجرلا نم هعم نمب ،طقسم ىلإ اعيرس هباتك هلصو ىتم هيتأي نأ هيبأ
 دمح اهيف ضبق يتلا ةليللا كلت يف دمحم نب نافلخ نب دجام ناكو هلك ربخلا هباتك

 هدلاو تيب ىلإ يضمي نأ ديري ةريزجلا ةيحان ىلإ هتيب نم ج رخ دق ،نينصحلا ىلع

 لبقأ دق ةناخ راكلا اذح ادمح ىأ رف دمح نم نافلخ نب دمحم هاخأ رذحيل ،نافلخ

 يشمي وهو 4 دحأ هفرعي ال يك هسأر ىلع ةءادر اعضاو ،يبرغلا توكلا نم

 هعبتاف ،هريغ لوقي ةراتو ،دمح اذه هسفن يف لوقي ةراتف هيف كشلا هذخأف شاعيرس
 ىتح ،هيشم يف عرسأو عجرف ،دمح هنأ نقيأ ،هلخد املف .يقرشلا توكلا لخد ىتح

 دمحم هوخأو نافلخ هوبأ هيلإ جرخف ،بابلا عرقف ،نافلخ هيبأ تيب ىلإ ىتأ
 هوخأ هل لاقف .ديعس نب دمح وه لجرلا نأ كش ال :امهل لاقو ،دهش امب امهربخأف
 قيدص يل وهو ،يعم هرارسأو يبحاص ادمح نإف ،مالكلا اذه كنع عد :دمحم

 نم كش يف تنك نإ ،يخأ اي :دجام هل لاقف ساوسولا فلاخو ،كبلق جلث ،قداص

 طلغلا عوقوف ،تيبلا يف هعم نمو وه هانيأر نإف .باونلا تيب ىلإ يعم ضما 4 سيلوق

 يلوق يف بيصمل ينإ ملعأف ،باونلا تيب يف هباحصأ دجن ملو ،هدجن مل نإو ،ينم
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 ىللإ اولصو ملف رخو دبع ةئام امهعمو اراسف ،كلذ ىلع دمحم هوخأ هباجأف ،اذه

 هعدخ دق هنأ دمحم نقيأ كلذ دنعف ،يناوخلاو شرفلا ريغ هيف اوري مل «باًونلا تيب

 ،سمشلا تعلط املف ،هيف دارأ ام هتليحب غلب دقو ،ليح اهلك هيلإ هتامدقم نأو ةدمح

 اوبرق املف خ يقرشلا توكلا ىلإ مهب ىضمف .ركسعلا نم هعم نمو هديبع دمحم عمج

 ةيبرغلا نصحلا ىلإ اوعجرف .توكلا نم قفتلا برض ]٩٢٧[ مهيلع لسار ،هنم

 اوعجرف ،قفتلاب مهنوبرضي دوعسمو دمح باحصأ لعج ،هنم برقلاب اوناك املف

 .هتيب يف دعقف ،اهضباقمو طقسم نم دمحم سيأو

 ،دمح هدلو هيلإ هثعب يذلا باتكلا أرقو .دمحأ نب ديعس هيبأ ىلإ دمح لوسر غلب املو

 ماقأ ،اهلخد املف طقسم ىلإ ةبثولا عرسأو ،ةريثك الاجر اهريغو قاتسرلا نم دشح
 برضب دمح رمأ ،لوسرلا هغلب اسلف ،هيلإ يتأيل دمح هدلو ىلإ لسرأو ،ةريزجلاب

 لصو املف «بشخلاو نيتريصلاو نينصحلا نم تايارلا رشنبو ،ةفاك توكلا عفادم

 ةةفاك طقسم رباكأو راجتلا امهتهجاوو .ةفاك ربخلا هربخأو ،احفاصت هيبأ ىلإ دمح

 دمح لاق سولجلا مهب رقتسا املف ،دجامو دمحم هادلوو دمحم نب نافلخ ىتأو

 ةءاسإلا نم كنم قبس ام ىلع كانحماسو ةيالولا نع كانلزع دق انإ :دمحمل

 هبحاص امهدحأ نوخي ال نأ ىلع ادهاعت مث ۔انم نامألا كلف ،انيلع ءارتجالاو

 ناكم ،طقسم ىلع هالوف نافلخ نب ناميلس ىلإ دمح ثعبو هتيب ىلإ دمحم ىضمف

 .قاتسرلا ىلإ ىضم مث 4 مايأ ةثالث كلذ دعب دمحأ نب ديعس ثكمو ،دمحم هيخأ

 نامع ىلإ ىضم اذإف ،اهيف هماقم رثكأ ناكف فهل ماقمو الزنم طقسم دمح ذختاو

 اهلئابق هتباهو ،نامعب دقعلاو لحلا هديب ناكو ۔اهيلإ عجرف ،هرطو ىضق ،اهريغو

 .هتبيه تبن املو ،هيلإ هللا حتف .هجوت ام ثيحف رصنلا هللا هقزرو ،ةديدش ةبيه

 ةفيخ هنم سجوأو ،ديعس نب دمحأ مامإلا نب فيس هنم شحوتسا ،هتوطس تمظعو

 عجرف شتيم هدجو هومألا ىلإ غلب املف ،دمح هعبتتف ،هومألا ىلإ فيس ىضمف ةديدش

 ىلإ عجرو ،مهجورب مدهو ،هادع مزهف ،نتحسلا يداو ىلإ ىضم مث ،نامع ىلإ

٣٢٩



 كلام نب دشار ديب اهنصح ذئموي ناكو شالهب ىلإ مهب ىضمف ،أموق عمج مث ،طقسم

 .دحاو موي يف الهب نصح حتفف ،يربعلا

 ةيرازنلا نم ةريثك اموق عمج دق ديعس نب دمح نأ ،سانلا نم دحاو ريغ ينربخأ

 لكأ امدعب اهيف ثكمي مل ،ىوزن ىلإ يتأ املف ،لاجرلا ضعب ةينميلا نمو ،ةصاخ

 ،باوجلا دري ملو تكس موقلا كئلوأب هدصق نع لئس املكو ،ماعطلا مهباودو هموق

 ملو .يربعلا كلام نب دشار ذئموي اهنصح ضباقو ،الهب ىلإ شيجلاب ىضم مث

 كلذب ديري ال هنإ :لوقي لك ذإ ،الهب هب هدارمو ،أشيج عمج دق هنأ دمحب دشار رعشي

 دعب ،ةرغ ىلع الهب هشيجب لخدف ،ريغ ال ةبيهلا هب ديري لب ةدلب برح شيجلا

 لخد دق دمحأ مامإلا نب ديعس نب دمح نإ :كلام نب دشارل ليق املف رجفلا ةالص

 نصحلا يف هعم نكي ملو ،هفيس لس "ميظع شيجب اهلفاسأو اهيلاعأ يف ركسعف دبلا

 ىلع ضكر املكو ،مهب مهدلاجيو ،موقلا ىلع مهب ضكري لعجف ،لاجر ةعبس الإ
 ،هتالمحو دشار تافلدب الهب نم جرخي نأ ديعس نب دمح داك ىتح ،هدتب ركسعم

 ،لتقف ،قفتب برض مث رصعلا تقو ىلإ كلذ هموي يف موقلا دلاجي لزي ملف ]٩٢٨[

 اسلف ،ديدش لطبو ،ديجن عاجش وهو .رامشلا هل لاقي دحاو ،لاجر ةثالث هعم لتقو

 نصحلاب سيل : هل لاقو ،الهب لهأ نم دمح ىتأ نم ىتأ ،هعم ةثالثلاو دشار لتق

 ةثالث الهب يف ثكمو ،هضبقف ،سانلا نم أيلاخ هأرف هعم نمب هيلإ ىضمف ،دحأ
 اهجرب ضباق لعج فةكربلاب ناك اسلف ،ىوزنب ثكمي ملو ،طقسم ىلإ عجر مث ،,مايأ

 لتقف سانلا نم دحأ هعم نكي ملو ،قفتلاب موقلا برضي ةعيرشلا ىلع وه يذلا

 ىتح ،نامألا هوطعأ :هموقل دمح لاقف ،هنم اوندي دحأ ردقي ملو ۔أريثك حرجو ۔أريثك

 ال : مهل لاقف ،نامألا كلو جربلا نم جرخا :هيلع موقلا حاصف ،جربلا نم هجورخب

 لسالس عطقي لظف هيلع صاصرلا ذفن ىتح ،كلذ ىلع لزي ملو ،نامألا ديرأ

 ظج ربلا نم طبه ،هنيكسو هرجنخ لسالس تذفن املف .سانلا برضيو هنيكسب هرجنخ

 هيلع شيجلا بثاوتف ،ةنعطلا كلتب هلتقف ،هرجنخب هنعطف ،موقلا نم لجر هيلع ركف
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 مهحرج نيذلاو شألجر نينامث قفتلا برضب لجرلا كلذ مهلتق نيذلا نإ :ليقف ،هولتقف
 .مدهف ،جربلا كلذ مدهب دمح رمأ ،لتق املف ،لجر ةئام صاصرلاب

 دعبأو ،ملعلا لهأ برقو ،ركنملا يهنو فورعملاب رمأ طقسم ىلإ دمح عجر اسلف

 حلصو .هتبيه تدازو ،هملع رابخأب عمس ناكم لكو ،نامعب هلدع ىشفو ملظلا لهأ

 ناكو ،نينس ثالث .قاس ىلع مهنيب ةمئاق برحلا تناكو ،لخن لهأو لواعملا نيب

 الإ ،سانلا نم ألجر ىشخأ ال ينإ :هتصاخ لهأب الخ اذإ هتبيه ةدش عم لوقي دمح

 نم ادحأ يقتأ ١ال :هتصاخ عم لوقي ناطلسو ،ديعس نب دمحأ مامإلا نب ناطلس

 .دمح لا سانلا

 تيب ىلإ موي تاذ تيضم :لاق ،يدمحيلا ديعس نب دمحأ نب ديعس خيشلا ينربخأ

 لخد ىتح ۔هتعبتاف ىشمف ،ضيهن ،هيلع تملس املف ،ةكربب فيس نب لضف خينشلا

 رن مل ،ةالصلا ةفرغ ىمست يتلا ةفرغلا ىلإ انغلب املف .هعم تلخدو شةكرب نصح

 .هسأر قرطأ مث ،مالسلا انيلع درف ،هيلع انملس ،هانيفاو اَملف ،ديعس نب دمح الإ ،اهيف
 اي :فيس نب لضف خيشلا هل لاقف ،هسافنأ دري لعجو ،هعفر مث ،هقرطأ مث هعفر مث

 ،لاوحأ ةثالث ىلع :هل لاقف ؟سافنألا ديدرتو «قارطإلا اذه ءيش يأ ىلع .،انالوم

 براحأ نأ ديرأ :لوألا :لاقف ؟ثلاثلا امو ؟يناثلا امو ؟لوألا امو :لضف هل لاقف

 ةرثك عم ،عيرازملا ةوقو «مهنصح ةعانمل مهبرحب عنصأ فيك ردأ ملف .ةسابمم لهأ

 عنصأ فيكف ،ىبمت ةدلب برح يف ركفتا :يناثلاو .جنزلا لهأ نم مهعبتي نم ددع

 لاقف .هب عنصأ فيك يردأ الف ناطلس يف ركفلا :ثلاثلاو .جنرفألا ةوق عم اهبرحب

 هماقم رثكأو .هعم لاجر ةرثك الو ،هل لام ال ناطلس نإ ،انالوم اي :لضف هل

 ناطلس نأش نإ لضف اي :لاقف شالاجر رشع يشثألا الإ .هعم امو ،نامعن نصحب

 ىلع دحأ ردقي ال ۔عاجش ناطلس نإف ،ىبمتو ةسابمم نأش نم ]٩٢٩[ مظعأل يدنع
 املف :لاق ،همالك نم يلثم لضف بّجعتو ،كلذ همالك نم تبجعتف :لاق ،هبرح

 :لاقو ،باكرلاو ليخلا باحصأ ىلع دمح رمأ «ىحضلا ةالص لضف خيشلا ىلص

 ةئام هب انددع ناكف ،هعم انيضمف :ديعس لاق ،هيلع ملسأف ناطلس ىلإ يضمأل ىنإ
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 ليجرانلا ىلإ انغلب املف سراف نورشع هب ليخلا ىلع مهنم نوبكارلا امأ لجر

 نم طبه ،انم برق املف شًالجر رشع انثإ هعمو .انيلع البقم ناطلس انيأر .راغصلا
 دحاو لك ملس ةدمح نم اند املف ،اهماطخب هتقان دوقي لعجو ضرألا ىلإ هتقان رهظ

 لاقف ظةفايض نصحلل انعم يضمتل كانيتأ انإ :دمح هل لاقف .هبحاص ىلع امهنم

 لعجف ،كلذ ىلع دمح هعواطف ،ناكملا اذه ىلإ متغلب امل ،اهب قحأ انأ :ناطلس

 املف .هسرف رهظ نم لزني ملو ،هثداحي دمحو يشمي وهو دمح ثداحي ناطلس

 املف ،زرألاو محللاب ةؤلمملا يناوخلا ناطلس انل جرخأ .نامعن نصح ىلإ انلصو

 مسقأف ،دمح عّيشي نأ ناطلس دارأو ،هنع انفرصنا املف ،هعم انلقأ ،لكألا نم انغرف

 تلخدف ،نصحلا دمح لخدو نصحلل دمح عم انعجر املف :لاق ،هعيشي ال نأ دمح

 أانالوم اي :لضف خيشلا هل لاق ةفرغلا يف هعم انسلج اَملف .هعم لضف خيشلاو انأ

 رهظ نم طبه اسل ناطلس كمع ةحفاصم ىلإ كناصح ةوهص نم طبهت مل فيك

 رهظ نم لزنأ نأ ردقأ ال هللاو "لضف اي :لاقف ؟كدنع اذه نسحيفأ ؟كيلإ هتقان

 ىلع انأو كهنم تملس امل ،ًأءوس يب دارأ ول هنإف ،هنم ةفيخ ناطلس يسع ىلإ يسرف

 ةدش عم ،همالك نم انبّجعتف :لاق هعم ضرألا يف نوكأ نأ نم الضف ،يسرف رهظ

 دهزلا يف داز طقسم ىلإ دمح عجر املو ،ناطلس نم ةيشخلا ديدش وهو ،هتبيه

 اذإو ۔هتزرب يف مالكلا رثكي مل ،سانلل زرب اذإ ناكو ،هتوق تمنو لدعلاب مايقلاو

 .ةدحاو ةملكب هباجأ ،همالك مّست اذإف ۔ناوعفألا قارطإ هل قرطأ ،دحأ هثح

 ةكرب نم همودق مايأ دمح ديسلا نم تيأر : لاق قيزر نب دمحم يدلاو ينربخأ

 .ةةشاشبلا نم أفلس ىرأ تنك ام فالخ فلأو نيتئامو عبرأ ةنس يف طقسم ىلإ

 ،سانلاب صاغ هتزرب سلجمو ههتيفاوف ببسلا نع هلأسأل .موي تاذ هيلإ تيضمف

 امدعب ،هيدي نيب تسلجف ةملكب قطني هعم روضحلا نم دحأ الو ،توكس مهو
 ةشاشبلا كمادعإ ءيش يأ ىلع ،انالوم اي :هل تلقف باوجلا يلع ةرو هيلع تملس

 مكنأ معزت سانلا ضعب نإ :لاق مث اليوط تكسف :لاق ؟كنم اهدجأ تنك يتلا

 انلكأ نكلو ،اذهب انع كربخأ يذلا قدص دقل :هل تلقف :لاق ،لاملا تيب لام نولكأت
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 دنع انلكأ ام انلكأو ،ديعس نب دمحأ مامإلا كدج نمز يف انلكأ ام انلكأ اذإ ،بدأ لكأ

 كعم انلكأ ال ۔ عبش لكأ كعم انلكأف ديعس نب دمحأ مامإل ١ نب ديعس مامإل ١ كيبأ

 ال ،ايرم اينه :لاق مث ،مسبت ،كلذ هل تلق املف :لاق ،بدألا ئيس موهنم لكأ ]٩٣٠[

 كلذ يل لاق املف :لاق .كبلق هب جظيو ،كانيع هب رقت ام ألإ ،يلبق نم كبلقب نوكي

 ةقالطو ةشاشبلا يل رهظيو ّ ماستبال ا هبلغي كلذ دعب هتبتأ اذا ناكف هنع تيضم

 .ىلوألا ةلزنملا قوف يتلزنم عفر دقو ،هجولا
 6امهمدخو 4 ادازو ،ابا رعأ و ءارضح ،۔نامع نم ريثك ركسع عمجب دمح رمأ دقو

 ضعب نإ هل ليق املف ،فلأو نيتئامو تس ةنس طسقمب ذئموي وهو شةكربب هيلع نوكت

 ج رخف ،باوجلا نع كسمأ ؟ميظعلا عمجلا اذهب دتري نيأ ىلإف ةةكرب اولصو دق موقلا

 حيسب ناك املف باكرو ليخ ىلع ،ريثك قلخ هعمو ،ةكرب ديري طقسم نم

 هيلع تدتشثأف طقسم ىلإ عجرف ‘ ريسملا ىلع ردقي ملف ‘ ىمحلا ىكتشا ّ لمرحلا

 تومي نأ لبق . اليل ينامحرلا هبكرم قرتحا دقو ‘ ريثك يردج هر رهظو ‘ ىمحلا

 هقرحأ نمب ملعأل ينإ :لاق 3 ينامحرل بكرملا قرتحا دق :هل ليق املف ،مايأ ةثالثب

 كلذ دعب شاعف ،هقرحأ يذلاب يعينصب اوعمستل .يردجلا اذه نم هللا ينافش اذلف

 تس ةنس بجر رهش نم موي نماث ةعمجلا ةليل ةةريزجلا يف يفوت مث ،مايأ ةثالث

 خيشلا ةديصق علطم ناكف .ة ريثك ثا رمب هرصع ء ١ رعش هتثر دقو ۔ فلأ و نيتئامو

 :ارعش يكمردلا ملاس نب دمحم نب ملاس حيصفلا

 (')امدلا كعمادم نم هيلع رطمأف امّدهت تايسارلا لابجلا لبج

 :اهعلطمو ،ةليوط ةديصق يهو ،ءارلا فرح ىلع ،ىرخأ ةديصقب هاثرو
 (")ُرجشلا و لخنلاو ىصحلا هتكب ىتح رشبلا هكبت مل دمح ىضق اسل

 نبا :يف تيبلا رظنا .يكمردلا ناويد يف ةدوجوم ريغ ةديصقلا نأ نيبت قيقدتلاو ثحبلا دعب (
 ٣٦٥. ص ‘“ نييديعسوبلأ ةداسلا ةريس يف نيب نيبملا حتفلا :دمحم نب ديمح 0قيزر

 قيزر نبا انل ظفح .يكمردلا ناويد يف ةدوجوم ريغ ةديصقلا ةلا نأ نيبت قيقدتلاو ثحبلا دعب (")
 .هذه هتطوطخم يف لوألا تيبلا
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 :اهعلطم ،ةيئاح ةديصقب يناوزنلا يلضفملا دمحأ نب ناميلس خيشلا هاثرو

 ١) ح ا رفأل ١ تطشو رورىللا ىأنو ح ١ رتأل ١ تلاصو مومهلا تطس

 تنكو ،ربقلا ىلإ لمح امل ،ديعس نب دمحأ مامإلا نب ديعس نب دمح شعن تيأر دقو
 ةريثك ملاع هشعن فلخ تشم دقو ،تاومألا شعن يف عيشأ ال ،نسلا ريغص ذئموي

 ًأاشعن تدهش ام ،فلأو نيتئامو نيتسو عست ةنس ةياغلا هذه ىلإف ،يّسذو ملسم نم

 .شعنلا كلذ فلخ تشم امك ،سانلا هفلخ تشم

 :ديعس نب دمحأ مامإلا نب ناطلس ناطلسلا

 ةةماقلا ليوط ناطلس ناك ،يديعسروبلا دمحأ نب ديعس نب دمحأ مامإلا نب ناطلس

 هلل دهشي هأرو هأر ال نمف هينيع نيب ةعاجشلا حولت ،اًديجن اعاجش ةروصلا ليمج

 .ةصاخ لهأ نم ليلق يف وه ناك اذإ ،هئادعأ ةرثكب أبعي ال .ةعاجشلاو ةوطسلاب

 وأ ،لتق نم ،قحتسي امب هبقاع ،ىغب هبحاص اذإو ملاظلا نم مولظملل فصني

 ،فيرش ريغ وأ ،افيرش يغابلا ناك اذإ هيلع ءاوس ،سبح وأ ،ديق وأ ءاصع برض

 رثكف دمح ةلود مايأ ،ةرفانم دمحأ نب ديعس هيخأ نب دمح نيبو هنيب ترج دقو
 ودع لك برح ىلع هدهاعف ،لئامس لهأ ةيرازنلا ناطلسلا فلاخف ،يفانتلا امهنيب

 بناج نم هولخدف .دمح مكح يف ذئموي وهو ،لئامس نصح ىلع هرمأب اوضكرف هل

 يقرشلا بناجلاو هنم عبرملا جربلا مهبرضي لعج ،هوطسوت املف ]٩٣١[ ،قوسلا

 رماوع ةرجح ىلع يرباجلا ناميلس نب ناحرس ضكرو .هنم اوجرخف ،قفتلاب

 نم لاجرلا ضعب هعمو ،ةحوار ينب نم ةقرف مهنأ نوعدي ،ءالؤه رماوعلاو ،اجيس

 ة٥ع رماوعلا نم لتقو ،ةةرجحلا نم مهودرشف مهيلع اومجهف ،رباج ينب هتعامج

 دشحو ،رباج ينب ىلع دمح بضغف ،اّساسأ اهل اوكرت امف ،ةرجحلا اومدهو ،لاجر

 )١) ص ‘،نييديعسوبلآ ةداسلا ةريس يف نيبملا حتفلا :دمحم نب ديمح ،قيزر نبا :يف تيبلا رظن ٣٦٥.

٣٢٣٤ 



 عبنم ذإ اجيس برح نمع سانلا هتطتث ،لئامس ىلإ هشيجب لصو املف ،اًريبك اشيج

 اهض أ نإ مث ،مهل ءام ةرطق مهبراحم دجي مل ،جلفلا اورسك اذإف ،ةرجحلا عم اهجلف

 تلصو اذإف خصامخنألا نم الإ .اهيلع يشمي ادحأ ررمت ال ،اهيلع جلفلا اولسرأ اذإ

 ،مالكلا اذه رياطت نم هيلع اورثكأو ،مدقلا عزن ىلع ردقت الف تصاغ اهيلع مادقألا

 ،قاتسرلا ىلإ عفترا مث ،لئالق اًمايأ اهب ماقأف طقسم ىلإ وه عجرو ،شيجلا حسفف

 ،لئامس يداو ةيرازن رئاسو .رباج ينبب حرطملا ازغ .كلذب ناطلسلا ملع املف

 اولاقأف ،هيلع اوردق ام اولمحو ،لام نم هودجو ام اوبهنف اهتويبو اهقوس اولخدف

 ركاسع دمحم نب نافلخ نب ناميلس عمج ،طقسم ىلإ خيرصلا غلب املف تيسرادب

 عم عمتجأف ،دمح لبق نم ،طقسم ىلع يلاولا وه ذئموي ناكو ،اهتيعرو طقسم

 تيس راد ىلع ةفرشملا ةبقعلا رخآ ىلإ مهب غلب املف ،ريثك قلخ نافلخ نب ناميلس
 طقسم ركاسع ترسكناف ،لئامس لهأ نم هعم نمب ،ناطلس مهيلع ضكر ،جلفلاو

 ماقأف غعجر مث ،هوربج ىلإ هعم نمو ناطلس مهعبتاف .ريثك حارجو لتق مهيف عقوو

 ناطلس عفترا مث ،هبرح ىلع نافلخ نب ناميلس ردقي ملف ،نيموي جلفلاو تيسا ردب

 دمحم لعجو ،هبرح ىلع ردقي ملف ،اعرذ ناطلسب دمح قاضو ،لئامس ىلإ هعم نمب

 ،لاجرلاب كيلع :هباتك يف هل لوقيو طقسم ىلإ ةبثولاب ناطلس بتاكي نافلخ نب

 يف هلطامي ناطلس لعجو ،اهريغو طقسم نم كبولطم غلبت ىتح ،لاملا يلعو

 ديعس نب دمحأ هدلو دمحأ مامإلا نب ديعس لعج دمح تام املف ،طقسم ىلإ هبثولا

 ناطلس نإ مث دمحأ مامإلا نب لاله نب يلع ةكرب ىلع لعجو ،دمح هدلو ناكم
 .يلع اي :لاله نب يلعل ناطلس لاق ،اهجاوت املف .ةكربب لاله نب يلع ىلع دفو

 هدلو لبق نم تناك اننيب ةيضاملا نحإلا نإف ديعس يخأ نيبو ينيب ناشلا حلصا

 ينلعجي نأو ،ديعس يخأ نيبو ينيب ةرلئانلا ءافطإ ديرأو دمح يفوت دق نالاف دمح

 هلو ،نيكتسي ىتح ،نامع لهأ نم هاصع نم لك براحأف هتلودل افيس ديعس يخأ

 ريسي اًبيصن يل لعجي نأو ،نامع لهأ نم ،نيدي هل الو ،نيكتسي هلال ناك نم نيدي
 ىلإ عجار ةعاسلا ذنم انأف ،ناشلا حلصاو ،مويلا ذنم هيلإ تنأ ضماف طقسم نم
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 مامتل ،كيتأ يك ،الوسر يل لسرأ ،ةكرب ىلإ قاتسرلا نم تنأ تلصو اذإو ،لئامس

 الف ،ناطلس ىضمف ،هلوق نسحتساو ،كلذ ىلع هباجأف .كيدي ىلع دهعلاو حلصلا

 اذإ ،مهل لاقو لاله نب يلع ىلع انويع لعج دق ناكو اهب ثكم ،ليسرلا ىلإ غلب
 هتتأ املف ،قاتسرلا ىلإ يلإ متنأ اوعرسا ،قاتسرلا ىلإ فصنلا ريب ىلع عفترا

 هبحصو وه بكر ،قاتسرلا ىلإ ]٢٩٣٢[ فصنلا ريب هعافتراب هوربخاو ،نويعلا
 نم ناكف ،ةكرب نصح باب مامأ الإ ضرألا ىلإ هتقان رهظ نم طبه امف ،مهقاين

 ة قوسلا ىلإ يضمي نأ ديري نصحلا باحصأ نم لجر جرخ نأ هظح ضحم

 هبرضف ،هعفادي نأ باوبلا دارأف بابلا نم وه لخدو ،هبحص ىلإ ناطلس هاقلأف

 مهب ضكرف ،الجر رشع انثأ مهو ،هعم هبحص لخدو ،بابلا لخدف ،هلتقف ،رجنخلاب
 نم مهجرخأو ‘مهنمأف ،نامألا هنم اوبلطف ،نصحلا جورب نيضباقلا ركسعلا ىلع

 تيقبو ،لجر هئام مهنم هتتاف ،وطلا لهأ ىلإ الوسر ثعبو هيلع ىلوتساف ،نصحلا

 خيشلا ىلإ ثعبف اوبأف ،اهنم اوطبهي نأ مهيلإ لسرأف ،هحاور ينب ديب نصحلا ةعلق
 :هل لاق هاتأ املف ةةكرب نم ةنينجلا تيبب هنكسم ناكو ،يحاورلا دمحأ نب ةعيبر

 ام اهنم اولمحيو ،نامأب ةعلقلا نم اوجرخي مهل لقو ،ةحاور ينب كتاعامج حصان

 ااوعاطأ مث ،اوبأف ،مهيلإ ىضمف ،دازلاو صاصرلاو دورابلا نم هلمح ىلع اوردق

 رمتلاب هتناعأف ،روبجلا هتتأو ،هلمح ىلع ردق ام اهنم اولمحو ةعلقلا نم اولزنف
 0هلتلا ىلإ بيسلا دح نم ةكرب هيعر رئاسو رضحلاو بارعألا هتهجاوو ،زرألاو

 نأ اهيف مهل ركذو ،لئامس يداوو ،لخن لهأو ،لواعملا لاجر ىلإ هبتك ثعبو

 طقسم ديري هبحصو وه يضمو ةبثولاب "ىلإ اوعرسأف ،مرقلاب مكنيبو ينيب داعيملا

 ،لخن لهأو ،لواعملا نم ريثك قلخ هعمو الإ ،مرقلا ىلإ غلب امف .أديئو مهب هريسمو

 اَمل ،لاله نب يلع ًامأو ،هنم هدارإ ريغب هوتأ نيذلا بارعألل حسفو ،لئامس يداوو

 دق ،ناطلس نأ هربخأف ةعنصملا نم دمحأ نب ديعس ربخأو ،قاتسرلا ىلإ لصو

 مالف ،طقسم ديري ،ةريثك لاجرب يضم هنأو ،هيلع ىلوتساف ةةكرب نصح ىلع مجه

 نم ضبإ :هل لاق مث ةةكرب نصحل هكرتو ،هيلع هتدفوب لاله نب يلع ديعس
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 يدلول ادعاسم نكو ،طقسم ىلإ هنيفس اهنم بكراو ،ةعنصملا قيرط ىلع كتعاس
 نم ال هنإف ،نبجلاو امكايإو ،امكبراح نمو ناطلس ىلع برحلا ران ابشو دمحأ

 هعنصملا ىلإ ىضمو ،هرمأ ظتماف ،مالكلا اذه رئاظنب هيلع رثكأو ،ماركلا اياجس

 هيف ناطلس لصو يذلا مويلا يف اهلصوف ،طقسم ىلإ اهنم هنيفس بكر .اهاتأ املف

 نم نامألا مهلو ،اهيف ثكملاب اهرباكأو طقسم راجت ىلإ ناطلس بتكف ،مرقلا ىلإ

 يبأ ىلإ اباتك "بتكلا كلت ةلمج عم ثعبو ةفاك مهيديأ تكلم امو ،مهسفنأ ىلع هلبق

 .حبصم نب ديعس همسا ةحاور ينب نم لجر باتكلاب هلوسرو ،قيزر نب دمحم

 نامألاب طقسم لهأ ةفاك ربخأ ،اذه يباتك كلصو اذإ :يبأل هباتك يف همالك ىوحفو

 نكلو ةيعرلا لاومأ بهنأل طقسم ىلع تمدق ام ينإف ،مهلاومأ و مهسفنأ ىلع ينم

 ،باتكلا أرق يبأ املف ،اهلقاعم رئاسو اهينصح ينعي مكافخي ال رمأل اهيلع يمودق

 لاق مث هايإ امهارأف ،ةريزجلاب نازراب امهو ،لاله نب يلعو دمحأ ىلإ هب ىضم
 طقسم ىلإ لصي نأ ردقي ال ]٢٩٣٣[ ناطلس نإ :الاقف ؟يأ رلا نم امكدنع ام :امهل

 دفو اذإ ،هللا ءاشنإ نحنف ،هدعوت فاخي نمم انسلو ،عفادمو قاقتو فويس اهنودف

 ينادلا هب عمسي دالج ،ريبكلا يداو هبقع نود فيسلاب هدلاجنل طقسم ىلع

 رباكأو راجتلا ىلإ ىضمو ،امهنع يبأ عجرف ،مالكلا اذه رئاظنب رثكأو ،يصلقلاو

 ،لاله نب يلعو دمحأ هل الاق امو ،مهلبق نم ناطلس هل هبتك امع مهربخأف طقسم

 بلاغ يفو هنع انل هتركذ امك اهيف ركذي ناطلس نم بتك انلصو دق كلذك :اولاقف

 ال لاله نب ىلعو دمحأ نإو ،اهنم هدارم غلبيو ،طقسم لخديل ناطلس نأ ،اننظ

 لاله نباو دمحأ مالكف ،طقسم نع هتعفادمل ركاسع امهعم ىرن ال ذإ ،انع هاعنميل

 ناك املف ، هل راجتلا تلاق ام اثم يبأل طقسم رباكأ باوج ناكو هل ىنعم ال ءاره

 مهتاوصأ اوعفري نأ مهيلإ يبأ راشأف ،يبأل طقسم رباكأ عمتجا راهنلا كلذ ليل

 :مهل لاقو ،لاله نباو دمحأ نم ةقيقحلا ملعيل ، ةدحاو ةحيص موقلا موقلا نوحيصيو

 اثكم نإو ،نودلاجيل مهنأ اوملعاف ةةحيصلا عم ركسعلا نم امهعم نمب اجرخ اذإ

 نم ةجراخلا للحلا لهأ ىلع قفتلا برض ألإ مهنم نكي ملو ،امهعم نمب روسلاب
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 مهرسأ ام اولعف املف ،هنع ةدلاجملاو جورخلا ىلع امهل ةردق ال نأ اوملعاف ،روسلا

 ةيعرلا تنقيأف ،هنع ةجراخلا للحلا ىلع روسلا نم قفتلا برض لسارت يبأ هب

 نم هعم نمو ناطلسو الإ ةةعاس ردقب الا ةعاسلا كلت دعب تضم امف ،امهنبجب ذنيح

 هذه مهراعشو ،مهمامأ يشمي ناطلسو ،ةلولسم مهفويسو ،يداولا نم نولبقم موقلا

 اوناك املف أ')«“اقوهز ناك لطابلا نإ لطابلا قهزو قحلا ءاجه ةفيرشلا ةيالآ
 ىلع هباتك أرق دق هنأ هربخأو هحفاصف ،ناطلس ىلإ يبأ جرخ ،يبأ تيب يحاونب

 رسف ،مهب هلافتحاب مهرودص تجلثو .هنامأب مهنويع ترقف طقسم رباكأو راجتلا

 دنسي امب انعيابيف ،رمت رخا طقسم لهأ نم دحأ امأ :يبأل لاق مث .كلذ ناطلس

 أبارج نيسمخ هتيب نم يبأ مهل جرخأف ظع وجلا مهبرن أ دق هناف ؟موقلا هصصخم

 املف هريبكلا باب ىلع ةضكرلاب مهيلع ناطلس رمأ ،اليلق اوحارتساو ،اولكأ املف
 ىلعأ نم قفتلاب مهنوبرضي لاله نب يلعو دمحأ باحصأ لعج .هيلع اوضكر

 اورسكناف ةيناث مهيلع ،اوضكر مث لاجر هتس مهنم لتقو ،مهنع اورسكناف ،روسلا
 خيش هللادبع نب يلع ىتأ ،قداصلا رجفلا حال املف ،لاجر ةثالث مهنم لتقو ،مهنع

 نب دمحأ لبق نم ريغصلا بابلاب ذئموي ضباقلا وه ناكو ،ناطلس ىلإ “بيهو ينب
 كعم نمو تنأ تيتأ ال مل :هيلع ملس ام دعب ،ناطلسل لاقف ،مامالإ دمحأ نب ديعس

 نم هعم نمو ناطلس هعم ىضمف ؟هنم مكلخدأف ، ريغصلا بابلا ىلع موقلا نم

 قيرطلا مهب كلسو ،بادس ةبقع لفسأ نم مهب ردحناو ،نيبام ةبقع مهب كلسف موقلا

 املف ،هوحتفف بابلا حتفب هباحصأ رمأ ،بابلا اوغلب املف ،ريغصلا باب ىلإ يضفملا

 ،نئاخ اي هللا كحبق : هل لاقو ، هللادبع نب يلع ناطلس متش هعم نمو ناطلس لخد

 هناكم بابلاب سلجأ .هباحصأو وه هدرط املف بابلاب ككراتب انأ امف ينع برغا

 ىضمو ،هتعامج نم لجر ةئام ناحرس عمو ،يرباجلا ناميلس نب ]٩٣٤[ ناحرس

 دمحم ناكد لباقملا يقرشلا بناجلا نم اهلخدف ،ةريزجلا لوخد ديري ،موقلا ةيقبب وه

 )١) ةيآلا ،ءارسإلا ةروس ٨١.
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 يقرشلا بناجلا نم ريغص باب ةريزجلاب ناكو ، غئاصلا يحمرلا بيبح نب

 توكلاو ،قفتلاب يبرغلا توكلا نوبرضي هباحصأ لعجو ،اهيف نم مزهف ،روكذملا

 ماير ةبقع ىلع هعم نمب نافلخ نب دمحم ضكرو ،قفتلاو عفدملاب مهبرضي

 .هباحصأ مهناكم سلجأو ،لاله نب يلعو دمحأ ركسع نم امهيف نم مزهف ،هوبلكو

 ركسعلا رئاس برهو .ريغصلا بابلا ناطلس لخد امل بادس ةبتع ضباقلا مزهناو

 دمحأ نصحتو يبرغلا توكلاب لاله نب يلع نصحتو فج وربلاو روسلاب نيضباقلا

 ةريزجلا يف ناطلس طقسم رباكأو راجتلا تهجاوو .يقرشلا توكلاب ديعس نب

 ةنطابلا رمت نم بارج فلأ ركسعلل ناطلس رمأب ىرتشاف «بادس ىلإ يبأ ىضمو

 دورابلاو رمتلاو زرألاب ناطلسلا رمأب ركسعلا يضمت ،ةضزفلاب سلجو

 نم عفادملا برض نم افوخ تايرقو يتي ىلإ طقسم لهأ رثكأ مزهناو صاصرلاو
 تصلخو ،هجراخلاو هلخادلا هلحلا يف ،نيتوكلا نم عفادملا برض لسارتو ،نيتوكلا

 هناعأف ،أتكو أدضع ناطلسل ذئموي ليكولا نافلخ نب دمحم ناكو ،ناطلسل بكارملا

 تلخد دق ينإ :مامإلا نب سيق هيخأ ىلإ ناطلس بتكو ،لاجرلا نم هعم نمو ،لاملاب
 يف ،مهب ركسعو ،موقلا نم كعم نمب ضمإ ،يباتك كاتأ اذإف ،كل اهصلخأل طقسم

 ،باتكلا هغلب املف طقسمل ةبثولا نع دمحأ نب ديعس كاخأو يخأ لغشأو ،مساقلا

 :ديعس هيخأل بتكو ،كانه مهب ركسعف ، مساقلا ىلإ مهب ىضمف ،هريثك اماوقأ دشح
 ناطلس كرتأو ،قاتسرلاب كناكم تنأ نكف ،يرمأب الإ طقسم لخد ام ناطلس نإ

 نمو ،قاتسرلا ىلإ انأ تيضم ،طقسم ىلإ تيضم اذإ كنإف ،امهنأش يف دمحأ كدلوو

 سيق ثكمو ،قاتسرلاب كسامت ،ديعس ىلإ هباتك غلب املف .مالسلاو رذعأ دقف رذنأ

 توكلا ضباقلا وه ذئموي ناكو ،يودعلا ناميلس نب دمحم ضكرو ،مساقلاب اركسعم

 املف ،لاملا نم هيف ام بهنيل ظةميب دالوأ تيب ىلع مامإلا نب ديعس رمأب .يقرشلا

 هتأر املف ،هعم نمب ًأعيرس بثو ةريزجلاب ذئموي وهو ،ناطلس ىلإ خيرصلا غلب
 امف ،ناميلس نب دمحم مهعم برهو .اوبره ،مهيلع البقم ناميلس نب دمحم باحصأ

 عبتي ناطلس لعجو ۔امهلتقف ،ناميلس نب دمحم موق نم نيلجرب الإ .ناطلس رفظ
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 عم ناميلس نب دمحم نعط دقو ،يقرشلا توكلاب ذال نأ ىلإ ،ناميلس نب دمحم
 دوعسم فلأ يف هناس عقوأف ،حمرب يناديبعلا ديعس نب دمحم نب دوعسم همازيهنا

 شتوكلا نم قفتب ناطلس باحصأ نم رهاظ لجر برضو .هقنع رخآ نم هجرخأف
 ةليل تام ۔يرهاظلا امأف ،يناثلا بناجلا نم تجرخف هذخف يف هصاصرلا تعقوف

 كلت هاوق تفعضأ امف ،اليوط انمز كلذ دعب شاع ،ناديبع نيإ امأو ،مويلا كلذ

 ىلع ،دمحأ مامالإ نب ديعس نب دمحأو ؤ مامإلا نب ناطلس نيب حلصلا عقو مث ،هنعطلا

 نافلخ نب دمحم هضبقيل يبرغلا نصحلاو ،مامإلا نب ديعسل يقرشلا نصحلا نأ

 نب سيقلو ،هيلع ثوكنملا ]٦٩٣٥[ نصحلا ضبقيل ،حلصلا امهدحأ ثكن نإف ،امهنيب

 ،ركاسعلل هفرصي ،ناطلس ديب طقسم لوخدمو ،اهجرب رئاسو ح رطملا نصح بمامالإ

 دمحم يلاولاو “بكارملا ةيلإ جاتحت امو ،هلالا نم يقرشلا توكلا ةيلإ جاتحي امبو

 ،نامزلا ضعب حلصلا كلذ ىلع ىضمو ،كلذ ىلع مهنيب حلصلا متف ،نافلخ نب
 ضيبرغلا توكلا نم لاله نب يلع جرخو ،يقرشلا توكلا نم ديعس نب دمحأ جرخف

 .ايصقش الجر يقرشلا توكلاب دمحأ كرتو ،نافلخ نب دمحم يبرغلا توكلا ضبقف
 ترقتسا املف ،ناحلا هيف كرتف حرطملا نصح سيق ضبقو ،قاتسرلا لهأ نم
 ،للئاوألا هتاداعل طقسم ىلإ ةكرب نم ناطلس لبقأ ،نتفلا تأدهو ،تنأمطأو ،سانلا

 ىلإ هنع فارصنإلا دارأو .يقرشلا نصحلل ضباقلا ،يصقشلا ةريزجلاب ههجاو اسلف

 لاقف بضغلا هل رهظأو ،توكلا يل ملس كتايح تدرأ اذإ :ناطلس هل لاق ،توكلا

 نأ ربأ مث تاهيه تاهيه : هل لاقف ،هنم يباحصأ ج رخأل هيلا يضلنأ ينعد: هل

 نب دمحم تيب ىلإ اوغلب املف .هعم ىضمف يعم يضبمإ :هل لاقو ،فتكف ،فتكي

 ،ناطلس هضبقو ،اوجرخف توكلا نم جورخلاب هباحصأ يداني لعجف ،هوفقوأ ،مولغ

 ينإ :سيق هيخأ ىلإ ناطلس بتكو ،نسيحم ريمألا مهيلعو ،روبجلا مادخ هيف كرتف
 يقبو ،كلذب سيق حرفف ،هنم ديعس باحصأ تجرخأو ،يقرشلا توكلا كل تذخأ

 امهالكو «كلذ ريغ نطابلا يفو ،ناطلسل أيلاو رمألا رهاظ يف نافلخ نب دمحم

 لعجف لايتحالاب ةبحاص دي يف امم ةيلإ ريصيل ،لايتغالا كرش ةبحاصل بصن
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 ، صاصرلاو دورابلا نم هديزيو ،عفادملا هل فعاضيو ،يبرغلا توكلا ديشي دمحم
 علخف ،لجر هئامب هاتأف ،يئانهلا رطم نب فيصخ ىلإ ثعبو ،برحلا رئاخذ رئاسو

 جونزلاو ديبعلا نم ىرتشأو .توكلاب مهرقأف ،مهيلإ نسحأو ،هباحصأ ىلعو هيلع

 ةةنيمثلا رجانخلاو فويسلا مهاطعأو ةرخافلا سبالملا مهسبلأف ۔هلمج نابونلاو

 ةهنم هشحوي ام هل رهظي ملو هسفن يف هرسأو ،نأشلا كلذب هنم ناطلس بارتساف

 لجر ةئام ةبيهو لآ نم هعمو ،لئالق امايأ اهيف ماقأو .ةكرب ىلإ ناطلس ىضمف
 نب ردب هعمو ،طقسم ىلإ يضمي نأ دارأ املف يبيهولا دمحم نب دمح مهريمأ

 فرشملا .ريغصلا بابلا نم ةيقرشلا توكلا لخدف ،نروكذملا ةبيهو لآو فيس

 ىلإ ربخلا غلب املف ،يردجلا قباوس لوأ هبو «ضيرم هنأ رهظأو .لحاسلا ىلع

 ىضم و دمحم هدلوو ،دمحم نب نافلخ هيلإ ىضم ،دمحم هدلوو ،دمحم نب نافلخ

 ديب ذخأف نافلخ نب دجام مهرداب ةريزجلا ءاذح اوناك املف ،نافلخ نب يلع امهعم

 دمحم اي :هل لاقو .ناطلس ىلإ ريسملا نع هحصانو شةيجان هاجانو ،دمحم هيخأ

 اهب ديري ،كل اهعنص هليغو هليح يه امنإو ،مقس هب الو ،يردج ناطلسب امف ينعطأ
 دق اناطلس اودجو ،يقرشلا توكلا اولخد املف دمحم هل غصي ملف ،كنم توكلا ذخأ

 املف ،ةفيخ هنم دمحم سجوأف .مسجلا حيحص وهو ،ديبعلاو ودبلا نم هعم نمب زرب

 يف صخ رمف ،نافلخ دلاولا اهيأ تنأ امأ :ناطلس مهل لاق ]٢٩٣٦[ .جورخلا اودارأ

 امو :دمحم نب نافلخ هل لاقف ، امهل ةصخر ال يلعو دمحم كادلو امأو ،عوجرلا

 دي ضبقف راحملا رطم نب دمحم ىلإ راشأ مث ،يبرغلا توكلا :لاقف ؟كلذب يغبت

 :هفداص نمل لوقي أروعذم ،دمحم نب نافلخ طبهف سبحلا ىلإ هب يضمو ،دمحم
 هسفن تباط مث ،سوبحم ريغ اقلط نافلخ نب ىلع يقبو ،دمحم ضبق ،دمحم ضبق
 نافلخ نب دجام عمس املو ،هتيب ىلإ ىضمو شتوكلا نم طبهف ،هل حسفف ،هيلع

 هنم اولمحف ،دكسم قوس ىلع يئانهلا رطم نب فيصخو وه ضكر هيخأ سبحب

 .ذئنيح تللزالزتف ،برحلا ملع ارشنو ،توكلا يف هوعضفف كربلاو نمسلاو لحلا

 تغلبو ،لافقألا اهيلع اوعضوو ۔اهتراجت باوبأ راجتلا تتسو ،فوخلاب طقسم
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 رمأ :هل لاق هاتأ املف .الوسر يدلاول ناطلس ثعبو ،فوخلاب رجانحلا بولقلا

 لهأ ىلعو ةفاك نافلخ نب دمحم ريخاخب اومدهي نأ ،نيتأنبلا ديتاسألا ىلع يرمأب

 هيلع تلغ دق كلذ عم وهو ،هومدهي ىتح ،يبرغلا توكلا اوبرضي نأ بكارملا

 مث ،مهلافقأ قوف ألافقأ نافلخ نب دمحم ريخاخب ىلع لعجو ،يبأ طبهف بضغلا

 ىلإ تسمتلإ ينإ ،ميلح ديس كنإف ،ملحإ ،انالوم اي :هل لاقف ،يقرشلا توكلا ىلإ عجر

 تناك يتلا ريخاخبلا ذإ .ريخاخب هل تدجو امف ،ريخاخب نافلخ نب دمحمل دجأ نأ

 ينديرتأ ،كل وهف ،كدي تكلم امم ،كتالو نم لاو الإ وه امف ،كريخاخب يه ،هديب

 يديأو مهيديأب مهتويب نوبرخي :مهيف هللا لاق نمك نوكتف ،كتويب برخأ نأ

 وهف ،يبرغلا توكلل بكارملا برح امأو ،أ١)4 راصبألا ىلوأ اي اوربتعأف نينمؤملا
 ال اهعفادمب هتيمر اذإف ،هنم لفسأ بكارملاو ،ىلعأ توكلا ذإ ،هيف ةدئاف ال ءيش

 لاقو ،همالك ناطلس نسحتساف ،اعطق اهلعج ،هعفادمب نهامر اذإو ائيش هيف لمعت

 نب دمحمل اهنأ معزت يتلا ريخاخبلا حيتافم هذه :يبأ هل لاقف ،لوقت ام حيحص :هل

 توكلا نم طوبهلا تدرأ اذإ صخرم تنأو كعم اهعد :هل لاقف ،كل يهو ،نافلخ

 توكلا صيلخت يف هحصانأل هسبح يف دمحم ىلع لخدأ ينعد :يدلاو هل لاقف .

 هأ رف هيلإ يدلاو ىضمف ،هحصانو هيلإ يضما :لاقف كلذ هنم نكي نأ لعلف ،كل

 ام :هل لاقف ،ناطلسل توكلا صيلخت يف هحصاني لعجف ،دّيقم ريغ ًاقلط سبحلا يف

 مالكلا اذه يف كل ةدئاف ال :هل لاقف ،ءاش ام َيف عنصيلو ،توك هل يدنع

 دق يبأ ناكو ،كلذ ىلع هباجأ مث ،لاحم توكلا صيلخت ريغب سبحلا نم كجارخإو

 تبتكف ،توكلا صيلختب فيصخ ىلإ بتكإ :هل لاقف ۔ًأساطرقو ًامالقأو ةاود لمح

 ،فيصخ ىلإ ضمأ :هل لاقو ،يبأ ىلإ هعفد مث ،باتكلا ناطلس ىرأو ،يبأ هعدو مث

 هلل نذأ و ، هيلإ يبأ ىضم املف توكلا نم جورخلا يف هحصانو ،باتكلا هطعأو

 ة توكلا نم جورخلاب هحصاني لعج و ، باتكلا هيلإ يبأ ىقلأ ، هعم لاوخدلاب

 )١( ةبآلا ‘ رشحلا ةروس ٧٢.
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 وتعلا هنم يبأ ىأر املف «ساطرقو دادمب صلختال نوصحلا نإ :لاقو ،ىبأف

 ىلإ نافلخ ىضمف هلك ربخلا هربخأو ،دمحم نب نافلخ ىلإ هدنع نم جرخ هةءابإلاو

 مالكلا رطم نب فيصخ ]٩٣٧[ ىلع ظلغأو ،دجام هدلو هنم جرخأف ،توكلا

 هنم يجورخف ۔ىنيتأي نأ لبقو ،هسفنب يتًأيلف هنصح دارأ اذإ :لوقي فيصخو

 حلصلا قفتأ مث ،لاجملا اذه يف لاقملا لاطو ،دمحم نب نافلخ هنع جرخف .رذعتم

 رمتلاو صاصرلاو دورابلا نم دارأ ام نصحلا نم رطم نب فيصخ ذخأي نأ ىلع

 ةذخأ ام نصحلا نم ذخأ يذلا دعب فيصخ ثبلف ،كلذ دعب هنم جرخي مث ،زرألاو

 ،ناطلس هضبقف ،هنم هباحصأو وه جرخ مث ،مايأ ةعبس هراد ىلإ هذخأ امب ثعبو

 فيصخ كرتو ،هيف ثكمو ،جلفلا تيب ىلإ دمحم ىضمف ،سبحلا نم دمحم قلطأو

 نافلخ ناطلس ىلوو ،ةّصاخلا هباحصأو هَّمع ينب نم الجر نوسمخ هعمو رطم نب

 ،يقرشلا توكلا هيف هل صلخ يذلا مويلا هليل ،ةيلع رمأف «يديعسوبلآ رصان نب

 نم داصرألاو موبلا هل بصنو ،رصان نب نافلخ ةيلإ ىضمف ،ح رطملا توك برحب

 ةيناثلا حرطملا فلخ وه يذلا ،تيضلا يف لعجو ،ىولحلا قوس ىلإ ،ايتاوللا روس
 دق سيق ناكو ،دعرلا نينحك عفادملا نينحو الإ ،ليللا فصتنا امف ،داصرأو ةموب

 و اراهن توكلا ىلع ًارتاوتم عفادملا برض ناك ناحلا حرطملا نصح يف لعج
 ناطلس رأ مث ناطلس ةضبقف ۔أموي رشع ينثإ دعب هنم ناحلا جرخ مث ، اليل
 تلالباقملا راغصلا لابجلا نم اموب هل بصنف ،جلفلا تيب برحب رصان نب نافلخ

 ةصاصرلا هنع عفتري ةرات ،ًائيش عفدملا لمعي ملف ،عفادملاب هبرضي لعجو تيبلل
 نب دمحم عفدي نأ ىلع حلصلا قفتأ مث ،۔عيش هنم هغلبي الف ،هنع ضفخني ةراتو

 رمأ مث ، حرطملا ىلإ تبحسف ،عفادملا نم تيبلا جورب ىلع ام ،ناطلسل نافلخ

 يبرغلا لبجلا سأر ىلعو . ةيوارلا ىوط ىلع ةعلق ناينبب رصان نب نافلخ ناطلس

 نأ "يبأ تيب العأ وه يذلا ،لبجلا سأر ىلعو ، ًاعبرم اجرب ةيول لكل ،لباقملا
 نب دمحم لعج مث ،رهشأ ةتس يف لقاعم ةثالثلا ناينب لمكف ،عّبرم ريغ ًأجرب ينبي
 نب دمحمو ،سيق دهاعتف ،طقسم ىلإ ةبثولاب ارتم مامإلا نب سيق بتاكي نافلخ

٣٤٣



 اقلخ ةنطابلاو ةرهاظلا نم سيق عمجف ،ناطلس برح ىلع ،مامإلا نب ديعسو ،نافلخ

 تعمسف ،رمتلا مهريغ لكأي امك ،فيجلا نولكأي ،رافعلا نومسي موق مهيفو ،أريثك
 فاضنأو ۔ملعأ هللا و .افلأ نيتس مهددع ناك ةسيق مهعمج نيذلا موقلا نأ دحاو ريغ

 هبتك ثعب ،مهعمجب ناطلس عمس اسلف ركسعلا نم هعم نمب هيلإ مامإلا نب ديعس

 ةيقرشلاو نالعج نم هلصي ملف ،حالسلا لماحب هوتأي نأ نامعو نالعج لهأ ىلإ

 رمألا مظعف ،لجر ةئام هعمو ،يثراحلا ديعس نب دجام خيشلا اريإ نمألإ ،نامعو
 نوكت نأب ناطلس رمأو ،مرقلاب اماقأ شامهدونجب ديعسو سيق اراس املف ناطلس ىلع

 ماقأ و ،تيسراد لابج رخآ ىلإ يور لابج لوأ نم ،لابجلا سوؤر يف رانلا لعاشم

 موق نظف ،يورب لاجرلا نم هعم نمو يناوربلا ديعس نب دجام خيشلا هعمو وه

 دنع امو ،انركذ امب الإ ،هعم نكي مل وهو ،ًاميظع ًأشيج ناطلس عم نأ ،سيق

 سيق ىلإ ]٩٣٨[ ناطلس ثعب مث ،نطقلاو طيلسلا اهيلع عضي نم الإ ،لعاشملا
 ميب مقأو ،دبدب ىلإ موقلا نم كعم نمب ضمإ ،يباتك كلصو اذإ :هيف هل لوقي اباتك

 هلصو املف ،طقسم برح رذنو ،لئامسو دبدب نصح كل صلخأف ،كيتآ ىتح ،اهيف
 ناطلس ىضمو ،دبدب ىلإ موقلاب عفترأف ،لوقلا ناطلس نم رربتسأ ،هأرقو ،باتكلا

 ينبو لئامس يداو لهأ ىلع رمأ ،اهلصو اسلف ،لئامس ىلإ طاطح يداو قيرط ىلع
 تعبتجاف ،سيق ىلع برحلا ران اوبشي نأ ،اعفنو رورسو قّعلاو دعب لهأو رباج

 دقو ،عفادملاب سيق موق برضي دبدب نصح لعجو ،سيق برح ىلع اهلك ةيرازنلا

 نم ردحناف ‘عيش ناطلس نم هيلإ لصي ال هنأ سيق نقيأ و سيق موق ىلع دازلا دفن

 ماوقألا تعجرو ،قاتسرلا ىلإ ديعس هوخأ عجرو .راحص ىلإ ىضمو ،هموقب دبدب

 .رودصلا يف نحإلا تيقبو تاكرحلا تنكسو ،مهلزانم ىلع سيق مهدشح نيللا

 مهكسامتب مهبقاعي ملو ،مهنع ىفعو ،نالعجو نامعو ةيقرشلا لهأ ناطلس تهجاوو

 ديعس نب دجام خيشلا ،ةبطاق ةينميلا ىلع لعجو هدبدبو مرقلا يف سيق ماقم مايأ هنع

 ناميلس نب دمحم نب انهم ،اهلك ةيرازنلا ىلعو ،ملسلاو برحلا رومأل ،يناوربلا

 ىلإ ناطلس ىضمو ۔أنسح جازتما اجزتماف ،امهنيب اخاوو ،لخن يلاو ،يبرعيلا

٣٤٤



 نب فيصخ نيققاشملا ةءانه ينب نم دحاو ،نيملاس نب مليوس ىلع رمأو ،نامع

 0هوَديقيو .هوضبقي نأ ،جلفلا نم اهيلإ طبه اذإف ۔ح رطملا يف هل اونمكي نأ رطم
 يف هوعضي تام اذإف ،دازلاو ،ءاملا ةيلع اوعطقيو “يبرغلا توكلا يف هوبسحيو

 طبهف ةرسألا اولثتماف ،نيتريصلا نم ةفاسم دعتبملا رحبلا يف هوقلي مث براق

 ضعب يضتيل الجر رشع انثإ ةباحصأ هعمو ،حرطملا ىلإ موي تاذ فيصخ

 ،هوفتكو ،هوضبقف ،ةيلإ اوضهن ،حرطملا قوسب ناك املف ،حرطملا يف رطولا
 يبرغلا توكلا ىلإ هولمحف ،طقسم ىلإ هب اوتأو ،هنع هباحصأ مزهناو ،هودّيقو

 يف هوقلأف تتام مث ،مايأ ةسمخ شاعف ،دازلاو ءاملا هيلع اوعطقو ،هيف هوسبحف

 عجر املف .رحبلا يف ه ذ هوقلأ نيتريتصلا نم اودعتبا املف ،ةفيذاقمب براقلا اوفذقف ،برلاق

 ،نافلخ نب دمحمو وه حلطصا مث ،كلذ هَرسف٬هلك ربخلا هوربخأ طقسم ىلإ ناطلس

 ازغ مث هل تصلخف اهدعب ")مسقلا ازغ مث .اهحتفف ،ناركم رابهش ناطلس ازغو

 تيوقف ،اهصلختساف ،أ""بانيم ىلإ ىضم مث ،اهكلمف ،زومرهو ("اردنبلا اهدعب

 نب فيس اهلهأ ىلع ىلوو ،اهحتفف ،نيرحبلا ةريزج ازغ مث ،هتبيه تدازو ،هتكوش

 ۔(أناطلس نب ملاس هدلو هناكم كرتف ،افيس لزع مث ،أ٤/يديعسوبلا دمحم نب يلع

 .يبرعلا جيلخلا لخدم يف ةريغص ةريزج مسأ ‘ اضيأ مشقلا :حشقلا )١)

 درط دعب .زمره ةنيدم مده دعب 4 لوألا سابع هاشلا اهانب يتلا سابع ردنب ةنيدم يه :ردنبلا (٢)

 .م ١٦٢٢ ةنس اهنم نييلاغتربلا
 ةايحلا يف ريبك رود اهل ناك ةيبرعلا جيلخلا ئطاوش ىلع لطت ،ةيسراف ةنيدم مسا:بانيم ")
 مودق ىتحو يداليملا رشع يداحلا نرقلا ذنم ،ةيراجتلا زمره ةكلمم رصع ةليط ةيداصتقالا

 .م ١٥٠٨ ماع يبرعلا جيلخلا ىلإ نييلاغتربلا
 نرقلا لئاوأو رشع يداحلا نرقلا رخاوأ يف شاع ،لاو :يديعسوبلآ دمحم نب يلع نب فيس (٤)

 ىلع دمحأ مامإلا نب ناطلس فحز امدنع ،نييرُجهلا رشع يناثلا نرقلا لئاوأو رشع يداحلا

 .ناطلس نب ملاس ريمألا هنبا اهيلع ىلوو ،هلزع مث ،اهيلع أيلاو هنيع ،لاتق نود اهلتحاو ،نيرحبلا
 ٨٦. ص ،نامع مالعأ ليلد :رظنا

 ديعأو ،اهلهأ هيلع عمجتف ،نيرحبلا ىلع هوبأ هالو ،لاو :يديعسوبلآ دمحأ نب ناطلس نب ملاس )
 ىلع ردب هال وف ء ددبعس هوخأ و وه هيلع ةياصولا فرس نب ردب ىلوت » هوبأ تام املو طقسم ىلا

 هالتقو ةرماؤم ديعسو ملاس هل ربد مكحلا يف دارفنالا يف ردب عمط املو ،هيخأ نيبو هنيب دعابيل "ةعنصملا" ةدلب
 يفوت ىتح عضول اذه رمتسا ،نامعل يلعفلا مكاحلا وه ديعس ديسلا حبصأ كلذ دعبو ،مكحلا يلع اعم ايلاوتسلو
 ٧٦. ص ‘،نامع مالعأ ليلد :رظنا .م ١٨٢١ ةنس طقسم يف للشلاب اباصم ملاس ديسلا

٣٤٥ 



 نب دمحم دوعق بوتعلا ظاغأ املف ۔يعيشلا فلخ نب دمحم خيشلاو ،مليوس هعمو

 ملاسب اوطاحأ و ،دقعلاو قاثيملا اوضفرو ،دهعلا اوذبن ،مهيلع همكحو ،يعيشلا فلخ

 عم نكي ملو رصحلاب مهيلع اوقيضو ةيحان لك نم مهيلع اودشتحأو ،هعم نمو

 نمو ملاس جورخ ىلع مهنيب حلصلا عقو مث ،ركسعلا ضعبألإ نيرحبلاب ذئموي ملاس
 اولتقو طقسم ىلإ هعم نمو ملاس عجرف ،هريغو حالسلا نم مهيديأب ام ىلعو ،هعم

 .أريثك اقلخ ملاس اهنم ]٩٣٩[ جرخ امدعب ،نيرحبلا لهأ هنراحبلا نم بوتعلا
 يقب نم اوبذعو ،اهنع ةيئانلا نادلبلا ىلإ مهرثكأ قرفتف ،هنراحبلا لاومأ اوزاحو
 ،راحص ىلإ ميعن ونب تفلدو ،زئاجلا ريغ مهيف اولعفو برضلاو لاكنلاب اهيف مهنم

 ناطلس ىلإ سيق بتكف ،۔ًأريغصو اريبك ،أريثك قلخ اهنم اولتقو ،يهوعلاب اوركسعف
 عمتجاف ،نامعو ةيقرشلاو نالعج نم ناطلس دشحف هيلإ لوصولا ةعرسو ظةدجنلاب

 لصو املف ،مهريغو يلعو ،فيسو ديعس هوخأ هيلإ افاضناو ،ريثك قلخ هعم

 ،مهلزانم ىلإ عوجرلاب ميعن ينب بتاكي سيق لعج راحص ىلإ شيجلاب ناطلس

 ۔ اميظع اشيج عمج دق سيق ناكو ىاوبأف ،لاملا نم ءيشب مهعوجر دعب مهدعيو

 ينب ىلع ةضكرلاب ناطلسو سيق دهاعتف ،لجر ةئامسمخ رهاوظلا لاجر نم هيفو

 ،ميعن ينب ىلإ مهشيجب اوضمف ،أريمأ يلع نب فيس ليخلا لهأ ىلع العجو ميعن
 رثكملا ةريثك قلخ مهنم لتقف ،ميعن ينب ىلع ةرئادلاو ،غابدلاب مهنيب ةمحلملا تناكف

 مهنم لتق لب :لوقي للقملاو ،لجر ةئامسمخ غابدلا موي ميعن ينب نم لتق نم :لوقي

 ىلإ ميعن ينب ميزه غلب املف ،لجر ةئام ةداسلا موق نم لتقو ،لجر هئامثالث ذئموي

 تنظو ،ةداسلا ركسع يف مهولتاق نيذلا رهاوظلا نوبقتري ،هيف اوثكم ،يزجلا يداو
 ،راحص نم اوعفترا املف ةةكرعملا كلت يف ميعن ينب نم ملس دحأ ال نأ رهاوظلا

 يقب ام و«مهولتقف ،ميعن ونب مهيلع تضكر ةيزجلا يداو ىلإ اوغلبو ،ًوجلا نوديري

 ميعن ونب ذخأو لجر ةئامثالث رهاوظلا نم لتق نم ددع ناكف ،دحا رهاوظلا نم

 برحلا تعقو .مهلزانم ىلإ ميعن ونب عجر املف ،ةفاك اهيلع امب رهاوظلا باكر

 املف ،جلفلا نصح ءانب يف ناطلس عرشو ،اوحلطصا مث ،ًانامز رهاوظلا نيبو مهنيب
٣٤٦



 نب نافلخ طقسم ىلع ىلوو هيف هتماقإ رثكأ تناكف .همرح ضعب هيف نكسأ هةَّستأ

 ،هلزع مث ،أ'يديعسوبلا دوعسم نب فيس هناكم ىلو ،تام املف ،يديعسوبلا رصان

 مث "لظنح نب فيس طقسم ىلع ىلوو .اهيلع أيلاو هلعجو ،الهب ىلإ هصخشاف

 هناكم لعجف٬ةلزع مث ۔،يلمازلا ديعس نب فيس نب ناميلس هناكم ىلوف هلزع

 ىلوم فولخ هناكم لعجف ‘ هلزع مث ، ةكرب بحاص يبيهولا سيمخ نب فيصخ

 هناكم كرتف ، هلزع مث ‘ يشولبلا ةعمج نب ةرد هناكم لعجف ، هلزع مث ةءانه ينب

 نالعج ىلعو ،اهيلع يلاولا وه ناكف روص ىلإ هثعبف ،هلزع مث ‘ فلخ نب دجام

 يدجنلا زيزعلا دبع ثعبو ،يديعسوبلأ دمحم نب فيس طقسم ىلع ىلوو ،ةبطاق

 ريثك معز اًَمم هعمو ،نامع برحل ،همادخ نم يبون مداخ وهو ،قيرحلا يباهولا

 براحي لعجو ۔مهنادأ مث دأ مث ظ ١ اليوط ساي ينب براحي قفطف .سرف ةئامعبس سانلا نم

 ةرهاظلا لهأ رئاسو ،سماوشلاو رهاوظلا هتعاطأو ،هوعاطأ مث ،أنامز ميعن ينب

 يزاغي لعجو ،يميربلاب ماقأو ،مهلاومأ نم ءاش امو ،مهتاوكز ذخأف ۔أرضحو أبرعأ

 اوفوخو بوتلا بهذم يف اولخدو ،يدجنلا زيزعلا دبع بوتعلا تفلاحو ،ةنطابلا

 ]٩٤٠[ نيب ةرقانملا تعقوو ،أبصغ اهيلع اوردق ةنيفس لك نوذخأي اولعجف ،رحبلا
 دق ناطلس نأ اهببسو ،مامإلا نب ناطلس نيبو ،يرفاغلا دمحم نب رصان نب ديمح

 يف هعم تتامف جيلفلا اهنكسأف ،يرفاغلا رصان نب ديمح تخأ ،رصان ةنباب جوزت

 هيلإ لسرأو ،لاملا نم تكرتام فصن هيلإ عفدي نأ ديمح اهيخأ نم بلطف ،جيلفلا
 اننإ :ديمح لاق ،ناطلس هل هلاق ام هل لاق ،هلصو املف ،كلذب يبرعيلا دمحم نب انهم

 راص ىأخيش اتم راص نم لكف ،دبؤم فقو انلام انئابآو اندادجأ دهع نم هثمر ونب
 هيلع رثكأ املف ريغ ال هنم ماعطلاو ةوسكلا ثانالإو .روكذلا هتوخإلو هديب لاملا

 بلطف ،هضري مل ناطلس ىلإ هب ىتأ املف بهذلا اهيلح ضعب هل عفد ،مالكلا انهم

 يناثلا نرقلا لئاوأو رشع يداحلا نرقلا رخاوأ يف شاع ،لاو :يديعسوبلآ دوعسم نب فيس )١)

 ذالهب هالوو ،اهنع هلزع مث ،دمحأ مامإلا نب ناطلس لبق نم طقسم ىلع ايلاو ناك ،يرجهلا رشع

 ٨٧. ص ،نامع مالعأ ليلد " رظنا

 ٣٤٧



 ليقف ،نيربي نع ثحبي لعجف ،برحلا ناطلس هل رمضأف ،ىبأف ،ةهجاوملا ديمح نم
 نصحلا مامأ نأ هوربخأو ،عفادملا صاصر هلكأي ال ،ةوقلا ديدش اهنصح نإ :هل

 يراحصلا فسوي نب دمحأ نب يلع ناطلس رمأف هتفصو هتفص نم رفص عفدم

 ۔اهب ماقأف ،ىوزن ىلإ دمحأ ىضمف ،عفدملا كلذ رسك يف هليحلا لمعي نأ ،رافتصلا

 نب يلع ىلإ بتك ،هب ديمح عمس املف ،اهريغو ،ركشلا لجارمو ،رفصلا رودق لمعي

 باعل خبطل ،رفص لجرم هل عنصيل ،هيلإ رافتصلا ثعبي نأ "ىوزن يلاو بلاط
 ريغ فيعض رفص اذه :هل لاقف ،رفصلا نم اعطق نصحلا نم هيلإ جرخأو ،ركشلا
 كيتآف ،نينيعلا نم كيلإ عجرأ ىتح ،نيربيب تنأ مقأ :ديمح هل لاقف ،كدارمل عفان

 ثكمو ظةرهاظلا ىلإ ديمح ىضمف ةعاطو أعمس :هل لاقف ،ةبيط رفص عطقب

 ،هيف ةصرفلا رظتنيو ،عفدملا كلذ رسك يف ةليحلا لمعي لعجو ،نيريبي يف رافتصلا
 ،ليكش ينب مكتعامج ىلإ اوضما :لاقف ،نيربيب خراص خرص نأ قيفوتلا نم ناكف

 يف نم الإ ةةفاك نيربي يف ناك نم ىضمف .ةءانه ينب نيبو مهنيب برح عقو دقف

 هّبكأف ،عفدملا رسكل ةصفلا ذئنيح رافصلا دمحأ دجوف ةديمح باحصأ نم نصحلا

 ىلإ هتذمالتو وه برهو هتلآ كرتف ،هتبقر رسكف ،رانلا هيلع دقوأو ةلجع نم

 ديمح عجر املف ،هدارم قوف هاطعأو ،ناطلس همركأف ،طقسم ىلإ عجر مث ،ىوزن

 ىوزن ىلإ هبرهو هتلآ كرتو ،عفدملاب رافصلا عنص امب اهب نم هربخأ ،نيربي ىلإ
 ،الهبب ذئموي يلاولا ناكو «ىوزنو الهب لهأو .رصان نب ديمح نيب برحلا عقوف

 ،مهنيب تاوزغلا ترثكو .بلاط نب يلع ،ىوزن يلاوو ،يديعسوبلا دوعسم نب فيس

 رصان نب ديمح ىلإ ةرهاظلاو مفيسو ارمحلا لهأ ةيرازنلا تلامو ،لتقلا رثكو

 عقوف ،نيربي جلف رسكيل ،ةرغ نيح ىلع الهب لهأب أموي دوعسم نب فيس ىضمو
 ،الهب ىلإ هعم نمب عجرف .هصاصر هتباصأف ،قفت برض نيربي لهأ نيبو هنبيب
 نامع رباكأ هعم ىضمف ،جحلا ىلع ناطلس مزعو ،يفوت مث ،مايأ ةثالث شاعف

 ]٦٩٤١[ .يقرشلا رطم نبا دمحم خيشلاو ،يبرعيلا دمحم نب انهم مهنم شةلمج

 ىرس ىمايأ مهريسم ىلع تضم املف ،مهرئاظنو 4 يحاورلا دمحأ نب ةعيبر خيشلاو
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 اهلخدف ،أرس طقسم ىلإ اربح نم ،لاجرلا ضعب هعمو )مامالا نب فيس نب ردب

 ناكو ،يقرشلا توكلا ذخأ ىلع ليكولا دمحم نب نافلخ نب دجامو وه ادهاعتف هاليل

 ةةليللا كلت يف ردب ىفتخأف ،مامإلا نب فيس هيخأ مداخ ،وبموك هيف كرت دق ناطلس

 اكارب هعمو ،ىقرشلا توكلا ىلإ ىضم ةيناثلا ةليللا ناك املف ،نافلخ نب دجام تيبب

 اسيك هعم لمحو ةباحصأ نم لاجر ةسمخو ،مامالإ نب فيس هيبأ مداخ ةةطرتملا
 نم مهيلع فرشأف ،وبموك اوعد ،توكلا باب ىلإ اولصو املف «شرق ةئامعبس هيف
 نب فيس كالوم نب ردب انأ :ردب هل لاقف ؟متنأ نم :لاقف بابلا ىلع ةفرشملا ةّوكلا

 لاقف :ليلقلا ينم نآلا ذخو كناكم هيف ككرتأ نأ ينم كلو ،توكلا ينلخدأ ،مامإلا

 هيف ردب عضوو ىأريفق هيلإ وبموك ىلدأف ،شرق هئامعبس هيف سيك لاقف ؟وه امو :هل
 ثيح ىلإ عجرإ :ردبل لاق سيكلا كلم املف هيلإ لبحب هبذجي اوبموك لعجف ،سيكلا
 ةةراجحلاب مهمجري لعجو ،قفتلاب كعم نم تبرضو ،كتبرض ،عجرت مل نإف ،تيتأ

 تيبملاو كايإ :دجام هل لاقف ،اوبموك نم هيلع ىرج امب دجام ردب ربخأو ،اوعجرف

 نأ ىلإ ،لئالق أمايأ الإ ،اهيف ردب ثكمي ملف ،اربح ىلإ مهتليل نم اوعجرف ،طقسم يف
 ،يميعنلا ديمح نب دشار ضرأ ،نامجع ىلإ لصو املف تدجن ضرأ ديري ىضم

 هيلع تضم املف ،لاجر ةثالث ألإ هردب عم نكي ملو ،دشار هيلإ نسحأو اهب ماقأ
 .يباهولا يدجنلا زيزعلادبع فلاحف ،هيعردلا ىلإ نامجع نم عفترا مايألا ضعب

 اهيف لوخدلا نع هعنمو توكلا ىلع ردب اهيف دفو يتلا ةليللا كلت حبص ناك املو

 كراش فلاو ،يديعسوبلآ ديعس نب دمحأ مامإلا نب فيس نب ردب وه :مامإلا نب فيس نب ردب )
 ىلوت امك طقسمب لالقتسالل نافلخ نب دمحم هب ماق يذلا درمتلا دامخاب دمحأ نب ناطلس همع عم

 املو ،مهيبأ توم دعب ناطلس نب دمحو ملاسو ديعس ىلع يربجلا رصان نب دمحمل افلخ ةياصولا
 ءاضقلا عاطتساو ،هدض ردب فقو ،هوخأ اهمكحي ناك يتلا دالبلا ىلع دمحأ مامإلا نب سيق ىلوتسا

 هوخأو ،ةعنصملا ةدلب ىلع ناطلس نب ملاس ىلوف مكحلاب دارفنالا يف عمط كلن دعبو ،نييدجنلا ةدعاسمب هيلع

 عم ةرماؤم هل تربنف ،هدصقم تكردأ ناطلس تخأ ةزوم ةديسلا نكلو ،ادعابتي ىتح ،ءاكرب ءانيم ىلع ديعس
 ٣٣. ص ،نامع مالعأ ليلد :رظنا .هلتقمب تهتنا هديعس اهيخأ نبا
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 ايلاو ناطلس هكرت دق ناكو ،أ')لظنح نب فيس يلاولا ىلإ وبموك ىضم ،وبموك

 هاطعأو ،هلكربخلا لظنح نب فيس وبموك ربخأف .جحلا دصق امل طقسم ىلع

 نم ناطلس كالوم عجري ىتح كعم هكرتا ،سيكلا امأ :فيس هل لاقف سيكلا

 فرصنأ املف هب مقأ و ،توكلا ىلإ عجراو ،هّماعلاو ةصاخلا نع ربخلا متكاو ،هرفس

 توكلا ىللإ لمحي نأ رمأو ،هدّيق هاتأ املف ،ةلمرصلا اكارب ىلإ فيس ثعب ،هنع

 فذقي نأ فيس رمأ ،تام املف ،دازلاو ءاملا هنع عطقو ،هيف سبحو ،لمحف ،يبزغلا

 عجر املف ،ناطلس نم ديدش فوخ يف دجام يقبو ،رمأ امك هب لعفف ،رحبلا يف

 نع لأسو ىمايأ ةثالث دعب هقلطأ مث دجام دّيق ،هلك ربخلا ربخأو 8 جحلا نم ناطلس

 توفعل ،اربح يف ثكمول :ناطلس لاقف ،ةيعردلا ىلإ ىضم :هل ليقف سردب هيخأ

 ضعب تراغأو .برغلا لهأ لبق نم ةيزرلا انل وه ةيعردلا ىلإ هريسم نإف ،هنع

 رمأ ،ناطلس ىلإ خيرصلا غلب املف ،قيوسلا فارطأ ىلع اهرضحو ةرهاظلا بارعأ
 و دمحم ىضمغ“مهوعبتي نأ همع ينب نم هعم نمو ،يبيهولا دمحأ نب دمحم يلع

 . موقلا اوعبتأف ، نيرق ينب نم لاجرلا ضعب و دلبلا لهأ و همع ينب نم هعم نم
 مهيلع اوضبق مهنأ ،موقلاب اورعشي ملو هولخد ،يليمحلا يداو اولخد مهل ليق املف

 نمو يداولا دمح نب دمحم طسوت املف ،مهيلع هلابج سوؤر اوضبقو ،يداولا قلح

 ،لابجلا سوؤر نم قفتلاب مهوبرضي ةرهاظلا لهأ لعج ،لاجرلا نم ٩٤٢[ ] هعم

 هتعامج نم هعمو ،دمح نب دمحم لتقف ،مهيلع يداولا نطبب يذلا مهنيمك ضكرو

 ،ناطلس ربخلا ىفاو املف ،لتقلا نم ليلق الإ مهنم ملس امو الجر نوعبس هباحصأو

 نب انهم ىلإ لسرأو ،جيلفلا ىلإ ةكرب نم عفتراو ،قيضلاو نزحلا هيلع لمتنشا

 لتق نم ةبآكلا رهظأو ،هلك ربخلا هاتأ املف ،هيلإ يتأي نأ ،لخن ىلإ و يبرعيلا دمحم

 نقلا لئاوأو يرجهلا رشع يداحلا نرقلا رخاوأ يف شاع ،لاو :يديعسوبلآ لظنح نب فيس )١(

 نافلخ اهيلاو توم دعب طقسم ىلع نب دمحأ مامإلا نب ناطلس ناطلسلا هالوو يرجهلا رشع يناثلا

 ،نامع مالعأ ليلد :رظنا .ىرخأ ةرم طقسم هالو مث ،الهب هالو مث ،يديعسوبلآ رصان نبا

 ص ٨٥.
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 لاجرلا اهب لتاقأ يتلا لابجلا نأب انهم اي ملعإ :لاق مث ،هباحصأو دمح نب دمحم
 لك نم انيلع ةمقافتم برحلا هذهو ،يبلق هب قثي نمم دحأ يعم ىقب ام و ،تكدنا

 ميقم وه نآلاو خنامع ىلإ هيعردلا نم لبقأ دق قيرحلا نأ تعمسو ،بناج

 اذهب كيأر امف ،نادلبلا نم اهريغ وأ .راحص ىلإ ةفلد نم هل دب الو ،يميربلاب

 نامعو نالعجو هيقرشلاب نإف ،اعرذ قضت ال اهنم هل لاقف ،نأش يذلا نأشلا
 ام طقف اعاجش نوعبس اهب نامع ناك ولو ،تدقف نيذلا نم ةوق دشأ ل اطبأ اتيلاصم

 ملكتو ةديعس يبأ لآ كتعامج ةداسلا ىلإ بتكت نأ يأرلاو ،اهانطوتسا الو ،اهانكس

 اانأ امأو “كنع لئاملاو ،مهنم كيلإ لئاملا فرعاو ،نأشلا اذه يف مهدنع تئش

 .هبراحت نم براحأ ،كنع يل ضوع ال كتعاطو كدهع ىلع تباثلا كبحاصف

 ةفاك ديعس يبأ لآ رباكأ ىلإ بتكو ،همالك ناطلس نسحتساف ،هحلاصت نم حلاصأو

 هاوخأو ،مامإلا دمحأ نب ديعس نب دمحأو ،ليكولا دمحم نب نافلخ نب دمحم هيلإ ىتأف

 ،سيق نب نازعو ،بلاط نب ىلعو ،يلع نب فيسو ،مامإلا انبا دمحمو بلاط

 دمحم نب انهم ىلإ لسرأ ،ةكرب يف هيلع اودفو املف ،ديعس يبأ لآ رباكأ رئاسو

 .ةكرب نصح نم هيلاعلا هفرغلا يف ناطلس مهرضحأف "مهب عمتجاف ،لخن يلاو

 فكك مهدعب تيقبف ،يليمحلا يداوب يباحصأ لتقب متملع دقل ةعامجلا اهتيأ :لاقف

 .أأودع انل قيدصلا راصو ،ناكم لك نم انيلع ةمقافتم برحلا هذهو ،عباصأ الب

 امف ،قيضلا نم رجانحلا بولقلا تغلبو ،دئادشلا هذه يف انل عفان ريغ بحملاو

 نب فيس ملكتف ،اوتكسف شةيناث مالكلا مهيلع داع مث ،اوتكسف ،نأشلا اذه يف مكيأر

 هلتاقم ىلع هدش هل نامع لهأ نم دحأ يقب ال نأ معزت تنك نإ :دمحم نب يلع

 كشنال ذإ ،كمعزك انمعز امف ،هباحصأو يبيهولا دمح نب دمحم لتق دعب ،ءادعألا

 مهريغو ةيباهولا نم نيعزاجب نحن امف برحلا ىلع ةوق مهنم دشأ مه نمم نامعب

 ىلع ءادعألا اهب برضن يتلا فويسلاو ،اهناكم مصخلا اهب يضمن يتلا انبولق نلف

 ،لعفلا هيكزيال ،لاقم يف ريخالو ،ىولسلاو َنملاك الإ ،انل برحلا معط امو ،انفاتكأ

 هدعب ملكتف ،تكس مث ،نوبلقني بلقنم يأ نورهاجملا دادضالاو ،نويباهولا ملعيلو
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 لاجم يف مه امنيبف ،يلع نب فيس مالك ،نأشلا اذه يف انمالك :اولاقو ،نويديعسروبلا
 املف ،ًاموتخم اباتك هل ذفنأف ،ناطلس ىلإ مامإلا نب سيق لوسر يتأ ،لاقملا اذه

 ،راحص ىلإ قيرحلا ةفلدب هباتك يف ركذ سيق نإ :مهل لاق ،هأرقو ،ناطلس ةضبق
 .هولاب هيلإ ينثحتسيو ،هدجنلا ينلأسي سيقو ،يهوعلا يف هموقب ركسع دق هنأو

 دعوملاو ]٢٤٣[ ،لاجرلا نم هدنع امب ينيتأيو ،هنطو ىلإ مكنم دحاو لك عجريلف
 نأ "نامعو نالعجو ةيقرشلا لهأ ىلإ هبتك ناطلس ثعبف ،ةروباخلاب مكنيبو ينيب

 نم لصح ام هل ثعبي نأ ،دمحأ نب ديعس هيخأ ىلإ بتكو ،حالسلا لماحب ةيلإ اوتأي

 ناطلس ىضمو ،لاجرلا نم هعم نمب ةروباخلا ىلإ هيتأي نأ انهم ىلع رمأو ،هموق

 ائيش زرألاو رمتلاو برحلا هلآ نم هيف عضوو ،كلفلا هبكرم زهجو ،طقسم ىلإ
 وهو ،كلفلا بكرملا هافاوف ،شرق فلأ نيرشع ربلا قيرط ىلع هعم لمحو هأريثك
 ضعب معزف ،ةريثك ماوقأ ناطلس عم تعمتجأو ،ةروباخلا رحب يف ةروباخلاب ذئموي
 .ملعأ هللاو ،أفلأ نوثالث موقلا كئلوأ ددع نأ سانلا

 قيرحلاو فلأ رشع ينثأ سانلا ضعب معز امم مهددع ناكو 4 ركسع سيق عمجو

 ادونج هتفلدل اوعمج دق ناطلسو أسيق نأ رعشي ملو ،يهوعلاب ركسعم ذئموي يباهولا
 مزع املف قيرحلا رابخأ نع ناطلس بّيغتال سيق بتك تناكو ةليلق الو ةريثك

 ربخأ اًَسل قيرحلا نإ ،هباتكب سيق لوسر هاتأ راحص ىلإ هلقنلا ىلع ناطلس

 اهلصو اسلف ،يميربلا ىلإ عجرو ،همايخ قرحأو ،يهوعلا نم اليل مزهنا ،انعومجب

 ىلإ قيرحلا عوجرب موقلا تملع املو ،دجن ىلإ عجر نأ ىلإ ،ليلق الإ اهيف ثكمي مل
 ،ناطلس اوحلاصو .زيزعلا دبع نع اولامو تبّهوتلا اوكرت .ناطلس ةوقبو ،دجن

 عست ةنس يفو ،نحإلا تبهذو .نتفلا تدمخو .ناطلسو رصان نب ديمح حلطصأو

 يراجلا نوناقلا ذخأل هسفنب ةرصبلا ىلإ ريسملا ناطلس مزع ،فلأو نيتئامو ةرشع

 ىلع يلاولا لعجف ،ديعس نب دمحأ مامإلا دهع نم نامع مكاح ىلإ ةرصبلا لهأ نم

 نك :لخن يلاو ،يبرعيلا دمحم نب انهمل لاقو .يديعسوبلا دمحم نب فيس طقسم
 نج ىمسملا ةبكرم ىلع ىضمف ظةرصبلا نم عجرأ ىتح أفيسو أديو انيع ينع
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 ،ناعذإلاو ةعاطلا مامز هيلإ اوقلأو شاه رباكأ هتهجاو ةةرصبلا ىلإ لصو املف ،رواج

 ديري ،ةبكرمب عجر مث ،لئالق امايأ كلذ دعب ةرصبلا يف ثكمف نوناقلا هل اوملسو

 ،يردبلا ىمست ،ةريغص ةنيفس ىلإ بكرملا نم طبه ")ةجنل نود غلب املف ،طقسم
 يردبلا ىمست ةريغص ةنيفس ىلإ بكرملا نم طبه هتدجنل هتروخ يضمي نأ ديري

 هيف اوثكمي نأ ةبكرم لهأ ىلع رمأو ،زومرهو رنبلا ىلإ هتروخ يضمي نأ ديري

 امدعب فداصف ةبكرملا يف علطيف ،يردبلا نم طبهيف عجري ىتح ،مسقلا ىذح

 ناكو ،رافلج لهأ ةلوهلا نم ةفئاط مهو ،نيهيوشلل نفس ةثالث بكرملا قراف
 عم نكت ملو ،مهددع ةرثكب مهنفس تقاض دقو هفصن ىضم الل مهل هتفداصم

 ىلع نويهيوشلا حاصف ،رارحألا رئاسو هديبع ضعب ألإ ،يردبلا هتنيفس يف ناطلس

 : اولاقف مامإلا نب ناطلسل :هسفنب ناطلس مهل لاقف ؟ هنيفسلا نمل : يردبلا لهأ

 ،رجفلا ةالص دعب مكنيبو ينيب برحلاو ،مكتعرشا اوخرا : لاقف .ناطلس ،هبلط نحن

 لكلا تابف ،اهعارش اوخري نأ يردبلا ةراحب ىلع رمأو ،مهنئافس عرشأ اوخرلأف

 ،يردبلا ةوش ام ىلإ طبهي نأ ةباحصأ ضعب ناطلس ىلإ راشأو .رجفلا بقتري

 انلوصو رجفلا حال اذإ لاخنو ،انم ديعب ريغ وه :هل اولاقو ،بكرملا ىلإ هب نوفنقيف
 حال اسلف ،لاتقلا نمو ،لاجرلا نم ]٩٤٤[ رفأ نأ هللا ىبأي :هل لاقف بكرملا ىلإ

 برزقلاب اوناك املف ،مهنفس ىلإ ةنيفسلا اوبرق : لاق ،ءاعدلا نم غرفو ىلصو ،رجفلا

 رأ زيو ،فيسلاب اهتقي وهو ،حامرلا هيلإ نولسري اولعجف ،مهنيب برحلا عقو هنم

 ىتح ،فيسلاب اهدقي وهو ةيلإ حامرلا لاسرإب ،ةريتو ىلع مهو ،دسألا ريئز مهيلع

 ،قفت هصاصرب ،راذق نم رذقأ وهو ،مهضعب هامرف ،هنم رارفلا ىلع اومزع

 اوطاحأ ،هيلع هباحصأ ءاكب نويهيوشلا عمس املف هتعاس نم تامف ،مفلاب ةتباصأف

 اودارأ ام اوبهن ،تام دق اناطلس اوأر و اوأر املف .هباحصأ ىلع اومجهو ،يردبلاب

 يردبلا ىلع اوضمو مهنادلب ىلإ اوعجرف ،هباحصأ نع فيسلا اوعفرو ةنيفسلا نم

 .يبرعلا جيلخلا لخدم ىلع ةريزج ،ةجنلب وأ :ةجنل ()
 ٣٥٢٣



 مهءاس ،ةعقاولاب ةجنل لهأ اوربخأ املف ،ربلا ىلإ وطبهأو ظةجنل ىلإ ناطلس باحصأ

 اوربخأو ،هوربقو ،هيلع اولصو ،هونفكو ،هوطنح مث ،ردكلا مهيلع ىلوتساو ،رمألا

 ،قيضلاو ظيغلا نم اوًزيمتي نأ اوداكف ،ناطلس لتقب بكارملا لهأ مسقلا لهأ

 اوطبهأ .هكرب ىلإ يردبلا لهأ لصو املف ،يردبلا مهتقبسف طقسم ىلإ اوعجرف

 تنب ربخأو ،جيلفلا ىلإ ضمإ :هل اولاقو ،ربلا ىلإ ناطلس مادخ نم أيبون امداخ
 تناكو ،امهربخت نأ لبق ،أدحأ ربختالو ،ةّيزرلاب ناطلس نب ديعس ديسلاو مامإلا

 اسلف ،ءاشعلا ةالص دعب مداخلا امهلصوف ،جيلفلاب ذئموي ديعس ديسلاو مامإلا تنب

 يف رجفلا اولصف ،طقسم ىلإ اوضمو ،مهباكرو مهليخ اوبكرو ۔ءاكبلا اوفك مهربخأ

 يف اونصحت ،طقسم ىلإ اوتأ املف سمشلا عولط لبق حرطملا اولصوو ،يور

 مايأب ناطلس يعن يتأي نأ لبق ،يفوت دق دمحم نب فيس ناكو ،يبرغلا توكلا
 ،رعذلاو فوخلاب ذئموي طقسم تلزلزو ،يشولبلا هرد خيشلا هناكم دقعف ،لئالق

 يف هتماقإو ناطلس مايأ ةلود تناكف ،تحتف مث .روسلا باوبأ تقلغو ،ًديدش الازلز

 تام يتلا ةنسلا يف كلملا ىلع ىوتحا وه ذإ ،ةنس ةرشع ثالث يفوت نأ ىلإ كلملا

 مويلا يف ناطلس لتقو ،فلأو نيتئامو تس ةنس يهو ،مامإلا ديعس نب دمح اهيف

 مامإلا نب ديعس علخو ،فلالخ ريغب فلأو نيتئامو ةرشع عست ةنس نابعش نم ثلاثلا

 ،نينس تس تام نأ ىلإ كلملا يف ثبلف فلأو نيتئام هنس دمح هدلو ىلع كلملا

 تامف ،ةَماع نامع ىلع لحملاو بدجلا دتشأ دق كلملا ىلع دمح ءاليتسا لبق ناكو

 غلبو ،طقسمو ةنطابلا ضرأ ىلإ اهلهأ رثكأ لحملا نم برهو ،اهرجشو اهلخن رثكأ
 سانلا وداذأو ،عاملا اومح رابآلا لهأ نأ ثيح سولف ةرشعب حرطملاب ءاملا ولد

 جرخ ،دمح ىلا رمألا لآ املو ،سولف ةرشعب اولدلا ءام مهنوعيابي اولعجف ،اهنع

 يناثلا مويلا يفو ،ريبكلا يداولاب موي لوأ سانلاب ىلصف ،ءاقستسإلا ىلا سانلاب
 يف اوتصنأو ،سانلا ىلص املف ريغصلا يداولاب ثلاثلا مويلابو طسوألا يداولاب

 ،باحسلاب ءامسلا تستكاو ،تدعرأو ،تقربأف ،ءامسلا يف هباحس تحال ،ءاعدلا

 بكرف ]٩٤٥[ ،برقلا هاوفأ لالهناك باحسلا هاوفأ نم هلالهنا ناكف ةرطملا لهناف

٣٥٤



 معو رحبلا تغلب دق ةيدوألا هايمو الإ ،ةريزجلا غلب امف ،اهثحأو هسرف دمح

 ترثكو ،راعسألا تصخرو .اهيلإ اهلهأ نم يقب نم رثكأ عجرو .نامع بصخلا

 ءاملا قرغأو ،نامعب رطملا رثك هيلع ىلوتساو ةناطلس ىلا كلملا لآ املو ،رامثألا

 طقسم ىلإ لوصولا اودارأ اذإ “سبادس لهأ ناكف ريغصلا باب نم ةجراخلا للحلا

 ةيحالطإلا ةغللاب ةّساعلا اهيمسي يتلا يهو .راغص باشخأ ىلع اهيلإ نوربعي

 غلب دقو ،اهيلإ ريغصلا باب نم يراوهلا اوبكر ،اهيلإ عوجرلا اودارأ اذإف ،يراومهلا

 لابج سوؤر نم يداولا ءام ردحناو ،ةيكتلا رخآ ىلإ ريغصلا باب نم قزغلا

 ماهر ةراتو هّرث ةرات أموي نيتس ليسلا ثبلو ،عطقتم ريغ ،رحبلا ىلإ اهتيدوأو
 دعب باحسلا عشقناو ،أمجن الو أرمق الو اسمش نيع رت مل ،مويلا نيتسلا كلتبو
 ثالث ةنس يف كلذو ،قاوسألا ىلإ سانلا تجرخو .سمشلا تحالف ،مويلا نيتسلا

 .فلأو نيتئامو نيرشعو

 ملاس يضرو هيبأ توم دعب ،مامإلا نب ناطلس نب ديعس دّيسلا كلملا ىلع ىوتساو

 هرُشأل ،ملاس ىلع سانلا تنثأو ،افيسو ،أفك هل ناكف ،هيلع كلملا يف هتمدقتب هوخأ

 لهأل ابحم ،تاولصلل ابظاوم ناكو هعينص نسحف ،ركنملا نع هيهنو فورعملاب

 ةملعلا لهأ امركم ،رثنلاو مظنلا لهأل ًانسحم ،رعشلا ىلإ أقيت ،دهزلاو عرولا

 نيرشعو تس هنس ،طقسم يف جلافلا ءادب هتافو تناكو ،نيكاسملاو ،ءارقفلاو

 نم ةلمج هتثر دقف ديعس نب دمحأ مامإلا نب ناطلس ديسلا امأف ،فلأو نيتئامو

 اهعلطم ،.ةيئاب ةديصقب يكمردلا ملاس نب دمحم نب ملاس خيشلا هاثرو ،ءارعنشلا

 : ارعش

 (١)بالك هيلع تطس دوسألا دسأ باجع نامزلا اذ يف ىرج بجع

 6نييديعسروبلآ ةداسلا ةريس يف نيبملا حتفلا :دمحم نب ديمح ،قيزر نبا .يف تيبلا رظنا (١)

 ٣٨٩. ص

٥ ٣٥ 



 اهعلطمو ةيلاد ةديصقب كرابم نب ناميلس نب رصان نب فيس حيصفلا خيشلا هاثرو

 : رعش

 دسح ةلاقم عمست الو أدبأ د ذفم و تمأثش نم سئتبت `١ل

 :رعشلا مظنب نامزلا كلذ يف أئدتبم تنكو ةينون ةديصقب انأ هتيثرو

 انانجلا يجشي مانألا ضعب ركذ

 اثيدح ةاورلا تتمن املك

 ثيح تعمساذإ بذكت مل

 يكحي رشنلاب رمجلاب يبابكنا ام
 تشف نإ ناويك ولغلا يف مهنود

 احدم لواح ناسللا ام اذإو

 قحلا فرع يذلا لهاجلا اهيأ

 يدبت ءرملل تاثداحلا ىرت ام

 ايرم ارم هاري شيع لك

 ادفأو رورس يف وهو انيب

 رمسلا ةحود هلظت ىشغت نا

 < "٦ حب طبغ ل
 رورسو ٨ ي . م

 يفادغفاضقلا مهس هاتأف

 هيلع وجش بابحألا ىكابتت

 )١( ص كسفن ردصملا ٣٨٩.

٣٥٦ 

 انامجًآنم عومدلا لهيو

 اناميه ىشحلا ثروأ مهنع

 اناسنإ ىهنلا رهبي مهنع

 انالعإ هتعمس نإ مهركذ
 اناويك مهد ا

 اناسللا آ ضع عنملاب مهاوسل

 انامز نامزلاف لهجلا عد

 ]٩٤٦[ اناش ةيزرلا نم موي لك

 اناوهلا بوشل هب رم وهف

 انازحألا فرعي مل روصق ن

 انامألا مانألا للظ دقو

 اناسحإلا لمارألا لينيو

 اناديألا هموحل يرقي دحللا

 انالذج لزي مل هيوانمو

 جمب اولع



 رم اذإ ترخ لين حيرلا بحنت

 دوسلاو ضيبلا بياحسلا هيلعو

 اياربلل همسا دعب ادغو

 ١ذتلي فيك هريصم ىري نم
 رخلا حتا ٥ ملأ ` عبو ةأل ل

 بطخلاو مقافت دق ءزرلا امنإ

 افاو موي نيعأ ريغ ىرتال

 يكبت تلخ ىدصلا الول ليوعو

 وجشب يتأت نأ ول ريدجو

 اطحق مع دق باصم نم هلاي

 تكابت دومغلا يف ضيبلا امنإ

 أرط ليخلا مدالتصلا دايجلاو

 يومأ بتكي ملاليتقاي

 رضلا ىلع لوصي نأ ءزرلا نمو
 اقس أالص نويعلا ميشت و

 نآ اذإ عيجشلا لسابلا انإ

 % نبا نلأ

 ةضيبلا اوفشك ذإ هيخأ يلاومو

 وفك رمش له فوفطلا ليتقو

 بيلكل ةر
 ء

 ق

 حت

٣٥٧ 

 انايحأ هربق براوتب ت

 ا_نافجأل ١ حر

 اناكو نامزلا يف ناك أ ربخ

 ١ عمل 7
 َ ح

 ا نالزغلا لزاغي شيعب

 انادفغألاو زونكلا ىوهيو

 اناطلس ىعن يع ا ذلا ةهأذخغ

 اناردغ امتلا حفست ًأيعان

 اناخد ءامسلاو ضرألا ةرك

 انانذع ىوجلاب صخ دقو ن

 اننجشثأ ىسألا نم تكاشتو

 اناهدام هئزر نم اهاهد دق

 انامثع ىلع هل يباتكاك

 انان سألا رشكي بلك ماغ

 انابرقع هتمش نم فتح ساك

 انابج افغتح قسي مل هادر

 انانتسلا زه هيف نيح اءوفك

 اننبيسش اولس هلاوفك

 اننا سرفلا سرغي وهو هل



 اطلس بدنلا ىضق امو يبرو ال

 هتأابل “ُّقتالهادعو

 اوعالطأف مهبرح وني مل وهو

 هيلا ادغ ذإ مهءوسي ابل اوأرف

 وحصلا ا هلكأي موسجلاو مهاه

 نيملا رظن ام نيح قفألا ادغف

 اك نمو نامع ىمعلا باصأو

 يكحي ةمايقلا ألإ موي يأ

 عمدلا حفست نيعأ ريغ ىرت ال

 رحلا متأم يف لاجترلا ناسحلاك

 اماهت يداعألا ت كد دق هأ

 هليبس نمو هولتاق حبرلا بلط

 مصخلا مدب امهنع نزحلا اعلخ

 سنأ قاريإ دعب مصخلا ىرقو

 اك نم ملسي املاس ىرتأ
 اودع يقبيو ديعس يلامو ال

 ازح أل ابرح نشي موي لك

 دلل عمسلاو ظاحللا لازي ال

 لبست مل بحسلا اذإ هفك كلم

٣٥٨ 

 انانبلا ضع هنم مصخلا ىوس ن

 اناجهلا يصوي نبجلاب أبرض هيض
 ]٩٤٧[ اناودع مئاوع نيفسب

 اناطيشلا هبرحو هوصع ا

 اناوجرأ مهعييجن يفاو تب

 ا نارملا مهامد يقستو ت

 انادبألا ةبي يربزه

 انانع هنم رارشلا ريطيف

 انناميإلا فرعيال ماهسب

 اناولأ هداوس يجي

 انامع بشي هناكمإب ن

 انافاو هُيعن موي ءزر

 انادلولا بيشي لو هو

 اناسحلا لاجرلا يردزت وأ ن

 انالهب وأ سدق وأ أريش و
 انارسخلا اوفناص رأثلاب

 اناكم مصخلاكرتي ملف

 انناحرسلاو بارغلا اهانكس

 انايغطلا كرتي مل أودع ن

 اننعجشلا عرصي أ

 انازحألا لتقيو يداعألا ب

 اناحيرلاو حورلاو هادن ره

 ذول تناك

 ١ ا ه ددل اق
 ه م

 ا ١ ا - ١3 ذل `



 اسيوأ يكحي دهزلا يف ه وخأو

 احيبسمت ةنجلا عطقي لزي مل
 ثرل ةلاسب ىغ وللا يف هلو

 دلا رص __ ذر هنايدوذ كلم

 ذع ذل ح 2 ذو ملا دن ذ دح

 ءاتيالامهب هدعن ءيش لك
 اذه و أذ اورصناف دزألا ينب اي

 اودع نورت نم ماه اوبرضاو

 أت مل دجلا مراوص اذ ىلعف

 دمحلاو مكدجم نازيم اذ ىلعو

 اناورشونأ الدع يكاحيو
 انارق هراهن ينغيو

 انناض ةلاسبلاب دسألا كرتي

 انامحرلا هلدعب يضريو ني

 اناكمإلا مدعن مل اناك ثيح

 انام نع هلانم ى

 اناوخإ متشع ام اونوك مث

 ]٥٤٦[ انادت وأ ىأن مكنع أيمساق

 انار مراصلا اهيأاي فل

 ا'أانازيملا هلقثب يضر

 : اتيب٢ ١ اهددع ،ةيزمه هديصقب ناطلس نب ملاس ديسلا هدلو تيثر دقو

 ءازع ميلحلا ًرحللو ءازع

 ىلوألا يقل دق نمب قال ئتف لكف

 ه نودري لهنم الإ ف تحلا امو

 هل هنإ ىرثلا ءرملا ركني لهو
 مدعم رغث نم ركنلا نوكي فيكو

 الس رجألل ميلستلا نكي نإو

 هالبوةحرتهتتأام اذا

 ايعو ًآنع ايندلاو دقفلا نم

 ءاسنو ابلا عيباني لاجر

 ءارث هيلإ لقني ملو داهم

 ءاوس هيف مغرلاب مهارثمو

 ا"ّءاكب نيلكلثلل اكبلا كرتف

 :ارعش ،رفاولا رحبلا نم شتيب نوعبرأ اهددع هةيئاب ةديصقب هتيثرو

 ةيخيراتلاو ةيبلألا قيزر نبا لامعأ يف ةدوجوم ريغ ةديصقلا هذه نأ انل نيبت قيقنتلاو ثحبلا دعب )
 .هذه هتطوطخم يف انل اهظفح ،ةعوبطملاو اهنم ةطوطخملا
 اهنم ةطوطخمل ةيخيراتلو ةيبدألا قيزر نبا لامعأ يف ةدوجوم ريغ ةديصقل هذه ن انل نيبت قيقنتلو ثحبل دعب ")
 .هذه هتطوطخم يف انل اهظفح ،ةعوبطملاو



 ابيدجلا مكعبر عمدلا اوقسا الأ

 رذع يأف بيحنلاب اوجضو

 اوبيجأ الأ مارغلا فته دقل

 الطيبع امد عومدلاب اوَحسو

 يلاعملا ملع ىدرلا فن دقل

 شعن سفنلاب ىدف ول يسفنب

 امرق مشلا ماركلا دزألا نم

 ىراوت اسل يتلخل لوقأ

 .بلق لك ملاس ءزرل قحي

 ا بولقلا مكبيج قشاوقشو

 ابيحنلا رذيدحوم لكل
 ابيشو أنابش نزحلا يعاود

 ابيضخهذفراذ دخ رداخي

 ابيصع هبادان موي حبضأف

 ابيجنةق اديس نمضت
 ابيط ءاجرألا هركذب عوضت

 ا بويجلا موقلا ققشو هانس

 ايبوذبي نأةبأكلا هبلقت

 ١) ( دب ١آا ح [ ا نم < : نمل تار ١٦ . ٩ ح 4 __ درق ىأ دل 0

 ابوكس ًأثيغ هناطلس ىتف هيفلح أرق نمحرلا ىقس
 ا بيهملا لوهلا هحور ىفوو

 ابونذلا وحمي دق وهف بوحو

 ("لبينمةقثهتر رواجو

 لضف ميسجب همسج سنأ و

 بنذ لك رفكو احم هنع و

 لدع سدب مانأل اداس دقل

 . ليوطلا رحبلا نم ۔ اتيب نوعبرأ و عست اهددع ةيئا ر ةديصقب هتيثرو

 ُرومت هنم ضرألا داكتو ىسأ

 [٩٤٩]'روفت مومهلاب اياشحلا نإف

 ريطي داكف احربلاب ريطت
 رودص قشت ٥ ارا زرل ىتف

 ُروغي هنم ميلا داكي باصم

 ىوجلا ىظل ضعب فطت ع ومدب دجف

 ىهنلاف نزحلل لذلا حانج ضفخو

 ابدان تنك نإ بيجلا قش كايإو

 )١( لص طوطخم نيجللا كئابس :دمحم نب ديمح ‘قيزر نبا :يف ةديصقلا رظنا ٥٨-٥٩ ٦٠.

 )٢) قبزر نبا لامعأ يف ةدوجوم ريغ ةديصقلا هذه نأ انل نيبت قيقدتلاو ثحبلا دعب ١ ةبيبدأل

 .هذه هتطوطخم يف انل اهظفح ع وبطملا و اهنم ةطوطخملا ةيخبراتلا و

٣٦4 



 اروبق هترواج بارت نيهر ملاسو ارورس انم ؤرما وجريأ

 ريعس مانأللهادنفامأو ة تج هاّيحم كربخأ لست نإ ىتف

 'روثن نيضراقلا ريثي نأ يلإ ايحلا عمدم هلح اربق هللا ىقس

 )١( رورسو ه رضن ايهبلع ح ول ةمعنب فري اناسح ه اقلو

 . لماكلا رحبلا نم ۔“ اتيب نوعبرأ اهددع ۔ ةيمال هديصقب هتيثرو

 لاجآلا ىلع ةكحاض مهولاب لامآلا سواسوو ىنملا عدخ

 لايخ فيط نهب فوطي فرط اهلين قدصأ مايألا بهاومو

 .لآلا ءامبة همهم قارقر اهلهأ ةجهبو ايندلا ةماسوو

 لاوز راد يهو ةماقإلاب كل اندلا يف ةماقإلا ام عماطملا رذف

 لاوغألا للئابح تاقبوم كل بصان كرهد رورس نأ تلهجأ

 .لامعألا متاوخ نسحب ىظحت نأ كاسعف احلاص كسفنل لمعاف

 يلاعلا يذبلا رظن قرافمو قرافم بحت نم كلأب ملعاو

 لالحمضا ىلإ اهب نونطاقلاو اهسنأ ةقورو ايندلا يذ ريصمو

 لاجوألا نم جانهلئابحو هحابصءايض ىضق يذلا اذ نم

 لابلا ميلس اهمورأ هتكرت ةليلب تاب رهدلا يف يذلا اذ نم
 لابلبالبانمءيرما بلق ىدس هكرابت ايندلا ام تاهيه

 لاضفبلا ملسب تعجف امل اهحارتأ نم تدهاش ام لجأو

 :أه رخا وأ يف تلق و

 (١) ص طوطخم ‘ نيجللا كئابس ديمح ۔ قيزر نبا يف ةدي ةلا رظنا ٢٨٥-٢٨٨.

٣٦١ 



 هنزم نم هسمر نميهملا ىقىسف

 ى رولا ىلوأ ام فاعضأ هباثأ و

 هذلع لوخي وفع وذ هللأ و

 لألطه عمدبب ه رلع ي رذت

 لاون ون ضيموب مهبالتأو

 ) ( الاجحو كلئا رأ ب 4٨ ذع ي ذ

 :طيسبلا رحبلا نم ،اتيب نوعبرأو نانثإ اهددع ،ةيميم ةديصقب هتيثرو

 امد نويعلا يكبتلف ءزرلا اذ لمل

 ةمركم لك تضاغ ربكأ هللا

 ىرأ تسل بارحألا قرغ نم نآلاف

 امددودخلا يف يعمد لاس نإ ورغال

 تذفن دق ءاشحألاو مهلا حرطأ أ

 بول نم ربتصلا لامتحاب يل فيكو
 مصقنم ريغ اماوق نكرت امف
 همرضت ءزر نم هابلق رحاو

 اهعمدم ظاحلألا بكست مل فيكو

 اهلةرم ال انيف لا ةدارإ

 اهتمظعل ىوضر ىرأ تننظ امف

 هعدوت متلا ردب تمهوت الو

 ةلماح قانعألا ىلط تيأر ىتح
 تسمظطناو نيدلا تام هاليو تلقف

 ىدن مانألا يلوي نم ملاس دعبأ

 هتلقنل اننلا تلزلزت كلم

 امدهناو دجملا نكر عزعز مويلا

 ]٩٥٠[ امطتلاو ميلا رحب ُئَجْل ضافو
 املع هب ىوأ قهاش اجنلا ىللإ

 امدن يدي ينانسأ ضع تكتشاوأ

 امرض ىسلا هاوفأ وجشلل نهيف

 اممللا اهماملإ نم ضيبت دوس

 امشهناو ضاهنا آلإ مظع الو انم
 ابش هبلق ابلق عدبي ملظ

 امع حيحصلا نيدلا ةلقم تكش دقو

 امكحلا اهؤرُب يعي توبلا ةلعو

 امنع هداجمأ انل ريصي نأب

 امس روخصلا بالصأو بارتلا نطب

 املظلا كلهتسي أرمق ىرثلا ىلإ

 امكحلا ديسلا اذ اوبدناف هعوبر

 امركلاو زعلا ةانق تامأ دقو

 امقتسلاو باصوألا اهثروأو اهنع

 :اه رخ ١ وأ يف تلق و

 ةيبدألا قيزر نبا لامعأ يف ةدوجوم ريغ ةديصقلا هذه نأ انل نيبت قيقدتلاو ثحبلا دعب )١)

 .هذه هتطوطخم يف انل اهظفح ،ةعوبطملاو اهنم ةطوطخملا ةيخيراتلاو
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 ةرفغمو انسإ هللأ هبأثأ

 ه ہظعأ مض اربق فلللاب لبو

 اممألا هلضف أنلسأب باثأ امك
 () مجسنم ثيغلا نفج عمدم لّهنا ام

 :فيفخلا رحبلا نم اتيب نوعبرأو ةثالث اهددع ،ةيميم ةديصقب هتيثرو

 اموسرلا اوقساف لاونلا رحب ضاغ
 متينج امم دودخلا يف اورثناو

 اولسلا نفس ىسألاافص يف اومطحاو

 زحلا ىلوأ تيهد امك متيهد دق
 رألا هب بطخ ءوس هللا ىعر ال

 حبص موي هلبق فرطلا ىأر ام
 وجش عقن هل التغا اسل مث
 اميحج هنم ميعنلا لاحتساف

 ليوب اند
 ١ د أأ ث ا

 أأ ف جرت تدغو

 ذل اهافسو

 كلم لآلاو دودجلاو يبأب

 ىحنضلأف فتح سأك رهدلا هلع

 ملادبك ملاس ءزر عدي مل
 اسجألا يف كركف ترلأ ام اذإو
 ءرملا اهب زعي ىسألا يف ةقد
 اركفو أظحل مانألا يف ردأف

 العأ ءرملا اذإ ىوجلا لقأو

 الول وهف يسفنت او قوتف
 هللا ىقت الولف يعمدم اورذحاو

 ءزر وهف ىفولا يلوأ اوسأتف
 العف وجشلا يف ميركلا اندمحف

 ذر ١ بدا

 امويغلا لومهلا حضفت ًاعسلأ

 اميظنلا نامجلا ةجل ىهم نم
 ام وميهلا رسأ ء يرما مطح ن

 امروزيحلا ضقضقي بطخب م

 اموقلحلا غلبت نأ تداك حاو

 اميهب اليل نيلئئ قلا مهوي

 امييترصلاو هنول سانلا شحلأ
 اميمح هنم نيعملا لاحتساو

 ]٩٥١[ امولحلا كديوأ دشرلا فسني

 اموجن عومدلا رثني ملو ر
 اموسجلاو هدقف مظعلا مضقي
 اميدن تايجشملل بلق لك

 امولك مومهلا ةعقو نم وكشت

 اميسج ابطخ نلمتحا تلق م
 اميلسملا غيَللا يزتعي امك

 امومع صوصخلاب وجشلا دجت
 امومس ميسنلا جمو اسفن

 اميقع احير ناك شرعلا يذ فطل
 اميحج يانتلقم هترجأ
 اميئللاو هميرك انفرع دق

 خ دأ ا ٨ د ا ذمم ( 39 اميمذلا ل

 ةيبدأل ١ قيزر نبا لامع أ يف ةدوجوم ريغ ةديصقلا هذه نأ انل نيبت قيقدتلا و ثحبلا دعب )١)

 .هذه هتطوطخم يف انل اهظفح ةع وبطملا و اهنم ةطوطخملا ةيخي ةيخيراتلا و
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 :اه رخا وأ يف تلقو

 وفلا كلأسأ دابعلا هلإ اي

 لأسي ال موي يف راثعلا هلقأ و

 اميعنلا و هل ىضللا و اذغ ز

 ندع باح_{شأ تيقس ام هقساأ و ا"أْ موتخملا كقيحر وأ ابرض

 :تلقف ،طيسبلا رحب نم ،اتيب نيثالثو ةينامث اهددعو ،ةّينون ةديصقب هتيثرو
 اناب دق ظحلا نعظف نانبلا اوضع

 اوركداو تاحارلاب ردصلا اومطحو

 انل نإ ناولسلا ىلإ اوليمت الو

 اوظتماف نزحلا يعاد سانلا اعد دقل

 انرظاون ىمهت ذإ سانلا فلكو

 اخأ باصملا حيرابتب ىأر امف

 ةبطاق ناجشألا ىلإ اناعد اسل

 ةهفاشم اننيلاق لاق دقل ىتح

 مكلضف تايأ تدغف متيفاو

 مكسفنأ وجشلا روحب يف لزت ملو

 ةيهاد مالحألا تده مكنمو

 تفسكتنال قفألا سمشل تلجت ولو

 ةدئام جترت اهمؤوش نم ضزألاف

 ىتف لك ليولاب اهرهظ يف حيصي

 ًأخر ىهو حيرلا تممشول ئرما ينإ
 ةقرحم يهف يعومدو مكايإ

 ارصب ىمعلا ءاد نم للا ملسال

 انافجأ تاذللا افجل اوحرقو

 اناكام تاحارلا نمز نم عبرلا يف

 اناولس ناولسلل رحبلا ىري أابلق
 انات شو بيش هتوعد رسأل
 اناجرم فارذتلا تطقاسنف أر

 اناًَوخ وجشلا يف هتوعدل انم

 اننادحوو تافارز هيلإ انرط
 اناد ذخأ ق ذرلل م كرد را

 اناهرب حيربتلاب فوصت نمل

 ]٩٥٢[ انالعإو أرارسأ بسرتو اوفطت

 انالهثو ىوضر تحطان ول هت

 انابام سمشلا عاعش لاقي ىتح

 انازحأ لاحلا ناسلب يكتشتو

 انالذجو ًاماتسب كلئارعلا ىشغي
 انارين ردصلا قيهشب اأهتددر

 اناب ءرما فك اهفكفكي وظف

 اناتهت عمدلا لهي مل ملاسل

 )١( ص طوطخم ‘ نيجللا كئابس :دمحم نب دمح 0‘قيزر نبا : يف ةلماك ةديصقلا رظنا ٦١٠-
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 انأ رقو احيبس_ت ل دللا ح طق و

 (اناسحاو الضف ىرولا باثأ امك

 ةلقوحو اليلهت حبصلا لصاو مك

 ةرغغمو اناسحإ هللا هبأاثأ

 :لماكلا رحبلا نم ،اتيب نوثالثو ةينامث اهددع ،ةّينون ةديصقب اضيأ هتيثرو

 ناسحإلا سملق ضاخغ موبلا

 دقف ةكلهم قعصلا دعب قّوتف

 ةرسح كفرط عومد راضن ًبنذأو

 ىسألاو كرهد وجشلا بايث سبلاو

 ةبأك كنم تاحارلا ىلع ضضعاو

 ادغ دقف كيو حونلا تويب رمعاو

 أردذاص ةبآكلاب كريفز لعجاو

 ناميإلاو نمألا دوط كدناو
 نازحألا ةمايق كيلع تماق

 ناجشألاو ملا ران ظاوشب

 ناولسلا قرابش بايث علخاو
 نانسأ اب تاحارلا ىلع أاضع

 ناكزألا متهم راخفلا تيب

 نأ ميمح نم مشعلتلا د نع

 4 نأ ر دكأ هلل نالققلا اهلقثب ناوهلا تكش دي

 :ارعش اهرخآ يف تلقو

 ينافجأ ايحّس يف ا ينافجأ

 )٢(
 ةنزم نم هربق نميهملا ىقسف

 ناوضر ىلإ هيلهأب يضفي هناوضر ذإ ناوضرلا هباثأو

 هللا لالطأ وه ذل ، مامإلا نب ناطلس نب ديعس مامهلا ةريسل يراكذت نع تفقو و

 نيتسو عست ةنس يهو “ ةياغلا هذه ىلا ‘ هيبأ ةريس ركذ نم يغ ارفا عم ،هء اقب

 نأ لبق ةايحلا دبق يف وه نم خ رؤملا خ رؤي ال و ةايحلا درق يف ةفلأ و نيتئامو

 ٦٦٤ - ٦٦٥ - ٦٦٦. ص ،هسفن ردصملا :يف ةلماك ةديصقلا رظنا أ

 ٦٦٦ _ ٦٦٧ - ٦٦٨. ص ،هسفن ردصملا :يف ةلماك ةديصقلا رظنا ا"
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 نئاوك هدي ىلع ثدحت ،رهلا يف هتماقإ ةدم يف ذإ ،ةايحلا ديق ريغ يف ريصي

 وه نمل ،رذعتم خرؤملا خيراتف ،خرؤملاو خرؤملا ىلع ىفخت ،تايارجو اياضقو

 الإ بيغلا ملعيالو بيغ ىتأ ام فشك دعب ،يتأي ام فشك هنع ذإ ، ةايحلا ديق يف

 ةايحلا ديق يف هودجو نم اوخرؤي مل .نيخرؤملا نم فلخلاو فلسلا امنإو كلا

 مهجهنم اذه ىلع انركذ امك ةايحلا ديق ريغ يف راص اذإ ،هنوخرؤي لب ]٩٥٣[

 .اذه الإ حّصي الو ،مهبهذمو

 مع دغ يفام ملع نع يننكلو هلبق سمألاو مويلا يف ام ملعأو

 فرشلا يف لاثمألا هب برضت ،كلملا مامإلا نب ناطلس نب ديعس مامهلا ديسلا امأو

 ،مهنادفأ كلمف ،ىدّرلا سأكب مهاقسف ،أرحبو أرب ىدعلا براح دقل ،لاضفألاو

 ىلع ءارفصلاو ءاضيبلاب داجو ،أرهق مهبلغو ،أرسق هل اونعزأف ،مهناطلس لصأتسأو
 الو .هيلع مهتنسلأ تنأو هيلإ فاصنإلا لهأ بولق تلامف ،لالقإلاو راثكإلا لهأ
 نادلبلا ءاليتسا يف هنود نامع لهأ نم نيضاملا كولملا نإ ،تلق اذإ يلوق دعبي

 لاطأو .هكلم هللا دلخ ،نانثإ كلذ يف فلتخي ال ،هنود مركلا يف مهو ،نادفألاو

 انقزرل اذه نإ ،دارو حنج يف داسحلا فونأ مغر ىلع لوقي نأ هناسل علوأو ،هرمع

 .هالعأ رمحألا دادملاب ةباتكلا لقن اذهو ،دافن نم هلام

 رهش نيرشعلاو سداسلاو ءاعبرألا موي باتكلا اذهل يريرحت نم غارفلا عقو دقو
 .هدب طخب ۔ قيزر نب دمحم نب ديمح ريقحلا هفلؤم دب ىلع ه ١٢٦٩ هنس .۔ مرحم
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 سماخلا ءزجلا سرهف
 ةحفصلا _ عوضوملا
 ١ ...... يصورخلا دمحم نب ناسغ نب ملاس

 ريشب نب رمعم نب دشار نب دمحم نب ديعس حيصفلا بيدألا خيشلا

 ٣٠ ..روهشملا رعاشلا يدزأل يدمحيلا يصورخلا يرشغلاب فورعملا

 ٤٨ ............................. يصورخلا دمحم نب رصان دجمملا خيشلا

 ملاس نب دمحم نب ملاس لاوحألا وبأ غيلبلا حيصفلا بيدألا ةقثلا خيشلا

 ٥٧ .................................... روهشملا رعاشلا ي دزأل ا يكمرللا

 ٦٨ بيغلا رعاشلا يتاملسملا يلوعملا ناميلس نب رصان نب فيس مصألا خيشلا

 نماثلا بابلا
 امو ةيناطحقلا نيطاسألا نيطالسلا مهكولمو ةينامعلا ةينميلا ةمشلا ركذ يف

 ٣٧...نئادملاو ىرقلا يف ةعياشملا نئاوكلا نم مهمايأ يف نئاك

 ٧٧.......يئانهلا ينميلا يدزألا ىدنلجلا دابع نب دوعسم نب ىدنلجلا

 هللا ةمحر ،يضابألا يصورخلا يراشلا يدزألا بعك نب ثراولا مامإلا

 ٨٣ ......................................................................... هلرفغو

 ٨٨ ...... يدزألا هللادبع نب ناسغ مءامإا

 ٩٠ يدزألا ديمح نب كلملا دبع مامإلا

 ٠ ٩ ......................................... يدمحيلا ريفج نب انهملا مامإلا

 ٩٤ .. كلام نب تلصلا مامإلا

 ٩٦ ................................................... ميمت نب نازع مامإلا

 ١٠٨ .... .............. يدنكلا ديزي نب دمحم ٫ءامإلا

 ١١٠ ل ديلولا نب دشار مامإلا
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 ةحفصلا _عضوملا  

 ١١٧٨ يصورخلا ناذاش نب ليلخلا مامإلا

 ١١٨ ... ...... ديعس نب دشار مامإلا

 ١١٨ ديعس نب دشار نب صفح هءامإاا

 ١١٩ ...... يلع نب دشار مامإلا

 ١١٩ ل رباج يبأ نب ىسوم مامإلا

 ٠ ١٢ ...................................................... دمحم نب شبنخ ,مامإاا

 ١٢٠ ...... شبنخ نب دمحم مامإلا

 ١٢٢ ......ي .........۔.... يراوحلا نب كلام مامإاا

 ١٢٩٠ رماع نب سيمخ نب نسحلاوبأ مامإلا

 ١٢٩٠٠ باطخلا نب رمع ,مامإلا

 ١٣٥ ......................................................... فيرشلا رمع ه٫امإا

 ١٣٥ .... رمع نب دمحأ مامإلا

 ١٣٦ ل مالسلا دبع نب دمحم نسحلا وبأ مامإلا

 ١٣٦ يليعامسإلا ليعامسإ نب دمحم مامإلا

 ٣ ١ دمحم نب تاكرب مامإلا

 ١٣٩ نرقلا دمحم نب هللادبع مامإلا

 رصان لداعلا مامإلا روهظ ىلإ مهريغو هنهابنلا نم نيرخأتملا كولملا ركذ

 ٤٥ ١ .. هللا همحر دشرم ،نب

 ٨٦١.......هدعب نم ةمألا ركذو يبرعيلا دشرم نب رصان مامالا روهظ

 ٦ ٣ ٢ ل . فيس نب ناطلس مامإلا
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 ةحفصلا عوضوملا

 ٢٢٣٧ . ناطلس نب بوعلب مامإلا

 ٢٤٢ ...... .............. ناطلس نب فيس ,مامإلا

 ٢٤٨ ...... فيس نب ناطلس ,مامإلا

 ٢٥٨٦ ...... ناطلس نب انهم مامإلا

 ٢٥٨ ل ...... برعلب نب برعي مامإلا

 ٢٦٢٠ ل . ناطلس نب فيس ٫ءامإا

 ٢٧٧ ... .................. ريمح نب برعلب مامإلا

 ٢٨٤ ...... يبرعيلا دشرم نب ناطلس ٫ءامإا

 ٢٩٢ ل يديعسوبلا ديعس نب دمحأ مامإلا

 ٣٢٢ .... دمحأ نب ديعس مامإلا

 ٣٣٤ ...... ديعس نب دمحأ مامإلا نب ناطلس ناطلسلا
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