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 ةو

 ةلقتسم ابتك ا اودرفأو برعلا ءاملع اهب ع لا مولعلا نم بسنلا ملع

 هذه لوصأ نع ثحبلاو لئابق لإ مهنمز ميدق ذنم برعلا عزوت نايب ىلع هرادمو

 .لئابقلا هذه مالعأ باسنأ ركذ عم ،ذاخفأو نوطبو رئاشع نم اهنم عرفت ام نايبو لئابقلا

 ضعبل نوكي دقو ،ممألا رئاس نيب نم ةيبرعلا ةمألا هب درفتت داكت ملعلا اذهو

 .ممألا عيمج ةيانع قوفت ملعلا اذه برعلا ةيانع نكلو ةيلبقلا افوصأ ركذب ةيانع ممألا

 درن اننإف هيف فيلأتلا ةرثكو برعلا دنع ملعلا اذه راهدزا ببس نع انث اذإو

 هتلت يلا روصعلا يف مث الوأ يلهاجلا رصعلا يف ةيعامتجالا برعلا ةايح ىلإ كلذ

 ةيعامتجا ةدحو ةليبقلا هيف فلؤت ايلبق ًاعمتج ناك مالسإلا لبق يبرعلا عمتجاف

 عضخت ةيسايس ةطلس ةمث نكت مل و ،اههايمو اهيعارمو امب ةصاخلا اهنطاوم ال ،ةكسامتم

 ةلودك ،ةيبرعلا ةريزلا فارطأ يف تماق يلا تاليودلا ءانثتساب لئابقلا هذه اه

 تبقاعت يلا لودلاو ،دجب يف ةدنك ةرامإو .قارعلاب ةرذانملا ةلودو ،ماشلاب ةنساسنفلا

 .ةيبرعلا ةريزلا يبونج يف مكحلا ىلع
 ظةوادعلا ةلص نايحألا بلغأ يي ،ضعبب اهضعب ،لئابقلا هذه ةلص تناكو

 كالتماو توقلا بسك ءاغتبا تاراغلا نش ىلع موقت تناك ذئرصع برعلا ةايحو

 ءاغتبا اف ةرواجلا لئابقلا ىدحإ ىلع ريغت نأ نم ةليبقلل دب الف املا دراومو يعارلا

 ناودع نم نوللا اذه لبقتي تقولا كلذ ف فرعلا ناكو .اهئانبأل توقلا بسك

 مل يلا ةفعضتسلا ةليبقلاو اأنجهتسم وأ اركنم ارمأ هاري الو ىرخألا لئابقلا ىلع ةليبقلا

 انل لثعو .هئاردزاو ام يلهاجلا عمتجا فافختسا عضوم نوكت وزغلا ىلع ىوقت نكت

 بلس ام دادرتسا نع نيزجاعلا هموق ءاجه يف فينأ نب طيرق رعاشلا لوق ةرظنلا هذه

.هنم



 انابيش نب لهذ نم ةطيقللا ونب يلبإ حبتست مل نزام نم تنك ول

 اناه نإو ءيش ي رسلا نم اوسيل ددع يوذ اوناك نإو يموق نكل

 وزغلا ةايح ،يومألا رصعلا ف شاع دقو ،يلغتلا يماطقلا رعاشلا انل روصيو

 :لوقيف ةيلبقلا ةايحلا ماوق تناك قلا

 انناك ثيح بلس ًرهزوعأف ليبق ىلع نرغأ اذإ نكو

 اناح ناح نم هنا ةّضو لالح ىلع بابضلا نم ن رغأ

 اناخأ الإ دحب مل ام اذإ انيخأ ركب ىلع انايحأو

 هذهو ،اهنطاوم يف ةرواجتم لئابق نيب ةيلبق فالحأ ذئرصع موقت تناكو

 يف ضرعتت تناك فالحألا هذه نكلو ،اهتفيلح ىلع ةليبقلا ءادتعا مرت فالحألا

 .دوهع نم اهنيب عقو ام ضقن لإ نايحألا ضعب

 ، رصعلا كلذ يف ةيداصتقالاو ةيسايسلاو ةيعامتجالا ةدحرلا يه ةليبقلا تناكو

 فارعألا هذه نع جرخي نمو ةليبقلا ءانبأ عيمج اف عضخي يلا اهفارعأ اف تناكو

 اذإو ،اهئانبأ ةيامح نع ةلوؤسم ةليبقلاف .هل ةليبقلا ةيامح رسخيو علخلاو درطلل ضوعتي

 ةليبقلا ىلع بجو مهدحأ لتق اذإو ،ناودعلا اذه در اهيلع بجو مهنم دحأ ىلع يدّععا

 كرتشت ةريرحلا يق)) :روثأملا لوقلا ةطبارلا هذه لثعو ،ةةيدتعملا ةليبقلا نم هل رأثلا

 .((ةريشعلا

 لجرلاف ،ةيلبقلا ةيبصعلا ةرئان روهظ اهجئاتن نم تناك ةيعامتجالا ةايحلا هذه

 انه نمو .امولظم وأ ناك ًاماظ مهنم لكل رصتنتو ،افاجر يمحت ةليبقلاو ،هتليبقل بصعتي

 نيذلا اهاّسُن ةليبق لكل ناكو ،اهيلإ يمتني نمو اهبسن ةفرعم نم ةليبق لكل دبال ناك
 .ةلزتم ىلعأ اف لعو ىرخألا لئابقلا اهبسنب رخافت ةليبقلا تناكو ،اماسنأ نوظفحي

 لجو ،اهباسنأ لوصأب ةقيقد ةعساو ةفرعم مالسإلا لبق برعلل نكي مل هنأ ىلع
 سيق ىلإ ةيمتنملا لئابقلاف ،لئابقلا ضعبب اهلصت يلا بسنلا ةلص وه هفرعت تناك ام

 .ىرخألا ةيلبقلا لوصألا لإ ةيمتنملا لئابقلا كلذكو ،ًاضعب اهضعب فرعي الثم ناليع

 لضافت ال ،ةوخإ ةفاك نيملسملا لعجو ةيبصعلا يعاود ىغلأو مالسإلا ءاج املف
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 تأدبو ةيلبقلا ةيبصعلا نأش فعض اهريغ ىلع ةليبق ةراغإ عنمو ،ىوقتلاب الإ مهنيب

 .ةيلبقلا ةمحللا لخ ائيشف ائيش لحت ةينيدلا ةمحللا

 عمتجي هتينب يف َلظ يومألا رصعلاو مالسإلا ردص يف يمالسإلا عمتجلا نكلو
 ةاكزلا عمجو مهتليبق تاقدص عمج نوفلكم مهو ،اهؤافرع ةليبق لكل ناكف يلبق

 ةفرعم يرورضلا نم حبصأ ءاطعلا ناويد باطخلا نب رمع أشنأ الو .ةلتاقملا دينجتو

 امئاق يلبقلا ماظنلا لظف ،شويجلا دينتو اهاجر ىلع ءاطعلا عيزوتل لئابقلا باسنأ

 .اهمظنو اهرماوأل عيمجلا عضخي ةدحاو ةيمالسإ ةلود لظ يف نكلو

 صّصحخ راصمألا ترّصُم املف ،امئاق يلبقلا عزوتلا اذه لظ يومألا رصعلا يفو

 .ءاطعلا عيزوتو شويجلا دينجتل اليهست ،اهزتت ةطخ ةليبق لكل
 باسنأو مهتليبق باسنأ نوظفحي ءاملع كانه ناك يمالسإلا رصعلا ذنمو

 ريبُجو ،بلاط يبأ نب ليقعو ظ قيدصلا ركب وبأ الثم مهنم رهتشاف ،ىرخألا لئابقل

 .نورخآو ،ةفيذح نب رماع مهجلا وبأو معطم نب
 تينع ءاملعلا نم ةفئاط نيح دعب ترهظ ممهماسنأ ةفرعم لإ موقلا ةجاحو

 ظفحب اوفرع نيذلا نيباسنلا نم ةعامج نع باسنألا اوذخأ دقو ،لئابقلا باسنأ نيودتب

 ديزي نب فتنحلاو يرذعلا سوأ نب راّخنلاو ،ةلظنح نب لفغد :مهنمو باسنألا

 .مهريعو

 يفلؤم رهشأ رهظف ،ةرجهلل ناثلا نرقلا فصتنم ذنم باسنألا نيودت أدب دقو

 هوبأ ناكو ،(ه٢٦ ٤ ٠ ت) يلكلا بئاسلا نب دمع نب ماشه وهو باسنألا بتك

 ةريثكلا ماشه بتك نم انيلإ لصو دقو بسنلا ءاملع نم كلذك بئاسلا نب دمع

 نميلاو دعم بسنر) باتك نم ناثلا ءزجلاو ،©«بسنلا ةرهمج باتك نم لوألا ءزجلا

 :فيلأتلا ق ناهاجتا ةث ناكو ،باسنألا ف فيلأتلا ىلاوت مث .عوبطم امهالكو .ربكلا

 باسنأ ف بتك فيلأت امهيناثو ،لئابقلا نم ةليبق باسنأ ف بك فيلأت امهدحأ

 ورمع نب جَّرؤم :يلكلا نبا دعب باسنألا ف نيفلؤملا رهشأ نمو .ةماع برعلا

هللا دبع نب بعصمو ،مآلَس نب مساقلاو يشرقلا بهو نب بهوو ، يسوسلا



 نباو ،يرمتلا ربلا دبع نب فسويو ، يسلدنألا مزح نباو راكب نب ريبرلاو ،يريبزلا

 .ريثك مهريغو يدنشقلقلا سابعلا وبأو ،نودلخ نباو ،يسدقللا ةمادق

 ،ةدئابلا برعلا :ةثالث ماسقأ برعلا ميسقت ىلع ىمادقلا نوباسنلا ىرج دقو

 لئابق عيمجف ،نويناندعلا مهو ،ةبرعتسملا برعلاو ،نويناطحقلا مهو ةبراعلا برعلاو

 نم لكو .ناطحقو ناندع امه نيريبك نيلصأ دحأ ىلإ مهدنع عجرت ةيقابلا برعلا

 لإ عرفتي ناندعو .لئاصفو رئاشعو ذاخفأو نوطبو لئابق لإ عرفتي نيلصألا نيذه

 :امه نيريبك نيمذج لإ كلذك عرفتي ناطحقو ،ةعيبرو رضم امه نيريبك نيمذج

 .ريمحو نالهك

 هللا ركذ دقو ءاملعلاو ءاهقفلا ىدل ثحب عضوم تناك باسنألاب ةيانعلا ةيضقو

 سانلا اهيأاي{ :ةيركلا ةيآلا يف لئابقو بوعش ىلإ سانلا ماسقنا زيزعلا هباتك يف لاعن

 دنع مكّمركأ نإ ه اوفراعتل َلئابقو ابوعش مكانلعجو ه ىنأو ركذ نم مكانقلخ الإ

 ١٢٣[. :تا رجحلا] .{مكاقتأ هللا

 نإف صمكماحرأ هب نولصت ام مكباسنأ نم اوملعت)) :هلوق قي لوسرلا نع رثأو

 ثيدحلا ريغصلا عماج لا) .رثألا يف ةأسنّم ،لاملا يف ةارثَم لهألا يف ةّبع محرلا ةلص

 ال هنإف مكماحرأ اولصت مكباسنأ اوفرعار) :ًاضيأ هلوق و هنع رثأو ٣٣١٩(. مقر
 تناك نإو ،تلصو اذإ ام دعب الو ةبيرق تناك نإو ،تعطُق اذإ محرلاب برق
 نم اهلإف مكبسانم اوملعت)) :اضيأ هلوق اي هنع رثأو ١١٥٤(، عماجلا) .ةديعب

 ٠ ٣٣٥(. عماجلا) .((مكنيد

 هب نولصتام مكباسنأ نم اوملعت)) :هلوق ،كؤْ باطخلا نب رمع نع يورو

 .(٥ص مزح نبا ةرهمج) .مكماحرأ

 يف ((برعلا باسنأ ةرهمج) :هباتك ةمدقم يف لوقلا يسلدنألا مزح نبا لاطأ دقو

 .ملسم لك ىلع أضرف هنم ابناج لعج دقل تح ،بسنلا ملع ىلع فوقولا ةرورض
 ملع ىلع فوقولا ىلع ثحف ،باسنألار) هباتك ةمدقم يف ناعمسلا لعف كلذكو

.ةمج دئاوف نم هل ال بسنلا
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 نولا ملسم نب ولام ند ةملس
 ( ه٦ _ ه ق (

 .ةباُسَل عرو ُم ، يراحصلا يبوَعلا يدزألا ًميهاَرْبإ نب ملئسُم نب ةَمَلَس

 . يول ْمْلُكَتُمو ، لوصأ ةيقفو

 ترهتشاو ، ناَمُع ةّنطابب راحص لامعأ نم بقوع ةيرقب - رهظي اميف - دلو

 -رؤلملا يأر ىلع _ ة حاط ب نم هنوكلف دزألا لإ هؤامتنا امأ ، امهيلإ هبسن
 ابيحاطو ، يبايسلا دوعس نب دمحأ خيشلا يأر ىلع كيتلا ب نم وأ _ يشاّطبل

 . دزألا لإ نوعجري مهلك ع ءانبأ ثيتعلاو

 . «ميهاربإ يلأ» ب ُهتَنْكَت بتكلا ضعب يف ذريو 'رذنُشلا يبأ" ىنكي

 . هبراقأو هترسأ ةيقب نع ائيش ملعن الو ، وار ةيقف اع ؛ ميهاربإ نب ملْسُم : هدلاو

 ثلاثلا نرقلا رخاوأ لإ هبسن نم مهنمف 6 هرصع ديدحت يف تاساردلا تفلتخا

 «باسنألا» باتك يف هسفنل اهدح لا ةياغلا ىلع اًدامتعا يرجملا عبارلا لئاوأ وأ

 رم مهنمو ، (٤١١ص ١/ ج) ه ٢٣٤٥ ةنس ىلإ ءافلخلاو كولملا ءاَمْسأ ركذ نم

 لإ يمتنت رداصم ىلإ هعوجرب اًسانئتسا سماخلا لئاوأو عبارلا نرقلا لهأ نم هلَعْحَب

 لئاوأو سماخلا نرقلا ءاملع نم ُهُدُعَي نم مهنمو ، اهدعب ءاج ام نوُد ةرتفلا كلت

 )٢/ ٢٣٤( باسنألا هباتك يف ( ه٦٥٤تر) يسلدنألا مزح نبا نع هلقنل سداسلا

 ذهب هنيب ام عم ، ءايضلا هتعوسوم يف (ه٥ ٠٥ تر) يلازغلا دماح يبأ نع هلَقَن و

 . ةريخألا ةياورلا هذه انه دمتعن ُْحَنو . ميناَكلا دْعُبلا نم

 ىقلتو ، ةفرعملاو ملعلاب ىناَمُعلا رطقلا هيف ََهَدرا رصع ي ًاشَل دقف ؛ لك ىلعو

 «ءايضلا» هباتك ف هنع هتاّيورَم نم ائيش تأ دقو خ هدلاو لي ىلع 1 هميلعت

ے ےس ِ



 ُعرؤُمْلا ك ذيو ، ( ٢59 ٥/ ٦٢٧ ٢۔، ٤/٨ 5 / ١١٥ / ع : الثم رظنا (

 َيرََهلا شرق نب ديعس نب نسحلا يلَع ابأ ةيقفلا يضاقلا هخايشأ "رم نأ يشاطبلا

 ( ه٣٥٤ت ) يونلا
 دلبو ، َبوَع هسأر طقنو هدلب نيب َلَقَنت دق يتوعلا نوكي كلذ تي اذإو

 دق هتالتنت نأ دُك ؤي ام انيديأب سيلف مومعلا ىلعو ، ىَوزَن ةمامإلا ةمصاعو هخيش

 . يقيرفإلا قرشلا يق ةَولك لهأب هلاصتا نم دجوي ام مغر ، نامُع ةرصم تدعت

 ةحاسلا تنغأ يلا ةيقاسلا ةسردملا لإ _ ايركف ىتوعلا يمتنيو

 ، ثيدحلاو هقفلا لوصأو ةغللا ملع يف اهعلضتب اَهَل تدهش ةمق تامل ةينامعلا

 وه يذلا ةصاخ ةكرب نبا لاوقأبو ةماع مهئارآب هفيناصت يق دهشتسي ام اريثك وهو

 ق دادم نبا َدَرْوأ دقو ؤ ةرشابم ال ةطساولاب هل اًخيش 7 ةسردملا كلت ديمع

 لوقيف ، يتوعلا ىلإ ملعلا لقتنا اهقيرط نع قلا دانسالا ةلسلس «ءاملعلا بّنسَن ةفص»

 ، ةلا همحر [اذك] شيرق نب ديعس خيشلا نع ملسم نب ةملس رذنملا وبأ لَمَح » :

 راتخللا نب دمع لمحو ، ءاهقفلا نم هريغو رات نب دمحم نع شيرق نب ديعس لمحو

 لمخ نب يلع نسحل ١ وب أ لمح و خ ن ايسبل ١ يلع نب دمخ نب يلع نسحل ١ ب ا خيشل ١ نع

 دمح نب هللادبع نعو ناورلا نسحلا ِلأ نب دمع خيشلا نع بهللا مصألا يل نب

 نب ناسغ - كلام يأ نع ملعلا لمح ةك رب نب لمخغ نب هللادبعو ] امهريغو ةك رب نب

 نباو يب ,علا نب نأ ريب يهف ، ةلسلسلا رخآ لإ »... نالّصلا ضخل ا نب دمخ

 نأ عم.، يتوعلل ارشابم اًحيش نكي مل ٌيوْيسبلا نسحلا وبأ حو ، لاجر ةثالث ةكرب
 ( ١٤٩/٣ ءايضلا ) هدعب م نود دانسإلا ةلسلس لوأ يف همسا ركذب يفتكي ريخألا

 ), ١٠/ ٩ ءايضلا ) . هنع لقنلا دنع «انخيش» ب هنيو

 الو ، ضومغلا نم عون اهبوشي ينامعلا خيراتلا نم ةبقح يف يبوعلا شاع

 ريغ ( ه٤ ٥٤ت ) يدمحيلا ديعس نب دشار مامإلا رصع َكَردأ دق ناك نإ يردن

 ،ه٣٥٤ ةنس يلع يبأ هخيش ةافو خيرات لإ اًرظن ُهَدْعَب س كردأ دق كش ال هنأ

۔ هرصع ديدح ق ةريخألا ةياورلا ىلع ادامتعا



 : مه ةمئألا نم اهمكح ىلع َبَقاَعَت م نأ دجي كاذنآ نامع خيرات يف رظانلاو

 . ه٥٧٤ .٤٧٠- ينس نيب ام لإ ه٤٤ا٧ ةنس نم : ناذاش نب ليلخلا

 ّ كر لبق نم هرسأ ببسب هَمامإ تللخت دق ةمامإ نأ تاياورلا ضعب ركذتو

 . هديؤي ليلد لإ رقتفي ءيش كلذو

 ي امك ٤٧٦ ىللإ ه ٤٧٠ ٤٧٥ يتنس نب ام ةرتفلا يف : ىلع نب دشار

 ةنس ىلإ كلذ ىدعت اهضعبو ىرخأ ف امك ٤٩٦ رأ . تاياورلا ضعب

 . ه ٣

 . ه٥ ١٠ ةنس ىلإ سداسلا نرقلا لوأ نم : ماشه نب دمحم نب شنح

 . ابيرقت ه ٥٥٦ ىلإ ه٥ ١٠ نم : ناسغ يلأ نب دمح

 ةمل نا ، نامع يحاون نم ف رط ىلع ةَنهاََلا كلم ءادتبا تدهش اهسفن ةرتفلا هذهو

 ةنس ْيَح ) دمحم نب رمع نب ناهبن دّمَحُم وبأ ناطلسلا مهنمو ، اهرثكأ ىلع ْنُكَ

 ( ه٩٤ ٠ ةنس يح ) ناهبن نب رمع نب برعي بزّوغلا وبأ ناطلسلاو ( ه ٦

 . مهريغو ( ه١٠٥ ةنس يح ) نابت نب رَمُع نب دّمَحُم ناطلسلاو

 يتوعلا بتك يف ةراشإب - يصقتلاو ثحبلا مغر _ رفظأ مل كلذ عمو

 ةايحلا ي هل رود يأ رداصملا تبث ال امك ، هنامزب نيطالسلا وأ ةمئألا دَّحأ ىلإ

 ١ . نامعب ةيسايسلا

 توكسل مهب هلاصتاب عطقن ال انكل ، نامع ءاملع نم ةلمج يتوعلا رصاع

 يراَجلا رصن نب دمحأ نب نسحلا يلع وبأ يضاقلا : ءالؤه نمو ، كلذ نع رداصلا

 (ه٢٠٥ت ) يحلا رباج يبأ نب رمع نب دمحأ ركب وبأ يضاقلاو ( ه٢٠٥ت )
 دمحم هللادبع وبأ يضاقلاو ( ه٥ . ٤ت ) لضفملا نب دمحم نب دمجأ ركب وبأ خيشلاو

 نب دمحم خيشلا عرشلا نايب بحاصو ( ه٠٥ . دعب ت ) يرسلا ىسيع نب

 نب ىسوم نب داجن يضاقلاو ( ه٨٠٥ت ) يرزرتلا يدنكلا ناميلس نب ميهاربإ

 . ( ه٣١٥ت ) يحلا داجن

،مهنم دحاو مساب رداصلا انديفت ال ذإ ، مهريغ نأش مهئآشف هتذمالت امأ



 يبأ َدُمْلَت ديفي يذلا عرشلا نايب نم يتآلا صنلا نم هجتنتسن نأ نكمي ام ىوس

 وبأ يضاقلا هنع لأس امم » : هيف دَرَو ذإ ؛ هيلع ناميلس نب ديعس نب داده ناميلُس

 عرو ُمْلا هدكأ ام وهو .« ... ملسم َنب َةَمّلَس رذُّملا ابأ ديعس نب دادح ناميلس

 نم لعلو .( ٥٤٤ - ٣٤٥ص/١ج ) نايعألا فاًّحْثإ ي داَدَهل هتَمَجرَت ف يشاطبلا

 يدنكلا ىسوم نب هللادبع نب دجأ ركب ابأ خيشلا فنصملا بحاص هتذمالت

 رهوجلا : الثم رظنا ) . هبتك نم عضاوم ةدع يف هنع لقن دقف ، ( ه٧٥٥ت )
 .( ٢١/٨، ٣٥، ٧٤؛ ٠/١٠ 6١ ١٠١ ١١٦ فنصلاو ؛ ٢٢-٢٤، ٥٤ رصتقللا

 ىلع هن لوألا فصنلا يف يفوتو ، سداسلا نرقلا لإ يتوعلاب رمعلا دتما

 . هتافول اددع اخيرات فرعن ال انأ ريغ ، ليواقألا رهظأ

 :هراثآ نم

 باسنألا ف ةدام : نىتدام هتابنج نب مضي ُفَّتصم : «باسنألا» باتك ) ( ١

 هثيدح زكرو ، ةيناندعلاو ةيناطحقلا لئابقلا باسنأ هيف دروأ ةيخرات ىرخأو

 رابخأ : لثم ةقباس رداصم ىلع دمتعاو { اهيلإ هئامتنال نامع لئابق ىلع

 نبال قاقتشالاو ، ( ه ٤ ٢٠ ت) يلكلا نبال بسنلا ةرَّهُمَجو 4 يمرجلا

 ( ه٦٥٤ت ) مزح نبال برعلا باسنأ ةرهمجو ، ( ه ٣٢ ١ت ) ديرد

 ، ةل َنيرصاَعُملا ةباسنلا ضعبل هعامس و هتهفاشُم نم دافتسا امك ، اهريغو

 )١٧٢/١( يتوعلا ( يحاطلا وأ ) يحاضلا ملسم نب ميهاربإ قاحسإ يبأ لثم

 للختت "لا تاياهنلاو تايادبلا ليلدب ، ةتوافتم تارتف ي هفلأ هنأ رهظيو

 د َع هنأ امك ، هقيسنتو هميظنتو هبيترت ق اللخ َسُكَع ام وهو ، باتكلا

 ةرجشلا» و «باسنألا حضوم» ر «باسنألا» لثم ، باتكلل ةفلتخم ءامسأ

 ، هدعب ءاج نمم هريغ وأ خسان نم فرصت نكي م نإ اذه ۔ «باسنألا ف

 . هعضاو هعضو امك هلاح ىلع باتكلا ظفحت ل رهدلا تابلقتم لعلف

 نم ريثك يف هتاطوطخم ترشتناو ، ةعساو ةرهش هعوضوم ىق رهتشا هنأ ديب »
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 نم هدعب ءاج ل ةجحو اًمامإ راصو . ملاعلا ي بتكلا رودو تابتكملا

 يي هتدام لصأو الإ نامعلا خيراتلا ين فلؤم نم امف ، نينامعلا نيخرؤللا

 وأ ةينامعلا باسنألا ق فلؤم نم مو ، يتوعلا باتك نم ىلوألا راودألا

 .« هل مامإ يتوعلاو الإ باسنألاب متهم

 : يتوعلل باسنألا باتك تاطوطخم نم ةلمج لإ انه ريشن و

 نوتسنوج ةخسنب ةفورعملا ، ارتلجنإب )14٣/70/77)[( مَّرد ةعماج ةخسن ١.

 تَحسُن ؛ ٨٢450/4٢( ط .٢ ) مفر تحت ، يلصألا اهكلّمَتُم لل ةتس

 هللادبع نب دمحم نب ێغلادبع : طخب ؛ ه٩٨٠١ ىلوألا ىدامج ٢٩ يف

 . يعفاشلا يشرقلا يموزخملا يرصبلا

 نم ةارتشم يهو ٥٠٠١٩ مقرب ؛ ةيسنرفلا ةينطولا ةبتكملاب سيراب ةخسن ٢.

 نب دشار نب عيبر نب يلع : طخب ؛ ه٥١١١ مرغ ٥ يف اهخسن مت ، رابخز

 . يمهسلا ناحرس

 ٣. مقرب ؛ ةرهاقلاب ةيرصملا بتكلا راد ةخسن ٢٤٦١ ، يف اهخسن مامت ٢

 ؛ يقاتسرلا يربغألا دشار نب دمحم نب دشرم : طخب ؛ ه٠٣١١ ناضمر

 شيفطا قاحسإ وبأ اهيلع قلعيو ۔ يصورخلا ىجي نب كرابم نب سيمخ خيشلل

 نأ انيلع قشف ، هفيرحت ةرثكو هتعاشبل مهفي ال داكي هطخ نأ الإ »: هلوقب

 هلل رمألاو ، ائيش هنم ححصن « .

 ٤. مقرب ؛ اينولوب ي فوكاركب ينطولا فحتملا ةخسن )٧]آ.٢٨٠٦(6

 خيراتب رابز يف تخسن ١٣ نابعش ١٢٥٣ و رساي نب ديعس : ملقب ؛ ه

 يلوعلا فلخ نب رصان نب ديعس : يضاقلل ؛ كوربم نب ديعس نب ناميلس .

 ٥. مقر نودب ؛ نامع ةنطلس / ىَّورَنب يفيسلا خيشلا ةبتكم ةخسن ،

 خيراتب ةخوسنم ٢ لاوش ٨ خيشلل ؛ يمايرلا ديعس نب دامح : طخب ه

 : لاعسلا يرزعلا دومح .

نامع ةنطلس / ةفاقثلاو ثارتلا ةرازوب تاطوطخملاو قئاثولا راد ةخسن ٦.
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 نب ديعس : طخب ؛ ه٥٥٣١ رفص 4٩ : اهخسن خيرات ، ١٨٥٨ مقرب ؛

 . يربعلا ديعس نب ميهاربإ : خيشلل ؛ يراغدلا دمح نب هللادبع

 نامع ةنطلس / ءارمحلا فقو ةخسن ٧.

 ديعس نب ناحرس : يتوعلا باسنأ نم اودافتسا نيذلا نامع يخرؤم نمو

 ةيخيراتلا هتافلؤم رئاس يف قيزر نباو ، ةمغلا فشك يث يوكزإلا يلعوبمأ
 ١/ ٢٠، ٣٢، ٣٤، ٣٥، ٤٧، : الثم رظنا ) نايعألا ةفغ يف يملاسلا رونلاو

 حيشلا ةمج ةدافإ هنم دافأ امك . ( ٨ ٤٩ ٥١ ٤ ٥، ٦٨ ٢٣٣، ٢٣٤

 . نامع لهأ باسنأ يف نايعألا فاعسإ يف يبايسلا دومح نب ملاس

 بهاذملا نم مهريغو ةيضابإلا ءارآل ةعماج ةيهقف ةعوسوم : «ءايضلا» باتك

 ةيبدأ ةغبصب ةغبطصم ، قيقحتلاو ليصأتلا ةوقو ثحبلا قمع عم ، ةيمالسإلا

 تاحلطصملل يوغللا حرشلاو اهتناصرو ةرابعلا نسح يف ْتّلَمَت ، ةزراب

 . باوبألاو لئاسملل ديجلا بيترتلاو

 ، نيملا راثآ سورذ» نم هرصع يي هدجو ام ببسب «ءاضلا» يت رعلا َفلأ

 « هيلحتنمو هيبلاط ةلقو ، هيلُّمحتمو بهذملا باهذو ، نيدلا زاثأ سرمطو

 هقفلا عيضاوم يق عرش مث ، هقفلا لوصأو ةديقعلاو ملعلا ف باوبأب هحتتفاو

 . باتكلا ساسأ يمه قلا

 لإ ةلاحإ نيباتكلا الك يف دجن ذإ ، ةنابإلا فيلأت عم ءايضلا فيلأت نمارت
 نيتعو سرلا نيتاه عضو ىلع افكاع ناك يتوعلا نأ » لإ ريشي ام ، رخآلا

 هنأب اضيأ يحويو « ةلخادتم ةينمز ددم يق قيقد جاهنمو ةحضاو ةطخ قفو
 ۔ ى س 'س و ۔ س س م ٠ ۔ے ىس ۔

 ي َسّرَمَئو هعالطا َرَّحَبَئو هرداصم تعسوت نأ دعب هتايح رخاوأ يف امه غرفت
 . فينصتلا

 ةغلب لزن نآرقلاو» : ٧٣٢ص /٢ج ي هلوق دجب الثم ءايضلا باتك يفف

 ديكوتلاو ، زاَحْيلاو ةلاطإلاو ، زاَجَملاو ةقيقحلا اهيف برعلا ةغلو ، برعلا

 ، عاستالاو ةياكحلاو ، رامضإلاو ةيانكلاو ، راركتلاو فذَحلاو ، راصتخالاو
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 ءارغإلاو ، ميخرتلاو قاقتشالاو ، عابشإلاو ماشإلاو ، عابتإلاو ةراعتسالاو

 ، لودعلاو لادبإلاو ، لوقنملاو راوحلاو ، بولقلاو دادضألاو ، ماغدإلاو

 ، ريغصتلاو ميظعتلاو ، ريخأتلاو مدقتلاو ، ةدايزلاو صقنلاو ضيراعلاو

 ظفلب بئاغلا ةبطاغو ، دحاولا ظفلب نينثإلاو ، نينثإلا ظفلب دحاولا ةبطاخو

 لكو ، هب هببس ركذو هببسب ءيشلا ركذو ، بئاغلا ظفلب دهاشلاو ، دهاشلا

 انُهاه هدعأ ملف ، ةنابإلا باتك يف هتركذ دقو ، نآرقلا هب ءاج دق كلذ

 ) . ةنابإلا باتك تاحفص نمض ةعزوم اهلك عيضاوملا هذهو . «راصتخالل

 . ( ١٢٢/١-٣٦١ رظنا

 لجر زع هللا باتك يف ىدلا» :٢٠١ص /٣ج ق هلوق ءايضلا ف دجن امك

 ( ٥٨٦/٤ ةنابإلا رظنا ) . « ةنابإلا باتك يف وهو ، اهجو رشع ةعبس ىلع
 باتك يف ةعيشلا ريسفت تركذ دقو » :٧٥١ص /٣ج يف هلوق اضيأ هيف دجنو

 ( ٣/ ٣٠٦ ةنابإلا رظنا ) .« ةنابإلا

 خيشلل خوسنملا - ءايضلا نم ثلاثلا ءزحلا نم طوطخملا يف اهدجب ةرابع ةو

 ىلع فاخأ : لاق هللا همحر رمع نعو » : ةرابعلا صنو ، ٢٤ص = يشاطبلا

 ةقرلا هب دارأ اغإو ، ُهَل اًراقتحا ريغصتلا اذهب ذرُي ل و . بُيَرُملا نيدلا اذه

 :ديبل رعاشلا لاق امك روهشم فورعم مهمالك يفو 6 ةقفشلاو صاصتخالاو

 لىدش `١ل : اداغ - ؟ أ %٭%٭٭+٭ س . 1 - - ّ ٤
 2 رم د يسر تب

 ًّ ًّ ى ّ

 يسل يقش ايو يخأ اي

 . ( ١/ ٣٣٥ ةنابإلا رظنا ) .« ةنابإلا باتك نم دَّرفُم باب يف تركذ دقو
 نع هثيدح دنع ءايضلا باتك لإ ٢/٣ ٧ ةنابإلا ق يتوعلا ليع لباقلا يقو

 دوعسم نب هللادبعو رمع ثيدح هنمو ... » : لوقيف ةلا يهو _ ةريغلا

 نإ ءايضلا باتك يق هتركذ دقو ، اهئايلوأ ضعب اَقَع دق تلت لا ةأرملا ف

 دروي ٦٢٣/٣ رخآ عضوم يقو . ( ١٣١/١٥ ءايضلا رظنا ) « هللا ءاش

 باتك يي وهو )» : هلوق هعبتي مث «...ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك» ثيدح

نع هثيدح دنع كلذكو ( ٦٦/٣، ٧٦ ءايضلا رظنا ) . « هللا ءاش نإ ءايضلا



 لاوقأ - وغللا يأ هيفو» : لوقي ٢٢٣/٤ ةنابإلا باتك يف وغللا ةدام

 . ( ج ءايضلا رظنا ) . « ءايضلا باتك نم نامألا يف اهركذ

 دجنف ، رخآلا باتكلا عوضوم لل قرط نم لخي ْمَل نيباتكلا الك نأ ىلع
 ظافلأ ريسفتب اًصاغ ءايضلا دجنو ، ةَلَمْجُم هقفلا لئاسم نم افرط ةنابإلا يق

 عيمح ترسف دقو » : ءايضلا ةمدقم ي يتوعلا لوق هدكؤي ام وهو ، ةغللا ص

 اينغتسم نوكيل ، بيجع عمو ، بيرغ ظفل نم باتكلا اذه ي ركذ ام

 يذلا باتكلا عوضوم لصأب هريكذت عم .« هريغ لإ عوجرلا نع هريسفتب

 نأ ىلع » : الئاق ةمدّقُمْلا يف هئيدح عباتي ذإ ؛ هلجأ نم َفّنْصو هيلع ي

 . « هقفلا وه هل عوضوملا ضرغلاو هب دوصقملا ضرقلا
 نيب نامُع ةنطلسب ةفاقثلا و ثارتلا ةرازوب اًءزج ١٨ ءايضلا نم بط
 قيقحت ريغ نم ؛ م٦٩٩١ / ه٦١٤١ _ م١٩٩١ / ه١١٤١ تاونس

 ال ذإ اًغزج ٧ عوبطللا نأ ةقيقحلاو ، باتكلا ءازجأل بيترت ريغ ىلعو

 مدع لإ ةفاضإ ، ميقرتلا ي عقو أطخ ببسب ، اهنيب عباسلا ءزجلل دوجو

 . ةطوطخم لازت ال هنم ءازجأ ةمثف ، هلامتكا

 ق يملاسلا رونلا كلذ دكأ امك ، اءزج ٢ غ ن هنأ نامع لهأ دنع رهتشاو

 ق ركذ - ةبراغملا ءاملع نم _ يداربلا ةمالعلا نأ الإ 3 ةيضرملا ةعمللا

 ةلاسرلا ف لوقي وهف ، كلذ فالخ باحصألا بح امهيف ديق نيتلا هتلاسر

 يي هنأ نوركذي ؛ ءايضلاو » : ةقراشملا بتكل هدادعت دنع ةَرَصَخُملا

 هنم رافسأ ةثالث ىلع تقوو ، ارفس وأ اءزج نوسمخ ةماتلا ةريبكلا ةخسنلا

 ؛ ءايضلا باتكو)» : ةلوطملا ييف لوقيو . « ريبك مخض اهنم دحاو لك

 ، اءزج نوعبرأو فين ةماتلا ةريبكلا ةخسنلا نم برغملا لإ لصو هنأ نوركذي

 ديحوتلا ق ءازجأ ىلع لمتشي رفس لك ، ماخض رافسأ ةثالث هنم تيأرو

 فرشأ نم وهو ، كلذ ريغو ماكحألاو عويبلاو ضيحلاو قالطلاو ةالصلاو

 هللو ، ءايضلا باتك نع رصتخم ؛ رونلا باتكو . ةوعدلا لهأل هيأر فينصت

- ١٦



 ًّ ۔ {۔ ه
 َجَرْخَتسا فيكو ! ءايضلا نع رونلاب هتيمست يف هتَراشإ َقَشْرأ ام ! هبحاص رد . ذ

 ارون َرَمَقلاو ءايض َسمشلا لَعَج يذلا وه ل : لاعت هلوق نم ةرابعلا هذه

 هًمَسُم قباطم امهنم دحاو لك نإ يرْسَعلو (٥سنوي) لزانم َُرَدَو

 عم ۔ اهدنع فوقولاو لمأتلاب ةريدج هيتلاسر يف يداربلا ةرابعو . «هانعم

 . نيعضوملا ي فلؤملاب هخرصت مدع ةظحالم

 ةقيقح يهو ، ةيبرغملاو ةينامعلا تابتكملا يق ةرثعبتم ةطوطخللا ءايضلا خسنو

 يف يكلاملا سيخ نب رماع كلام وبأ خيشلا ىتعا دقو۔ قيقحتلاو عمجلاب
 نم باكلا نم ةعبرأ وأ ةثالث بلجو ، ءايضلا خسن عمج ةريخألا نينسلا

 لقو . اءزج نورشعو ةثالث هئازجأ نم هدنع عمتجا هنأب ليقو ، هخسن لجأ

 .ءايضلا نع لقن نم ولخي - ايبرغم وأ ايقرشم - ايضابإ ايهقف اباتك دجت نأ
 : ءايضلا ىلع ترجأ قلا لامعألا نم

 دنعهركذ درو دقو ، ءايضلا باتك نع رصتخم ، رونلا باتك ١.

 بحاص لإ هتبسن يف ةحيرص ريغ هترابعو ، هنع مدقتملا لقنلا ق يداربلا

 نب نامثع دمحم يبأ خيشلل وه نآلا فورعملا رونلا باتكو ، هريغ وأ ءايضلا

 دنع دوصقملا وه نوكي نأ ادج دعبأو ، ( ه١٣٦ت ) مصألا هللادبع ِلأ

 . ريغ ال ديحوتلا باوبأ يف صلاخ هنأل ، يداربلا

 يصورخلا سيمخ نب دعاج ناهبن يبأ سيئرلا ةمالعلا تاقيلعت .آ

 نمض ةط وطخ دجوت ، ءايضلا باتك نم ددعلا باب ىلع ( ه٧٣٢١ت )

 راثآلا بابل ق اهنم ءزج عبطو ، ةدح ىلع ةَدَرقُم اهضعب يو ، هتبوجأ

 ق ملكتلا لإ ناعد » : ةلدمحلاو ةلمسبلا دعب اهتمدقم يف لوقي . يغئاصلل

 روصقل ؛ فيلأتلا نع زجعلاب رارقإلاو فارتعالا عم = ءايضلا نم بابلا اذه

 ال يذلا لا ءاضق - فينصتلا نع م ةزيرغلا فعضو مهفلا ةكاكرو ملعلا
 باوبأ لافقأ ُديلقإو دمع وبأ اهيف فلتخا يلا ةروصلا دوجوو ، الوأ هل ًدَرَم

ضغل انم ا ز دص [ ام هشك ُهل ت ابا وجو 6 اين ا هبف لل ا هج ر ديعس وب أ مولعل ١



 ىلع هيبنتلا راص تح ،اًضْعَب هُضْعب يعذَتسِي ُمالكلا لَرَي ْمَل مث . انلاث َنلئاّسلا

 نب دمحأ ليلجلا خيشلا اهنم بناج ةسارد ىلإ قرطت دقو . «اضرع اهماكحأ
 . « بدألاو لوصألاو هقفلا نيب يتوعلا » نع هترضاَحُم يق يليلخلا دج

 ام ىلإ اًدانتسا ُشاطبلا خرملا هاًمَس اذكه ۔ ءايضلا ءايض باتك ٢٣.

 ق َدَرَو ؛ دمحأ نب دمح ديسلا ةبتكمب ١١٢٤ مقر لمحت ةطوطخم يف هدجو

 : اهرخآ

 : باتكلا خيرات يف هللادبع نب ديعس نب رمع نب ديعس هلل ريقفلا دبعلا لاق »

 هماركإ هبر "رم هبرل باتكلا م َت
 س س ًّ

 ُهماعنإ هل هج ربز هيدي ىدحإب نملو

 بذ لك بلقل ء 7 نم ء ايضلا وهر

 ماهس مولحلا ىَدَل شيطت ال طيبر بط
 ىدلا يذ َةَمََس يمثقلا تفلا انتودق فيلأت

 هماظنو ه رئ اًعرفو الصأ ىرولا قاف

 ةروبرم لحن هب مولعلا ن نف لك نم
 ُهُمالعأ هدوُجل نيفال ق ةروشنم

 ىدللا لجَئ دمحم ماما ناويد هيلإو

 ُهُماظن تاغللا نم بيرغلا َعَمَج دق داًدَم

 ُهُماَمَت يشعلاب اًسمح ناك ةبورعلا م موي

 ُهَماَرص مصألا ري رهشا نم تيقب ع

ُهُماوعأ تلَخ ذإ نيئم نم مست دعب "رم



(٣( 

 اَدَح اَمَو كارألا نتف ق َءاَقرَو تدمع ام

 . « ُهُماَمغ لهتساو َقْلأَت قرب امو داح

 يف وهو ، عطقنم هلوأ باتكلا اذهو » : قبس م ىلع اقيلعت يشاطبلا لاق

 نرقلا ءاملع نم دادم نب دمحم خيشلا رعشب اريثك دهشتسيو ، هريغو ظعرلا

 لوق هيلإ ريشي امك ؛ ءايضلا ءازجأ ضعب نم هسبتقا هفلؤم نأكو ، عساتلا

 : خسانلا لوقو ، روكذم ربغ هفلؤمو . ءايضلا نم ءايضلا وهو : خسانلا
 ءايضلا باتك هب ىع اغإ .. ىَدنلا يذ ةملس يمنقلا تفلا انتوق فيلأت

 ربدتف هفيلأت نم ءايضلا ءايض باتك نأ عي الو ، يتوعلا حيشلا هفلؤمو

 . ( ٢/ ٢٦٠ نايعألا فاغتإ ) .«كلذ

 ةيفرصو ةيوخو ةيوغل ةورث هايانث نيب مضي مخض فنصم : «ةنابإلا» باتك

 هَعَضَو ، ثيدحلاو ريسفتلاو هقفلا مولع نم اناولأ يوحي امك ، ةنيت ةيتوصو

 ةيبرعلا لئاسم ةشقانم ىلع هماقأو ، برعلا ةغل لوصأ يي اساسأ يتوعلا

 . اهيلإ عوجرلا لهسيل مجعملا فورح ىلع هتدام َبّتَرو ، اهاياضقو

 ىح بناجلا اذه يق تافنصملا مهأ ةيوغللا ةعوسوملا هذه يف فلؤملا دمتعا

 ف ةلصفم ةطوسبم اهيلع فوقولا ُرُسْشَي دق ةقيقد اياضق اهيف قاسو ، هرصع
 راعشأو ةيوبنلا ثيداحألاو ةينآرقلا دهاوشلاب ةرخاز اهلعجو ، رخآ ردصم

 يي ءايضلا عم ةنابإلا فيلأت نمازت لإ ةراشإلا تقبس دقو ، مهلاثمأو برعلا

 . ودبي اميف هتايح ينس رخا وأ

 : نيتطوطخ ىلع اًدامتعا اًنيصر ايملع اقيقحت اًّققع باتكلا عط

_ ٩ ١ _
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 نيب ؛ يصقشلا دايز نب رمع نب هللادبع خيشلا طخب ةمات لوألا -

 . ه ٩٨٤ -۔٧٦٩ خنس

 رماع خيشلل يمرضحلا دجام نب ناميلس ملقب ؛ ةصقان ةيناثلاو -

 . ه٣١ ٤٣ ةنس يكلاملا سيمخ نب

 ، ةفيلخ مركلادبع : ةرتاكدلا نم الك تمض ةيندرأ ةنج هقيقحتب تماقو

 وبأ رساجو ، داوع نسح دمحو ، رارج حالصو ، نمحرلادبع تصنو

 تادلجب ٤ يفن باتكلا ردصو ، ندرألا ةيبرعلا ةغللا عمجب ءاضعأ نم ؛ ةيفص

 ةنس نامع ةنطلسب ةفاقثلا و ثارتلا ةرازو نع ةبيشق ةلُحبو ةمخض
 باتكلل ةعبط تجرخأ دق نمز نم ةارزولا تناكو . م٩٩٩١ / ه ٠

 . ارداص نأ تثبل ام اهأ ريغ ، ةحداف ةيعبطم ءاطخأ ىلع لمتشت

 نأ دبب هلوق 7 مسي ل باتك نع ًالقن هفاحإ يف يشاطبلا خرؤلا ُرُك ذيو

 نبا ) ةخسن يو ( بذهلا نبا عماج ) باتك مث » : ءايضلا باتك ركذ

 عي - لوألا نم حصأ وهو ، ةعطق نورشعو ةعبرأ ، هؤايض وهو ( ضبهذلا

 فلأ يتوعلا ةمالعلا نأ رثألا اذه راشأ دقف» : يشاطبلا خيشلا لاق . «ءايضلا

 رثعن م فسألا عم نكل ، بهذملا نبا ءايض : هامسأ اباتك ءايضلا باتك دعب

 . ها « تافلؤملا نم ريثكلا دقف امك دقف هلعلف ، هنم ءيش ىلع

 ثلاثلا ءزحلا ف تدجو كل ، كلذ تبثأ يذلا ردصملا يردأ ال : تلق

 نم هلعل باتكلا ريغ نمو » : هصن ام ٦٤ص ءايضلا باتك نم عوبطلا

 ةدنجب دونج حاورألا نأ مالسلا هيلع هنع دوعسم نبا نع بهذلا نبا ءايض

 ريغ ضماغ كلذ عيمجو ، ٥٦ ص طوطخملا يي ةدراو اهسفن ةرابعلاو .«...

 . حيرص

يردأ الو ، ةيضرملا ةعمللا ق يلاسلا نيدلا رون هيلإ ُهَبسَن : «ةمامإلا» باتك



)٦( 

)٧( 

)( 

)٦( 

 ۔ نيدلا لوصأ حيضوت ناسمنلي هيلإ الّسْرأ نْيلُجَرل اهبتك : هيلإ ةبوسنم ةريس
 هذهو . ماقلا يضتقي ام بسح زاجيإب امًهَباجأف ، نيملسملا ليواقأ َحْرَشَو

 نب نمحرلادبع خيشلل خوسنملا ءايضلا نم ثلاثلا ءزجلاب ةقحلم ةريسلا

 تاحفصلا يف هعم تعبط دقر ، ه٠٦٢١. ةنس يشاطبلا برعلب نب دًّمَحُم

 نكميام تسيل رومأ لإ اهيف راشأ هنأ ركذلاب ريدجو ، ةريخألا عبسلا
 كلاذ ركذ ءاقللاب ا ًرَم تم هنأ امهربخأو ، اهنع َكَّسْسأف ، ةبتاكللاب هراهظإ

 ةخسنلا بسح ةريسلا فصو وه اذه . !! اًسيحصت امه ُهَنَشُكو اخرصت

 يلع لإ اهَهَجَو ةريس : اهأ حصأو اهنم متأ ةخسن يق تدجوو . اهيلإ راشللا

 قرشب ةَوْلك يف ةيضابإلا خياشم نم امهو ؛ يلع نب نيسحلا هيخأو يلع نب
 يق يهو . هتديقع مه حَرَشو ، يضابالا بهذلا لوصأ اهيف مه نيب ، ةيقيرفإ

 اري وأ اهفعضب ةقباسلا ةخسنلا ىلع وبرت ، ةحفص ٦

 ازراب سداسلاو سماخلا نينرقلا يي ةولكو نامع نيب لصاوتلا ناك دقو

 فاحتإ : الثم رظنا ) . كلذب دهشت اصوصن خيراتلا انل ظفَح و ںالاعفو

 . ( ١/ ٤٠٢، ٥٧١ نايعألا

 مهل حضوأ ، هرصع لهأ ضعب نع اهعفر لئاسم ىلع اباوج هبتك قيلعت
 قيلعتلا اذهو . ها ْمُهَييَع مهيلع ركنأو ، هرظن ةهجو نيبو ، هيأر اهيف

 ام ريغ يف دجويو ، ٤٥ -٩٣ص /٢ج «تاباوجلاو ريسلا » نمض عوبطم

 . ريسلا نم ةطوطخم ةخسن

 . مالسإلا ماكحأ ةفرعمو نيدلاب كسمتلا ىلع مهَُحل ؛ هيدلو لإ ةلاسر

 . اهيلع علطأ ل و ، يبايسلا دوعس نب دمحأ حيشلا اهركذ
 و &\۔۔ هر

 : هلوق هلوأ ، هيف ُهُحَدْمَي «ءايضلا» هباتك لوأ ف تبثم رش 7

 بدأ نمو ملع نم هيف امب مركأ ٭٭٭٭٭ يحأ بولقلا يف ءايض باتك اذه

 ٢٣ ١٨٥ ) ٠ ( : مقرب . ةفاقتلا و ڵا رتلا ة را زوب ةطرطخملا هذه نم ةحيحصو ةمات ةخسن دجوت ( ) ١

_ ١ ٢ - 



 بطقلا ةملظ نم ايضو ىمعلا نم “"٭٭٭ ىده هيف ناك ذإ ايضلاب هتس

 بكلا قَدلُِصأ نم هنش نصو هل ٭٭٭٭" ةفرعمو اح هب يسفن تصصخ

 طخب تدجو ، نيرشعلا غلبت وأ اتيب نيرشعلا نم برقي ةيئاب ةديصق يهو

 اهأ ءايضلا نم لوألا ءزجلا خسان ركذو ل خسنلا ضعب يف امك رذنملا يبأ

 ێتعملا وهو - يثراحلا دمح نب ملاس حيشلا اهنع تلأسو ، باتكلا بحاصل

 . هفلؤمل ةبوسنم ةخسن نم رثكأ ىف اهاندجو اذكه : لاقف - ءايضلا رشنب

 ، يتوعلا اهفنص ىرخأ تافلؤم لإ ريشت ةرابع باسنألا باتك ق تَدَرَو دقو اذه

 ءزجلا يف تدرو امك ةرابعلا صنو ، هيلإ ءيش ةبسن َلبق بولطم اهرمأ يف تنلاو
 ظلأ نأ ىلَمَحَو » : م٢٩٩١ / ه٤١ 2 : ةثلاثلا ةعبطلا نم -٣٠١ص / لوألا

 مكحلا يف ةمكحلا نيبي باتك انل مقت دق هنأل باسنألا يف اباتك ناويدلا اذه يي

 حضوم باتك تلعجو ، لسرتلاو بطخلا يف ةباطخلا مكحم باتك هدعبو ، لاثمألاو
 باتك هيليو ، تادفاولاو دوفولا يف ةغالبلا عتم باتك هدعبو ، ةطساو باسنألا

 ءازجألا ةعبرألا هذه نأل ، راَّمُسألاو ةهاكفلاو رابخألاو رداونلا يف بئارغلا 7

 . ماملا َملمَاَلَف » ) لصألا ق عطقنم ( .

 يي ةيخيراتلاو ةيهقفلاو ةيوغللا تاساردلا ملاعم نم ةملعم يتوعلا نأ صالخلاو

 ، هرابخأ مظعم مجارتلا بك تًوَط ملعلا ةمئأ نم مامإ نع ُنلُعُت هتافنصمو ، نامع

 نم نيزراب مالعأ ءانتعا ةيملعلا هتناكم ىلع ادهاش يفكيو 3 هقح خيراتلا ُهطَمغو

 .اهنم ةدافتسالاو اهتعلاطمو اهخسنو هبتك عمجب ةفرعملا يوذ

 نابيشلا دَّمَح نب كّرابس نب ناطلس / هَرْرَح

 ٥ ةدعقلا يذ ٤٢٣ ١ه / ٢٨ رياني ٠٣ ٢٠م

- ٢ ٢ _



  
 ققحملا / ملقب

 صللا "راسحإ . د





 باتكلا : الوأ

 بتكلا ةلمج يف فنصلا هفلأ يتوعلل ((باسنألا حّضوم)) وأ (©باسنألارر باتك

 ةطساو باسنألا باتك لعج هنأ هباتك يف ركذي وهو ،تش تاعوضوم يق اهفلأ تلا
 اباتك ناويدلا اذه يق مظنأ نأ ىلع ێلمحور) :هصن ام ١١٧(: ص) لوقي هتافلؤم نيب

 باتك هدعبو ، لاثمألاو مكحلا يف ةمكحلا نّيبي باتك انل مدقت دق هنأل ،باسنألا يف

 ةةطساو («©\باسنألا حّضوم)ر باتك تلعجو ،لسرتلاو بطخلا يف ةباطخلا مكخ))

 يق بئارغلا سنأرر باتك هيليو ،تادفاولاو دوفولا يف ةغالبلا عتم) باتك هدعبو

 ظفل يليو ،... لا ءازجألا ةعبرألا هذه نأل ،رامألاو تاهاكفلاو رابخألاو رداونلا

 .ضايب (ٍتلا)

 ةلمسبلا دعب لاقف هتمدقم يف هاوتغو باتكلا فيلأت يف هجه فلؤملا حضو دقو

 أدتبم نم ءيش ركذ ىلع لمتشي باتك اذه :رصعلا اذه لهأ ضعب لاقر) :دمحلاو

 ضرألا ناكُسو كلا هنعل ،سيلبإ رابخأ نم ءيشو مالسلا مهيلع ،ظةكئاللاو قلخلا
 نم ناك امو ،هيلع هللا تاولص ،مدآ ةصقو ،مالسلا هيلع مدآ هللا قلخي نأ لبق اهراّمُعو

 هدعب نم هدلوو ،مالسلا هيلع ،حون ركذ لإ ،مهتيمستو ،هدعب نم هدلو رمأو هنأش

 نم ،مالسلا هيلع ،حون دلو ركذو ،نافوطلا رمأو ،هموق لإ هللا هثعب نيح ،هدلو دلوو

 موق لك لوزنو ،ٹفايو ،ماحو ،ماس :ةثالثلا هدالوأ نيب ضرألا مسق نيح ،كلذ دعب

 ،ميهاربإ لبقو حون دعب تناك يلا ثادحألا نم ناك امو ،دالبو ضرأ يأ يف مهنم

 نيح مهرمأ نم ناك امو ،داع موق ثيدح نم مهدعب ناك امو ،امهيلع هللا تاولص

 ركذو ،هدعب نم هدلوو ،دوه نب ناطحقل مهدعب كلملا توبثو ،مهتيصعع هللا مهكلهأ

 .(مهتيمستو هدلوو ،هيلع هللا تاولص ،لبلخلا ميهاربإ

 باسنأ هركذ دعب ىرخأ ةمدقع. ىتأ لب ،ةمدقملا هذه فتكي م فلؤلا نأ ىلع

 احضوم ،ةلا دحو ةلمسبلا دعب )١١١( ةحفصلا يف لاقف ،هدلوو حرنو ،هدلوو مدآ

 باسنأ هيف تعجو باتكلا اذه تمظن نإف ،دعب اّمأرر :هيف هجو هباتك ىوتع

 مث (©....ةقبط نود ةقبط اهتلعجو ،اماطحقو اهيدعَم قارتفاو اهلئابق بُّمشتو برعلا



 ،نطبلاو ،ةرامعلاو تبشلا :يهو اهنم عرفتي امو ةليبقلا تاقبط كلذ دعب ركذ

 نب دعم بسن ركذب باسنألا ف تأدبور) :لاق مث ،ةريشعلاو ،ةليصفلاو ذخفلاو

 نأ رأ ملف ا ادمع انُيبن مهنم نأل ،ناطحق نب برعي بسن ىلع هتمدقو ،ناندع

 مدق دقو ،©بسنلا لهأ ضعب لعف امك ،ناطحق نب برعي دلو باسنأ دعب هبسن ركذأ
 نب برعي نأل همدق هنإ لاقو ،ناندع نب دعم ىلع ناطحق نب برعي بسن ركذ

 .ةيبرعلا ملكت نم لوأ ناطحق

 نب برعي بسن مهعبدقت باسنألا بتك يفلؤم ضعب ىلع بيعي فّصللاف

 نب دعم نم ا هللا لوسر ناكمل مهفلاخي وهو ،ناندع نب دعم بسن ىلع ناطحق

 .ناندع

 دعب لقتناو ،حون دلو نم لئابقلاو بوعشلا نع ثيدحلا كلذ دعب فنأتساو
 ضعب ركذ ىلإ كلذ دعب لقتناو ،امهبقعو ليعامسإو ليلخلا ميهاربإ ركذ ىلإ كلذ

 دايإ بسن مث ديدش زاجيإب رازن نب ةعيبر بسن ركذ اهدعب دروأو ،ةيناطحقلا لئابقلا

 هأدب رخآ باب ىلإ لقتنا ةرشابم هدعبو ، ةق دمع بسنب كلذ دعب ىتأو .رازن نب
 هيف ركذ ال باتكلا رئاسو .نميلا مهو ،ناطحق باسنأ :هناونع لعجو هللا مسا ركذب

 .ةيناطحقلا باسنألل الإ

 مهنم أ هللا لوسر نأل ،ناندع نب دعم باسنأب ءدبلاب اندعو فنصللاف

 بسن ركذ ىلع رصتقاو ،أَمات ًالافغإ رضم باسنأ ركذ لفغأ رمألا عقاو يف هنكلو

 داكي باتكلاف .دايإو ةعيبر الإ ناندع نب دعم باسنأ نم ركذي لور ك هللا لوسر

 رضم باسنأ لافغإ ببس نع لءاستنو .ةيناطحقلا باسنأ ىلع افقو هتلمج يف نوكي

 ،لاط دق هباتك نأ دجو لهف ،لافغإا اذه اببس دجب الف ناندع نب دعم نب رازن نب

 انيلإ تهتنا خلا باتكلا خسن نأ وأ ،هموق مهو ةيناطحقلا باسنأ ركذ ىلع رصتقاف

 .لافغإا اذل اعنقم ًاليلعت كلمأ ال نإ قحلا يف .رازن نب رضم بسن اهنم طقس دق

 باسنأل اراركتو ةفلتغ تاياورب رابخألا ضعبل أ راركت باتكلا ق نأ ظحاليو

 ناك فتصللا نأ راركتلا اذه ليلعتو مهنع ثحت نيذلا لاجرلا ضعبو لئابقلا ضعب
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 دصم يف هدجي مث رداصملا دحأ نم أربخ لقني دقف كش رداصم نم هباتك داوم ذخأي

 .هركذ ديعيف رخآ

 ٠و)) :لوقيف باتكلا يف هعينص حضوي (٤٥١ص) باتكلا نم رخآ عضوم يقو

 هاوشو رابخألا نم كلذ حرشو برعلا باسنأ ركذ نم باتكلا اذه هتنّمض

 هرابخأ ركذو مملاجرو مهلئابق ءامسأ قاقتشا نم هتوشح امو ێراعشألا

 مض امنإو ©بسحف لاجرلاو لئابقلا باسنأ ىلعلمتشي ال اذإ باتكلاف ....مهمايأو

 لئابقلا ءامسأ قاقتشا ركذ ىلع ًاصيرح ناكو ،راعشألاو ةيخيراتلا رابخألا نم اريثك

 ئاقولا نم ةفئاطل ركذ هيفو ،اهمامتب فلؤملا اهدروأ ةلوطم دئاصق هيف دج كلذ لإو

 رذج لتقمو ،سرفلا عم برعلا عئاقوو راق يذو ةيسداقلاو كومريلا عئاقوك ةروهشللا

 تثدح عئاقول اركذ دب كلذك .ءابزلا هلتقب هل يدع نب ورمع هتخأ نبا رأثو شربألا
 وتوعلا باتك نأ ىرن كلذكف .امهريغو ،عاقلا ةعقوو ،ةضورلا ةعقوك نامُع هدلب يق

 .راعشألاو رابخألاو خيراتلاو باسنألا ف باتك

 :رر :هلوأو )٤٧١( ةحفصلا يي ناثلا ءزجلا أدبي ،نيأزج يف عقي باتكلاو

 لسم نب ةملس خيشلا فيلأت باسنألا باتك نم لوألا ةعطقلا وهو ،باتكلا

 |ئاضف نع ثيدح اهلوأو ،ةيناثلا ةعطقلا هولتتو ،لاعت هللا همحر ،يراحُصلا يتوعلا

 اقو ،لوألا باتكلا خسان عنص نم نيتعطق لإ باتكلا ةئزجت نوكت نأ لمتحيو .دزألا

 أ فسؤملا نمو .لاعت هللا همحر :هلوق نم صلختسي امك فلؤملا ةافو دعب هخسن

 .هتافو ةنس الو يتوعلا ةمجرت انل ركذي مل خسانلا

 باتكلا رداصم

 . و مهنع ذخأ نم ءامسأ ركذ هنكلو ،تش رداصم نم هباتك داوم فلؤملا ذحأ

 اقف .ادحاو اباتك 7 هنم لقن باتك يأ مسا هباتك ي دجأ مل و ،ممتافلؤم ءامسأ ركذي

 رب دمح ركب وبأ وهو ، باسنألاو رابخألا نم ةفئاط هنع ذخأ يذلا فلؤملا مسا ركذ

 (٤٨٧ص) ««لافغألا نع حاضيإلا باتك وهو هباتك مسا ركذو ،يلمسقلا ركب

 جرت ىلع فوقولا تلواح دقو .اهمايأو برعلا باسنأب ًالاع اهيقف ناك هنأ ركذو
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 ركذ دقو .اهنم يأ يف اركذ هل دجأ ملف يدل ترفاوت تلا رداصملا ف فلؤملا اذه

 كلذكو ،اذه ركب وبأ مهنيب سيلو َيلمسقلاب اوفرع نّم ةفئاط باسنألا يف ناعمسلا

 صنلل تسرهفلاك ،تافلؤملا ءامسأ ركذب تينع تلا رداصملا يف هباتكل اركذ دجأ م

 فلؤملا رداصم دحأ _ ودبي اميف ناك باتكلا اذهف .ةفيلخ يجاحل نونظلا فشكو

 .هباتك نم عضوم ريغ يف هركذ درو دقو رابخألاو باسنألا يق

 يبأل ««كولملاو لسرلا خيرات فلؤملا اهنم ىقتسا يلا ةسيئرلا رداصملا نمو

 ءايبنألاو ،مالسلا هيلع ،مدآ رابخأ هنم ذخأ دقف ه ٢٣١٠ ةنس قوتلا يربطلا رفعج

 .عئاقولاو ثادحألاو نيروهشملا لاجرلا نم ةفئاط رابخأو

 ديرد نب نسحلا نب دمح ركب يبأل ©قاقتشالارر باتك ةمالا هرداصم نمو

 .هنم ذوخأم صاخشألاو لئابقلا ءامسأ قاقتشا نم هدروأ ام لكف ه١٢٦٣٢ ةنس قوتلا

 نع ذخأف ،نيخرؤملاو بسنلاو ةغللا ءاملع نم ةفئاط نع ّيتوعلا ذخأ كلذكو

 باتك ىلع -ودبي اميف - فقي مل هنكلو ،(آه٤٠٢٦ ةنس قوتلا) يلكلا نب ماشه

 دجب ال اننأل يلكلا نبال ريبكلا نميلاو دعم بسنر)ر باتك ىلع الو «[\بسنلا ةرهمجر)

 رخآ باتك نم رابخألا نم ةفئاط ذخأ انإو نيباتكلا نيذهب هتناعتسا ىلع لدي ام هباتك يف

 .اهدروأ يلا باسنألا ضعب يف يلكلا نبا فلاخي وهو ،همساب حّرصي مل يلكلا نبال
 ةبيتق نب ملسم نب هللا دبع دمح يبأل ©فراعلارر باتك ًأضيأ هرداصم نمو

 ،نميلا ةعبابت نم ةفئاط باسنأو ءايبنألا رابخأ هنع ذخأ دقف ه٦٧٢ ةنس قوتلا

 .هل ىرخأ بتك نم ذخأ هنأ لمتحيو

 نادمحلا دمحأ نب نسحلا دمع وبأ :باتكلا يف مهؤامسأ درت نيذلا ءاملعلا نمو

 روهشملا هباتك ىلع -ودبي ام ىلع فقي م هنكلو ه ٣٥٠ ةنس وحن قوتلا

 .هنم ةدوقفملا ءازجألا ضعب ىلع فقو اعرو ،ليلكإلا))

 نب بوقعي :كلذك باتكلا ف مهركذ درو نيذلا ةاورلاو ءاملعلا نمو

 ،ه٩٠٢ ةنس قوتلا عثلا نب رمعم ةديبع وبأو ه٤٤٢٦ ةنس قوتلا تيكسلا

 نب لهس يناتسجسلا متاح وبأو ه١٩٢ ةنس قوتلا بلعثب بقللا ىيي نب دجأو
 هبنم نب بهوو ه ٢٣٣٨ ةنس قوتلا ساحنلا رفعج وبأو ه ٤٨ ٢ ةنس قوتلا دمح
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 نب يقرشو ،به٢٦ ٠٧ ةنس قوتلا يدقاولا رمع نب دمعو ،ه٤١١ ةنس قوتلا

 ،يرحملا عبارلا نرقلا ةيام لبق اوفوت اعيمج ءالؤهو ه٥٥١ ةنس وحن قوتلا يماطقلا

 نع رابخألا نم ةفئاط ذخأو ،ساّبعلا نب هللا دبع لإ ةدنسم ةريثك ثيداحأ لقني وهو

 ةفئاط يتوعلا هنع ىور دقو يرصبلا مثيملا يبأ ،يدزألا نالجع نب شادخ نب دلاخ

 6١٢ ٠ص لوألا ءزجلا رظنا) عضوم ريغ ي هتاقبط يف دعس نبا هركذ دقو ،رابخالا نم
 مامإلاب هفصوو ٤٨٨/١٠ ءالبنلا مالعأ ريس يف يهذلا هركذو ٨

 رعشلا اونَود نم دادع ق ٤٨١ص تسرهفلا يي مدنلا هركذو .قودصلا ظفاحلا

 ،ريثكلا مهنع فرعن ال نيرخآ ةاورو ءاملع ءاسأ باتكلا ق درت ءالؤه نع ًالضفو

 اذه نوفرعي ةثالث كانهو ،رضّنلا نب دمع :مهنمو ،مهءامسأ الإ فرعن ال مهضعبو

 وبأو ،(اهدعب امو ٥٥٣/٢٦ لامكلا بيذق رظنا) ثيدحلا لاجر نم مهلكو مسالا

 بلهلا نب ديزي هفلختسا ، بلهملا نب ةصيبق نب قاحسإ هلعلو ،ةصيبق نب نمحرلا دبع

 ٢٥٠/٥(6 يربطلا) ةّبش نب رمع هنع يوريو ٥٣٧/٦( يربطلا) ناتسراخط ىلع

 «يسلدنألارر هوعدي ملاع ركذ دريو ، ثراحلا نب يلعو ،ێثما نب فلخ :كلذك مهنمو

 .هب دوصقملا حضري مل و
 ۔اهءامسأ ركذي ل رداصم نم نامُع لهأو ةيناميلا باسنأ فلؤملا ىقتسا دقو

 امو .يلمسقلا ركب يبأل ©لافغألا نع حاضيإلارر باتك اهنمو .انيلإ لصي م اهلج و

 نباك نيروهشملا بسنلا ءاملع بتك ق درو ام انايحأ فلاخي دق رداصملا هذه يق دري

 .مالس نب مساقلاو يلكلا
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 :باتكلا تاطوطخم

 ةرثك يف اهلك كرتشت ثالث تاطوطخم ىلع باتكلا اذه قيقحت ق تدمتعا

 ةطوطخملا اهدوجأو ،عضاولا ضعب يف صقنو فيرحتو فيحصت نم اهيف عقوام

 (ار فرحلاب اهيلإ تزمرو مألا ةخسنلا اهتلعج لاو ةيرصملا بتكلا رادب ةظوفخا
 ةقرو لك يي ةقرو ١٧١٧ اهقاروأ ددعو ،خسنلا طخب يهو ،خيرات ٢٤٦١ اهمقرو

 ةرجهلل فلأو ةئامو نيثالث ةنس نم ناضمر رهش اهخسن خيراتو .ناتحفص

 نع تخسن اهأ ققحلا نمو ،اهنم اخسن مدقأ ةطوطخم انيديأ نيب سيلو ه ٠

 :هصن ام اهنم ةريخألا ةحفصلا يف ءاج دقو ،اهيلع رثعن مل اننكلو اهنم مدقأ ةطوطخم

 ءاش نإ ،هوبلاط نغو _ باتكلا نم ةيناثلا ةعطقلا يأ -عطقنم ةخسنلا هذه رخآور)

 س نم ناضمر رهش نم اتلخ نيتليلل نينثالا ىحض اهنم انبتكام ما ناكو للا

 هلل لقألا يدي ىلع ،ةيمالسإلا ةيوبنلا ةرجلا نم ةنس فلأو ةنس ةئامو نيثالث

 .ةرابعلا رخآ ىإ (....يقاتسرلا يربغألا دشار نب دمح نب دشرم لجو رع

 ددعو ،(ب) فرحلاب اهيلإ تزمر ،خسنلا طخب كلذك يهو ،ةيناثلا ةطوطخملاو
 ريسلا ف يتوعلا باتك اذهر) :هصن ام فالغلا ةحفص يف بتك دقو ٤٤٣، اماحفص

 يتوعلا ملسم نب ةملس ميهاربإ يبأ ليلجلا ةمالعلا فيلأت هبسحأ ،باسنألاو

 ةفوقوملا بتكلا لإ ةعجار ةخسنلا هذهو ،هقفلا ف ءايضلا باتك فلؤم ، يراحصلا

 نسحم نب ديعس نب ميهاربإ ريقفلا دبعلا هبتك ،هابتشالا دهع نم ،ءارمحلا)) ةدلبب

 هتينك نأ عم ميهاربإ يبأ ةينك يتوعلا ىلع قلطأ خسانلا نأ ظحاليو .(هديب يرفلا

 .رذنملا وبأ يه ةروهشلا

 باهولا كلملا هللا نوعب ،باتكلا )) :يلي ام ةخسنلا هذه رخآ يف ءاجو

 موي نم ةعاس لوأ باطتسملا باتكلا اذه ديوست نم غارفلا عقو دقو .هقيفوت نسحو

 ةئامثالثو نيسمخو سمخ ةنس روهش نم ريخلا رفص رهش نم موي عسات ،ءارهزلا ةعمجلا

 دمحم انعيفشو انّيبنو انبيبحو انديس اهرجاهم ىلع ةيمالسإلا ةيدمحملا ةرجحلا نم فلأو
 دبعلا هديب هخسانو .ةيحتلا ىكزأو مالسلا ێنسأو ةالصلا لضفأ هبحصو هلآ ىلعو ،ا
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 رب هللا دبع نب ديعس ،ريدقلا هبر وفع يجارلا ،ريصقتلاو بنذلاب ًرقلا ،ريقفلا فيعضلا

 ذونتو كأدلومو انطو ىوضر لبج نم قيسو ،ًابهذم يضابإلاو ،ًابسن يراغدلا دمع
 عذوللا نطفلا يكزلا خيشلا هخسنل ديرملا ةقفن ىلع كلذو .ًانكسمو ةرجه نآلا

 ءارمحلا ةدلبلا بحاص ،يربعلا نسحم نب ديعس نب ميهاربإ زيزعلا دبع يبأ هيقفلا ملاعلا
 رب هللا دبع نب دمع نيملسللا مامإ ،دّجمملا ملاعلا ديؤملا مامإلا رصع يف كلذ ناكو

 ابشو ريمح نب ناميلس ريمألا انخيش رصع ي هتايحب هللا انعم ،يصورخلا يليلخلا ديعس
 .ملسو هلآو دمح اندّيس ىلع لا ىلصو ،ناهبن يب ناميلس نب ناطلس

 مهو .(أا) ةطوطخملا خيرات نع ةنس ئم نم رثكأ رخأتم ةطوطخملا هذه خيراتو

 مألا ةخسنلا يف ام رثكأ صقنلاو فيرحتلاو فيحصتلا نم اهيف اهطخ حوضو ىلع
 نامع ةنطلس يف ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو امب نتفاو يلا تاطوطخملا نم يهو

 .ح٨٥٨١/٦ اهمقرو

 تطلس يف ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو كلذك ام تفاو ةثلاثلا ةطوطخللاو

 زمحت و ةرازولا يف قئاثولاو تاطوطخللا ةرئادب ةروصملا تاطوطخملا نم يهو ،نامع

 .حضاو ليمج يخسن طخب تبتكو ،(ج) فرحلاب اهيلإ تزمر دقو ( ٢٧٤ ) مقر

 ,كذي مل و خسن خيرات نود نمو رخآلا ةعطقنم ةخسن يهو ، ٣١٣ امقاحفص ددعو

 ٠ خسانلا مسا هيف

 اذه رخآ)) :خسانلا لوق وهو () ةخسنلا نم ةريخألا ةحفصلا يف درو امو
 هلكو ،باتكلا تاطوطخم عمج نأ نيبتن .هللا ءاش نإ هوبلاط نحنو ،عطقنم ةخسنلا

 ىلع رثعن مل اننأل ،باتكلا ةمتت ىلع اورثعي ل خاّسُتلاو ةمات تسيل ،اهتمتاخ يق قفتت

 بيرق رصع يف تخسن اهلكو ،انيلإ تلصو يلا تاطوطخملا يف هاندجو امم متأ ةخسن
 امتت ىلع روثعلا مدعل كلذ ناكأ ،عاطقنالا اذه ببس يردن الو ،انرصع نم

 دعبتسأ انأو .دحلا اذه دنع باتكلا هفيلأت ف ،ام رمأل ،فقوت فلؤملا نأ مأ ،باتكلا

 .اهفلأ يلا بتكلا نيب ةطساو هلعج هنأ باسنألا هباتك يف انل ركذي هنأل همأ دق نوكي ال نأ
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 ناعتارتوملا يحن اهدنافلا سافل ن 7
 ج -١ واولا ةلثاو ضضلاقأس اضل ذم " اص

 همحللا ةرح هف
 هلبا ايسا اسو و لضنار دع "لد الحلا !وسشرسرول
 "ةلعل نالا "تكرت ضاعهرمل ن هله انلاك
 نلا !رلا اولخ فطاع اث ناسو هنلأضنرتل اهلو ونو
 نوف منت كودرم "اننهراأمو العتانوتصو داوو

 “ونالذرلوو نآفولارم]» تجلا ترح كلدرلرد كم تكأدر ,هالا
 ايعبال اوزنو نابررطرو اسر نلأ )٠ ة رقرالا !نحل دقح ١

 ٢ ةيامحلاو هلاو حفس جولث نامرد ىزا
 مدلل ى تينم الها هؤام امد بعز رورم
 مه غيس ارهن ال لكيه هاراركذ كعزيلر»وهناضخل

 فنوتللآ)دلاضفلا»نوللو دمل دليآبللو نفلا ٢ س ب٬كلدزف تس [

 اباح_اكدانه تعمجو مإو دكسلك نا هنننرلاو هاطلازم
 مهقافر اهلو اهرجت لانااانفلا "عفاقت وا كااح
 .)أ ارصتقم لراشل لفل د نتلمتو, (زممءروبلسو
 مسب لوالو حا 'ارمانس ذو اموط )ونو

 ت جترماك :قظنار اقل كلملا ,أر عزوت مانا
 نادلا لاونننأب ںىانكاللاطل مساب ترضرل»راضحايلدز عال
 ذل دخان عاتب تضم ةلب)روگرد» فريثيأ اد تملظلاف , وملا زنلمو

 "ثبلقم المع عز / ,شرولا ي ىصولموهكرل ار ندمل
 .ديافلا تفات ناتكلالط تلاناهالر بابل هيح
 تحور ملالا اذا تيار لطن هنتفلا ةا ياي کاطن
 ظن للزلا هنفدب ةنسم

 (ا) طوطنملا نم يلوألا ةعنصلا
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 ا مار اضلف )/ . درك زرو اهعث ك ذم !+ ل

 ٥ عراف نزاو ررب سد ةلصو الطلن ل 7. ,.

 لم ندم اعم حزلاوهو ةس رخ راع ذم اهاملازاورام.طع و
 لاط عفنا ت ارف دزا تا احئا

 ىس اتناس سالا مر انن و ة “

 اد غيل د :لحرلا مر ,رر تتا
 _ ةلاصاو رئ ء / درج ررر صم

 ر
 گ طتسرد يلبلا صرلا ةر

  7اج ار ل راو ب س

 ئ ءرد نيرح در رر
 : بتح ١ ”راظر اص

 داك رم سر ر

 اد
 `س

  

   
   

  

    
             

   

`- 

 ([) ةطوطنملا نم ةريخألا ةحفصلا

٢٣٥ 



 مهلبا , ا مالعلا -1فيلأت
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 عح ٣

 (العل حاتا باتكلاه لفلا
 ىهلم اوا انورآهر لاغ

 ا ي ےےےےے سس ے
 ا تات ےغتجغعتنلتعح
 , خي , ح رمو ے { س

 ٠ ش ده نز

   

   

  

 ا ر   
2      

      

 2 رر اللا
 ر ر ١

 لالا و ح
 ا ونو اط 2 م /
 س ر :

 تو ار كال ه :
 م ا ١

  

     

5 
 ع ا اذج

 + ١ ١ يل لو {٢{
 م لز ٢7
 : ٢

  

 ا 2 نكرلا /
 ىمس ٠
 ( رس /

 ١ ١53 ٠٩ ى مزلا < هج ء :
 3 ٢ ٠ ٥٩  2ناي خ ,ح ے ١ ا

 (. ةطونملا نم ةربخلا ليق ةيف حلا
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 , كحك 72 ا

 / )سب نو ةركاذم ت ا 7 ت ن

 : ن = + ةررهاإاخ لامأ
 ادحاو انز َس لل انيل لايع

 تو والع ُهلأشلببتلو هنل لحلو
 نلع ها٨كدلمجخانت لاط ناهل سيولو
 لرزلا ر إ معل : ههبملب نيعملا ت ن

 س ل زرالا لعف نصنيباا ام . ناثسل ملاتي
 انحےم]

 .< ن ا ٥ لال 7
 انر / ںل ود

 () ةطوطنملا نم ةريخألا ةحفصلا
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 يرلاو ابرلا نتن هبو - اطيلخ تا .وعا
 نلع الهلزعلاف تغنلا مالي -
 ةهراك يبل الا عاكلا ال يان انما

 ب : ح جج
 هتعور دو هون ارنورالتلالع حورازؤا مشب اله طدلرداد ,داز

 ماسالنا نانابشلمتي لطو لا رساودلا
 كلم ارالقو حمل !ناكئلانالأل الما التق ز ٹارراحو
 ا نييب ماه يهد لكر اهلع

 افالراا درب ءاراو
 ا . ش ا نياو

 امزافأراغاز بايالل يبط باب تابر
 ايهف تالاجم ما ا

 ىلو لل انبنذ اهاقل
 لنتخألتفيالانسناابإوثغ را ,نطانال هبراقأ لليلمبئ هربا
 نا ًذلانيبل طالب كالاطآمتساا تسو
 تخا ضنيوعكناافلابرتلأنالالياقلعاجديضو جج
 ات لتلاب اقاانهتلانلاولعر برالا ,لالزلا تللابن
 تا ينإ اذأ ثدل خإلاطل عرقنو علل مل فياف نذأ

 أ ہلتلأزاحامتلانل تلزنا ثتقلعنعأسإ فخ رتائرح مسو

 ن )اهنيع ايأو ١ تاه نلت ٣ نير

 ق ن ل لب ايع اجو الغ تانبل
 ةلهس يلئاساف تبا انناهنأيو بوعنثنش زرذراله بير ةعبوومالف
 ح

 ب ءاذار

 (ج) ةطوطنملا نم يلوألا ةحفصلا
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 لؤيسواي رشن ةدئاب ةاللزث االو طاشنلا امالافيثالعحببملتدنكلفبلي

 ص نابايلا نافلا رتبوشناباوما راكلا
 ابحعادضألاقنرانلكناانخنامالبارانراب نياخلا

 ةراندنامل مايرا ريا نمنلاێبعزلتلالا ت رنيال ل
 , اهريداقم

 تنا ابنالا ذ
 اا

 اا ءافێو افنا قطلا جب لالد و ورب _
 لجرلاف املف جبحا انغلا شاقنل
 اتررظكلبشق ٨ ال كاح يبا رادلل اعت اهان ارابراب

 يرتل ز يفطالوو يولع ر لاغ اوار خفلا لان تا هااقفابناش
 قفختو ثاذلربعاللاو اد جعالللاجللافن جكناملالعاولران زاللا او قرو

 نيلات ي ريثزعلكداملاطبل غلبتل ا عش خلا

 انبربثترملاقن سلريولا ف موب مع ا
 افاغيعاهلؤلاغن الل اهير الن ا الىالائاكايلارسلا

, 
 :لهاي أنايز نافلا اعاوظملمادزع الون انان
 بعالأ فرداعجلدللبفرنابفبنلاطب ثافن سابع نايبتوبيومالسالا

 كابي هازاف ب هنارق قعاامأننايبانأل اشناو
 م . وربوثز اول ن اناع الزضفند 5 نكري ا ف

 ٥ تانام هلاق 3 اا اق ا

 هبق : ااا ءاهنا وف هدوساأبلفلازقف انلوس ه
 الاعلونا ةيار 7 اونايلنولا عضر ¡

 ا اوغلةع هنيايزايظوب الب نربالافع ليأ عر اال
 لاف لا اتثلنقفرسالا برضو

 هنلا نلظت ناو هاكافور ىذل نوكه نيرخالل فف ؛ىعنايبلؤبغلالا :

 زف

 )جر ةط وطنملا نم ةريخألا ةيمنمحلا
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 باتكلا ةميق

 ف اهدجن ةيناطحق لئابقل باسنأو ةريثك رابخأ يتوعلل باسنألا باتك ىق

 ؤ اهدجن ال باسنأو ةريثك رابخأ اهبناج ىلإ نكلو افنأ اهركذ تلا ىرخألا رداصلا

 ادحأ نم اهيف عقو امو نامُع رابخأ ةصاخ اهيفو كنيدل ةرفاوتلا نظلا نم يأ
 رابخأ كلذك اهيفو ،ةوضح ةعقوو ،عاقلا ةعقوو ،فونتب ةضورلا ةعقوك ،عئاقوو

 رم ةفئاط رابخأ اهيفو ،عئاقو نم سرفلا نيبو اهنيب بشن امو نامع دزألا ةليبق لوزن

 ًاَعْي تاعوضوملا هذه يف باتكلاف .نامع يف ةيضابإلا ةمامإ ىلع اولاوت نيذلا ةمئألا

 خيرات نع اوثدعو يتوعلا دعب نيفلؤملا نم ءاج نم عيمجو ،ةميقلا ةميظع ةيخيرات ةقيثو

 .يتوعلا ىلع ةلاع اوناك اهيف ثادحأ نم عقو امو نامع يق ةيضابإلا

 يتوعلا نع ةحضاو ةروص انل اومدقي نأ اوعاطتسا ءالؤه ضعب نأ ول دون انكو
 يف يتوعلا لاق :هلوقب يفتكي مهضعب ناكو ،اولعفي ل مهنكلو ،هل ةيفاو ةمجرتو

 ديمح نب هللا دبع نيدلا رون مامإلا نامع يخرؤم نم هنم دافتسا نهو .باسنألا

 نب ملاس خيشلا :كلذك مهنمو ،نامُع لهأ ةريسب نايعألا ةفحتر) هباتك يف يلاسلا

 نب ناحرس :مهنمو خيراتلا ربع نامُغ)) :لماشلا هباتك يف يبايسلا سماش نب دومح

 نم مهريغو ةمألا رابخأل عماجلا ةمعلا فشكر) :هباتك يف يوكزألا ديعس

 .رثك مهو ،نيخرؤللا

 نم اهيفو ،نامع تلزن لا لئابقلا باسنأ هركذ يف ىرخأ ةميق باتكللو

 ،[[بسنلا ةرهمجرر باتك اهمهأو ،ىرخألا باسنألا بتك يف هدجن ال ام ليصفتلا

 .يلكلا نب ماشهل ريبكلا نميلاو دعم بسنر)و
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 قيقحتلا يف يج : ايناث

 يلا ثالثلا تاطوطخملا يه باتكلا اذه قيقحت يف امقدمتعا لا تاطوطخلا

 تلعج دقو ،(ج) و (ب) و (أار فرحألاب اهيلإ تزمرو ،اهنع ثيدحلا قبس
 اهَحصأو تاطوطخملا هذه مدقأ اهوكل قيقحتلا يف لوألا يدمتعم (أ) ةطوطخلا

 صقنو فيحصتو فيرعت نم اهيف ام ىلع ،باتكلا تاعوضوم ءافيتسا اهريخو اطبض

 نم هتدجو ام لامكتسا يف نيرخألا نيتطوطخملا لإ تعجر دقو .عضاوملا ضعب يف

 نمض (ب) ةطوطخملا نم هتفضأ ام تعضوو مألا ةطوطخملا ف صقن

 تيفتكا اعرو ،عضاوملا ضعب يف صقنلا عضوم لإ ريشأ دقو . ( ) نيسوق

 (ب) ةطوطخملا نع ةروص يهو (ج) ةطوطخللا امأ .نيسوق نمض فاضملا عضوب
 دقو .فيرخو فيحصتو ءاطخأ نم اهيف ام ةرثكل ركذت ال اهنم ةدئافلا تناكف

 كلذك ۔،امهيف ةلوطم تءاج رابخأ ةمتت (ب) و (أا) نيتطوطخملا نم اهخسان فذح

 .ةلوطم اهدجو دئاصق نم أتايبأ فذح

 تعضوو ، )) نيتجودزم نيسوق نبب هتعضو هصنب اتبثم امالك تدروأ اذإو

 .{ ) نيتفرخزم نيسوق نمض ةينآرقلا تايآلا
 لا عجرأ تنك ثالثلا تاطوطخملا يق ةافوتسم ريغ ارابخأ دجأ تنك نيحو

 كلذكو [ ] نيتفوقعم نمض هتفضأ ام عضأو ،اهمامتإل رداصم نم يدي نيبام

 .اهودب ةلمجلا ىعم متي ال تارابعو اظافلأ تفضأ

 تركذو ةيوبنلا ثيداحألاو ةينآرقلا تايآلا باتكلا يشاوح يف تجرخ دقو

 خيراتو ،ديرد نبال ©قاقتشالارر باتك ةصاخو ،فّتصللا اهنع ذخأ يلا عجارلا ءامسأ

 فنصلا هدروأ ام نيب فالتخالا نم هتدجو ام تركذو .ةبيتق نبال فراعملاو ،يربطلا

 نم دري ام ناعم تحرش كلذكو .ةفورعملا باسنألا بتكو ةيخيراتلا رداصملا نيبو

 نم عقو ام نايب تلفغأو ،رابخألاو تايآلاو راعشألا ف حرش لإ ةجاتحلا ظافلألا

 ينأل ،ةريثك يهو ،ًافنآ باتكلا نم ةعوبطملا خسنلا ف صقنلا عضاومو قيقحتلا ءاطحأ

 .بسحف تاطوطخملا نم باتكلا قيقحتب تمقو تاعبطلا هذه ىلع لّوعأ م
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 إئابقلا ءامسأو ةيوبنلا ثيداحألاو ةينآرقلا تايآلل ةيفاو سراهفب باتكلا تلّيذو

 .نادلبلاو نكامألا ءامسأو صاخشألا مالعأو

 اهئامسأب نايب تأي اميفو ،باتكلا قيقحتل اعجرم نيعستو فن لإ تعجر دقو

 .ءاجهلا فرحأ ىلع ةقوسنم

 نامع ءاملع ضعب خيرات يق نايعألا فاحتإ ١

 .يشاطبلا دماح نب دومح نب فيس خيشلا

 ةيرش نب ديبع رابخأ ٢

 هركذ آلا ناجيتلا باتك ليذ يق عوبطم

 نامع لهأ باسنأ يق نايعألا فاعسإ ٣-

 ه٤٨٣١ توريب يبايسلا دومح نب ملاس خيشلا

 قاقتشالا ٤

 ديرد نب نسحلا نب دمحم ركب وبأ

 م٩١ ٥٨ ةرهاقلا نوراه دمح مالسلا دبع .حت

 تايعمصألا ٥

 بيرق نب كلملا دبع ديعس وبأ يعمصألا

 ;رهاقلا ،فراعملا راد .نوراه مالسلا دبعو ركاش دمع دجأ .حت

 .م ٥

 مانصألا ٦

 يلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه

 م٤١٩١ ةرهاقلا .اشاب يكز دمحأ .حت

 ليلكإلا ١
 نادمحلا بوقعي نب دمحأ نب نسحلا دمحم وبأ ،نميلا ناسل

 م٦٧٩١ دادغب يلاوحلا عوكألا يلع نب دمحم .حت ٢و١ نآزجلا

 توريبب سراف نيمأ هيبن .حت . نماثلا ءزحجلا
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 _ ه٨٦٣١ ةرهاقلا بيطخلا نيدلا بح .حت .رشاعلا ءزجلا

 كلاو ءامسألا نم فلتؤملاو فلتخملا نع بايترالا عفر ق لامكإلا ٨

 .باسنألاو

 يملعملا نمحرلا دبع حيحصت .الوكام نبا هللا ةبه نب يلع

 م٩١٩١ ةمركملا ةكم ءازجأ ٧

 لامألا ٩

 .يدادغبلا يلاقلا مساقلا نب يلع وبأ

 م٦٢٩١ رصم .نآزج .يعمصألا داولا دبع دمحم .حت

 (دئالقلا رردو دئاوفلا ررغ) يلامألا ٠

 .يولعلا يوسوملا نيسحلا نب يلع ىضترملا فيرشلا

 .م٥٩١ ٤ رصم .نآزج ميهاربإ لضفلا وبأ دمح .حت

 ةسناؤملاو عاتمإلا - ١

 .ءازجأ ٣ . دمع نب يلع يديحوتلا نايح وبأ

 م ١٩٣٩ - ١٩٤٤ رصم .نيزلا دمحأو نيمأ دمحأ .حت

 ةاورلا لئابق ىلع هابنإلا ١٢

 برعلا باسنأ لوصأب فيرعتلا يق ممألاو دصقلا باتك هعمو)

 (مجعلاو

 .ه ٠ ١٣٨ ةرهاقلا .دمحم نب هللا دبع ربلا دبع نبا

 باسنألا ٣-

 ًاعزىج ١٢ .دمع نب ميركلا دبع ناعمسلا

 م٤٨٩١ - ١٩٨٠ توريب .ةذتاسألا نم ةعامج قيقحت

 ةيلهالا ف برعلا مايأ ٤

 لضفلا وبأ دمعو يواجبلا دمحم نب يلعو لوملا داج دمحأ دمح

 م٩١ ٤٢ ةرهاقلا ميهاربإ
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 نبال اهفلتؤمو لئابقلا فلتغ باتك هعم و) ،باسنألا ملع يي سانيإلا ٥-

 ،(بيب

 ضايرلاب ةماميلا راد نيسحلا نب يلع نب نيسحلا يبرغملا ريزولا

 م ٨٠

 ةياهنلاو ةيادبلا ٦-

 م٦٦٩١ توريب ادلج ١٤ ريثك نب رمع نب ليعامسإ ظفاحلا

 برعلا دالب٧١

 ناهفصألا ةدغلب فورعملا ناهفصألا هللا دبع نب نسحلا

 م٨٦٩١ ضايرلاب ةماميلا راد .يلعلا لاصو رساجلا دمح.حت

 نيبتلاو نايبلا -

 ظحاخج اب فورعملا رحب نب ورمع نامثع وبأ
 ١٩٤٨ ةرهاقلا .ءازجأ ٤ .نوراه مالسلا دبع دمحم حت

 دادغب خيرات -

 ةرهاقلا ،أدلج ١٤ ،تباث نب يلع نب دمحأ يدادغبلا بيطخلا

 ها ٣٩

 (...ربخلاو ًادتبملا ناويدو ربعلا) نودلخ نبا خيرات ٠

 ه ١٢٨٤ رصم ،ءازجأ ٧ دمع نب نمحرلا دبع نودلخ نبا

 كولملاو لسرلا خيرات ٢١

 يربطلا ريرج نب دمحم رفعج وبأ
 رصعب فراعملا راد .ءازجأ ١٠ .ميهاربإ لضفلا وبأ دمع .حت

 م٩٦٩١ - ٦٠

 مالسإلا لبق برعلا خيرات - ٢

 م٢٥٩١ دادغب ،ءازجأ ٨ ،يلع داوج

يبوقعيلا حضاو نب قاحسإ نب دمحأ ، يبوقعيلا خيرات ٣



 م٣٨٨١ نديل ،لوألا ءزجلا امستوه .حت

 نامع لهأ ةريسب نايعألا ةفحت ٤

- ٥ ٢ 
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 نآ زج ،يملاسلا ديمح نب هللا دبع نيدلا رون مامإلا

 م ١٩٦١ ةرهاقلا ،يازيملا يرئازحلا شيفط ميهاربإ هققح

 فارشإلاو هيبنتلا

 يدوعسملا نيسحلا نب يلع نسحلا وبأ
 م٣٩٨١ ،نديلب ليرب ةعبطم ، هيوخ يد .حت

 لاجرلا ءامسأ يف لامكلا بيذت

 يرلا فسوي نيدلا لامج
 - ١٩٨٠ توريب ادلج ٣٥ ةلاسرلا ةسسؤم ،داًوع راشب .حت

 .م ٢

 .(ملقلا دهعلا) ةاروتلا

 (ةيرش نب ديبع رابخأ هعم) ريمح كولم يف ناجيتلا

 نب سيردإ يبأ نع ىسوم نب دسأ نع ماشه نب كلما دبع ةياور

 .هبنم نب بهو نع ،نانس

 . ه٣١ ٤٧ ءاعنص .حلاقملا زيزعلا دبع .حت

 ريذنلا ريشبلا ثيدح نم ريغصلا عماجلا

 يطويسلا نيدلا لالج

 . ه٢٥٣١ ةرهاقلا نازج .ديمحلا دبع نيدلا يبيع دمحم .حت

 برعلا راعشأ ةرهمج

 .م٣٦٩١ توريب .يشرقلا باطخلا يبأ نب دمع ديز وبأ

 برعلا باسنأ ةرهمج

 يسلدنألا مزح نب ديعس نب دمحأ نب يلع دمع وبأ
 .م ٢ ٦ ٩ ١ ،‘ رصع فراعلا راد ٠. نوراه دمخ مالسلا لبع .حت
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 بسنلا ةرهمج ٣٢-

 يلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه رذنلا وبأ

 .م٣٨٩١ قشمد ،تادلجب٣ .مظعلا سودرف دومحم .حت

 ةرهمجلا رصتخم عم هنم لوألا ءزجلا

 .م٣٨٩١ ،تيوكلا ،جأّرف دمحأ راتسلا دبع .حت

 هللا دبع نب ديلولا ةدابع وبأ يرتحبلا ةةسامحلا ٣٣

 .م٩١ ٢٩ ةرهاقلا .ىفطصم لامك هطبض

 برعلا ناسل بابل بلو بدألا ةنازخ ٣٤

 يدادغبلا رمع نب رداقلا دبع

 . ه١ ٣٤١ ةرهاقلا ءازجأ ٤ .بيطخلا نيدلا بع .حت

 ىلغتلا لطخألا ناويد ٥

 رع يركسلا نع يديزيلا سابعلا نب دمحم هللا دبع يبأ ةياور
 .م٢٦٩١ (رطق) ةحودلا .يبارعألا نبا نع بيبح نب دمح

 ريبكلا ىشعألا ناويد ٦

 سيق نب نوميم ريصب وبأ

 ۔م٧٨٩١ توريب .نيسح دمحم دمحم .حت

 سيقلا ئرما ناويد ٧

 .م٤٦٩١ ةرهاقلا رصع فراعلا راد ميهاربإ لضفلا وبأ دمع .حت

 يدسألا مزاخ يبأ نب رشب ناويد ٨-

 .م٦٩١ ٠ قشمد .نسح ةزع .حت

 تباث نب ناسح ناويد -

 .م٧٩١ ٤ توريب .نارج تافرع ديلو .حت

.م ١٩ ةرهاقلا ،يقوقرلا نمحرلا دبع .حت ىرخأ ۔ . .



 ةئيطحلا ناويد ٤٠

 . ناتسجسلاو يركسلاو تيكسلا نبا ح رشب .سوأ نب لورج

 .م٨٥٩١ ةرهاقلا ،هط نيمأ نامعن .حت

 ديرد نبا لاويد _- \ ٤

 .م٦٤٩١ ةرهاقلا .هقيقغعو يولعلا نيدلا ردب دمح عمج

 ةنيمُدلا نبا ناويد ٤٢

 بلع سابعلا يلأ ةعنص .هللا ديبع نب هللا دبع

 .م٩١ ٥٩ ةرهاقلا ضخانلا بتار دمجأ .حت

 د .
 ةمرلا يذ ناويد ٣

 يلهابلا رصن لأ حرش .يودعلا ةبقع نب ناليغ

 .م٢٧٩١ قشمد ،ءازجأ٣ .حلاص يبأ سودقلا دبع .حت

 (يونغلا ليفط ناويد عم) يئاطلا ميكح نب حاّمرطلا ناويد ٤٤

 .م٧٢٩١ ندنل مغ"٧0 ركنرك .حت

 قدزرفلا لاويد ٥

 يعشاجلا بلاغ نب مامه

 .م ٦ ةرهاقلا .يواصلا ليعامسا هللا دبع .حت

 يماطقلا ناويد ٦

 مييش نب ريمع

 .م٠٦٩١ توريب بولطم دمحأو يتاّرماّسلا ميهاربا .حت

 ميطخلا نب سيف لاويد - ٤٧

 .م٢٦٩١ ةرهاقلا .دسألا نيدلا رصان .حت

 نمحرلا دبع نب ريثك ناويد ٨

 . م ٥ ٩ ٩ ١ ت ورب ري ام ي ر دق ٠ حب

_ & ٨ _



 يعبضلا سّملتلا ناويد ٩

 .م .٠ ١٩٩ ةرهاقلا ۔يريصلا لماك رسح .حت

 نايبذلا ةغبانلا ناويد 0 ,

 تيكسلا نبا ةعنص . ةيواعم نب دايز

 .م٨٦٩١ قشمد لصيف يركش .حت

 يريمحلا غرفم نب ديزي ناويد ١ ٥

 .م ١٩٨٢ توريب ؛حلاص يأ سودقلا دبع .حت

 رداونلاو يلامألا ليذ ٢ ٥

 م٦٣٩١ رصم .يدادغبلا يلاقلا مساقلا نب ليعامسا يلع وبأ

 ايبع وبأ .هيلامأ ي لاقلا ىلع يبأ ماهوأ ىلع هيبنتلا :هعمو

 .يركبلا

 بابلألا رثو بادآلا رهز ٣

 .ةرهاقلا .ءازجأ ٤ .ناوريقلا يرصحلا يلع نب ميهاربإ

 ءالبنلا مالعأ ريس - ٤ ٥

 دمحأ نب دمح نيدلا سش يهللا

 .اءزج ٢٥ ط وؤانرألا بيعش فارشاب ،ةذتاسألا نم ةعامج .حت

 .م١٨٩١ ةلاسرلا ةسسؤم

 ةيوبنلا ةريسلا ٥ ٥

 يريمحلا بويأ نب ماشه نب كلملا دبع دمح وبأ

 نامسق .يلش ظيفحلا دبعو يرايبألأ ميهارباو اقسلا ىفطصم .حت

 .م ٥ ةرهاقلا ءازجأ ةعبرأ ق

 مامت يبأل ةسامحلا ناويد حرش ٥٦

 يزيربتلا بيطخلا يلع نب ىجي ايركز يبا حرش

.م٨٣٩١ ةرهاقلا ،تادلج٤ .ديمحلا دبع نيدلا يح دمحم .حت



 ءارعشلاو رعشلا ٥٧

 ملسم نب دمح هللا دبع وبأ ةبيتق نبا

 .م٦٩٩١ ةرهاقلا نآزج ركاش دمع دمحأ .حت

 ىرفنشلا رعش ٥٨

 .م٩١ ٩٨ ضايرلاب برعلا ةلج تاعوبطم .بلاغ رصان يلع.حت

 برك يدعم نب ورمع رعش ٩

 قشمدب ةيبرعلا ةغللا عمج تاعوبطم .يشيبارط عاطم .حت

 .م ٤

 يدسألا تيمكلا رعش - 1٠4

 .م٧٩٩١ ٢ط توريب .هعيدقتو مولس دوواد عمج

 (حيحصلا عماجلا) يراخبلا حيحص ١ ٦-
 يراخبلا ليعامسإ نب دمح هللا دبع وبأ

 ةعبرأ ق ءازجأ٨ .نالطسقلا بيطخلا دمح نب دمجأ .حت

 .تادلجب

 .ه ١٣١٥ ةعابطلا راد ێهذ دمح هححص

 بوعلا ةريزج ةفص ٦٢-

 نادمحلا دمحأ نب نسحلا دمح وبأ

 .م٣٥٩١ ةرهاقلا .يدجنلا دهيلب نب هللا دبع نب دمحم .حت

 ءارعشلا تاقبط - ٢٣

 يسابعلا لتعملا نب هللا دبع

 .م٦٥٩١ رصعب فراعملا راد .جارف دمحأ راتسلا دبع .حت

 ءارعشلا لوحف تاقبط ٦٤-

 يحمجلا مالس نب دمح

.م ١٩٧٤٤ ةرهاقلا ، ركاش دمح دومح .حت



 ديرفلا دقعلا ٥-

 يسلدنألا هبر دبع نب دمحم نب دمحأ رمع وبأ

 ;رهاقلا تادلج٧ يرايبألا ميهاربإو نيزلا دمحأو نيمأ دمحأ .حت

 .م٩٤٩١ ٠-

 خيراتلا ربع نامع ٦

 ةسماخلا ةعبطلا ءازجأ ٤ .يبايسلا سماش نب دومح نب ملاس خيشلا

 ١ ٢٠٠. نامع

 خيراتلا ف نامع ٦٧

 رشنلل ليمأ راد .نامع ةنطلس ي مالعإلا ةرازو تاروشنم نم

 .م٥٩٩١ ندنل

 يرابلا حتف ٦٨

 هللا دبع نب زيزعلا دبع .حت .القسعلا رجح نبا
 .م٠٦٩١ توريب .ادلج ١٣ .بيطخلا نيدلا بع حيحصت

 نادلبلا حوتف ٩

 يرذالبلا رباج نب ىيي نب دمحأ

 .م٦٥٩١ ةرهاقلا ،ءازجأ٣ .دجنملا نيدلا حالص .حت

 خيراتلا ف لماكلا ٠

 ادلج ٣ .يرزجلا نابيشلا دمع نب يلع نيدلا زع ريثألا نبا

 ۔م٥٦٩١ توريب

 بدألاو ةغللا ي لماكلا ٧١

 دربلاب بقلملا ديزي نب دمحم سابعلا وبأ

 توريب ةلاسرلا ةسسؤم ،تادلجب٤ .يلادلا دمحأ دمحم .حت

 .م ٩٧

لاعفألاو لاوقألا ننس يق لاّمُعلا زنك ٧٢-



 يدنملا نيدلا ماسح نب يتقنلا يلع نيدلا ءالع

 ،سراهفلل ناءزجو اءزج٦١ .اقسلا ةوفصو نايح يركب .حت

 .م٩٧٩١ توريب ةلاسرلا ةسسؤم

 برعلا ناسل - ٣

 راد .يرصملا روظنم نب مركم نب دمح نيدلا لامج لضفلا وبأ

 ١٩٥٥. توريب ادلج ٥ ١ توريب رادو رداص

 يئارغطلا ةيمالو ىرفنشلا ةيمال ،ناتّيماللا ٧٤

 ١٩٦٦. قشمد .يحولم نيعملا دبع حرش

 دئاوزلا عمجب ٥

 توريب .ةيناثلا ةعبطلا ،ءعازجأ٠١ .يمثيلا يلع نيدلا رون ظفاحلا

 ١٩٦٧

 روظنم نبا هرصتخا ،ركاسع نبال قشمد خيرات رصتع ٦

 ١٩٨٤ قشمد ،ركفلا راد ،أدلج٩٢ .ةذتاسألا نم ةعامج .حت

 اهفلتؤمو لئابقلا فلتع ٧

 عوبطم) .رساجلا دمح دادعإ .يدادغبلا بيبح نب دمع رفعج وبأ

 .م٨٩١ ٠ ضايرلا (يبرغملا ريزولل سانيإلا باتك عم

 رهوجلا نداعمو بهذلا جورم ٨

 يدوعسملا نيسحلا نب يلع نسحلا وبأ
 .م٣٨٩١ توريب ،ءازجأ٤ .ديمحلا دبع نيدلا يبيع دمحم .حت

 اهعاونأو ةغللا مولع يق رهزملا ٩

 يطويسلا نمحرلا دبع نيدلا لالج
 دمحم يلعو ميهاربإ لضفلا وبأ دمعو ىلوملا داج دمحأ دمح .حت

ةرهاقلا ، ناءزج .يواجبلا



 دمجأ مامإلا دنسم -.

 توريب ،ةلاسرلا ةسسؤم ادلغ٤ ٥ .نيرخآو بيعش دمحأ .حت

 .م ٤

 فراعملا ٨١

 .م٩١ ٦٠ ةرهاقلا .ةشاكع تورث .حت ةبيتق نبا

 ناعللا تايبأ يق ريبكلا نياعملا ٨٢

 .م٩١ ٤٩ نكدلا دابأ رديح .ناءزج .ةبيتق نبا

 نادلبلا مجعم ٣

 ،رداص راد .يومحلا هللا دبع نب توقاي هللا دبع وبأ نيدلا باهش

 .م٧٧٩١ توريب .تادلب ةسمخ

 ءارعشلا مجعم - ٤

 نابزرملا نارمع نب دمع هللا دبع وبأ

 .م٩١ ٦٠ ةرهاقلا ،جاَّرف دمحأ راتسلا دبع .حت

 ريبكلا مجعملا ٥

 ناربطلا دمحأ نب ناميلس مساقلا وبأ ظفاحلا

 يرعلا ثارتلا ءايحإ راد ناءزج .يطلسلا ديجلا دبع يدمح .حت

 .توريب

 ةعارزلاو تابنلا مجعم ٦-

 .م٩٨٩١ دادغب ،ناءزج .نيساي لآ نسح دمحم

 نآرقلا بيرغ يق تادرفملا ٧
 راد .ناهفصألا بغارلاب فورعملا دمع نب نيسحلا مساقلا وبأ

 .توريب ،ةفرعللا

 تايلّضفملا ٨

يبضلا ىلعي نب دمحم نب لضفلا



 فراعملا راد .نوراه دمع مالسلا دبعو ركاش دمحم دمحأ .حت

 . رصع

 شيرق رابخأ يف قَّمنلا ٩

 بيبح نب دمح

 .م٤٦٩١ ،دنهاح نكدلا دابأ رديح .قراف دمحأ ديشروخ .حت

 بسنلا - ٠

 مالس نب مساقلا ديبع وبأ

 .م٩٨٩١ قشمد ،ركفلا راد .ع ردلا ريخ دمحم ميرم .حت

 شيرق بسن ١ ٩-

 يريبألا هللا دبع نب بعصلا هللا دبع وبأ

 .م٩١ ٥٣ ةرهاقلا ،فراعملا راد .لاسنفورب يفيل .حت

 ريبكلا نميلاو دعم بسن - ٢
 يناثلا مسقلا .يلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه

 م٨٨٩١ قشمد ،تادلجب٣ .مظعلا سودرف دومحم .حت

 .م٨٨٩١ توريب ،ناءزج نسح يجان .حت - ىرخأ ةخسن

 برعلا باسنأ ةفرعم يف برألا ةياغ ٣

 يدنشقلقلا يلع نب دمجأ سابعلا وبأ

.مم ٠ ( ٢ط .توريب ةرهاقلا .يرايبألا ميهاربإ .حت







 ميحرلا نرلا هللا مسب

 هلا ىلصو ،هلاضفأو همسق عئارش لئاضفو ،هلالجإو همعن غباوس ىلع هلل دمحلا

 .هلآو دمع اندّيس ىلع

 نلا أدتبُم نم ءيش ركذ ىلع لمتشي باتك اذه :رصعلا اذه لهأ ُضعب لاق

 ."نوما نم هو همل يبا راح نم ءيشو مالسل مهيلع هكتللاو
 امو ،هيلع هللا تاولص ،مدآ ةصقو ،ََدآ هللا ولخ نأ لبق اهراًّمُعو ضرألا ناكسو

 هدعب نم هدلوو ،لَل حون ركذ لل مهتيمسلو هدعب نم مدل رمأو ،هنأش نم ناك

 مسق نيح الك حون دلو ركذو ،نافوطلا رمأو ،هموق لإ هللا لعب نيح ،(هدلو دلوو)

 ضر أ يأ يف مهنم موق لك لوزنو ،ثفايو ماحو ماس :ةئالثلا هدالوأ نيب َضرألا

 .امهيلع هللا تاولص َميها ربإ لبقو حون دعب تناك لا ثادحألا نم ناك امو .دالبو

 توبثو .مهتيصعَع للا مهكلهأ نيح مهرمأ نم ناك امو .(َدومنو) داع موق ثيدح نم

 ةللا تاولص ليلخلا ًميهاربإ ركذو ،هدعب نم هدلوو دوُه نب َناطحقل مهدعب نم كلل

 :7 .مهتيمسئو هدلوو ،هيلع
 ركذو ،لئاصفلاو نوطبلاو ذاخفألاو لئابقلاو بوعشلا ءامسأ كلذ دعب 7 ح

 باتكلا اذه تلعجو .مهيبأ خب لاإ ةليبق لك قارتفاو ،ةيناطحقلاو ةيناندعلا نيترجشلا

 اهذاخفأ و ."ااهرئامع يف ،برعلا لئابق ،لئابقلا ءامسأ قاقتشا نم اريبك اعماج اباتك

 .ممألا نم مهريغو .مهمالسإ و مهتيلهاج يف ،اهوطبو

 روهشمو "هرئامع ىلع ًأرصتقمو ،برعلا باسنأل اعماج أباتك كلذ تلعجو

 موق َلك ربخ تمظنو ،راعشألا نم دهاوشو ،رابخألا نم ائيش هيف تركذو .اهنوطب

 .هيف رظانلاو هئراقل ةبلط لهسأو ةلالد حضوأ نوكيل ماسنأ ركذ دنع

 ءاصقتسالا تدصق ولو ،راصتخالاو راجيإلا ُئصصتقا ام عيمج يف يضرغ ناكو

 .طقف (ج)و (ب) ي دراو نيسوقلا نيبام )١(

 وحنلا ىلع لئابقلا بسنلا ءاملع بتر دقو (ناسللا) .ةريشعلاو ةليبقلا يهو ،نيعلا حتفب ،ةرامع ج رئامعلا )٢(

 ٢/٢ ١٨(. .قيشر نبال ةدمعلا : رظنا) .ةليصفلا ،ةريشعلاف ،ككخللاف ،نطبلاف 8ةرامعلاف ةليبقلاف ،بعشلا :آلا

_ ٢٣ - 



 .)سوفنلا هتلمو ناذآلا هتًّجمف يللاب يفخلا طلتخالو باتكلا لاطل

 نأ لإ لئابقلا نم رعاشو بيطخو غيلبو روكذمو فيرش لك بّسن مظن دقو

 ني دحأ هلهجيال يذلا عضوملا لإ هبسن تحضوأو جرخ هنم وه يذلا ذخفلاب هنقحلا

 .بدألاو ملعلا نم بلط
 ةدئافو ًةنوُعَم رثكأ باسنألا َبَتُك تيأر ىنأل باتكلا اذه تفلأ نأ لإ ێلمحو

 “'يردي نكي مل اذإ ثيدحلاو ملعلا َبلاط نأل ،اهريغ نم هقفلاو ملعلاو بدألا بلاطل

 لإ ةليبق نم لقن وأ ،هتهج ريغ ىلع دحأ مسا هيف فّحُص دق اثيدح عمسو بسنلا ملع
 هدرو كلذ ركنأ ،أفراع رابخألابو ،الاع باسنألاب ناك اذإو ؛هيلع كلذ زاج ،اهريغ

 .هلصأ ةقيقحو هعضوم يق باوّصلاب ىتأو ،همساو هبسن لا

 نم تأرو قلس فرعي ال نم باسحألا يوف نمو) بسن لهجي نم فارشألا نم تيأر نلف اضيأو

 ةبيُك نب ملسُم ني ةللا دبع دمحم وبأ ىكح امك ©بقعي ل لجر لي ىمتلاو ، نت نع هسفنب بغر
 .(هللا همحر رذ يبأ لإ هسفن بسني الجر ىأر هنأ يلهابلا

 .“"قطنماب لُكوُم ءالبلاو ه هللا لوسراي معن :لاق لوصألا ف ضايبر
 ،ظاكع قوسب اموي فقاول نإ :لاق يميمتلا دينُه لإ هعفري "ذاعم نب هللا دبع نع

 تناكو ،تافرع نم ابيرق ىجن ىلعأ ق نوكتو ظةيلهاجلا ف برعلا قاوسأ لصأ يهو

 .اهصن هترابع نم ًاضج لق دقو كف رطلل) هلك ةملقم ل ةبيتق نا مالك نم دمتسم ةمدقلل هذه ف فلؤلل مالك )٣(
 .اطخ وهو ،ردي :لوصألا يف )٤(
 بدألاو ملعلا ةمئأ دحأب يرونيدلا ملسُم نب هللا دبع ،ةبيتق نبا .طقف (ب) يف دراو نيسوقلا نيب ام )٥(

 بدأو ،رابخألا نويعو ءارعشلاو رعشلا :اهنم تافلؤملا نم ريثك هل ،اهيلإ بسنف رونيدلا ءاضق يلو ،ثيدحلاو

 .ه٦٧٢٦ ةنس يوت .فراعلاو ،ناعملا باتكو .بتاكلا

 ي ءاينغألا ةكراشم ىلع ءارقفلا ضري نامثع نمز يف ناك ،ليلج يباحص .ةدانج نب بدنج ،يرافغلا رذ وبأ

 .ه ٣٢ ةنس وت امر ،ةنيدملا ىرق نم ،ةذبرلا لإ نامثع هافنف ،مملاومأ

 نع ةمتت هلو ٣٢١٩، 0٣٢٢٠ ٤٣٥/١، مقر ثيدحلا ،يطريسلل ريذنلا ريشبلا ثيدح نم ريغصلا عماجلا )٦(

 ۔اهعضرل ةبلك ع اضرب الجر ريع الجر نأ ولف :دوعسم نبا

 هنع ىور ،تاقثلا ثيدحلا ةاور نم ،يرصبلا بالغ نب دلاخ ىلوم اعنصلا طيشن نب ذاعُم نب هللا دبع )٧(

 يزملل لامكلا بيذق) برح نب ريهز ةمثيخ وبأو يحمجلا مألس نب نمحرلا دبعو راكب نب ريبزلا مهنم ةعامج

 .ةمح رت ىلع دينه رثعن مل و ،يميمتلا دينه ها نم مهنع ىور نميف سيلو ١٦(، دلجلا

- ٤ 



 ملسأو نافطغو نزاوهو افزتنت شيرف تناكو ، برعلا قاوسأ مظعأ نم

 ،برعلا ءانفأ نم فئاوطو قلطصللاو ليقعو ةانم دبع نب ثراحلا مهو ،شيباحألاو

 ظةّجحلا يذ لاله اوري تح نوحربي الف ،ةدعقلا يذ نم فصنلا ق اهولزني اوناكو
 1 د . ٤ ٤

 اوراس اوعشقناو اولهأ اذإف .برعلا قاوسأ ي تسيل ءايشأ اهيف ناكو .نوعشقني مث

 مهافاوو ،ةيورتلا موي ىح ؟ اوماقأف ظاكع نم بيرق يهو زاجلا يذ لإ مهعمجأب

 .قاوسألا كلت دهش نكي مل ام .مهسوؤرو برعلا جاّجُح ةكعب

 ث ،راحُص مث ،رَجَه رشا ث ،ةموُد قوس اهّوأف رشع ةيلهاجلا ف برعلا قاوسأو

 رضخ ةيبا رلا ع ،لدع ش ظةرهُم رحش رحشلا ش ،بروعلا يضرف ىدحا تناكو كابَد

 .:ازاجلا وذ ش ظاكع ش ،توم

 لجرب اذإ ظاكع قوسب فقاول نإ :لاق ىميمتلا ىلإ هعفري ذاعم نب هللا دبع لاق

 بك ري كبناج لك نم هولتت سانلاو َيراحُصل ١ مسي ٦ نامع راحص هل {رنلم ةرهم نم

 هب رمف ،سانلا ملعأ نم ناكو ،مه رسفي وهو مهباسنأ نع "هنولأسيو اضعب مهضعب
 م ء

 كب ربخاف ،هلاح نع لأسف 6 ] ؛) ةرارز نب بجاح نب دراطع) لاحلا كلت ىلع وهو

 يراحصلا هرصبأف .املع هنم ديفتسأ ام راحص هلز نمو ةرهم نم "هساش :لاقف

 : يراحصلا لاق .فرعت ال كنإف :دراطع لاق ؟لجرلا اهيأ نع :لاقف هنراش هتبجعأف

 :يراحصلا لاق .برعلا نم ياف :لاق .كتفرع مهفارشأ نم وأ برعلا نم تنك نإ

 نارح نب نصح :رقشلا .ءيط يلبح برف ةنيدملاو ماشلا نب ىرفو نصح يهر لدنجلا ةمود يه ،ةمود (٨)

 عقوأ هيفو ،رجحلا ةنيدم لبق افصلا هل لاقي مل رخآ انصح يلي سيقلا دبعل نيرحبلاب نصح ره وأ ،نيرحبلاو

 قاوسأ نم قرس :ابد .ةهكافلا ةريثك ءاوحلا ةبيط ةنيدم يهو .لبجلا يلي ام نامع ةبصق :راحص .ميغ يبب ىرسك

 .نامعو ندع نيب رحبلا لحاس ىلع عقص :رحشلا .ةونع ةرشع ةيداحلا ةنسلا يف ركب ربأ اهحتف ،نامُعب برعلا

 لفغأ دقو .عست ره انه ةروكذملا قاوسألا ددع نأ ظحاليو .نفسلا طع :رحبلا ةضرف ،ةةضرفلاو .(نادلبلا مجعم)

 عالطالا نم ديزمل رظنا) .ةكم لفسأب رفصألا لبج برق نارهظلا رم عضوع. يهو ،ةّنَجَم يهو ةرشاعلا قوسلا ركذ

 .(ناغفألا ديعسل برعلا قاوسأ باتك

 .فيرحت وهو ،هولأسي :لوصألا يف )٩(
 بف هموق فارشأ نم يميمتلا ةرارز نب بجاح نب دراطعو .قايسلا اهيضتقيو مالكلا اه ميقتسي ةدايز )١٠(

 . ه ٠ ٢ ةنس وغ يوت ،مالسإا لإ داع غ هتافو دعب دتراو ٨ ينلا ىلع دفوو ملسأ مالسإلا ءاج الو ةيلهاجلا

 .لزلللا ديعبلا :عساشلا )١١(



 :يراحصلا لاق ش رضل مويلا نزمغأل :لاق .رضُم نم :دراطع لاق ؟تنأ مهيأ نم

 نأو سيق ناسرفلا نأ تفرعف : دراطع لاق ؟ناسرفلا نم مأ تنأ "" ءاحرألا نمأ

 :لاق .فدئخ دلو نم اذإ تنأف :لاق .ءاحرألا نم :تلق :لاق .سايلإ دلوءاحرألا

 هملكأ ام اليوط "ا٨'"تفَرعتف :لاق ؟ "مجامجلا نم مأ ةمورألا نمف :لاق .لجأ :تلق

 :لاق .دأ دلو مجامجلا نأو ،سيق مهو ةعزخ دلو ةمورألا نأ تفرعف "هذ كردأ مث

 مث تكس يأ ةعاس تمجوف :لاق ؟ميمّصلا نم م يباورلا نمف :لاق "مجامجلا نم :تلق

 ؟ميت يب نم تنأف :لاق .ميمصلا نم لب :تلقف :لاق .ميمت ميمصلا نأو بابرلا يباورلا نأ تفرع

 ورمع دلو ،نيرخالا مُهاوخإ نم مأ نيرثكألا نم م نىلقألا نمف :لاق .لجأ :تلقف :لاق

 نمف :لاق .لجأ :تلقف ؟ديز دلو نم اذإ تنأ :لاق .نيرثك ألا نم لب :تلقف ميمت نب

 عس دوجنلا نأو ،كلام ىرذلا نأ تفرعف :لاق ؟دوجنلا نم مأ دامثلا نم مأ ،ىرذلا

 :تلق .كلام دلو نم اذإ تنأف :لاق .ىرلا نم :تلقف .سيقلا ؤرما دامثلا نأو

 .ةعيبر بنذلا نأو ةلظنح فنألا نأ تفرعف ؟بّئَذلا نم مأ فنألا نمف :لاق .لجأ

 مأ طيسولا نمف :لاق .لجأ :تلق .ةلظنح دلو نم اذإ تنأف :لاق .فنألا نم تلقف

 نأو عوبري ناسرفلا نأو مجاربلا طيسولا نأ تفرعف ؟جوربلا نم مأ ناسرفلا نم

 .كلام دلو نم اذإ تنأف :لاق .جوربلا نم لب ال :تلقف ..ةلظنح نب كلام جورلا

 باحسلا نأ تفرعف ؟رودبلا نم مأ موجنلا نم مأ باحسلا نمف :لاقف .لجأ :تلقف

 نم لب ال :تلقف .مراد ىب ونب رودبلا نأو ،ةّيهط ىب ونب موجنلا نأو ،ةّيوَدَع ب ونب

 نم مأ بانلا نم مأ باضحلا نم تنأ :لاقف .مراد ب نم اذإ تنأف :لاق .رودلا

 دقعلا) اهاطوأ حرت غ و اهلثم برعلل نكي م هايمو أرود تزرحأ يلا لئابقلا اه داريو ،ىحر ج ءاحرألا 699

 ٣٣٥/٣(. ديرفلا

 عرفتي لا لئابقلا يه :محامجلاو .ةفرحم اهارأو ،ةمرألا :(أر فو لصألا :اهمضو ةزمحلا حتفب ،ةمورألا )١٣(
 ٣٣٦/٣(. ديرفلا دقعلا) اهيلإ باستنالا نود اهئامسأب تفتكا لئابق اهنم

 .تريحتف وأ تثيرتف :اهاوص لعلو عضولا اذه يف ال عم الو (أ) يف اذك )١٤(
 ةعزخ امأ ، رضم نب ناليع سيف يه لب ةك ردم نب ةعزخ دلو نم تسيل ناليع سيقف تبنللا ف أطخ انه 659

 .(مجامجا) ظفل امفاكم تعضوف مالكلا اه ميقتسب الو ،لجأ :تلق )أ( ل )١٦(
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 نأو مراد نب هللا دبع ونب بانلا نأو عشاجُم ونب باضلا نأ تفرعف ؟باهشلا

 .مراد نب هللا دبع دلو نم اذإ تنأف :لاق .بانلا نم لب ال :تلقف .لثهل ونب باهشلا

 اذإو فالحألا رفاولا اذإف ترظنف ؟تيبلا نم مأ رفاوزلا نمف :لاق .لجأ :تلق

 :تلقف . سُتُع نب ةرارز دلو نم اذإ تنأف :لاق . تيبلا نم ال :تلقف .ةرارأ تيبلا

 تمعز :لاق .ةرار نب بجاح نب دراطع :تلق ؟تنأ ي :لاق .مهنم انأ كلجأ

 ا مل انأ لب :لاق .كنم ملعأ طق ادحأ تيأرام :تلقف .ابسن نسحأ ال يأ ًىمياي

 7 ملعأ ادحأ طق

 ةفرعملاو بسنلا ميلعت ىلع ملعلاو ةعورلا ووذو مهفلاو بدألا لهأ ثح دقو

 هنع اوهُن اًمع اوهَتنيو ،هب اورمأ ام اوتأيو ،مهماحرأ اولصّيو ،مهماسنأ كلذب اوظفحيل

 اهظفحك امياسنأ ظفحت برعلا تناك دقف .لاا لاذرألا بلحو لاعفلا ءوس نم

 هميلعتك هبسن هَدلَو ملعل مهنم لجرلا نإ تتح ممألا نم ةمأ هظفحتت ملام اهَجاوزأ

 الو ،هموق ريغ يف مهنم لجرلا لخدي الل ،رهدلا مدق نم مهلعف وهو ،هعفانم ضعب

 هب اوظفح و ،مهّباسحأ كلذب اوطاح ،هتريشع رغ لإ يمتنيالو ،هتليبق ريغ لإ بستني

 لأسي ممألا نم مهريغ نم لجرلا نإ تح ممألا نم مهريغ يي كلذ ىريالو ،مهباسنأ

 دحأ ف كلذ دجاوب تسلو .هبسني الو "هفرعي اميف الجخ ىقبيف ايند هيبأ ءارو اًمع

 ةقيلح تءاسو هلعف مؤلو ،سانلا ةلَهَجو لاذرألا جزامو "طبنتسا نم ًالإ برعلا نم
 .هيقّتي امو هيتأيام لهجو

 ،برعلا باسنأ ةفرعمو بسنلا ميلعت ىلع هدعب نم هباحصأو ةلي ينلا ضح دقو

 كلذ ركذ نم مدقت دقو ،هنع هللا ىن ام اوقَّتيو لَصوي نأ هب هللا رمأام كلذب اولصيل

 نب ةملسم نع يورم هيف ربخلاو تارابعلا ف ريسي فالتخاب )٣٢٨/٣( ديرفلا دقعلا ف ربخلا اذه درو )١٧(

 يلامأ ي كلذك ربخلاو .سدُع نب ةرارز نب ةمقلع نب نابيش نب ديزي ربخلا هلوح راد يذلاو ،يرقنلا نع بيبش

 يمقلعلا بجاح نب لاَجَب نع ةديبع يبأ نع متاح نع ركب يأ نع يورم وهو )٢٩٧/٢( لاقلا
 .قايسلل بسنأ اهأل (ب) ةياور انحجرو هفرعي ال اميف (أر ف )١٨(

 دعع. اوهّبشت يأ اوطبنتست الو اوددعمت :هنع هللا يضررمع ثيدح يقو .طبنلا لإ بستنا :طبنتسا )١٩(

 .قارعلا داوس لزني ناك لبج :طبنلاو .طبنلاب اوهبشتتالو
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 .«" "هتداعإو هريركت نع ْيغيام ي هنع يورام

 :لاقف ءارعشلا ضعب نعلا اذه ذخأ دقو

 اهباعص اوُكَفَي نأ ي مهُنيغبو مهئأش ملعلا نيذلا سانلا اهيآ الأ

 اهباصن ركلا ناطحقو دعم اهلك لئابقلا باسنأب مكيلع

 اهباوث نانلا يف اوَقْلَل هلع مكُميج اولَص فلا لوسر لوقل
 اهبالط اومورو اوَعساف هلاصيإب رمآ لا ام لاصيإ ام انن

 رخالا لوق نمو

 ناعإو دشر لإ تيده صقا ادهتخ ملعلا نونمل ابلاط اي

 ناشلا ارذ ىلعأ لإ ومسلا نم هلواغ اميف نطف اذ تنك نإ

 ناسنإ لك يهابتو الُملا ق اعبس هللا لوسر لوقل نكف

 ناوضرب مزق مكماحرأ تالص هب نإ ماوقألا بسن اوملعت
_ 4 

 مهيلع ةكئالملاو قلخلا ادتبم نم ءيش ركذ باتكلا اذه يف هركذب ئدتبأ ام لوأف

 حون ركذ لإ هدلوو مدآ ركذ عم باتكلا اذه ف هركذب تأدب ام كلذ ريغو ،مالسلا

 ،لئابقلاو برعلا باسنأ ركذب كلذ تعبتأ ش .مهنأش نم ناك امو هدلو رمأو ."لقلا

 أسأ هايإو بوتأ بنذ لك نم هللا لإو .راعشألا دهاوشو رابخألا نم اقوشح امو و ٤ ٤
 امل قفوملا وهو ،ةّلهاجلا قالخأو ةّيبصكلاو ةّيمحلا نم هب ذوعأو ،بونذلل نارفغلا ًَ َ . ّ س ّ - و 2 7 و

 ة
 .هيصريو هبحي

 وهس وهو ،باسنألا ملعت ىلع ثحتإلي هللا لوسرل ثيداحأ ركذ اقباس باتكلا يف رم هنأ انه فلؤملا ركذي )٢٠(
 ام مكباسنأ نم اوملعت)) :هلوق & هللا لوسر نع رثأ دقو .ثيداحألا هذه ركذ لبق باتكلا يف ري ملق ،هنم

 دنسم) .((برلل ةاضرم ،لجألا يف ةأسنَم ،لاملا يف ةارثم لهألا يف ةّبع محرلا ةلص نإف .مكماحرأ هب نولصن

 :هلوق باطخلا نب رمع نع رثأو .(فالتخالا ضعب عم ٣٣١٩ ثيدحلا ،ريغصلا عماجلاو ٣٤٧/٢، دمحأ مامإلا

 باسنألا باتك ةمدقمو ٥، ص مزح نبال باسنألا ةرهمج) .((مكماحرأ هب نولصتام مكباسنأ نم اوملعت))

 .(ةفلتع تاياورب ١١ ص ياعمسلل



 قلخلا أدتبم ركذ
 :لاق """)سابع نبا نع هدانسإب "قاحسإ نب دمح لاق

 .ءاملا ىلع اهطّلسف َيرلا للا قلخ ًاضرأو ءامس قلخي نأ ،لاعتو كرابت لا دارأ ان

 :جوملل لاقو ،ًأضرأ هلعج دَّمَج املف جا :درلل لاقف ،اناخُدو ًادّبزو ًاجوُم هبرضف

 .ءامس هلعجف ًلَمَجف جا ناخألل لاقو ،ألابج هلعج دج املف نجا

 هجو ىلع ءاضيب ةدب ناك تيبلا عضوم نأ 0"دهاجُم نع هدانسإب يومألا ىور

 "" رانيد نب ورمع (نع) يورو .ماع يَفلأب ضرألاو ءامسلا للا قلخي نأ لبق ىالا

 يف تزربأف .ءالا تقفصف حيرلا هللا ثعبف ءام ضرألا تناك :الاق امهأ "ءاطعو

 كاهتت نم ضرألا تّدُمف ،ةبقلا اهنأك يادو وأ ءاضيب ةفََّح نع تيبلا عضوم
 "ريش نع ""قاحسإ ىورو .""أفكتت ًالثل لبجلاب "ااهدتو مث .ىرقلا مأ يه كلذلف

 نبا ذخأ هنعو ، 8 هللا لوسر ةريس اوخّرأ نم مدقأ نم ،ةنيدملا لهأ نم ،راسي نب قاحسإ نب دمع )٢١(

 ضعب همهتيو .امهريغو رمع نباو سابع نبا نع وه ذخأو ،نيخرؤما نم هريغو يربطلا هنع ذخأو ،هتريس يف ماشه
 ۔ه٥١ ١ ةنس يقرت ،تافلؤملا نم ةفئاط هل .حصتال رابخأب ةريسلا اشح هنأب ءاملعلا

 أ هللا لوسر مزال ،ليلجلا ياحصلا ،ياملا يشرقلا بلطملا دبع نب ساّبع نب هللا دبع وه :ساّبع نبا )٢٢(
 يأ نب يلع عم دهش ،نيرابخألاو نيخرؤملاو نيثدحلا نم ةريبك ةعامج سابع نبا نع ىورو ،ثيداحألا هنع يورو
 .ه ٦٨ ةنس يوت .همابأ رخآ يف هرصب فك ،أثيدح ١٦٦٠ امهريغو نيحيحصلا يف هل ،نيفصر لمجلا بلاط

 سابع نبا نع نآرقلا ةءارق ذخأ رسفم ،نيعباتلا رابك نم موزخم لوم - رْيَبُخ نبا وأ - ربخ نب دهاجب )٢٣(

 .ه ١٠٢٣ ةنس يثوت ،هريغو

 هقثو ،ةكم لهأ يفم ناكو نيروهشملا ءاهقفلا نم ،مرثألا دمحم وبأ ىالولاب يحمجلا رانيد نب ورمع )٢٤(

 .ه٦٢١ ةنس يوت ،ثيدحلا ةياور ي ءاملعلا

 ضجحلا كسانع هنامز لهأ ملعأ ناك ،هيقفر ةقث ثّدع ،يرهفلا ةرسيم يبأ لآ لوم ،حابر يأ نب ءاطع )٢٥(

 .ه ١١٤ ةنس يوت ،ةكم لهأ ىوتف دهاجب لإو هيلإ تهتنا

 .هتبثأ :دتولا دتو )٢٦(

 .بلقنتو ليامتت :أفكتت )٢٧(

 دلخم نب يقبو دوادو يراخبلا هنع ذخأ ،تاقثلا نيثدحلا نم .يزورلا ليئارسإ يأ نب قاحسإ وه :قاحسإ )٢٨(
 .ريثك مهريغو

 ليئارسإ يبأ نب قاحسإ هنع ىور ،ثيدحلا عضوب مهتم ثّدع ،اسارخلا نوميم نب ريشب وه :ريشب )٢٩(

 .ةعامجو



 يق ضرألاو ،نيموي ق تاوامسلا الجو زع لا قلخ :لاق هنأ "»كاَّحضلا نع

 َضرألاو تاومسلا َقَلَخ يذلا وهو) :لاعت هلوق كلذلف ،نيموي يف َتاوقألاو ،نيموي
 ."» ؟ءاملا ىلع هشرع ناكو ما ةتس يق

 قلخ :لاق دهاجب نع "" ناورم نب دمح انثدح :لاق يذمرتلا دمحم نب حلاص نع

 اهنم موي َلك لوط ةرخآلا مايأ نم مايأ ةتس يف ضرألاو تاومسلا "لاعتو كرابت ا
 نسحلا نعو .""ءايعإلا وه بروغللاو ،بوغل اهيف هّسعال ،ايندلا ماي نم ةنس فلأك

 دحألا موي َقلخلا أدتبا ،ايندلا مايأ نم مايأ ةتس يف ضرألاو تاومسلا هللا قلخ :لاق

 موي "ةبرتلا لا َقلخر) :لاق هنأ ، 8 كلا لوسر نع يورو .ةعمجلا موي هنم غرفو

 هوركملا قلخو ،نينثالا موي رجشلا اهيف قلخو ،دحألا موي لابجلا اهيف قلخو ،تبسلا

 موي باودلا اهيف ثبو ءاعبرألا موي هقلخ نم ءاش امو ماعنألا قلخو كىاثالثلا موي

 .""يةعُمحلا تّيمُسف ةعمجلا موي هعَمَجو هَقلَخ ىوسو حورلا مدآ يف خفنو .سيمخلا
 زيم مم ةةملظلاو روثلا لاعتو كرابت للا قلخ ام لوأ ناك :لاق قاحسإ نبا نعو

 نع دانسإبو ."`أرصبُم ًائيضُم ًاراه روبلا لعجو ًاملظم دوسأ اليل ةملظلا لعجف امهنيب

. . 

 رسفمو ةعامجو ليعامسإ وبأ ريشب هنع ىور رسفمو ،ةقث ثدحع لالهلا محازم نب كاّحضلا وه :كاحضلا )٣٠(

 .ه٥٠١ ةنس يوت خلبب نايبصلا ملعي ناك

 )٣١( ةيآلا ،ًدوه ةروس ٧.

 يسودسلا ةلظنحو يركشيلا ميهاربإ نع ىور ثًَدع ،يلجملاب فورعللا يليقُملا ةمادق نب ناورم نب دمع )٣٢(

 .نيعم نب ىييو يدهم نب ميهاربإو ايركز نب ميهاربإو دهاجم مهنم ةعامج هنع ىورو ،ضمهريغو ملسم نب بشوحرو

 ةروس) {بوغل نم انسم امو مايأ ةتس يف امهنيب امو ضرألاو تاومسلا انقلخ دقلو :لاعت هلوق لإ رظني )٣٣(

 ٣٩(. و ٣٨ ناتيآلا ق

 )٣٤( يربطلا خيرات رظنا .فيحصت وهو ةيربلا :لوصألا ف ٢٣/١ مقر ثيدحلا ريغصلا عماجلاو ٣٩٣٠ .

 ةياورو ةياورلا ف فالتخا عم ٣٩٣٠ مقر ثيدحلا ريغصلا عماجلاو ٤٥و ٢٣/١ يربطلا خيرات رظنا )٣٥(

 موي هوركملا قلخو ،نينثالا موي رجشلا قلخو ،دحألا موي لابجلا اهيف قلخو ،تبسلا موي ةبرتلا هللا قلخ)) :يربطلا

 رخآ .ةعمجلا موي نم رصعلا دعب مدآ قلخو ،سيمخلا موي باودلا اهيف ثبو ،ءاعبرألا موي رونلا قلخو ،ءاثالثلا

 .(( ليللا لإ رصعلا نيب اميف .ةعمجلا تاعاس نم ةعاس رخآ يف .قلخ قلح
 .لوصألا ةياور نع ريسي فالتخا اهيفو ٣٤/١، يربطلا ةياور هذه )٣٦(

١٠ 



 دحألا ف نيضرألا قلخف .دحألا موي قلخلا ًادب هللا نإ :لاق هنأ "" مالَّس نب هللا دبع

 سيمخلا ف تاوامسلا قلخو ،ءاعبرألاو ءاثالثلا ف يساورلاو تاوقألا قلخو ،نينثالاو

 موقت لا ةعاسلا كلتف مدآ اهيف قلخف ةعمجلا موي نم ةعاس رخآ يف غرفو ظةعمجلاو

 .""ةعاسلا اهيف

 كرابت ،ةللا قلخ :اولاق ، اق هللا لوسر باحصأ نم هريغو سابع نبا نع دانسإبو

 مكب ديت نأ يساور اف لعجو .نينثالاو دحألا يف نيموي يف نيضرأ عبس ،لاعتو

 ىوتسا مث ءاعبرألاو ءاثالثلا موي يف اف يغبني امو اهرَجشو اهلهأ َتاوقأو لابحلا قلخو

 :نيموي ق تاوامس عبس اهلعجف اهقتف مث ،ةدحاو ُءامس اهلعجف ناخ يهو ءامسلا لإ

 .ءامَّسلا لبق ضرألا تقلح ءالؤه لوق يفف ،ةعمحلاو سيمخلا

 نأ ريغ نم كاقاوقأب ءامسلا لبق ضرألا ،لاعتو كرابت ں لا قلخ :نورخآ لاقو
 اهلعجف اهقتف مث ،ةدحاو ءامس اهلعجف ناخد يهو) ءامسلا ىلإ ىوتسا مث “""اهَّوُحدي

 :لجو رع هلوق كلذو ،كلذ دعب ضرألا احد م نيموي ق تاومس عبس

 » [[اهاسرأ لابجلاو ،اهاعْرَمو اه ءام اهنم جرخأ ،اهاحَد كلذ دعب َضرألاو)

 تاوقألا قلخي نأ لبق ءامسلا نم غرف اًملف ،َضرألاو تاومسلا قلخ هنأ عي :اولاق

 .اهَوحَد كلذب عي ،لابحلا ىسرأو 3 تاومسلا قلَخ دعب اهيف ف ضرال َتاوقأ ثب

 قلخلا ادتبا لب :ىراصنلاو دوهيلا تلاقو .ملعأ هللاو ،بتكلا ضعب ق تدجو اذكه

 .دحألا موي غ ارفلا ناكو نينثالا موي

 ًمبس لا قلخ :لاق “"نَسَلا نع "راوس نب ثعشأ ثدح لاق ناورم نب دمع

 حتف رمع عم دهشو ةنيدملا ةه ينلا مودق دنع ملسأ يباحص .يليئارسإلا ثراحلا نب مالس نب هللا دبع (٣٧)

 .ه ٤٣ ةنس قوت ثيداحألا نم ةفئاط هل ،ةيبالاو سدقملا تيب

 )٣٨( يربطلا رظنا ٤٧/١ . رثألا نبال لماكلاو ١٨/١۔

 .اهطسب :وحد اهوحدي ضرألا احد )٣٩(

 .طقف (ب) يث نيسوق نيبام )٤٠(
 )٤١( تايآلا ،تاعزانلا ةروس ٣٠ - ٣٢

 ،يوكلا يدنكلا راوس نب ثعشأ وه ثّدحلاف هانتبثأ ام هباوص أطخ وهو ،راوس نع ثعشأ :لوصألا ف )٤٢(

 ةنس يفوت ،نوريثك هنع ىورو امهريغو يعشلا رماعو يرصبلا نسحلا نع ىور دقو زاوهألا ءاضق ىلع ناكو

- ١ ١ 



 ءامّسلاو ،َةَبقلا لثم ىرحألا ىلع ةقبطُم ءامس لك ،ضعب قوف نهضعب كًاقابط تاوامس

 َرانلا ىرجأو ،فوفكم جوم وهو .اهفارطأ اهنم قزتلم هةبقلا لثم ضرألا ىلع ايندلا
 جوم :سابع نبا لاق .هنم تاومسلا قلخو ،هنم جوملا لعجف امل رخبف ءاملا ىلع

 ،باجحلا نيبو ايندلا ءامسلا نيب مومسلا ران قلخو ،باجح اهئودو فروثقكم

 رونلا ران نم ةكئالملا قلخو ،كلفلا هب رودي جوملا كلذ يف موجنلاو رمقلاو سمشلاو

 وأ دجاس للم هيفو الإ عضوم اهيف امو ةكئالم ءامس لك يف امسلا راَّمُع مهلعج مث

 .ران نم هقلخ كاجلا ونب مهو ،ضرألا ناكس نا لعجو عكار وأ مئاق

 منهج ناك :يتعي ." {ران نم جرام نم ناجلا قلخو]ل :هباتك يف لاعت للا لاق

 ،باجحلاو ايندلا ءامسلا نيب ناخد اف سيل ران يهو ران اهموُمَسل ناكو ،موُمَس

 باجحلا كلذ قرخو ،ءاشيام هقلخ ي تدعرأ لا دارأ اذإف ،قعاَّوصلا نوكت اهنم

 باجحلا قرخ نم سانلا اهعمسي يلا ةدلاو لا َرمأ ثيح لإ ،ضرألا لإ توهف

 نم هانقلَخ ناجلاوإ :ىلاعت هلوق كلذف ،اهئارو نم الإ سمشلا ىرأل ةقيقر ةلك يهو
 .«١ركبا وبأ وه ناحلاو دآ لبق نم ينعت “”{مومًّسلا ران نم لب

 .ه ٦

 مولعو هقفلاو ملعلا ق هنمز ف ةرصبلا لهأ مامإ ناك ،ديعس ربأ ،يرصبلا راسي نب نسحلا وه ،نسحلا )٤٣(
 ظعولا يف ريثك مالك هنع رثؤي ،ةيمأ نب ةالو ىدل ةعيفر ةلزنم هل تناكو احيصف ًابيطخ كلذ لإ ناكو ضنيدلا

 .ه٠١١ ةنس يوت ،ايندلا ق دهزلا لإ ةوعدلار

 .رانلا دارسب طلتخملا بهللا :جراملا ١٥. ةيآلا ,نمحرلا ةروس )٤٤(

 )٤٥( ةيآلا ،رْجْلا ةروس ٢٧.

 ،اهدعب امو ١ / ٤ ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلاو ، اهدعب امو ٣٢ يربطلا خيرات يف قلخلا ادتبم ربخ رظنا )٤٦(

 ١٦/١ رثألا نبال لماكلاو ،اهدعب امو ٢٨/١ يدوعسملل بهذلا جورمو ،اهدعب امو ٩/١ ةبيتق نبال فراعلاو

 .رثك فالتخا رداصلا هذه تاياور نيبو ،اهدعب امو

_ ٢ ١ _ 



 ةكئالملا رابخأ نم ءيش ركذ

 ،مهيلع هللا تاولص هئايبنأ ىلإ لاعت هللا لئاسر اهغيلبتل ةكئالم ةكئالملا تيمس

 تباث نب ناسح لاق .ءاه ريغب ،كلئالملا مل لاقيو ،ةلاسرلا يهو ،ةكولألا نم ًاذحأ

 :'"ي راصنألا

 “"كتئاللا يديأو اضيأ هراصنأو مهّبَر وح اوُرَجاه لاجر يديأب

 ۔اهحتفو اهكيرحتب كّلَمو ،ماللا نوكسب ،كلُم :لاقي ،مهتيمست يف تاغل مهيفو

 .حيرلا نم ةكئالملا قلخ ،لاعئو كرابت هللا نإ ليقو .ةزمحلاو ماللا نوكسب "دام

 ضبقل نورضحي نيذلا ةكئالملاو ،ران نم ناجلا قلخو روُن نم مهقلخ :6نَسحلا لاقو

 يف ءاج دقو ،“اريكئو ركُْم :ةروص كلذكو ،ةروص حبقأ يق نوروصتي رافكلا حاورأ

 ةروُص يف وه نم مهنمو ،ناريثا ةروص ي وه نم مهنمو ،لاجرا ةروص يف وه نم ةكقاللل نم نأ ربخلا
 :هلوق ي “"اتلَّصلا يبأ نب ةّيمأل نيبيطلا هلآ ىلعو ه ىبلا قيدصت كلذ ىلع لديو روسل

 يف ناك ،مالسإلاو ةيلهاجلا نيب مرضخم ، ش هللا لوسر رعاش ،يحرزخلا يراصنألا تباث نب ناسح )٤٧(

 مايأ قح شاع ،نيكرشملا وجهيو هنع حفانب ف لوسرلا بناج لإ فقو ملسأ الو .جرزخلا رعاش ةيلهاجلا

 .هتايح رخاوأ يمَّعو ،ىوم ا نامثع ناكو .ةيواعم
 ماشه نبا اهدروأو ٨٥/١ تافرع ديلو هققح يذلا ناويدلا نو ٢٩٥. ص ،يفوقربلا قيقحت ،ںاَسح ناويد )٤٨(

 .اضيأ :ناكم اقح :درو رداصلا هذه عيج يفو ،دعولا ردب ةوزغ ف تليق دقو ٥٠/٣، ٢١١. ةريسلا ف

 .فيرحت وهر ،كلَم : لوصألا ف )٤٩(

 ۔ي رصبلا نسحلا يأ )٥٠(

 يل اهركذ دري مل و «(برعلا ناسل) .روبقلا اناف ريكنو ركنم :هديس نبا لاق ،نيكلَّم امسا ريكنو ركنم )٥١(
 .مركلا نآرقلا

 نبلوألا۔ ۔بتك أرق نمم ناك ،فئاطلا لهأ نم مرضخ رعاش :يفقثلا تلصلا يأ نب هللا دبع نب ةيمأ )٥٢(
 مل و نآرقلا نم تايآ هنم عمسو ه هللا لوسر ىلع مدق ،ةيلهاجلا ل ناثوألا ةدابع ذبنو رمخلا هسفن ىلع مرحو

 .ةرجهلل ٩ ةنس يفوت ،برعلا اهفرعيال هيف ظافلأ دورول هب نوجتحي ال ةغللا ءاملعو ريثك هرعش ،ملسي



ًّ 
- 

 “"َصرُم ثيلو ىرحأألل رسلاو هنيمي لجر تحن رولو لحر

 ةكئالملا روصتو &" يلكلا ةفيلخ نب ةيحد ةروص يف لل كليربج روصت دقو

 ةالصلا لضفأ انن ىلعو مهيلع) ،دوادو ،طولو ميهاربإو يرم :اوتأ نيذلا

 .نييمدآلا ةروص يف م""(مالسلاو

 يف اذكو ،لحر :ناكم لحز :(أر فو 0٣٦٥ ص يلطسلا ظيفحلا دبع قيقحت ،تلصلا يبأ نب ةيمأ ناويد )٥٣(

 .(ب) يق كلذك يهو ،اهانتبثأ يلا ةياورلا ححري ربخلا قايس نكلو ،ىرخأ رداصم

 كومريلا دهشو ،مالسإلا لإ هوعدي مورلا رصيق لإ ةف لوسرلا هثعب ،ياحص :يلكلا ةفيلخ نب ةيحد )٥٤(

 .ه٥٤ وغ يفوت ،لثملا هلامب برضي ناك ،قشمد لزن مث

 .(أ) يف تسيل )٥٥(

_ ٤ ١ _ 



 ةللا هنَعَل سيلبإ رابخأ

 ناك :لاق سابع نبا نع انغلب :لاق زيزعلا دبع نب ديمحلا دبع انثدح :لاق لاص

 ناك و ،نانجلا ىلع نزاخ ناكو ةليبق مهمركأو ،ةكئاللا فارشأ نم لا هنَعَل سيلبإ

 ،ضتنێيَر يأ هسفن هل تلوس اه ناكو ،ضرألا ناطلسو .ايندلا ءامس ناطلس يطعأ دق

 هلَخَدف ءامسلا لهأ ىل ىلع ةمظعو ًافَرَش كلذ ق هل نأ ىأر نأ ،لاعت هللا ءاضق دعب

 هدرط يأ هرَحدو للا هَنَعلف ،هَرْبك نلعأف مدآل دوجُسلاب هالتباف لا الإ ُهمَلعيال ربك

 .اديرَم اناطيش هلعجو

 ا :لاق ساَّع نبا نع “"خلاص يبأ نع “”يلكلا بئاسلا نب دمع نع حلاص

 لكلو ،تاومسلا راًّمَع مه ةكئالملا لعجف ،ناسنإلا لبق يش لك قلخ ،لاعتو كرابت

 اهقوف ““نيذلا نم نوهأ ةدابع ءامس لمأ لكلو ،حيبسئو ءاعدو ٌةالَص ءامس لهأ

 للا هنعل سيلبإ ناكو ،مهتحت -د نم ًاحيبستو ًةالَص رثكأو ةدابع دشأ قوف نيذلاو

 ناكو .المع تاوامسلا لهأ نوهأ اوناكو .ايندلا ءامسلا ق ةكئالملا نم دنُج ق

 مسا م قتشا نجلا :دنجلا كلذل لاقي ناكو نانجلا ناَّرُخ اوناكو ل مهسيئر سيلبإ

 اولمعو ،مهّني اميف ناجلا ونب مهو شنحلا م ٬لتتقاف :لاق .نانجلا “"ُديلاقَم هعمو ،ةّلا نم

 ءامسلا نم ةكئالملا نم ًدنُج هعمو ،َسيلبإ للا ثعبف :لاق .ءاملا اوكفَّسو ،يصاعللاب

 سيلبإ نكسو ،روحُبلا رئازجب مهوقحلأو نحا اهنم م اولاف ،ضرألا لإ اوطبمو ايندلا

 مايأو رابخألاو ريسفتلاب ملاع نيروهشملا بسنلا ءاملع نم :ةفوكلا لهأ نم يلكلا بئاسلا نب دمحم )٥٦(

 هنع ذخأ ،ثيدحلا هنياور ث نعطي نم ءاملعلا نمو ،أبس نب هللا دبع باحصأ نم ناك هنإ لاقي ،ثيدحلاو برعلا

 .ه١ ٤٦ ةنس قوت .هريغ نعو باسنألا ق ماذاب حلاص يبأ نع وه ذخأو باسنألا يف ماشه هنبا

 أ نب يلعو سابع نبا نع ىور ،تاقثلا نيثدحلا نم ،بلاط لأ تنب ئناه مأ ىلوم ،ماذاب هحاو لاص وبأ )٥٧(

 نايفسو يدسلا نمحرلا دبع نب ليعامسإو يلكلا بئاسلا نب دمحم مهنم ةعامج هنع تورو مهريغو ةريره يأوبلاط

 .سابع نبا نع هاور يذلا ريسفتلا بحاص وهو ،يرولثلا

 .يذلا : لرصألا ف )٥٨(
 .ةنازخلا :ديلاقم اهعمجو دالقملاو ،ديلاقأ :اهعمجو ديلفإلا :اهلثمو ،حاتفملا :دلقم ج ديلاقملا )٥٩(

 .فيرحت وهو ،لبفأف :(أ) ق )٦٠(
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 اهيف ثكا اوَّبحأو ،مهيلع تناهو ،ةدابعلا مهنع تففُخو ،َآضرألا هعم نيذلا دونجلاو

 لا بضغ نبح سيلبإ ىمسو ليزازع ةكئالملا ث َسيلبإ مسا ناكو ،ةدابعلا فيفختب

 نيذلا ةكئالملل لاق ضرألا َراَمَُع مه اونوكيف هَنيَرَذو مدآ قلخي نأ هللا دارأ اًملف .هيلع

 ضرألا يي لعاج ينإ { :ءامسلا يف نيذلا ةكئالملا هب نعي مل و ،ضرألا يف سيلبإ عم مه

 اوكش يأ اديدش ادُجَو كلذ نم اودّجوف .ءامّسلا لإ اهنم مكُعفارو ؟ ةفيلخ

 ؟ءاملا كفسيو اهيف دسفي نم اهيف َلعجتأ انبر) :اولاقف مهيلع تفّقُح ةدابعلا نأل

 حتست نو ءامدلا اوكفسو ناجلا ونب ا تدسفأ امك اهيف كيصعُي :عي ""

 هقلَخ و ةيصعملا َسيلبإ نم ملع ."ا {نوُمَلعت ال ام ملعأ ينإ :لاق .كل سّنقئو كدْمَب

 موقو 7 ءايبنأ مدآ ب نم نوكيس هنأ ملع دق ،ىلاعئو كرابت للا ناكو ،اف

 .هَرمأ عيطيو ،هل سقْيو ،هدُّمَح حّتسي نم ،نوحلاص

 نم سيلبإ ناكو ،هتجوزو ناحلاب ضرألا للا رَمْعَأ :لاق سابع نبا نع هريغ نعو

 .نجلا :م لاقي ةكئالملا (نم) دنُج

 ةةكئالملا نم نكي ملو ،موُمَسلا ران نم اوقلخ نيذلا نحا نم هنأ :نسحلا نعو

 نج نكي ملو ،مهوبأو نا لصأ وهو ،مهنم نكي ملو “مهيَتارْهَظ نيب ناك نكلو

 سيلبإ ناك :لاق كلذكو كلبق سنإ نكي مل و ،مهوبأو سنإلا لصأ مدآ نأ امك لب

 هلبق نمؤم نكي مل و نينمؤملا نم مدآ ناك كلذكو كلبق رفاك نكي مل و ،نيرفاكلا نم

 .سنإلا نم

 ضنيَع ةفرط ةكئالملا نم نكي ل َسيلبإ نأ لَجو رع لاب فلي نسحلا ناكو
 .مهعم وهو ،ةكئالملا عم دوجسلاب رمأ هنإ ليق دقو ةكئالملا عم رمألا يف لخد هنكلو

 لاقو .ران نم ناجلا قلخو ،روُ نم ةكئالملا قلخ هلأل :انباحصأ لوقي :نسحلا لوقيو

 َسيلبإ رمأو ،ةّيدوبُملا هجو ىلع ال هل ةمركم مدآل دوجُسلاب ةكئالملا للا رمأ :نسحلا

 نم قلُخ سيلبإو ،روُن نم تقلُح ةكئالملا نأل ،ةكئاللا نم وه سيلو كلذب مهعم

 )٦١( و )٢( و )٣( ةيآلا ،ةرقبلا ةروس ٣٠.

 ۔مهرهظأ نيب يأ ،نونلا حتفب .مهيَارُهظو مهبَّرْهَظ نيب لزان وه :لاقي )٤(
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 وهو ،هنم سيوأ يأ ريخلا نم ")سلب هنأل سيلبإ ىمسو ،ليزازَع همسا ناكو كران

 : زجارلا لاق .مدنت نيزحلا :سلبلاو ،سلئابلا سلبلا

 اسلبأو هفرعأ معن لاق اسلمأ امسر فرعت له حاص اي

 ىسألا طرف نم هانيع تلمغاو

 ةرفص هوجولا يو :لاقو ضحضتفلا وه :لاقيو ،نترملا رّيحتلا :سلبلا :لاقيو
 عم تكاسلا وه سلا :“"ةديبع وبأ لاقو ،نزحلاو راسكنالا :سالبإلاو ،سالبإو

 ناكو ،مدآ قلخي نأ لبق نم ناجلا قلخ ،هؤانث لج هللا نإ :"شفخألا لاقو .سايإلا

 ،لاعتو هناحبس للا ناكو &(اهفايرأو) يضارألا نارمع نونكسي اوناكو ،مهنم سيلبإ

 هعبتيو هب نمؤي سيلبإ ناك لوسر مهءاج املكو مهنم لسرلا مهيلإ لسري
 لوق كلذف ;ءامسلا لإ سيلبإ عفرو هللا مهكلهأ تح ،هلتق ىلع نوعمتجي نورخآلاو

 صمهنمتأر امل مامدلا كفسيو اهيف دسفي نم اهيف لعجتأ)) :مالسلا مهيلع ةكتاللا

 ملعت مل و ماهفتسالا ىلع ال باجيإلا ىلع اذه اغإورر اهَبَر ىلع ًاراكنإ اذه لقت م و
 َسيلبإ نعل اَمل لاعت هللا نإ ليقر .ناجلا دلو نم تأر امل «[اذه تلاق امنإو بيغلا

 هعلض نم ،ًمدآ نم ءاوح تقلخ امك ،رسيألا هعلض نم ةناطيشلا هتجوز هنم قلخ

 . رَسيألا

 لثم اهدلوو ،هوأ لوقي نأ ملسملل هَركتف هوأ سيلبإ ةأرما مسا نإ :'"ةريرُه وبأ

 نم قتشم ،سيلبإ يَّمُس هنمو ،مدنو سئي يأ هللا ةمحر نم سلبأو ،تكس :سلبأو كب عطف :لجرلا سلبأ )٦٣(

 .(ناسللا) . سبوأ يأ هللا ةمحر نم سلبأ

 نمو ملعلاو ةياورلاو ةغللا ةمئأ دحأ ،يرصبلا ءالولاب يميتلا ،ىّنلا نب رمعم ةديبع ربأ وه :ةديبع وبأ )٦٤(
 نم تارشع هل ،برعلا هركي أيبوعش ناك هنإ لاقي .هملع نم ةدافتسالل دادغب لإ ديشرلا هاعدتسا ،ثيدحلا ظافُح

 .ه٩٠٦ ةنس لوت .تاعوضوملا تش يل تافلزلا
 نب ديعس هماو طسوألاو ديجلا دبع نب ديمحلا دبع هماو ربكألا :شفخألاب نوبقلم ةثالث كانه :شفخألا )٦٥(

 نسحلا وبأ ءالولاب يعشاجلا ةدعسم نب ديعس طسوألا وه انه درصقلاو ،ناميلس نب يلع هاو رغصألاو ،ةدعسم

 :اهنم بتكلا نم اددع فنصو هيوبيس نع ةيبرعلا مولع ذخأ ،ريسفتلاو بدألاو وحنلاو ةغللا ءاملع نم ناكو

 .ه٢ ١٥ ةنس يوت ،يلاوقلاو رعشلا ناعمو ،نآرقلا ناعم ريسفت
 ة لوسرلا ثيداحأل ةياور ةباحصلا رثكأ ناك يباحص ،َيسودلا رخص نب نمحرلا دبع :ةريره وبأ )٦٦(
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 .هدهش ام حاكن كلذ :لاقف سيلبإ ةأرما مسا نع :0")عَشلا لئسو ۔لمرلا

 فوج يف لخد سيلبإ نأ تاّيلا فاوجأ يف لخدت سيلبإ ةيرذ نأ ىلع لدي اَّعو

 مولعملا لَحألا :هانعمو ,مولعلا تقولا وهو ،ةمايقلا موي لإ ترهب ال سيلبإو هيلا
 .ةرخألا ةخفنلا :”لتاقُم لاقو ،لوألا ةخفّتلا وهو

 وه لب :موق لاقو ،ةمايقلا موي لل رظْنُم هنأ موق لاقف ،سيلبإ راظنإ ف فلخا دقو
 .تقولا هل نيبي ل و رظلُم

 س و

 ““”يجلئملا مشج نب كلام نب ةقارس ةروص يق شيرق رافكل روصتي سيلبإ ناكو
 .يدجنلا خيشلا ةروص ىلعو "ينانكلا م

 ىري مدآ ب نم ادحأ نإ :لوقي نأ دحأل زوجي الو :هللا همحر ،"”دمح وبأ لاق

 كلذكو ." {مهَئوَرَئال ثيح نم هليبقو وه مكاري هنإ ) :لوقي لاعت هللا نأل سيلبإ

 .""هنم ئرب الإو بات نإ امامَح نوبلقني نا نإو ،مدآ ونب مهاري نلا نإ لاق نم

 ٭ ٭ ٭

 ةنس يثوت .ةدابعلاب هلاغشناو هنيل نم ىأر ال هنع هلزع مث نيرحبلا رمع هالو .اثيدح ٥٣٧٤ هنع ىور .هايإ هتمزالل

 .ه ٩

 نم ناك و ،همدانو ناورم نب كلملا دبعب لصتا ،ظافحلا ةاورلا نم يريمحلا ليحارش نب رماع :يعشلا )٦٧(

 . ه٣٠١ةنس يفوت ،فرظلاو ةباعدلاب فرع تاقثلا ثيدحلا ظافح

 نم .ثيدحلا كورتم ناك هنكلو نيزرابلا ريسفتلا لاجر نم ءالولاب يدزألا ،ناميلس نب لتاقم وه :لتاقم )٦٨(

 ه٥١ . ةنس يوت ضخوسنملاو خسانلاو ،ةيردقلا ىلع درلاو ،ريبكلا ريسفتلا :هراثآ

 دقو .رثألا عابئا يأ ،ةفايقلاب نوررهشم هموقو ،ةنانك نم جلدم ب نب :مُشعُح نب كلام نب ةقارس )٦٩(

 ،هسرف مئاوق تخاسف لوسرلا هيلع اعدف ،ركب يبأ عم راغلا ف ناك نيح ق لوسرلا رثأ يفتقيل نايفس وبأ هلسرأ

 دعب ملسأ مث ،هعابتا نع نيكرشملا درف ،لعفف ،هسرف هل قلطي نأ هبر اعد اذإ نيكرشملا هنع دري نأ لوسرلا دعوف
 .فيرحت وهو ،مشعح :ناكم مشح (أز ف .ه ٢٤ ةنس لوت ه هللا لوسر نع ثيداحأ هلو ،فلئاطلا ةوزغ

 .دمحم وبأ يه هتينكف ملسم نب هللا دبع ةبيتق نبا هب دوصقملا لعل :دمع وبأ )٧١٠(

 )٧١( ةيآلا ،فارعألا ةروس ٢٧.

 ريثألا نبا خيرات لإو ١ / ٧٩ - ٨٨، يربطلا خيرات لإ عجري سيلبإ رابخأ نم ديزم ىلع فوقولل )٧٢(
 ١ / ٥٥. ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلاو ١ / ٢٣ _ ٢٦ (لماكلا)
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 نج ا ركذ

 ") وّتَجتسا مهأل نج اوُمُس امنإو ،ناجلاو ةنجلا مهُعيجو ناجلا دلو ةعامج ا

 هنم قلُخ مث مومسلا ران نم قلخ َنجلا وبأ وه) ناجلاو ،نوَّرُي الو اوُرََتساو سانلا نم

 :ناَسَح وهو ،رعاشلا لاق .نابيشلا ونب :مه لاقي مهفارشأ نم (يح) نبا يفو ،(هلسن
 “اةَرُه ايحو لوقأ ًايحف نابصيَثلا نب نم بحاص يو

 رفك اذإ ينجلا نأ امك ظَنجلا ةْفَعَض نجا نإ لاقيو نجلا مل لاقي يح نجلا يفو

 لعو ليقثلا لئاو نايلا ىلع ير ناف هناطيش هل يف دسفأ ىدعتو ملظو
 نأ امك َيرقْبَع وهف داز نإف ب .تيرفع وهف داز نإف ،درام هل ليق عّمّسلا قارتسا

 نإف لطب وهف داز نإف .عاجشلا وه ليق مجح مل و مدقأف بورخلا ق لتاق نإ لجرلا

 ،نافلتغع ناسنج ناجلاو را نأ معزي ضعبو ،ةديبع أ لوق اذه .ثيل اولاق داز

 :لاق ،نمَّرَل ينإ :"ىمرلا ف بتكيل كوللا ضعب ىتأ يذلا يبارعألا لوق لإ اوبهذو
 نر نيطايش يف يوهأ تيبأ َكَنسُم ءادو ءادلا رهاظ نم

 نجو "ناج مهاوُجَن فلتخ

 لإ وه ام :القاع الطب ناك اذإ لجرلل لاقي ،اتج ىّمّسُت مهاطبأو سنإلا ًةاهدو
 :رعاشلا لاق .ةينج هذه :اولاق ةأرملا تنسحا اذإ كلذكو .يج

 رتو اهلام سوقب بولقلا ر اهُمَل نح اف مأ ةيج
_ 

 .هرتس :هنجي ءيشلا نج نم ،ىفختسا :َنجتسا )٧٣(

 .(ًأنيح) ناكم (اروط) هيفر ، ١ /٥٢٠ (تافرع) ناسح ناويد )٧٤(
 نمألا :هلثمو ،ێعملا اذغ قوعلا ظفل مويلا نولمعتسيو لمعلا نع هقوعت ةهاعب باصملا وهو ،نيمز ج نمزلا )٧٥(

 .(ناسللا) نونمَر :هعمجو

 .هانتبثأ ام يضتقي قايسلاو ،نح : لوصألا ف )٧٦(

- ( ٩ =- 



 مالسلا هيلع مدآ قلح ركذ

 هتصق نم ءيش ركذو

 "ةيقلا ليربج رمأ ،هيلع هللا تاولص مدآ قلخي نأ ىلاعتو كرابت ٢7 دارأ انو :لاق

 ""اهبّيطو ،اهرمْحأو اهدوسأ نم ،عبرألا اهاياوز نم ،ضرألا نم (نتيإ) :لاقف
 ليربج ىتأ املف ،ةمحرلاو ةروصلا يف دابعلا نيب توافتلا عقو اذهلف . اهلهس و “"ااهأزَحو

 ائيش مويلا ىنم ذخأت الأ لإ كلسرأ يذلا ةزعب ذوعأ ىنإ :تلاق اهنم ذخأيل َضرألا

 ضرألا تثاغتسا براي :لاقو ذخأي مل و ليربج عجرف ،أادغ رانلل بيصن هيف نوكي

 َرمأ امك هرمأو © الا ليئاكيم لجو لع للا ثعبف .اهيلع مدقأ نأ تهركف ،كلب

 كيلا ،توما كَلَم هللا ثعبف ليئاكيم عجرف ،لوألا اماوجب ضرألا تباجأف ليربج

 عبرألا اهاياوز نم ذخأو لبقي ملف شلاب ضرألا تئاغتساف ليئاكيم ًرمأ امك هرمأو

 نيطلا :بزاللا نيطلاو :لاق ."ابزال ًانيط راص ىح ىقلأف :لاق .هناحُس هللا رمأ امك

 هللا هقَلَح غ ،نتنلا نيطلا :نونسملا أمّلاو نوتس ًامَح راص ح كرت مث .قرزتلملا

 يذلا لاصّصلاو ،راًّسَفلاك ًالاصلَص ناكو ،سبي ح اقلخ أموي نيعبرأ ناكف فر وص

 قيرط يق هيف حورال ادسج ثبلف كرت مث .راخفلا لثم راخفلاو ،لَّصلَص هبرض اذإ

 رهَدلا نم ريح ناسنإلا ىلع ىتأ له] :لجو رع هلوق كلذو ةنس نيعبرأ ةكئاللا

 ،حورلا هيف خفنت نأ لبق هيلع تّرم لا نوعبرألا :نيحلاو »“٨، {جاروك ذم نيش نكي م

 نم نوبّجعتيو هيلع نوفرحني ةكئالملا تلعجف .افورعم اقلخ عي ًاروكذم ائيش نكي م

 .هيلإ رظن نيح هنم فاخ يأ سيلبإ هللا ودع هنم قفشأو ،هقلح
 اوأر اونوكي ل و ،مدآ قلخ نم سيلبإ عم نيذلا ةكئاللا تبّجعتو :لاق ةخسن قو

 )٧٧( ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا :رظنا) بيطلاو ثيبخلا :درو ىرخأ تاياور يف ٨٥/١(۔

 )٧٨( .(ناسللا) .نوُرَح :هعمج ضرألا نم ظلغ ام :نزخلا

 )٧٩( .تبثو دتشا :بزل :بزاللا

 .لوألا ةيآلا ،ناسنإلا ةروس )٨٠(

_ 1 ٠ 



 مث .انب هل نوكي اقول ىرأ ينإ :لوقيو هب فوطي ناكو ههبشي هللا قلخ اَّع ائيش

 نإ ،ههبشي قلخلا نم ائيش اورت ل يذلا اذه متيأرأ :هعم ضرألا يي نيذلا ةكئالملل لاق

 .هب انرمأي يذلا لعفنو انبر رمأ عيطل :اولاق ؟نولعاف متنأ ام هتعاطب مترمأو مكيلع لَضف

 .هُيطأ ال يلع لَّضُف نلو منكلهأل هيلع تلَّضُف نأ :لاقف يصعلا ةصاخ هسفن يف سيلإ رسأو
 مش لاق مدآ نم تبجع نبج ةكئالملا نإ :سابع نبا نع ضلاص يبأ نع يلكلا لاق

 متنأام مكيلع لضف نإ ،هتروص لثم اورت ل يذلا قولخملا اذه متيأرأ :سيلبإ

 ةيلع لّضُف نإ :هسفن يف سيلبإ لاقف .هب انرمأيام لعفنو انبر ًرمأ عيطُل :اولاق ؟نوعناص

 متك امو اوق نم ةكئاللا ترهظأام للا ملعف .هَئكلهأل هيلع تلضف نإو ،هعيطأ ال

 .مدآل ةوادعلا نم هسفن يف للا ودع سيلبإ

 ةئمسمخ ةخسن يفو ،ماع ةئمسمخ هلوط لعج للا هرَّرص نيح مدآ ةروص تناكو

 اذه نإ :لاقف كأنينر عمسف ،هنطبو هرهظ برضف هيلع ىضم سيلبإ نإ ليقو ."عارذ

 هسخنف اموي هب م هنإ ليقو .نأشلا نم انأش هل نإو برشيو لكأي ،فيعض قلح

 نم سيلبإ ةقازب علقت نأ رمأ هللا نإ ليقف ،هنطب يف ةقازبلا تعقوف ،هيلع قزبو هلجرب

 .مدآ نطب يف ةرسلا اهعضوم نإو ،تّروَقف مدآ نطب
 هذه مدآاي :هل ليقف .ركذلا مدآ يف رّوُص ءيش لوأ نإ :لوقي دهاجُم ناك :لاق

 .هب رمؤي ثيح اهعضوم يف الإ اهعضت الف ةنامأ
 قلخ :لاق .قلُخ فيك مدآ نع ظ هللا لوسر لبس :مالَّس نب هللا دبع نع يورو

 ٨"هَْدَت قلخو ،ةبعكلا عضوم يه قلا ةبرلا نم هتنهبجو هسأر مدآ لجو ع لا

 قلخو ،رصم ضرأ نم هيقاس قلخو ،نمّيلا ضرأ نم هيذخف قلخو ،سدقما تيب نم

 هَدَي قلخو ،قرئتلا ضرأ نم نملا هدي قلخو ،زاجحلا ضرأ نم هيمدق
 لهسلا نم هّربُذو هلبق قلخو .فئاطلا ضرأ نم هدَسَج قلخو ،برغلل ضرأ نم ىرسيلا

 .ةريزلا ضرأ نم هيتئرو هلاحط قلخو ،لصوملا ضرأ نم هلقو هدبك قلخو ،لبجلاو

 ضرألا مدأ نم هقلخ ،ةعُمجلا ًموي رصعلا دعب مدآ للا قلخ :لاق ساّبع نبا نعو

 )٨١() يراخبلا حيحص مدآ قلخ ف رظنا ٤ / ٢ ٠ .

 )٨٢( .كلذ دعب نيديلا ركذ درو دقف ،كل ىلع لدي قايسلا نأل (ب)نامانتبثأو ،هيدي :() ق
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 .رمحألاو دوسألا هدلَو نم ناك كلذلف ،اهثيبخو اهبّيطو ،اهرمحأو اهدوسأ .اهلك

 ع للا حفن م ،ضرألا مدأ نم قلح هنأل مدآ مس امنإ :لاقيو .ثيبخلاو بيطلاو

 امحل راص ًالإ هندب نم ءيش يف ةحفل رحت ل و ةنس نيعبرأ دعب حورلا ا ق .لجو

 ونبو موقي نأ ديريو لَجْعَي لعج هيرس حورلا غلب املف .لصافمو ًاقورُغو ،امَدو

 . [الوُجَع ناسنإلا ناكو] ““"” {لًّجَع نم ناسنإلا قلُغ) :لاعت هلوق كلذف
 هلل ُكُشلا :لوقي .نيملاعلا بر هلل محلا :لاقف اسلاج ىوتسا هيمدق حورلا غلب املف

 ،كبر كُخري :هناحبس ،هبر هيلع درف .مدآ ام ملكت ةملك لوأ تناكو .قلخ يذلا

 مدآ ىلع همحر لعجف بضغ هئحر تقبسر .سّسقئو حّسُت يكل كقلخ اذه

 .سيلبإ ىلع هبضغو
 خ ورلا ردحاف هغامد خ ورلا هيف لخد ناكم لو مدآ يف خفن اك :لاق ةخسن و

 لل حورلا ردحا غ .هب رَمؤتام ىلع كل ةلالد هذه مدآ اي :هل ليقف كام رصبأف هينيع لإ هغامد نم

 .اهاقف يلعل بر هلل دمحلا هلل هللف ملك هي لل حورل غلبو هساطُع نم غرف املف «سّطَف هميشايح

 محر تقبس :لوقي للا نأ ركذ يذلا ثيدحلا وهف .نمت يكل يدي كتلخ املإ يأ :هبر همهف

 ، هردص لإ ! حرر ردحنا مث سيلبإ ىلإ بّضغلا لبق مدآ لإ محر تقبس :لوقي "يبضغ

 ءيش سيل ،باصتا يف يأ "١ {دّبك ين ناسنإلا انقلخ دقل] :هللا لوق كلذ يفف موقيل هسفن جلاعف

 .هَّرَشلا دّبكلا :لاقيو .مدآ نبا الإ .ههجو ىلع بكم وهو الإ قلخي قلخلا نم
 هجو ىلع ال ،هل ةمركت هتكئالم هل دجس ، اا ، مدآ َقلخ لا لمكأ املف :ليق

 .ليلا مدال ادّسَح هبر ىَّصعو ربكتساو يأف مهعم رمألا ف سيلبإ ناكو ،ةيدوبعلا

 رسيألا هعلض نم قلخف ،َساعّلا مدآ هجو ىلع ىقلأ لاعت هللا نإ :ةخسن يقو

 )٨٣( ةيآلا ،ءايبنألا ةروس ٣٧ .

 .اهانتبثأ امك ةيآلاو ،الوجع ناسنإلا قلخ :لوصألا ف ١١. ةيآلا ءارسإلا ةروس(٨ )٤

 )٨٥( قلخلا ءدب باتك يف يراخبلا هحرخأ ٧٣/٤.

 ىلع يشمب ابصتنم قلخ يأ مهضعب لاف ،(دبك) نعم يف نيرسفملا نيب فالخ ةو . ٤ ةيآلا ،دلبلا ةروس )٨٦(

 جلاعي قلخ هنأ يأ :ليقو ،ةقشمو ةدش يف يأ دبك يف نورخآ لاقو ،بصتنم ريغ ناويحلا رئاس نم هريغو هيلجر

 .(ناسللا) ةرخآلا رمأو ايندلا رمأ يف دباكيو

- ٢ ٢ - 



 يماظع نم ْمظَع :مدآ لاقف هبنج لا ةسلاج ءاَوَح اذإو ،هتدقر نم مدآ هبتناف ىاوَح
 .. ِ | . ِ , ٥

 نانوكيو هتأرما عبتيو همأو هابا لج رلا كرتي كلذ لجأ نمف لاق نم محلو 7 , ء .

٤ِ . 

 .اهيف امهأَوَبو ةنبا امهنكسأو ضعب نم امهضعب امهجوز ث ادحاو ًامسح "امهالك

 امهام لا ةرجشلا لكأ نم امهرَّذَحو ،اهميعن نم “"”ناءاشي ثيح ،ًادُعَر اهنم نالكأي

 امهَرغ تح كلذك الازي ملف .ملعأ هللا و ،نيتلا :ليقو مركلا :ليقو ،“ةّربلا يهو اهنع

 امهطبهأو ةنا نم امهجرخأف ،اهلكأ نع امهبر امُهاه يلا ةرجشلا الكأف ناطيشلا

 .""هباتك يق هلا ركذام امهتّصق نم ناكو ضرألا لإ

 لّوأ ناكو مايأ ةيناث ةنجلا يف ثكمو ،ةعمجلا موي مدآ لا قلخ :ةبيتق نبا لاق

 لا ناكو كرلا ةرجش اهنع ايه يلا ةرجشلا تناكو ،بّعلا ةنجلا يف هالكا ءيش

 ضرعف ،ريعَبلا مئاوقك مئاوق اف ،هللا قلخ َنسحأ تناكو ةنجلا يف ةيحلا مدآ مدحأ

 اهنإف ،ةّيحلا الإ لأ اهلكف :ةنا هلخدت نأ امهلُك ضرألا باود ىلع هّسفن سيلبإ

 فوخ نم اهملكف ياَوَح لإ هب تهتنا تح ةّنجلا هتلخدأ مث كامهاينأ نم نيان نيب هتلح
 لاقو ،اهنع امكبر امكاه تلا ةرجشلا نم امّلكأ نإ ناتومتال امكلإ :اف لاقف ةّيحلا

 امرَمَت نم تذخأ تح اهري ['لزي م و]،ىلليال كلُمو دللا ةرجش اهنإ :اه
 تطقاست كلذ دنعف ،نانايرُع امهنأ املعو امهُراصبأ تحتفناف مدآ تمعطأو ،تلكأف

 رازإ هاعطصاف نيلا يهو ،ةرحشلأ قرو نم الصوف كامهتيلحو امهوسُك امهنع
 .ضرألا ىإ ةنجلا نم امهطبهأف ،امهيلع هللا بضغو

 نأ ،امهاّيإ هديك نم هب امهأدتباام لوأ ،ناطيشلا نأ ثَدُح :لاق قاحسإ نبا نعو

 .أطخ وهو ،امهيلك :لوصألا ف )٨٧(

 .أطخ وهو ،اءاشي ثيح :لوصألا يف )٨٨(

 .ةطنحلا :ةربلا )٨٩(

 امو ١٩ فارعألاو اهدعب امو ٣٥ ةيآلا ةرقبلا :اهنم ةدع عضاوم يف مركلا نآرقلا يف ءاوحو مدآ ربخ درو )٩٠(

 ١١-١٩، فراعملاو ٨٩/١ -- 6١٠٥ يربطلا :لإ عحري مدآ قلخ ربخ ليصفت يفو .اهدعب امو ١١٧ هط ،اهدعب

 ١/ ٢٧ - ٣٢، رثألا نبال لماكلاو ۔٧٧ -- ١/ ٦٨ رثك نبال ةياهنلاو ةيادبلاو ١/ ٩٨- ١٠٦، ليلكإاو

 . ١٣/ ١٠- ١٨ يريونلل برألا ةياو

 .لوصألا ف ةطقاس ةملكلا هذه )١ ٩(
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 كامكيلع يكبأ :ل لاق ؟كيكبي ام :هل الاقف ،اهاعس نيح امهئَنَرحأ ةحاين امهيلع حان

 امهاتأ مث ،امهسفنأ يف كلذ عقوف .ةماركلاو ةمعنلا نم هيف امتنأ ام ناقرافتف ناتوُمَت

 "" [ىلێيال كلُمو دللا ةرجش ىلع كلدأ له ّدآاي ) :لاقف ،امهيلإ سوْسَوف
 نم انوكت , نْيَكَلَم انوكت نأ الإ ةرجشلا هذه نع امكبر امكاف امإ :لاقو

 مل نإ نادلفت وأ نيكلم نانوكت يأ ،©“"` {نيحصانلا نمل امكل ينإ امهمَّساقو نيدلاخلا

 .0" !رورمب امهالَدَف { :لاعت لا لوقي .ناتومت الف دلخلا ةمعن يف نيكلم انوكت

 لإ ناطيشلا سوسو :"اديز با لاق :لاق بهو نبا انربخأ :'ُ}سُنوي انثدح

 هتجاحل مدآ اهاعدف ،مدآ نيع يف اهنسح مث ،اهيلإ ام ىتأ تح ةرجشلا يف ءاوح

 الكأف .ةرجشلا هذه نم لكأت نأ الإ ال :تلاق ىتأ اًملف .انه اه تأت نأ الإ ،ال :تلاقف

 :ىلاعتو كرابت هبر هادانف ،ةّنلا ف ؤ ابراه مدآ بهذو :لاق .امتاءوَس امف تدبف ،اهنم

 ؟“تيتأ نيأ نم ُمدآاي :لاق .كنم ءايح نكلو ،ابراي ال :لاق ؟!ًرفت ينمأ ُمدآاي

 امك ةرم رهش لك ق اهم نأ ىلع اه نإف :هللا لاقف .براي ءاوح لبق نم :لاق

 اهلعجأ نأو ميلح اهتقلخ دف تنك دقو ،ةهيفس اهلعجأ نأو ةرجشلا هذه تمذأ
 ًّ - م ح,

 نبا لاق .ارسي عضتو أ رىسي لمح اهلعج تنك دقو 9 “٫اه رك عضتو اهرك لمحت

 )٩٦٢( ةيآلا .هط ةروس ١٢٠.

 )٩٣( ناتيآلا ،فارعألا ةروس ٢٠ و٢١ .

 )٤ ٩( ةيآلا ،فارعألا ٢٢. يربطلا ف يورم ربخلاو ١١٠/١.

 ملو ،«سنوي نم هعمس هنأ مهوي ،انثدح :هلوقف فلؤملا هعمسي ملو سنوي نم هنم اعامس يربطلا هدروأ ربخلا )٩٥(

 نب ىلعألا دبع نب سنوي وه سنويو ١١١/١، يربطلا خيرات نم همامتب ربخلا لقن امنإو ،هنمز يف فلؤملا نكب

 . ه٤٦٢ ةنس قوت ،نيلَدحلا نم ناك ،بهو نب هللا دبع نع ىور ،بيحت ب نم بارتألا نب ىلوم ،ةرسيم

 "يثيللا ديز نب ةماسأ نع ىور ،ةقل ثدع يرهفلا يشرقلا ملسم نب بهو نب هللا دبع وه :بهو نبا )٩٦(

 . ه٩١ا٧ ماع رصعب قرت

 دهشتساو مهضعب هقثو ثدح ،بهو نب هللا دبع هنع ىور ،ثبل ب لوم ،ديز وبأ ،ينيللا ديز نب ةماسأ )٩٧(

 .ه ١٥٣ ةنس ينوت .هحيحص يف يراخبلا هب

 .حيحصلا وهو يربطلا ق ام انتبثأو ،اهيلإ اهاتأ : لوصألا ف )٩٨(

 .هانتبثأ ام باوصلاو ،تيتوأ :لوصألا يف )٩٩(
 روسلا رئاس و فاكلا مضب !اهرك هنعضوو اهرك همأ هتلح { ١٥: ةيآلا ،فاقحألا ةروس ف )١٠٠(
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 ،تاميلَح ركلوو ،نضحُال ايندلا لهأ ءاسن ناكل ُءاَوَح تباصأ لا ةلتلا الولو :ديز
 ى

ًّ . 
 ى . و

 ."ا"ا)ا رسي نعضيو ارسي . , ( .0 و

 .فاكلا حتفب اهرك :تءاج

 يربطلا خيرات ف لصفم ةنجلا نم هحورخو مدآ قلخ ربخو ١١١/١، يربطلا نم هصنب ذوخأم ربخلا )١٠١(

 ةيادبلا يو ،اهدعب امو ١ / ٢ يوقعيلا خيرات و اهدعب امو ٢٧/١ ريثألا نبال لماكلا قو ،اهدعب امو ٩/١

 .اهدعب امو ٩٨/١ ،عوكألا قيقحت ،نادمملا دمحأ نب نسحلل ليلكإلاو اهدعب امو ٦٨/١ ريثكلا نبال ةياهنلاو

 اهدعب امو ٢٨/١ يدوعسملل بهذلا جورمو



 ضرألا ىلإ ةنجلا نم ءاوحو مدآ طوبه ركذ
 ةمعنلا نم هيف اناكام امهبلَسو ،ةّنلا نم هللا امهجرخأ ةئيطخلا ءاوح مدآ عقاو املف

 مكضعب اوطبها) :هر مف لاقف ،ضرألا لإ ةّنلا نم َسيلبإ امهًوُدَعو امهطبهأو ةماركلاو

 لا طبهأو ،دنفا ضرأ يقرش / نَدَع ةنج نم طبه نيح مدآ طبهم ناكف "0١٠ (رُدَع دع ضعبل
 ٠١")ناسَع سيلبإ :ليق دقو & "ةلبألا رخ لحاس ىلع ًسيلبإو ةيّرَبلاب ةيحلاو ةدحب ءاوح

 لبج ىلع مدآ طبهم نأ ملعلا لهأ ركذيو :يزاغملا بحاص ،قاحسإ نبا لاقو .ناهّبصأب ةّيحلاو

 ىعدي مويلاو ،دنها ىرق نيب لبج وهو ،ليهب هل لاقي داو دنع ،دنهفا ضرأ نم "!مساو :هل لاقب

 لإ بيطلا بست برعلاو ،دوُملا :لدنللو ،رهوحلا نم برض :جّعَللاو .دنلا ضرأب نادلب امهو ،لَدنملاو جنهدلا

 .ةكم ضرأ نم ،ةَدُكب ُءاَوح تطبهأو :اولاق
 ءاوحو 8دنلاب مدآ طبهأ :لاق "سابع نبا نع ،لاص يبأ نع ،هيبأ نع (١"٦)دًّمع نب ماشه

 فراعتو ،ةفلّدرلا :تّيمُس كلذلف ءارح هيلإ ْتّفلدزاف ،أ'٠")اعمتجا تح اهبلط يف ءاجف ،ةَدُج

 ىلع مدآ طبهأو :لاق .")سج تّيمُس كلذلف عمج اعمتجاو ،تافَّرَع تّيمُس كلذلف ،تافرعب

 .(""“)ذ٣َي :هل لاقي دنهلاب لبح

 .([نيح لإ عامو رقتسم ضرألا ل مكلو]ل : اهتمتتو 5٢٤ فارعألاو ء٦٣ ةيآلا ةرقبلا ةروس )١٠١(
 .(نادلبلا مجعم) .ةرصبلا ةنيدم لإ يدؤملا جيلخلا ةيواز ف ةلجد ئطاش ىلع ةدلب :ةلبألا )١٠٣(

 .(نادلبلا مجعم) .ناسيم اهتبصق طسارو ةرصبلا نيب ةعساو ةروك مسا :ناسيم )١٠٤(

 .هلعاطبه ءاوح و مدآ نإ ليق ،دنما ضرأ نم لدنملاو جنهدلا نيب لبج هنأ توقاي ركذ :مسو )١٠٥(

 نع ذخأ ،ةفركلا لهأ نم نييرابخألاو نيخرؤملاو نيباسنلا مالعأ نم :يلكلا بئاسلا نب دمع نب ماشه )١٠٦(

 تلصو لا باسنألا بتك مظعأ وهو ،(بسنلا ةرهمج) :اهنم تافلؤملا نم تارشع هل .ةاورلا نم ةعامج نعو هيبأ

 .ه٦٠٢٦ ةنس ينوت (ليخلا باسنأ)و (مانصألا)و .انيلإ

 .ةرابعلا حصتل ١٢١/١ يربطلا ين ام انتبثأو ،اهعمج تح :(ح)و (ب) يو ،عمحب اهعمج ح :(أ) ف )١٠١(

 .ةفلدزملا وه مارحلا رعسلاو ،هب سانلا عامتجال اعمج يمُس :ليقو،رَعْشلا ره :عمَح )١٠٨)

 هركذ دقو (أ) يف ام انتبثأو ،دوُن ٣٦/١: ريثألا نبال لماكلا يفو ،ذوب ١٢٢/١: يربطلا خيرات ف طبض )١٠٩(

 ي لبح بصخأ رهو اللا مدآ طبهم هدنع بيدنرسب لبح :ةمجعم لاذو نوكسلا مث حتفلاب ،ذوَن :لاقف توفاي

 بيدنرسب طبهأ مدآ نأ ١٠٣/١، ،نادمهلل ليلكإلا يو (ذون :نادلبلا مجعم) .ذو نم عرمأ :لاقيو ،ضرألا

 .موهزلا هل لاقي لبح ىلع

_ ٦٩ ٢ _ 



 هيفو ،ُمدآ يفون هيفو ،طبهأ هيفو ةعمجلا موي مدآ هلا قلخ :لاق هنأ ي هللا لوسر نع يورو

 ةعاسلا موقت هيفو محر ةعيطق وأ كامُنأَم لأسب ملام للا هاطعأ الا ائيش اهيف دبعلا لأسيال ةعاس

 نأ ةعمبا موي نم قفشم وهو الإ ير الو ،رب الو ،ضرأ الو لبج الو كامس الو لم نم امو
 .")ةعاسلا هيف موقت

 هيفو مدآ هللا قلخ هيف ،ةعملا موي هيلع سمشلا تعلط موي ريخ :لاق هنأ لي هنع يورو
 ."ااهنم هجرخأ هيفو ،ةّنلا هنكسأ

 لخدأ هيفو ،مدآ قلخ هيف .ةعمجلا موي مايألا دّيس : ي هللا لوسر لاق :لاق ةريرُه يبأ نعو

 .""ا"اةعمجلا موي الإ ةعاسلا موقت الو ،اهنم جرخأ هيفو ،ةّنحلا

 قلخ هيف :لالخ سمخ ةعمجلا ق نإ :لاق هلآو الي هللا لرسر نع ،ةدابع نب دعس نع دانسإب و

 وأ ،اثأم لأسي ملام ،هاطعأ الإ ًائيش هيف ثبعلا لأسيال ةعاس هيفو مدآ لا طبهأ هيفو مدآ للا

 ٬حير الو ،لّبَج الو ،ضرأ الو يامس الو ،بّرَقُم كّلَم نم امو .ةعاسلا موقت هيفو محر ةعيطق

 ."اا٧)ةعمملا موي نم ٌقفشُم وهو الإ

 لعجو ،ةّنجلا سيلبإ اهفاخدإل بارتلا لكأت ،اهنطب ىلع يشم اهلعجو يحلا لا خّسَسو :لاق

 م ألابو ،ةدالولاو ،لّبلاو ،ضيحلاو ،ضعاجوألا ةرثكب ءاوح ىلئباو ،ةوادعلا ءاوحو مدآ نيبو اهنيب

 تبثو ،كلجأ نم ضرألا ةنوعلم :مدآل لاقو .""اهيلع ًاطّلَسُم نوكيو ،اهلمَب ىل درتو

 كلأ لجأ نم ،بارتلا لإ دوعت تح ،نيبجلا حشرو ءافشلاب اهنم لكأتو كوشلاو ""جاحلا

 .دولج نم ليبارَس هايإو اهسّنلأو يح َلك مأ اهنكل ؛ءاَوَح هئأرما -لجو رع حلا ىمسو ،بار

 لوبق هللا لأسو ،اهيلع مدنو ،هتئيطخ ىلع هؤاكب دتشاو ،ىكب هتئيطّع ملع ل مدآ نإ ليقو

 .كلذ نم ءاشام هايإ هتلأسم يق لاقف ،هتئيطخ نارفُغو هتبوت

 .ةفلتع ةياورب ،ةريره يبأ نع يورم ١١٧/١ يربطلا ف ربخلا )١١٠(

 .فالتخالا ضعب ةفلتخ ةياورب ةريره يأ نع يورم وهو ٠٩٥ ٤، مقرب ريغصلا عماجلا ق ثيدحلا )١١١(

 يربطلا رظناو ،ةدابع نب دعس نع يورم وهو ظفلت ةياورب ٤٧٤٤، مقرب ريغصلا عمالا ل ثيدحلا )١١٢(

 ١١٧/١.

 .فئاخ :قفشم .١/٧١١و ١/٤١١و ١١٣/١ يربطلا رظنا ،ثيدحلا اذه ركذ قبس(٣١١)

 )٤ ١١( يربطلا يف ةياورلا هذ ةبراقم تاياور رظنا ١٠٨/١ و٢/١ ١١.

 ققحلا رسفو (٢١ص) ةفلتخم ةياورب فراعملا يف ربخلا ةبيتق نبا دروأ دقر (ناسللا) كوشلا نم تب :جاحلا(٥١١)

 كوشلا وهو (كسحلا) ظفل ءاح ةبيتق نبا ةياور فو ،كوشلا وه اغإو أتبن سيل وهف ضحصيال اذهو ،زرخلاب جاحلا
 .(جاحلا) ناكم



 !هيلع َباتف ،تاملك هبر نم مدآ ىَّقلتف] سابع نبا نع “'""ريبُج نب ديعس نع انثدح امك

 :لاق ؟كحألر نم ل خفنت ل أ براي :لاق . ىلب :لاق ؟كديب قلخت ل أ براي يأ :لاق .()

 ؟كّبضغ كّيحر قبست ملأ ابر يأ :لاق .ىلب :لاق ؟كئّنج يتكسُت مأ براي يأ :لاق .ىلب

 :ىلاعت هلوق وهف .ىلب :لاق ؟ةنجلا ىلإ تنأ يعجارأ ًتحلصأو تت نإ تيأرأ :لاق .ىلب :لاق

 {تاملك هبر نم مدآ ىقلتف] :ىلاعت هلوق يق ليقو .){[هيلع باتف تاملك هبر نم مدآ ىقلتف]

 .{'''“نيرساخلا نم ًئوُكَتَل انمَحْرَئو انل رفغت م نإو انسفنأ اّسَلَط انبر) :الاق امنإ :نسحلا لاق
 عضي ملف ،ًروافلا هنع ضبقو ،ضرألا هل ىوطف ،ةكم لل ريسي نأ هرمأو ًمدآ ىلع لا بات الو :لاق

 ءاوحو وه ىقتلا هنأ ركذف .ةكم لإ ىهتنا تح ،انارمع راص ًالإ ضرألا نم ءيش يق همدق
 .اعُمَج تّيمسف ممم عمتجاو تافرع تّرمُسف ،افراعتف ، تافرعب

 ضرألا ق هالخ ر ناك ةنحلا نم مدآ للا طبه ل :لاق ،هريغو حابر أ نب ءاطع نعو

 لإ تكش تح ةكئاللا هنباهف ،مهيلإ سئأيف ،مه ءاعدو ءامّسلا لهأ عمسي ،ءامّسلا يف هسأرو
 اًملف .اعارذ نيتس راص ىح ضرألا لإ الجو ع للا هطفخف ،امقالص ىفو اهئاعُد ق هللا

 بر :لاقف ،هتالص يفو هئاعد يف ،كلذ هبر ىلإ اكش تح شحوتسا مهنم ُممسَي ناكام دقن

 ثيح نكسأو دغر اهيف لكآ ،كئوُد بيقر الو ،كريغ بر يل سيل ،كراد يف كراج تنك

 نومحي فيك مهارأو ةكئالملا تاوصأ عمسأ تنكف ،سدقملا لبجلا اذه لإ ێتطبهأف ،تببحأ

 عارذ نيتس لإ '"""ينتضفخأو ضرألا لإ يتطبهأ مث ،اهّبيطو ةنجلا حير دجأر ،كشرمب

 مدآاي كتيصُعَع. :هيلإ لا ىحرأف .ةلا حبر يع بهذو ،رظَنلاو ترَّصلا ينع عطقنا دقن

 مث يف اتيب ل نباف قلطناف ،يشرَع لايح ًامّرَح يل نإ :هيلإ لا ىحوأ ش .''"")كب كلذ تلعف

 يف مهنم ناك نم ،كدلولو كل بيجتسأ كلانهف ،يشرعب نوُقُحَي ةكئالملا تيأر امك هب ًفُح

 للا ضّيقف .هل يدتهأ الو هيلع ىوقأ تسل ؟كلذب يل فيكو ،ابر يأ :مدآ لاقف .نوعاط

 اه انب لزنا :كلملل لاق هبجعي ناكمو ةضورب رم اذإ مدآ ناكف ةكم وخ هب قلطناف .اكلم

 نباو سابع نبا نع ذخأ ،هنامز لهأ ملعأ ناك يعبات لصألا يشبح ،دسأ ب لوم :ريبخ نب ديعس )١١٦(

 .ه ٩٥ ةنس جاجحلا هلتقف ثعشألا نبا عم جرخ ،رمع

 )١١٧( ةيآلا ،ةرقبلا ةروس ٣٧.

 )١١٨( ةيآلا ، فارعألا ةروس ٢٣.

 .درجألا وهو ،نتططحو ١٢٤/١: يربطلا فو ،يتططحأر :لوصألا يف اذك )١١٩(

 نم ،نأضلا نم اشبك حبذي نأ هرمأ ءاوحو مدآ يرُع هللا ىأر املف ١٢٤/١: يربطلا ن كلذ دعب )١٢٠(

 مدآ جسنف ،ءاوحو وه هجسنو ،ءاوح هتلزغف هفوص ذخأ مث ،هخذف ًاشبك ذخأف ،ةنجلا نم لزنأ يلا جاوزألا ةينامثلا

 .كلذ اسبلف ،أرامخو اعرد ءاول لعجو ،هسفنل ةبح

_ ٨ ٢ _ 



 لكو {انارمع راص هيف لزن ناكم لك ناكو .ةكم مدق تح . كناكم :كلملا لوقيف .انه
 نيب امو ةيرق راص ""هيف هَّمدق عضوام 7 ارافقو لوافم ") راص هاًدعَت ناكم

 عضوم تناكو ،ةَجلا توقاي نم ةتوقاي هللا لزنأو ، ةكم لإ ىهتنا قح ،ًةزافَّم هيتوطَخ

 ء'""نابأو ،نوتيز روطو انيس روط نم :لُبجأ ةسمخ نم تيبلا مدآ نبف .تيبلا

 هارأف ،تافرع لإ كللا هب جرخ هئانب نم غَّرف املف ")ءارح نم هدعاوق نبو ء'""يدوُباو

 تامف ،دنلا لإ عجر مث عوبسأ تيبلاب فاطف ةكم مدق مث .مويلا سانلا اهلعفي تلا اهلك كسانلا

 رع هلوق كلذف .هانبف ۔'""٦هل ةلا هأّرَبف ميهاربإ لا ثعب تح فقتوقايلا كلت تعفر مث .ذو ىلع

 ."") {تيبلا ناكم ميهاربإل انأَوب ذإو] :َلَحو

 حو موق لا قرغأ اذإ تح ،ةّرُذ وأ ةدحاو ةتوقاي هل (ّللا) ًطبهأ تيبلا نأ رخآ عضوم يفو

 .هانبف ،ميهاربإ هللا هأَرَبف ،هُساسأ يقبو هعفر

 ضرألا هكلَم هحفس لإ هيف طبهأ يذلا لبجلا نم مدآ لزنأ ان لاعتو كرابت -هللا َنإ ركذو

 سأر نم لَّرن ال ةيل ًمدآ نأ ،كلذ ريغو شحولاو باودلاو مئاهّبلاو نبا نم اهيلع نس عيمجو
 اهطسو ضرألا ةعس لإ رظنو ،ةكئالملا تاوصأ هنع تباغو ،ءامّسلا 5 مالك دقف لبجلا كلذ

 سّدقُيو كدُمَب حي رماع هذه كضرأل امأ ةبر اي :لاقف شحوتسا هريغ ادحأ اهيف ري ملو
 اهيف لعجأسو ،سقُيو يدمب حبسي نَس كدلو نم اهيف لعجأس يلإ :لاعت هللا لاقف ؟يريغ

 هَصُخأ اتيب تريبلا كلت نم لعجأسو ،يمسا اهيف ركذيو ،يقلخ اهيف حّبسيو «يركذل عفرت تويب
 يف ،كلذ عم انأ مث ،يلالَج تعضو هيلعو ،مظعب هقطنأو ضيب هَيمَسأو ،يماب هرثوأو يماركب

 هتحت نسو هلوح نم هتمرب هيف مرحي ،أنمآ امَرَح تيبلا كلذ لعجأ ،،يش لك عمو ءيش َلُك

 حابأو ،تّمذ رفخ دقف هيف هلهأ فاحأ نمو ،يمارك كللب بجوتسا مرُج همّرَح نمف .هقوف نّمو

 )١٢١( يربطلا نم ةفاضإ ١٢٤/١.

 .قايسلا اهيضتقي ةدايز )١٢٢(

 ،ضيبألا نابأ اهدحأ برعلا دالب ق نيلبج مسا :نابأو ،نانبل ١٢٤/١: يربطلا يو لوصألا ف اذك )١٢٣(

 .(نادلبلا مجعم) دسأ بل دوسألا نابأ ناثلاو ،ةرازف يبل ناكو

 تطبه حون ةنيفس نإ لاقيو ، ةلجد نم يفرشلا بناجلا ف رمع نبا ةريزج ىلع لطم لبج : يدوجلا )١٢٤(
 ۔هيلع

 .راغلا هيفو .ةكم لابح نم :ءارحو ،باوصلا وهو ءارح :يربطلا يفو ءارح نم : لوصألا يف )١٢٥(

 ۔هيف هلزنأو هل هأّيه :ناكلملا دأو ب )١٢٦(
 ٢٦. ةيالا .جحلا ةروس )١٢٧( ۔ !إ ّ

- ٩ ٢ _ 

 



 لك ىلع ،اربغ اثعُش هن ونأي ،۔“١٨٢١)اك رابم ١ > يذلل] سانلل عضأو تيب لوأ هلعجأ .مرح

 ،"""")احيحل ءاكبلاب نوّحثَيو ،''")اجيجَر ةيبلتلاب نوُجرَي ،''"؛قيمع يف لك نم نيتأب ماض

 ىلع َقحو ،يفاضو رازو لإ دقو دقف هريغ ديريال هدمتعا نمف ،'""!اجيحُع ريبكتلاب نوّجعيو
 ُممألا هرمعت مث كايح تمدام مدآاي هرمعت ،هتجاحب الك فعسي نأو ،هفايضأو هَدفَّو مركي نأ مركلا

 .('٠٣)ن ق دعب انرق ةمأ دعب ةمأ ،كدلّو نم ءايبنألاو نورقلاو

 . / . ّ ت . . . . ۔ . ,
 امك هب فوطيف ،ضرألا لإ هل طبها يذلا مارحلا تيبلا ناي نا -ركذ اميف مدا رما مث

 ١ . . . . . ٨ -ێ . .

 موق هللا قرغأ اذإ تتح ،ةدحاو ةَّرذ وأ ةدحاو ةتوقاي كلذ ناكو هللا شرع لوح ةكئالملا فوطت
 ."'"“١هانبف ميهاربإل هللا هأَربف ،هساسأ يقبو هعفر حرن . . ءىس . م ٨ ِ ٥

 ،ضرألا يف هالجرو ءامّسلا ي هسأر مدآ ناكو مدآ عم تيبلا هللا عضو :لاق ('٦٣)ةداتق نعو

 اكشف ،مهَحيبستو ةكئالملا تاوصأ دقفو مدآ نزحف ،اعارذ نيتس لإ صقنف ،هاه ةكئاللا تناكو
 لوح فاط امك هب فوطت اتيب كل تطبهأ دق ينإ ُمدآاي :هيلإ هللا ىحوأف ،ىلاعت هللا لإ كلذ َ . . 1 ُ ٥ ؟ د _ ه . { .

 هرطخ ف هل 7 (ج رخف) .مدآاي هيلإ قلطناف ،يشرع لرح ىلص امك هدنع يلصو ،يشرَع

 نمو ،هب فاطف ،تيبلا مدآ ىتأف .كلذ دعب ٌروافملا كلت لزت ملف ،ةزافَّم ةرطخ لك نيبام ناكن

 .ءايبنألا هدعب

 ۔ ۔ ۔ , ّ . . ّ , ٠ ٨
 نيح ،هعم مو مدآ هللا لزنا :لاف سابع نبا نع حلاص نع يبا نربخا :دمع نب ماشه لاق

 .ةميقتسم حبصت ةياورلا هذه ةرابعلاو ،ةكم نطبب ١٣١/١: يربطلا ف )١٢٨(

 )١٢٩( ةيآل ، نارمع لآ ةروس .[أكرابم ةكبب يذلل سانلل عضر تيب لوأ نإ ] :لاعت هللا لاف ٩٦.

 ةروس . {قيمع جف لك نم نيتأي رماض لك ىلعو لاجر كرتأ جحلاب سانلا ي نذأو) :لاعت هللا لاق )١٣٠(

 . ٢٧ ةيآلا .جحلا

 .جرلا وه امنإو جيجر ردصملا تامحعللا ركذت مل و ،نوبرطضيو نوكرحتي :نوجري )١٣١(

 اذإ الإ انه جثلل ىعم الو (ناسللا) .هبابصنا توص ءالا جيجلو ،ريثكلا بصلا : ّجللاو ۔هّبص :ءالا جث )١٣٢(

 .عومدلا جن دصق

 يو .ةيبلتلاب توصلا عفر :جعلاو .ةئاغتسالاو ءاعدلا ف ةصاخو ،حاصو هتوص مفر :ًاجيجعو ًاجع جع )١٣٣(

 (ناسللا) .يدا ءامد ناليسو مدلا بص :َجثلاو ،ةيبلتلاب توصلا عفر :جعلاف جثلار حملا جحلا لضفأ :ثيدحلا

 ١٢٤٨. مقرب ريغصلا عماجلا ن ثيدحلاو

 .بهو نب هللا دبع نع يورم وهو ، ١٣١/١ يربطلا نم هتمرب لوقنم صنلا اذه )١٣٤(
 )١٣٥( يربطلا ن ربخلا ١٣٢/١.

 ،باسنألار برعلا مايأر ةيبرعلاب ءاملعلا نمو نيرَّسفملاو ثيدحلا ظافح نم :يسودسلا ةماعد نب ةداتق )١٣٦(

 . ه ١١٨ ةنس قرت ،همكأ ناكو



 نم امهناف ام ىلع ءاّوحو مدآ ىكبف ،جلثلا نم ًاضابب دشأ ناكو ،دوسألا رجحلا ،ةّنبا نم طبهأ

 ذو ىلع ذئموي وهو ،ابرشو الكأ غ .اموي نيعبرأ ابَرشي ملو الكأي ملو ضةنس تئام ةنا ميعن
 لاق :لاق "'"“تَّقلا مئاب ىي يبأ نع .""ةنس ةئام ءاوح بّرقي ل و مدآ هيلع طبهأ يذلا لبجلا

 كلذك :لاق ؟رَجحلا جاحلا ابأ اي :تلق ؟اذه ىرت له :دجسملا ف سولج نحنو ،دهاجُم يل

 جرخ ءاضيب ةتوقاي اهنأ سابع نب للا دبع ثدحل هللا وف [:لاق] ؟أرجح وه سيل وأ :تلق ؟لوقت
 عجر تح ةنجلا نم جرخ ذنم هعومد اقْرَت ل مدآ نأو.هَعوُمد ام خسم مدآ ناك ،ةّنجلا نم مدآ ام

 ؟وسا ءيش يأ نمف ،جاًّححلا ابأ :تلقف ."..يش ىلع سيلبإ هنم ردق امو ،ةنس يفلأ اهيلإ

 ،هيلإ ريسلاب لا هرمأ يذلا تيبلا مؤي دنها نم مدآ جرخف .ةيلهاجلا ين هسمل ضا ناك :لاق

 لإ افلدزا مث ،امب افراعتف ،تافَّرعب ُءاَوحو وه ىقتلا هنأ ركذف .كسانملا كّسنو ،هب فاطف هاتأ تح

 لا لسرأف ،امهراملو امهليل يف اهيلإ نايوأي ةراغم اذخئاف ءاوح عم دنهلا لإ عجر مم ،ةفلَدَرل

 ماعنألاو نأضلا دولُج نم ناك كلذ نأ اومعزف .هب نارتتسيو هناسليام امهملعف اكلَم امهيلا

 .ع ابّسلاو

 دقلو ،دنهاب لزن نيح (لزن) مدآ نأ سابع نب للا دبع ثدح دقل :لاق هنأ دهاج نع ىورو

 ناك ءيش يأو :لاق .بك ري ناك الأ :جاجحلا ابأ اي :هل ليقف .هيسدق ىلع ةَحح نيعبرأ اهنم جح

 هللا هزَمهف ،هنم ةكئاللل تكشف ءامسلا لل ناك هسأر نإو ،مايأ ةثالث ةروسم هَوطخ نإ هلا وف هلمع

 .'٨")ّةنس نيعبرأ رادقم ًاطأطتف ةزمه

 ةنجلا حير هعمو مدآ لزن :لاق سابع نبا نع لاص يبأ نع [هيبأ نع] دمح نب (ماشه) انثَدَح
 دنلا ضرأب مدآ هيلع طبهأ يذلا لبجلا ىلع عي ابيط كلانه ام ألتماف كاهتيدوأو اهرجشب قلعف

 بيط نم هعم لزنأ :اولاقو .دنحلا ضرأب لإ دجوتال ةهكاف لكو هلك بيطلا لصأ ناك هنمف

 سآ نم تناكو ،ىسوم اصعو ،جلثلا نم ًاضايب دشأ ناكو ،دوسألا رجحلا هعم لزنأ :اولاقو ،ةّنجا

 نادنسلا ثعب نم هيلع لزنأ مث ،'١٨؛نابلو مور ،ىسوم لوط ىلع ضعرذأ ةرشع اهلوط ،ةّنجلا

 )١٣٧( يربطلا ١٣٣/١ .

 نكي ل ،يروثلا هنع ىورو دهاب نع ىور ،ؤوك ثّدع ،رانيد نب نمحرلا دبع همسا :تاقلا ىجي وبأ )١٣٨(

 باودلا هب فلعت ألكلا نم برض :تقلو (ناعمسلل باسقأل) .هتياور يف ادومع

 فح :عمدلا أقرو .متأ هيف ربخلاو ،لوصألا ف تسيلو ١٣٣/١ يربطلا نم ةدايز نيترصاحلا نيبام )١٣٩(

 .عطقناو

 .ةياورلا ف فالتخالا ضعب عم ١٣٣/١ يربطلا ين ربخلا رظنا ). ١٤(

 .(ناسللا) .سآلا قروك هقرو ،غمصلا نم برض :نابللاو .هترارم اَّرُم يمع ربصلاك ءاود :رملا )١٤١(
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 ،لبحلا ىلع تبان ديدح نم بيضق لإ لبحلا ىلع طبهأ نيح مدآ رظنف ا '")ناتبلكلاو ةقرطملاو

 بيضقلا كلذ ىلع دقوأ مث ،ةقرطملاب تسبيو تقتَع دق راجشأ رسكي لعجف .اذه نم اذه :لاقف

 حون هثرو يذلا وهو رونتلا برض مث ،امب لمعي ناكر يدم هب رض ءيش لوأ ناك و ،باذ تح

 ثررأو علَص ث نمف ءامسلا هسأر حسع طبهأ نيح مدآ ناكو .دنهلاب باذعلاب راف يذلا وهو

 ىلع وهر شال مدآ ناك ر ث و نم ًاشْحَو تراصف بلا ُباوَد هلوط نم ترّقنو ،علّصلا هدلو

 نيتس لإ كلذ هلوط نم طحف ،ةّنلا حير نم دجيو ،ةكئالملا تاوصأ عمسي مئاق لبجلا كلذ

 "٨". زا فسويل لإ هدلو نم دحأل مدآ نسح عمجي مل و .تام نأ لإ هلوط ناكو اعارذ

 .ةروصل ليمج ًدعجأ ،رعشلا ريثك ًاليرط ناكو كدعب هدلوب ىحلا تتبن امإو َةرمأ مدآ ناكو

 .اهديب هكاحو ل ءاوح تلزغو (ثّرَح) ضرألا لإ مدآ للا طبهأ الو

 ،روشقلا ق يف ةرشع هاو نيلالث ضرألا لإ طبهأ نيح مدآ امب لا دوز لا رامثلا نم نا ليقو

 نوللاو لوجلا اهنمف روشقلا يف يه قلا امأف .ىون الو اه اف روشق ال ةرشعو ،ىَون اف ةرشعو

 تلا امأو .زوللاو نامرلاو ١٠ ن جنَّرانلاو اطولبهاشلاو طولبلاو ڵشاخشملاو ،قُّدنبلاو ،قُسُفلاو

 ا "")قبئلاو 3 )ربعلاو 3 لأ ُصاَحإللار ،شمشللاو ولا :اهنمف ىًَن ا

 ىون الو اف ًَروشقال يلا امأو .('٢)ج ولهاشلاو ى "لقاو ،باّنعلاو ،رورعرلاو ،لَجَرَقسلاو

 .خيطبلاو رايخلاو ،بوُرلاو 0١٨ ج رثألاو ،نيتلاو ،بنعلاو ،ىرثُمُكلاو ،حافلاف

 ليربج اهب ءاج امإ ةطنحلا نإ ليقو ،ةطنح نم ر ةنبا نم هعم مدآ هب جرخ ات ناك :ليقو

 نم تاّبح عست ليربج عم هيلإ هللا ثعبف ،لاعتو كرابت ،هبر معطتساو مدآ عاج نأ دعب ،ايل

 نم كجرخأ يذلا اذه :ليربج لاقف ؟اذه ام :ليربج مدآ لاقف .ايا ًمدآ دي يف اهعضوف ،ةطنح

 .ىمحلا ديدحلا ام ذخأي دادحلا عم نوكت ةادأ :ناتبلكلا )١٤٢(

 )١٤٣( يربطلا ف ربخلا ١٢٧/١.

 وهو دنلا زوج رهو ،جنارلا ١٢٨/١، يربطلا يفو .ةرارملا لإ همعط ليي تايضمحلا نم برض :جنرانلا )١٤٤(

 .انه دوصقلا هنأ حجرأو ،ليحرانلا

 .(ناسللا) رمثي نأ لبق رسلا جيضن :بطرلا )١٤٥(

 تايدرولا ةليصف نم ةرجش يهو ،ءاريبُملا ١٢٨/١: يربطلا فو (تابنلا مجعم) رمتلا نم برض :ربقلا )١٤٦(
 .حصأ لوصألا ف امو ،ةريغص راغ ام

 .ردسلا رمث :قبنلا )١٤٧(

 .(ناسللا) .اُمالاح يي ةلحنلا هبشت ةرجش موَدلاو ،مودلا لمح :لقلا )١٤٨(

 .تابنلا بتك ي الو ةغللا تامجعم يف ال ظفللا اذه ىلع رثعأ ل :جولهاشلا )١٤٩(

 . ۔؟ . . . د . ٤ ۔۔ ۔ ۔“۔ ۔إ ۔ . - ۔۔٠
 .جن رتا :لوصألا يبرو .جنرنو جنرتا :لوقت ةماعلاو ةجرتا هتدحاو نوميللا سنج نم رجش :َجرتألا )١٥٠()
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 ضرألا ف هرثا :لاق ؟انم عنصأ ام :مدآ لاقف .مهرد ةئام ناو مهرد فلأ ةئام اهنم ةّبلا نزو ناكو .ةنجلا

 هكرو همح ف هرأ م ملف هرسأ مث .ضرألا رلا هدلو ل ةس ترجف تاس نم ل هتأف لعف
 (ےحآلا ىلع) ام هلحأ عضوف نرج انأ مث هبون نأ هرمأ مث هيب

 ديدحلاو رجحلا ليربج هل عمجو ١٣َ هربخي نأ هرمأ مث ،هنجعي نأ هرمأ مث هنحطنف

 .ةللا زبخ نَم لوأ وهف انلا هنم تجرخف ،هحّدَقف

 ©لوقلا اذه لئاق نع ،هانيكح يذلا لوقلا اذهو :يربطلا ديزي نب ريرج نب دمحم رفعج وبأ لاق
 َىلُمالا ميهاربإ نب ىتلا نأ كلذو . ة دمع انّين ةّمأ فّلَس نع تاياورلا هب تءاج ام فالح

 :لاق “'"""ساَّبع نبا نع ريبُج نبا ديعس نع قازرلا دبع انثدح :لاق ،قاحسإ انثدح :لاق نثَدح

 كامهثآوس امه تدب اهنم الكأ املف ةليثملا هتجوزو مدآ اهنع لاعت للا ىف لا ةرجشلا تناك

 قرو ةتجلا قرو نم امهيلع نافصخي اقفطو ۔امهرافظأ امهتآوَس نم امهنع ىراو يذلا ناكو

 ةنجلا نم ةرجش هسأرب تذخأف ،ةنحجلا يف ايلوُم مدآ قلطناف .ضعب لإ هضعب ناقصلي ،نوتيزلا

 كل ناك امأ :لاقف .براي تْييحتسا يكلو ،ال :لاق؟ّرفت ينمأ مدآ اي :لاعتو كرابت هبر هادانف

 -نكلو بر اي ىلب :لاق؟كيلع تسَرَح امع ةحودنم " لهنم كأو ةلا نم كتحنم اميف
 امُّهَساقو ] :لاعت هللا لوق وهو :لاق .ابذاك كب فلح ادحأ نأ بسح ام -كلالَجو كتّزعو

 .ًاذُك الإ شيعلا لانت الف "ضرألا لإ كّنطبهأل .نَزعبف :لاق . 6'"") {نيحصاَلا نمل امكل يل
 ملعف "بارشو ماعط نم دعر ريغ ىلإ طبهأف ادَعَر اهنم نالكأي اناكو ،ةنجلا نم طبهأف :لاق

 غ كهارذ م ساد م ،هدّصح غلب اذإ تح ،ىقَّس مث عرزو ثّرَحف ،ثرجلاب رم أو ديدحلا ةعنص

 .(ا١٨٢هلكأ مث مث ،هزبخ مث ،هنجع مث اهنحط

 :ةللا لاق يذل رهف هنيبج نع َقَرَعلا حّسيو ،هيلع ثري ناكو رحأ روث مدآ لإ طبهأ:ليقو

 .ءافش كلد ناكف """" ىقلت ةئملا نم امكح الف)

 .رجحلاو راحلا دامرلا ىلع هزبخ يأ :ةلم هزبخ )١٥١(

 نب نسحلا نع ،كرابملا لباو ةنييع نب نايفس انربخأ :لاق قازرلا دبع انثدح ١٢٩/١: يربطلا ةياور )١٥٢(

 .سابع نبا نع ،ريبج نب ديعس نعو ،ورمع نب لاهنملا نع ،ةرامع
 )١٥٣( ةيآلا ،فارعألا ةروس ٢١.

 )١٥٤( يربطلا يف همامتب ربخلاو .غلبي نأ هللا ءاشام هنم هغلب قح هغلبي ملف :يربطلا ف كلذ دعب ١ /

.٨-_ ١٢٩ 

 )١٥٥( ةيآلا ،هط ةروس ١١١٧١.
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 هللا باتك هيلع لد امب ُهَبْشأو ،بارّصلاب ىلوأ وه ءالؤه هلاق يذلا اذهف:"""")رفعجوبأ لاق

 .لج وّرع
 .أ'“")ةعَتيملاو ناتبلكلاو ةقرطملاو نادنسلا هعمو لزن مدآ نإ :ليق دقو

 همالك ناكف ةيبرعلا يسنأ هبر ىصع ًاّملف -ةلا -مدآ ةيبرعلاب ملكتو سرغو عرز نم لأو
 .ةيبرعلا هيلع در همحرو ماع يئام دعب هيلع للا بات املف .ةينايرسلا

 فنا نم ليلكإ هيلعو ءامسلا لإ ضرألا برقأ 5 دنا لإ مدآ طبهأ :نامثع ربأ
 دنلا يف يذلا مأ '"ح وُجْنلَلا دوعلا اذه ةحئار هنم تبنف ،عقوف ،هنم " ٨ُراحّتف

 اًملف .امهريغ نكي ملو ،توُحو رسن اهيف ناك ضرألا لإ مدآ طبهأ اًل :لاق ريبج نب ديعس

 نم مويلا طبه دقل ،توُحاي :لاق ةليل لك هدنع تييبيف توحلا لإ يوأي ناكر مدآ رسنلا ىأر

 كل الو اجلم رحبلا ىلإ لام اقداص تنك نئل :توحلا هل لاقف .هديب شطبيو هيلجر ىلع يشم

 .ىَجَّس ربلا

 ثري ناك يذلا َروثلا اموي برَضف :لاق .ثَرَحو ضرألا لإ طبهأ مدآ نإ ُملعأ هللا و ،ليقو

 قحتسا ىصع نم ك مدآ اي :لاقف .َتيَصَع كلل :لاق ؟يب رضت مدآ اي :روثلا هل لاقف ،هيلع

 .ملعأ هللا ر ،ليف امك رأ -: مدآ نطفف :لاق .باقعلا

 بتعلا ةنجلا يف هالكأ ءيش لوأ ناكو مايأ ةس ةلا يف ثكمو ،ةعمجلا موي مدآ قلُخ :ليقو

 .ربلا اهنع ايهُن يلا ةرجشلاو

 دمعو ،ىسيعو طولو .ليعامسإو ،حون نب ماسو ولو .انوت مدآ قلخ :سابع نبا لاقو

 .('"`»نيمجأ مهيلعو هيلع هللا ىلص

 )١٥٦( خيرات ف ربخلاو .يربطلا وه :رفعج وبأ ١٣٠/١ .

 .ليوطلا َنسملاو ،ةقرطملا :ةعقيلا )١٥٧(
 .تاحنو تحاف ءيشلا تح طوقسلا تحلا :َتاحت )١٥٨(

 .(تابنلا مجعم) .هب رخبتي ةحئارلا بيط دوع :ججنليلاو جوحنلألاو جوجنليلا )١٥٩(

 )١٦٠( يربطلا خيرات ف لّصفم ةنجلا نم ءاوحو مدآ طوبه ربخ ١ / ١١٧ -- ١٣٦۔ ليلكإلاو 6١٠٢/١

 ةياهنلاو ةيادبلاو ٤٧/١ -- ٨٥، ريثألا نبال لماكلاو ٣٢/١ -- ٤٠، يريونلل برألا ةيامر ١٨/١٣ -_ ٣٠،

 ص ريح كولم يف ناجيتلا باتكر ١٦ --  6١٧ارابخأ اهيف نأل رذج ذخؤت نأ يغبني ناجيتلا باتك رابخأ نكلو

 .حصت ال ةريثك
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 مدآ يتبا ليباهو ليباق ةصق
 لاقو مدآ نب نيق وه :مهضعب لاق .مدآ نب ليباق مسا يف ملعلا لهأ فلتخا

 .ليباق وه :مهضعب لاقو ،مدآ نب نباق اوه :مهضعب لاقو ،مدآ نب نيباق وه :مهضعب

 ليباه وه :مهضعب لاقو ،ليباه وه :مهضعب لاق ،ليباه مسا ف كلذكو

 مدآل دلوُْال ناك هنأ ،هيلع هللا تاولص ،مدآ يتبا ،ليباهو ليباق ةصق نم ناكو

 ، رخآلا نطبلا اذه ةيراج نم نطبلا اذه مالغ جوزي ناكف يراج هعم دلو الإ ولوم

 ظعرَز بحاص ليباق ناكو .ليباه رخاآللو ليباق امهدحأل لاقث نانبا هل دلو ح

 ضليباه تخأ نم نسحأ تخأ هل تناكو ،امهَربكأ ناكو ،عرَض بحاص ليباه ناكو

 يهو ،يعم تدلو حأ يه :لاقو هيلع لبأف ،ليباق تخأ حكني نأ بلط ليباه نإ

 رمأو ،كل ُلحَت ال اهلإ) :مدآ هوبأ هل لاقف ۔اهَحَّرَئَأ نأ قحأ انأو كتخأ نم نسحأ
 برقف ينباي :هل لاقف ،(هيبأ لوق نم كلذ لبقي نأ ليباق يأف ،ليباه اهجوزتي نأ

 ليباق ناكو .ام قحأ وهف هنابرق ا لبق امكف نابرق ليباه كوخأ بّرقْيو نابرق

 ليباه بّرقو ،أحمق ليباق بّرقف ةيشاملا ةياعر ىلع ليباه ناكو ،عأرزلا ثرح ىلع

 ءاضيب ًاران للا لسرأف .ًةرَقَب برق لوقي مهضعبو ًاشْبَح ليقو ،همّع راكبأ نم ًاراكبأ

 ابّرَق اناكو .نابرقلا لكب ناك كلذبو ليباق نابرق تكرتو ،ليباه نابرق تلكأف

 .مويلا ىلإ كانه سانلا حبذم راص ث ،ێع ناب رقلا

 دجوف ،لبثُس ةمزح ليباق برقو ةنيمَس "ةعَذَح ليباه بّرَقف :رخآ عضوم ينو
 نابرق تكرتو ،ليباه نابرق تلكأف رانلا تيف ،اهكرفف ةميظع ةليس اهيف

 لخدو نيتنس سرفلا متتسا اذإ ليخلا يفو ،ماوعأ ةعبرأ ريعبلا لمكتسا اذإ لبإلا ي وهو عذجلا ثنؤم ةعذجلا )١(

 بك نم رظنب ةعذجلا ردهت ف فالخ ءامطللو (ناسلل) .ةنس متتساام منغلا نمو ،ناتنس ةرقبلل ناك اذإ رقبلا نمو ،ةثلاثلا ي

 ١ ٠هقفل

 .وهس وهو ،ليباه :(أ) ي )٢(
 .اهلكأف اهكرفف ١٣٨/١: يربطلا ف )٣(
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 :ليباه لاقف ظيحأ حكنتال ىح ،‘كلنلتق أل :ليباه هيخأل لاقو ليباق بضغف ليباق

 انأام ىلما كدي لا تطسب نئل نقلا نم لا لَّبقَتي امنإ )

 هل تعّرطف) '[نيملاعلا بر لا فاخأ يإ 8 كمأل كيلإ يدي طسابب

 نم أموي هاتأف لابجلا سوؤر ق هنم مالُملا عارف لتقيل هبلطف ٢ هيخأ لتق هسفن

 أ

 ،تامف سأر ام خسف ةرخص "عفرف مئان وهو [لبَج يف) همنغ ىعري وهو مايألا
 عفَد يذلا رَجحلا ىلع عقوف بارغ هللا تكبف ، نفدي "[فيك] ملعي الو ،ءارُعلاب هك رتف

 تح يوهي لبقأف امسلا نم ًابارُغ للا ثعبو كهراقنعب رَجحلا نع مدلا عسي لعجف كب

 عجر مم .هلتقف رخآلا بارملا ىلع لوألا بارشلا بثوف ،لوألا بارشلا يدي نيب عقو
 ێح هّرتجا مث ،هيخأ ةأوَس يراوي فيك هَيرُيل ضرألا يف هيلجرب ثحييو هراقنعب رفحي

 نأ تزجَعأ] ،هاتليو اي :لاقف ،هب عنَّصام ىلع مدنف ،هيخأ لإ رظني ًمدآ نباو ،هاراو
 كهراوُي ملف “؟نيمدانلا نم حبصأف ،يحأ ًةءوَس يراوأف بارقلا اذه لثم نوكأ

 ،ًدآ لإ ًربخلا غلبو .نَدَع َيقرَش يف ،نمّلا ةيدوأ نم ايداو هب ىتأ تح ابراه هلمّتحاو

 ضرألا فضت ال هتغل لجأ نمف .اهنَكلف همد تفثشل دق ضرألاو اليتق هدجوف لبقأف

 هنبا لمح مدآ نإ مغ : نسلا نامر كوشلا تّبنأو ،ةمايقلا موي ىلإ ليباه مد دعب امَد

 ةمنسل لأ ناكف ،هنفد فد م هعومد فح ال .اماع نيعبرأ دالبلا يي هب رودي ،هقتاع ىلع

 .ضرألا يف تنف

 ةيآلا ١4( سنإلاو نجلا نم انآالضأ نيذلا انرأ انر أ :تلزن ًسيلبإو ليباق يفو

 )٤( ناتيآلا ةدئاملا ةروس ٢٧ - ٢٨.

 {نيلاظلا ءازج كلذو رانلا باحصأ نم نوكتف كغإو يمإب ءوُيت نأ ديرأ نإ] ٢٨: ةيآلا دعبو 0٣٠ ةدئاملا )٥(

 .[ نيرساخلا نم حبصأف هلتقف) ٣٠: ةيآلا ةمتتو

 .قايسلاو علاب قيلأ هنأل يربطلا ف ام تبثأو .ةرخص عضوف :لوصألا ل )٦(

 .يربطلا يف ام تبثأو ،ثيح :لوصألا ف )٧(
 )٨( ةيآلا ،ةدئاملا ةروس ٣١.

 .{نيلفسألا انوكيل انمادقأ تحت امهلعجن ] : ةيآلا ماو 0٢٩ ةيآلا ،تلّصف ةروس )٩(
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 د ر 7 ,

 .(' ")كرش هيف هل ةمايقلا موي لإ لوتقم لكو ،لتقلا نس نم لوأ هنأل ،ليباق عب

 :لاقف :ةلا مدآ هاكب ليباه هاخأ ليباق لتق ذ هنإ ليقو

 حيبق ًَُس ضرألا هجوف اهيلع نمو البلا تريغت

 حيبصلا هجولا ةشاشب لقو مْطو نول يذ لك ريغت

 ُحيرق بتتكم مويلا كيلع يلق نإف َتلئف نإ لباهأ

 ١)خيللا هجولا ىضم افَّسأ اوف هاخأ أليباه أ يباق لتقو

 حيرضلا هنمضت دق اليتق با ليباه ىلع افسأ ايو

 حيرف تري ام ودع نێفَي سيل نيل انَرَواجو
 :لاقف نيعللا سيلبإ هباجأف :ليق

 حيسفلا كب قاض سودرفلا يفف اهينكاسو دالبلا نع نت

 حيرَس ايندلا ىذأ نم كبلقو ءاخَر يق كحورو امب تنكو

 حيبًرلا مثا كئاف نأ لل يركّمو يدياكُم تكفنا امف

 7 دلخلا نانج نم كقكب ىحضأ راجلا ةمحر الولو

 ٭ : ٧

 ،اهدعب امو ٩٢/١ ةباهنلاو ةيادبلا ف ،انه درو امع فالتخالا ضعب اهيف ةياورب ١٣٧١/١ يربطلا ف ربخلا )١٠(

 ١٧. فراعملا يو

 .(ب) ي ام حصألاو ،حيبصلا (أر ف )١١(
 )١٢( تايبألا هذه نم ابناج يربطلا دروأ ٤٥/١  6١يربطلا ريسفت و ٢٠٩/١٠. ةياهنلاو ةيادبلا يو ٤/١ ٩.

 ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نبا قلع دقو ٩٥/١ لاق كيا مدآ نوكب دقو ،رظن هيف رعشلا اذهو :هلوقب رعشلا اذه ىلع
 .ملعأ هللاو ،لاوقأ هيفو ءاذه لإ مهضعب هفْلأف هتغلب هب نزحتي امالك



 ٠ ٥ ء -

 هيق مدآ دالوا ركذ

 ةيراجب نطبلا اذه مالغ جوزي ناكف يراج هعمو ًالإ دولوم مدال دلوُيال ناك :لاق

 ضليباهو ليباق هل دلو ح ،نطبلا اذه ةيراج نطبلا اذه مالغ جّوزيو ،نطبلا اذه

 .هانركذام امهرمأ نم ناكو

 مهنم لجرلا ناكو ،ىثنأو ركذ نطب لك يف هل دلوي ناك مدآ نإ :""”بهو لاق

 مزع نيح ،ليباهو ليباق رمأ نم ناك ێح"هتمأوت الإ ءاش نم هتاوخأ لإ جوزتي
 مأوت الإ لمحتال ركذي اميف ءاوح تناكو ،ناكام ليباق تخأ اميلق جوزتي نأ ليباه

 نيرشع يف ىثنأو ركذ نم ،هبلُصل ًامأوت ادلو نيعبرأ مدآل ٌءاَوح تدلوف ،ىثنأو اركذ
 لحت ال اهئإف ،هعم دلو لا هتمأو الإ جّوزتي ءاش هتاوخأ يأ مهنم لجرلا ناكف ،انطُ

 .ءاوح مهمأو مقاوخأ الإ ذئموي ءاسن نكت مل هنأ كلذو هل

 .اميلق همأو ليباق مهّوأ ،نطب ةئامو نيرشع مدآل تدلو ُءاَوح نأ مهضعب ركذو

 .ثيغلا مأ همأوتو ثيغلا دبع مهرخآو

 يف ىثنأو اركذ نوعبرأ هبلُصل مدآل ءاوح هئدلو ام عيمج نأ ركذف قاحسإ نبا امأو

 همسا انغلب اًم ناكو .ضعب انغلبي مل و ،مهضعب ءامسأ انغلب دقو :لاقو .ًانطب نيرشع

 كاذويل هتمأوتو ليباهو ،اميلق هّنمأوئو ليباق مهنمو ،ةوسن عبرأو الجر رشع ةسمخ

 ةئامو نيثالث ىلع ،اهُمأوتو ةروزحو ،هّنمأوتو ثيشو ،"اهُمأوتو مدآ تنب ثوشأو
 مدآ نب ناثأ مث ،هّنمأوتو مدآ نب غلاب مث ،همأوَتو مدآ نب دابأ مث .هرمغ نم ةنس

 ش ،هتمأوتو مدآ نب نايب مش ،هتمأوتو مدآ نب دده مش ،هتمأوتو مدآ نب ةبوت ث ،هتمأوتو

 ملاع يرابخأ ،نميلا لإ ىرسك مهم ثعب نيذلا سرفلا ءانبأ نم هلصأ ،اعنصلا هبنم نب بهو وه :بهو )١٣(
 نم ةحوتملا كولملا ركذ :هتافلؤم نمو ،هيلإ بسنت ءايبنألاو ةعيدقلا ممألا نع ةيورملا رابخألا رثكأ ،تايليئارسإلاب

 .مهراعشأو مهروبقو مهصصقو مهرابخأو ريمح

 .ةطسوتملا ةزمحلا ةباتك يف ةماعلا ةدعاقلا دارطا ترثآو مءوَت :مهضعب اهبتكي مأوت ةملك )١٤(

 .حصأ هترابعف ١٤٥/١ يربطلا ف ام تبثأو ،اهتمأوتو مدآ نب نوسأو (أر ف )١٥(
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 نب قراب ش ،هتمأوتو مدآ نب لدنس ش ،هتمأوتو مدآ نب نب دوخ ش ،هتمأوتو مدآ نب ةبوبش

 .٠“هيف هب لمحي يذلا هنطب يق ةأرما هعم دلوت مهنم لجر لك ،هتمأوتو مدآ

 دعب كلذ ناكو ةنس نوثالثو ةئام هرمع نم ىضم دقو اثيش مدآل ُءاَوح تدلوو

 .ةنس نيسمخب ليباه ليباق لتق

 نبا نع ج أ نع) ماشه نعو

 ليربج اف لاق .ليباه نم فلخ هنأ يأ ،ليباه نم هل قتشا للا ةبه ىمّسف ،اروزع

 ،كثٹاش ةينايرسلابو ،ثيش ةيبرعلاب وهو ،ليباه لدب هللا ةه اذه :هندلو نيح

 هتخأو اثيش مدال ءاوح تدلو :لاق ""سابع س

 نيثالث نبا ثيش هل دلو موي مدآ ناكو .هيلإ دهعو مدآ ىصوأ هيلإو ،ثيش ةيناربعلابو
 ّ , د , , ً

 ثيش لسن ريغ مدآ دلو لسن نا كلذو .اهلك مدآ خب باسنأ ثيش ىلإو .ةنس ةئامو

 ام عم ،مدآ ناكو ثيش لإ مهلك سانلا باسنأو دحأ مهنم قبي م و اودابو اوضرقنا

 لزنأو ،هدلو لإ الوسر هلعجو لا ها دف اهيف ناطلسلاو ضرألا كلُم نم هللا هاطعأ

 ."ديا ،ليربج اهاێإ هملع هطخب مدآ اهبتك ةفيحص نيرشعو ىدحإ هيلع

 سلاج ج هللا لوسر اذاف دجلا تلح د :لاق هنأ يرافغلا رذ ِلأ نع يورو

 مقف ، ناتعكر هيحت و ةت دجسملل نإ 7 ابأ اي :ل لاقف ،هيلا تسلجف ،كدحو

 ظةالّصلاب ێترمأ كنإ ،هللا لوسر اي :تلقف هيلإ تسلج امهُعكر اّملف :لاق امهُمكراف

 يف تاياورلا فلتع ١٤٦/١ يربطلا دروأ دقو ،امتدروأ قلا رداصملا نيب فالخ مدآ دالوأ ءامسأ طبض يف )١٦(

 بهذلا جورمو ،اهدعب امو ١٧ فراعملاو ،اهدعب امو ١٣٧/١ يربطلا لإ ليباقو ليباه ربخ يف ليصفتلا عجري

 ةياهو ٢/١ ٩، ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلاو .اهدعب امو ١٠٦/١ نادمهلل ليلكإلاو ،اهدعب امو . ٣٥/١ يدوعسملل

 ٣٢/١٣ - ٣٤ برألا

 نع :باوصلاو ،للخ نيدنسلا نيذه يفو ،سابع نبا نع اص نب ماشه نع :(أ) يف ءاجو (ب) يف اذك )١٧(

 هيبأ نع ىور اغإو حاص يبأ نع وري ل ماشهف ،سابع نبا نع ،لاص يأ نع ،هيبأ نع يلكلا نبا وهو - ماشه

 رظنا) .فورعملا دنسلا وه اذهف ،سابع نبا نع ىور حلاص وبأو ،لاص يبأ نع ىور بئاسلا نب دمح هوبأو

 ١٠٨(. مدنلا نبال تسرهفلاو ،۔١/٢٠٥١ يربطلا
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 ركذ مث .رثُكْلف ءاش نمو للَقُبلف ءاش نمف ،عوضوم ريخ ةالصلا :لاق ؟ةالصلا امف

 ةعبرأو فلأ ةئام :لاق ؟ءايبنألا مك ،للا لوسراي :لقف :اهيف لاق ةليوط ةّصق
 ًاَمَج ۔"“ةثالثو ةئامثالث :لاق ؟كلذ نم لسرلا مك لا لوسراي :تلقف .فلأ نورشعو

 لوسراي :تلق .مدآ :لاق ؟مهّرأ ناك نم للا لوسراي :تلق .ابيط أريثك يأ كأريفغ

 هاَوَس مث ،هحوُر نم هيف خفنو ،هديب هللا هقلخ ،معن :لاق ؟لّسرُم ين [ُمدآو] :ةلا

 ."مالب

 فورحو ريزنخلا محلو مدلاو ةلا عرت مدآ ىلع لاعت هللا لزنأ اه ناك هنإ ليقو

 ةنسلألا هللا دح ،اينُلا ف ناك باتك لوأ وهو "ةقرو نيرشعو ىدحإ يف مجعلا

 ."هيلع اهلك

 .رشع ةثالثو ١٥١/١: يربطلا ن )١٨(

 .فيرحت وهو كلثم (أ) فو «(ناسللا) .ًانايعو ةلباقم :ًالُبقو ًالبقو البق )١٩)

 ١٥١/١. يربطلا يف ربخلا )٢٠(

 .دح ناكم ،ذخأ :لوصألا قو ١٨، فراعملا )٢١(



٠ = . ٨ 

 هيلع هلا ىلص مدا ةافو

 قلطناف ةنجلا """فوطق نم فطق ىهتشا رضحا ام مدآ نأ :""بعك نب يبأ نع
 ىهتشا انابأ نإ :اولاق ؟مدآ باي نوديري نيأ :اولاقف ةكئالملا مهتيقلف ،هل اوبلطيل هونب

 هحور اوضبقف ،هيلإ اوهتناف ،هومُّئيفك دقف كاوعجرا :اولاقف .ةلا فوطق نم أفطق
 ضليربج فلخ ةكئالملاو -,َا-ًليربج هيلع ىلصو (هونقكو) ،هوطتَحو هولعو
 .مدآ ێب اي مكاتوم يف مكتُس هذه :اولاقف ،ةكئالملا َفلَح هوُنبو

 هونفدف ،زاكلا راغ هل لاقي "سيبق يبأ لبج يف عضوم يف هل رفُحو :بهو لاق

 ءاقتلا حون هجرختساف ،فرقلا "نمز ناك نيح راغلا كلذ يف مدآ لزي ملف كي
 هدر ةنيفسلا لهأل ضرألا تدبو ،ءاللا بضن اّملف .ةنيفسلا ق توبات يف هعم هلعجو

 .هناكم لإ حو

 نوثالثو ةنس ةئامعست مدآ شاعام عيمج نأ ةاروتلا ف تدجوو :ةبيتق نبا لاق

 .("`)ةنس

 . ذ ا نب ُ - ُ

 بتكلا ىلع افقاو ،دوهيلا رابحأ نم مالسإلا لبق ناك ،راّحنلا ب نم يراصنأ يباحص :بعك نب يبأ )٢٢)

 باطخلا نب رمع عم دهشو ، للا لوسر عم اهلك دهاشملا دهش يحولا بانك نم حبصأ ملسأ املف ،ةعدقلا

 ترمأ أرقأ :ق هللا لوسر نع .نيحيحصلا ف ثيداحأ هل ، 8 لوسرلا نمز نآرقلا عمج ل كراشو ةيباجلا ةعقو

 نمز ه٣٢ . ةنس اهلعجي مهضعبو ه٢٢٦ ةنس رمع نمز يق اهلعجي مهضعب فالخ هتافو خيرات يو .بعك نب يأ

 .نامثع نم رمأب نآرقلا عمج ف كراش نمم ناك هنأ ركذيو نامثع

 )٢٣( (ناسللا) ،فاطقو فوطق هعجو رمثلا نم فطقام لك :فطقلا .

 .ةكم ىلع فرشُس لبح :سيبق وبأ )٢٤(
 .حصأ وهف ١٩ فراعملا فام تبثأو ،قرغلا نم :لوصألا ف )٢٥(

 .الصفم مدآ ةافو ربخ ١٩، فراعملاو ١٥٥/١، يربطلا يي رظنا )٢٦(



 مهُحأو ،هب مههبشأو ،مهلضفأو مدآ دلو لمجأ مدآ نب ثيش ناك :بو لاق

 تهتنا هيلإو مهلك رشبلا دلو يذلا وهو ،هدهع لوو مدآ هيبأ ىصو ناك و .هيلإ

 -مدآل ةميخ ةبعكلا تناكو ،ةراجحلاو نيطلاب ةبعكلا "ب يذلا وهو ،سانلا باسنأ

 هيلإو ةفيحص نيسمخ مدآ نب ثيش ىلع هللا لزنأو ةنبا نم هل لا اهعضو -:

 .مدآ هيبأ ةافو دعب ةساي رلا تراص

 هنبا لإ ىصوأو أموي رشع دحأ هتوم لبق ضرم ،هيلع هللا تاولص ،مدآ نأ ركذو

 ليباق نم هيفخي نأ هرمأو ثيش لإ هتيصو باتك عفد مث هتيصو بتكو ،ثيش
 ىفختساف ،ملعلاب مدآ هصخ نيح هنم ادّسح ليباه لتق ناك دق ليباق نأل ،هدلوو

 .هب نوعفتني ملع هدلوو ليباق دنع نكي مل و ،ملعلا نم مهدنع ناك امب هدلوو ثيش

 اوضرقنا ثيش لسن ريغ مدآ لسن نأ كلذو ،مويلا مهلك مدآ ب باسنأ ثيش لاو
 ةنسةئامعست ثيش شاعو .ثيش لإ مهلك سانلا ْباسنأف ،دحأ مهنم قبي مل و ،اودابو

 ةنس ةرشع ێنئاو )٢٦٧)

 ء ٠ ٠.
 م م ١ ٠ ٠ ٠ ٠ | ٠ ١ ٠

 ثيش نب شونا نب لانيق ربخ اده

 يضُم دعب ،ٹيش تنب ةمعن هتخأ نم نانيق هنبا مدآ نب ثيش نب شونأل دلو مث

 .شونا رمع نم ةنس نعست

 تنب ةمعن هتخأ ثيش نب “"“شونأ حكن :لاق هنأ هنع ركذف قاحسإ نبا امأو

 امدعب شونأ شاعف ،ةنس نيعست نبا ذئموي شونأو ،شونأ نب نانيق هل تدلوف ،ثيش

 ةنس ةئامعست شونأ شاعام عيمج ناكو ،ةنس ةرشع سمخوةنس ةئامنامث نانيق هل دلو

 .ةنس نسخ و

 دلو مث ،ةّيصولا هيلإو ،اريثك ارفنو نانيق ثيش نب شونأ دلو :لاق سابع نبا نعو

 .هتبثأام هباوصو أطح وهو ،ةنس رشع لئاو :لوصألا ق )٢٧)

 ۔ثيش نب شناي ١٦٣/١: يربطلا ف )٢٨(

 - ٢ ع _



 .شونأ ىلع نانيق ربخ تمقو .نانيق نب "“ليالهم نانيقل

 ٥ ع ٠

 شونا ربخ ادهو
 نب شونأ نينس سمخو ةنس ةئامتس هرمع نم ىضم نأ دعب ،مدآ نب ثيشل دلوو

 .ةاروتلا لهأ معزي اميف ،ثيش

 مدآ تنب ةروزع هتخأ مدآ نب ثيش حكن :لاق هنأ هنع دجوي هنإف قاحسإ نبا امأو

 نينس سمخو ةنس ةئام نبا ذئموي ثيشو ،ٹيش تنب ةمعنو ،ثيش نب شونأ تدلوف

 .نينس عبسو ةنس ةئامناث شونأ هل دلو امدعب شاعف

 هيلإو ،أريثك أرفنو شونأ ثيش دلو :لاق ؤ!سابع نبا نع حلاص يبأ نع ماشه نعو

 .ثيش ىصوأ

 يبأ راغ يف هيوبأ عم نفدف ،تامو شونأ هنبا لإ ىصوأ ضرم ال ثيش نإ ليقو

 هدي تحت نم ريبدتو كلملا ةسايسب ،هليبسل هيبأ يضم دعب ، ثيش نب شونأ ماقو .سيبق

 ىلع هنم فقوأال هيبأ جاهنم ىلع ركذ اميف لزي ل و ،مهيف ثيش هيبأ ماقم هتّيعر نم

 .)نانيق هل دلو مث ،ليدبت الو رييغت

 نانيق نب ليئالهم ربخ

 نب ليكارب تنب ةيبد ،ةنس نيعبس نبا وهو مدآ نب ثيش نب شونأ ن؛ نانيق حكن

 امدعب نانيق شاعف ،نانيق نب ليئالهم هل تدلوف ،مدآ نب ليباق نب خونخأ نب ""ليوخ

 .ةنس نيرشعو ةنس ةئامعست نانيق شاع ام عيمج ناكو قلس نعب رأو ةنس ةئامنام ليالهم هل دلو

 .لييالهم ٢٠ فراعملا قو ليئالهم ١٦٨/١ يربطلا نو ،ليئايهم (ب) يفو ،ليالهم (أار ف طبض )٢٩(
 .سابع نبا نع حلاص يبأ نع هيبأ نع ماشه نع :هماو افنآ هيلإ ترشأ صقن دنسلا اذه ف )٣٠(

 )٣١( يربطلا لإ عجري نانيقو شونأو ثيش رابخأ يف ليصفتلا نم ديزم ىلع فوقولل ١٥٢/١، 6١٥٨ 6١٥٩
 ١٦٢ -- ١٦٥، ةبيتق نبال فراعلاو ٢٠ ةياهنلاو ةيادبلاو ٩٨-٩٩، يوقعيلا خيراتو ٥/١٠-٦، ليلكإلاو

 رثألا نبال لماكلاو ۔١/٧١١ نادمهلل ٤٧/١، نودلخ نبا خبراتو ٩/٢ .

 .ليوع ٦٢/١: ريثألا نبا ف تطبض )٣٢(

_ ٢ ٤ _ 



 نأ دعب ليئالهم دلوم نأ اهيف نأ - باتكلا لهأ هركذ اميف - ةاروتلا يف امأو

 .ةنس نوعبس نانيق رمع نم ىضم

 دلو مث .ةّيصولا هيلإو ،هعم أرفنو ليئالهم نانيق دلو :لاق هنأ سابع نبا نعو

 مدآ نب ثيش نب شونأ نب نانيق نب ليئالهم حكن مث .ليئالهم نب “"درايلا ليئالهم

 نب دراي هل تدلوف ،مدآ نب ليباق نب خونخأ نب ليوع نب ليكارب تنب نعمس هتلاخ

 نونب هل دلوو ،ةنس نيثالثو ةنس ةئامنامث دراي هل دلو امدعب) ليئالهم شاعف ،ليئالهم

 .تام مث (ةنس نيعستو اسمو ةئامنامث ليئالهم شاع ام عيمج ناكف ،تانبو

 ."هنامز ف تدب ثادحألا نأ ريغ ،نانيق هيبأ جاهنم ىلع ناك هلأ ركذ هنإف ةاروتلا ق امأو

 ةّيصولا هيلإو ،هعم رفنو ،درابلا وهو ،دري ليئالهم دلو :لاق هنأ سابع نبا نعو

 هيلع هفلختساو ،ليئالهم ىلإ ىصوأ ليئالهم دلاو ناك اميف هتفيلخو هيبأ يصو ناكو

 ںاوركذ اميف ،ليئالهم هيبأ رمع نم ىضم امدعب هايإ هّمُأ ةدالو تناكو ،هتافو دعب

 نوموقي اوناك اع. هئابآو هدادجأ ةّيصو نم هيبأ كلم دعب نم ماقف .ةنس نوتسو سمخ

 .درايلا نب خونخأ وهو -ليَلا -سيردإ وهو ,خونخأ درايلا دلوو .'""مههايح مايأ هب

 ةنس ةئام نبا وهو ،مدآ نب ثيش نب شونأ نب نانيق نب ليئالهم نب درايلا حكن مث

 خونخأ هل تدلوف ليباق نب خونخأ نب ليو نب ليسمردلا تنب ""ايكري ةنس نيتسو
 - ةوبنلا ىطعأ ،مدآ لعب ين لّرأ ناكو هيلع هلا ىلص ،""٬ّىنلا سيردإ وهو ،درايلا نب

 يقو ،درايلا ٢٠: فراعملا فو ،دري ١٦٩/١: يربطلا فو دراي (ج) و (ب) و .درابلا (أر ف طبض )٣٣(

 .دري ٧/١: يوقعبلا

 )٣٤( فراعملاو ،۔١/٤٦١ يربطلا ل ليئالهم ربخ ٢٠، يوقعيلا خيراتو ٧/١، ةباهنلاو ةيادبلاو ٩٩/١.

 )٣٥( يرطلا ١٦٩/١۔

 .انك رب ١٧٠/١: يربطلا و ،ايكرب :تطبض (ب) يلو (أ) ف تطبض اذك )٣٦(

 للا تاولص ،ينلا سيردإ وه (خونخأ وأر خونخ نا قاحسإ نبا لقن :أيام ٩/٢ نودلخ نبا خيرات ف )٣٧(
 .حونل دجب سيل مهدنع سيردإ نإف ،نيباسنلا نم رثكألا هيلعام فالخ وهو .هيلع

 _ ٤ غ _



 ةنس ةئاغاغ خونخأ هل دلو امدعب دراي شاعف .ملقلاب طخ و -قاحسإ نبا معز اميف

 نيتسو نيتنثاو ةنس ةئامعست درايلا شاع ام عيمج ناك و ،تانبو نينب دلوو ،ةنس نيتسو

 .ةنس

 طح نم لوأ وهو ةفيحص نيثالث هيلع لزنأ هللا نإ ةاروتلا لهأ نم هريغ لاقو

 نم لوأ ناك هنأ ركذو ۔اهطاخو بايثلا مطقو ،كللا ليبس يف دهاجو مدآ دعب ملقلاب

 قيرط كلا ةعاطب لمعلا همايأ يف كلسو ،داهجلا يق هيبأ بسر ىفنتقا هنأل ليخلا بكر

 .ةنس نيتس وأ نيسمخو ةئامثالث عفر نأ لإ سيردإ رمع ناكو هئابآ

 .ةنس نوتسو سمخ هرمع نم ىضم امدعب خلشوّس هل دلوو

 رعش ليلق ردصلا ضيرع ،نطبلا مخض لاوط ًالجر سيردإ ناك :"بهو لاق

 هدسج يف ناكو ،ىرخألا نم مظعأ هينذأ ىدحإ تناكو ،سأرلا رعش ريثك دسجلا

 اذإ اطلا بيرق ،قطنما قيقد ،(توصلا) َقيقر ناكو ،صَّرَب ريغ نم ءاضيب ةتكل

 لزنأو مالسإلا ننسو كلا بتك نم سردي ناك ام ةرثكل سيردإ يُّس امنإو .ىشم

 كاهسبلو بايثلا طاخ نم لوأو 8ملقلاب طح نم لوأ وهو ،ةفيحص نيثالث هيلع للا

 .دولخلا نوسبلي هلبق نم ناكو

 اوثدحأو هدعب اوفلتخا هيلإ هللا هعفر اًملف ،هوُعغدي ناك نع ناسنإ فلأ هل باجتساو

 ةنس ةئامثالث نبا وهو عفرو ،حوُن َدَج وبأ وهو :لاق -ا حون نمز لإ ،ثادحألا

 ."ةنس نيتسو سمخو
 عفر هللا نأ ةاروتلا فو :لاق .هرمع نم ةنس ةئامثالث ىلع خلشوتَم سيردإل دلوو

 هعافترا دعب هوبأ شاعو ،هرمع نم تضم ةنس نيتسو سمخو ةنس ةئامالث دعب ًسيردإ

 دراي رمع ناكو ،ةنس نيتسو نيتنثاو ةنس ةئامعست مامت ،ةنس نيثالثو ًأاسخو ةئامعبرأ

 ناتنثاو ةئام دراي رمع نم ىضم دقو خونخأ دلومو ،ةنس نيتسو نيتنثاو ةئامعست

 .ةنس نوتس و

 .افنآ هتمجرت تركذ دقو .هبنم نب بهو يأ ،بهو )٣٨(
 )٣٩( فراعملا ي ربخلا ٢٠.



 دراي نامز ف :لاق سابع نبا نع حلاص يأ نع [هيبأ نعأ دمخ نب ماشه انثدحو

 .»مالسإلا نع عجر نم عجرو مانصألا تلمع

 ء س م س

 خونخا نب خلشوتم

 ةنده مدآ نب ثيش نب شونأ نب نانيق نب ليئالهم نب درايلا نب سيردإ وهو ،خونخأ حكن م

 ةنس نيتسو سمخ نبا وهو ،مدآ نب ليباق نب خونخأ نب ليوخت نب ""''ليوات تنب ةناَأ لاقيو
 عيمج ناكو تابو نونب هل دلوو ,ةنس ةئامنالث خلشوتم هل دلو امدعب شاعف خونخأ نب خلشوتَم هل تدلوف

 .هللا هعفر مث هقنس نيتسو أسمخو ةنس ةئامنالث خونخأ شلعام

 هفلختساف ،خلشوتم خونخأ دلو ،ةاروتلا نع اوركذ اميف :لاق هنإف ةاروتلا لهأ نم هريغ امأو

 نمو ليباق دلو بّدعيَس ةللا نأ مهملعأو ،عُفرُي نأ لبق هتيب لهأو هاصوأو ،هللا رمأ ىلع خونخ

 .(٠"مهتطلاخُم نع مهافو ،مهيلإ لامو مهطلاخ

 ٠ ٣ ٥ ٠ م نب ئ | [

 شونأ نب نانيق نب ليئالهم نب درايلا نب سيردإ وهو خونخأ نب خلشوتم حكن مغ

 وهو ،مدآ نب ليباق نب خونخأ نب ليشونأ نب "ليئارزع تنب ابرَع مدآ نب ثيش نبا
 ةئامعبس كل هل دلو امدعب شلعف خلشوُم نب كَمَل هل تدلوف ،ةنس نيثالثو ةنس ةئام نبا

 .تام ح نس ةرشع عستو ةنس ةئامعست خلشوتم شلع ام عيمج ناكو ،تانبو نينب هل تللوو ،ةنس

 هللا ةعاط نم هؤابآ هيلع ناكام ىلع ماقأف ،كّمّل خلشوتم دلو :ةاروتلا لهأ لاقو

 هرمأو ،هموق ىلع كمل فلختسا ةافولا خلشوتم ترضح املف :لاق .هدوهع ظفحو

 خيراتو ١٧٠/١، يربطلاو ٩٩/١، ةياهنلاو ةيادبلاو ٢٠. فراعملا ف ةلصفم سيردإ رابخأ لإ عجري )٤٠(

 . -ا ۔،سيردإ رابخأ يف ريثك فالتخا عجارملا هذه نيبو ٥٩/١. ريثألا نبال لماكلاو ٨/١، يوقعيلا

 .لبواوو ليواي :خسنلا ضعب يف ةيشاحلا يفو :ليواب ١٧٢/١: يربطلا ف )٤١(

 )٤٢( يربطلا لإ عجري خلشوتم رابخأ ف ليصفتلل ١٧٢/١، يوقعيلا خيراتو ٩/١، فرزلللو ٢١.

 )٤٣( يربطل يام تبثأو ،سيلبإ مسا وه ليزازع نأل حصيال اذهو ،ليزازع :لوصألا ف ١٧٣/١.
 ةياهنلاو ةيادبلا يفو .حون وبأ هنأ ركذو ميملاو ماللا حتفب كَمَل :ناسللا يف هطبض )٤٤(

 .كمال ١٠٠/١:

 _ ٦٩٦ ع -



 .هب نوُصوي هؤابآ ناك ام لثع. هاصوأو

 ،نوظعَتي الف ،ليباق دلَو لإ لوزنلا نع مهاهنيو هموق ظعي كَمْل ناكو :اولاق
 .ليباق دلو لإ لبخلا يق ناك نم عيمج لزن قح

 هب نيئباَصلا نإ ليقو ،عباص هل لاقي كَمَل ريغ رخآ دلو خلّشوتل ناك هنإ ليقو

 .كلذ ريغ ليقو ،نيئباص اومس

 نم ىضم نأ دعب كَمل دلوم ناكو ،ةنس نيتسو ةنس ةئامعست خلشوتم رمع ناكو

 .ةنس نونامثو عبسو ةئام خلشوتم رمع

 اليكل ح ون

 نانيق نب ليئالهم نب درايلا نب سيردإ وهو ،خونخأ نب خلشوتم نب كُمل حكنو

 مدآ نب ليباق نب خونحأ نب ليوع نب ليكارب تنب شونيف مدآ نب ثيش نب شونأ نبا
 امدعب كَمْل شاعف احون هاًمسف امالغ هل تدلوف كةنس نينامثو عبسو ةئام نبا وهو

 عيج ناكو ،تانبو نونب هل دلوو ،ةنس نيعستو اسمخ و ةنس ةئامسمخ حون هل دلو

 .تام مث ،ةنس نينامو نتناو ةنس ةئامعبس كلمل شاعام

 الف انريغ حضرلا اذه ق قبي م هنأ تملع دق :كُمل هل لاق م حول كردأ امل هنإ ليقو

 نوفختسيف ،هّموق ظعيو هبر لإ وعدي خون ناكف .ةئطاخلا ةّمُألا عبتت الو اشح وتست

 لبق ة ةدملا تضقناف ،َةَُم اوبوتيو اوعجاريل "`مهّرظلأو مهلهمأ نأ هيلإ هللا ىحوأف ،هب

 .«"اوبينيو اوبوتي نأ
 دلو :لاق حلاص يبأ نع [هيبأ نع] ““يلكلا بئاسلا نب دمع نب ماشه انثدحو

 حون دلو 5 كَمّلل ناكو احول ُتلَمَل دلوف ةيصولا هيلإو ،هعم أرفنو َكَمَل خلشوتم
 لإ احون هللا ثعبف ،ركنُم نع ىهني دحأ نامزلا كلذ يف نكي مل و ،ةنس نونامثو ناتنثا

 )٤٥( يريطلا لإ عجري كل مخ يف ليصفنتلل ١٧٣/١ - ١٧٤، يوقعيلا خيراتو ٩/١، ريثألا نباو ٦٢/١.

 .هلهمأ :هرظنأ )٤٦(
 .ةعاطلا لإ عجرو بات :بانأ )٤٧(

 )٤٨( يربطلا ن دنسلا صنو ماشه قلي ل وهو ،فلؤملا ثدح ًأماشه نأ يحرت ةرابعلا هذه ٤/١ ١٧:

 .((سابع نبا نع غاص يبأ نع ،يأ نربخأ :لاق ماشه ثدح :لاق ،دعس نبا انثدح :لاق ،ثراحلا انثدح))

 يف طقسي وهو ،فلؤلما هيلع فقي مل عجرم نم ًالوقنم ربخلا نوكيو (انثدح) ظفلب أرابخأ درويام اريثك فلؤلاو

 .يلكلا ماشه دلاو قباسلا دنسلا



 . ٥٠ 1 7 د . َ ٩)إ[۔ . ُ -. ِ ٤
 حكنو .")ةنس نيرشعو ةئام هتربن ف مهاعد ٣ ء )[ ةنس نيناغو] ةنس ةئامعبرا نبا وهو هموف

 . . (٢٩٥)۔. ۔. آ ِ . ... . ۔ . (١٥)۔ . ۔
 تدلوف ) ةنس ةئامسخ نبا وهو مدا نب ليباق نب خونخا نب ليوخم نب ليكارب تنبب هر رمع

 ربا وهو اهبكرو اهعنصف .ةنيفسلا ةعنصب هللا هرمأ ش ،حون يب مايو ثفاير اماح و اماس هينب هل

 .ةنس نيسمخو ةئامثالث ةنيفسلا دعب ثكم مث ،قرغ نم قرغو ،ةنس ةئامتس
 ٥ . ى ّ ٨ ۔ ۔ ۔ ,.. ” ً 7 ِ ٤

 . "ةمدألا لإ ناكو ،اراخب ناكو ،سيردإ دعب هللا هابن ين لوا احون نإ :بهو لاق

 قيقد ،ماظعلا فارطأ يهو ،صرصفلا ظيلغ ،نينعلا ميظع ،لوط هسأر ق ،هجرولا قيقد

 أاليوط ،اهَضبرع ،ةيحللا ليوط ،ةّرُسلا مخض ،نيدعاسلا قيقد ،نيذخفلا محل ًريثك ،نيقاسلا

 َفلأ مهيف ثبلف ،ةنس نيسمخ نبا وهو هموق لإ هللا هثعبف ،ةَدُش هراهتناو هبضغ ق ناكو ،كاميسج

 م و هنربيج الف مهوعدي وهو ،مهيف رمعو مهشْاع هموف ي نررق ةنالث ،ااماع نيسمخ الا ةنس

 . ') اجو ع للا لاق امك ،ليلقلا لا مهنم هعبتي

 نوعبرأو ناتنثاو ةنس اتئامو ةنس افلأ ضرألا تقرغ نأ ىلإ مدآ نيب ناكو :ةبيتق نبا لاق
 7 ٤ْ.

 ةئامعست حون رمع ناكو ةنس نيسحو 7 ةئامالث نافوطلا لعب شاع حو نأ ةاروتلا يفو

 .ةنس نيسمخو

 ثبلو ةنس نيسمخ نبا وهو هموق لا ع هنأل ،ةنس فلأ هرمع ناك و:بهو لاق ،ةاروتلا يفو

 لك قوف افط هنأل نافوطلا يمس امنإو:لاق ةنس نبسمخو ةئامعست تام نأ لإ مهوعدي

(٥٦) . 
 يس .

 )٤٩( يربطلا نم ةدايزلا ٤/١ ١٧.

 )٥٠( يربطلا خيرات يف ةمتت ربخلل ٤/١  6١٧ريثألا نباو ٦٣/١.
 .ةرزع ٦٣/١: ريثألا نبال لماكلا ق )٥١(

 لإ ىحوأ هللا نأ ركذي وهو ،ريثألا نباو يربطلا يف امع نايحألا رثكأ يف فلتخت يوقعيلا خيرات يف رابخألا )٥٢(

 )١١/١( ريأأل نا قو لوصأل ق درو ا افالخ ،اسومان تنب لكيه جوزتي نأ حون
 .(ناسللا) .هترمسل مسالا اذه يع مدآ نإ لاقيو ،رمسألا :مدآلاو ،ةرمُسلا :ةمدألا )٥٣(

 )٥٤( فراعلا ٢١.

 .ةرابعلا رخآ لإ ...ظيقلا مدآ توم نيب ناك :ةبيتق نبا ةرابعو ٤ ٢، فراعملا )٥٥(

 )٥٦( فراعملا ٢٤.

 _ ٨ ؟ -



 "اا حون ةصق

 سابع نبا نع ،لاص يبأ نع [هيبأ نع] ،يلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه انثدح

 دحأ نامزلا كلذ يف نكي مل و ،“"”ةنس ةئامعبرأ نبا وهو هموق لإ احون هللا ثعب :لاق

 تنب م“ةزرمع حون حكنو نس نيرشعو ةئام هتّوبل يف مهاعدف رَكْنلا نع ىهني

 هينب هل تدلوف ،ةنس ةئامسمخ نبا وهو مدآ نب ليباق نب خونخأ نب ليون نب ليكارب

 نبا وهو اهبكرو اهعنصف ٨قنيفّسلا ةعنصب هرمأ مث حون ب ثفايو مايو ًاماحو اماس
 ."ةنس نيسمخ وةنس ةئانالث ثكم مث .قرغ م قرغو ةنس ةئامتس

 ةبوتلا لإ يعادو ،هن وطس مهرذَحو سأب مهفّوخف هموق لإ اح وب لا ثعبف ه :لاق

 ثيشو مدآ فحُص يق هلزنأ "[امو] هلُسُر هللا رمأ اع لمعلاو قحلا إ ةعجارلاو

 .ةنس نيسمخ لبا ،اوركذ اميف ، مف ابت للا هثعب موي حرو ظخونخأو

 مهيف ثبلف ،ةنس ةئامثالثو نيسمخ نبا وهو هموق لإ احون لسرأ هللا نإ ًاضيأ ليقو

 .ةنس ةئامنالثو ةنس نيسمخ كلذ دعب شاع مث .اماع نيسمخ ًالإ ةنس َفلأ

 مهاعد مث ،ةنس نينامثو ةئامعبرأ نبا وهو مهيلإ احول هللا ثعب :لاق سابع نبا نعو

 كلذ دعب ثكمو ،ةنس ةئامتس نبا وهو ةنيفسلا بكرو ،ةنس نيرشعو ةئام هتوبث ق

 .ةنس نيسمخو ةنس ةئامالث

 .لاعت للا لاق امك ،أماع نيسمخ ًالإ ةنس َفلأ مهي ثبلف :يربطلا رفعج ج وبأ لاق

 ةثالث نورق ىضم قح ،هل نوبيجتسي الف نرق دعب نرق يضمي شةينالعو رس مهوعدي
 مهنإ بر :لاقف مهيلع اعد مهكاله هللا دارأ املف .ماحو هلاح نم كلذ ىلع

 للا هرمأف .ةصقلا رخآ لإ .""(ار اسَخ آلإ هلوو هلام هدز م نم اوعبتاو نوَّصَع

 َلُك تبهدو تمْظَف ،ةميظع ًةجاس تتبنف ةرجش سرف ،ةرجش سرغي نأ لاعت

 لاق امك ةنيفس اهنم ذختيف ،ةنس نيعبرأب اهسرغ امدعب اهعطقي نأ هرمأ مث .بهذم

 .سابع نبا ثيدحو قباسلا هبنم نب بهو ثيدح نيب تاونسلا ريدقت يف قرافلا ظحالي )٥٧(

 .ةيشاحلا ف ىرخأ تاياورو ،ةرذمع ١٧٣/١: يربطلا و ،لوصألا ف تطبض اذكه )٥٨(
 ٥٢. ص هَصنو هدانسإب افنآ ربخلا اذه ركذ )٥٩(

 .قايسلا اهيضتقب ةدايز )٦٠(
 )٦١( ةيآلا ضحون ةروس ٢١.

 _ ٩ غ _



 نع يورف ."اهلمعي لعجو اهعطقف .""[انيخَوو اننُيغأب َكْمل متصاو) :ىلاعت ل
 موق نم ادحأ هلا محر ول :لاق ظ هللا لوسر نأ تربخأ اهأ او ىلا جوز ةشئاع

 ٍ .((""ّيَصلا مأ محرل حو
 مهوعدي ،ةنس نيسمخ الإ ةنس َفلأ هموق ف ثكم حون ناك :ه للا لوسر لاقو

 اهعطق مث ،ابهذَُم لك تبهذو تمظعف ةرجش سرغ هنامز رخآ ناك ح لا لإ

 .ةنيفس اهلَمعُأ :لوقيف ،اهنع هنولأسيف ،هموق هب نوّرميف ،ةنيفسلا لمعي لعج م
 .نوملعت فوسف :لوقيف ؟يرحت فيكف ربلا يف ةنيفس لمعت :نولوقيو هنم نورخسيف

 تناكو ،هيلع يلا مأ تيشخ ،ككّسلا يف ءالا رثكو "روثلا رافو اهنم غرف املف
 قح تجرخ ءالا اهغلب املف ،هَّلُت تغلب قح لبجلا لإ هب تجرخف اديدش ابح هب

 محر ولف .ءاملا هب بهذ تح اهديب هتعفر اهتبقر ءاملا غلب اًملف ."”لبحلا ىلع توتسا

 .0"ىبصلا مأ محرل ادحأ مهنم هللا

 ةنس ةئامعبرأ هرمع نم ىضم نأ دعب ةنيفسلا حون لمع :لاق كاحضلا نعو

 عارذ نيسمخ اهضرعو عارذ ةئاغالث اهلوط ناك تح ،ةنس نيعبرأ جاسلا تتبنأو

 .اهضرَع ف اهمابو اعارذ نيثالث ءامسلا ف اهلوطو

 ةئامتس اهضرعو ،عارذ يئامو عارذ َفلأ حون ةنيفس لوط ناك :لاق نسحلا نع)

 .0"“(عارذ

 )٦٢( ةيآلا ،دوه ةروس ٣٧. نوقَّرُْم مهلإ اوملظ نيذلا ف بطاخت الو :ةيآلا ةمتتو {.

 )٦٣( يربطلا ٠/١ ١٨.

 .ثيدحلا دنس يربطلا تبثأ دقو ١٨٠/١، يربطلا )٦٤(

 دارملاو ٠٤ ۔ ،دوه {نينثا نيجوز لك نم اهيف لما انلق رونتلا رافو انرمأ ءاج اذإ ێح) :لاعت هللا لاق )٦٥(

 :سابع نبا نعو ،رانلا لاع يه لا رينانتلا تعبن تح اهئاجرأ رئاس نم ضرألا تعبن يأ ضرألا هجو رونتلاب
 ١١١/١(. ةياهنلاو ةيادبلا) .رجفلا ريونتو حبصلا قلف رونتلاب دارملا :بلاط يبأ نب يلع نعو ،دنلا يف نيع رونتلا

 )٦٦( يربطلا ام تبثأو ،ءالا سأر ىلع :(ب) يفو املا ىلع :(أ) ف ٠/١ ١٨.

 يأ نبا انثدح :الاق ميهاربإ نب ىثلاو يزورملا رامسم نب حلاص انثدح ١٨٠/١: يربطلا ن ثيدحلا دنس )٦٧(

 دبع نب ميهاربإ نأ عفار يأ = -نب يلع نب هللا ديبع لوم دئاف ثدح :لاق ،بوقعي نب ىسوم انثدح :لاق رم

 .ثيدحلا رخآ لإ ...ةشئاع نأ هربخأ ةعيبر يبأ نب نمحرلا

 )٦٨( يربطلا ف يهو (ب) نم ةفاضإلا ١٨١/١.



 لبجب ةنيفسلا حون رحب :لاق ساّع نبا نع ،لاص يبأ نع ،[هيبأ نع] ،{ماشه نعو
 نيسمخ اهضرعو ،غارذ ةئامنالث ةنيفسلا لوط ناكو :لاق .نافوطلا أدبم نمو ،ذول

 لعجو ،تاقبط ثالث اف ةقبطم تناكو اعارذ "“نيثالث ءامسلا ي اهلوطو اعارذ

 .ضعب نم لفسأ اهضعب ،باوبأ ةثالث اهل

 نوشطبي اوناك حون موق نأ ثدحي ناك هنأ ،مهّتْال نًّمع ،قاحسإ نبا نعو

 .")ن وملعيال مهاف يموق دها مهللا :لاق قافأ اذإف .هيلع ىشغي ىح هنوقّنخيف ظحول

 مهنم ضرألا يف تمظعو ،ةيصعلا يف مهّيَع يف اودامت اذإ تح :قاحسإ نبا لاقو

 دعب لجنلا رظتناو) ءالبلا مهنم (هيلع) دتشاو نأشلا مهيلعو هيلع لواطتو ةئيطخلا

 رخآلا نأ ناك ح ،هلبق يذلا نم ثبخأ ناك الإ نرق دعب نرق نأي الو .(لجّلا

 هم نولبقي الف انونج اذكه اندادجأو انئابآ عم ناك (ًأاحون يأ) اذه نإ :لوقيل مهنم

 انيلع لا صق امك لاقف ،لاعتو كرابت هللا لإ (خون) مهرمأ نم كلذ اكش قح . نيش

 لإ "أر ارف الإ يءاعُد مهذزّي ملف ٠ اراهنو اليل يموق توعد ىإ بَّر) :هباتك يق

 مهرذَ نإ كّنإ 4 ارايد نيرفاكلا نم ضرألا ىلع رذ برأ :لاق تح ةّصقلا رخآ

 مهنم كلذ اكش املف .ةصقلا رخآ لإ ""١ار اًنَك ًارجاف الإ اودلّي الو ًكَدابع اولض

 انيخَوو اننيعَأب َكْمل عنص او) نأ هيلإ لا ىحوأو مهيلع ْرَصنتساو هللا لا خو

 نع اهو ،كلقلا لمع ىلع حون لبقأف .""منوقَرْمُم مهلا اوُمَلَظ نيذلا ن ييْبطاخثالو
 امم ،هريغو راقلا نم كلفلا ةَّدُع هيو ديدحلا برضيو پ ةبشلا عطقي لعجو ،هموق

 هنم نورَخْسَيف ،هلمَع نم كلذ يف وهو ،هب نورمي هموق لعجو ،وه آلإ هحلصال

 فرسف نورخس امك مكنم رَخْنسَن انإف اّنم اورَخست نإإ :لوقيف ،هب نوئرْهَسسِيو

 اميف ،نولوقّيو :لاق . "ميقم باذع هيلع لحيو هيزخي باذع هيتأي نم نوملعت

 س ور

 .مل نذلي الف ءاسنلا ٌماحرأ هللا مقعأو :لاق !ةوبنلا دعب اراَحَ ترص دق ظح وُئاي : ىغل

 .يوحنلا أطخلا تححصرو هركذ قبسام قفاوي وهو ،نولالث (ب) و ،اعارذ نوسح : )أ( يف )٦٩(

 .يثيللا ريمُع نب ديبع نع :همامتو يربطلا ف امع صقن انه دنسلا فو ١٨٢/١ يربطلا ).٧٠(

 .٦و ٥ ةيآلا .حون ةروس )٧١١(

 . ٢٧ و ٦ ٢ ناتيآلا حون ةررس )٧٢)

 ٣٧. ةيآلا ،دوه ةروس )٧٣(

 )٧٤( ناتيآلا دوه ةروس ٣٨، ٣٩.

-. ١ ٥ _ 



 , . ٤ ِ ٠ 7 - ٤ ِ ُ . ر .

 بشخ نم) كلفلا عنصي نا هرما لجو زع هللا نا ةاروتلا لهأ معزيو :لاق

 هلوط لعجي نأو شهجراخ و هلخاد نم راقلاب هلط نأو ٥ هَعَصِن نأو ،(جاّسلا

 نأو ولعو 7 ,7 قابطأ ةنالث هلعح نأو اعارذ نسخ هضرعو اعارذ نناغ

 دهَع ناكو كهنم غرف اذإ ت قح ،لجر نع لا هرمأ امك حون لعفف ."ىوك هيف ل
 نم ا١لإ َكَلْهَأو نبنثا نيجوز اك نم اهيف لما انل روثلا رافو انرسأ ءاج اذإ] هيلإ ل

 .""؟ ليلق الا هعم َنماء امو َنَماء نمو لوقلا هيلع قبس

 .روت رافو ،انرمأ ءاج اذإف :لاقف هنيبو هنيب اميف ةيآ َروُتَلا هللا لعج دقو ٤ ًِ س ً _- س س - ٨

 يف حون لمَح وتلا ر اف املف .بكرأ يأ .(""){ نينث نيجوز ك نم اهيف كلساف

 ،اننلا نجوز نك نم اهيف لماو لا لاق امك ًالبلق اناك ر كدب لا هرمأ نم كلفلا

 ءاسنو ثفايو أماحو ا" ")ماس :ةثالثلا هين لمحف ،ىننأ و اركذ رَجَشلاو حر هيف ام

 لخدأ مث .مهُجاوزأو هونبو خون : :رفن ةرشع اوناكف ،هب َمآ ناك نت سانأ ةتسو ،مه
 . )أ رفاك ناكو ماي هلبا هنع فلغتو ظباوَدلا نم هب هللا هرمأ ام

 شوح ولا تلنقأف ةليل نيعبرأو أموي نيعبرأ رطملا هللا لسرأ :لاق سابع نبا نعو

 امك ۔اهنم لمحف ،&٨ا)هل تدَجَّسو حون لإ اهلُك طلاو باودلاو رطملا اماصأ نيح

 تبو هلب ازجاح هلعجف ،مدآ َدسَج هعم لمحو ،نبنا نيجوز لك نم ا هرمأ

 .ءاسّلاو لاجرلا

 "ةرذلا باودلا نم كلملا ق حون لمح ام لأ :لوقي سابع نبا ناك :لاق

 هالجر لقتست ملف هبنذب سيلبإ قلعت راملا لخدأ اًّملف .رامحلا لمَح ام رخآو

 .الئام يأ :روزأ )٧٥(

 يف بقللاو طئاحلا ف قرخلا :وكو ةوك :هدرفمو ءاوكو ىوك :باوصلاو أطخ رهو .اوك :يربطلا ف )٧٦(

 .(ناسللا) .تيللا

 )٧٧( ةيآلا .دوه ةروس ٤٠.

 )٧٨( ةيآلا ،نونمؤملا ةروس ٢٧.

 ةثالث ىلع ًايمحعأ ناكام فرص ةيوحنلا ةدعاقلاو ،نيونت نودب ماحو ماس بتك يربطلاو لوصألا ف )٧٩(

 .فرحأ

 )٨٠( يربطلا ١٨٢/١، ١٨٣.

 .حصأ لوصألا يف امو ،هل ترخسو ١٨٥/١: يربطلا ف )٨١(

 .لمنلا راغص :ًرذلا )٨٢(



 نإو ،لُخدا :حون لاقف .عيطتسي الف ضهنيف .لُعدا ،كَحيَو :لوقي [خون] لعجف
 هليبس ناطيشلا ىلَخ خون اهاق املف .هناسل نع تلز ةملك لاق .كعم ناطيشلا ناك
 لقت ملأ :لاقف ؟لا ًوَُع اي يلع َكلَحدأ ام :حون هل لاقف ،هعم ناطيشلا لخدو لخدف

 نا نم هب كلام :لاقف .هللا هدع اي ينع جرخا :لاق ؟كعم ناطيشلا ناك نإو لخدا

 ."هيلع اهاًطُغو كلفلا رهظ يف ،نومُعزي اميف ، ناكف .لمحت

 ةنسلا نم رهشلا ف كلذ ناكو ،هب رمأ نم هعم لخدأو كلفلا ق حون نأمطا املف

 .رهشلا نم تلخ ةليل "ةرشع عستل ،هرمُع نم ةنس ةئامتس دعب حون اهيف لخد ييلا

 تحتفو ،ربكألا "طوقلا عيباني تكرحت لح نُم ةنيفسلا يف هعم لمَحو لخد املف
 4 رمّهنُم ءام ءامسلا َباوبأ انختفف) :ة دمع هيل كلا لاق امك ءامسلا باوبأ

 2 حون لخدف .““إ(ردق دق رمأ ىلع ءالا ىقلاف انويع ضرألا انرَجفو
 نأ نيبو ءاملا هلا لسرأ نأ نيب ناكف .ةقبطب هعم نم ىلع ىطغو هيلع ىطغو .كلفلا

 لهأ معز امك- كلفلا ءاملا لمتحا م ليل نوعبرأو اموي نوعبرأ َكلُقلا ءالا لمَّتحا

 .عفتراو دتشاو رثكو - ةاروتلا

 جوم يف هعم نمبو هب يرحن كلفلا تلعجف .ديدحلا ريماسم ريماسلا :رسكلا و

 نم حون ىأر نيح ،لزعم يي ناك و ،كله نميف كله يذلا هنبا حون ىدانو .لابلاك

 "“(نرنل عم نكت الو انعم بكرا ،َيْباي) :لاقف ،ىأر ام هبر " ادعوم قدص

 و .““؟[ءالا نم مصع لبج لل يوآَّسإ :لاقف ارفك رمضأ دق ايش ناكو

 لاق نكي ناك امك كلذ نأ ًرظف ،تناك اذإ راطمألا نم زرح يهو لابحلا دهع

 نم ناكف جولا امهنيب لاحو ًمحَر نم آلا هللا رمأ نم مويلا مصاع {١ : :حون
_ . ًّ 

 رشع ةسمخ -ةاروتلا اهأ معزي امك لابجلا قوف ىغطو ءاملا رثكو 3 ؟ نقش

 .ةديفم ريغ ةدايز يهو ١٨٤/١، يربطلا ف تسبل ةرابعلا هذه )٨٣(

 .ةليل ةرشع عبسل :يربطلا ي )٨٤(

 ۔.(ناسللا) .دعبألا ضرألا قمع :حون ةصق ف طوفلا )٨٥(

 )٨٦( ناتيآلا ،رمقلا ةروس ١١ و ١٢.

 .دوجأ يربطلا هتبثأ امو ،دعوم :لوصألا يف )٨٧(

 )٨٨( ةيآلا .دوه ةروس ٤٦٢.

 )٨٩( ةيآلا ،دوه ةروس ٤٣.

 .ةقباسلا ةيآلا ةمتت )٩٠(

- ٥٣ 

 



 قي ملف رجش وأ حورلا هيف ءيش لك نم ،قللا نم ضرألا هجو ىلع ام دابف اعارذ

 ناكف باتكلا لهأ معزي اميف = "!قنع ني جوع لإو كلفلا ف هعم نمو حون ألإ قلخلا نم
 .لايل ُشعو رهشأ ةتس ءالا ضاغ نأ نيبو نافوطلا لا لسرأ نأ نيي

 اوجرخو ،بجر رهش نم نيضم لايل رشعل هعم نمو ةنيفسلا ق بكر خون ناكو
 ءاملا جرخو ءاروشاع موي ماص نم ماص كلذلف مَّرَحل نم ا روشاع موي اهنم

 .بصنم :لوقي { رمّهْنُم ءام ءامسلا َباوبأ اخَتفف) :لاعت هلوق كلذف .نيفصن

 فصن .نيفصن ءاملا راصف . ) { ر دق دق رمأ ىلع ءاملا ىقتلاف انويع ضرألا انرًجفو]

 رشع ةسمخ ضرألا يف لبج لوطأ ىلع ءاملا عفتراو ،ضرألا نم فصنو ،ءامَّسلا نم
 ىلع َرقتستال رهشأ ةتس ن اهلك ضرألا مم تفاطف ةنيفسلا مه تراسف اعارذ

 نم تيبلا لا فر دقو اعوبسأ مرحلاب تناطف هلخدت ملف مرحلا تتأ تح ءيش

 يق تبهذ مرحلاب ةنيفسلا تراد املف .سيبق يأ لبج ىلع دوسألا رجحلاو ،قَّرَعل

 ضرأ نم نينصحلاب لبج وهو يدوجلا لإ تهتنا تح ءاملا هجو ىلع ريست 2

 ادعب :6"رهشألا ةتسلا دعب ليقف ،عبّسلا مامتل رُهشأ ةتس دعب ترقتساف ،“"”لصرولا

 .0" نيملاظلا موقلل
 املف .مالسإلا نع أ ناكنمو دآ ىلإ حون نيب نمو :مهلك ليباق ونب قرغف

 يفشنا :لوقي {يعلقأ ءامس ايو كّءام يعلبا ضرأاي ليق) يدوجلا ىلع ةنيفسلا ترقتسا

 راصف ،ضرألا هتفش [ًءالا ضيغ و :كءام يسبحا :لوقي ،يعلقأ ُءاسايو ،كءام

 نم ضرألا يف يقبام :لاقيو .ضرألا ي نورت تلا روحبلا هذه ءامّسلا نم لزنام

 يق دلو ناك هلأ ركذو ةعانش هقلخ مظع نم ركذ لجر :قوُع نب جوع :طيحلا سوماقلو ناسلل قوقع ني جوع :يربطلو لوصألا ف )٩١(

 .ىس رم هلق يذل وهو .ىسرم ندع ىلع كله هنأو ، ول ىسوم نمز لإ شعف مدآ لز
 )٩٢( ناتيآلا ،رمقلا ةروس ١١ و ١٢.

 لوح رداصلا قفتت ل و ،لصوملا ضرأ نم ضيضحلاب لبج وهو ١٨٥/١: يربطلا و ،لوصألا ةياور هذه )٩٣(

 نبا ةريزج ىلع لطم لبح :نادلبلا مجعم يفو ،(ناسللا) ةريزجلاب لبج ليقو ،دمآب لبج وه :ليق ،لبجلا اذه عقوم
 :ناهفصألا بغارلا تادرفم يفو ،ظحون ةنيفس توتسا هيلع لصوملا لامعأ نم ةلجد نم يقرشلا بناجلا يف رمع

 ،دوه ةروس) {َيدوُلا ىلع توتساو ] :لاعت هلوق ف هركذ ءاج دقو ،ةريزجلاو لصوملا نيب لبج مسا وه ليق

 ٤ ٤(. ةيآلا

 .رهشألا ةعبسلا دعب :يربطلا ف )٩٤(

 .ريسي فالتخاب ١٨٥/١، يربطلا ف ربخلاو ٤٤، ةيآلا ،دوه ةروس )٩٥(
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  و ع ً . ٩٦ . َ . ,0 و

 ربش حون نمز ناكام :ليقو .بهذ ح اموي نيعبرا يقب . 'ىمسحب ١ا نافوطلا ءام

 ."هيعدي نم هلو الإ ضرألا نم
 . 7 ّ د , . ٨

 طبها ندل نم ةنس نيسمخو ةنس ێئامو ةنس يفلا مامتل نافوطلا هللا لسرا :ليقو

 ٨ _ ٤
 .ةنجلا نم مدا هللا

 ةنيفسلا ِ خون بكر بجر نم موي لوأ رر :لاق :2

 مّرَحملا لإ كلذ ىهتناف ،رُهشأ ةتس ةنيفسلا مهب ترجو ،هعم نمو وه ١“هاصف

 نم هعم نم عيمج رماو حون ماصف ،ءاروشاع موي يدوجلا ىلع ةنيفسلا تسراف

 .((لجو ع هلل اركش اوُماصف باودلاو شوحولا

 اهلفسأو كسانلا اهطسوأو ،ريطلا اهالعأ ةنيفسلا تناك :لاق ١جيَرُج نبا نعو

 .٠"""”عارذ نيثالث ءامسلا يق افوط ناكو ،عابسلا

 نك الجر انل ثحبا :ميرم نب ىسيعل نويراوحلا لاق :لاق سابع نبا نع دانسإبو

 ،بارث نم بيثك ىلإ ىهتنا تح مهب قلطناف :لاق .اهنع انثدحي حون ةنيفس دهش
_ 

 س س
 . ء ُ ٨ . . . و . . ءى..

 .ملعأ هلوسرو هللا :اولاق ؟ذهام نوردتأ :لاقف ،هفكب بارتلا كلذ نم افك ذخأف

 وه اذإف .هللا نذإب مق :لاقو هاصعب َبيثكلا برضف :لاق .حوُن نب ماح اذه :لاق

 ،۔ال :لاق ؟تكله اذكه : ىسيع هل لاقف .َباش دقو هسأر نع بارتلا ضفني ئ اق

 :لاق .تبش م نمف ،ةعاّسلا اهنأ تننظ نكلو باش انأو تم ىكلو

 عارذ ةئامتس اهضرعو عارذ ئامو افلأ اهلوط ناك :لاق .حون ةنيفس نع انثدح

 اهيف ةقبطو ،ُسنإلا اهيف ةقبطو شحولاو باودلا اهيف ةقبطف ،تاقبط ثالث تناكو

 ةنيفسلا زرخ رأفلا عفو اًملف . ثوزرلا ىلع القأف ةريزنخو ريزنخ هنم عقوف ،هزمغف

 لإ ةيقبلا هذه هنم تيقبف ،ىمسح نافوطلا ءام نم بضن ءام رخآ :لاقيو ،ماشلا ةيدابب ضرأ :ىمسح )٩٦(

 .(نادلبلا مجعم) .ءام ثبخأ وه كلذلف مويلا

 )٩٧( يربطلا ١٩٠/١.

 )٩٨( يربطلا ام تبثأو .راسف :لوصألا ف ٠/١ ١٩.

 لهأ مامإ ،ديسأ نب دلاخ نب ةيمأ لوم ،ءالولاب يشرقلا "جيرج نب زيزعلا دبع نب كلملا دبع وه جيرج نبا )٩٩(

 .ه٩٤١ ةنس ينوت ۔مالسإلا ف بتكلا فّنص نم لوأ هنإ لاقي ، هنمز يف زاجحلا
 )١٠٠( يربطلا ٠/١ ١٩.



 هينيع نيب برضف ،دسألا ينيع نيب برضا نأ ":"[حون ىلإ هللا ىحوأ م""ةهضرقي
 حون ملع فبك :ىسيع هل لاقف .رأفلا ىلع البقأف ةروسو رونس هرخنم نم جرخف
 ، فوخلاب هيلع اعدف ةفيج دجوف ،ربخلاب هيتأي بارُعلاب ثعب :لاق ؟تقرغ دق دالبلا نأ

 نيطو اهراقنع. نوتيز قروب تءاجف ةةمامحلاب اعد مث :لاق .تويبلا فلأي ال كلذلف

 ىق نوكت نأ اه اعدف ،اهقنُع ق ةرضلا اهقَوطف تقرغ دق دالبلا نأ ملعف .اهيلج رب

 انلهأ لإ انعم قلطني الأ هللا لوسراي :انلقف :لاق .تويبلا فلأت كلذ نمف نامأو سنأ

 فللا نذإب دُع :هل لاقف :لاق ؟هل قزرال م مكغبت فيك :لاق ؟انثًدحيو اعم سلجيف

 نم "ىدرف ةيحانب ذختا ةنيفسلا نم ؤ م حون جرخ اّملف :لاق .م بار ر داعف

 ناسنإ لكل اهيف ئب ناك هنأل ؛"""نينام اهامس ةيرق كانه ێتباو ،أعضوم ةريزجلا ضرأ

 ِ .((نينا قوس)) ىًمسُت مويلا لإ يهف ،نينامث اوناكو ،هعم نمآ نم أتيب
 .0"“ادبأ ضرألا ىلع نافوطلا ديعأال هنأ حون لإ هللا ىحوأو :رفعج وبأ لاق

 ق " ”اهثبل قلا اماع نيسمخ الإ ةنس فلألا دعب نافوطلا دعب حون شاعو :""لاق

 .ةنس نيسمخو ةئامثالث هموق

 نأ دعب ،ةاروتلا لهأ معزي اميف حون رمعو :لاق هنأ هنع ركذف قاحسإ نبا امأو

 نيسمخ ًالإ ةنس َفلأ حون رمع ناكو :لاق .ةنس نيعبرأو ةئامالث ،كلفلا نم طبه
 .0ٍ““هيلإ هللا هضبق ث ،اماع

 .قدأو حضوأ هيف ةرابعلاو ،هضرقب ةنيفسلا زرخي رأفلا عقو الو ١١٦/١: ةياهنلاو ةيادبلا ن )١٠١(

 .ثورلا لكأي يذلا وه ريزنخلا نأل نعللا متي اهو ١٨١/١. يربطلا نم ةفاضإ نبتفوقعملا نيام(٢٠١)

 )١٠٣( ةياهنلاو ةيادبلا ي يربطلا نع ًالقن ريثك نبا هتبثأو ،۔١/١٨١ يربطلا يف ربخلا ١١٦/١.

 نادلبلا مجعم) .عا حون ةنيفس تسر اهدنعو ،ةريزحاب يدوا لبج نم ةبيرق ةيرق :ىدأرق )١٠٤(

 نم جرخ انال حون اهزن نم لوأ ناك ،رمع نبا ةريزج برق ،يدوجلا لبج دنع ةديلب :نينا )١٠٥(
 عضرلا يمن ،هب اوماقأو عضرلا اده نكاسم مل اونبف اناسنإ نوناه هعمو ةنيفلا

 .(نونام :نادلبلا مجعم) هدلوو ، :لا .حون ريغ نونامثلا تامف ءابو مهماصأ مث .مه

 )١٠٦( يربطلا ١٨٩/١.

 )١٠٧( يربطلا رظنا ،.يربطلا سيلو دادش يبأ نب نوع وه انه لئاقلا ١/١ ١٩.

 .حبحصلا رهو ،يربطلا نام تبثأو ،انه امل عم الو ۔ىهتنا :لوصألا ف )١٠٨(

 ةصق يف ليصفنتللو .ةنس نيعبرأو ًايناو ةئامثالث كلفلا نم هطوبه دعب رمع ًاحون نأ هيفو ١٩١/١ يربطلا )١٠٩(
 6٤٠/١ بهذلا جورمو .١٠-١٢٠، ةياهنلاو ةيادبلاو ٢١، فراعملاو ١٧٩/١ -- ١٩٣، يربطلا لإ عجري حون

 امو ٦٧/١ ريثألا نبا خيراتو ٣٠- ٣٣، ريمح كولم يف ناجبتلاو ،۔١/٢٣١ ليلكإلاو ،۔١/٠١ يوقعيلا خيرانو
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 اهونبف لباب ىلإ اولوح نينامث قوس حون دلوب تقاض انو :لاق سابع نبا نعو
 ناكو خسرف رشع يتلا ي اخس رق رشع ا تناكو ،تارفلاو 6"“١ةا رَصلا نيب يهو

 اوغلب تح ام اوركف "اول مث ةةفوكلا رسج قوف مويلا "هنارود عضوم ''ا'ااهباب
 .مالسإلا ىلع مهو ،فلأ ةئام

 نب دمع نعو ،َيرهلا نع ، "قاحسإ نبا نع ،دهاجُم نب يلع نع يورو
 مدآ طوبُه نم هونب خّرأ ،هُدْلو رشتناو ،ةّنجلا نم مدآ طبهأ ال :الاق ىشلا نع حلاص

 نم كلهو قرلا ناك تح حون ثحب /,” حو هللا ثعب تح خيراتلا كلذ ناكو

 لإ ةنيفسلا ف ناك نم لكو هّيَرُذو حون طبه املف .ضرألا هجو ىلع سم كله

 .١٠اثالثأ هدلو نيب ضرألا مسق ضرألا
 دلوُم نأ مهريغ رك ذو نافوطلا دعب ألإ لو حول دلوام هلأ ةاروتلا هأ معز :لاق

 اهيفف ،ضرألا نم طسو ماسل لعجف ةنس نيعستو نامثب نافوطلا لبق حون نب ماس
 8"`“”نوُشيفو'ناحيحو "ناحيَسو ةلجدو تارفلاو لينلاو ،سدقملا تيب

 .«"١لامَّلا رخس لإ بونجلا حير رخن نييامو ،لينلا يقرش لإ نوشيف نيبام كلذو
 ثفاي مسق لعجو ."روبلا حير رخنم ىلإ هءارو امو لينلا يبرغ همسق ف ماحل لعجو

 8ميهاربإ ران لإ نافوطلا نم خيراتلا ناكف ،ابّصلا حير رخس لإ هءارو امو نوشيف

 ٤٢/١٣-٥١. برألا ةياهو ،اهدعب

 .دادغب لإ لصي نأ لإ عايضلا ضعب يقسيو ىسيع رم نم ذخأي رش :ةارصلا )١١٠(

 )١١١( يربطلا نم حيحصتلاو ،كاغوتأب :لوصألا ف ١٠٣/١.
 .(نادلبلا مجعم) ةفوكلا رسج فلخ عضوم :نارود )١١٢(

 .مهددع رثك :اولبر )١١٣(

 )١١٤( يربطلا قام حيحصلاو ،يرهزلا نع يوريال وهو ،ساّع نبا نع :لوصألا ق ١٩٢/١.

 .باسنألا فلؤم اهركذي مل ةمتت هلو ١٩٢/١ يربطلا يف ربخلا )١١٥(

 طسوتملا ضيبألا رحبلا) مورلا رجب يف بصي مث ةنذأب ري ،مورلا دالبو ةيكاطنأ نيب رخ :ناحيَس )١١٦(

 .(نادلبلا مجعم) (موبلا

 مجعم) .ةصيصللا ءازإب ايب رفك ةنيدعب بصيو (نآلا ايكرت) مورلا دالب نم عبني رف :ناحيج )١١٧(

 .(نادلبلا

 .هعضرم ددحي ل و رف مسا هنأ نادلبلا مجعم ف توقاي ركذ :نوشيف )١١٨(

 .لامشلا نم بت قل ةدرابلا حي رلا :لامشلاو .حيرلا بوبه عضرمانههب ديرأو ثفنألا :ةغل رخنملا )١١٩(

 .(ناسللا) قرشلا ةيحان نم اهلباقت ابصلاو ،برغملا وغ نم به يلا حيرلا :رربدلا )١٢٠(
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 نمو ىسوم ثحبم ىلإ فسوي ثعبم نمو ،فُسوي ثعبم لإ ""»[ميهاربإ ران نمو]

 نمو ،عرم نب ىسيع ثعبم لإ ناميلس كلُم نمو شناميلس كلُم لإ ىسوم ثعبم

 هللا ءايبنأ عيمج ىلعو . ،كا لوسر ثعبم ىلإ ميرم نب ىسيع ثعبم

 ىلع نوكي نأ يغبني خيراتلا نم ًيعشلا نع تركذ يذلا اذهف .هلسرو

 اونوكي مل و ،ةرجحلا نم الإ "")نوحّرؤيال مهتإف مالسإلا لهأ اًمأف .دوهيلا خيرات
 مالسإلا لبق نوخرؤي ركذ اميف- اوناك اشيرق نأ الإ ،كلذ ريغ ءيشب 'نوحّر ؤي
 مويب مهخيرأتك ،ةروكذما مهمابآب (نوخرؤي) برعلا رئاس ناكو ،ليفلا ماعب
 .(" ")ناثلا بالكلاو ا١"٨)لّوألا بالكلابو ،'١"")ةلَبَج

 خيراتلا كلذ ىلع مهبّسحأو ضنينرقلا يذ ردنكسإلا دهعب خَّرؤت ىراصنلا تناكو

 .مويلا لإ
 نب زيوربأ ىرسك نب رايرهش نب درجدزي دهعب نوخرؤي اوناك مهف سرفلا امأو

 لباب كلم ،مهكولُم نم ناك نم رخآ ناك هنأل ناورّشونأ ىرسك نب زمره
 .(""قرشلاو

 .ێعملا متي اهو ١٩٣/١ يربطلا ف يهر ،لوصألا نم ةطقاس تارابعلا هذه )١٢١(

 .أطخ وهو ،اوخّر ؤي :لوصألا ق )١٢٢(

 يب نيبو بناج نم سبع بو رماع ب نيب ناكو ،ةيلهاجلا ف برعلا مايأ رهشأ :ةلبج بعش موي )١٢٣(

 ميث يي ديس هف لتقو ،مهئافلحو رماع نبل ةعقولا هذه يف رصنلا ناك و ،ةدك نمعمج مهعمو دسأ يبو نايبذ بو ميغ

 .ةرارز نب طيقل

 تعقوو هئانبأ نيب عازنلا عقو ،ةريحلا كلم يدنكلا ورمع نب ثراحلا توم دعب :لوألا بالكلا موي )١٢٤(

 ةبلغلا تناكو ،برعلا نم هئافلحو ةملس هيخأ نيبو برعلا لئابق نم هرصان نمو ثراحلا نب ليبحرش نيب برحلا

 .ليبحرش هوخأ لتقو ةملسل

 نمو ةيناميلا جحذم ةليبف نيبو ميمت خب نبب ناكو ،ةيلهاجلا ف برعلا مايأ رهشأ نم :ناثلا بالكلا موي )١٢٥(

 ىلع ،مامش عضومو ةلبج بعش نيب ءام مسا بالكلاو .ذئموي ميمت بل ةبلغلا تناكو ،ةعاضق لئابق نم اهرصان

 ۔(توقاي) .ةماميلا نم ةبرقم

 ةيادبلاو ١٠/١-١٤، يوقعيلا خيراتو ١٧٤/١-١٩٣، يربطلا ف حون ربخ رظناو ١٩٢/١، يربطلا )١٢٦(

 ٦٧/١-٧٣ رثألا نبال لماكلاو ٢١-٢٤، فراعملاو ٠/١ ١٠-١١٣، ةياهنلاو



 ع ٠
 ةيا حون دالوأ ركذ

 ثنفايو ماحو ماس :ةثالثلا هدلوو كلُملا لخد لا احول نأ هّننُم نب بهو ركذ

 قوس)) اهوس ىدرَقب ةيرق اونب اوجرخ الو .ةأرما نوعبرأو الجر نوعبرأو مهؤاسنو

 .ماص نم لوأ وهف كناضمر رهش ماصو كنابرق (ًحون) برقو نينا
 .هرمع نم ةنس ةئامسمخ دعب ثفايو ماحو ماس حول دلو هنأ ةاروتلا قو :ةبيّق نبا

 وهف '"""؟إنيرفاكلا عم ركي الو انعم بكرا َىّبباي) :هل لاق يذلا هنع فلختلا انأو

 .''"“ةثالثلا ءالؤه نم ًاعيمج سانلاو كاركذ ةاروتلا ق هل أ ل و ،ماي

 :لاق سابع نبا نع ،لاص يبأ نع (هيبأ نع) '""١ماشه نعو

 ،ليلق ضايبو داوس هدلو يقو ،ماحو ،ةمذأو ضايب هدلو يقو ماس حونل دلو

 اماي هيمَّسُت برعلاو ،قرغ يذلا وهو ،ناعنكو ،ةرْسحلاو ةرقشلا هدلو يفو ،ثفايو

 .(""")ةدحاو ءالؤه مأو :لاق .ماي انُمع ماه امنإ برعلا لوق كلذو

 ،ناعنك هل لاقي امهدحأ ناك ،أعيمج اكله ،نانبا نافوطلا لبق حونل ناك هنإ :ليقو

 سيلو ،نافوطلا لبق تام ،رباع هل لاقي رخآلاو ،نافوطلا ن قرغ يذلا وهو :اولاق

 ماحو ماس دلو نم مهلُك ،ضمدآ ب نم ايندلا يف مويلا مه نيذلا امنإو بقع امل

 مه هَتيرُذ انلعجو ل :لاعت هللا لاق امك ،حونو مدآ دلو رئاس نود ،حون يب ،فايو
 .('")ثفايو ماحو ماس :ليق ''"")({نيقابلا - . )١٣١ - . . . ) ١٣٢

 )١٢١٧( ةيآلا ۔دوه ةروس ٤٢.

 )١٢٨( فراعملا ٢٤.

 يوري هوبأو بئاسلا نيدمحم هيبأ نع يوري يذلا يلكلا نبا وهو ،مانه :باوصلاو مشاه :لوصألا يف )١٢٩(

 ١٩١/١(- يربطلا رظنا) .فورعلل دنسلا وه اذهف ,سابع نبا نع يوري اص وبأو حلاص يأ نع
 )١٣٠( يرطلا ١٩١/١.

 )١٣١( ةيآلا ،.تافاصلا ةروس ٧٧.

 )١٣٢( يربطلا ف ١٩٢/١، نيقابلا مه هتيرذ انلعجو إ :هلوق يف ينلا نع بدح نب ةرمس نع دانسإب [

 .ثفايو ماح و ماس :لاق
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 وبأ وهو ،ماس :رفن ةعبرأ حون دلو :لاق ")بيسلا نب ديعس نع يور دقو

 ماحو ،ةبلاقّصلاو كراو جوجأمو جوجأي وبأ وهو ثفايو ،موّرلاو سرافو برعلا

 نم مصعي لبج ىلإ يوآَّس] :لاق يذلا وهو مايو ،نادوُملاو طقلاو رباربلا وبأ وهو

 . .('"")2 غلا

 طّرلاو ةبوُلاو ةَّجُبلاو نادوسلاو ةشبحلاو جلرلاو دناو دنسلا ماح دلوو :لاق

 نآللاو ةبلاقّصلاو كرتلاو جوجأمو جوجأي :ثفاي دلو نمو .سانسّنلاو ربربلاو طبقلاو
 س

 مسط :ماس دلو نمو ،ليوانتو ليواتو سيراتو سرافو ليناوسو لينراطلاو شاشلاو

 .""“ناسارخو سرافو مورلاو برعلاو سيردإو اروطَقو قيلامعلاو مهُرُجو سيدَّجو

 يب ثفايو ماحو ماس نم اورشتنا مهلك سانلا :لاق هنأ هّبنُس نب بهو نع يورو
 .قتا حون

 ةملسم نع .(""")يعمصألا انٹَتح :لاق ('"ناتسجّسلا دمح نب لهس ('" )ىدحو

 مدآ ينبا يأل :(ا"""”بعكل لاق ،هنع هللا يضر ،باطخا نب رمع نأ نزاملا ةمقلع نع

 سانلا ظفحأ ناكو ،ةنيدملاب ةعبسلا ءاهقفلا دحأو نيعباتلا رابك نم ،يشرقلا نزح نب بسلا نب ديعس )١٣٣(

 .ه٩ ٥ ةنس يوت .ةدابعلا لإ ًافرصنم ادهاز ناك و ،هقفلاو ثيدحلا نيب عمج دقو باطخلا نب رمع ماكحأل

 )١٣٤( ةيآلا .دوه ةروس ٤٣.

 صنلا اذه يف ةروكذملا ءامسألا ضعبو ،ةاورلاو رداصملا نيب ريبك فالخ ثفايو ماحر ماس دالوأ دادعت ف )١٣٥(

 ةيادبلا ف ريثك نبا دروأ دقو .نأشلا اده & هللا لوسر نع ىورت ةريثك ثيداحأ ةو ،ام دوصقملا فرعي ال

 ٧٨/١ رثألا نبال لماكلاو ،اهدعب امو ٢٠١/١ يربطلاو ١١٥/١، ةياهنلاو ةيادبلا رظنا) ،اهنم ةفئاط ةياهنلاو

 . ٢٤( فراعلاو

 رابخألا عمس فلؤملا نأ ءىراقلا مهوتيف .دنسلا ركذ لمهأ اعبرف ،دنس اه ًاصوصن رداصملا نم لقني فلؤلا )١٣٦(

 ٢٥. فراعملا يف ربخلاو ةبيتق نبا لإ عجرت صنلا اذه يف (نثدح) ةرابعو ،اهيوري لا
 نباو دربملا هنع ذخأ ،رعشلاو ةغللاو نآرقلا بيرغ يق امامإ ناك ،ناتسجسلا متاح وبأ دمع نب لهس )١٣٧(

 .ه٢٦ ٥٥ ةنس يرت .ديرد

 ،رابخألاو وحنلاو ةغللا املع ناك ةاورلا مالعأ دحأ ،يسيقلا يلهابلا بيرق نب كللا دبع يعمصألا )١٣٨(

 راعشأ نم ةعرمجب هراثآ نم ،هدنع ةعيفر ةلزنم هل تناكو ديشرلاب لصتا ،هتركاذ ةوفو هظفح ةعسب فرُع

 .اهدعب وأ نيتنمو ةرشع عبرأ ةنس وت .تايعمصألاب تفرع ىمادقلا

 يأ نمز يق ملسأو ،نميلا يف دوهيلا ءاملع دحأ ةيلهاجلا ي ناك ،ريمح ةليبق نم ،عتام نب بعك همسر رابحألا بعك وه )١٣٩(
 .ه٢٣٢ ةنس قوت «ايبنألاو ةيضالل ممألا رابخأ مهريغو ةباحصلا هنع ذخأ ،ركب
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 دقف لتاقلا امأو ،جَّرَد دقف لوتقملا امأ ،لْسَّنلا امهنم دحاول سيل :لاق ؟لُسَلا ناك

 .مدآ نب ثيش يب نم خونو ،حون ب نم سانلاو ،نافوطلا ث هلسن كله

 ءامّسلل ظقي لا لاق اًملف ،ناكلَم ةنيفسلا يف حون عم ناكو :هبنم نب بهو لاق

 ثعبف ضرألا ربخب كيتأي ٣ ثعبا :حونل الاق .كءام يعلبا ضرأللو ،كءام يعلقأ

 ثعب أطبأ اًملف ،اهنم لكأي اهيلع سبتحاف ،ءالا ىلع تفط ةفيج دجوف ،بارُتلا حون

 .نيطب كتأت اهدؤرا :ناكلملا هل لاقف .نوتيز ةقرو اهعمو تلبقأ نأ ثبلت ملف ،ةمامحلا

 سحب .."`ا[ةعقُرلاك] ضرألا نم اناكم يدوجلا ىلعأب تدجوف ،ناكملا ىلإ تعجرف

 :ناكلملا هل لاقف ،حون لإ اه تبهذف ةنيط هنم تذخأف هيلع قبطني مث ةرم ءاملا هنع

 .ماهسلاب مهنيب عرقأو ،كيب ني همسقاو اهلك ضرألا نازيم.كتتأ دق اهإف ،هنزو ف رعا

 هقكب اهنم ذخأف ،ٹفاي مهس جرخف .نازيملا ةفرعمو ماهسلا تناك ذئموي نمف
. 

 . الث مل ضرألا تمسق ،ماحو ماس مهس جرخ ح ذخأام

 هدلوو حون نب ماح ركد

 نب خونخ نب ليوحُم نب ليسمردلا نب برأم تنب بلحم حون نب ماح حكن غ

 .('"")ءاح نب ناعنك و ،ماح نب طوقو ماح نب شوك :رفن ةثالث هل تدلوف ،أ'٠')ليباق

 تدلوف ،حون نب ثفاي نب سرت نب ليواتب تنب ليبنرق حون نب ماح نب شوك حكنف

 .نومعزي اميف ،دنهاو دنسلاو ةشبحلا هل

 تدلوف حون نب ثفاي نب سرت نب ليواتب تنب تخت حون نب ماح نب طوق حكنو

 ةنبا ليترأ حون نب ماح نب ناعنك حكنو ،نومُغزي اميف -رصم طبق - طبقلا] ل

 .(ج) يف دروام تبثأف ،اش نعم الو ،ةعفرأك :(ب)و (أ) ي نيترصاحلا نيب ام )١٤٠(

 ليوخم نب كيشمردلا نب بذام ةنبا بلخ حون نب ماح ةأرما تناكو ١٣٧/١: نادمهلل ليلكإلا ف درو )١٤١(

 يلا ممألا ءاسأو ءامسألا هذه طبض يف ريثك فالخ ةيخيراتلا رداصملا نيبو .مدآ نب ،(ليباق) نياق نب خونخ نب
 .حون ءانبأ نم تردحنا

 ارصم :مهو ،دلولا نم ةعبرأ ةاروتلا ف عقو ام ىلع (ماخ يأ) هل ناكو ٢٠/١/٢: نردلخ نبا ف )١٤٢(

 .طوقو ،شوك و ،ناعنك و
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 نازفو رباربلاو) ةبونلاو دواسألا هل تدلوف ."“)[حون نب ثفاي نب سرت نب ليواتب

 .اهلك نادوسلا سانجأو ةواغرلاو جنزلاو

 شوك دلو نمف .ناعنكو طوقو مارصمو شوك حون نب ماحل دلو :مهضعب لاقو

 حون نب ماح نب شوك نب ناعنك نب دورمن وهو ،لبابب ناك يذلا رّبجتما دورمن

 .(")ناَّرفو ةشبحلاو ةبونلاو برغملاو قرشملا نم لحاوسلاب ماح دلو ةّيقب تراصو

 دنسلاو دنهلا ضرأ ىلإ راص طرق نأو .ةربربو طبقلا دلو ارصم نإ لاقيو :لاق

 نب ماح دلو نمف .دنسلاو مه اضيأ ماح دلو طزلاو .هدلو نم اهلهأ نأو ،افزنف

 دنهلاو دنسلاو نازفو ةشبحلاو طبقلاو ةواغزلاو ةبوتلاو جنزلاو نادوسلا سانجأ حون

 .برغملا لهأو
 .حو نب ماس دلو نم دنبلاو دنهلاو دنسلا نإ :لاق هنأ ساّبع نبا نع يورو

 ثفاي دلوو ،رعشلا دعج دوسأ لك ماح دلو :لاق هيبأ نع ءاطع نبا نع يررر

 :لاق .رعشلا نسح ،هجولا نسح لك ماس دلوو ،نينيعلا ريغص ،هجرلا ميظع لك

 ماس ًدلو هدلو يقل امثيحو مهناذآ هدلو رعش ودْمَي الأ ماح ىلع حون اعدو
 . مهودبعتسا

 هتيَرُذ نولو هنول هللا ريغ .ةروصلاو هجولا نسح ضيبأ الجر حون نب ماح ناكو

 سرغ ةنيفسلا نم جرخ ال كلقا ،أحون نأ كلذو كفا ،حون هيبأ ةوعد لجأ نم

 وبأ ماح رصبأف .هتبق فوج يف ىرعتف ،ىشتناو برشف ،هرمخ نم رصع م امرك

 ىلع هايقلأف ادر اذخأف .ثفايو اماس هيوخأ كلذ ىلع معلطأف هيبأ ةروع ناعنك

 نم اق "حون ظقيتساف هةيخو هل لالحإ ،ناربدم اهو امهيأ ةروع ايارف كامهقتاوع
 ةلرابم :لاقو .هتوخإل نونوكي اديبع مهدالوأ نوعلم :لاقف ،هب العف ام ملعو هتوشن

 .('"")امف ادبع ناعنك نوكيو ،ماس نكسم يق ليو ثفاي لسن هللا رثكو ماس

 )١٤٣( يربطلا ف وهو ،لرصألا ف طقاس نيترصاحلا نيب ام ٢٠٢/١.

 )١٤٤( يربطلا ٢٠٦/١.

 ةاروتلا نع ًالقن ٢٥ فراعملاو ،قاحسا نبا نع ربخلاو ،ةياورلا ل فالتخالا ضعب عم ٢٠٢/١ يربطلا )١٤٥(

 نكسم يف لحيو ،ثفاب دالوأ هللا رثكيو «ماس كرابم :لاقو ،هيوخأل نوكي أدبع ناعنك وبأ نوعلم :هيف ربخلا رخآو

- ٢ ٦٩ _ 



 نب طوقو ماح نب ميارصمو ،ماح نب شوك حون نب ماح دلوو :هبنم نب بهو لاق

 ةبونلا شوك نب ناعنك دلوو ،ماح نب شوك نب ناعنك ماح نب شوك دلوف .ماح
 ِ - ُے .إ ٤ إ .

 طبقلا ماح نب طوقو ماح نب ارصم دلوو .مهلك نادوسلاو شبحلاو نازفلاو جنزلاو
 دلو نم دنلاو دنّسلاف ،دنماو دنسلا ضرأ لزنف ماح نب طوق راسو .ربربلاو

 .ماح نبا طوق

 سلدنألا ةلخاد مهنم تلخد تناكو :('""")يشربألا بيبح نب كلملا دبع لاقو

 . (نوّيطوقلا) مل لاقي ةيقب اندنع ملو مهوكلمف

 هللا مهرثكف ،رحبلا لحاسب اولزنف هدلو هعبتو ،قلطنا احون نإو :ةبيتق نبا لاق

 ىح اهوددحف 8مُهانسأب قصلي ناكو ،كمّسلا مهماعط ناكو ،نادوَّسلا مهف 8مهاغأو

 .('"")برغملا هدلو ضعب لزنو ،ربإلا لثم تراص

 دقر ال :[لاق] ة هللا لوسر نأ :ساّبع نبا نع حلاص يبأ نع """ يلكلا ىورو

 م و ٥هورتسي نأ اويحتساف ،ةنيفسلا لهأ اهيلإ رظنف ،هتروع تفشكنا ةنيفسلا ق حون

 6هرٌسي م و كحضف ،ماح هنبا هيلإ رظنف ق هللا نم هناكمل .كلذب دحأ هيلع ئ رتح

 حون لاقف ،كلذب حون لإ هللا ىحوأف ،هبايث هيلع ىّوَسو هرتسو ماق ماس هيلإ رظن املف
 كتروَع هللا فشك ؟سانلا لإ يروَع تدب دقو ،رُتست ملف أنايرُغ لإ ترظن :ماحل

 ،ماس دلول مهلذأو ثحأ مهنم يقبام نونوكي ةا رُغ مهلعج و ،كدعب نم كدلو ةروعو

 نم لعجي ملف ،هل للا باجتساف .ةمايقلا موي لإ ماس دلو ي ةّربلاو كلملا هللا لعجو

 نأ عم. ةقباسلا ممألا راثآو بك نم وه اغإ ٦ تباث رغ ربنملا اذه نأب ملعاو.امحل ادبع ناعنك وبأ نوكيو ماس

 ٠ بلاغلا يي ام نيدي ال نيملسملا نم اهلقان

 ى اههيقفر سلدنألا م اع ناك 6،لاورم وبأ 6“بيبح نب كلللا دبعو أطخ وهو )أ( ق هتبسن تدرو اذك )( )١٤٦

 يملُس وهف كلذل ،يملسلا سادرم نب سابع لإ يهتني هبسنو ميلس ب نم هلصأو ةبطرق لزنو ةريبلأب دلو ،هنمز

 .ه٢ ٣٨ ةنس يوت ،خيراتلاو هقفلا ي ةريثك تافلؤم هلو ،يطرق يريبلإ

 .سابع نبا نع اص يأ نع هيبأ نع يلكلا :افنآ هتنب ام وه دنسلاف دمحم نب ماشه يلكلاب دصق اذإ )١٤٨(

 . لوألا وه طظوفحلا دنسلا نكلو حيحص وهف بئاسلا نب دمغ هب دصق اذإ و
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 .( 'أ)ةمايقلا موي لإ هلعجي الو يبن ثفاي دلو الو ماح دلو

 حون نب ثفاي ركذ
 نبا خونخ نب ليوح نب ليسمردلا نب ليزارم تنب ةسيسبدأ حون نب ثفاي حكنو

 نب رموج :روكذلا نم تدلو نّممف .ةأرماو رفن ةعبس تدلوف ،أ' ")مدآ نب ليباق

 ظثفاي نب جرام :مهنمو .جوجأمو جوجأي وبأ ،قاحسا نبا نع ركذ اميف وهو ،ثفاي

 نب سرتو ،ثفاي نب لش وهو ،ٹفاي نب ليبوتو ،ثفاي نب لئاوو ،ثفاي نب راوحو

 .("“)ٹفاي تنب ةكبسو ،فاي

 ظجشامو ،(ناوبو) ،نادومو ،ععومو ،رماخ :هل دلو حون نب ثفاي نإ :موق لاقو

 جشام دلو نمو ،رزخلاو كرتلا شيريت دلو نمو ،سراف كولم رماخ دلو نمف .شبريتو

 نمو ،رزخلاو كرتلا ضرأ يقرش يث مهو ،جوجأمو جوجأي ععوم دلو نمو ،نابشألا

 دلو نم عقو نم امم عقي نأ لبق مورلا ضرأب مدقلا يف اوناك ،ناجربو ةبلاقصلا ناوب

 .مهريغو صيعلا

 شرو ،ٹفاي نب ليوُشو ،ٹفاي نب رماخ :حون نب ثفاي دلو :هبنُس نب بهو لاق

 ،ٹفاي نب يذامو ثفاي نب ناجربو ،ٹفاي نب جوجأيو ،ثفاي نب حشامو ،ٹفاي نبا

 مهو- نابشألا ثفاي نب ليوش دلوو ،ةبلاقصلا ثفاي نب رماخ دلوف .ثفاي نب شاريفو

 دلوو ،رزخاو كرتلا ثفاي نب شرب دلوو ،جنرفإلا ثفاي نب ناجرب دلوو -قرافألا

 ،ناسارخ لهأ ثفاي نب شاريف دلوو ،نادمَه تيمس هبو ،نادُمَه ثفاي نب يذام

 )١٤٩( يربطلا ف حون نب ماح رابخأ لإ عجري ٦٢٠٢/١، ٢٠٤، ٢٠٦، ليلكإلاو ،۔٦٢ فراعملاو ١٣٧/١-

  5١ماشه نبا ةياور ،ناجيتلا باتكو ٣٣، .حصيال ام ريثكلا هيف نال رذح ذخؤت نأ يغبني هرابخأ نأ ىلع

 )١٥٠( يربطلاو (أ) يف اذك ٢٠٢/١، ليلكإلا و ٤٢/١  0١ليزارم تنب ةسبسندأ حون نب ثفاي ةأرما تناكو

 .مدآ نب نئاق نب خونخ نب ليو نب كيشمردلا نب

 ءانبأ ءامسأ طبض يف فالتخالا ضعب ١٤٢/١ ليلكإلا قو ،ةكبس ناكم ةكبش :هيفو ٢٠٢/١ يربطلا )١٥١(

 .ثفاي

 _ ع ٦٩١ -



 ناجربو ةبلاقصلا لزانم تناكو .ريثك رشب مهو ،جوجأم ثفاي نب جوجأي دلوو

 ماس ةثالثلا ءالؤه نم مهنم قيرف لك دصقو .مورلا ضرأ -قرافألا مهو- نابشألاو

 .(“ "اهنع مهريغ اوعفدو اهوُنكَسف أضرأ ثفايو ماحو

 .مهريغو رزلاو كرتلا نم .اهلك مجاعألا كولم حون نب ثفاي دلو نمو :""لاق

 لإ يهتني هبسنو ،نزيوربأ نب رايرهش نب درجي مهنم كّلَم نم رخآ نيذلا سرفلاو

 نب يذام مهنم نأو ،هكلُمو هتمعن يف اذه رموج مهلخدف ،حون نب ثفاي نب رموج

 شريك نأ لاقي يذلا وهو :لاق .ةّيذاللا فويسلا هيلإ بسنت يذلا وهو ،ثفاي

 هللا ىلخأو كاملاو لامشلا ىرجب ،نوفصلا ثفاي ونب لزنو :لاق .هدلو نم َيوذاللا

 موجنلا نم (ءيش) مهقوف يرجي سيلف مه ءامس هللا ىلخأو ،اهذرب دتشاف ،مهَضرأ

 ،نوعاطلاب اولُباو ۔نيدقرفلاو يلاو شعن تانب تحت اوراص مهنأل ،ةيراجلا ةعبسلا

 .نينيعلا رغصو هجولا مظعو ةرقشلاو ةرمخلا مهيف هللا لعجف

 ًضايو ةمدأ مهيف للا لعجو ""مونلا ةيحان كلت لاقيو ،روبلاو بونجلل ىرب ماح ونب لزنو

 0'١)لثألا مهضرأ يف لعجو ،نوعاطلا مهنع عفرو مهدالب مهرمعأو ليلق

 .مهئامس يف رمقلاو سمشلا ترجو ،لخّلاو ،("٭”فاغلاو ،"٭”رتشُملاو ،'“٦)كارألاو

 وهو لوح ام مَّرَاو - اهطسو وهو -ضرألا ةرس ،'"“_لَّدْجلا ماس ونب لزنو
 نوشيف نيب ام كلذو ،نوشيفو ناجّيَجو ناحُيَسو تارفلاو ةلجدو لينلاو سدقملا تيب

 )١٥٢( يربطلا خبرات ٢٠٦/١.

 .هنيعب لئاق لإ بوسنم ريغ ٢٠٥/١ يربطلا ف وهو ،بهو لإ دوعي ال انه (لاق) لعف )١٥٣(
 اهيلإ بسني 0٥٨٤ ةنس لحاسلا كلم ال نيدلا حالص امرخ ،رصم لإ دصاقلل ةزغ دعب ةعلق :مورادلا )١٥٤(

 .(نادلبلا مجعم) .رمخلا

 .(ناسللا) ، أ ينلا ربنم ذنتا هنم ءافرطلا نم مظعأ رجش :لثألا )١٥٥(

 .كاوسلا هنم ذختي رجش :كارألا )١٥٦(

 .رجشلا رابك نم وهو ،ولح غمص هل رجش :رّشُعلا )١٥٧(
 .(ناسللا) ،ادج ولح رغ هلو ،كارألا عم لمرلا ف تبنت ماظع رجش :فافلا )١٥٨(

 .(توقاي) .بورعلا دالبب عضوم ،ميلا حتفب ،لدجُمو ،روباخلاب دلب مسا {ميملا رسكب ،لدحب )١٥٩(



 لإأ""")امديتاس نيبامو ،لامشلا رخنم لإ بونجلا حيرلا رخنم نيبامو ،لينلا يقرش لإ

 جلاع لإ نيرحبلا لإ نامع ىلإ توم رضحو هلك نميلاو ،ماشلاو نميلا نيبامو ،رحبلا

 دق ناك كيا احون نأل ،برعلا دالب بصحأ تناكو ،(١٦١)ءانضَتلاو لاو رابَوو نيرو

 هذه نولزني ماس دالوأ ناكف ،ثفايو ماحو ماس :ةثالثلا هدالوأ نيي هتايح يف ضرألا مسق

 ."`"١مهيف ضايبلاو ةمدألاو لامجلاو باتكلاو ةب مهيف هللا لعجو دالبلا

 ماس دلو نم مه لب :ليقو) ، حون نب ثفاي نب نانوي نب نطيل ونب مورلا نإ ليقو

 يبا ثفايو ماح نأش انركذ دقو (- ميهاربإ نب قاحسإ نب صيعلا دلو نم

 نب ماس ركذ ىلإ عجرن نآلا نو ،دعب اميف تأي امهرابخأ نم ءيشو امهدلوو حون

 .هللا ءاش نإ ،انباتك يف انطرتشا امك ،هدلوو حون

 ٭ ت ت

 دالب نم هجرخ رغ وه ليقو ترعسو نيفرافاّم نيب لبج وه ليق ،هعضومو هفيرعت يف فلتخا :امديتاس )١٦٠(

 .ساون يبأ رعشو ىشعألا رعش يف هركذ درو دقو ،نيقرافاّسو دمآ نيب بصني مورلا

 .برعلا ةريزج ف عضارم اهلك ،ءانهدلاو ودلاو رابرو نيربيو لاع )١٦١(

 .فالتخالا ضعب تاياورلا نيبو ٢٦، فراعملاو ٢٠٨/١، يربطلا )١٦٢(

-٦٦ - 



 هدلوو حون نب ماس ركذ

 مدآ نب ليباق نب خوخ نب ليوع نب ليواتب تنب بيلص حون نب ماس حكنو

 نب ذوالو ،ماس نب ذوشأو ،ذاشخفرأ لاقيو ،ماس نب '”ذشخفرأ :ارفن هل تدلوف

 مل مَرإ] يردأالو .ماس نب مَّرإو ،ماس نب ميلَع :عضوم يفو ،ماس نب مليوعو ماس

 .0©١[ال مأ هتوخإو ذشخفرأ

 8رصع .ةنعارفلا ،اهلُك برعلاو سانلا رايخو لسرلاو ءايبنألا حون نب ماس دلو نمف
 .ةكع. هماقُم ناك و ،حون هيبأ ركب ماس ناكو

 نأ ثفايل اعدو ،هدلو نم لسرلاو ءايبنألا نوكي نأب ماس هنبال اعد احون نإ ليقو

 ماح ىلع اعدو .ماس ىلع كلذ يف همدقو ثفايل ءاعُملاب ادبو هدلو نم كولملا نوكي

 .«"ءاسو ثفاي دلول اديبع هلو نوكيو هنول ريغتي نأ

 نم ةمحرلا قَّرري نأب هل اعدف ،كلذ دعب ماح ىلع قر هلأ بتكلا يي ركذو :لاق

 نم ةدع نأ كلذو ضحون نب ثفاي نب رماخلو ،ماح نب شوكل ،هدلو نم ،اعدو هيوخأ

 ."امهنم ةدعل اعدف ،هبّلُصل هدلو همدخ امك هوُمَدخف حوب اوقحل دلولا دلو

 ماحو ماس حونل دلو)) :لاق ا ينلا نع ،ةريرُه يبأ نع ،بيَسلا نب ديعس نع

 جوجأمو جوجأي ثفاي دلوو ،مهيف ريخلاو ،موّرلاو سرافو َبرعلا ماس دلوف ،ثفايو

 .« نادوسلاو ربربلاو طبقلا ماح دلوو ،مهيف ريخ الف ،ةبلاقصلاو

 .دشخفرأ ٢٠٥/١: يربطلا ف )١(

 :نيوكتلا رفس يقو .حصأ هيف ةرابعلا نأل ٢٠٣/١، يربطلا يفام تبثأو ،هتوخإو ذشخفرأ يردأ الو :(أر يف )٢(

 امك ماس دالوأ ءاسأ تدرو ١٤٥/١ ينادمهلل ليلكإلا فو .مارأو ،دولو ،داشكفرأو ،روشأو ماليع :ماس رنب

 .لبرك و مليوعو ذوالو ذوشأو دشخفرأ :يلب

 )٣( يربطلا ٤/١ ٢٠.

 ،برعلا ربأ ماس)) :هلوق وهف هق لوسرلا لإ بسنام امأو ،بّيسملا نب ديعس لإ بوسنم ٢١٠/١ يربطلا يف ربخلا )٤(

 مقر ريغصلا عماجلا ي ثيدحلاو ١١٥/١ ةياهنلاو ةيادبلاو= = ٢٠٩/١(. يربطلا رظنا) ((شبحلا وبأ ماحو ،مورلا ربأ ثفابو

 لوسرلا نع ةريره يبأ نع يورملا ثيدحلا نأ ١١٥/١ ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نبا ركذو .ثفاي لبق ماح درو هيفو ١

 .ديعس لوق نم هلعجو هدنسي مل و السرم هريغ هاورو هيبأ نع نانس نب ديزي نب دمح هب درفت :



 نع يليألا سئوي انثدح :لاق يشرقلا نايح نب بويأ نب هللا دبع نع انثدح ضًِ و

 لك دلوف ،ثفايو ماحو ماس ©ةثالث حونل دلو :لاق بيسلا نب ديعس نع يرلا

 مهلك يفو ،مورلاو سرافو برعلا ماس دلو -- ممألا نم يعي -- ةثالث مهنم دحاو

 جوجأي ثفاي دلوو نشو ريخ مهيفو ،نادوُسلاو طبقلاو رباربلا ماح دلوو كريخ

 اريخ مهيف سيلو ،ةبلاقصلاو جوجأمو

 يبنلا نع ا"بًدنُج نب ةرمس نع ةداتق نع نابيش انثدح :دمع نب نسحلا لاقو

 .« وألا وبأ ثفايو ،شبلا وبأ ماحو ،برعلا وبأ ماسر) :لاق

 دلو نم دّنبلاو دنهاو دنسلاو طبلاو سرقلاو برعلا :لاق هنأ سابع نبا نع يورو

 .حول نب ماس
 ونب دنسلاو دنلا :لاق هيبأ نع دمحم نب ماشه انَْدَحو
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 نب رباع نب نطقي نب ريفوت

 اهُرْعَي ءاهلك برعلا وبأ ماسو دنبلا نب ناركمو ،حون نب ماس نب ذشخفرأ نب لاش

 دلو نم ،اهُيرازنو اهيناعي اهلك برعلاو ،اهّيرعو اهّيمجع ءايبنألا كلذكو ،اهَدَعَو

 .حون نب ماس

 ةريزحلا لهأ مهف ماس نب ذوشأ دالوأ امأو .سوُسلاو زاوهألا لهأ مهف مليوُع اَأو

 .ةريزجلا لهأ نم مهعم نمو ةيمارحلا

 ماس نب ذوال دلو امأو .ملعأ هللاو ماس نب ذوشأ دلو نم سراف نأ ضعب معزيو

 رباعو صوُعف ماس نب مرإ دلو امأو .ناجرُّجو سرافو قيلمعو سيدَّجو مُسطف

 .ملعأ هللاو حون نب ماس نب مرإ ونبو شامو ليوحو

 )٥( يرمطلا ٢١٠/١، ةياهنلاو ةيادبلاو ١١٥/١.

 راصنألا ن فلح هل ناكو ث لوسرلا تاوزغ ضعب ف كراش يباحص يسيقلا يرازفلا'بدنُح نب ةرمس )٦(

 ىلع هفلختسي دايز ناكو ،اهنع هلزع مث ةرصبلا ةيواعم هالو ،ام تامو اهز نف ةفوكلا ىتأ مث ،ةرصبلا لزن
 . ه٨٥ ةنس يوت .ةفوكلا ىتأ اذإ ةرصبلا

 نباو ٢٠٩/١، يريطلا هدروأ دقو ،مغصلا عماجلا يف دراولاو اوه هللا لوسر نع يورملا ثيدحلا ره اذه )٧(

 ۔١/٥١١ ةياهنلاو ةيادبلا ريثك

 دمع وه ربخلا يوار نكلو ،يلكلا نبا ماشه نم ربخلا عمس هنأ مهري انثدح :فلؤملا لوقو ٢٠٦/١، يربطلا )٨(

 .يربطلا ق امك دعس نب

_ ٨ ٦٩ _ 



 هدلوو ماس نب مَرإ ركذ

 شامو ،مرإ نب ليوحو ،مرإ نب صوعو ،مرإ نب رباع حون نب ماس نب مرإ دلوف

 مهنم مرإ نب رباع نب دومث مرإ نب رباع دلوف ،۔“"فاقحألا مرإ لزنم ناكو ،مرإ نب

 فسآ نب لوثاك نب حلاص وهو .مالسلاو ةالصلا لضفأ لمخ ىلعو نبا ،لاص ينلا

 .')مَرإ نب رباع نب دومث نب رباج نب رذاج نب لهملا نب عورألا نب حشاك نبا

 داع راسف ،مرإ نب صوع يبا ،ليبَعو اداع حون نب ماس نب مرإ نب صوَع دلوو

 :لوقي وهو فاقحألا ليري هدلوب

 داوطألا يوذ ضرألا ىلإ اوريس يدانلا اذ توص اوبيج موقاي

 ١) "يداملا حول نبا يدج ماس و يداعلا ليوطلا داع انأ نإ

 اوريغو اورثك نأ ىلإ فاقحألاب داع دلو لزي مل و .فاقحألا يف هدلوب داع لزنف
 س  ٨

 نب دولخلا دلو نم ناكام الإ ،ميقعلا حيرلاب هللا مهكلهأف ،جاهنلا اوك رتو ،(اولدب) و

 ٤ . / . ٨ - ._ . ى ىر

 مح لزنو هللا مهاجأ مهنإف ،هتيب لهاو هدلو نم هعم نما نمو :ا دوه وهو ،داع

 لامرلا :فاقحألاو ،ةرهَس ضرأو نامُع نيب داو يه نادلبلا مجعم يفف ،اهعضوم يف فلتخا :فاقحألا )٩(

 لزانم ثيح ،ماشلا فراشمو برعلا ةريزج لامش يف يه داعو درن لزانم تناك يلا فاقحألا نكلو ،ةحروعلا
 .(اهمالعأو اماسنأ :برعلا لئابق) :يباتك يف دوو داع يليبق نع يثيدح ف اهيف لرقلا تلصف دقر ،داعو دوغ

 ،دوم نبا مرإ نب جشامك نب فسأ نب حلاص ٢٢٦/١: يربطلا فو ،(أ) ف ءامسألا هذه تدرو اذك )١٠(

 ٠/١ 6١٣ ةياهنلاو ةبادبلاو ٢٩، فراعملاو ،ا١/٤٥ ليلكإلا ف حلاص ءابأ ءامسأ نم دروام رظناو ،ىرخأ تاياورو

 .اهم حصألا ةفرعم ريسعلا نمو ٨٩/١، ريثألا نبال لماكلاو

 كشال كيكر رعش وهو ،فلؤلا هلقن ردصم يأ نم يردأالو ،نيخرؤلا تاقث نم دحأ هوري ل رعشلا اذه )١١(
 :ةريسلا بحاص قاحسإ نبا نع ٨/١ ((ءارعشلا لوحف تاقبط)) هباتك يف مالس نبا لوقي .لحتنم لعتفم هنأ ف

 يل ملعال :لوقيو اهنم رذتعي ناكو ،راعشألا هنع سانلا لبقف ،كلذ ريغو ريسلاو يزاغلاب هملع رثكأ ناك))

 ،طق ارعش اولوقي مل نيذلا لاحرلا راعشأ ريسلا ف بتكف= -،ارذع هل كلذ نكي ملو .هلأف هب انيتأ ،رعشلاب

 وه اغإ ،رعشب سيلو ،ةريثك ًاراعشأ مف بتكف ،دومو داع لإ كلذ زواج مث ،لاجرلا نع الضف ءاسنلا راعشأو

 هللاو ،نينسلا فالآ ذنم هاَدأ نمو ،رعشلا اذه لمح نم :لوقيف هسفن لإ عح ري الفأ ،فاوقب دوقعم فلؤم مالك

 كلهأ هنأو ] :اضيأ لاقو :مهل ةّيقبال يأ ،(٥٤ةيآلا ماعنألا ةروس) [اوملظ نيذلا موقلا رباد عطقن ) :لوقي لاعت

 ةعبرأ امهدعبو ناتيبلا ناذه درو دقو .همالك رخآ ىلإ 6٥٠ ٥١( محنلا ةروس) {ىقبأ امف دومثو لوألا اداع
 .ةياورلا ف فالتخا عم ٤٥“، ص ناجيتلا باتك يف تايبأ

- ٩ ٦٩ - 



 .نميلا ضرأ هدلوب دوُه نب ناطحق هنبا لزن مث تام نأ لإ ةكم

 ةفحجلا تّيمُس امنإو ،"ةفْحْا عضوم (لزنف) هدلوب راسف صأوَع نب ليبع امأو
 لزنو .ةفحجلا تّيمُسف ،مهنم ذاشلا الإ مهَقَحتجاف ليس مهءاج اهونكس ال مهأل

 وه اهرمَعو ،هب تّيمُّسف ةنيدملاب ""ليبَع (نب مرإ) نب سملم نب ةنياق نب برثي
 :هيثري هدلو ضعب لاقو .قيلامعلا اهنم مهجرخأف ،هلوو

 ماجسناب اهُضيف تافام عجري لهو ليبع ىلع يدوج نيع

 مانس وذ الو عراص الو رفش ام سيلو ابرثي - اورَمع

 ِ , 9 - ِ ً م .

 ١) 'ماجآلاب إيسفلا اوفح مث نيعم ىرجيب اهنيل اوس رع

ّ 
. 

 دمضو ،3رمزو ،رودقو ص مهو ةليبق ةرشع ێنئا اوناك مهنإف داع امأو

 ."دولخلاو ،دونعلاو ،دومضلاو دوسو ،مرخغو ،فانمو دهاجو

 ماس نب مرإ نب صوُع نب داع نب دولخلا نب اق ينلا دوه داع نب دولخلا يب نمف

 .اهلك نميلا لئابق عاّمُح اقلا دوُه لإو ك ،يبلا حون نبا

 نب ماس نب مرإ نب صوَع دلو قو ،مهيف كلملا راص حون نب ماس دلو رثك املو

 اوناكو ةيا ادوُه هلوسر مهبلإ هللا ثعبف ،جاهنملا اوكرتو اورّبتو اوكلمف ،حون

 لاع لإ ،نيرحبلا ىلإ ،نامُع لإ رحشلا نيبام وهو ،لمّرلا نم فاقحألاب نولزني
 ت س س . { ر ٦ . َّ س س ِ

 نيربيو حلاعو ءانهدلاو ودلاب مهؤامهدو مهئرثكو .ءانهدلاو ،ودلاو ،رابوو ،نيربيو

 اهفحتحا ليسلا نأل ةفحجلا تيعو ،ةعيّم اهمسا ناكو ،ةكمو ةنيدملا نيب ةريبك ةيرق تناك :ةفحجلا )١٢)

 .(نادلبلا مجعم) .بارخ نآلا يهو ماوعألا ضعب ف اهلهأ لمحو

 ،ليبع نب مرإ :مرإ نب ليبع دلوأو ٤/١ ١٥: ليلكإلا يفف ،رداصملا نيب فالح ليبَع ءانبأ ءامسأ طبض يف )١٣(

 .برثي ةنئاف دلوأف ،ةنئاف مرإ نب ليلهم دلوأف ،مرإ نب ليلهم ليبع نب مرإ دلوأف

 سيل لاقي :رفشلا ضحصأ هنأل ليلكإلا لام تبثأو :لوصألا ةياور نع فلتخت ليلكإلا ف تايبألا ةياور )١٤(
 .ةوجعلا ىوس رمتلا نم ءيش لك يهو ظةنيل ج نيللاو ،كيدلا :خراصلاو ،دحأ ام سيل يأ ،رفش رادلاب

 .فتلا ريكل رجشل :ةمجأ عمج ماجآلو .سرغي مث عطقب ريغصلا لخنلا :ليسفلاو

 دهاجو ،دومضو دضو ،لمزو ،رمزو ،دفرو ؤدبعمو ،دولخلاو ،دوبعلا ١٦١/١: ليلكإلا قو (أر ف اذك )١٥(

 دصو ،دفر :داع لئابق نم نأ ٢٢١/١ يربطلا ركذو ةليبق ةرشع ىدحإ نادمحلا دنع مهو ،دوسو ،فانمو

 .ةليبق ةرشع ثالث اوناك مهأ ٢٨ فراعملا فو ،دوبعلاو ،لمزو

_ ٠ ٧ 



 عم ،مهف ،السَر هللا دالب رثكأ كلذو .هلك نميلا لإ توم رضح لإ نامع لل رابّوو

 نطب نم آوُه ناكو ،انطب رشع انثا مهو ،اهلهأ اورهقو ضرألا يف (اوَتع) دق ،كلذ

 .هبسنب انيتأ دقو ،دولخلا هل لاقي مهنم

 فحلاو “ا“[فاقحألاب هموق رذنأ ذإ داع اخأ ركذاو :لاعتو كرابت للا لوقي

 :مهيبن مف لوقي ،نكاسمو ءانب باحصأ اوناكف مهرهد ف امأف ،مويلا لمرلا وه

 مشب اذإو 4 نودلخَت مكلعل عناصم نوذختتو 4 نوثّبعت ةياء عير لكب نويأ ]

 لا مهكلهأ دوه هيبل ناسل ىلع .هللا (هب) مهرمأام اودر اًملف .0" نيرابج مّتشطب

 .""([رصرص) ميقع حيرب

 ةرشع ێنلا اوناكف ءناطيغو َزوافم اهلعج ،مهيلع هللا اهبَصخأ داع دالب تناكو

 ر

 ينلا ةوه مهنم ناكو ،داع نب دولخلا ونب مهو ،ةدحاو ةليبق لإ مهلك اوكلهأف ليبق

 .هللا ءاش نإ ،باتكلا نم اهعضوم يف مهتصق ركذن نحنو اقلا

 ملف ،ةكعب هعم مآ نّمو هدلوب قحل ،داع موق مهو اقلا دوه موق للا كلهأ الو

 نم ناكو ،اهلك نميلا وبأ وهو ،هب نمآ نع ناطحق هنبا ناكو .تام نأ لإ ام لزي
 :يريمحلا برك وبأ وهو ،دعسألا ميث كلذ يف لاقو .نينمؤلا

 و
 . َ ٠ ي ر َ - . . - . َح ة ۔

 ١٦١فتقحا ود دوه ناطحق وباو ىدملا ناطحق ،ناطحق اندج

 )١٦( ةبآلا فاقحألا ةروس ٢١.

 يأ :نوثبعت ،ةراملل ضرعب ءانبلا :انه ةبآلاو عفترملا ناكملا :عيرلا ١٢٨، 0١٢٩ ١٣٠ تايآلا ارعشلا ةروس )١٧(

 ةينبألاب نورخآ اهرّسفو ،ءاملا اهيف عمجي ضاوحألاو جيراهصلاب مهضعب اهرسف :عناصملاو .مهنم نورخستو ةَّراملاب نوثبعت

 :ديبل لاق :ةيآلا لف ةدرصقلا اهلعلو روصقلاو
 ُعناصلاو اندعب رايدلا ىقبو علارطلا مرحنلا ىلبت امو انيلب

 :رص رصلاو (ناسللا) .راجشألا حقلتالو رطملاب نأتال قلا :ميقعلا حيرلاو ،روبدلا يه هللا باتك ي ميقعلا حيرلا )١٨(

 .بوبحلا ةديدشلا ةدرابلا

 لزن يذلا وه يأ ،ةيفاقلل فاقلا تكرحو ،لمرلا يأ ،فقحلا :اهلعلو ،اف مم الو ،ففخلا :لوصألا ل )١٩(
 ،فلؤلا امه ىتأ ردصم يأ نم يردأالو ،ناكيكر ناتيبلاو ٨١/١، فارشالاو هيبنتلا ف يدرعسللا اهتبثأ اذكو .فاقحألا

 روتكدلا قيلعت رظنا ٧، ص باسنألا ةرهمج يف مزح نبا ةبسنلا هذه ركنأ دقو ،هيف فلت رمأ دوه لإ ناطحق باستناو

 ٢٦٨/١. ((مالسإلا لبف برعلا خيرات)) هباتك ف ةبسلا هذه ىلع يلع دارح



 . . ٌ ء غ و
 . , . 7 ً . د 1 -

 فلتخال ةفورعم ةبسن اندج حون يدهلا ةمل

 نعللا تيبأب هيلع مّلُس نم لوأو ،نميلا كلُم نم لّوُأ دوه نب ناطحق ناكو
 ."اه اولزنو اهيلإ اوّنَمايت نيح ميلا هدلو ىّمُسو

 كلملا لوحت .لسن مل قبي مل و ،مهيف كلا ناك نيذلا داع موق ضرقنا املف

 "ارباع نب ُأومث مهًمَع ونب ناكو .هدلوو دوُه نب ناطحق مهمع ب يف مهدعب

 نيبام ،رْجحلا مغزانم تناكو ،مهيديأ تحت نم أكولم حون نب ماس نب مرإ نب

 هموق رذح نيح حلاص مهيبن نع ركذي ،هؤانث ًلج هللا لوقي .ماشلاو زاجحلا
 نوذخّتَت ضرألا يف مكأوَبو داع دعب نم ءافلُخ مكلّمَح ذإ اوركذاو { :َباذعلا

 ةوُمَتو) :هلوق وهو .""{؟اتويب لابجلا نوُتحئَئو اروصق اهلوهس نم

 :[لاقو] ،"""(نيلَسرلا رجا باحصأ بذك دقلو :لقو , داولب رخ صل اوباج نيل
 هنإو ) :كي هللا لوقي ظةحّبصلاب لا مهكلأف “"“©؟ نوقّتَت الأ غاص مهوخأ مه لاقو)

 دقو .اوضرقنا دق موقلا َنأ ةيآلا هذه لدي إ ىقبأ امف دوقو ;٭ ىلوألا أ اداع كلهأ

 .رافظو فيقث (مهنم) مهتيقب نم برعلا نم لئابق نإ موق لاق
- ِ . 

 لإ عجرو مهدعب نم كلا تش ،اوضرقناو ةقانلا مهرب دومث موق لا كلهأ انو

 .""نمّيلا اوثكسو ،هدلوو دوُه نب ناطحق
 دورمن هدلو نمف ،لباب ضرأب لزن مرإ نب شام حوُن نب ماس نب مرإ دلو نمو

 ێب يذلا وهو ،هيلع هللا تاولص ،ليلخلا ميهاربإ بحاص ،مرإ نب شام نب ناعنك نب

 ليلكإلاو ٢٧، فراعلاو ،انه دري ل ليصفت هيفو ٢١٦/١ -- ٢٢٦، يربطلا لإ داع رابخأ يف عحري )٢٠(

 ٠/١ ١٢ -- ١٣٠. ةياهنلاو ةيادبلاو ،انه درت ل راعشأو رابخأ هيفو ۔٨٦١ - ١

 .رثاج نب دوم :لاقيو ،رباع نب دومث ٢٧: فراعملا ف )٢١(

 )٢٢( ةيآلا .فارعألا ةروس ٧٤.

 )٢٣( ةيآلا ،رجفلا ةروس ٩.

 )٢٤( ةيآلا ،رجحلا ةروس ٨٠.

 )٢٥( ةيآلا ءارعشلا ةروس ١٤٢.

 )٢٦( ناتيآلا ،مجنلا ةروس ٠ ٥، ٥١.

 جرمو ٢٩-٣٠، فراعملاو ٢٢٦/١-٢٣٢، يربطلا لإ عحرب حلاص مهيبنو دوم رابخأ يف ليصفتلل )٢٧(

 ٧١/١٣-٨٦. برألا ةياهو ١٣٠/١-١٣٨، ةياهنلار ةيادبلاو ۔١/٢٤ بهذلا



 ماس دلو يف لعجف قنسلألا ةللا قّرف هنامز يفو ةنس ةئامسمخ كلمو ،لبابب حرصلا

 ءأناسل نيثالثو ةتس ثفاي دلو يفو ،اناسل رشع ةعبس ماح دلو يقو ،أناسل رشع ةعست

 ."هبنم نب بهو لوق وهو ،ةبيتق نبا نع اذه

 هللاو ،ساّبع نبا لوق وهو ،ماح نب شوك نب ناعنك نب دورمن نإ :هريغ لاقو
 ىلع اوناكو ،ناثوألا ةدابع لإ َسانلا اعد هنأ كلذو ،ةنسلألا هللا قرف هنامز يفو .ملعأ

 دق اوَحضأ مث ،ةّتنايرُسسلا مهُمالكو اوَسمأف ،هوباجأو اولعفف ،لبابب مهو مالسإلا

 َرْشع ةينامث ماس يبل راصف ،ضعب مالك مهضعب فرعيال لعجف مهتنسلأ للا (ل
 هللا مهفو ناسل نوثالثو ةتس ثفاي بلو ناسل نورشعو ةينامث ماح ێبلو ناسل

 ."دوه نب ناطحق ةيبرعلا

 نإو ،حون نب ماس نب جلاف نب غلاف نب اوغرأ نب "”جوراس دلو نم طبلا نإ لاقيو

 .اوغرأ نب جوراس وخأ وه دورمل

 ںراخألا طبنأ نم لوأ مهو "ايلا مهطابنإل أطبن طبنلا اومسو :ةبيتق نبا لاق

 رَصَن تحب مهنمو ،قارعلا ندأو تيبلا لهأ مهو ،ضرألا اورَّمَعو ،راجشألا سرغو

 نب دورمن دلو نم ،سايراد نب تيواجس نب نادأ نب ذوبن نب رَّصَن تخب وه لاقيو

 .ملعأ هللاو ،ناعنك

 :ةبيتق نبا لاق .حون نب ماح نب مرإ نب شام نب طيبل ب نم طنلا نإ لاقيو

 .هايلا مهطابنإل اطب اوُمُس طبلا نإ لاقيو

 هدلوو ماس نب ذوال ركذ

 سانجأو ناجرجو سراف هل تدلوف ثفاي تنب ةكيبس حون نب ماس نب ذوال حكنو

 )٢٨( فراعملا ٢٨.

 .قورف عم ٢٠٧/١، يربطلا رظنا )٢٩(

 )٣٠( يربطلا ف ٢١١/١: فراعملا فو غ وراس ٢٨: هيفو ،خوراش ٣٠: ةياهنلاو ةيادبلا قو غرسأ ١٣٩/١:

 .اهلاثمأو ءامسألا هذه طبض يف قافتا ةيخيراتلا رداصملا نيب سيلو ،وعاد نب غ وراس

 )٣١( فراعملا ٢٨.



 [َمُأ] غالؤهأ يردأ الو ،قليمعو ،سيدًُجو مسط سراف عم ذوال دلوو سرفلا

 00٢١٧. مأ سرفلا

 مَرلا قيلمع لزنم ناكو ،دالبلا ف تقّرفت ممأ مهلك ،نيلامعلا وبأ قيلمعف

 ىسوم مهلتاق نيذلا قيلامعلا تناك مهنمف ،ماشلاب هدلو ضعب قحلو ،ةكم فانكأو

 نب نايرلا (همساو) فسوي نوعرف مهنم ،رصممب ةنعارفلا قيلامعلا نمو .ليئارسإ يبب

 .حون نب ماس نب ذًّوال نب قيلمع نب ورمَع نب ناواق نب دشار نب ناورث نب ديلولا

 قيلمع نب ورمع نب ناراق نب هاولّسلا نب ريمن نب ةيواعم نب بعصم لا نب سوباق مهنمو

 .«0"فُسوي مايأ يف اناك امهالكو ،حون نب ماسنب ذوال نبا

 نب ةيواعم :مهنمو ،ىسوم نوعرف ةأرما ديبع نب محازُم تنب ةيسآ نايرلا دلو نمو

 ،ذوال نب قيلمع نب ورمع نب ليله نب ريكش نب مييش نب ركب نب ذوال نب ورمع

 ."ءاقستسالل هل اتناك نيتيراج نيتدارخبا بحاص

 عزنف ،دلولا ريثك ناكو ،حون نب ماس نب ذوال نب ""ميمأ ًأضيأ ذوال دلوو

 لوقي كلذ يقو ،هدلو نم سرفلا سانجأو ،"“قرشلماب ثفاي نب رماَج لإ هدلو ضعب

 :سراف ءارعش ضعب

 رخف مه كولملا بابرأ سرافو سراف (لبق) نم ريخلا ميمأ انوبأ

 .حون نب ماس نب ""”ذوشا نب شريت نب سراف ونب سرفلا :موق لاقو

 :هيفو ،قاحسإ نبا نع يورم ٣٠٢/١، يريطلا يف رمخلاو ،(سرفلا نم) لوصألا ف )٣٢(

 .برعلا نم امه سيدحو امط نأ لهجيال قاحسإ نبا نأل ،حصألا وه اذهو ،ال مأ سرفلا مأل وهأ يردأ الو

 برعلا خيرات ا ةقلامعلا لوح يلع داوج هبتكامو ٢٠٦، ٢٠٧، و ٢٠٣/١ يريطلا ف قبلمع رابخأ رظنا )٣٣(

 .ناثلا ءزجلا نودلخ نبا خيراتو ،لوألا ءزجلا مالسإلا لبق

 .ركب نب ةيواعم ريخلا يل نيتدارحلا بحاص مساو ٢١٧/١ - ٢٢٢، يربطلا :نيتدارحلا لوح رظنا )٣٤(

 رسكو ةزمحلا مضب رخآ ضعب اهطبضو ميلا رسكو ةزمحلا حتفب مهضعب اهطبض ،ميمأ طبض يل فلتخا )٣٥(

 ۔ميملا حتفو ةزمحلا حتفب نورخآ اهطبضو ملا

 )٣٦( يربطلا ٢٠٦/١ ليلكإلا رظنا) ١٥١/١، نودلخ نبا خيراتو ١/٢: ٢٨(.

 ءانبأ دحأ ضذوشأ نع فرع ظفللا نأ تحج رف مسالا اذه لمحي نم ماس دالوأ ف سيلو ،دوساب :() ف )٣٧(
 ١٤٥/١(. ليلكإلاو ٢٠٥/١، يربطلا رظنا) .ماس

- ٧٤ 



 نب بوقعي نب اذوهي نب دوسألا نب نابزرملا نب سراف ونب مه :نورخآ لاقو

 لوقلا رثكأو ،ماس نب ذوال ونب مه لب :نورخآ لاقو .ةا ليلخلا ميهاربإ نب قاحسإ

 .حون نب ماس نب ذوال نب ميمأ نب سراف نأ

 دوسألا دلو نمف .حون نب ماس نب دوسألا نب ناريإ نب جولهف دلو نم سرافو

 طهر نامرك اولاقف ،روك ناريإ دلو نمو .رهش ناريإ يّمُس هبو ،دوسألا نب ناريإ

 ،نامرك اومس كلذكو :لاق .ماس نب دوسألا نب ناريإ نب جولهف نب روك ونب رايرهش

 .جولهف نب كشأ ونب ناتسجس اولاقو ،جولهف نب روك دلو ةيقب مه يأ

 اب رَع اموق سيدج تناكو ،ةماميلا اولزن ذّوال انبا سيدَجو مسط :ةبيتق نبا لاقو

 اهتنفأو ٌْسْط اهتلتقف ،ةماميلا نكست سيدج تناكو ،يبرعلا ناسللا اذهب نوملكتي

 مهنمو ،ماشلا مهضعب لزن هذوال نب قيلمع اهوخأو ذوال انبا سيدَّجو مسطو

 لهأو سراف كولم مهنمو ،ةربابحلاو رصم ةنعارف مهنمو ،دالبلا يق اوقرفت ،قيلامعلا

 .'""ناسارخ

 ماشلاب ةربابجلا تناك مهنمو ،زاجحلاو نامعو قرشلاب ناك نم مهنمو

 مهنم ةمأ ،نيرحبلاو نامعب ناك نم مهنمو .نويناعنكلا مهل لاقي ناك نيذلا

 رابو لزنف ،ميمأ نب ""رابَو ماس نب ذوال نب ميمأ دلو :لاقو .مساج نومسي

 هللا نم مهتباصأف ،اولبَرو اه اورثك دق هدلو ناكو ،لاع لمرب رابو ضرأب

 :مل لاقي نيذلا مهو ،َةَّيقب مهنم تيقبو ،اوكلهف ،اهوباصأ ةيصعم نم ةمقن

 فصن مهنم] ةأرملاو لجرلل مهضعب اوأر دق مهأ برعلا معزي .'”سانسنلا

 .فالتخالا ضعب عم ٢٧ فراعملا )٣٨(

 .(توقاي) ۔ءاعنص لإ رحشلا نيبام يهو ماس نب مرإ نب رابوب تيمس ضرأ :رابو )٣٩(

 ارجشو اهايم اهرثكأو ًاعايض اهبصحأو اريخ نيضرألا رثكأ رابو ضرأ تناك :(رابو)توقاي مجعم يف ءاح )٤٠(

 ةربابج أموق اوناكو اوغطو اورطبو اورشأف ،ملاومأ تمظعو مهضرأ ام تنحش قح لئابقلا ام ترثكف ،أرغو

 سأر فصن مهنم ةأرملاو لجرلل أسانسن مهلعجو مهقلخ هللا لدبف لاعت هللا معن قح اوفرعي ملف ماسحأ يوذ

 ئطاش لإ ضايفلا كلت يف نوميهي مههوجو ىلع اوجرخف ،ةدحاو لجرو ةدحاو ديو ةدحاو نيعو هجو فصنو

 موسر اوصع داع موق نم ايح نإ :(سسن ةدام) برعلا ناسل يف ءاجو .مئاهبلا ىعرت امك نوعري رحبلا

 .ةدحاو لجر ىلع مهدحأ بئي قلخلا نم سنح مهوأ . ًاسانسن ةلا مهخسمن



 قش يف لخدت [ةدحاو لجرو ،ةدحاو ديو ،ةدحاو نيعو ،هجو فصنو ،سأر

 نب رابّوب رابو تيمس امنإو .سانسّآلا مهل لاقي ،ءابظلا رفنت امك نورفني ،دحاو

 -نومُغزي اميف- مهو نلا نم تعنتما ،سانلا اهؤطي ال دالب رابوو .ميمأ

 .الخ هلا ضرأ رثكأ

 نأ ،برعلا ضعب نع يفقثلا بهو نب دوسألا نب رماع نع قاحسإ نب دمح

 وح لاق مث ةاشلا لثم هل ريعب ىلع ظاكع قوسب ةيلهاجلا ف فقو نلا نم الجر

 نم :لاقف _ اهيف نوعمتجي برعلا قاوسأ نم اقوس ظاكُع تناكو _ سانلا عمسأ

 .قربلاك هب عملف هريعب برض مث ؟رابّول اهيدهأ “مذأو ًاناجه ةركب نيتسو اتس يطعيل

 اهيلإ مهنم ضئاخ ضاخ دق هنأو ،َنا اهاكُس نأ اهنم مهُكَتعام نأ مُعزت برعلاو

 راثآ اهو ، برعلا اهنكرتق ،اوّسمأ اذإ نبا فزع نم اهب نئمطي نأ ىلع ردقي ملف

 .نكاس ام سيل (روُدو) نكاسم :سال

 نميلا نم ًالجر نأ :انخويش نم تاقثلا ضعب ركذو ،ناتسجسلا متاح وبأ لاق

 “"تحفل اًملف ،امرض تح اهيف هرقأف ،أنسُحو ًاضايب بكوكلا هنأك المج هلبإ ف ىأر

 تكرحتو لبإ لجرلا "جن دقو ءاج دق هلآو لبقلا ماعلا ناك تح اعجار بهذ

 ملف ،لجرلا هعبتو ،هدالوأ هعبتو ًاعجار رك مث كاهحقل قح اهيف لزي ملف ،اهذالوأ

 دنع اهكردأف ،مويلا يهام دحأ يرديال َنحلل ءام يهو ،رابَو نيعب راص ح اهيف لزي

 الو اهؤطي دحأ ام سيل اهأو ،اهرث غلب دق لخنو رقبو ءابظو ريمحو “ةيشوح لبإ

 كفقوأام :(هل) لاقف نلا نم لجر هاتأ هنإو :لاق .اهيمحت شوحولا كلتو ،ام ملعي

 نكلو ،كثلتقل مويلا لبق َكيلإ تمدق تنك ول :لاقف .هذه يلبإ تعبت :لاقف ؟انه

 لبإلا ق ديدشلا ضايبلا يهو :ةمدألا نم مألاو صماركلا ضيبلا :لبإلا نم ناجلا .ةيتفلا ةقانلا :ةركبلا )٤١(

 ۔ءامدأ ةقانو مدآ ريعب :لاقي

 .حقلت اهلعح :ةقانلا لحفلا حقلأو ،حقال يهف تلج :ةقانلا تحقل )٤٢(

 .مئاهبلا ف عضولا وهو ،اهحاتن ىلوت اذإ :هلبإ لحرلا جتن )٤٣(
 يو (ناسللا) .سانلا نم دحأ اه ب ال نيربي لمر ءارو نم نجلا دالب شوحلاو نجلا لبإ :ةيشوحلا )٤٤(

 .فيرحت وهو ،ةيشحو :لوصألا



 بئاجنلا هذه نأ نومُعزيف .هعم اهفرصو هل اهزاحف هلبإ لإ دمعو .دحالو بهذا

 ءايعأ تح اهبلطف ،ةدنك كولم ضعب هب ثدحف لجرلا ءاجو .لسلا كلذ نم ةيرلا

 .“رابو نيع كلتف ،ةعاسلا تح يه نيأ ملعُي ل و .اهيلع ردقي ملف

 ىلع عقوف ،ل ةلاض “"يغبي مرإ نم لجر جرخ :لاق انباحصأ [ضعب] ثدحو

 ملعو ىأر اعب ربخأف عجر مث ،لخنلا تحت احورطم ارتو ُءامو ةريثك ًالخن ىأرف ،رابو
 ىلع اوردقي ملف ،تامالعلا اوبلطو امايأ اوَضمو موق هعم عمتجاف ،تامالعب قيرطلا

 .اهوري مل و رابو

 لإ اولبرَو ام اورثك دق ،افوح امو ةماميلا نكاس ذوال نب مسط ناكو :لاق

 تناكو ،َبرع هيلع اولبُج يذلا مهئاسل ،ًابرع أمرق قيلامعلاو مسط تناكو .نيرحبلا

 ميمأو قيلامعلاو دومثو داعف ،يسرافلا ناسللا اذه نوملكتي قرشملا اذه نم سراف

 يذلا مهاسل نأل ؛ةبراعلا برعلا مه دوه نب ناطحق ونبو مساجو سيدَّجو مسطو

 امنإ مهنأل ةبّرعتلا برعلا ميهاربإ نب ليعامسإ يبل نولوقيو ."رع هيلع اولبُج
 لإ لامرلا هذه داع تناكو) .مهرُهظأ نيب اونكس نيح ممألا هذه ناسلب اوملكت

 دوغ تناكو ۔&©“(قللا ق ةطسب مهاطعأ دق هللا ناكو هلك نميلاو توم رضح

 مسطو سيدَج تقحلو ،هلوح ام لل ىرقلا يداو لإ ماشلاو زاجحلا نيب رجحلاب

 تغب نأ لإ ،َرَج كاذ ذإ ةماميلا مساو ،نيرحبلا لإ اهلوح امو ةماميلاب ،مهعم اوناكو

 يف اورشتنا مث نامُعو نيرحبلا قيلامعلا لزنو ،مهدابأف عبت مهازغف ،مهيلع سيدج

 .ةرابعلا ل فالتخالا ضعب عم (رابو) نادلبلا محعم ل ربخلا )٤٥(
 .حصأ هتيأر ام تبثأو ،ىلع ىعني :لوصألا ل )٤٦(

 5دوه نب ناطحق عم ،أمساجو قيلامعلاو سيدجؤ ًامسطو دوغو اداع لمشت ةبراعلا برعلا انه قلؤلا لعج )٤٧(

 مه ناندع ونبو ،ةبراعلا برعلا مه ناطحق ونبو ،ةدنابلا برعلا يه لوألا لئابقلا نأ نييرابخألا رثكأ هيلع امو

 ثالث برعلا نودلخ نبا لعحو .(لوألا ءزحلا .يلع دارج مالسإلا لبق برعلا خيرات رظنا) ،ةبرعتسملا برعلا

 أبس نب ريمح ونب مهو ،ةبرعتسملا برعلاو - هريغ حالطصا يل ةدئابلا برعلا مهو - ةبراعلا برعلا :لوألا تاقبط
 ٢ / ١ / ٣٠(. نودلخ نبا خيرات رظنا) .ةعاضقو ناندعو ناطحق لمشتو برعلل ةعباتلا برعلا :ةثلاثلا ةقبطلاو

 .(أ) ف طقاس نيسوقلا نيب ام )٤٨(



 .نّدَع لإ "بيذملا نيب ام لوطلا ق برعلا ةريزج دودحو ،اوؤلم تح دالبلا
 نيب ام :لاقف برعلا ةريزج نع ىشلا لس :دهاجُم لاق ::يدع نب مثيملا لاق

 ناتسجسلا نامثع نب دمحم نب لهس متاح وبأ نيربخأ :لاق .توم رضح لإ بيذملا

 ةماهت :ماسقأ ةسمخ برعلا ةريزج :لاق ىتلا نب رَمْعَم ةديبع وبأ انثدح :لاق

 ،برعلا لابج مظعأ وه ةارسلا لبج نأ كلذو ،نمّلاو ،ضورعلاو دجنو ،زاجحلاو
 زجح هنأل زاجح برعلا هََّمسف ،ماشلا يداوب َفا رطأ غلب قح نميلا ١١٥ة رق نم لبقأ

 نم ،لبجلا اذه َفلخ ام (راص) مث .رهاظ وهو ،دحب نيبو ،طباه وهو ،رولا نبب

 لإ ،اهلوح امر ةنانك "ناسرفو َكَعو نيرَعشألا دالب نم ،رحبلا “""فايسأ لل ةّيبرغ

 كلذ عمج ةماهو .ةماهت روغ ،روَعلا اهضرأ نم راغو اهبقاص امو ةفحجلاو قرع تاذ

 امو ةوامًّسلاو قارعلا فارطأ ىلإ لخنلاو ىراحصلا نم لبجلا اذه قرش راصو ؛هلك

 ،هعافترال ةارسلا يمسو ارس هلك لبا راصو ۔هَلك كلذ عمجي دحو ۔أدْجَن اهيلي

 ديف ةيحان لإ “"رارحلاو "ّرَم يقرشو لابجلا نم هب زجتحا امو رارجلاو زاجحلا وهو

 لإ اهنود امو ثيلثت لإ ،نميلل ةمخاتم يهو .جحذم دالب نم ةنيدملا لإو يط يلبجو

 تراصو .هلك كلذ عمجي زاجحلاو أزاجحو ًاسلَجو دجن هيمست برعلاو اجح دنف

 .(توفاي) .لايمأ ةعبرأ ةيسداقلا نيبو هنيب ،ةثيغملاو ةيسداقلا نبب ءام :بيذعلا )٤٩(

 تافلؤم هل ،سابعلا ب ءافلخ سلاجي ناك ،باسنألاب ملاعو خرؤمو رابخألل ةيوار :يئاطلا يدع نب مثيلا )٥٠(

 ۔ه٢ ٠٧ ةنس قوت .ةريثك

 .(برعلا ةريزج) نادلبلا مجعم يف ام تبثأو ،ةرغث :لوصألا ف )٥١(

 .خسانلا نم فيرحت وهو ،فايس :(أر فو ،رحبلا لحاس :نيسلا رسكب ،فيس ج فايسألا )٥٢(

 ندعو نيبأ ةيحانر توم رضح لإ رحبلا نم قنع لام :يلكلا نبا لاق :(ناسرف) نادلبلا مجعم ي ءاح )٥٣(

 هل لاقب كلذ لكو ،ةريشعلا دعس نب مكحلاو ناسرف دالب يف نميلا مئاق ف نعطو قنعلا كلذ راطتساف كلهدو

 ةرهمج ي ءاجو .بلغت ىلإ بستني نم مهنمو ةنانك لإ بستني نم مهنم ناسرف :يلكلا نبا لاق .ناسرف لحاوس

 نب ةنانك يف ناسرف لخدف ،ناسّرف (بلغت نم) بيبح نبا ركب نب ورمع دلو )٣١٢/٢(: يلكلا نبال بسنلا

 .ةميزخ

 ىلع عضوم نارهظلا رمو س هنأ تححرف ،مسالا اذه عضوم زاجحلاو دن يف سيلو ،درم :لوصألا يف )٥٤(

 .(توقاي) .ةكم نم ةلحرم
 تفلخت اهأ حح ريو ،رانلاب تفرحأ اهأك ،تارغن دوس ةراجح تاذ ضرأ يهو ةّرَح عمج تاّرحلاو رارحلا )٥٥(

 .(ةَّرح) نادلبلا مجعم يف اهليصفت دحت ةريثك تاَّرح برعلا ةريزج يفو ،ةيناكرب تافوذقم نع



 راحبلا نم اهرقل [روُغو] دوجُئو مئات اهيفو ًاضوُرَع اهالاو امو نيرحبلاو ةماميلا

 رحلاو توم رضح لإ ءاعنص لإ ثيلثت فلخ ام راصو .ةيدوألا لياسَم ضافخناو
 ةعفرلا يق يذلا هولتيو .هلك كلذ عمجب نميلاو ،دجّلاو مئاهلا اهيفو 7 نامعو

 لإ تيهتنا دقف كلذ َتلعف اذإف “"[قرع] تاذ ايانث لإ ردحنت تح ًادعصُم “`زلْجَع

 ةكم راجحلاف تبًّرصت اذإو .زاجحلا كلتف دجنب تنأو ،ُرارخلا كل تضرع اذإو.رحبلا

 .«“ضورَعلا نيرحبلاو ةماميلا يمست برعلاو .امهالاو امو ةنيدملاو
 روحبلا ةطاحإل ةريزحلا برعلا دالب تيّمُس انإ :دمع نب ماشه رذنملا وبأ لاق

 ،روحبلا رئازج نم ةريزجلا لثم يق اهنم اوراصف ،اهراطقأو اهفارطأ نم امب راهنألاو

 ةرصبلا فارطأ لإ طحنا مث نيرس ةيحانب رهظف مولا دالب نم لبقأ تارفلا نأ كلذو

 ىلع اهنم ىتأف ،اهيلع اقبطُم ، برعلا دالبب ًافيطُم كلذ نم رحبلا دتماو لبألاو

 لإ هعم لامو ،نامُع رطق فايسأو رَجَهو فيطقلا لإ اهنم ذفنو ،ةمظاكو ناوفَس

 مئاغ لإ نعطف قنُملا كلذ لاطتساو ،“"كلهَدو نَّدَعف نبأ ةيحانو توم رضحو نَّدَع

 ""راجلاو ،ةَدُج لحاس ىلإ ىضمو كعو نيرعشألاو مكَحو ناسرف دالب ىلإ نميلا

 طلاخو رصم “""مّرلَق غلب تح "ةناب لحاسو ةليأ جيلخو روطلا لحاسو ةنيدملا لحاس

 ءاج ،برعلا ةريزج يل عضوم زلحعو ،حصأ هنأ تححر ام تبأف ،انه اه نعم الو شًالحع :لوصألا ف )٥٦(
 .تدأ دقف ادعصم ازلحع تفلح اذإ :(زلاحع) نادلبلا محعم ف

 .دنر ةماف نيب دحلا يه قرع تاذو ،لوصألا ف طقاس (قرع) ظفل )٥٧(

 هتارابع نم ريثك يل قفاوي هنكلو ،ةديبع يبأ نع يورم رخلا اذه يف اهعضاومو برعلا ةريزج فصو )٥٨(

 ءامسأ ريخلا ف درو دقو ،سابع نبا نع ادنسم يبلكلا نبا نع (برعلا ةريزج) نادلبلا مجعم يل يورلا فصولا

 .حضاولا هذه هركذ يف نادلبلا مجعم لإ عح ريلف اهنكامأ ةفرعم دارأ نمف ،برعلا ةريزج يف اهلك عضاوم

 يهو .ةرصبلا نم نيرحبلا قيرط ي رحبلا فيس ىلع عضوم :ةمظاك .ةرصبلا نم ةبرقم ىلع ءام :نارفس )٥٩(

 .ةّمرلا يداو لفسأ ن يهر ةهكافلا ريثك ةيدوعلا ةكلمملا يلاش يف دلب :ميصقلا .مريلا تيوكلا ةرامإ عضوم

 :كلهد .ندع هنم نميلا بونج يف فالغ :نيبأ .نيرحبلا ةدعاق يهو ،نيرحبلاب اعيدق فرعي ناك اميف يه :رحه

 .(توقاب) .نميلا رب لا ةريزح
 لحاس ىلع ةنيدم :راجلاو . (برعلا ةريزج) توقاي يف ام تبثأو لحاس ةنيدملل سيلو زاح :لوصألا ف )٦٠(

 .(رمحألا) مزلقلا رع

 .رصم روك نم ةروك مزلقلا ةيارو ،ةيار :توقاي محعم و لوصألا ف اذك )٦١(

_ ٩ ٧ _ 



 رحبلل ًاضراعُم ًاليطتسم نادوسلا دالب ىلعأ نم قنعلا اذه يبرغ يي لينلا لبقأو ،اهدالب

 دالب غلب تح رصم نم رحبلا كلذ لبقأ مث ماشلاو رصم رحب يف عفد تتح هعم
 توريب ىلعو ندرألا لحاس ىلع ىتأ تح ،اهلحاوسو نالقْسُعب رمف ،نيطسلف

 لإ ةريزجلاو نيرسنق لحاوسو صمح لحاوس لإ ذفن مث ،قشمد لحاوس نم اهئودامو

 ."اهراعشأ يف ماسقألا ةسمخلا ""هذه برعلا تركذ دق .قارعلا داوس

 ثالث ضرألا تناكو :"رذنملا وبأ لاقو ،دجبو ةماق نيب لبج قرع تاذو :لاق

 لإ لامشلا نيع نع ،نوفمَّصلا وهو ،ابّصلاو لامشلا بهم لبق ناك امف :لزانم

 نم مهئامسو مهضرأ دعل ةرملاو ةرقلا مهيف للا لعجف ،حوُن نب ثفاي يبلف ،اهرغُم

 مهنأل ،ةيراجلا ةعسلا موجنلا نم ءيش مهقوف يرجي سيلف ،اهُدرَب دتشاو ،سمشلا

 َبَهم نم ناك امو .نوعاطلاب اولّباو ،نيدقرفلاو ، يدلاو شعت تانب تحت اوراص

 لعجف ،حون نب ماح ينبل اهرغَم لإ سمشلا راسي نع ،موراَدلا وهو ،روبدلاو بونجلا
 ،مهقوف موجنلاو سمشلا ىرجأو ،مه ءامسو مهدالب رمعأو ةمدألاو ًداوّسلا مهيف هللا

 .نوعاطلا مهنع عفرو

 نب ماس يبلف ، برغملا لإ قرشملا نيب ام .لدجلا وهو ،ضرألا ةرس نم ناك امو
 .0""ماشلا لإ رحبلا نيب امو ،رحبلا لإ امديتاس نيب ام لدجلاو .حون

 :يلكلا لاقو .هب تيمسف ،اهزن نم لوأ ماشلا حون نب ماس لزن :"ىقرشلا لاقو

 .مويلا رمحألا رحبلا وه ،مزلقلا رب )٦٢(

 .انه حصت الو ءالؤه :لوصألا يف )٦٣(

 عم ،سابع نبا نع يلكلا دمح نب ماشه نع ايورم (برعلا ةريزج) نادلبلا مجعم يف صنلا اذه درو )٦٤(

 .فالتخالا ضعب

 .يلكلا نب ماشه وه )٦٥(

 نع انه ثيدحلاو ٢٠٨/١(- يربطلا رظنا) ءمهزانمو حون دالوأ هركذ يف افنآ صنلا اذه فلؤلا دروأ )٦٦(

 .قبس ام راركت انه مهلزانمو حون دالوأ ركذ يفف ،بروعلا ةريزج

 بدألاب ملاعو رابخألل ةيوار ،يلكلا نيصحلا نب ديلولا هاو ،َيماطّقلا نب يفرشلا وه :يقرشلا )٦٧(

 .ه ١٥٥ وحن يوت .هراسأو هثيداحأب سانلا فرطي ناكو ، يدهلا هدلو بيدأتل روصنلا هاعدتسا ،باسنألاو
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 .ماشلا تيمسف تيمسف ،الاش موق ذخأو ،نميلا تّيمُسف لأنيه موق ذخأ لباب نم اوقرفت ل

 بّرعللف .ضايبلاو ةمدألاو ،داهجلاو كلاو باتكلا ةلا ماس "بل لاعت هللا لعجف

 راجحلاو :"“نميلاو ضورعلاو زاجحلاو دْجَّنو ةماهت :ةسمخلا هذه نودام لدجلا نم

 يف تناك اهنأل ،ضورَعلا نيرحبلاو ةماميلا يمست برعلاو .امهالاو امو ةنيدملاو ةكم

 اًمأف ةفوكلا داوسو ةرصبلا داوس :ناداوس امهنإف داوسلا امأو .ةضرتعم برغلا ةيحان

 ناولحو ،ركسكف ةفوكلا داوس امأو سرافو ناسيم تسدو زاوهألاف ةرصبلا داوس

 .يدوا لإ ةريزحلا نم لصولاو ،تارُقلاو ةلجد نيب ام يه ةريزجلاو .ةفوكلاو

 نب ماس نب ذوال نب قيلّمع نب ورمع نب ناراق نب برأم ونب قيلامعلا نمو :لاق

 لبقأف ، ةفحجلا لإ اهنم قيلامعلا مهتجرخأف ،برثيب صأوَع نب ليبَع تناكو .حون

 .كلذل ةفحلا تيّمُسف ،مهفحّتجاف ليس

 نأ لبق ،ءاعنصب قيلامعلا تقحلو ،برثُي عضومب ليبع تقحل مث :رخآ عضوم يقو

 عضومب اولزنف ،اليبع اهنم اوجرخأو برثي لإ مهضعب ردحنا مث ءاعنص ىًّمس
 .ةفحجلا تّيمُسف ،مه بهذو مهفحتجاف ليس لبقأف ،(ةفحجلا)

 :باوصلا لعلو كاود ام ال ةسمخلا ماسقألا هذه يه برعلا نطاومف ،ةرابعلا هذه نم دوصنقلا حضتي )٦٨( ١

 .ةسمخلا هذه يهو هنود ام لدجملا نم برعللف
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 ملسو هيلع ىلص يللا د وه ركذ

 هموق ةصقو

 نب مرإ نب صوَع نب داع نب ثراح نب] حاير نب هللا دبع نب دوه وه :بهو لاق

 .١“[ح ون نب ماس

 ىلع اتعو ىغط نّم اوناكو ميقعلا حيرلاب مهيغبل هللا مهكلهأ نيح داع موق ةصق
 مه يف اوَدامتو هوبذكف الوسر مهيلإ هللا لسرأف شاقلا حون دعب ،ىلاعت هللا

 .ةللا مهكلهأف

 يهو ،ماس نب مرإ نب صوَع نب داع امهدحأ ،حون نب ماس نب مرإ نم ناحلا ناذه

 دمضو ،رمزو ،لمزو ،دفرو ،ًدَص :مهو ةليبق ةرشع ينثا اوناكو ،لوألا اع

 دوه دولخلا ب نمف .دولخلاو ،دوتعلاو ،دومضلاو ،دوّسو ،مرخغو ،فانمو ،دهاجو

 .""و حون نب ماس نب مرإ نب صوَع نب داع نب دولخلا نب دولخأ نب اي يبلا

 نب ناطحق لإ عجرو مهدعب كلملا تبثو ةقانلا مهرقُعب هللا مهكلهأ اغإ :لاق

 نأ دعب هدلوو دوه نب ناطحق لإ لوت دق كللا ناكو ،نميلا اونكسو هدلوو دوه
 .مهمع ونب مهو ،داع وق للا كلهأ

 امك ،نْمَللا تّيبأب هيلع مّلُس نم لوأو ،نميلا كلم نم لوأ دوُه نب ناطحق ناكو
 هدلو يّمُسو هيلإ مهعاًّمُجو هدلو نم مهلُك نميلاو ،هدعَب نم كولملل لاقي ناك

 ةيادبلا فو حون نب ماس نب ذشخفرأ نب لاش نب دوه هنأ اضيأ ركذو ٢٨، فراعلا نم دوه بسن ةمتت )٦٩(

 .دوه بسن يف ةثالث لاوفأ ٠/١ ١٢ ةياهنلاو

 نع ثيدحلا هدعب لصاو فلؤلا نكلو «ةيناطحقلا باسنألا) :وه يناح ناونع اذه دعب لوصألا ل ءاج )٧٠(
 ،خسانلا نم اماحفإ وأ فلؤلا نم اوهس ناونعلا اذه تابثإ نوكي نأ تحج رف ،ةدئابلا برعلا .لئابقو دوو داع

 ١٦١/١. نادمملا لئابقلا ءامسأ ف رظناو .هلامهإ تيأرف

 طقسأ دق خسانلا نوكي نأ لمتحيو ،داع ال دوغ مه ةقانلا اورقع نيذلاف ،هلبق امع عطقنم انه ثيدحلا )٧١(

 .عضرلملا اذه يف دوو داع نع فلؤملل امالك



 نب ماس نب مرإ نب رباع نب ةو مهمع ونب ناكو .ام اولزنو اهيلإ اونمايت نيح نميل
 دلو يف كلملا تبث ةقانلا مهرب (لا مهكلهأ اًملف .مهيديأ تحت نم ًاكولُم حون
 .ناطحق

 كلا لزي ملف :لاق ..... :هلوق لإ بابلا رخآ لإ ،دوه نب ناطحق وهو ناطحق

 نب ناطحق مهيبأ نم هنوثراوتي ، دومثو داع وق لا كلهأ ذم """(دوه نب ناطحق ي

 لضفأ هيلع ادمع هيبن ثعبو ،مالسإلاب للا ءاج نأ ىلإ دهعلا كلذ نم ،دوه

 .مالسلاو ةالصلا

 هرصب فعضو هنس تربك ال ناطحق نب برعي نب بُجُشَي نب أبس ناك دقو

 داعف مهمع ونب مهو ،حون نب ماس نب مرإ نب داع نب ذومث ناثلا يحلاو ."همسجو
 .٠ةبراعلا برعلا مه دوو

 يف هل دوجو ال ةبيتق نبا لإ برسنلا مالكلاو (ب) ةطوطخلا يف وهو (از ي طقاس نيسوقلا نيب ام )٧٢(

 لوأ ناطحق نب برعي هنباو)) :هلوق (٦٢ص) فراعملا ف دجن انإو انيلإ تلصو يلا ةبيتق نبا بتك فو فراعلا

 احابص معنأ :كولملا ةيحتب هدلو هاَيح نم لوأ وهو ضمهلك نميلا وبأ وهو نميلا ضرأ لزنو ةيبرعلاب ملكت نم
 يف طقنلا عضوم يفو .((ناطحق دلو نم نميلا نأ ىلع نوباسنلا عمجأو)) :هلوق ١٠١ ص يف دجنو ،ي(نعللا تيبأر

 امبسح ،لقنلا ي ةريثك ءاطخأو .صقن (ج) و (ب) يو تبثأ ملف ،ةلالدلا حضاو ريغ مالك (ب) يف دراولا صنلا

 .ةمدقلا ن تركذ

 .ناك ربخ ركذي ملف ،انه مات ريغ مالكلا )٧٣(

 ةفئاط دنع مهف ،نيخرؤملاو بسنلا لهأ نيب فالخ ةثالثلا برعلا ماسقأ ةيمست يفو ،ةدئابلا يه انه ةبراعلا )٧٢٤(

 :ىرخأ ةفئاط دنعو ،نويناندعلا مهو ةبرعتسملا برعلاو ،نويناطحقلا مهو ةبراعلا برعلاو ،ةدئابلا برعلا :مهنم

 .نويناندعلا مهو ،ةبرعتسملاو ،نويناطحقلا مهو ،ةبرعتملاو ،ةدئابلا يهو ،ةبراعلا
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 داع

 كاهودُبعي ةثالث ناثوأ لهأ اوناكو ةيلا ًادوُه مهن مهيلإ لسرأ ةللا نإف داع امأف

 هللا ديحوت ىلإ مهاعدف ،"“ءابلا ثلاثللو ،دومص رخآللو ءادَص مهدحأل لاقي

 ملفو انم َُشأ نَم :اولاقو هوبدكف ،سانلا ملظ كرتو ،هريغ نود ةدابعلاب هدارفإو

 نوي ) :مش لاقف مغخايغط ق اودا ذإ دوه مهظعوف ليلقلا لإ مهنم دوم نمؤي
 س و

 4 نوملعت اع مكًدمأ يذلا اوقتاو % نوعيطأو هللا اوقتاف % نوثبعت ةيآ عير لكب

 ."”)ميظَع موي باذع مكيلع فاخأ ينإ 4 نويعو تاجو % نينبو معنأب مك دمأ

 ام ُوُهاي :اولاقو "”[نيظعاولا نم نكت ل مأ تظعَّوأ انيلع ء ءاوسأ هل ماوج ناكف

 ًكارتعا الإ لوقن نإ " نينمو كل نحن امو كلوق نع انتهاء "يكرك نحم امو ةنيب انتج

 تح اثالث نينس اوركذ اميف ،َلطَقلا مهنع هللا سّبحف .0"(ءوُسب انتفلاء ُضعب

 رطم ريغب مهيلع بم حيرلا نينسلا نم ثالثلا كلت يف مهيلع تلاوتو ،اودهُج

 ناكو مهل نوّقستسي ةكم لل مه اوثعبو الجر نيعست مهموق نم اوعمجف ،باحّسالو

 نم ناكو .يقيلمعلا ةيواعم نب ركب مهيلعو ،نيلامعلا تقولا كلذ يف ةكم ناكُس

 مماصأ ام طحّكلاب لا مماصأ ال داع نإ :لاق -قاحسإ نبا ركذ امك - مهتّصق

 رثَع نب لبق اوعبف مكل اوقستسيلَق ةكم لإ ًادفو مكنم اوزّهَج:(اولاق) ،اودهُجو

 ريفع نب دعس نب دّئرَمو ،ربكألا داع نب دص نب ليتع نب ليزه نب لاه نب ميقو

 ء"يقيلمعلا ركب نب ةيواعم لاخ يريخلا نب ةمُهْلُجو ،هَمالسإ مئكي املسُم ناكو

 لك قلطناف .ربكألا داع نب ًدَص ب نم ،ايداع نب داع نب نامقل اوعب مث همأ احأ

 )٧٥( ةباهنلاو ةيادبلا ف )١٢١/١(: يربطلا و .((أًرهو ًادومصو ادص :ةثالث مهمانصأ ناكو)) ٢١٦/١:

 (ءانه وأ) ءابه ثلاثللو .دومص رخآلو ،ءادَص اهدحأل لاقي . امهوديعب ةثالث ناثوأ لهأ اوناك و)) ((.

 )٧٦( تايآلا ،ءارعشلا ةروس ١٢٨ - ١٣٥.

 )٧٧( ةيآلا ءارعشلا ةروس ١٣٦.

 )٧٨( نانيالا ،دوه ةروس ٥٢٣ و ٥٤.

 .قاحسإ نبا ريغ نع يورم لوألا ربخلاو ةيواعم نب ركب :افنآ ربخلا يف همسا درو )٧٩(
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 مهدفو ةدع غلب تح ،هموق نم طهر مهنم لجر لك عمو موقلا ءالؤه نم دحاو

 رهاظب وهو ،يقيلمعلا ركب نب ةيواعم ىلع اولزن ةكم اومدق املف الجر )نيعست

 ةليزه تناكو ،هراهصأو هلاوخأ اوناكو مهمركأو مشزنأف ،مرحلا نم اجراخ ةكم

 نب لاَره نب ميقل دنع يربيخلا تنب اهّمأو "همأل ركب نب ةيواعم تحأ اركب تنب

 ليزُه نب لاَره نب ميقل نب ديبع هل تدلوف ،ربكألا داع نب دص نب ليع نب ليزه

 “"[لاره نب ميقل نب ريمُعو ،لاّره نب ميقل نب رماعو] .لاَره نب ميقل َب ورمعو

 مهماقُمو ارهش مهريسم ناكو ،يقيلمعلا ركب نب ةيواعم دنع ةكع ملاوخأ يي اوناك

 ةيواعم نب ركبل ناتنيق ،ناتدارّكبا مهينغتو رمخلا نوبرشي هدنع اوماقأف .ارهش

 ءالبلا نم مهب نوثّوغتي مهُموق مه ثعب دقو ،مهماقم لوط ةيواعم ىأر املف ،يقيلمعلا

 يدنع نوميقم ءالؤهو يراهصأو يلاوخأ كله :لاقو ،هيلع كلذ َقش مماصأ يذلا

 لإ جورخلاب مهُرمآ نأ يحتسأ عنصأ فيك يردأ ام هللاو يلع نولزان يقايضأ مهو

 مهءارو نم مهموق نم كله دقو ،يدنع مهماقُم يب قاض هنأ اونظف هيلإ اوثعب ام
 هل مهّتنغُن ارعش لق :اتلاقف نيتدارجلا هيًتنيق لإ كلذ اكشف .لاق امك أشطعو ادهج

 تراشأ نيح ، )ركب نب ةيواعم كلذ يف لاقف .مهُكرحي كلذ لعل ،هلاق نَم نوردي ال

 :كلذب هيلع

 "امام انحبصي ل لعل هف مف ،كَعو لياي ال

 ال اول دق دكاع ضرأ يقسيو

 مالكلا نونيب ي اداع نإ

 مالملا الو ريبكلا خيشلا هب - وُجرن سيلف ديدشلا شطعلا نم

 .نيعبس ٢١٩/١: يربطلا قو (أ) يف اذك )٨٠(

 .ءامسأ نم هدعب أيام هتقفاول ٢١٩/١ يربطلا يف ام تبثأو ،ةليوط ،لوصألا يف )٨١(

 .هَّمأو هيبأل :يربطلا ف )٨٢(

 .يربطلا نم ةفاضإلا )٨٣(

 .هلبق ءاجام فلاخي وهو ةيواعم نب ركب :(أ) ف )٨٤(

 .مهفي داكيال يفخلا مالكلا :ةمنيغاو .امامغ انيقسي :يربطلا ف )٨٥(
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(٨٦( 

 “"ماهس ةيداعل ىشخت الو اراهج مهيتأت شحولا نإو

 "امايق مكليلو مك راش منيهتشا اميف انهاه متنأو

 ثأ١امالّسلاو ةحتل / ةلا يقل ال و موف دفو نم مك دفو حّقف

 لاق هب اتّنغ ام موقلا عمس املف ،ناتدارجلا مهتَّنغ رعشلا كلذ ةيواعم لاق املف

 مهي لزن يذلا ءالبلا اذه نم مكب نوثّوغتي مكُموق مكثعب امنإ ،موق اي :ضعبل مهضعب
 نب دعس نب دثرم لاقف .مكموقل اوّقسَتساف َرحلا اذه اولداف مهيلع متأطبأ دقو

 رهظأف .متيقُس أدوُه (مكّيبن) متعطأ نإ نكلو ،مكئاعدب نوَقسُت ال هللاو مكنإ :ريفع

 هلوق مس نيح ،ركب نب ةيواعم لاخ يربيخلا نب ةمهلُج مش لاقف .كلذ دنع همالسإ

 :هب نماو اد وه عبت دق هنأ فرعو

 ")ومن نم كمأو داع لإ ليبق نم كلإ ُدعساي الأ ٤ ُ - س م ء

 , ۔ڵ _ ظ . ِ ۔ إ ٤ ه۔ . .ث

 دوه نيد عبتنو يار يوذ مارك ءابا ز نيد كرتنو

 “'يرُت امل نيلعاف انسلو انيقام كُميطن نل انإف

 .اهجوز اهنع تام لاو اف جوز ال يلا ةأرلا يهو ميأ عمج ىمايألاو .ىمايأ ناكم ،ىمايَع :يربطلا ف )٨٦(

 .ةربغملا ليخلا :ةيداعلاو ،ةيداعل ناكم .يداعل :يربطلا ف )٨٧(

 .اماين :(ب) يقو ،امايق :ناكس امامتلا :يربطلا يف )٨٨(

 :اه ناتيب تايبألا هذهدعو تايبألا ةياور يف ريسب فالتخا عم ٥٧/١٣ برأل ةيام يف تايبألا )٨٩(

 امايه اوحضأ دقف مكموقل ىراكُسلا دفولا اهيأ اوقيفأ

 7 رذ كيو ليقاب الإ رورس ىلع ماقلا لاط دقف

 ١٢٦/١. ةياهنلاو ةيادبلا ف كلذك تايبألاو

 .مرك يوذ :(داع لإ) ناكم يربطلا ف )٩٠(
 .لوألا تيبلا دعب عبارلا تيبلا ءاج ٢٢١/١ يربطلا ف )٩١(
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 ركب نب ةيواعمل لاق مث .مهركذ مدقت دقو ،داع لئابق نم لئابق دوبعلاو دصو دفر

 كرتو دوه نيد عبتا دق هنإف ،ةكم انعم نمذقي الف دعس نب دنرم انع سبحا :ركب هنباو

 .اننيد

 ىهتنا املف .هل اوجرخ اّع ءيشب للا اوُغدي نأ لبق ،ام مهكردأ تح ةيواعم لزنم

 دفو يق لخدت الو ،يدحو يلؤُس طعأ بهللا :لاقف هللا نوعدي اوعمتجا دقو مهيلإ

 ايداع نب داع دفو :لاقف ،داع دفو سأر رتَع نب ليق ناك دقو .هب كنوعدي ام داع

 ظيجاح يف يدحو كتئج ينإ مهللا :مهئاعد نم اوغرف "نيح ،داع ديس ناكو

 انقساف ،اقداص دوه ناك نإ ،دوه هلإاي :اعد نيح رْتَع نب ليق لاقو .“""يلؤس يطعأف

 نم دانُم ىدان ش ءادوسو ءارمح و ءاضيب [٣لث بئاحس هللا أشنأف ۔اانكله دق انإف

 ةباحسلا ترتخا دق :لاقف .باحسلا اذه نم كموقو كسفنل رتخا ،ليقاي :باحسلا

 نم يقبيال ،“اددمر ادامر ترتخا :دانُم هادانف .ءام باحسلا رثكأ اهنإف ءادوسلا

 ونب ةّيذوللا ونبو .ىدهلا ةّيذوللا ێب لا ادمح هلعج 7 ادلو الو ادلاو ال ادحأ داع

 اونوكي مل ،محلاوخأ دنع ةكم اناكس اوناك ركب تنب ةليزه نب ليزه نب لاّرزَه نبا ميقل

 .داع نم اوقب نيذلا مهلسن نم ناك نمو ،ةرخألا داع مهف مهضرأب داع عم

ِ ِ ٨ 

 نم اهيف اع. ،رتَع نب ليق اهراتخا يلا ،نوركذي اميف ،ءادوَّسلا ةباحسلا هللا قاسو

 اورشبّتسا اهوأر املف ،ثيغملا هل لاقي مه داو نم مهيلع تجرخ تح ،داع لإ ةمقلا

 اهيف حير هب مّسلجعَتساام وه لبإ :لاعت هلا لوقي ،1 انُرطْمُم ضراع اذه :اولاقو

 .مالكلا ميقتسيل اهعّضوم (نيح) تابثإ تحجرو ،قح :لوصألا ف )٩٢(

 ناك دقو ،هلؤس عم انلوس لعجاو ،كلأسام ًاليق طعأ مهللا :داع دفو لاقو)) ٢٢١/١: يربطلا يف ءاح )٩٣(

 يف يدحو كتنج نإ مهللا :لاق مقوعد نم اوغرف اذإ ح ،داع دّيس ناكو ،داع نب نامقل داع دفو نع فلخت

 .((يلاؤس طعأف ،جاح

 يو ادح قيقد ريثك :ددمر دامرو :(دمر) ناسللا ف ءاج ،اددمر :يربطلا يقو .دمرأ :لوصألا يف )٩٤(

 .عجسلا ةقفاوم دمرأ نم حصأ اددمرو ادحأ داع نم رذتال ،اددمر ادامر اهذخ :داع دفاو :ثيدحلا



 نم لوأ ناكو ،هب تّرم ءيش لك يأ “”ماهّتَر رمأب ءيش لك رمد " ميلأ باذع
 ًملف ،ددهُم اف لاقي داع نم ةأرما ،نوركذي اميف ،حير اهنأ فرعو ،اهيف ام رصبأ

 تيأر :تلاق ؟دّدْهَماي تيأر اذام :اولاق تقافأ اًملف تقعص ث تحاص اهيفام تتبن

 ةينا و لايل عبس { مهيلع لا اهرَّخسف .اهودوقي لاجر اهًّمامأ ،رانلا بّهُشك اهيف 3

 ادحأ داع نم عدت ملف ،ةمئادلا :موسلاو ،لاعتو كرابت ةللا لاق امك 7 } اموُسُح ماي

 هبيصيام ،ةربظَح يف نينمؤملا نم هعم نمو "» ركذ اميف دوه لزتعاف .كله إ

 ام نعظلاب داع نم م اهنإو ،سفنألا هب دلتو دولخلا هيلع نيلئام الإ اهنم هعم نمو

 .ةراجحلاب مهُعمدّئو ،ضرألاو ءامسلا نيب

 نم داع ىلع حيرلا تجرخ ان :لاق قاحسإ نب دمع نع ،“““شايع نبا نع

 يف مهسيئر هنإ - لاقي اميف ح ناك و ،ناجلخلا مهدحأ ،مهنم طَْر ةعبس لاق ،يداولا

 تلعجف ،يداولا ريفش ىلع ميقن تح اولاعت :طهرلا ةعبّسلل لاقف مهريبكو كلذ
 لاق امك مهتكرتف هقنع قدتف هب يمرت مث ،هلمحتف ،مهنم دحاولا تحت لخدت حيرا

 لإ لامف ،ناجلخلا الإ مهنم قبي ل تح ،“““؟ةيواخ لخن راجعأ مهنأك إ :لاعت لا

 :لوقي أشنأ ش ،كهدي يف ًلتهاف ،هَرهف كهنم بناج ذخأف ،لبجلا

 ْ ً , 7 و ّ س

 هسم ١ ك اهد موي نم كل اي ُهَسفن ناجلخلا ١ ١) قبي

 ث م ء م س م . س س

 هسجا هتئج ئجي ل ول هسط و ديدش ءط ول ١ تباثب

 ؟ملسأ نإ كبر دنع يلامو :لاقف .ملست ملسأ ،ناجلَخاي كيو :دوه هل لاقف

 )٩٥( ناتيآلا ،فاقحألا ةروس ٢٤، ٢٥.

 .ربخلا يف ةمحقم اهارأو ،يربطلا ف تسيل (ل) ةملك )٩٦(
 )٩٧( يربطلا ف ربخلاو .قاحسإ نبا نع ذخأي ال سابع نباف حصي ال اذهو سابع نبا نع :لوصألا ف ٤/١ ٢٢

 نبا تبثأف أطخأ خسانلا نأ لمتحيف ،قاحسإ نبا نع ،شاّيع نب ليعامسإ نع ،هيبأ نع ،ديلولا نب سابعلا نع يورم

 .شايع نبا نم الدب سابع

 )٩٨( ةيآلا ،ةقاحلا ةروس ٧.



 لاق ؟“”تْحللا مهنأك باحّسلا اذه ى مهارأ نيذلا ءالؤه امف :لاق .ةنجلا :لاق

 له ،كليو :لاق ؟مهنم كبر 5 )نذيعيأ تملسأ نإف :لاق .يبر ةكئالم كلت :دوه

 هتقحلأف حيرلا تءاج غ :لاق .تيضرام لعف ول :لاق !؟هدنُج نم ذيعُ اكّلَم تيأر

 .هانعم اذه امالك وأ ، هباحصأب

 .هب َنمآ نمو ادوه ةلا ىو ةكمب مهنم يقب نم الخ اداع (ئفأو ناجلّلا) للا كلهأف

 مهظعوف ،دوه هللا ين مهاتأ اوّقطو اورفك ال اداع نأ كلذو : ىدسلا نعو

 امنإ) :لاقف .ةيآب مهيتأي نأ هولأسو اورفكو هوبذكف ،نآرقلا يف هللا صق اع مهركذو

 طحف اورفك نيح ممهماصأ ًاداع نإو مكيلإ .٠")هب تلسرأام مكغلبأو هللا دنع ملعلا

 تجرخف مهيلع اعد أدوه نأ كلذو .اديدش ادهج كلذل اودهُج تح (رطلا نم)

 حقلت ال يلا ميقعلا حيرلا يهو ،متاخ “'"ةقّنسَع ردق عضوم نم ُميَقَعلا حيرلا مهيلع

 لبإلا لإ اورظن مهنم تند املف ،انرطمُم ضراع اذه :اولاق اهيلإ اورظن املف رجشلا

 اوردابت اهوأر اًملف ،لابجلا مهعطقتو ،ضرألاو ءامّسلا نيب حيرلا مهم ريطت لاجرلاو

 تويبلا نم مهتجرخأ مث ،مهتكلهأف مهيلع تلخد تريبلا اولخد اًّملف ،تويبلا لإ

 عبس) باذعلاب مهيلع رمتسا :رمتسم ،موؤشملا وه سحّنلاو ،سحَن موي يف مهتباصأو
 مهنأك ) :ىلاعت هلوق كلذف ،هب ترم ءيش لك تمسَُح {[ًاموسُح مايأ ةينامنو لايل

 يأ ،`"؟رعقْنُم لخن راجعأ مهئأك) :رخآ عضوم يف لاقو ،{ةيواخ لخن ُراجعأ
 مهاقلأف ،رحبلا ل مهلقنف ،ًدوسأ اريط مهيلع لسرأ للا مهكلهأ املف .تطقسف توخ

 ءهليكم ناك مك اوملعي ملف مهلف ةنرلا ىلع تّع اهف موي لإ ،لايكع.ًلإ طق حير جرفت ملو يف

 .(ناسللا) .َيخُب دحاولاو برعم يمجعأ ،ةيناسارخلا لبإلا :تخألا )٩٩(

 .هدعب ام هتقفاول ٢٢٤/١ يربطلا فن ام تبثأو ،نذقنيأ :لوصألا ف )١٠٠(

 ينوت ، ريسلاو يزاغملاو رابخألا هنع ىورت ،ةفوكلا لهأ نم يعبات نمحرلا دبع نب ليعامسإ وه :يدسلا )١٠١(

 ٢٢٥/١. رظنا لماك دنسلا يربطلا تبثأ دقو .ه٨٢١ ةنس

 )١٠٦٢( ةيآلا .فاقحألا ةروس ٢٣.

 .اقيض ناك عضولا نأ انه دارأ ،قيضو ءاوتلا يأ قَّسَع هقلخ يف :ناسللا ف )١٠٣(

 )١٠٤( ةيآلا ،رمقلا ةروس ٢٠.
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 توَّصلا تاذ رَّصرَّصلاو ،"{[ةيتاع رَصرَص يرب اوكلهأف) :للعت هلوق كلف
 .'ا"`”ديدشلا

 علقت تناك ،ام اوبدُع تلا حيرلاب لا ممع ال اداع نإ :لوقي بهو ناكو

 حيرلا هب تّبه تيب يف نكي مل نمو ،ممتويب مهيلع مدهتو ،اهقورعب ةميظعلا ةرجشلا

 لعف فيك َرَئ ملأ) :لاعت لا لوق يف ليقو .مهلك كلذب اوكلهأف لابجلاب هعطقت تح
 دارأ :موق لاق ا .س دالبلا ق اهلثم "لخي م قلا % دامعلا تاذ ::: داعب كبر

 .ملعأ هللاو مهتنيدم مسا مرإ :مهضعب لاقو .مرإ لإ مهبسنف ضحون نب ماس نب مرإ نب داع موق
 مهنم نيذلا ذخفلا مهو ،دوللا نب الإ اوكله مهلك ةليبق ةرشع نلا داع تناكو

 نم هللا مهاج أف .ةريظح يف نينمؤملا نم هعم نّمو مهزتعا دق يا دوه ناكو اا دوه

 :كلذ يي ارعش "٠“ليبُج نب لهلهملا لاقف .باذعلا

 ديشرلا هقيرط تعبتاو ت دوُه نم تعمس داع نأ ول

 ديعبلاو بيرقتلاب داع ديعولاو دعولاب اعد دقو

 دودخلاو فونألا ىلع ىَهلَو د ودلا ةرثاع تحصأام

 دوفولا نم دفولا نج اذام ديصولا ف داسجألا ةطقاس

 ““ديبألا ز دبألل ز ةثودحأ

 )١٠٥( ةيآلا ،ةقاحلا ةروس ٦.

 يف ليصفتلو ،٦٢٢=ح- ٢١٦/١ ةرابعلا ف ريسي فرصت عم ،يربطلا ف اهرثكأ دن فلؤملا اهركذ لا داع ةصق )١٠٦(

 ٥١/١٣ - ٧١. يريونلل برألا ةياغو ١٢٠/١ - ١٣٠. ريثك نبال ةياهنلو ةيادبلا لإ عجوي داع ربخ

 ٦، ٧ا، ٨. تايآلا ،رجفلا ةروس (٠١ا٧)

 هللا هخر ملسملا ضعان نب ليهملا)) ٣٦٠: ص ،ناجيتلا باتك عم عوبطملا ةيرش نب ديع رابخأ باتك ف )١٠٨(
 فنتكي كشلاو ،ةيضالل ممألا نع ةيواعم ىلع يمرجلا ةيرش نب ديبع اهصق ثيداحأ عمجي وهو ((ةعساو ةمحر لاعت

 اهاسل ىلع تيرر دقف لازه تنب ةليزه مهنمو ،ءامدقلا نسلأ ىلع ةيورملا راعشألا اميسالو ،اهنم ريثك ةحص

 .ةريثك راعشأ

 .اهددعو تايبألا ةياور ق فالتخا عم 6٣٦٠ ص ةيرش نب ديبع رابخأ ق تايبألا )١٠٩(
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 : لعس نب دن رم لاقو

 باذعلا مهيب ُبماصأ اوع الإ اوبأ نأ املف

 يق هباحصأ عم توم رضحب دوه ماقأ ،داع موق مهو ايا دوه موق للا كلهأ املف

 ظةكع. هعم نمآ نمو دوه قحل :ضعب لاقو .توم رضحب يفوو ،شيع ضفخو بصخ
 .ملعأ هللاو ،اوتام تح اهب اولازي مل و

 نم لوأ وهو ،اهلك نميلا وبأ وهو ا دوه هيبأب نمآ نّع دوه نب ناطحق ناكو

 اهيلإ اوُتمايت نيح نميلا هدلو اوّمُسف داع موق دعب اهكلمو هدلوب نميلا ضرأب لزن

 برك وبأ وهو ،دعسألا عت كلذ يق لاقو ،نينمؤلا نم ناطحق ناكو .اهولزنو

 :ي ريمحلا

 . َ . ي رم َ س ٠ - ٠ / ٤ - . ك

 فقحلا وذ دوه ناطحق ربا ىدملا ناطحق ،ناطحق اندج

 . - ٌ . , . . س ل ّ س 4

 فلتخ ١) ةو ورعم هبس اندج حوب ي دهم ١ تمب

 و هلام هرمع لاد و نسح 1 ر دوه و .ةنس نيسمخ , ةئام ه رمع ناك و هج ولا “,سح ، رعشل رينك ©ا)مدآ الح د وه ناك

 ٭ ٭ ٭

 داع دف و رك ذ

 لزنام مهغلب نح مش نوفمستسي مهموف مهنعب نيذلا دفولا ركذ لإ انعجر

 .مهرمأ نم ناك امو ، باذعلا نم مهموقب

 ةيواعع. اورم ىتح ةكم نم مش نوقستسي مهُموق مهثعب نيذلا داع دفو جرخو :لاق

 ةليل يف ةقان ىلع بكار لبقأ ذإ هدنع مه امنيبف ،هيلع اولزنف هنباو يقيلمعلا ركب نب

 أدوه تذفراف نيأ :اولاقف ،ربخلا مهربخأف كداع باصُم نم ةثلاث ءاسم ،ةرمقُم

 نزو ىلع هنوكل ف رصلا نم ع ونم مدآو ،ةرمسلا يهر ةمدألا نم مدآ :باوصلاو مدأ :لوصألا ي )١١٠(

 .نوني الف لمفأ
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 محل تلاقف ،هب مهثدح اميف اوكش مفأكف ،رحبلا لحاسب مهقراف :لاقف ؟هباحصأو

 .مهعم ركب نب ةيواعم يحأ نبا رفعي نب بّوُمو ةبعكلا برو قّدَص :ركب تنب ةليزُه

 نبا ليقو داع نب نامقلو دعس نب دئرم -ملعأ ةللا و -نومُعزي اميف ليق ناك دقو

 : . ٣ م
 ،دلخلا لإ ليبسال هنأ الإ مكسفنأل اوراتخاف ،مكانم متيطعا دق :ةكمب اوَعَد نيح رتع

 .كلذ يطعأف ،اقدصو رب طعأ براي :دعس نب دثرَم لاقف .توملا نم بال هنإف

 لإ َليبسال هنأ الإ كسفنل ْنَتخا :هل ليقف .ارمع براي يطعأ :داع نب نامقل لاقو

 ام اذإا رسن ةعبس م ، رطق اهسع ١) رعو لبج ي رفع تارق عبس ءاقبأ“ ١١ ىلخا

 نومُعزي اميف - نامقل رّمُعف .روسلا هسفنل نامقل راتخاف ،رئسَن لإ تلّوُحرسن ىضم

 اذإ تح هتوقل اهنم ركذلا ذخأيف ،هتضيب نم جرخي نيح خرفلا ذخأي سنأ ةعبس رمع
 د ٤ ٠ ٤

 اميف _ شيعي رسن لك ناكو عباسلا ىتا تح كلذ لعفي لزي ملف ،هريغ دخا تام

 نم يقب ام امع يأ :نامقلل خأ نبا لاق .عباسلا ريغ قبي ملف ةنس نناغ نومعزي

 :مهاسلب دبلو ،دَبَل اذه ،يخأ نبا يأ :نامقل هل لاقف .رسنلا اذه رمع الإ كرمع

 مل و لبجلا سأر نم ةادغ روسلا تراط هرمع ىضقناو نامقل رسن كردأ اًملف .رهدلا

 ري ل اًملف 7 يه امنإو اهنع بيغت ال كلت نامتل روسن تناكو .دبل اهيف صهني

 إ ًانْهَو هسفن يف نامقل دجوف ،دبل لعفام رظنيل لبجلا لإ روسلا عم ضغ ًادّبل نامقل

 هادانف ،روُسنلا نيب نم اعقاو دبل هَرسن ىأر لبحلا ىلإ ىهتنا اًملف ،كلذ لبق هدجي نكي

 رسنأ ةعبس رمع رتخا)) :أيام ٣٤٩ ص ةيرش نب ديبع رابخأ يف ءاج دقو .لوصألا يف ةحضاو ريغ ةرابع اذه دعب )١١١(

 نم رمس تارقب عبس (ءاقب) ىقبت وأ رخآ رسن بقعأ رسن كله اذإف اريثك ىقبت نأ لإ كيلإ بحأ ةضيبلا خرفلا نع قلفنت نيح
 تئش نإ رتخاف ٧٠": ص هنيع باتكلا يف ءاجو ،((رسنأ ةعبس رمع لب :نامقل لاقف ،رطق اهَّسيال رعو لبح يف رفع تاونس

 .رسن بقعأ رسن كله املك ،رحس رسنأ ةعبس ءاقب تئش نإو ،رطق اهسمبال رعو لبج يف رفع تايبظ نم تارقب عبس (رمع)

 عبس ءاقب :كسفن رتخا)) :اهيف ءاح هبنم نب بهو نع ٦٠/١٣ برألا ةياف يف ىرخأ ةياور ةمو.روسللا ءاقب هرايتخا ناكف

 الو ىدن نهَّسبال ،رخص يف تاعدوتسم ،رمت نم تايون عبس ءاقب تئش نإو ،رعذ نهّسبال ،رعو لبج يف ،رفع رفص تارقب

 اهارأ ةياور (دبل) برعلا ناسل يفو . ((رسنألا راتخاف ،رسن هدعب نم بقعأ رسن كله املك ،رسأ ةعبس ءاقب تئش نإو .رطق

 ةعبس ءاقب وأ .رطقلا اهُسبال ،رْعَو لبج يف ،رفُع بظطأ نم ،رمُس تارعب عبس ءاقب نيب نامقل رّيُخ)) :هيف ءاج تاياورلا حصأ
 أرابخأ هداريإ دنع هنأ فلؤملل دمحيو ،ةحصلا لإ برقأ وه ام تبثأف .((روسُا راتخاف رسن هدعب فلخ رسن كلهأ املك رسن

 .ملعأ هللاو ءاومعز اميف :هلوقب سرتي اهتحص لإ نأمط ال

_ ٢ ٩ _ 



 .اعيمج اتامف ،تطقسو هُمداوق تيرَع دقو ،عطتسي ملف ،ضهنيل دبل بهذف ،دّل ضا

 راتخا امك كسفنل رَتخا باحسلا يف هل ليق ام عمس نيح ،رْثَع نب لْيقل ليقو

 ۔لابأ ال :لاق .كالهلا هنإ :هل ليقف .يموق باصأام بيصي نأ راتخأ :لاقف .كابحاص

 دّئرَم لاقف .كلهف ،باذعلا نم اداع باصأ ام هباصأف .مهدعب ءاقبلا ق يل ةجاح ال

 نم ربخأ اعب داع موق نع ربخأ يذلا بكارلا لوق نم عمس نيح ريفع نب دعس نبا

 :ارعش كلذ يف لاقف كالملا

 امسلا مهلي ام ًأشاطع اوَسمأف مهلوسر داع تَّصَع

 ءامعلا ُطعلا عم مهفدرأف اوقسُ ارهش مهفو ريسو

 ءافَعلا مهداع راثآ ىلع ًاراهج مَهَرب مهرفكب

 ءاوه و مهبولق ناف داع مولح هلإلا عزن الأ

 ءافشلاو ةحيصنلا عفن امو ُهوُعَي نإ ءيها ريخلا نم

 ءادف دوه انين سفنل يدلو مأو ياتنباو يسفنف

 ءايضلا بهذ دقو ملظ ىلع تارّمضُم بولقلاو اناتأ

 ءابفاو ادص هلباقث ةدوس هل لاقي جنس ان

 ءاقسلا هقدصي نم كردأو اوبانأ مهف يذلا هَّرصبأف

 ١٠"ءاسلا َنَج اذإ هئوخإو دوه لآ قحلا فوس نإف

 .ةياورلا ب فالتخالا ضعب عم 6٣٦١ ةبرش نب ديبع رابخأو ٢٢٣/١. يرطلا ف تايبألا )١١٢١()

 -. ٢/ بهذلا جررمرو ٢٨ فراعلاو ،۔٦٢- ١ /٦ ١ يربطلا :لا عجرب اهدفرو داع ةصق ي ليصفنتللو

 راعشألاو ريطاسألا نم رثك اهيفو ٤ ٣-٣٨٣، . ةبرش نب ديبع رابخأو ٤١ -٤ 6٥ ناجيتلا باتكو ٢ ٤.

 ١/٢ ٣٤-٣٨ نودلخ نبا خيراتو .١٢٠-١٣٠، ةياهنلاو ةيادبلاو ،ةةعوضرللا

_ ٢٣ ٩ 



١ 
 اا حاص هللا ين ركذ

 رجأ الجر ناكو ملا قهار نيح هموق لإ احلاص ثعب لاعت هللا نإ :بهو لاق
 الو حيسلا يشعم امك ءاذح ذختي الو ايفاح يشع ناك و ، رعشلا طبس ضايبلا لإ

 نب ديبع نب لاص وهو .تهجوت ثيح هبر ةقان عم لازي الو تيب الو انكسم ذختي

 :لاق .حون نب ماس نب مرإ نب رباع نب دوُمْت نب رثاج نب ديبع نب خشام نب فيلأ

 تناكو ،ةنس ةئامسمخ ةرتف دوه نيبو هنيب ناكو ،مالغ وهو هموق لإ ىلاعت هللا هثعبف

 . "ىرقلا يداو حرف اليم رشع ةثالث حرقلا نيبو رجحلا نيبو ،رجحلاب هموق لزانم

 ي داسفلا اورهظأو ،لا ةمعن اورفك نبح دومن هموق لإ ًالاص ثعب ؤي ،للا ناكو
 زاجحلا نيب ،ىرقلا يداو ىلإ رجحلا نونكسي اوناكو .هرمأ نع اوَّتعو ،ضرألا

 بي مهدحأ لعج تح ،مهرامعأ لاطأف ايندلا يف مهلهمأ دق هللا ناكو .ماشلاو

 لابحلا نم اوذختا كلذ اوأر املف يح مهنم لج رلاو مدهلف ."ردلا نم نكسلا

 .مهشاعم نم ةعس يق اوناكو ،اهوفّوجو اهوباجو اهوتحنف۔ '"نيهرف اتوي
 م قبي ملو اوضرقناو مهيف كلملا ناك نيذلا داع موق لاعتو كرابت للا كلهأ اّملف

 نب دولخأ نب لاش نب هللا ديبغ نب دوه نب ناطحق لإ مهدعب كلما لوت ،لسن

 ناكو .مهمع ونب مهو ،هدلوو حون نب ماس نب مرإ نب صوَع نب داع نب دولخلا
 لاقي ناك امك ،نعللا تيبأب هيلع مّلُس نم لوأو ،نميلا كلّم نم لوأ دوه نب ناطحق

 نيح نميلا هدلو تيمسو .هيلإ مهعاًّمُجو ،هدلو نم مهلك نميلاو ،هدعب نم كولملل

 .ا اولزنو اهيلإ اونمايت

 .(نادلبلا مجعم) .اهتبصفو ىرقلا يداو قوس :نوكسلا مث مضلاب :حرف )١١٣(

 . سبايلا نيطلا :ردملا )٤ ١١(

 .رطب رشأ :هرف لجر )١١٥(

_ ٤ ٩ _ 



 ،لاعتو كرابت هللا ناكو .ماشلاو زاجحلا نبب ىرقلا يداو لإ رجحلا مل زانم تناكو

 مدهنيف ردملا نم نكسلا بي مهدحأ لعج ح ،مهرامعأ لاطأو ،ايندلا يف مهلهمأ دق

 . ""ايح دعب وهو

 هللا هثعبف .رباع نب دون نب مرإ نب حشاك نب فسآ نب حلاص وهو :ةخسن يقو

 هب اورفكف ،مهّبر رمأ نع اوع تح ،ةدابعلاب هدارفإو ،هللا ديحوت لإ مهتوعدب الوسر

 لبق َوُجْرَم انيف تنك دق لاصاي :اولاقإ :هل مهماوج نم ناكو .ضرألا يف اودسفأو

 ناكو ."؟ بيرُم هيلإ انوُعدَئ ام لَس يفل اننإو انؤابآ ُدُعَي ام َدّبعَئ نأ اناهن اذه

 هموق رذح نح حلاص هيبن نع ركذي -هؤانث لج هللا لوقي . رامعألا ق م دم دق للا

 نوخت ضرألا ف مكأّوَبو داع دعب نم ءافلخ مكّلعَج ذإ اوركذاو :لاقف َباذعلا

 َرْخّسصلا اوباج نيذلا دوغو] :ةلوق وهو "'“؟أتوي لابجلا نوٌتحنتو اروصق اهوهُس نم
 مش لاق ذإ { :لاقو ""”؟{نيلَسْلا رجحلا باحصأ بذك دقلو :لاقو ١“؟مداولاب

 "(نوتَ الا غاص مهرحأ
 ضّخمتت امك ُضحَّمتَت يه اذإف اةبَصَه مل ىتأ ةيآب انتيإ :هموق هل لاق املف

 ق لتلا هب بَرضُي يذلا دوُمَي رحأ وه ةقانلا ُةاعو .ةقانلا نع تقشنا ث ،لماحلا

 .ةماقلا ريصق قرزأ رقشأ رمحأ ناكو ،فلاس نب رادق همساو ،مؤشلا

 ترقُع انو .برطضم جوهأ اليوط الجر ناكو ضجرهم نب عدصم رخألا رقاعلاو

 برعلا لوقت كلذلف :بهو ريغ لاق . باذعلا مهاتأف اغر م البج اهليصف دعص ةقانلا
 .ءامسلا """'بقَّص مهقوف اغر :اوُكله اذإ موقلا يق

 هللا ديحوت لإ مهوُعدي ًالوسر احلاص هيت مهيلإ ثعب دق ،لاعتو كرابت هللا ناكو

 )١١٦( يربطلا ١/ ٢٢٧.

 ٦٢. ةيآلا ،ادوه ةروس (١١ا٧)

 ٧٤. ةيآلا .فارعألا ةروس )١١٨(

 ٩. ةبآلا ،رجفلا ةروس )١١٩(

 ٨٠. ةيآلا ،رجحلا ةروس )١٢٠(

 ١٤٢. ةيآلا ءارعشلا ةروس )١٢١(

 .اهدل و : ةنانلا بقفص )١٢٢(

- ٩٥ 



 مهو هللا لإ مهوعدي حلاص لزي مل و ،هب اورفكو مهبر ىلع اوع نيح ةدابعلاب دارفإلاو

 لاط املف .ةباجإلا نم ةدعاُم الإ مهايإ هؤاعد مهدزي ملف ضمهايغطو مهدرمت ىلع
 ملعن ةيآ انل جرخي كبر انل عداف اقداص تنك نإ :اولاق لاص رمأو مهرمأ نم كلذ

 اوجرخف ،ضرألا نم ةبضه لإ اوجرخا :مش لاق مث ،هئر لاص اعدف .هللا لوسر كلأ

 قانلا اهطسر نم تجرخف تجحّرفت اهلإ غ لماحلا ضخمتت امك ضخمتت يه اذإف

 ُءوُسب اهوُسَمَت الو هللا ضرأ يق لكأت اهورَذف ةيآ مكل هللا ةقان هذه] :حلاص لاقف

 هبرش ناكو ""٠[موعَم موي برش مكلو برش اه] ""([ميلا باذع مكدي
 لك اهنم اوؤلمف اهوُبَلَحو ءاملا نعو اهنع اولخ اهرش موي ناك اذإف أموي مهرش و أموي

 يف مهْمَلَكف كتقان نوُرقعيس كموق نإ :غاص لإ هللا ىحوأف .ءاقسو ءاعوو ءانإ
 .اهرقعُي ولوم دلوي نأ كشوأ متنأ اهورقعت الإ :لاقف .لعفنل انكام :اولاقف ،كلذ

 قرزأ رقشأ مالغ هنإ :لاق .هانلتق الإ هدجن ام للاوف ؟دولوملا كلذ ةمالع امو :اولاق

 نع هل بغري نبا امهدحأل ناعينّم نازيزع ناخيش ةنيدملا يف ناكو :لاق .رمحأ بهصأ

 ام :هبحاصل امهدحأ لاقف سلجف امهنيب عمجف .ًاؤفك اط دحي ال ةنبا رخاللو ،حكانللا

 كام هجّوزأ انأو ،هل ؤفك تنبا نإف :لاق .اوفك هل دجأ ال :لاق ؟كنبا جّوزت نأ كعّنس

 .دولوملا كلذ امهنيب دلوف اهايإ هجوزف :لاق
 امنإ :غاص مل لاق اًّملف .نوحلصي الو نودسفي طْهَّر "ةينامث ةنيدملا ف ناكو

 اوناك اطرش َرهعم اولخدأ ةيرقلا نم لباوق ةوسن نامث اوراتخاف .مكيف ذولوم اهرقعُ

 لق امالغ ناك نإف۔ اهدلو ام اورظن ضخمتت ةأرملا اودجو اذإف ةيرقلا ف نوفوطي

 اذه :نلقو ةوسنلا خرص ًةولوملا كلذ اودجو اّملف .اهنع اوضرعأ ةيراج تناك نإو

 مهنيبو هئيب هادج لاحف ،هوذخأي نأ طشملا دارأف .حلاص هللا لوسر ديري يذلا

 بابش مويلا ف بشي ناكو .دولوم رش ناكف .هانلتق اذه دارأ ماص نإ :مف اولاقو

 )١٢٣( ةيآلا ،فارعألا ةروس ٧٣.

 )١٢٤( ةيآلا ءارعشلا ةروس ١٥٥.

 .ربخلا رئاس عم هنافتال يرطلا يام تبثأر ،ةعست :(أ) ل )١٢٥(

- ٦ ٩ 



 بابش رهشلا ف بشيو ،رهّسلا يف هريغ َبابش ةعمجلا يف شيو ،ةعمخلا يف هريغ
 مهيفو ،نوحلص الو ضرألا ف نودسفي نيذلا ةينامثلا عمتجاف ،ةنسلا يف هريغ

 .ةعست [اوراصف] ،هيدَج فرشو هتلزنم مالغلا اذه انيلع لمعتسا :اولاقف ،ناخيشلا

 هيف ،لاص دجسم هل لاقي دجسم يف ناك [لبأ ،ةيرقلا يف مهعم ماني ال اص ناكو

 تابف دجسلا لإ جرخ ىسمأ اذإف مهركذو مهظعوف مهانأ حبصأ اذإف ،ليللاب تيبي

 .0" هيف

 ىلع [ اوتأ قتح] اوشمف هلتقل مهنيب اورمتئاف ،لاصب اورُكمب نأ اودارأف :لاق

 هلهأ انيتأو ،هانلتق انيلع جرخ اذإ :اولاقو ةينامث هيف أبتخاف ،لاص قيرط ىلع """بّرَس

 .مهيلع توتساف ضرألا لا رمأف مهيلع جرخف .""مهانتيبف

 لسرأف ،هنوُدصري ةرخص تحت اولخد قح اولبقأ ،هلتق ىلع اومزع ال مإ ليقو
 كلذ ىلع علطا نّع لاجر قلطناف .ًاخْضر اوحبصأف ""“مهتخّضرف ،ةرخصلا مهيلع

 نأ لاص يضر امأ لا دابع يأ :ةيرقلا ف نوحيصي اوعجرف ،خضُر مه اذإف ،مهنم

 ،نوعمجأ ةقانلا رقَع ىلع ةيرقلا لهأ عمتجاف !مهلتقف تح مهدالوأ اولتقي نأ مهرمأ

 .«")رشاعلا نبا كلذ لإ اهنع اومجحأف

 .اهُرقُعاف اهتنا :مهدحأل ىقشلا لاقف ،ةمئاق اهضوَح ىلع يهو /ةقانلا لإ اوّشمف

 ثعبي ال لعجف ،كلذ مظعأف ،رخآ ثعبف ، كلذ نع برضأف ،كلذ همظاعتف ،اهانأف

 .ضكترت تعقوف ،اهيبوقرُغ برضف لواطتو اهيلإ ىشم تح ،اهرمأ همظاعت الإ الجر

 هنّوقلتي اوجرخو لبقأف .ترقُع دقف ةقانلا كردأ :لاقف ًالاص مهنم لجر ىتأف

 له ،اورظنا :لاق .انل َبلذ ال هنإ ،نالف اهرقع امنإ [هللا من اي] :هيلإ نورذتعيو

 .ق هللا لوسر نع ةجراخ نب ورمع نع يورم هيف ربخلاو ٢٢٧/١ يربطلا )١٢٦(

 .هيف ىفتخي كلسملاو ،ضرألا تحت ريفح :برسلا )١٢٧(

 يل وهو هتبثأ ام حيحصلاو ،مهانتيبف مهيلع جرخف هلهأ انيتأو :اهيف ءاج ريخأتو مسقت لوصألا يف )١٢٨(

 .اليل هيلع مجه :هتيبو ٢٢٩/١. يربطلا

 .رجح هرسك و هسأر مطح :هخضر )١٢٩(

 .جيرج نبا نع يور ربخلاو ٢٢٩/١، يربطلا )١٣٠(

_ ٧ ٩ 



 .هنوبلطي اوجرخف .باذعلا مكنع عفري نأ لا ىسعف هومتكردأ نإف ۔اهليصف نوك رد

 اوبهذو اودعصف .اريصق ةراقلا هل لاقي البج ىتأ برطضت همأ ليصفلا ىأر املف

 لخدو :لاق .ريطلا هلانت ام تح ءامسلا ق لواطتف لبجلا ىلإ هللا ىحوأف ،هوذُخأيل

 ةوغر اغرف ،ألاص لبقتسا مث هعومد تلاس تتح ىكب ليصفلا هآر اًملف ،ةيرقلا لاص

 :ىلاعت هلوق كلذو .موي لجأ ةوغر لكل :اص لاقف ثلاث اغر مث ،ىرخأ اغر م

 نأ باذعلا ةيآ نأ الإ ،"”{[بوذكم ريغ دعو كلذ مايأ ةثلث مكراد يق اوُعتت لاقف)

 املف .ةَدَّوئُم ثلاثلا مويلاو ،ةّرمحُم ناثلا مويلاو ةَّرَفصُم مكُهوجو حبصت لوألا مويلا

 .مهريبكو مهريغص ، “""قوللاب تيلط مههوجو نأكف ،لوألا مويلا ف اوحبصأ

 ،لجألا نم موي ىضم دق هنإ إ :مهعمجأب اوحاص اوّسمأ املف .مهاثنأو مهركذو

 تبضخ امنأك ،ةّرمحُم مهُهوجو اذإ ناثلا مويلا اوحبصأ املف .باذعلا مهرَضَحو

 الأ :مهعمجأب اوحاص اوّسمأ اًملف .باذعلا هنأ اوفرعو اوكبو اوَجضو اوحاصف .ءامدلاب

 اذإف ثلاثلا مويلا يف اوحبصأ املف .باذعلا مكرَضحو لجألا نم ناموي ىضم دق

 مكرضَح دق الأ :اعيمج اوحاصف ، راقلاب تيلط امنأك اهلك ةَدَوسُم مهُهوجو

 مهئافكأ تناكو """هرقلاو ربصلا مهّطوَُح ناكو لوطو اونقكتف باذعلا

 ةرم ءامّسلا لإ مهراصبأ نوبلقي اولعجف ،ضرألا لإ مهسفنأ اوقلأ مث ""عاطنألا
 نم وأ ،ءامَّسلا نم مهقوف نم ،باذعلا مهيتأي نيأ نم نوردي ال ،ةَّرم ضرألا لاو

 نم ةحيص مهنتأ عبارلا مويلا ف اوحبصأ اًّملف .اقَّرفو اعَشخ ،ضرألا نم مهلُحرأ تحت

 ، "“"”[ضرألا ف توص هل ءيش لك توصو ةقعاص لك ترص اهيف] ءامسلا

 .ٍؤ"”نيثاج مهرايد يف اوحبصأف .مهرودص يق ممولق تعطقتف

 )١٣١( ةيآلا ،۔دوه ةروس ٦٥.

 .نارفعزلا :قولخلا )١٣٢(

 .لقملا :لوصألا قو .رم رحش :رقملاو .رس رجش ةراصع : ربصلاو .تيملل طلخي بيط :طونحلا )١٣٣(

 .مألا :عطن عج ع اطنألا 25

 )١٣٥( يرطلا نم ةفاضإلا ٢٣٠/١۔

 صنو ه هللا لوسر نع دنسب يورم ٢٢٧/١-٢٣٠ يربطلا ف وهو ،ربخلا اذه ردصم فلؤملا ركذي ل )١٣٦(

_ ٨ ٩ _ 



 قراشملا نيب نَم هللا كلهأ ةحبصلا مقذخأ ال هنأ تثدُح :لاق جيرُج نبا نعو

 نإ لاقيو .لاغر وبأ وهو للا مرح يف ناك ادحاو مهنم الجر لا ،مهنم براغملاو

 ال :هباحصأل لاق دومث ةيرق ىلع ىتأ نيح ا هللا لوسر لاقو .فيقث وه لاغر ابأ

 ىقترا نيح ليصفلا ىقر مهارأو ،مهئام نم اوبرشت الو ،ةيرقلا مكنم دحأ نلخدي

 .ةراقلا يف

 ىلع اولُخدت ال :لاق دومث ةيرق ىلع اورم نيح ؤ ينلا نع جيرُج نبا نع دانسإبو

 .'"”مهاصأ ام مكبيصي نأ مهيلع اولخدت الف ،نيكاب اونوكت نأ الإ ،نيبذعملا ءالؤه

 دمح رجحلا ىلع ىتأ ال ة ىبلا نإ :هريغو هللا دبع نب رباج لاق :جيرُج نبا لاق

 اولأس .حلاص موق ءالؤه .تايآلا مكلوسر اولأست الف ،عب امأ :لاق مث ،هيلع نأو هللا

 جفلا اذه نم ردصتو جفلا اذه نم دري تناكف ةقانلا مه هللا ثعبف ةيآلا] مهوسر

 .[''"“اهدرو موي مه ءام برشتف

 نب ورمع نع بطوح نب رهش هللا دبع نب ركب يبأ نع جاجح ثدح :لاق نيسحلا انثدح مساقلا انثدح :دنسلا

 .دوغ نع ة هللا لوسر نع مكثدحأ :لاف .دوغ ثيدح انثدح هل انلق :لاق ةجراخ

 .نيحيحصلا ف ثيدحلاو ٢٣١/١ يربطلا )١٣٧(

 عضولا يف ىرخأ ةياور ثيدحللو ٢٣١/١، يربطلا نم ةمتتلاو ،ضايب ((مهلوسر)) هلوق دعب لوصألا ق )١٣٨(
 .ليفطلا يبأ نع ،يربطلا نم هسفن

 بهذلا جورمو ٢٩-٣٠، فراعملاو ٢٢٦/١-٢٣٢، يربطلا :لإ عجري حلاص مهيبنو دو ربخ يف ليصفتللو

 نم ريك هيفو ٣٨٤-٣٩٠ ةيرش ني ديع رابخأو ١٣٠/١-١٣٩، ةياهنلاو ةيادبلاو ،(رجح) نادلبلا مجعمو ٢/٢-٤٦،

 ٨٩/١-٩٣. رثأل نبال لماكلاو ةةعوضولل راعشألاو ريطاسألا

_ ٩ ٩ 



, 
 ميحرلا نرلا هللا مسب

 ماهوألا كردت ال يذلا ©ََيرلا لك ءانف دعب رخآلاو ةيفيك َلك لبق لّرألا هلل دمحلا

 نأ لاعيو ،دادنألاو ةفصلا نع َلج ،فَّرعُف ريظن قلَخ اميف هل الو ،فّصويف هَهْنَك

 هل نكي مل و ادلو ذختي ل يذلا رابا كلملا راهقلا دحاولا وهف ،دالوألاب هيلإ راشي

 .ًاريبكت هركو لذلا نم ٌلَو هل نكي لو ،كللا ف كيرش
 خفلو هاَّوَس مثأ نيهم ءام نم هلْسَن لعج ،نيط نم ناسنإلا َقلَخ يذلا هلل دمحلا

 ."[نوركئ ام اليلق ةدففألاو ًراصبألاو عمسلا مكل لعَجو هحور نم هيف

 كلذ ىق نإ مكناولأو مكتنسلأ فالتخاو ضرألاو تاومسلا قلَخ هتايآ نمو) :لاقو

 للا دنع مكمركأ نإ اوفراعتل لئابقو ابوعش مكلعجو :لاقو ."ا {نيلاعلل تايآل
 .0 { ريبخ ميلع لا نإ مكاقتأ

 هلعجف ،كلملا ليدبتو لُبُسلا كالولحا دنع ثوُمبلا ينلا دّمحُم ىلع هللا ىلصو

 هترئع ىلعو ،بتكلا يام تانيب هيلع لزنأو ،برعلا نداعم نم هراتخاو ،لُسرلا مئاح
 َيلَعلا لاب الإ ةوق الو َلوَح الو ،نيعجأ مهيلعو هيلع ملَسو نيرهاطلا هلآو ،نيبّيطلا

 .ميظغلا

 اهلئابق بُهشتو برعلا باسنأ هيف تعمجو باتكلا اذه تمظن نإف لعب امأ

 ةياور ي يلكلا نع انيَوَر دقف ،ةقبط نود ةقبط اهلعجو كافاطحقر اهيعس قارتفاو

 :افَوأف ،تاقبط تس ىلع برعلا باسنأ فرعت امنإ :لاق هنأ «&باسنألارر باتك

 اهفرعي اغنإف ءانبألا نم اهنيب امو .ةليصفو ،ذخفو ،نطّإو .ةرامعو ةليبقو ؤب
 . .اهلهأ

 اهاوس ام كلذكو ،(بُمَش نالُهكو) ،بْمَش رّيسحو ،بُمش ةعيبرو ،بَش رَضُمف

 )١( .ةدحلا ةروس الآية٩۔

 )٢( ،ةدجسلا ةروس الآية٢٢.

 )٣( ةيآلا ،تارححلا ةروس ١٣.

- ١٠ . 



 لئابقلا تيمسو .اهنم تبعشت لئابقلا نأل بغشلا تيمس امنإو .رابكلا لئابقلا نم

 ةرامعلاو رئامعلا عمجت ةليبقلاو ،لئابقلا عمجي بَشلاو .اهيلع تلباقت رئامعلا َنأل

 .لئاصفلا عمجي ذخفلاو ،ذاخفألا عمجي نطبلاو ،“'نوطُبلا عمجت

 سابعلاو ذخف مشاهو نطب صقو ،هرامع شيرقو ةليبق ةنانك و تبش رَضُمف

 .يرجي اذه ىلعو .ةليصف

 كلذلف ،ناسنإلا قلخ بيكرت ىلع رئاشعلاو لئاصفلاو ذاخفألاو نوطبلاو رئامعلاو

 هسأر وهو لئابقلا مث ،هنم بعشت دسجلا نأل بعشلا وهو ."ابوعش ناسنإلا يمس

 ام هيفو ،نطبلا وهو ،نوطبلا مث ،بلقلا هيفو ،ردّصلا وهو ،رئامعلا مث ،قابطألا يهو

 ذخفلاو فاخفألا غ نف انكسم راصف ،ءاعمألاو لاحطلاو ةئرلاو دبكلا :نطبتسا

 رئاشعلا مث كلخفلا نم تلصفنا انأل ةبكرلا يهو ،لئاصفلا مث ،نطبلا نم لفسأ

 اهيلع لقثي ملف ،ةرشاعملا نسحو بألب اهقوف ام تلمح انأل نامدقلاو ناقاّسلا يهو

 .«اهلمج

 ،ميها ربإ نب ليعامسإ نم اوقرفت نح ،بوعشلا برعلا تّيمُس:“َّىماطقلا لاقو

 .عمجلا دارملاو ةليصفلا كلذكو ،قايللا عم ميقتسي ال وهو ،نطبلا :لوصألا ف )٤(

 )٥( قيشر نبال ةدمعلا رظنا ،راكب نب ريبزلا نع يورم ميسقتلا اذه ١٨٢/٢.

 .ناسنإلا ێعمعب ((برعش)) ةغللا بتك يف سيل )٦(
 ةمالع ناكو ،هترصاع دفو -هطخب تيأر اميفح - ةماسأ وبأ معز)) ١٨٢/٢: قيشر نبال ةدمعلا يل ءاح )١(

 بعش نم قتشم ،اهمظعأ بعشلاف ،عفرألاف عفرألا ناسنإلا قلخ فيلأت ىلع تاقبظلا هذه فيلأت نأ فةفغللاب

 ((قاسلا يهو :لاق ،ةليصفلا مث ،ذخفلا مث ،نطبلا مث .ردصلا ةرامعلاو :لاق .ةرامعلا مث هتلبق نم ةليبقلا مث ،سأرلا
 :يهو .عبس ةديبع يأو يلكلا نبا دنعو ،تس راكب نب ريبزلا دنع يهف لئابقلا فينصت ل ءاملعلا فلتخا دقو

 ناكم عضو هنكلر عبس نادمحلا دنع يهو .ةليصفلاف ،ةريشعلاف ،ذخفلاف ،نطبلاف ،ةرامعلاف. .ةليبقلاف ،بعشلا

 برألا ةياف) باتك ةمدقمو ٩٧/١(، ليلكإلاو ١٨٢/٢، ةدمعلاو ٣٣٥/٢٣ ديرفلا دقعلا رظنا) .لبحلا ظفل ةريشعلا

 .(بعش ةدام) برعلا ناسلو ،يدنشقلقلل (برعلا باسنأ ةفرعم يف

 هوبأ امأ ،همجرت تقبس دقو ،نيصحلا نب دبلولا همساو يلكلا ىتما ربأ ،يماطقلا نب يقرشلا وه انه درصقلا )٨(

 ةيوارو ٥٨٥/٦( يربطلا رظنا) بلهملا نب ديزي ف رعش هلو ،أرعاش ناكف ،يقرشلا يأب نكملا يلكلا يماطقلا

 .يقرشلا وه رابخألا



 :كلذ ركذي رعاشلا لاقو .اوبعشت نح كلذو ،}داع نب دوه نب ناطحقو

 داع دعب نم تبعشأ ابوعش اوناكو مهنمأ دعب اوُدابف

 .سأرلا لئابقك اوناكو ،“”ةلح يف ضعب ىلإ مهضعب رظنو اولباقت نبح لئابقلا مث

 رضمو ةعيبر لئابقو نميلا لهأ ديري ،{لئابقو ابوعش مكانلعجو :لاعت هللا لاق

 .ملسو هلآو هيلع للا ىلص ًادّمع ركذي ١" {مكاقتأ هللا دنع مكمركأ نإ اوفراعتل]

 بيجن الو دحي دق رك مهنم سيل بوعش نم لئابق

 :كلذ لثم ق رخآ لاقو

 ددغلا نم رثك ىوس مهيف ريخال مهُعَس لَض بوعش نم ةليبق

 نب رماع نب ورمع ييب نم لجر لاق .اهونكسو ضرألا اورَمَع نيح ، رئامعلا مث

 لاقو ،مجاسمو رماع ام لاقي براحُم نم نيحل .ةرازف هل لاقي ةعصعص نب ةعيبر

 :لاق ميجلاب وه مجاسُم :يرسلا بأ نبا

 ُمجاسُمو رماع انيلإ مهافن مهوبأ ليبقلا نو٥ُد نم ئامَع

 ولاسُي مل ناو ملس مف نحف هئانب مركلا مض مُماْسََض
 :كلذ لثم يف هريغلو
 ")بناجو نوؤجلي اهيلإ ضورع ةرامع دعم نم سانأ لكل

 تلقف ،اهومعدو رعشلا نم تويبلا اونبو اهولزنو ةيدوألا اونطبتسا نيح ،نوطبلا مث

 : دزألا نم لجر لاقو ،تايأ لهأ مهو ناتيب نالف لآ نم يقبو ،نالف تيب :برعلا

 رباحث ىلإ تّمضناف دزألا م رئامعلا يوذ نم قدص نوطب
ًِّ 

 .دحاو ناكم نول موقلاو سانلا تويب ةعامج :ةلحلا )٩(

 )١٠( ةيآلا ، تارجحلا ةروس ١٣۔

 ةديصقلا ،تايلضفلا :رظنا) .لئابقلا نطاوم اهيف ركذي يلغتلا باهش نب سنخألل ةديصق نم تيبلا اذه )١١(

 .ةيحان :ضورعو ٤١(، مفر

- ٢ ٠ 



 : رخآ لاقو

 ٠6"يَلا تّنحام مش عوجر ال نأ اوملع دقو اوراس وأ نطبلا اونطبتسا

 :ةبلعث ب اوفلاحف نايبذ تنب ةبراه مهئقراف نيح ةرازف نب ملاظ نب رارع لاقو

 راد مش مفر ملف لامجلا لز اوعفرام نولأيال َرطبلا اونطبتسا

 ""راَمغ لحلل مهؤابآ ماي انرئامع نم قدص موق انل اوناك

 :كلذ ,لثم يف يجيرألا لاقو ،رغصألا ذخفلاو ذاخفألا مث

 ذاخفأ هيتأت مكل ىرق لكو ةعرتم فيضلل بحرأ ينب ىرقَس

 (٨١0أ)وذال...................... اذإ مكلكو ييأر قداص ؤرما يإ

 هركذ لَج فلا لاق ،ذاخفألا نع اولصفنا نيذلا ءايحألا مهو ،لئاصفلا م

 :جلدُم نب ذاعم يب اوفلاح موقل يلكلا لاقو .() } هيوؤن قلا هُليصفو )

 ذاعم نب الهج تفلاحف ذاخفألا نم تئاب ةليصف

 لاقو .مهرشاعَت نسحف ،مهريغ نود مهيبأ لإ بأ يب لك مضنا نح رئاشعلا ح

 :مأل نب ةثراح نب ةبلعث بل يئاطلا بيئق نب ليذه

 ليمج لوقالو دفص الف مكيبأ نم اريشَع مكل تنكو

 (٦)ايصألا حضنام تاقيلا ب مُيقَبام ًَُدَع مكل ترصف

 .لئابقلا نم مهئارظنو فانم دبع لثم ،هيلإ بسني ءيش ةريشعلا دعب سيلو
 رذئأوإ :ذةقا هين ىلع قشا لزنأ ال هنإ :لاق هنأ سابع نبا نع يور دقو ./. . - % 0.يز - ه ١ ٠.٤

 هتءاجف .رهف لآاي :لاق مث ،افّصلا ىلع ماق تح يشمب اق جرخ " {نيبَرقألا كتَريشَع

 .ةنسلا ةقانلا :بان عمج بيللا )١٢(

 موقل لولح ناكمو ينلا :ليب .هبان رهظو ةنماثلا ةنسلا لمكتسا يذلا ريعبلا وهو :لزاب ج لزبلا )١٣(

 ةباور نركت نأ لإ داهتجالا يدؤي دفو (ج) ف طقاسو (ب)و (أ) نيتطوطخلا يف ءورقم ريغ طقنلا ناكم )١٤(
 .ةياورلا ةحص نم نيقي ىلع تسلو اوذال انب مهيداعأ مهامر اذإ :رطشلا

 ١٣. ةيآلا ،جراعملا ةروس )١٥(

 .ارشتنا :سمشلاو ليصألا حضن )١٦(

 )١٧( ةيآلا ءارعشلا ةروس ٢١٤.

- ١٠٢٣ 

 



 لآاي : يبنلا لاقف .كدنع اهلك رهف هذه :بهل وبأ هّمع هل لاقف ،اهلك شيرق

 مث .رهف نب بلاغ ونب يقبو ،رهف نب ثراحلا ونبو ،رهف نب براحُم ونب عجرف . .بلاغ

 .بلاغ نب يؤل ونب يقبو ،بلاغ نب ميت مهو ،مّردألا ونب عجرف يؤل َلآاي :ل

 ونبو ،حّمُح ونب عجرو ،ةّرم ونب يقبو يؤل نب رماع ونب عجرف .بعك َلآاي :لاقف

 .بالك لآاي :لاقف .بعك نب يدع ونبو ،بعك نب صيًّصُه نب ورمع يتبا مهس

 نب ةره ونب عجرف .َيَصْق لآاي :لاقف .ةظقي نب موزخم ونبو ،ةُم نب ميت ونب عجرف

 دبع نب 0ا٨)دّسأ ونبو ىصق نب رادلا دبع ونب عجرف .فانم دبع َلآاي :لاقف .بالك

 ،لَحو ع هللا نإ :ك لاقف .كدنع فانم دبع هذه :هًّمع هل لاقف .ىصق نب ىمعلا

 مكل كلمأال ناو .اهلك شيرق نم لا نوبرقألا متنأو نيبرقألا قريشع رذ نأ رمأ

 للا لوسر دمح ينإو لا الإ هلإ ال اولوقت نأ لإ ابيصن ةرخآلا نم ال وًظح هللا نم

 وبأ هل لاقف .مَّجَكلا مكل اهب لذتو ،بروعلا مكل نيدئو مكبر دنع مكل ام دهشأف

 6١. {بَئو بهل يأ ادي تك] هركذ َلَج ةللا لزنأف .انئوعد اذهأ ،كل يت :بهل

 ١ .«"”رسخو به يبأ ادي ترسخ يأ

 نب بُرْعَي بسن ىلع [[هتمدقو] ناندع نب َدَعَم بسن ركذب باسنألا يي تأدبو

 لعف امك "ناطحق نب برعي دلو باسنأ دعب هبسن ركذأ نأ َرأ ملف لقي ادمع اين مهنم نأل ،ناطحق

 :لاقو ،ناندع نب دعم ىلع ناطحق نب برعي بسن ركذ مدق دقو ، بسلا لهأ ضعب

 .ةيبرعلاب ملكت نم لوأ ناطحق نب برعي نأل مدق اغإ

 تيأرف قودلا ب جرع نيح تيأر هللا لوسر لاق :لاق هنأ َيْعشلا نع يورو

 ،لاولاب قفدتو لاومأ ءارش كلذ تلّوأف املا اهنم عي ءارضَح ةضور سيق َدَح

 نم لكأي ،مهضعبل ادَقُم قروأ ًالَمَج تيأرو رانلا ف ةعصعص نب رماع َدَج تيأرو

 )١٨( ص يربزلا بعصملل شيرق بسن رظنا) .فيرحت وهو ديسأ :لوصألا ف ٢٢٨(.
 )١٩( ةيآلا .دسملا ةروس ١.

 .حصألا وهو .كالملا :بتلا :برعلا ناسل لو نارسخلا ىعم انه َبتلا فلؤملا رسف )٢٠(

 ةعيبر لئابق مث ،ةينعي لئابق بسن ركذ دقف ،همزتلي ل هنكلو ،هسفن ىلع فلؤلا هذخأام اذه )٢١(
 هباتك رئاس يف نييناندعلا بسن ركذي مل و ،نييناطحقلا بسن ركذ مث ة لوسرلا بسن ركذ مث ،دايإ بسن مث

 .فلؤلل نم مأ خساا نم وهأ صقنلا انه ةلع يرأ الو ش هللا لوسر بسن ركذب ىفتكاو

 _ غ ٠ -



 ي ًامَحَقُم المج ةرازف دَج تيأرو ،ريثك اددع هكَّوأف قرولا طبخيو رجشلا قورع
 تيأرو ،َيَسَأ ىلع ًالمع نولي نولازيال مهلأ هتلّوأف ،هيلجرو هيدي نيب سانل ُّمَي سانلا

 ًالإ دحأ مهرقيال هنأ هّلَّوأف ،""اهّرَعو هخّطل الإ ءيشب ٨ََُي ال برجأ المج فيقث َدَج

 ال هلأ هتلّوأف ،هئطَس لإ ءيش ىلع مقتال رانلا يف ةرخص ميت دج تيأرو ،هوبرجأ

 مهلآ هتلّوأف ،رانلا ف تفاهتي اشارف لئاو نب ركب دج تيأرو ;مهَداك نّم مهرضي

 ةتباث ،ناصغألا ةريثك ءارضخ ةرجش ةعاضق دج تيأرو رشلا لإ سانلا عرسأ

 مركلاو ءايلا تيأرف نميلا دَج تيأرو يقاب ازعو اريثك اددع هتلَواف ،ناكرألا

 ورمع :يل ليقف ؟اذه نم :تلقف ،رانلا ق ""هّتصف ري اريصق نسحأ قرزأ الجر تيأرو

 هيفو ،ةعازُ نوطب رثكأ هدلو نمو ،رماع نب ورمع نب ةثراح نب ةعيبر نب يحل نبا

 رَحْبو ،ةيفينلا لدبو ،مانصألا دبع نم لوأ وهو ،تيبلا "ةنادس تناك هدلو يقو
 .ةلقل ليعامسإ نيد ريغو ،يماحلا ىمحو ،ةبئاسلا بّيسو ،ةليصَّولا لصوو ،ةريحبلا

 نكي مل ام ،سماخلا ىلإ اودمع نّطبأ ةسمخ تجن اذإ ةقانلا تناك اهنإف ،ةريحَلا امأف

 نإ اهيلع هللا مسا نوركذي الو ،ىبَو اف ًرجْيال اهُؤولجو ،اذأ اوُقَتفف اركذ
 ةليصّولا امأو .ءاسنلا نود لاجرلل اهئأابلأ تناكر ىيش اهيلع لمحي الو """؛تيكذ

 نإو .حبذ اركذ ناك نإف ،عباسلا لإ اودمع نطبأ ةعبس تعضو اذإ ةاشلا تناكف

 نباو اعيج امُرحف اهاخأ تلّصو ليق ىثنأو اركذ ناك نإف ،ءاّشلا يف كرت ىثنأ ناك

 هلام هتفآال بيسي ناك لجلا نإف ةبئاسلا اًمأو .ءاسنلا نود لاجرلل امهنم ىثنألا

 .برجا وهو رعلا نم ،هَّرع )٢٢(
 ًري هيأرف :ةق ينلا لاف ظيقلا ليعامسإ نيد لدب نم لوأ َىحْل نب ورمع نأ :ثيدحلا يفو .ءاعمألا :بصقلا )٢٣(

 ؛رانلا ي هبصق ري يعازخلا رماع نب ورمع تيأر ٤٣٨٦: مقر ثيدحلا ريغصلا عماجلا فو (بصق ،بوعلا ناسل) رانلا يف هلصف

 َيحْل )٢٣٥(: مزح نبا ةرهمج يف هبسنو يحل نب ورمع وه رماع نب ورمعو ،ةريحبلا رجو ،©بئاوسلا بيس نم لوأ ناكو

 يف مركلا نآرقلا يف اهركذ درو دقو ،هيلع لمحي الو بكري الو بّيسُي ريعبلا :ةبئاسلاو فدنخ نب ةّقمق نب رماع نب ةعيبر وهو
 ديعب رفس نم مدق اذإ ةيلهاجلا ف لحرلا ناك ١٠٣(6 ةدئالل) {ماح الو ةليصّو الو ةبئاس الو ةريحب نم للا لعحام] :لاعت هلرق

 ألك نم عنمت الو ءام نع ًالحت الو اهرهظب عفتني الف بيت يأ ةبئاس ٣ :لاق برح وأ ةقشم نم ةباد هتن وأ ةلع نم ئرب وأ

 ،لاجرلا نود ءاسنلا ىلع اهمحل مرحو ءاملا درتو ىعرتل كرت نطبأ ةرشع تحت اذإ ةقانلا :ةريحبلاو ۔(ناسللا) .بكرت الو

 .ةريحبلاو ةبئاسلا نع هللا ىهنف

 .مانصألا تيبو ةبعكلا ةمدخ ىلع مايقلا :ةنادسلا )٤ ٢(

 .تح :تيكذ )٢٥(



 لاجرلل اهعفن ،ادبأ ًامارح نوكيف ناسنإ وأ ةميهب امإ كاعَوَطت اًإو ارذن امإ ع يشل
 ىمح :اولاق "عذج هدلو راصف هدالوأ تكردأ اذإ لْحَّملاف ُماحلا اًمأو .ءاسنلا نود

 هذه تتام نإف ،ىعرَّس الو ءام عنمي الو بكري الو هيلع لَمحُي الف هوكرتا ;هرهظ

 -ي هلوقب هللا دارأ يذلا وهو .ءاسنلاو لاجرلا اهيف اوكرشأ مهتهآل اولعج لا

 ٨«. [ءاكَّرش هيف مهف ةنيم نكي نإو ماعنألا هذه نوطب ينام اولاقو]
 لاثمألاو مكحلا ف «ةمكحلا نييبترر باتك انل مدقت دق هلأل باسنألا ي اباتك مظنأ نأ لمحو

 هدعبو ،ةطساو («باسنألا حّضوم) باتك تلعجو ،لئاسرلو بلطلا ق «ةباطخلا مُكحُمر باتك هدعبو

 رابخألاو رداونلا ف «&بئارغل سنأ باتك هيلو ،تادفاولاو دوفولا يف ةغالبلا عتمُمرر باتك
 ".... لا ءازجألا ةعبرألا هذه نأل ،رامسألاو تاهاكفلاو

 لوصألا ين ضايب

 لئابقلاو بوعشلا ةفرعم ركذ
 هللا دنع مكمركأ نإ اوفراعتل لئابقو ابوعش مكانلعَجو] ،لاعتو كرابت هللا لاق

 :لاعت هلوق يف ليقو .قرفلا يه بوعشلاو لئابقلاو ،تبّعشَت ءايحأ :لاق {مكاقتأ

 فرعيف ،تائيفاو مالكلاب يهو ،بعّش لك يأ .اوفراعتل لئابقو ابوعش مكانلعجو )

 الف ،هّسن مكنم دحاو ندأ لك فرعيل يأ ،اوفراعتل :يضلا ريسفت قو .اضعب مهضعب

 .هيخأ ىلع هبسنب لجر رختفيالو باسنألا طلتخت

 ِ ِ . ١. ۔ . 6أا . ١إا۔ ت
 دنع مكمركأ نإ .ةعيبرو رضم نم لئابقلاو نميلا نم بوعشلا :لاق ساّبع نبا نعو
 ها لوسر نذؤُم ذ حابر نب لالب ق تلزن ليقو « دمح :لاق . { مكاقتأ هللا

 .ملعأ هللاو ذ يسرافلا ناملس ق لاقيو

 .سماخلا ق لخدو ماوعأ ةعبرأ لمكتسا يذلا ريعبلا :عذجلا )٢٦(

 )٢٧( ةيآلا ماعنألا ةروس ١٣٩.

 ٨٩/١، ةريسلا ف لصفم ةبئاسلاو ةريحبلا رمأ كلذكو ٧٦/١، ماشه نبا ةريس ق لصفم يحل نب ورمع ربخ

 ١٨٧/٢. ةياهنلاو ةيادبلاو ٤٠٥، ص بيبح نبال قمنملا لإ كلذك عجريو

 ةلمجلا مامتإ نع فقوت دق فلؤملا نوكي نأ دعبيو ،عاطقنالا اذه ببس يل حضتي الو ،عطقنم انه مالكلا )٢٨(

 .يلا لوصوملا مسا هركذ دعب
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 لاقيو . بوعشلا عيمجلاو ،مجعلاو بروعلا لئابق نم بعشن هشت ام بعشل شلا : )٢٩( لخلا لاقو

 يب بعش مأتلا : لوقتو .لئابقلا هنم بعشت يذلا ميظعلا يحلا :بعشلا لاقيو ضحتفلاب ا

 .اوقرفتف نيعمتجب اوناك اذإ ،نالف ب بعش قّرفت :لوقتو .اوعمتجاف نيقرتفم اوناك يأ ،نالف

 : رعاشلا لاق

 ماقا ْعْبَر مويلا كاجشو مائتلا دعب يلا بعش تش

 6مهنيب تحلصأ يأ تبعشو ،مهنيب تقّرف يأ ،موقلا نب تعش : مهضعب لاقو

 لاقو .دادضألا نم اذهو :لاق .هعمج اذإ هتبعش و هتقرف اذإ ءيشلا تعش كلذكو

 .اعمجت نوكيو اقّرفت بعشلا نوكي نأ ةيبرعلا عسوو ،مالكلا بئاجع نم اذه :ليلخلا

 ىلع برعلا باسنأ فرعت امنإ :لاق هنأ باسنألا باتك ةياور يف يلكلا نعو

 نم امهنيب امو ةليصفو ذلخفو ،نطبو ةرامعو ةليبقو بعش :افو أف تاقبط تس

 نالهك و ،بعش ريمحو ،بعش ةعيبرو ،بعش رَضُمف اهلهأ اهفرعي امنإف ءانبألا

 تبّحشت لئابقلا نأل ابعش تّيمُس اغإو .رابكلا لئابقلا نم اهاوس ام كلذكو ،بعش

 عمجت ةليبقلاو ،لئابقلا عمجي بعشلاو ،اهيلع تلباقت رئامعلا نأل لئابقلا تّيمُسو .اهنم

 رضُمف .لئاصفلا عمجي ذخفلاو ،ذاخفألا عمجي نطبلاو ،نوطبلا عمجت ةرامعلاو ،رئامعلا

 ةليصف سابعلاو كذخف مشاهو كنطب يصقو ،ةرامع شيرقو ةليبق ةنانك و ،بعش

 .لئابقلا رئاس يرح اذه ىلعو

 تعضو املا :لاق هنأ هيبأ نع مشاه نع "٠)ى شاملا بيبح نب دمح ثدحو

 قلخ بيترت ىلع رئاشعلاو لئاصفلاو نوطبلاو ذاخفألاو رئامعلاو لئابقلاو بوعشلا

 عضو يذلا وهو وحنلاو ةغللا ي برعلا ءاملع مالعأ دحأ ،يدزألا يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا وه ليلخلا )٢٩(

 وهو ،((ةغللا ف نيعلا)) باتك هل ادهاز اريقف ةرصبلا ف شاع هيوبيس ميظعلا يوحنلا ذاتسأو ،ضرورعلا ملع
 .ةيرجه ١٧٠ ةنس يفوت .فورخلا جرانخع ىلع ظافلألا بيترت ىلع ليلخلا هيف ىرح يوغل مجعم

 .محل ةالوم همأو ،يشاحلا سابعلا نب دمحن لوم ناك ذا ءالولاب يشاحلا رفعح وبأ ابيبح نب دمع )٣٠(

 تافنصم هل ،بيبح همأ لإ بسن اذلو هوبأ فرعيال ،تاقثلا باسنألاو رابخألاو رعشلاو ةغللاب دادغب ءاملع نم

 همأ لإ بسن نمو ،اهفلتؤمو لئابقلا فلتو ،فارشألا نم نبلاتغلا باتكو ،قمنملاو ،ىّشوملاو ،رّبحلا :اهنم ةريثك

 .ه ٢٤٥ ةنس ءارماسب يوت ااهريغو ،ءارعشلا نم
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 لئابقلا مث] هنم بّمَشت دسجلا نأل بعشلا وهو ،ابوعش ناسنإلا يمُس كلذلف ،ناسنإلا
 وهو ،[نوطبلا مثأ بلقلا هيفو ،ردّصلا وهو [رئامعلا مث] قابطألا يهو هسأر [وهو

 خأ نه انكسم راصف ێءاعمألاو لاحطلاو ةئرلاو دبكلا :نطبتسا ام هيف نأل نطبلا

 نم تلصفنا اهنأل ،ةبكرلا يهو ةليصفلا مث ،[نطبلا نم لفسأ ذخفلاو ،ذاخفألا

 نسحو َبْلاب اهقوف ام تلمح اهنأل نامدقلاو ناقاسلا يهو رئاشعلا مث ذخفلا

 ."هلمح اهيلع لقثي ملف ،ةرشاعلا

 نب ليعامسإ نم اوقرفت نيح مه ليق مهنأل ،بوعشلا برعلا تيّمُّس :يماطقلا لاقو

 :كلذ ركذي رعاشلا لاقو .اوبعَشَت نيح كلذو ،بوعشلا رباع نب دوه نب ناطحقو ميهاربإ

 داع دعب نم تبعشأ ابوعش اوناكو مهنمأ دعب اودابف

 لئابقك اوناكو ،ةدحاو ةلح يف ضعب لإ مهضعب رظنو اولباقت نيح ،لئابقلا مغ
 نب رماع نب ورمع ب نم لجر لاق .اهونكسو ضرألا اورَمَع نيح رئامعلا مث سأرلا

 :ميجلاب ، مجاسمو رماع : امف لاقي براحُم نم نّييَحل ،ةرازف هل لاقي ةعصعص نب ةعير

 ماسر رماع انيلإ مهاف مهوبأ ليلا نود نم رئامع
 (" ")وملس ل نإو ملس مف نحنف هئانب ميركلا عض ُمهانممض

 ناك ذإ ،ناطحق نب برعي ىلع هّسَاقو ،ناندع نب دعم ركذب باسنألا ف تأدبو

 لا تاولص ،انّيبن دمع نيرخآلاو نيلوألا دّيسو ،نيلّسرلا مامإو نّينلا ماخ مهنم
 مدق دق بسنلا لهأ ضعب ناك نإو .نيبَجتنملا "”هترتعو ،نيرهاطلا هلآ ىلعو هيلع

 اظيا ميهاربإ دلو نم هتوخإ رئاسو ناندع نب دعم بسن ىلع ناطحق نب برعي

 نسلألا تلبلبت نيح ةيبرعلاب ملكت نم لوأ ناطحق نب برعي نأب كلذ يف ًجتحاو
 نب ذشخفرأ دلو نود ماس نب مَّرإ دلو يف كلذ لبق نم يبرعلا ناسللا ناك دقو ،لبابب

 ليعامسإ اهملعت مث !ةلا ليلخلا ميهاربإ نمز لل ةينايرسلاب نوملكتي اوناك مهنإف ،ماس

 ربخلا ررك امبر فلؤلاو ،هنم صقنلا تمحأف متأ كانه ةرابعلاو ،بيبح نب دمع نع يورلا صنلا اذه مدقت )٣١(
 .عضوم نم رثكأ يف دحاولا

 .يماطقلا نع ًاضيأ ربخلا اذه مدقت )٣٢(

 -( ناللا ( اهنم جرخ قلا 7 هللا لوسر هرتع نحن : ركب أ لوق هنمو ،نوندألا هترمشعو هطهر:لح رلا ةرتع(٣٣)
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 نب مَّرإ دلو يق يبرعلا ناسللا لزي مل و .ةكعب ذئموي مهو ،ناطحق نب مهرج نم ال

 لإ ،دوه نب ناطحقو ،رباع نب دوو ،داع موقو ال دوه نمز لإ حون نب ماس

 شام نب ناعنك نب دورمن مهعمج نيح لبابب نسلألا تلبلبتو .ناطحق نب برعي نمز

 يذلا وهو ،هيلع هللا تاولص ،ليلخلا ميهاربإ بحاص وهو ،حون نب ماس نب مرإ نب

 لإ سانلا اعد هنأ كلذو ،نُسسلألا هللا قّرف هنامز يفو .ةنس ةئامسمخ كلمو حرصلا نب

 ،هوباجأو اولعفف .مهاعدو لبابب مهعمجف ، مالسإلا ىلع اوناك دقو ،ناثوألا ةدابع

 مهضعب فرعي ال لعجف ،مهتنسلأ للا لبلب دق اوحبصأ مث ةينايرسلا مهمالكو اوَّسمأف

 بلو ،(أناسل رشع ةيناث ماح ي٠بلو) كناسل رشع ةيناث ماس يبل راصف ،ضعب مالك
 ام قطن نم لوأ وهو ةيبرعلا ناطحق نب برعي هللا مهفو .ناسل نوثالثو ةتس ثفاي

 قيلامعلاو مهرج تناكو ،ناطحق نب مُهرُج هدلو نم اهمهف نم لوأو ،َسانلا اهمهفو
 ملكت نم لوأ ناطحق نب برعيو ،َبرعلا ناسللا اذهب نوملكتي سيدَّجو مْسطو

 .ناطحق نب برعي لإ بسأ ذإ ايبرع يمسو يبرعلا ناسللا بسن همسا ىلإو ،ةيبرعلاب
 برعلا مل لاقي مهلأ مهريغ نود نميلا يبرعلا ناسللا لصأ نأ ىلع ليلدلاو

 ێعم كلذكو ،مهنم ةملعتلا برعلا يف ةلخادلا دارملا ،ةبّرعتلا مهريغل لاقيو ةبراعلا

 سّيقتو ،رضُم يف لخد اذإ رّضمتو ،رازن يف لخد اذإ لجرلا رّرتت لاقي ةغللا يف لعفتلا

 .سيق يق لخد اذإ

 "فانلثم سانلا امف انرصم ام اذإ :هريغ لاقو

 َ .إ. " . . _ ,إ . ,.

 اس يقت ام اذإ ًنالثغو نيفو :ةلا وذ لاقو)
 نب داع وخأ ،صوُع نب ليبَعو ،حون نب ماس نب مرإ نب صوَع نب داع ناكو

 ةيبرعلا مغاسل أبرع برعيو ناطحقو دوهو مُسطو قيلمعو سيدجو دوو ،صوع

 انإو .اهيف مفوخدل ةبرعلا برعلا ىمسي برعلا نم مهريغو ،ةبراعلا برعلا مهو
 - انركذ امك - لبابب نسلألا تلبلبت نيح يرعلا ناسللاب ناطحق نب برعي هللا قطنأ

 :هيف تيبلا ةياورو ٢٣ ٣، ةمرلا يذ ناويد )٣٤(

[ 

 ٌضمتن الو افاعضإ فعضأئر انريغ سانلا امف انرضمت ام اذإ
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 :لوقي أشنأو ،نميلا ديري وهو قارعلا دالب نع هعبئا نمو هدلو ق جرخف

 للهتل وذ برعملا نمألا ليقألا ماما ناطحق نبا انأ

 لهسلا ناسللاب يدلا انأ لوألا ليعرلا يق اوريس موق اي
 لبلب ي ةمألاو ترسف لكشلا ريغ قطنلا نيبألا

 "“لُيَمَس ف سمشلا نيع ىرج
 اهايإ مهمهفأ تح ،اهومهفي اونوكي مل و ،َسانلا اهملَع ةيبرعلاب برعي هللا قطنأ الو

 ددع نع ا يتلا الأس امهأ ةريره يأو رذ يبأ نع يورو .ناطحق نب برعي)

 نم ةعبرأ مهيف ،نوّيبرعو نوّينايرُس ءايبنألا : ينلا لاقف مهمجعر مهَرَع ءايبنألا

 .ًرذ ابأ اي كيبنو ،حاصو ،بيعشو ،دوه :مهو برعلا

 الا هنع اوور ه هللا لوسر باحصأ نم هريغو"”نامّيلا نب ةفيذح نع يورو

 طايخ ًاايرُس ايبن !ا ،سيردإ ناكو ،اثاَرَح ينايرس أبن !لا مدآ انوبأ ناك :لاق هنأ

 اب بيعش ناكو لثاَرَح 7 رع بن "ليا دوه ناكو ۔ أر ان ن اي رس سن "لكي ضحون ناكو

 . أزاًرب ةخسن يقو يوار ابن ميهاربإ ناكو .يبرع يبن حلاص ناك و أيعار ب رع

 :لاقو هدلوب حون نب ماس نب مرإ نب رباع نب دوم راسو :لاق

 اديدرتلا اوُغدو اوريس موق اي ادوم ىعدي يذلا نێفلا انأ

 اديدنّصلا انل يدابلا قحلنف ادوفولا كردن نأ انلعل

 "")دبمحلا ب رعي انيبأ َنب ١

 نيب اميف ،اليم رشع ةينا امهنيبو ،ىرقلا يداو وهو ،حرق ىلإ رجحلا اولزنف

 نم سماخلا (رطشلا) تيبلا ةياورب تذخأ دقو ،ةياورلا ي فالتخالا ضعب عم ١٣٣/٢ بهذلا جورم )٣٥(

 .حصأ اهأل جورلا

 رمع هالو ،نيحتافلا ةالولا نمو الا هللا لوسر باحصأ نم لسح بقل ناميلاو ،يسبعلا لسح نب ةفيذح )٣٦(
 ي نادلبلا نم ةفئاط ازغو ،ةنس لك هل هيدؤي لام ىلع اهبحاص هحلاصف دنواُه وحن هجوتو نئادملا ىلع باطخلا نب

 .ه٦٣٢ ةنس يوت ،محعلا دالب

 .ةياورلا ف فالتخالا ضعب عم ٢/ ١٣٤ بهذلا جورم يل تايبألا تدرو )٣٧(
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 .ةقانلا مهرقعب اوكلهأف ةلا ۔الاص هبن للا ثعب نأ لإ اه اوماقأف ،ماشلاو زاجحلا

 :لوقي أشناو ،هعبتا نمو هدلوو حون نب ماس نب مرإ نب رباع نب سيدج راسو
 اكلهلا دوه اي يسفن َكْثَدف اكلئسلا اًربلاو سيدَج انأ

 ("٨)كصخش تدبأف سيعلا تراس دإ اك وحن تدصق دقف ێتوعد

 :لوقي أشنأو هعبتا نمو هدلوو حون نب ماس نب ذوال نب مسط راسو

 مامإلل وهو حون نب ماس ماس يَدجَو مسط انأ يإ

 ماوَسلا يقحلإ يفل تلق مامعألاو حألا ينافج ال

 ٢) )ءاح لاو ثفاي يفلَخو مادقإلا اذو اقالمع كاخأ

 تنب ةماميلاب ةماميلا ّوَج تيمُس امنإو .نامُع ىلإ نيرحبلا لإ ّوَج أضيأ اولزنف
 .مسط نبا ميش

 ناكو ،سيدَجو امسط قيلمع كلمو ،رافغ نب دوسألا اهكلمو سيدج ترثكو

 نم تجرخف ،رافغ تنب ةريفُعب كلذ لعفف ،اهجوز لبق سورعلاب ادبي ،ايتاع ارابج

 :لوقت يهو هدنع
 . ش . ٠ و . ّ 7 ل ّ ّ ً

 سورعلاب لعفي اذكهأ سيدج نم ل ذا دحاال

 لإ مهاعدف ،هتيب لهأو قيلمعب كتنفلا ىلع هموق عيابو دوسألا اهوخأ بضغف

 :لاقو مهلتقف مئسطبو هب بثو مث ماعط
 سيبيلا ةشهشه يف حيرلاك سيخ يف مسط ىش تءاج

 ('")يسيه يسيهف ليولا كل قح سيدج نم تيقال ام من اي

 :(أ) ف تايبألا ةياور )٤٠(
 يسيه يسيهف ليولا كل قحف سيدج نم تيقال ام مسط اي

 سيبلا ةشهشه ني حيرلاك سيج مد ييف سيه تءاج
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 يريمحلا )٤١) عُّت نب ناسح ثاغتساف ةرم نب حاير هل لاقي مسط نم لجر برهو

 َسيدَج لتقف ،ةمامللا وج لإ ريمح ق ناسح راسف ،ك هب دجنًتساف ،نميلا كلم)

 :يمسلا ةَرُم ن . حاير لاقو ،'") (ةماميلا برخأ و

 نيدمو نئاد نم....... مسط سيدج نم ىحلا ردغ

 ينوكرت ام لثم هيف اوكرث مويك مويب (ًيم) مهاتأف
 نويد يع تيضق دق نأ ُهلعَت اهلزانم ىلع امط تيل

 .(ُ"”مهرخآ نع عت نب ناسح مهدابأف

 : لوقي ًأشنأ و هعبتا نمو هدلوب حون نب ماس نب مرإ نب ذوال نب قالمع راسو

 لوألا ناسللا وذ انم راسو لبلب ي سانلا تيأر ا

 “لَمْهلا ماوَّسلاب اتح ترسف لوطألا قاحللا يق انم َدَجو

 .ةنعارفلا مهنمو ،رصم مهضعب لزنو ،مرحلا فانكأ اولزنو

 نب ضاضُم لاقو .ةكم اولزن نأ لإ ،ةراّيس اوناك و ،هدلوب ناطحق نب مُهرُج راسو

 : يمرلا ورمع

 برعل نيبلا لوملا رردابلا برع ليبَسك يليبَس اذه

 (ُيأ ناطحق مث يدج مُهرُج بيخألا لعف ريغ اوريس موق اي

 نب عديمسلا مهيلع ةرايس مهنم تراس ماشلا ضرأب قيلامعلا ترثك ل

 اذإ ةراغلا ف لاقت ةملك :سْيَهو ،ناك وغ يأ ىلع ريسلا :سياو ٢/ ١٣٨. بهذلا جورم ةياورب ذخألا ترثآو

 . (ناىيللا) ةليبقلا تلصؤتساو تحيبتسا

 .ناسح :رداصملا عيمج يفو ،ناَّسح رذ :لوصألا ف )٤١(

 ۔(أر ف طقاس نيسوقلا نيبام )٤٦٢(

 مجعمو ١٦٤/١١، ناغألاو ٦٣٢، فراعملاو ٦٢٩/١، يربطلا لإ سيدجو مسط ربخ ليصفت يف عجري )٤٣(

 ٤٣/٢. نودلخ نبا خيراتو ،(ةماع) نادلبلا

 يف (ًرط) ناكم عبارلا تيبلا ي (أئح) ظفل عضو ترثآ دقو ، فالتخالا ضعب عم ٢/ 60١٣٤ بهذلا جورم )٤٤(

 .لوصألا

 )٤٥( بهذلا جورم ١٤٣/٢.
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 :لوقي وهو ناّيح نب رك ركلا نب روطنق نب يأل نب نزام نب م”ربوه

 داسف يف رهدلا اذ ىرأ يلإ دالبلا يف ركرك يب اوريس

 دابعلا اهته ال ُمهرُج داشرلا وذ ناطحق نم راس دق

 مأ اولأسف ،ءام عضوملا كلذب اوفرعي مل و ،ليعامسإل هللا جرخأ يذلا ءالا اولزنف

 مهيلا جوزتو ،هب اونكسف ،مهتلزنأف ،يدارولا لفسأ ي اهعم لوزنلا ي ،ليعامعإ

 .هدلو يق راصف ،مهنم يبرعلا ناسللا ملعتو ،ليعامسإ

 عست :لاق ءالعلا نب ورمع يبأ نع ،َيعمصألا نع ،متاح يبأ نع ،ةبيتق نبا ىورو

 ،معثخو _ ميجلاو ءاخلاب لاقيو _ ميحُصو ظةنيهُجو ،سيدَجو مسط ،ةعدق لئابق

 . دومثو مهرُجو ناطحقو ،قيلامعلاو

 ،قلخلا نم ءدب نحن :لاق مهرُج نم لجر نع ںدنانرلا يبأ نع يعمصألا ثدحو

 هللا قتف نيذلا برعلا ءامدق ءالؤهف .اهميدق نم لوقي لانباسنأ ق دحأ انكراشيال

 دمعو ،بيعشو ،لاصو ،دوه :مهو ابرع مهؤايبنأو ،يبرعلا ناسللا اذهب مهتنسلأ

 هموق ناسلب الإ لوسر نم انلسرأ اموإ :ي هللا لاقو .نيعمجأ مهيلعو هيلع للا ىلص

 ةكماللل مالك وهو 5 ق مدآ هب هللا قطنأ يذلا يبرعلا ناسللا وهو " { مش نسيل

 نم مهيلع نولخدي ةكمالللو) :ت هللا لوق وهو ااهولخدو اهيلإ اوراص اذإ ةتحلا لهأ مالكو

 ."إ راثلا ىبع معنف مُترَبَص اع مكيلع ملس باب لك

 :ثالثل برعلا ببحأ ناملس اي : ىسرافلا ناملسل لاق هنأ و ينلا نع يور دقو

 .«“يرع ةنجلا يف كناسلو يبرع كيو ،ًيبرع كآر

 قرافتف ىضفت ال ناملس ابي : يسرافلا ناملسل لاق هنأ : اضيأ هنع يور دقو

 ال :لاق ؟! هللا ناده كبو كضفغبأ فيك ةلا لوسر اي :تلقف ناملس لاق .كنيد

 )٤٦( نودلخ نبا يفو ،نيوُه :لوصألا يف ٤٨/٢: بهنلا جورم يف ام تبثأو ،رموه ١٣٥/٢.

 )٤٧( ةيآلا إميهاربإ ةروس ٤.

 )٤٨( ناتيآلا دعرلا ةروس ٢٢٣، ٢٤.

 .يرع ةنجلا لهأ مالكو ،يرع نآرقلاو ،يرع نأل ،ٹالثل برعلا اوبحأ ٢٢٥(: ثيدحلا) ريغصلا عماجلا ف )٤٩(

 .يطريسلا اهيلإ راشأ ةريثك رداصم يف يورمو ،سابع نبا نع وهو
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 هيلع هللا بضغ املف ،ةّنلا يف مدآ مالك ناك وهو ،يضغبف برعلا مالك ضغل
 .هب ملكت هيلع هللا باتو بات املف هيسلأ ضرألا نكسأو ةنحلا نم جرخأو

 ديزي نب روث نع ةريغملا نب هللا دبع نع“”يسلدنألا بيبح نب كلما دبع ىور دقو
 نيح :لا مدآ رعشلاب قطن نم لوأ :لاق هنأ رابحألا بعك نع ،نادُمَم نب دلاخ نبا

 :لاقف ليباه هَنبا ليباق نبا لتقو ضرألا لإ طبهأ
 حيبق ُرَيُم ضرألا هوف اهيلع

 حيبصلا هجولا ةشاشب لقو معطو نول يذ لك رينت

 حيلللا هجولا ىلع افسأ اوف املظ ليباه ناق لتقو

 حيرتسنف توع ال نعل ێفي سيل ودع انرواجو

 :لاقف نيعللا سيلبإ هب فتهف

 حيسفلا كب قاض سودرفلا يقو اهينكاسو دالبلا نع ةحنت

 حيرَس ايندلا ىذأ نم كبلقو ءاخر يق كجوزو ام تنكو

 حيرا نلا كتاف نأ لإ / يركمر ندياكم تكفنا امف
 7 دللا نانج نم كفكب ىحضأ رابلا ةمحر الولف

 امنإو ،ينايرُس راصف يرعلا ناسللا فّرُح ةلا مدآ دعب دهعلا لاط ان : بعك لاق

 6قرغلا لبق هموقو ةا حون ناك اهو ،ةريزحلا ضرأ يهو ،ةيروس ضرأ ىلإ بس

 ءاملعلا نم ناك ،هنمز يف اههيقفو سلدنألا ملاع ،ناورم وبأ ،يسلدنألا يريبلإلا بيبح نب كللا دبع )٥٠(

 و ((نيثدحلا تاقبط)) و ((نيعباتلاو ءاهقفلا تاقبط)) :اهنم ةريثك تافلؤم هل ،يكلالا هقفلاو بدألاو خيراتلاب

 .ه ٢٣٨ ةنس يفوت ((كلام أطوم ريسفنت))

 افنآ اهدروأ دقو كردصم نم رثكأ يف سيلبإ لإ ةبوسنملا تايبألاو قا مدآ لإ ةبوسنملا تايبألا تدرو )٥١(

 ثلاثلا تيبلا نم لوألا رطشلا تبثأو ١/ ٣٦، بهذلا جورم يف يدوعسلل اهدروأ ،ةدع تاياورب تدرو دقو

 ف ريثك نبا دروأو )١١١/١(، اهضعب ليلكإلا ف نادملا ىورو ١/ ١٤٥، يربطلا اهنم ًاضعب دروأو كهتياورب

 اذهو :هلوقب هيلع ريثك نبا قلعو ،دحاو ريغ رعشلا اذه ىور دفو ،كلذك اهنم ًاضعب )٩١/١( ةياهنلاو ةيادبلا

 ملعأ هللاو ،لاوقأ هيفو اذه لإ مهضعب هفلأف هتغلب هب نزحتي امالك لاق اا مدآ نوكي دقو ،رظن هيف رعشلا

 بهذ امو ٢٤، ناجيتلا يف هبنم نب بهو اهضعب دروأ كلذكو ٣٣/١٣، بدألا ةياغ ف يريونلا اهنم ًابناج دروأو
 .سفنلا هيلإ نئمطت يذلا حبحصلا وه ريثك نبا هيلإ
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 اه نم ريغ ،ةريزجلا ةيداب لهأ ناسل وهو ،فّرحُم هنأ الإ ،َبرعلا ناسللا لكاشي وهو

 قفاوت ام يرملا ناسللا لإ هتلوح اذإ ناسل نألا عبج ي سيلو «مويلا برعلا نم
 يف ناك نم عيمج ناسل وهو ،يايرُسلا لإ يبرعلا ناسللا رخؤلاو مدقلا نم هظافلأ
 وهو يلوألا ناسللا هناسل ناك ،مهرُج هل لاقي مهنم ادحاو الجر ادع ام ةنيفسلا

 .هدلو ىوس ةنيفسلا ف حون عم اوناك نيذلا الجر نيثالثلاو ةتسلا دحأ وهو ،يبرعلا

 لاق “"ملس أ نب ديزو ،لوقي كلذك سابع نبا ناكو :بيبح نب كلملا دبع لاق

 ماس نب مرإ" جوزتو ضرألا يف اورشتنا ةنيفّسلا نم هعم نمو حون لزن املف :(بعك)

 .حون نب ماس نب مرإ دلو يف يبرعلا ناسللا راص هنمف ،مهرج تانب ضعب حون نب

 نبا دوثو ،صوُع نبا اعف ،مرإ نب“"رثاغو ،مرإ نب صوَُع حون نب ماس نب مرإ دلوف

 ۔ رئاغ

 هنأل مهرج همساب داع دلو ضعب ىمسو هتيرذو لوألا مهرُج دابو :بعك لاق

 برع لوألا مهرج ناسل ناك كلذلو ،ناطحق دلو نم وهو مألا لبق نم مهدج

 دلو يق نايرسلا ناسللا يقبو ،حون نب ماس نب مرإ نب صوع نب داع دلو نم هنأل

 كهؤابآ هلبق نم ناكو لا ميهاربإ ناسل ناك كلذلف) حون نب ماس نب ذشخفرأ

 نب ماس نب مرإ دلو نم اوسيلو (حون نب ماس نب ذشحخفرأ دلو نم مهأل ينايرس

 .حون

 ."ةيناندعلا باسنأ هولتي ،(باتكلا) لوأ ح

 نم سبتلا ام لكشُم نم هيف تحضوأ ال /(باسنألا حّضوُمرر باتك هتيمسو

 هعضوم فرعيل ،باب لإ اباب هتمظنو ،باّسّنلا ةذباهج ءاملع هيف فلتخاو ،باسنألا

 .راعشألا نم كلذ يف ليق امو ،اهيف فلتخا لا لئابقلا ءامسأب هيف تيتأو ،باتكلا نم

 رسفم ،ةنيدملا لهأ نم هيقف ،ةماسأ وبأ يدع ب لوم ملسأ نب ديزو .فيرحت وهو ،ملسم نب ديز : (أ) ف )٥٢(

 . ةيرجه ١٣٦ ةنس يفوت ،زيزعلا دبع نب رمع ءاسلج نم ناك ةقث ثّدعو ،ريسفتلا يف باتك هل

 )٥٣( يربطلا ي ام تبثأو ،رباغ وأ ،رثاح وأ ،رباع وأ رثاغ وهف مسإلا اذه طبض يق رداصملا فلتخت ١/ ٢٠٤

 كلذ عم باتكلا نكلو ،ةهللا لوسر لآ مهأل ةيناندعلا باسنأ ركذب أدبيس هنأ هتمدقم يف فلؤملا ركذ )٤ ٥(

 نم باسنألا هذه تطقسأ يردأ الو ،ةعيبر باسنأو ،ؤو لوسرلا بسن ألإ هيف دب لو باسنألا هذه نم ولخ

 .افنآ صقنلا اذه لإ ترشأ دقو ،اهركذ يسنأ فلؤملا نأ وأ ،يدنع ححارلا وهو ،خسانلا اهطقسأ .باتكلا
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 لوسر يدح نم تردق يذلاب هيلع اهتحضروأر ،كلذ ىعدا نم ىلع ةئملا تبثأو

 نم ،مهؤامسأ ةقفتملا لئابقلا ءامسأ يف هارتس ام هئاعدا بيرغ ضقنب ةًّجحلاو) ةهشا

 ،ءاحرألا ءامسأ و تاراتخلملاو ريهامجلاو محامجلا ءامسأ و ةي َدَعللو ةيناميلا لئابقلا

 ملع ناك ذإ ،باسنألا ملع نم هيلا جاتحي 1 اعماج هتلعجو ،تارمجلاو ،قاثألاو

 لوقل ،بدألا نونف نم ائيش لحتنا نم نمو ، برعلا لئابق نم ناك نم لك مزلي باسنألا

 باطخلا نب رمع لوقلو'“«©مكماحرأ هب نولصتام مكباسنأ نم اوملعت)) : ينلا

 مهدحأ لئس اذإ ،داوسلا طبنك اونوكت الو مكماحرأ هب اولصَت ،بسنلا اوملعت :ظ

 .")اذكو اذك ةيرف نم :لاق ؟وه نم نبا

 :لوقي ربنملا ىلع نظ : باطخلا نب ب رمع تعمس :لاق معطُم نب ريبج نع يورو

 ملعي ولو ،هيخأ نيبو لجرلا نيب نوكيل هنإ هللاوف ،مكّماحرأ اولصو مكباسنأ اوملعت

 .")هك اهتنا نم كلذ هعدرل “ثبسللا ةليخَدو محرلا باثم نم هنيبو هيب يذلا

 فارشألا فقوم وهو ،“"دبارلاب فوقو نحن امنيب :لاق ةبيش نب بيبش ركذو

 لبقأف .مالسلاب هانيقلو ،هوحن انشّسهف عفقملا نبا انيلع لبقأ ذإ ،ةرصبلاب سانلا نايعأو

 مكتآيهك مكعمَّج ىلع ةفيلخلا دهج ولف ا مكباود نوتم ىلع مكفوقو ام : ل اقو انيلع

 داهملا معنف : ف ،اهلظ ي ًاًّيفتنف "»نثرب نبا راد لإ ريصملا ق مكل لهف ،كلذ ىلع ردق ام

 اًملف .كلذ لإ انعراسف .هظحب ضعب نم انضعب ذخأيو باودلاو ناملغلا حيرئو ،يه

 انلقف ؟لضفأ ممألا يأ :انل لاقو انيلع لبقأ ضرألا نم هعضوم انم دحاو ك ذخأ

 نإف ثيدحلا ةمتتو ٣، مزح نبا ةرهمجو ٣٣١٩ مقر ثيدحلا ريغصلا عماجلاو ، ٢ / ٣٧٤ دمحأ مامإلا دنسم )٥٥(

 .رثألا ف ةأسنَم ،لاملا يق ةارثَّم ،لهألا يف ةبع محرلا ةلص

 )٥٦( ص ، ربلا دبع نبال ،ةاورلا لئابق ىلع هابنإلا ٤٣ .

 نم هنيبو هنيب ام ملع ولو بسنلل كاهتنا هيخأ نيبو هنيب عقي دق لحرلا نأ رمع دصق دقو ،مات ريغ انه مالكلا )٥٧(
 .هك اهتنا ىلع مدقأ ال محرلا ةلص

 وغ يفوت ،ءافلخلا مداني ناك ،نيدودعللا ءاغلبلا دحأو هَّوفم بيطخ ،ميمت نم رقنم ب نم :ةبيش نب بيبش )٥٨(

 .ه ١٧٠ ةنس

 .دبرملاب هباوصو ،فيرحت وهو ةنيدملاب :لوصألا ف )٥٩(

 )٦٠( ةسناؤلاو عاتمإلا نم حيحصتلاو ،فيرحت وهو ،نبري ب :لوصألا يف ١ / ٧١ .
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 كاوظقيتساف اوهَبُئو ،اوملعتف اوملع موق كئلوأ ،ال :لاقف .هيأرب انتفرعل ،سراف

 ةقيثو ماسجأ شالك :لاقف .موّرلاف :هل انلق .هب اوماق نإ َيرحلابف ءيش لإ اوبدئو

 .نيصلاف :انلق .مهدلب زواجت ال ةمكح باحصأ :لاق .دنهاف :هل انلق .ةفيعض مالحأو

 انلق ۔.شاره بالك :لاق .كرتلاف :هل انلق .كانه اوسيلو ، ةعنصو قفرت باحصأ :لاق

 انددر دق :انلقف .تلمأ مئاه :لاق .ناد وُسلاف :هل انلق .اصع ديبع :لاق .طبقلاف :هل

 انيلع لبقأف .اننيعأب انظحالتف .برعلا :لاق ؟هللا كحلصأ لضفأ مهيآف ،كيلإ رمألا

 ةةمسلا اربو ةّبلا قلف يذلاو الك مكتبراقُم تدرأ نأ متننظ :لاقو ""رَرلاك

 نإ :مكل نيأ انأو ،باوثلا نم يظح توفي نأ موقلا نم نكأ مل نإ تهرك نكلو

 مهدحأ نإو ،رغَو لبجو ،رشَف دلب باحصأ ،اهّلدّي اف رخآ الو هّمؤت اف لوأ ال برعلا
 هرخآ نع هلك مركلا فصي ،هتاشو هريعب عم ،لابجلا ننق نم ةّنفوأ ضرألا يفايف يفل
 نم مهشاعم نأ اوملع مث .همهف دحأ نم الو هملع باتك نم ال ،ائيش هنم يقبي الف

 ،ضرألا تابن اوُمَسو ،اهئامسأب لوصفلا اومسو ةنمزألا اومسقو ءاونألا اوملعف ءامسلا

 اوبَنو ،هريغو نادعّسلاك ،ةمنسألا مظعيو ،نابلألا رزغي ام اوفرعف ،هوفرعو هوثرحو
 َزهيو ميتيلا ةَّرَد بذتجي امالك مهئيب اولعج مث ،لصنلاو ضُمحلاك اهنم ثيبخلا

 نأ نم بنتجي َةَفََأ فلتلا ىلع هسفن لمحيو ،ةحدملل هلام نم مهدحأ جرخيو ركلا
 مامإ نع الو ،هوثراوت باتك نم ال ةحيرقلا ةحصب هلك كلذ اوجرختسا ،ىًجهُي

 راجلا نوظفحيو ،رامَذلا نومحي ،ةنباث لوقعو ،ةّيوق زئارغو ةحيحص حئارق ،هولمح

 نوبأي ،لدلاو ێغلا ىلع ًلعلا عم رقفلاو ،راعلا ىلع رانلا نورثؤيو ،رأثلا نوبلطيو

 ام لقأ مهدحأ يضري ام مهئابآ رثآمو مهباسنأ نوظفحيو ،فيّضلا نومعطيو ،ميّضلا

 يف هذه دجاوب تسلو لهجلا عضوم يف نولهجيو ،ملحلا عضوم يق نوملحي ،هطخس
 . مم ١ ١ نم دح أ )٦٦)

 .(ناسللا) .ًرعشقا :ًرأبزاو ،أيغ :رشلل لجرلا ًرأبزا )٦١(
 عاتمإلا ف ربخلاو ،هنع ذخأ يذلا ردصملا نم وأ فلؤملا نم ةفاضإ هدعب امو ،عفقما نبا مالك يهتني انه )٦٢(

 قدأو ابولسأ دوحأ عاتمإلا ف ربخلا ةياورو ،ةسداسلا ةليللا عوضوم وهو ١ / ٧٠ يديحوتلا نايح يأل ةسناؤلاو
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 نعو اا مكيبن نع ركذ ام متملع دقف ،اهرثآمو برعلا باسنأ ةفرعمب مكيلعف
 :لاقف ءارعشلا ضعب اذه ذخأ دقو .كلذ ىلع َضحلاب ،هباحصأ

 مهئآش ملعلا يذلا سانلا اهيآ الأ

 اهّلُك لئابقلا باسنأب مكيلع

 مكعيمج اولَص هللا لوسر لوقل
 ي

 رما

 ح
 ا ام لاصيإ اج ناف

 :رخالا لوقي كلذ لثم يقو

 ادهتج ملعلا نونفل ابلاط اي

 هلوا اميف ةنطف اذ تنك نإ

 اعبتم هللا لوسر لوقل نكف
 هب نإ ماوقألا بسن اوملعت

 اهباصن ےركل ا ناطحق و عم

 اهباوث نانلا يي ا وقلتل هيلع

 اهبالط اوموُرو اوَعساف هلاصياب )٦٣)

 ناعإو دشر لإ تيده ،دصقإ

 ناشلا ارذ ىلعأ لإ ومسلا نم

 ناسنإ لك ىهابثو العلا قرت
 (٤٦)نا . ٥ د .ذ اح أ 7

 لاوصرب مىزه مكم ر تالص

 مدآ ندل نم ،ايندلا كولم ءامسأ ،باسنألا ملع سانجأ نونف فينصت دعب تمظن م

 هلآو ا ىبلا ةرجه .ةرجملا خيرات نم ةنس نيعبرأو سمخو ةئامثالث ةنس ىلإ قل

 ،ةدنك كولمو ،نينانويلاو ،سرفلاو ،فئاوطلا كولمو ةعبابتلا لثم مهرامعأ خيراتو
 نيعدتبملا ءامسأو ،خيراتلا اذه لثم ىلإ مهرامعأو ءافلخلا ءامسأو ،ناَّسغو ،(مخلو)

 مهؤامسأ سانلا رثكأ نع باغو ;مهانكب اوفرع نيذلا كلذ لإ تفضأو ءايشألل
 ءالؤه نأل ،تافصلاو تابنلاو ًماوَضاو عابسلاو ريطلا ءامسأ نم مهؤامسأ ةقتشملا ءامسأو

 مهدحأ مسا تيأر تم ،انمظَن ردص يف انركذ قلا لئابقلا هذه نم مهؤامسأ هذه نيذلا

 بلط نع باتكلا اذه نغتسّلف ةليصف وأ ذخف وأ .وه نطب يأ نمو ،هتليبق تفرع

 يذلا بسحلا ىلع متيو ،هانيمس هب يذلا مسالا ناويدلا لمكتسيلو ،هريغ يف كلذ

 ىلع هللا ىلصو ،ريصّنلا معنو ،ىولا معن وهو ،قفوملاو نيعملا هللاو ،هانمظن كلذل
 .اريثك اميلست ملسو هلآو - ينلا - دمع اندّيس

 لوقل نودصتي نم دحأ مظن نم هنأ حجريو ،ديجب رعاش لإ بسني نأ نكمب ال ،مظنلا كيكرلا رعشلا اذه )٦٣(

 .ةيرعش ةبهوم مش سيلو رعشلا

 .اهتقباس ىلع قدص ام تايبألا هذه ىلع قدصي )٦٤(
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 "ةلقلا حون دلو بعشت باب

 ناطحق قوف ام باسنألا نم ”ركذنال نأ مظنلا اذه ف طرشلا نم انل مدقت دق

 مهنم نيعباتلاو هباحصأ نعو ،هلآو ه ينلا نع تيور يلا ثيداحألل ،ناندعو

 .نيعمجأ مهنع هللا يضر ،ناسحاإب

 قوف ىتأ بسن لك نأ - ملعأ هللاو - اهيناعم جورخو ثيداحألا كلت هجو امنإو

 ناندعو ناطحق نود بسن لكو ،هيف فالتخالا رثكف ،برعلا ريغ نع ىتأ امنإف اذه

 نإ تح ،ممألا نم ةمأ هظفحتت ملام ،مهحاورأ مهظفحت كلذ نوظفحي برعلا نإف

 لخدي الئل ،رهدلا ملق نم مهلعف وهو ،هعفانم ضعب هميلعتك هبسن هدلو ملعيل لجرلا

 اوظفح و ،مههاسحأ كلذب اوطاح ،هتليبق ريغ لإ بستني الو ،هموق ريغ يف مهنم لجرلا
 ناك ام لك كلذ لجأ نمف .َيسَن كلذ يف ىري الو ،كلذ يف ىرن الو ،مهّباسنأ هب

 .صّرَخَتي وه امنإف ناندعو ناطحق قوف

 برعلا وبأ وهو ،ماس :ةعبرأ حون دلو :لاق هنأ بسلا نب ديعس نع يور دقو

 ربربلا وبأ وهو ،ماحو ،ةبلاقصلاو كرتلاو جوجأمو جوجأي وبأ ثفايو ،موَّرلاو سرافو

 .(""{ءالا نم يمصعي لبج ىلإ يوآس] :لاق يذلا وهو ،مايو ،نادوُسلاو طبقلاو

 ة هللا لوسر نأ سابع نبا نع ضلاص يبأ نع ،[هيبأ نع] 9َيلكلا نبا نع يورو
 نأ اويحتساف ةنيفسلا لهأ اهيلإ رظنف ،هنئروع تفشكنا ةنيفسلا يف حون دقر ال :لاق هلأ

 ل و كحضف ماح هيلإ رظنو ك هللا نم هناكل كلذب دحأ هيلع رسجي مل و ،هورُتسي

 حون لإ هللا ىحوأف هبايث هيلع ىوسو ،هرتسف ماق ماس هنبا هيلإ رظن اًملف ،هرّتسي

 داعأ اع.ر فلولا نأ لإ ترشأ دفو أفنآ هركذ ام رركي انه وهو هدالوأو حون ةصق ركذ نأ فلؤملل قبس )٦٥(

 .ةَّرم نم رثكأ ربخلا ركذ

 .فلؤملا هدصق ام فالخ وهو ،ركدن نأ (أا) ف )٦٦(

 )٦٧( ةيآلا .دوه ةروس ٤٣.
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 لإ تروع تدب دقو ،رّست ملف َنايرُغ يلإ ترظن ،ماحاي :ماخ حون لاقف ،كلذب

 مهنم يقب ام نونوكي أيرُع مهلعجو كدعب نم كدلو ةروعو كّئروَع هللا فشك ،سانلا
 .ةمايقلا موي لإ ماس دلو يي َكلللو باتكلاو ةوبنلاو هللا لعجو ماس دلول هللا مهلذأو ،دحأ

 .ةمايقلا موي لإ هلعجي الو ين ثفاي الو ماح دلو نم لعجي ملف مهل هللا باجتساف

 اروطَقو ،نيلامعلاو ،مهرجو ،سيدَجو مسط ماس دلو نمف :يلكلا نبا لاق

 .سانسّلاو ،ناسارُخو ،سرافو ،موُرلاو ،©برعلاو ،شرأر

 ضنابشألاو ،نآللاو ،ةبلاقصلاو ،كرتلاو ،جوجأَمو ،جوجأي ثفاي دلو نمو

 .ليواتبو ،ليواتو ،شراتو ،ديناوسو ،سراتو ،دنبراطلاو

 .يربلاو طبقلاو طّرلاو ةبوتلاو ةَّجَّبلاو نادوُتسلاو شبحلاو جنّرلاو دنسل ماح دلو نمو

 يبا ماحو ماس دلو نم اورشتنا مهلك سانلا نإ :لاق هنأ هبنم نب بهو نع يورو

 لهأ وهف مليوع امأف .روشآو مليوغو مرإو ذشخفرأ حون نب ماس دلوف 6 ""حون

 لهأ نم مهعم نمو ةيمارحلا ةريزحبا لهأ مهف روشآ دالوأ اّمأو ،سوُسلاو زاوهألا

 اداع صوع دلوف .شامو ذوالو رثاجو صوَعو سيدَحو مْنسَطف مرإ دلو امأو .ةريزجلا
 :لوقي وهو فاقحألا ديري هدلوب لع راسف حون نب ماس نب مرإ نب صوع غبا ليبَعو

 داوطألا يذ ضرألا ىلإ اوريس يدانملا اذ توص اوبيج موق اي

 ١`”يداملا حون نبا يَدَج ماسو يداعلا ليوطلا داع نأ ن

 ،داع نب درلخلا دلو نم ناك نم لا ،ميقعلا حيرلاب اوكلهأو فاقحألا اولزنف

 نأ لإ ةكم [دوه] مم لزنو للا مه ا مهنإف ،هتيب لهأو هدلو نم هعم نمو للا دوه مهو

 .تام

 .نميلا ضرأ هدلوب دوه نب ناطحق هنبا لزن ش

 ،ثفايو ماحو ماس :ةثالثلا حون دالوأ نم اورشتنا سانلا نأ ىلع عمجن رابخألاو ،ثفايل ركذ ربخلا ف دري ل )٦٨(

 ٢٦(. فراعلا الثم رظنا) ثفايو ماحو ماس دال أ اهيف ركذ رابخأ هبنم نب بهو نع يور دفو

 هل ةردقم ال ناسنإ لبق نم ةلعتفم ةعوضوم افأ ىلع لدب ام ةيوغللا ءاطخألاو ةك اك رلا نم اهين تايبألا هذه )٦٩(

 .قورف عم ٤٥ ص ناجيتلا باتك ي يهو .ةتبلا رعشلا لوق ىلع
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 ةفحجلا عضاوم اولزنف هدلوب حون نب ماس نب مرإ نب صوع نب ليبع راسو

 مهنم ذاشلا الإ مهفحتجاف ليس مهءاج اهونكس ال مأل ةفحجلا تّيمُس املإو

 ."" )ةفحجلا تَمُسف

 ،كهب برثي تمس ةنيدملاب ليبع نب مرإ نب ليلهم نب ةيناق نب برثي لزنو

 :هيل ري هدلو صعب لاقو .قيلامعلا اهنم مهجرخأف ،ااهورمعف

 ماجسناب اهَضيف تاف ام عج ري لهو ليبع ىلع يدوُج نع اي

 مانس وذ الو خراص الو رفش اه سيلو ابرثي اورَمَع

 ٧١) 'ماجالاب ليسفلا اوفح 9 نيعم ىرجم اهتيل اوُس رع

 ةماميل اولزنف ،حون نب ماس نب مرإ نب رثاج ينبا سيدجو دومث داع نب رثاج دلوو

 نب دولخأ نب حابر نب ديّبَع نب هللا ين دوه داع دلو نمف ۔لاص موي ةفجّرلاب اوكلهأو

 .(٧"حون نب ماس نب مرإ نب رثاغ نب داع نب رثاج نب داع نب حشام نب دوللا

 مرحلا اولزن قيلامعلا مهو ،حون نب ماس نب مرإ نب ذوال نب قالمع ذوال دلوو

 مهلتاق نيذلا قيلامعلا تناك مهنمف ماشلاب هدالوأ ضعب قحلو ،اوكلهأف ،هفانكأو
 همساو فسوي نوعرف مهنمو ارصم ةنعارف مهنمو ،ليئارسإ يبب ىسوم

 نب قالمع نب ورمع نب ناراق نب ةشارأ نب ناورث نب ديلولا نب نايرلا

 .(ةفحجلا) نادلبلا مجعم رظنا ( ٠. ٧)

 جورم ي كلذك يهو ٥/1 ٥ ليلكإلا باتك ىلع ادامتعا اهتياور انححص دفو افنآ تايبألا هذه تدرو )٧١(

 ف ثلاثلاو ناللا نعتيبلا ةياورو .افنآ اهانعم انحرش دقو ۔،(رفش) باوصلاو (رفس) اهيفو ، ٨/٢} ١ بهذلا

 :ل وص ألا

 مالس ود الو خراص الو رفس اهب سيلو ابرثي اورمع

 مامكألاب ليسفلا اوفح غ نيعم ىرجعب اهنيل اوسرغ

 يو حون نبا ماس نب ذشخفرأ نب لاش نب دوه ٨: فراعلا يفف ،نيباسنلا نيب فالخ دوه بسن ي )٧٢(

 ،حون نب ماس نب مرإ نب صوع نب داع نب ثراح نب حابر نب هللا دبع نب دوه وه :بهو لاق :اهنيع ةحفصلا

 .دوه بسن ي نيرابخألا فالتخا )١ / ١٦١) نادمحلا ركذ دقو
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 نب ريس نب ةيواعم نب بعصم نب (سوباق وأ) شوناي مهنمو ،'" "!حون نب ماس نب مرإ نب ذ وال

 امهالكو ،حون نب ماس نب مرإ نب ذوال نب قالمع نب ورمع نب ناراق نب دهاولسلا

 .ىسوم نوعرف ةأرما ديبع نب محازم تنب ةيسآ نايرلا دلو نمو .فسوي مايأ يق اناك

 وهو ،قالمع نب ورمع نب ليله نب ركش نب مييش نب ركب نب ةيواعم مهنمو

 نينس ثالث مهيلع تلاوت أدوه اوبذك ال اداع نأ هثيدح نم ناكو .نيتدارلا بحاص

 لإ مب اوثعب الجر نيعبس مهموق نم اوعمجف ،باحس الو رطم الب حيرلا مهيلع به
 نب ةيواعم مهيلعو قيلامعلا تقولا كلذ يف ةكم ناكس ناكو مل اوقستسيل ةكم

 نب رغصألا داع نب رثَع نب ليق ءاقستسالل مهوهَجو نيذلا نيعبسلا ىلع اوسأرف ،ركب

 نب دعس نب دثرمو لاه نب ميقو حون نب ماس نب مرإ نب صوع نب داع نب رثكلا

 رغصألا داع نب نامقلو يربيخلا نب ةمُهلُجو همالسإ متكي املسم ناك و ، ")ريفع

 ةللا تلأسف ،مارحلا هللا تيب لإ تءاج دهَج اماصأ اذإ برعلا تناكو .ايداع نب

 ،ركب نب ةيواعم ىلع اولزن داع دفو مدق املف .اداس اولأسي ملام ،مهتلأسم مهيطعبف

 ارهش هدنع اوماقأف ،هراهصأو هلاوخأ اوناك مهأل ,ةكمب ذئموي قيلامعلا دّيس ناكو

 نع اوهلف ،مهاينغت ناتدارحجلا امهل لاقي ناتيراج هدنع تناكو ،ةماركلا ةياغب مهمركي

 يلاوخأ كله :لاقو هيلع َقش مهماقُم لوط نم كلذ ةيواعم ىأر املف .ارهش مهموق

 اومَهوت مهرمأ مهيلع تركنأر ائيش مف تلق نإو ،يم مأشأ نآلا داعب ام ،يراهصأر
 :لاقف ،هنالوقت ام وهو ،هب مهاّتنغت نيتدارحجلا لإ هعفدو ارعش لاقف .ينم لخب اذه َنأ

 امامغ انحبصُي ةلا لعل منيهف مق كحيو لياي الأ

 :ضعبل مهضعب لاق تايألا هلمم ناتدارخلا مهنع اًملف .باتكلا ردص يق تايألا هذه ركذ ملقت دقو

 :هنامإ رهظأو دعس نبا دثرم لاقو .هللا نوُعدي اوماقف .مه اوقستستل مكُموق مكثعب ا

 ءامسلا مهلبت ام ًاشاطع اوسمأف مفوسر داع تصع

 .اف يركذ مدقت دقو

 ءامسأو ،ةيبرع ءامسأ مه اوعرتخي نأ الإو ،ةنعارفلاو مجعلا كولم باسنأ اوركذي نأ الإ نويرابخإلا يأب )٧٣(

 .ةيبرع ءامسأ اهنيب سيلو ةفورعمو مهروبقو مهراثآ ىلع ةشوقنم رصم ةنعارف

 .(ج) و (ب) يف امو يربطلا يفن ام تبثأو ،ريفع نب دعس نب لازه نب ميقلو :(أ) ف )٢٤(
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 اوعدف ،ًاليق مهيلع اوسأرو وسري ل مهنأل دفولا نع فلخت همالسإ دعس نب دثرم رهظأ املف
 مهبر هللا اوعلف .نولأس ام اوطعت اولأسا نأ :ءامسلا نم ءادن مهباجأ اوعد انإ اوناكو مهموقل ةللا

 :ءامّسلا نم دانم ىدان مث ادوسو ءارمح و ءاضيب ، بئاحس ثالث هللا ًاشنأف محل اوَقستس او مهموقل

 ترتخا :دان مهادانف ،ءادوّسلا راتخاف .بئاحسل هذه نم كباحصألو كسفن رتخا لق اي

 لإ للا اهرسف كادلو الو ادلاو ال ادحأ داع نم يقبي ال "“١)ددمر ادامر كموقلو كسفنل

 .ميقعلا حيرلاب اوكلهأف ،داع مهو ،مه راتخا نيذلا هموق

 خرف ذخأي ناكف .كلذ يطعأف ،رُسنأ ةعبس رمع لأسف لس :نأ نامقل يدولو

 برعلا هترّيصف ،دَبل هروسن رخآ ناكو ،توي ىتح هدنع لازي الف ،هركو نم رستلا
 :نايبذلا ةغبانلا لوقي هيفو ،دبل رمُعو ،دَبل نم ربكأ :لوقتف لثم
 دبل ىلع "خأ يذلا اهيلع نخأ اولمتحا اهلهأ ىحضأو ًءالَع تحضأ

 .«”باذعلا نم هللا مهاجنأف ،ةريظح يف نينمؤملا نم هعم نمو دوه لزتعاو

 :ليبج نب لهلهملا لاقو

 ديش رلا هقيرط تعبلاو دوه نم تعمس اداع نأ ول

 ديعبتلاو بيرقتلابو اداع ديعولاو دعولاب اعد دقو
ًّ 

 دودخلاو فرونأل ١ ىلع ىهلّو دودجلا ةرئاع تحبصأ ام

 دوفرلا نم دفولا نئج اذام ""ديصولاب داسجأ ١ ةطقاس

 “٨ديبألا دبألل ةثودحأ

 .هللا ءاش نا اندرأ يذلل نيبأو مظنلل حضوأ نوكيل مح اوقأ فالتخاب انيتأ دقو

 .عجسلا ميقتسي يكل ٢١٩/١ يربطلا فام تبثأو ،دمرأ :لوصألا ي )٧٥(

 )٧٦( يربطلا يف يهو افنآ فلؤملا اهركذ نيتدارحلاو ركب نب ةيواعمو داع ةصق ٢١٩/١ هريسفت فو 6٥١٦/١٢

 بهذلا جورمو ٤٥/٢ ١، ص ةيرش نب ديبع رابخأو ٣٣٨.

 .تيبلاو رادلا ءانف :ديصولا ١٤٧/٢. بهذلا جورم ام تبثأو ،ديصولاو :لوصألا يف )٧٧(
 .فالتخالا ضعب عم ١٤٧/٢ بهنلا جورمو ٣٦٠ ص ةيرش نب ديبع رابخأ يف تايبألا )٧٨(
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 حون دالوا لإ دوع
 بيراحنس نب ناعنك نب دورمن لوألاف ،(ةتس) ةدرامنلا :يماطقلا لاق :ةدرامنلا

 ميهاربإ بحاص وهو ءايندلا اوكلم نيذلا ةعبرألا دحأ وهو ء(" أ١ماح نب شوك نب

 ءامسلا لإ دعصيل ،ةفوكلا داوس يف ةيرق يهو ،سرتب حرصلا ب يذلا وهو ةلل

 يف هضرع ناكو اعارذ نيسمخو عارذ فالآ ةسمخ ءامسلا ق ح رصلا عافترا ناكو

 تراط يلا روسنلا بحاص وهو اعارذ نيرشعو ةسمخو عارذ فالآ ةثالث ضرألا

 .توباتلاب

 ليوخم نب ليسمردلا نب برأم تنب نينرق همأو ماح نب شوك نب دورمن يناثلاو

 .العلا سيردإ وهو ظخونخأ نب

 .حون نب ماس نب مرإ نب شام نب دورمُ ثلاثلاو

 .حون نب ماح نب شوك نب بيراحنس نب دورمن عبارلاو

 .حون نب ماس نب ذشخفرأ نب رباع نب غلاف نب اوغرأ نب غ وراس نبدورن سماخلاو

 .حون نب ماس نب ذشخفرأ نب ريتع نب ناظقي نب ضاضّلا نب ناعنك نبدورمن سداسلاو

 .حون نب ماح دلو نم [نورخآلا] ةثالثلاو حون نب ماس دلو نم ةثالثلاف

 وهو طبلا وبأ وهو ،حون نب ماس نب ذوال نب شام نب طيبن :اضيأ [حون] دلوو
 ،قارعلاب داوسلا لهأ مهو ضرألا رمعو ،راجشألا سرغو ،راغألا طبنأ نم لوأ

 .رصنتخب مهنمو

 نب لاش نب رباع نب غلاف نب ناكلم نب ايليإ همساو تا رضلا ذشخفرأ دلو نمو

 حون نب ماح نب شوكدلو يف هللا هثعب.حون نب ماس نب -داشخفرأ لاقيو-ذشخفرأ

 .ميهاربإ لبق نم

 حون دلو ركذ لإ انعجر

 روهشلا وهو حرن نب ماح نب ناعنك نب شوك نب دورمن لوألا :نيهجو ىلع ركذ يربطلا ق دورغ بسن )٧٩(

 نم سيلو ماح دالوأ نم هنأ روهشملاو )٢٣٤/١(، حون نب ماس نب شوك نب ناعنك نب دورغن :اثلاو )٢٨٧/١(

 ١ /٥ ٢١(. بهذلا جورمو ١ /٣٣ ٢ يربطلا رظنا) لباب كولم مه ةدرامنلا نأ ركذي نم نيخرؤللا نمو ،ماس دالوأ
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 نب طوقو ،ماح نب يارصمو ضماح نب شوك حون نب ماح دلو :هبنم نب بهو لاق

 ةبونلا ماح نب شوك نب ناعنك دلوف ،شوك نب ناعنك ماح نب شوك دلوف ،ماح

 راسو .ربربلاو طبقلا ماح نب يارصم دلوو .مهلك نادوسلاو شّبحلاو ناّرفلاو جنرلاو

 .“)هاح نب طوق دلو نم دنسلا و دنلاف ،دنّسلاو دنهلا لزنف ماح نب طوق

 سلدنألا ةلخاد مهنم تلخد تناكو :يسلدنألا بيبح نب كلملا دبع لاق

 .نوّيطوقلا :ةيقب اندنع ملو مهوكلمف

 نب ليوشو ،ثفاي نب رموع :دلوف ، برغملاو قرشملا نيب ام حون نب ثفاي لزنو

 وأ) ثفاي نب ناجربو ،ثفاي نب جوجأيو ،ٹفاي نب جشامو ،ثفاي نب شرتو ،ثفاي

 دلوو ،ةبلاقصلا ثفاي نب رموع دلوف ،ثفاي نب شاريقو ،ثفاي نب يرامو ،(ناجرج

 يرام دلوو ،جنرفإلا ثفاي نب ناجرج دلوو ،قرافألا مهو ،نابشألا ثفاي نب ليوش

 ثفاي نب جوجأي دلوو ،ناسارخ لهأ ثفاي نب شاريق دلوو ،نادُسَه ثفاي نب

 .ريثك رشب مهو ،جوجأم

 .مورلا ضرأ - قرافألا مهو - نابشألاو ناجربو ةبلاقصلا لزانم تناكو
 ءامّسلل كي هللا لاق اًملف .ناكلم ةنيفسلا يف حون مم ناكو :هبنم نب بهو لاقو

 ثعبف .ضرألا ربخب كيتأي أريط تكبا :حونل الاق ،٨"كءام يعلبا ضرأللو كءام يعلقأ

 ثعب أطبأ املف .اهنم لكأي اهيلع سبتحاف ،ءالا ىلع تفط ةفيج دجوف ، بارعلا حون

 نب ماح دلو نمو ٢٠٥/١: يربطلا يفف ذ افنآ هضعب لإ ترشأ رداصملا نيب فالخ ماح دالوأ دادعت ف )٨٠(

 نب دورمن وهو ،دورمغن مهنمو ،برغماو قرشملا ف لحاوسلا لهأو ،دنسلاو ،دنلاو ،نارفو ،ةةشبحلاو ،ةبونلا :حون

 ماح نب طوق امأف ،ماح نب طوقو ضماح نب ناعنك و ،ماح نب شوك :ماح دلو ٢٦: فراعملا يفو .ماح نب شوك

 نازفلاو جنزلاو ةبونلاو نادوسلا سانجأف ،ناعنكو شوك امأو ،هدلو نم اهلهأف .دنسلاو دنلا ضرأ لزنف راسف

 .امهدالوأ نم ربربلاو طبقلاو .ةشبحلاو ةواغزلاو

 شوك دلو نمو ضماح نب ملرصمو ،ماح نب ناعنكو ،ماح نب طوقو ،ماح نب شوك ١٣٧/١: ليلكإلا يو

 .نادوسلا سانجأو ةواغزلاو جنزلاو نازفو ةبونو نواسألاو تح :ناعنك دلو نمو ،دنبلاو دناو ةشبحلا

 ليلكإلاو ٢٦، فراعملاو ٢٠٦/١، يربطلا رظنا) .ثفاي دالوأ دادعت ق كلذك فالخ رداصملا نيب )٨١(

 ١٤٢/١(.

 .{ءالا ضيغو يعلقأ ءامس ايو كءام يعلبا ضرأاي ليفو) ٤٤(: ةيآلا ،دوه) لاعت هلوق لإ ريشي )٨٢(
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 .نيطب كلتأت اهذُذرا :ناكلملا هل لاقف ،ةقرو اهعمو تلبقأ نأ ثبلت ملف ،ةمامحلا

 رسحني ةعقر ناك ضرألا نم اناكم َئدوجلا ىلعأ ف تدجوف ،ناكملا ىلإ تعجرف

 :ناكلملا لاقف .حون ىلإ اه تبهذف ،أنيط هنم تذخأف ،هيلع وفطي مث ةّرم ءاملا هنع

 مهنيب عرقأو ،كينب نيب همسقاف ،اهلك ضرألا نازيب كنأ دق “”اإف ،هئزو ف رعا

 هقكب اهنم ذخأف ، ثفاي مهس جرخف.نازيملا ةفرعمو ماهسلا تناك ذئموي نمف ،ماهّسلاب

 نزو مث .ماسل يقبام ناكف ،ذخأ ام هقكب ذخأف ماح مهس جرخن مث .ذخأ ام

 يقبامو عبرلا هدجوف ماح هذخأ امو ،عبرلا هدجوف ثفاي ذخأ ام كلذ دعب “[حون]

 نم ،ضرألا عبر ماحل ناكف ةنيطلا كلت ىلع ضرألا مهنيب مسقف ،فصّتلا هدجوف

 لإ ضلينلا هب طاحأام لإ ،يبرغلا رحبلا لإ “"ةنيتأ ضرأ لإ ةيردنكسإلا لإ ةجنط
 هيف تراصف ،دنّسلا ىلإ ،دنلا ىلإ ،ةشبحلا ضرأ لإ عجار دتري مث ،ةيردنكسإلا لخدم

 .ربربلاو نادوسلاو شبلاو طبقلا ةي

 لإ ،ةينيطنطسقلا ىلإ كانهام ىلإ ،مأشلا رب عم ةيردنكسإلا نم ثفايل راصو

 نود ام ىلإ ،جوجأمو جوجأي ىلإ ،كرتلا ىلإ ،ةبلاقَّصلا ىلإ سلدنألا ىلإ ،ةّيمورلا

 .ةريزج ا

 مامأام ىلإ ،ةريزحلا ىلإ ،كلذ ءارو ام ىلإ ،نيطسلف لإ ةيردنكسإلا نم ماسل راصو

 جوجأي لابج ىلإ ،ةريزحلا لابج نم قرشملا ىلإ نميلا ىلإ ،زاجحلا ضرأ ىلإ ،كلذ

 ناسارخو زاوهألا رخآ لإ ،سمشلا علطم لإ ،نبّصلاو دنسلاو دنلا رحب لإ ،جوجأمو

 .هتيرذو ماسل ،}داع دالبو ،سرافو قارعلاو

 .هنإف :لوصألا ف )٨٣(

 .قايسلا اهيضتقي ةدايز )٨٤(

 .هنيبتأ م رخآ ظفل نع فَّرغ هلعلو ،مسالا اذب عضرم فرعيال ) ٥ ٨)
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 ّ ع ع ٠ ء :

 نهئاماو حون نئانك ركذ
 خارفلا تمن مامحلا جرب اياوز يف نبتك اذإ حون نئانك ءامسأ نأ يلكلا نبا نع يور

 بلحم ماس ةأرما مساف ،لاق امك دجوف كلذ بّرُج دقو ،تافآلا نم تملسو

 .تاتفدر ثفاي ةأرما مساو ،اشن وندأ ماح ةأرما مساو "ادوج

 تناك لب ،قاحسإ نب صيعلا دلو نم اهلك مورلا تسيلو :هبنم نب بهو لاق
 لثم نيينانويلا ءامكحو ردنكسإلا مهنم ،نوّينانويلا مهو ،ميهاربإ لبقو هلبق مورلا

 ظصيعلا دلو مهيلإ جوزت نكلو ،ثفاي ورج مهو ،سيلاطوطسرأ و سوميلطب

 لإ مهفارشأو مهتربابج نيينانويلا نمو .هيلإ اوبسنف مهيلإ هدلو رثكو ،مه اوطلتخاو

 .ملعأ هللاو كاذه انموي

 .ليواتب تنب بيلص ج روزت اماس نأو ،بلغ جوزت ًاماح نأ اتلاح ون دلو ق افنآ ركذ )٨٦(
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 ناطحق دلو راشتنا ركذ

 مهلسر اوبذك نه ، ممألا كلت نم ناك نمو دومثو داع تكلهأ ال :لاق

 مرإ نب صوَع نب داع دلو نم اوناكو ،مه ادب يذلاب ةحيصنلا كي هللا ىلع اودر امو

 مهنم يقب ناك نم ألإ اوضرقناف ،حون نب ماس نب مرإ نب ذوال دلوو ،حون نب ماس نب

 ناطحق هدلوو نينمؤملا نم هعم نمآ نمو لل دوه مهتيقبو ،نينمؤملا عم هللا ركذ نع

 مسط نم ًاضيأ يقب نم ةيقب نمو ،داع نب دولخلا دلو نم مهو ،هعم نمآ نمو

 يق دومو داع دعب نم كلملا تبثو ،نيرحبلا لإ ةماميلا مهدالب تناكو ،سيدَجو

 نب دولخأ نب دوه نب ناطحق دلوف مهلك نميلا وب أ وهو ،هدلوو دوه نب ناطحق

 نب تومرضحو ،ناطحق نب برعي حون نب ماس نب مرإ نب صوَُع نب داع نب دولخلا

 نميلا لئابق تعرفت املو ثعلا برعي مساو ،ناطحق نب ضاضم همساو ،ناطحق

 اولزنف مُهرُج '"""تراس ،نميلا نكسو ةيبرعلاب ملكت نت برعيو ناطحق نب مهرُج و
 نب ورمع نب رغصألا ضاضُم نب ثراحلا ةكمب مهكولم رخآ ىلإ امب اوناكف ةكم

 وهو ؤ مهرج نب ب س يه س م اظ نب بيقرلا نب دعس نب ورمع نب ربكأل ١ ضاضُم

 :اهيلع يكبي ةكم نم جرخ نيح لئاقل
 رماس ةكمب رُمسَي ملو سينأ افصلا لإ نوجحلا نيب نكي مل نأك

 "اوعلا دودباو يلايللا فورص نداباف اهلهأ ايك نغ ىلب

 : ليوط رعش يق

 نم لوأ وهو ، يمرجلا ثراحلا نب مهر نب منغ نب نيصحلا نب ىعفألا مهرج نمو

 مهيبأ ثاريم يف اوفلتخا نيح َدَعَم نب رازن خب نيب مكح يذلا وهو ،برعلا نيب مكح

 لوسر ىلع امدق ناذللا بقاعلاو دّيسلا ىعفألا دلو نمو .هيف باوصلا هجو اوفرعي مل و

 .(اف) باوج يه (تراس) نأل (مث) فذب ميقتسي مالكلاو تراس مث :لوصألا ف )٨٧(
 ن ضاضم لإ رداصلل ضعب ف بسنت تايبألاو ،مارحلا تيبلا نم بيرق ناكمو ،ةكم ىلعأب لبج :نوجحلا )٨٨(

 يربطلا :رظنا يمرخلا ضاضم نإ ثرالا نب ورمع لإ بستو (نوجح) ذدلبلا مجعم يف تايبألا ةمتتو .يمهرحلل ورمع

 .اهمامتب تايبألا اهيفو )١١٤/١( ةيوبنلا ةريسلاو )٢٨٤/٢(،
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 .امهدفو ن ا هللا

 مإ ليقو اوف دقو ،حون نب ماس نب مخض دبع ونب ذئموي فئاطلا ناكس ناكو

 :كلذ يف يدزألا يداح لوقي مهو ،َبرعلا باتكلا اوعضو اوناك
. 

 تسلأل ا وصلخ هوج ول ١ ضيب مهتبسن اذإ مخض نب دبع

 “”برعلا ةجف طخلا نيف مهطل ًاقطنم اوعدنبا

 .ريمح يف امهدادعو ،ليلق امهو شةنابثو ثراحلا ًأضيأ ناطحق دلوو

 نب مهف ب نم ،نويقألا نم ،ناوفص نب ةلظنح ناطحق نب ثراحلا دلو نمف

 ع رز يبأ نمايو ملسأو نامدقو ليوعر لإ هللا هلسرأ ناكو ،ناطحق نب ثراحلا

 اعيمج اوكلهف ،رثب يف هوحرطو هولتقو هوبّذكف ،لا مهركذ نيذلا سرلا باحصأ مهو

 نامدقو ليوعرو ت س لا لهأل نيع تكب
 “'”ناطحق يلا راصنأو عرز يبأ ملسأو

 يهو ،ناندع نب َدَعَم مأ هدلو نمف ،ناطحق نب رغصألا مُهرُج وهو ،مهرُج نمو

 ."ةنيكس نب هّوَد نب ةمهلج نب بشوح تنب ةنعام

 لواقألا نمو ،لواقألا مهنمو .تومرضح ي هدلوو ،ةةيواعم اضيأ ناطحق دلوو

 ضحصأ باسنألا باتك ةياورو ،انه اهنع ةفلتخ هيف نيتيبلا ةياورو ١٤٣/٢، بهذلا جورم يف ناتيبلاو ربخلا )٨٩(

 ١٢/١٥. ناغألا ف لصفم ورمع نب ضاضمو مهرح ربخو

 )٩٠( ليلكإلا يفام تبثأو (عرز وبأ) و (ليوع) :لوصألا ف ١٩٧/١.
 اداعوأإ لاعت هلوق وهو ٣٨ ةيآلا ،ناقرفلا ةروس يف لوألا :نيعضوم يف سرلا باحصأ لاعت هللا ركذ )٩١(

 مهلبق تبذك ] لاعت هلوق وهو ١٢( ةيآلا ،ق) ةروس يف ااثلاو :؟أريثك كلذ نبب أنورقو سرلا باحصأو درمو

 الوسر مهيلإ لسرأ هللا نإ لاقي موق ،َسرلا باحصأو رئبلا :ةغللا ف َسرلاو ،[دوغو َسرلا باحصأو حون موق
 ٨٨/١٣. يريونلل برألا ةياغ ف لصفم مهربخو .هللا مهكلهأف ،هولتقو هوبذكف ،ناوفص نب ةلظنح ها

 امهّمأو .ةعاضقو أرازن ناندع نب دعم دلو :(٥ص) يريبزلا بعصملل شيرق بسن يو ،لوصألا يف اذك )٩٢(

 يلكلا نبال بسنلا ةرهمج يفو= -،مهرُخ نب َبُد نب يدع نب فوع نب رماع نب ةمهلُح نب مشوح تنب ةناعُم
 سيدح نم ،بحلح نب مهللا تنب ددهم :مهمأ ۔..ئيعلاو بأ ثيًلاو ادعم ناندع دلو ٦٧/١: جارف قينفحت

 نب مشوج تنب ةناعُم يه (٠٧ص) يلكلا نبا دنع ةعاضقو رازن مأو دعم مأ بسن ف لوصألا ام فلاخي اذهو

 .مهرج نب ةَّوَد نب ةينيله نب ورمع نب ةمهلح
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 نب [قورسم] ترومرصح تيبو ،بركيدعم نب ةعيبر نب ىَجَّر لاو ريثك نب دوسألا )٩٣)

 :ىشعألا هيف لوقي يذلا رجُح نب لئاو

 "ااو نب قورسم تلقف تح دم نم ةيمس تلاق

 :لوقي يذلا رمش وبأ :مهنمو

 بضَّقلا ةروس ترتعا ام اذإ يطوَّس ام دشأ ال ضرأب ماقا فيك

 ““ليأ ناك هاشنأ يذلل ئرما دلو هلئاس تنك نا بحرم ىوز ع

 ثدحلا ديلولا نب ةيقب مهنمو ،ةعيه نب ةبقع نب ةعيه نب هللا ديبع تومرضح نمو

 .ابسن
 لوأ هنأل برعي يمُس اغإو ،ثّعَرَلا هل لاقيو ،رباع همساف ناطحق نب بري امأف

 ، بُجشَي برعي دلوف . نايرسلا لإ يبرعلا ناسللا فارحنا دعب ةيبرعلاب ملكت نم

 . بجشي يمس امنإو ، رماع همسا لاقيو ، س دبع همساو { ابس بجشي دلوو

 (انه عطقنم مالكلا)

 ماقأ هنأو ،ةنس نيسمخو ينامث نب اوهو ةكمب يقوب الاص نأ معزي نم ملعلا لهأ نمو

 ."ةنس نيرشع هموق ي

 نم دهعلا كلذ نم مهيف كلا لزي ل و ،دوه نب ناطحق دلو يف كللا تبثو : لاق
 مالسإلاب هللا ءاج نأ ىلإ رباك نع أرباك كلذ نوثراوتي هدلوو ناطحق نب برعي ندل

 .مالسلاو ةالصلا لضفأ هيلع أدّمع هين ثعبو

 هدلوو ماس نب ذشخفرأ ركذ ىلإ عجرن
 لاش دلوف ،لاش وهو الجر - ماس نب ذاشخفرأ لاقيو - ماس نب ذشخفرأ دلوو

 ،همايآ ف تمّسق ضرألا نأل كلذب يمس امنإو مساق ةيبرعلاب همساو ،خلاف لاقيو ،غلاف

 .ىشعألا تيب نم ةصلختسم ةفاضإ )٩٣(

 .ناويدلا يفام تبثأو ،ةيمأ تلاق :لوصألا فو ١٥٦، ص ىشعألا ناويد )٩٤(

 .هيف باوصلا هجو لإ دتهأ ل و لوصألا يف هطبض برطضم تيبلا )٩٥(
 .مهنم سيل لاصو ،ناطحق دالوأ نع ثدحتي وهف ،هلبف اع. هل ةلصال انه لاص نع فلؤلا مالك )٩٦(

- ( ٢٣٢٠ 



 نب برعي مايأ ي ةنسلألا تلبلبت::لاقير ،همايأ ف تلبلبت ةنسلألا نإ لاقيو

 نم هعبتا نمو هدلو ق جرخف ،لبابب ةنسلألا تلبلبت نبح ةيبرعلاب هلل ا هقطنأف ،ناطحق

 نب ماس نب مرإ نب رباع نب دو تناكو .اهب أكلَم ناكو ،نميلا ضرأ لإ قارعلا دالب

 ."ناك ام مهرمأ نم ناك نأ لإ ،هدلرو هدي تحت نم كولم حون

 دلوف ،رباع لاش دلوف لاش وهو ،غلاف ريغ رخآ أنبا ذشخفرأ ذلو :مهضعب لاق

 ،بُرعي ناطحق دلوف ،ناطحق نب لاش نب رباع نب دوه وهو 6 ونلا ًادوه رباع

 نم لوأو ،نمبلا كلَم نم لّرأ ناكو ،نميلا ضرأ هدلوب ناطحق لزنف ،ثّصَرلا همساو

 رثكألا مهو :مهضعب لاقو .هدلو نم كولملل لاقي امك ،نعللا تيبأب هيلع ملس

 نب دولا نب دولخأ نب لاش وهو 9 ا ديبع نب دوه وه لب - ءاملعلا نم روهمجلاو
 روهمجلاو دمتعملا هيلع يذلا لوقلا وه اذهف ،حون نب ماس نب مرإ نب صوَع نب رباع
 .ملعأ هلل او ،عاملعلا نم

 هدلو نمف ،اكلَموهو ،غلاف نب اوغرأ) حون نب ماس نب ذشخفرأ نب غلافل دلوو

 دلو يق هللا هثعب «(حون نب ماس نب ذشخفرأ نب غلاف نب اكلم نب ايليإ همساو رضا

 .ميهاربإ لبق نم حون نب ماح نب شوك

 )١( يربطلا رظنا ٥/١ ٢٠.
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 .هيلع هللا تاولص ،ليلخلا مي ميهاربإ ركذ

 ٥دل ؤ ر اتنا و

 .يبلكلا لاق اذكه ،هبقل رزآو ،خرات هعساو ،رزآ نب ميهاربإ وه :بسنلا لهأ لاق

 ميهاربإ ةاروتلا ي وهو ،نآرقلا يي رزآ نب ميهاربإ :لاق َىظَرقلا بعك نب دمحم نعو

 .٠ارزآ نب ميهاربإ اولاقو ،خرات نب

 مالسلا امهيلع ،ميهاربإ نب ليعاإ ركذ

 «هدلو راشتناو

 نب غرراس نب روحان نب خرات نب ميهاربإ :وه )٢٣٣/١( يربطلا يق ليلخلا ميهاربإ بسن )١(

 ةبابنلار ةيادبلا يو ،حون نب ماس نب ذشخفرأ نب نانيق نب خلاش نب رباع نب غلاف نب اوغرأ

 ذشخفرأ نب لاش نب رباع نب غلاف نب وعار نب غوراس نب روحان نب خرات نب ميهاربإ :/ ١

 نع فلؤملا ثيدحر .اهدعب امور ٢/١ ماشه نبا ةريس يف كلذك هبسن رظناو ۔حون نب ماس نب

 ةحفص نيتس ءاهز يربطلا خيرات ف قرغتست اهدحو ميهاربإ ةصقف ،زاجيإلا ةياغ يف هدلور ميهاربإ
 مدآ رابخأ ي لوقلا لعف دقف ،هباتك ردص يف فلؤلا هيلع ىرح ال افالخ )٢٣٣/١-٢٩٢(

 عضر هدصق نأل هباتك يف اش عضرم ال هدلرر ميهاربإ رابخأ ي ةلاطإلا نأ دحو هلعلو ،حونر
 .خيراتلا ف ال باسنألا يف باتك

 ضرأب نيدمو ندم ماقأو :رهر قباس مالك نع عطقنم مالك لوصألا يف ناونعلا اذه يلي )٢(

 :رهر ،لوصعألا يق تبلا مالكلل قباس وهو ليعامسإ ةدالو نع مالك ٣١١/١ يريطلا يفو ،نيدم

 ناكر ،قاحسإر ،ةيطبق يهو ،رحاه همأو هدلو ربكأ وهو ،لبعامإ ايقل ميهاربإل دلور :لاق))
 نب ب عاش ن .ب رباع نب ناف نب نب اوغرأ نب غ وراس نب روحان نب ليوتب ةنبا ةراس همأو ،رصبلا ريرض

 تنب اروطنق مبمأو ،حوسر ،قبسأو ،نارمإو ،ناسقير ،نيدمو ،ندمو ،حون نب ماس نب ذشحنفرأ

 لوصأل ا ف تبثم وهام مالكلا ا اذه يلير ((ةكع. هونب قحلف ناي امأف ،ةدئابلا برعلا نم ،ررطقم

 .ضعبب هضعب مالكلا لصتي كلذبر
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 اولاق ر ذ دالبلا ي مهرئاس ىضمر ك هب تيمسف ،نيدم ضرأب ندم ماقأو هدلو راسو

 ةبرغلا ضرأب لزنن نأ انترمأو ،كعم قاحسإو ليعام٨إ تلزنأ ،انابأ اي :ميهاربإل

 ارناكف لك ل ١ ءاسأ نم اها مهملع : لاق . رمأ كلذب :لاق ! ةشحرلاو

 .ناسارخ لزن نم مهنمف .نورَصنيو هب نومستسي

 تنب اروطنق امهادحإ برعلا نم نيتأرما ةراس دعب ميهاربإ جوزت :مهضعب لاقو

 8ريهزأ تنب )روجح امهنم ىرخألاو ا انركذ نيذلا مهر ،ننب ةتس هل تدلوف ا ناطتي

 ُ ا
 .")سفانو ،ناطرولو ،ميمار ،خروشر ناسيك ننب ةسخ هل تدلوف

 مث ،مهرج نم لاقير ،قيلامعلا نم ٥ رما جوزت ميهاربإ نب ليعامسإ ربك ذ : لاق

 ضاضم تنب ةدّيسلا ا لاقي ناطحق:نب مهرج نم ىرحأ جوزت مث٬هيبأ رمأب اهقلط

 ،دوه نب ناطحق نب مهرج نب يب نب يه نب ملاظ نب بيقرلا نب دعس نب ورمع نب

 ةبتع كل تيضر دق :ءاج اذإ كجوزل يلوق :ةكم مدق نيح ميهاربإ اف لاق قلا يهو

 ."كباب

 ) ليعاماإ نب رديقو ا ليعاهإ نب تن : محر يمهرجلا ورمع ضاضُم تنب ةديسلا

 ليعامسإ نب عمسمو ،ليعامسإ نب اشيمو ،ليعامسإ نب ليدأو ،ليعامسإ نب نامديقو

 )١( يرطلا يام تبثأ دقر يهأ تنب نوجح :لرصألا ف ٣١١/١۔

 تنب ةراس تتام الرر)) :يتأيام درو ٣٠٩/١ يربطلا يف قباس ريخ يفو ١/١ ٣١ يرطلا )٢(

 ةنس هل تدلوف ،نييناعنكلا نم ةأرما ،نطقي تنب اروطق اهدعب ميهاربإ جّوزت ميهاربإ ةجوز ،ناراه

 نب حوسر ميهاربإ نب قبسيو ميهاربإ نب نايدمو ميهاربإ نب نارمزو ميهاربإ نب ناسقي :رفن

 ال لاقي نييناعنكلا نم ةأرما ميهاربإ جوزترر)) ٣٣: فراعلا يفو ،((ميهاربإ نب رسبو ,ميهاربإ

 "ضعب يف فالتخا تاياورلا نيبو ،((اروحح اه لاقي ىرحأ جوزتو رفن ةعبرأ هل تدلوف اروطق

 :ثلاث يقر نطقي تنب اروطق :رخآ يفو ،روطقم تنب اروطنق :يه ربخ يف ميهاربإ ةأرماف ءامسألا

 .حصأ تاياورلا يأ قيقحت لإ ليبسالو ،ناطقي تنب اروطنق
 )٣( فراعلاو ۔١/٤١٣ يربطلا يف رخلا ٣٤,، ةياهنلاو ةيادبلار ١٩٢/١، رثألا نباو ١٢٥/١،

 .قورف عم
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 سيقتر ،ليعامعإ نب امهيطر ،ليعامإ نب روطقر ،ليعامسإ نب رزآو ،ليعامسإ نب امدو

 .("ليعامسإ نب

 :اشيم يو ،كابدأ :ليدأ يو ،تبان :تل يقر ،راديق :رديق يف مهضعب لاقو
 .رامد :امد"يفو ،ماشيم

 .ليعامسإ يب هلل ا رشن ليعامسإ ينبا رديقو تبن نمو
 ،رديق دلو نم وه :لوقي مهضعب ،َدَمَم نب رازن بسن يف نوفلتخي نوباّسنلاو

 هيلو من ،هدعب تيبلا يلوو ليعامسإ ركب تبن ناكف ،تبن دلو نم وه لوقي مهضعبر

 هللا تاولص ،هدلوو ميهاربإ ناكو . همأل تبن دَج َىمهرلا ورمع نب ضاضم هدعب

 نب اوهو ،ليعامسإ هب ملكت نأ ىلإ ،يبرعلا ناسللاب نوملكتي الو نييناربع مهيلع

 نب مهرج نم كلذ مّلعت ناكو ،ةنس ةرشع سمخ لاقيو ةنس نيعبرأو ىدحإ

 .ناطحق

 ف نفدو ،ةنس نيثالثو ًاعبسو ةئام هيلع للا تاولص ليعامسإ شاعر :لاق

 .رجاه هّمُأ هيف تنفد يذلا "”رجحلا

 هيلع هللا تاولص ،ميهاربإ نب قاحسإ ركذ

 نب صنع هل تدلوف ،سايلا نب ليئوتب تنب اقفر ةلا ميهاربإ نب قاحسإ حكنو

 نب تبان ٣١٤/١: يربطلا يف مهؤامسأ ،ادلو رشع دحأ انه ليعامسإ ءانبأ ددع نأ ظحالي )١(

 نب امدو ،ليعامسإ نب عمسو ،ليعامسإ نب اشيمر ،ليعامسإ نب ليبدأو ليعامسإ نب رديقو ،ليعامإ

 نب امطر ،ليعامسإ نب سيفنر ،ليعامسإ نب روطرر ،ليعامسإ نب ددأر ،ليعامإ نب سامر ،ليعامإ

 ،ظافلألا هذه ريغب قفتت دق ليعامسإ دلو ءامسأ نأ يربطلا ركذو ،ليعامسإ نب نامديقو ،ليعامإ

 اصردو شامر عمسمو اشيمو ليزأو رذيقو تبان :قاحسإ نبا نع ١٩٣/١ ةياهنلاو ةيادبلا يفو

 حاحصاإلا) ةاروتلا يو .مهئامسأ طبض يف رداصملا نيب قافتا الف كامذيقو اميطر شبنو روطيو رزآو
 ،تريابن :ينآلا وحنلا ىلع نويناربعلا مهقطني امك ليعامسإ دلو ءامسأ تدرر (نورشعلاو سماخلا

 .ةمدقر «شيفانو ،روطير ميتو ،رادّحو ،اًسَمو ،ةمودو ضعامشمو ،ماسبمو ،ليدأو ،رادينو

 ليا ليعامسإ اهنبار رجاه رق هيف ةبعكلا يق عضوم :رجحلا )٢(
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 جرخ ذ امهربكأ ناك اصع نإو ،كدحاو نطب ى نيمأوت قاحسإ نب بوقعيو ّ قاحسإ

 ارب ت قاحسإ شاعر .بوقعي يمسف ،هقنعب ةقلاع هديو ،هدعب بوقعي جرخ مث الوأ صيبلا

 .)ميهاربإ اهارتشا قلا ةعرزملا يف هانبا هربق تام اّملف ،ةنس نينامثو ةئام

 مالىىلا مهيلع ،٥هدلوو قاحسا نب بوقعي ركذ

 نب ليوتب نب نابل تنب ايل هلاخ ةنبا ليئارسإ وهو قاحسإ نب بوقعي حكنو

 يرالو ،بوقعي نب نوعميشو ،هدلو ربكأ ناكر ،بوقعي نب ليبور هل تدلوف ،سايلإ

 لبق دقو - ،بوقعي نب رخسيو ،بوقعي نب نولابزو بوقعي نب اذوهيو “بوقعي نب

 .""بوقعي تنب ةنيدأو - رخشي

 نب ليوتب نب نابل تنب ليحار اهتخأ ىلع بوقعي فلخف ،نابل تنب ايل تّفوت مث
 .دادش ةيبرعلاب وهو ،بوقعي نب نيماينبو آلا بوقعي نب فسوي هل تدلوف سايلإ
 نب ناد :رفن ةعبرأ ةةهلب ىرخألا مساو ،ةةفلز امهادحإ مسا نيتيرَس نم هل دلوو

 رنب ناكف بوقعي نب ريشأو ،«(بوقعي نب داجو) ،بوقعي نب يلاتفنو ،بوقعي

 .«ًالجر رشع يثا بوقعي

 رهصي نب نارمع انبا {مالسلا امهيلع ،نوراهو ىسوم :بوقعي نب يوال ييب نمف

 (نيوكتلا) ةاروتلا (وسيع) مسا صيع ىلع نويناربعلا قلطير ٣١٧/١. يربطلا رظنا )١(
 رصيع ٤/١ ١٩: ةياهنلاو ةيادبلا فر .وصيع ٣٨: فراعملا يفر ،(نورشعلار سماخلا حاحصإلا)

 .صيعلا :برعلا هيمست يذلا وهو
 .ةاروتلا يف كلذك وهر ٠. ٤، فراعملا يف اذكر ،نابال ١٩١/١: ةياهنلار ةيادبلا ي )٢(

 ،نيبرؤَر :نييناربعلا قطن قفو (نوثالثلاو سماخلا حاحصإلا) نيوكتلا ةاروتلا ف بوقعي ءانبأ )٣(

 بهللا جورم يو ،نيماينبو فسوي :ليحار انبار ،نولوبزو ،ركاّسبو ،اذوهيو ، يرالو ،نرعمشو

 نوعشر راشاو ناكو يلاتفنو نادو نيماينبو فسريو نولوبوزو رخاسيو اذوهيو يرال :/ ١

 .ليبررو

 .ةاروتلا ف كلذك رنهو ،ريشأ ١٩٥/١: ةياهنلاو ةيادبلا ف )٤(
 )٥( يربطلا رظنا ٣١٧/١.
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 نب نرراق امهمع نباو)'" ،ميهاربإ نب قاحسإ نب بوقعي نب يوال نب ثهاق نب

 نب فسوي نب :مو ،(قاحسإ نب بوقعي نب يوال نب ثهاق نب رهصي نب براخ

 .""بوقعي نب فسري نب ميهاربإ نب نون نب عشوي :بوقعي

 دابع نب ٣) "شبأا ن نب نب ،مالسلا امهيلع ،كدواد نب ناميلس : :بوقعي نب اذوهي ێب نمو

 نب ضراق نب روصح نب مرإ نب ناديبع نب ةميخل نب ناميلس نب ميري نب روضح نب

 سراف نب دوسألا نب نابزرملا نب سراف ونب مهو ،سرفلا :مهنمو .'"بوقعي نب اذوهي

 اميف هبف فردالتحخنالا ركذ ىضم دقو ،كلذ ريغ سراف ق ليق دقو . .بوقعي نب اذوهي نب

 .هتداعإو كلذ ريركت نع ێغي امو مدقت

 قاحسإ نب صيعلا ركذ
 ميهاربإ نب ب ليعامسا تنب ةمسب هّمع ةنبا ،مالسلا امهيلع قاحسإ نب صيعلا حكنو

 ًالجر مورلا ناكو دلجلا رعشأ رجأ الجر صيعلا ناكو صيعلا نب مورلا هل تدلوف

 نب ثهاق نب نارمع نب ىسوم ٤٨/١: بهللا جورمو ٤٣، فراعلا يف !ا ىسوم بسن(١)

 نب يوال نب رزاع نب ثهاق نب نارمع نب ىسوم ٢٣٧/١: ةياهنلاو ةيادبلا فو ،بوقعي نب يرال

 8رهصي ثهاقل دلو مث ..قهاق يرال دلوو ٣٨٥/١: يربطلا فو ميهاربإ نب قاحسإ نب بوقعي

 .ةتخاب اهمسا ناك ليقو ،دلؤ. وي :.؟ تناكر ۔ىسوم نارمعل دلو مث ..نارمع رهصيل دنول مث

 ثهاق نب نارمع نب ىسوم ٤٨/١: بهذلا جورمو ٤٣، فراعملا يف ةيل ىسرم بسن )٢(

 يوال نب رزاع نب ثهاق نب نارمع نب ىسوم ٢٣٧/١: ةياهنلاو ةيادبلا قو ،©بوقعي نب يرال نب
 ثهاقل دلو مث ..ثهاق يرالل دلرر ٣٨٥/١: يربطلا فر ،ميهاربإ نب قاحسإ نب بوقعي نب

 اهمسا ناك ليقو ،بب خروي همأ تناكو ،ىسوم نارمعل دلو مث ..نارمع رهصيل دلول م ،رهصي

 .ةتخاب

 نب بوقعي نب فسوي نب ميئارفأ نب نون نب عشوي ٣١٩/١: ةياهنلاو ةيادبلا ف عشري بسن )٣(
 .ىسي ٦: حاحصألا ،لرألا ليئومص رفس ٬ةاروتلا يفو ،قاحسإ

 ديوع نب اشيإ نب دواد نب ناميلس :ركاسع نبا نع ١٨/٢ ةياهنلار ةيادبلا يق ناميلس بسن )٤(

 .بوقعي نب اذوهي نب صراف نب نورصح نب مرإ نب باد انيمع نب نوشخ نب نوملس نب رباع نب
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 5 رفصألا ب مورلا تيمس كلذ لجأ نمف ،ةرفُمصلا ديدش ،ضايب ي رفصأ

 ربق دنع ةعرزملا ي انفذو ،بوقعي رمع كلذكو ،ةنس نيعبرأو اعبسو ةئام صيعلا

 نا امهيبأ

 تناك دق ،قاحسإ نب صيعلا دلو نم اهلك موّرلا تسيلو :هبنَم نب بهو لاق

 لشم نيينانويلا ءامكحو ردنكسالا مهنم ،نوينانويلا مهو ،ميهاربإ لبقو هلبق مورلا

 صيعلا دلو مهيلإ جوزت هنكلو ،ثفاي دلو نم مهو ،سيلاطاطسرأر سوميلطب

 ضنينرقلا وذ وه ينانويلا ردنكسإلاو .هيلإ اوبسنف ،مهيف هدلو رثكف ،مهب اوطلتخاو

 يذلا وهو ،نيينانويلا نم وهو رصم كلم سوفليف وهو ، سوبليب نب ردنكسإلا وهو

 6ماكحألا بحاص مجنلا رصم كلم ،سمره دلو نم هنإ لاقيو ةيردنكسإلا ىنب

 يمور نب ،نوطيم نب ،سدره نب ،سمره نب ،رصم نب سوبليب نب ردنكسإلا وهو

 نب سوبليب نب ردنكسإلا وه :لاقيو ةوا حون نب ثفاي نب نانوي نب نطيل نب

 وهو ،رفصألا نب ، يمور نب ،ليفوت نب ،طيوب نب ،ةيمور نب ،نوجرس نب ،ةمون

 ."ملعأ هلل او «ميهاربإ نب ،قاحسإ نب «صيعلا نب <مورلا

 )١( يربطلا رظنا ٣١٧/١، فراعملاو ٣٨.

 )٢( بهللا جورم يفف ،فالخ ردنكسالا بسن يف ٢٨٨/١: ميرصم نب سبليق نب ردنكسالا

 نب نانوي نب يطيل نب يمور نب ليفون نب طيون نب يمور نب نوطيم نب سودره نب سمره نب

 هنوي نب ردنكسالا هنأ ىأر نم مهنمو ميهاربإ نب قاحسإ نب صيعلا دلو نم هنأ موق هبسنو ضحون نب ثفاي

 .ميهاربإ نب قاحسإ نب صيعلا نب رفيلا نب رفصألا نب يمور نب ليفون نب طمرق نب يمرر ني نوحرس نب
 هبسن ف فالخلا يربطلا ركذ دقو )٥٧٧/١( مهنإف باسنألا لهأ نم ريثكو مررلا امأو :لاقف

 ،سويرطم نب سويليب نبا وه :لوقي مهضعبو (بيليف يأ) سوفليف نب ردنكسالا وه :نولوقي

 ةبوث نب ثفاي نب نانوي نب يطيل نب يمور نب نوطيم نب سدره نب سمره نب ميرصم نبا :لاقيو

 الر .قاحسإ نب صيعلا نب زفيلا نب رفصألا نب يمور نب ليقوت نب طنز نب ةيمور نب نوحرس نب

 نويرابخألار كاهب قوثوم رداصم ىلع دمتعت مل اهنأل ةيبرعلا ةيخيراتلا رداصلا هتدروأام لإ نأمطي
 نينرقلا يذ نيبو ،هلتقر سرفلا كلم اراد مزه يذلا اذه ريبكلا ردنكسالا نيب نوطلخي برعلا

 يربطلا يف ءاج انمؤم ناك مهضعب دنع اذهو ٢٩١/١: اأن ،نانمؤىر نارفاك ضرألا كلم =
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 انركذ دتو ،سوبليب نب ردنكسإلا مهو :ةعبرأ مسالا اذهب نوملاعتلا نينرقلا وذو

 وهو ،جوجأمو جوجأي دس ياب لوألا يناثلا نينرقلا وذ وهر ،هفالتخاو هبسن

 نب بيرَع نب نطق نب ثوغلا نب لئاو نب سمش دبع نب لاما نب ثراخا نب بعتملا

 نب برعي نب بُجشي نب أبس نب مح نب عَسْيَمْما نب نعأ (نب قاحسإ) نب ربهز

 نب نالهك نب ديز نب رابخا نب ثراحلا نب كلام نب بعصلا وه : لاقيو .ناطحق

 نب ديز نب كلام نب ديز وه :لاق نم مهنمو .ناطحق نب برعي نب بجشي نب ابس

 وه :ضعب لاتقو ةلعل ميهاربإ يقل [يذلا] هنإو ،نينرقلا وذ وه اذهف نالهك

 وهو ،لوألا نينرقلا وذ وه اذهف .نالهك نب ديز نب بيرَع نب ورمع نب عسيمملا
 .هبسنو همسا يي فالتخالا نم ءاج ام اندروأ دقو ،جوجأمو جوجأي دس ىنب يذلا

 دج وهو ةريخلا كلم .َئمخَللا ءامسلا ءام نب رذنملا وهف ثلاثلا نينرقلا وذ اّمأو

 دبع نب بعصلا وهف عبارلا نينرقلا وذ امأو .يمخللا ءامسلا ءام نب رذنملا نب نامعنلا

 نب ديز نب بعك وهو كابس نب'رغصألا رّيَمِح وهو ،ةعر نب ددّس نب كلام نب هللا

 نب ثوغلا نب لئاولا نب سمش دبع نب مشُج نب ةيواعم نب سيق نب ورمع.نب لهَّس

 .ريمح نب عسيمهلا نب نع

 يذلا :لاقف ضرألا كلم مف عمتجا نيذلا نع هق بلاط يبأ نب يلع لئسو

 امهيلع ،دواد نب ناميلس نانمؤلاف ،نارفاكو نانمؤم :ةعبرأ اهلك ضرألا كلم

 ةعرز نب ددس نب ديز نب كلام نب هللا دبع نب بعصلا وهو ،نينرقلا وذو مالسلا

 عي وه لاقيو “"ربكألا عو ناعنك نب دورمن نارفاكلاو ،رغصألا رّيسحوهر
 هنإ لاقيو .ةنس نيرشعو ةئامثالث ضرألا كلمو تاملظلا لخد يذلا وهو طسوألا

 لاقو ٣٦٥/١: كلذك هيف ءاجر ،نينرقلا وذو ناميلسنف نانمؤملا امأو رصنتخجو دورمنف نارفاكلا=

 ناك هتهدتس ىلعو ،نايفثأ ن؛ نرديرفأ ره :ا ميهاربإ دهع ىلع ناك يذلا نرقلا رذ نورخآ

 يذلا ريبكلا ردنكسالا وهو ،يناثلا بيليف نب ردنكسالا هنأ ةيبنجألا رداصملا هركذت يذلاو .رضخلا

 .ملاعلا عاقب رثكا لتحا

 )١( يربطلا ي ةفلتخ ةيارر رظنا ٢١٩/١.
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 برك وبأ دعسأ طسوألا عبتوهو & دمع هلوسرو هللاب نمآو ،هكلُم رخآ ف ؛ ملسأ

 شيقيرفأ نب شعري رش نب بركيمع نب ،نأشلا يذ ربكألا عت نب '""بركيكلم نب

 نب سنأ يذ ورمع نب طالطللا نب ددش نب شئارلا ثراحلا نب رانملا يذ ةهربأ نب

 نب نكأ نب ,ويه نب بيرع نب لاو نب سم ديع نب راوثلا نب مدق يذ ورمع

 .'"نال ٣ ٩ نب برعي نب تج ش ل نب ابس نب ربش ربكأل ١ ريمح ن ,ب عسيمم ا

 ٭ ٣٠ ٢٠

 ضعب حون نب ماس نب مرإ جَّوزت ضرألا لإ ةنيفسلا نم هدلور حون طبه ال :لاق

 "نب داع مهنمو .حون نب ماس نب مرإ دلو يق يبرعلا ناسللا راص هنمف مهرج تانب

 مپيف يقبو حون نب ماس نب مرإ نب رباع نب دوو ،حون نب ماس نب مرإ نب صوع
 سانلا اهملع ىتح هقيبرعلا ريغب تملكتف نسلألا تلبلبت مث هدلوو ناطحق نمز لإ

 .ناطحق نب برعي

 راص هنمو ةللا حون دلو نم اونوكي مل و ،هتيرذر لوألا مهرج دابو :بعك لاق

 مهرجو ،مهلك مهدج هنأل ،مهريغ نود حون نب ماس نب مرإ دلو يف يبرعلا ناسللا |

 ناكو ألا لبق نم مهدج ناك هنأل همساب يّمُس امنإو ،رغصألا مهرُج وه ناطحق نب

 مرإ نب صوع نب داع دلو نم مث ،ناطحق دلو نم هنأل ايبرع رغصألا مهرج ناسل

 اوسيلو "حون نب ماس نب ذشخفرأ دلو ي ينايرسلا ناسللا يقبو ،حون نب ماس نب

 ۔ "هق حون نب ماس نب مرإ دلو نم
 ال % %

 )١( يربطلا يق هرابخأ رظنا ٥٦٦/١.

 .فيرعت وهر ،بركيلك :لوصألا يف )٢(

 ررمع نب ديز نب عبت : بركيكلم نب برك ربأ وهر ،دعسأ نابت ٥٦٦/١: يربطلا يف هبسن )٣(

 رظنار ۔ًابس نب يفيص نب سيق نب شئارلا نب رانلا يذ عبت ةهربأ نب - راعذألا رذ رهر عت نب

 .اهدعبامو ٥٥/٢ ليلكإلا يف ريمح بسن

 .انه هل عضر الر رركم مالكلا اذه )٤(
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 هيف تفلتخا امو باسنألا ىف ءاج ام ركذ

 باسنألا

 :لوقي مث ،كسمأ ناندع نب دعم ىلإ بستنا اذإ ناك هنأ في ينلا نع يور

 اريثك كلذ نبب ًانورقو)ل : أرقو ."نوباسنلا بذك

 يردأ ال هدعب امو ،ناندع نب دعم لإ بستنأل نإ :دض باطخلا نب رمع لاقو

 نب دعم ىلإ بسنلا غلب اذإ ي هللا لوسر ناك :لاق هنأ "دوعسم نبا نع يورو .وهام

 باهش نبا نع يورو .بُسني ل و ،كلذ قوف اًمع فك ناطحق نب برعيو ناندع

 الو لاع ملع يق اندجو ام :لاق ةمثيخ يبأ نب ناميلس نعو .هلثم بيسملا نب ديعس نع
 ةعيهل نبا نعو .ناطحق نب برعيو ناندع نب دعم ءارو ام فرعي ادحأ رعاش رعش ي

 ناندع نب دعم ءارو ام فرعي ادحأ اندجو امور ،نوباسنلا بذك :تلاق ةشئاع نع

 نم نيذلاو ًدُومتو داعو) : ارق اذإ دوعسم نبا ناكو .صرت الإ ناطحق نب برعيو

 َلَقَغَد يلع نب نسحلا يقلو لاق .نوباسنلا بدك :لاق "؛(ةلا الإ مهُمَلعي ال مهدعب

 نب ًانورقوا :هلوقب عنصت فيكف ؟ًمدآ لإ سانلا بُسنت يذلا تنأ :هل لاقف ،ةباّسَنلا

 .١(اريثك كلذ

 امأف .مالسلا امهيلع ميهاربإ نب ليعامسإو ناندع نيب بسنلا يق نوباسنلا فلتخاو

 مهرامعأ غلبمو مهبسن اهيف روكذم )....هيلع هللا تاولص .مدآ لإ ميهاربإ بسن

 .سابع نبا نع وهو ، ٦٢٢٧ مقر ثيدحلا ،ريغصلا عماجلا ))

 .سابع نبا : (ب) يفو () يف اذك )٢(

 )٣( ةيآلا ميهاربإ ةروس ٩ .
 )٤( ةيآلا ،ناقرقلا ةروس ٣٨ .

 سيلو ،مدآ لإ ميهاربإ بسن هيف ركذ عجرم مسا هيف ركذ دق نوكي نأ يغبني طاقنلا عضوم )٥(

 .صقانلا مالكلا هنم صلختسي ام لوصألا يف

 ٠ ء ١ _



 لاقو “”...تذحخأأ ءامأف كلذ ءارو امو ناطحقو ناندع لإ بسنلا ق ءاهتنالا ف

 ،ىوصق ةياغ بلط ،ناندعو ناطحق قوف ام ىلإ [بسنلا] :باسنألاب ءاملعلا ضعب

 ال كلذ ةفرعم لإ لّصوتلاو ،ريثك باسنألا ف فالتخالا ذإ ،ىتؤُث ال ةفلتخ مارمو

 .فالتخالا نم هيلع مهام ةرثكل .حصي

 ، "”ةّيداعلا مهكولم رابخأو ،ةيلهاجلا مهلئاوأ راعشأب نوجتحي ةيناميلا نأ ريغ

 لئالدب مهماسنأ ءايحإ نوثراوتيو مهدنع كلذ ةّحصب نوفلعتيو ،“ةّلَمْدُعلا مهرثآمو

 .رباك دعب رباك و كولم دعب كولُمو ،رابخأو راعشأو

 ليعامسإ نب تن دلو نم وه :مهضعب لاقف ، ناندع بسن يق سانلا فلتخا دقو

 نب تيت ناكو ،ميهاربإ نب ليعامسإ نب رديق دلو نم وه :مهضعب لاقو .ميهاربإ نبا

 .هدعب تيبلا يلوو ،ليعامسإ ركب وهو ،رديق نم ربكأ ليعامإ

 ،باتكلا اذه يق ةلثمملا باسنألا ةرجش ركذ باسنألا ةفرعم نم هب ادبأ ام لوأف

 ةفرعمو ،دعبألاو كلذ نم برقألا نايبو ،برعلا لئابق باسنأ ةفرعم عمحت يه قلا

 نم باتكلا اذه ًهتنَمَض امو ،مهئاعسأ قاقتشاب كلذ دعب أدبأ مث .مهفارتفاو مهعامتجا

 نم هتوشح امو ،راعشألا دهاوشو رابخألا نم كلذ حرشو ،برعلا باسنأ ركذ

 .هللا ءاش نإ مهرابخأ ركذو مهلاجرو مهلئابق ءامسأ قاقتشا

 لهأ نم تذخأ ءامسألا هذه نأ وه فوذحلا لعلو ،لوصألا يف طقاسم طاقنلا عضوم )٦(

 .باتكلا

 .تضرقنا لا داع ةليبق لإ ةبسن مسقلا :يداعلا )٧(

 )٨( (ناسللا) ةميدقلا :ةيلمدعلا .

- ١٤١ - 



 5 ريج بسن

 نب ددش نب ثراحلا وهو ،شئارلا ةعبابتلا لوأو ،مهنم ةعبابتلا ءالؤه يق لخدأو

 نب سيق نب ورمع نب لهس نب ديز نب بعك وهو ،رغصألا أبس نب يفيَص نب سيق

 نب رّيمح نب عّسْيَمحلا نب نميل نب ثوَلا نب لئاو نب سمش دبع نب مشج نب ةيواعم

 .ناطحق نب برعي نب بجشي نب ربكألا أبس

 يذ نب ورمع نب طاطلملا نب ددش نب ثراحلا وه لب :“ةيرش نب ديبع لاقو

 مالك يف أمالك لخدأو كرَحأو مدق خسانلاف مالكلا عباتت ف للخ هيف عقو لصفلا اذه )٩(
 ي افلا ءاجف كاهطبارتو رابخألا قايس ايعارم هتاعوضوم بترأو هيف رظنلا ديعأ نأ تررطضاف

 اهتلوانت تلا رداصملا يف ريثك بارطضا اهيف ةعبابتلاو ريمح باسنأو .لوصألا يف ءاج امل هتغايص

 يير)) :هصنام ٤٣٩ ص ةرهمجلا يف مزخ نبا لاق ;مهعباتتو مههنامزأو ةعبابتلا ءامسأ يف اميسالر

 ةعباتلا رابخأ بتك نم َحصيالو ،ةدايزو ناصقنو ،ريخأتو مدقتو ،طيلختو فالتخا ممباسنأ

 . ((دهعلا دعبو مهتاور بارطضال ،ريسي فرط الإ مهباسنأو

 ةبقاعتم روصع يف ةدع أكولم ةعبابتلا ءالؤه ناك و)) : )٩٣/٢( هخيرات ف نودلخ نبا لاقو

 . ((دراوشلا مهنم تديقت الو رصحلا مهطبضي مل ،ةلواطتم باقحأر

 راشأ هنإف ((ليلكإلا)) هباتك يف ريمح باسنأ ققح نم ريخ دعي نادمحلا دمحأ نب نسحلا نأ عمو

 ةميدق رابخأف ،ريمح رابخأ امأو)) : )٤٠٩/٢( لاقف بارطضا نم اهرابخأو اماسنأ يف عقوام لإ
 افاجر نم ريثك ءامسأ هبتشاو ،فذُحو اهيلع لمحو ،صقنو اهيف ديز دق ،ممألا عيمج نيب ةكرتشم

 نم ةداهش هذهف . ((ضعب ءامسأب ًأضعب اوسو ،ضعبلام اضعب اولحنف ،نميلا نم رغثلا لهأ ىلع
 مهنمو ،ريمح باسنأ ((ليلكإلا)) هباتك نم يناثلا ءزجلا ق قاس دقو .نميلا باسنأ يخرؤم رهشأ
 يق هدجن ام حصأ هركذ امو ،ةعبابتلاو ريمح باسنأ ىلع فوقولا ق بغري نم هيلإ عجريلف ،ةعبابتلا

 باتكو ،اهدعبامو ٦٢٦ فراعملا لإ ريمح بسن يف كلذك عجريو .ىرخألا باسنألا بتك

 اهدعبامو ٤٣٢ ص مزح نبال باسنألا ةرهمجو ،اهدعبامو ٢٦٧/٢ ((ريبكلا نميلاو دعم بسن))

 .اهدعب امو ٥٢٣ ص ديرد نبال قاقتشالاو

 )١٠( اهمضب -ديبُع وأ نيعلا حتفب ديبع وهف همسا طبض يف فلتخا :يمرجلا ةيرش نب ديبع -
 -ہايل ديدشتو ءارلا رسكو نيشلا حتفب .ةيرَشو .ءايلا فيفختو ءارلا ناكسإو نيشلا حتفب ةيرَش طبضو

- ١٤٢ 



 نب نمأ نب ريهز نب بيرَع نب لئاو نب سمش دبع نب راوُصلا نب مدقي يذ نب سنأ

 وهو ، ناسح ةعبابتلا رخآو .هدلو نم مهلك ةعبابتلاو ،ربكألا أبس نب ريمح نب عَسْنَمْا

 وهو ،برك وبأ دعسأ [ةعبابتلا] نمو ،'رهاعُم يذ ناَّسَح نب ورمع نب رغصألا عي

 نب ربكألا عت وهو ،بركيمَع نرقألا ناشلا يذ عبت نب """بركيكلَّم نب طسوألا عي

 .شلئارلا ثراحلا نب رانملا يذ ةهربأ نب سيقيرفإ نب شعريي رمش

 .شئارلا ثراحلا نب رانلا يذ ةهربأ نب "دبعلا راعذألا وذ :مهنمو

 سنأ يذ ورمع نب ليبحرش نب رفع نب ورمع نب معنلا رشان ريمح كولم نمو

 اهوبأ و مالسلا امهيلع ،دواد نب ناميلس ةبحاص سيقلب مهنمو .راوُصلا نب مدق نبا

 .راوُصلا نب مدق نب نيبأ يذ ورمع نب ليبحرش نب حرشي وذ داهدما

 ةعامس - سيق نب ورمع نب لهس نب ديز نب بعك وهو ،رغصألا أبس لئابق نمو

 يذ نب ددس نب لئاو مهنمو ،أبس نب ةعرز نب ريمح دلاو ضع ومسألا مهو كأبس نبا

 وهو ،دثرمو أبس نب ةعرز نب ددس نب حورذألا و ،رغصألا أبس نب ريمح وهو ،نيعَر

 .ابس نب ريمح وهو ،نيعر يذ نب ددس نب ديز نب عاورألا

 وهو ،ةعرُز نب ددس نب ديز نب كلام نب يدع نب روضح :ددس نب ديز لئابقف

 نب سيق نب ورمع نب لهس نب ديز نب بعك وهو ،رغصألا ًابَس نب رغصألا ريمح

 .ريمح نب عسيّمحلا نب نعأ نب ثوغلا نب لئاو نب سمش دبع نب مشج نب ةيواعم

 يث مهو ،روضَح نب مرهم يذ نب مدهم نب -ل ينلا بيعش :مهنمو

 لزنأف ،مهلتقف رصنتخب مهازغف ،هولتقف هموق لإ هللا هثعب يب ناك هنأ اوركذو .نادمه

 رابخأ نع هلأسف ةيواعم همدقتساو ة يبنلا كردأ ،رّمعم يرابخأ ةيوار .ةيراسو ،نيسلاب ةيرسو -

 يمس باتك يف تعمحف ءهرابخأ نيودتب ةيواعم رمأف ،هربخأف ،ةيضاملا ممألاو نيمدقألا كولملا

 ةنس وحن يوت .هبنم نب بهو نع يورملا ناجيتلا باتك عم عبطو ((نيضالملا رابخأو كولملا باتك))
 .ةيرجه ٦٧

 .فيرح وهو ،نهاعم :لوصألا يف )١١(

 .حيحصلا وهو ٤٣٨( ص) بسنلا ةرهمج يف ام تبثأو ،©بركيلك :لوصألا يف )١٢(

 )١٣( ليلكإلا نم حيحصتلاو ،ديسلا :لوصألا ف ٦٥/٢ .

- ١٤٣ 



 ام لإ اوعجراو اوضُكرت ال نوُضُكرَي اهنم مه اذإ انَّسأَب اوُسَحأ اًملف)ل :مهيف للا

 مهدّصَح لاق "(نيدماح ًاديصَح مهانلَعَح تح) :هلوق لإ (مكنكاسمو هيف مشر
 "ربص هل لاقي نميلاب اروضح لبج يق اذه بيعش ربق نإ لاقيو :ماشه لاق .فيسلا
 تابحلا نم ةماه هب رت سيلو ،ماشلا ةهكاف هيفو ،هريغ جلثي لبج نميلاب سيل

 .نهريغو براقعلاو

 :لاق يليألا سنوي نع ناتسجسلا ىيي وبأو يبأ ثدح :ماشه رذنملا وبأ لاق

 ماظع رخص ىلع نوراًّقحلا عقوف تومرضحب اهكولمل ناك ًانفدم ريمح تراثتسا

 اغ دعب مهيلع لاط اهولخد اًملف داهو ي ديداخأ لإ اوَضفأ تح اهوعلقف

 ةديدش حير مهلبقتست تناكف ،اهولخد مث حيباصملا اولعشأف ،كلئسلا مهيلع ملظأو

 اهورتَسو عمشلا اولعشأف اورسحج اموق نإ مث .كلذ مهعارف مهحيباصَّم ئفطت

 خرست داهو ىلإ مهب يرهي يضلا لعجف لعجف اولخدو ،حيّرلا بوبه نم ةنكُم راتسأب
 اهفقس قرخ دق ةئيضم ءاحيف راد لإ مهُيشَم مه رحصأ مث : ةبكلا لإ لجرلا اهيف

 حيتافملا اوذخأف ،اهوَرَي مهنم رظنع. اهحيتافمو ةلَفَقُم تايبأ ةثالث اذإف ءاوحلا لإ

 هيلع علصأ خيش هيلع ،تيبلا طسو يف عوضوم ريرس هيف اذإف ،لوألا بابلا اوحتفف
 ترمع ،بركيلك نب بركيمَع كلام وبأ انأ :ةّيريمحلاب باتك هسأر دنع ،للح

 بلاطلا تنكو ،بابسألاب كلا تكردأو - ةنس نونامث بقحلاو باقحأ ةرشع

 اعدف ،هانيصعف أيعاد انيف ماقف مانبًذكف ناميلا لإ يروُضَلا بيعش اناعد ،بألَقلا

 لبقتست تلعجف .مامَسلا نم هركأ اهُميسن ةَّرفصُم ةضيرم حير انتءاجف هبر لا

 ق انرصف ،هيف تومب يذلا هعجضم نأب ل نأ انم رلا بسحف ۔انتغمدأف انرخانم ي

 .تافر ةعاس

 ،ريمح كولم ێغأ نم ناك :لاقف كلام يبأ نع سابع نبا لسف :رشب وبأ لاق
 :ةبلعث نب سيق ىشعأ لوق تعم امأ

 )١٤( ءايبنألا ةروس ١٢ ، ١٥ .

 )١٥( (نادلبلا مجعم) ًرعت ةعلق ىلع لطملا خماشلا لبجلا مسا :ربص .

- ١٤٤ - 



 . و

 نعم ءانع الإ ءرملا ىلع "رملا اذه لوط ام كرمعل
ًّ 

 ٤. ےس مس . . . و ح 7 م .

 نزي اد هنصح نم جرخاو هكلم نع ةنيدا لازا

 6ا”“ نمزلا هني مل ئرما ياو كلام ابا ميعنلا ناخو ٥ ١ ۔۔ .ه ً ك ء ء , .

 ي ددس نب ديز نب ريمح نب ددس نب ديز نب كلام نب يدع نب لالد :مهنمو

 نب ديز نب رفانلاو ،نادُسَه يف ددس نب ديز نب كلام نب يدع نب فوعو ،نادُمُه
 .نادمه يف ددس نب ديز نب كلام نب) باتق وذو ،نادّمَه يي ددس

 ورمع نب (لهس نب ديز نب بعك وهو ،رغصألا أبس نب ددس نب ديز لئابق هذهف

 نب عسيمحلا نب نميأ نب ثوغلا نب لئاو نب سمش دبع نب مشُج نب ةيواعم نب سيق نبا

 .ددس نب ديز نب كلام نب يدع نب فوع نب دعس نب رغصألا ثوغلا :مهنمو .ريمح

 رغصألا ثوغلا لئابق

 نب ددس نب ديز نب كلام نب يدع نب فوع نب دعس نب رغصألا ثوغلا وهو

 مشُج نب ةيواعم نب سيق نب ورمع نب لهس نب ديز نب بعك وهو ، "رغصألا ابس

 نب ربكألا أبس نب ريمح نب عّسيَمحلا نب نأ نب ثوغلا نب لئاو نب سمش دبع نب

 .ناطحق نب برعي نبا بجشي

 ةعبرأ هلو ، "شرج :َيدَع نب فوع نب دعس نب رغصألا ثوغلا لئابق نمف

 :[مهنمو] ؛دعس نب رغصألا ثوغلا نب ديز نب ملسأ نب ثراحلاو ،ديزو .هب :ءامسأ

 )١٦( ص ىشعألا ناويد ٢٠٦.

 يو ،رغصألا أبس نب ةعرز نب ددس :ىرخأ عضاومو ٢ / ٣٥١ ينادمهلل ليلكإلا ي )١٧(

 ٤٣٢ مزح نبال باسنألا ةرهمج رظنا) (ددس) عضوم يف (ددّش) دري ىرخألا باسنألا بتك

 طاطلملا نب ددش نادمحلا دنع وهف (ددش) امأ ، ٢ / ٢٩٢( يلكلا نبال ريبكلا نميلاو دعم بسنو

 .يلكلا نبا نم ريمح باسنأب فرعأ نادمحلاو ، ٦٤/٢( ليلكإلا)

 يلكلا نبال ريبكلا نميلاو دعم بسن باتك يف ام تبثأو ،شرحي وأ سرحي : (ار ق )١٨(
 ٢٨٨/٢.

- ١٤0٥ 



 نب ديز نب كلام نب بَّصحيو ،نادُمَه يق ،دعس نب رغصألا ثوغ نب ديز نب سومألا

 .يريمحلا غّرْفُم نب ديزي :ديز نب كلام نب بّصحي نمف .دعس نب رغصألا ثوغ

 ناكو ،دايز لآ اجه يذلا وهو ،هغّرف الإ ءانإ ف برش ام هنأل ًاغَرفُم َيمُس اغإ

 .يريمحلا ديسلا هدلو نمو ةرصبلاب بقع هلو نييش رقلا ديسأ نب دلاخ لآل ًافيلح

 :مهوق نم ،غارفإلا نم وأ غارفلا نم لعفم غرفُم :ديرد نب ركب وبأ لاق
 ال ةةفوطعم نكت مل اذإ ةغَّرّقُم ةقلَح :لاقيو ،ءانإلا قام تغرفأو ،يلمع نم تغرف

 نامجن :ناغّرَفلاو املا َبَصَم :ولدلا غرفو ،ةعساو يأ غيرف ةبرضو ،اهافرط نيأ ىرد

 ."“رأث هل كردي مل اذإ :ًاغرَف همَد بهذ :لاقيو ،رمقلا لزانم نم

 :ارعش هيبأ نب دايز يف هلوق غرفُم نب ديزي رعش دّيج نمو

 بجَللا بجعأ نم يدنع ةر 5 ابأ و اعفان و ادايز نإ

 بسنلا وقلا ىثنأ مخَر نم اوقلع ةثالث الاجر نإ

 ) )يرع همع اذهو لوم اذو ،لوقي امك ،يشَّرق اذ

 تيقلأ اذإ :ًابصَح اهُّبصحأ رانلا تبَّصح :مهلوق نم ،لَعْفَي وهو ؤ،بّصحي قاقتشاو

 تلعتشاو رانلا ي هتيقلأ ءيش لكف © "`(مّتَهَح بَصَح) ئرق دقو ،هب دقوّتسُت ام اهيف

 اوُمارت ادإ :موقلا بصاعغحتو ىصحلا تاد ضرألا :ءابصحلاو ااف بصخ وهف هب

 .""”ىصخحلاب مهيمَرل ،هقاقتشا اذه نم بّصَحلاو ،فووعللا ءادلا :ةبصحلاو .ىصحلاب

 .دعس نب رغصألا ٹوّمل نب ديز نب كلام نب بّصحي نب ليبحرش :كلام نب بَّصحي نمو

 رافظ يف اندجو :لاق هيبأ نع يريمحلا هللا دبع نب دمع ثدح :رذنلا وبأ لاق

 حئافص سبلأ دق ،تربات يف لجر هيف اذإف٬نميلا ىلع روصنم نب ديزي ةيالو يف اربق

 ةجوسنم ةلخ هيلع لجر هيف اذاف ،ج رخساو ءاملا فزنف ،ءام ق تدوباتلاو ،ساحللا

 )١٩( ص ديرد نبال قاقتشالا ٥٢٩.

 )٢٠( ص غّرفُم نبا ناويد ٠ ٨، ناغألا يف هرابخأ رظناو .ريسي فالتخا عم ٤/١٨ ٢٥.

 )٢١( ةيآلا ،ىايبنألا ةروس ٩٨.

 )٢٢( ص قاقتشالا ٥٢٨-٥٢٩.
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 بهذ نم بيضقو ،أعارذ نورشعو ةعبرأ افوط بهذلاب ةجوسنم ةمامعو ،بهألاب

 رقب سوؤرو ،بهذ نم جورس توباتلا يف هعمو ،توقاي اهصوص ًامّئاخ رشع انثا هيف

 اهُنيأر ةماه مظعأك هماه تناكو .فايسأ ةتسو ،اهيف برشي ناك ،بهذ نم لوعوو

 أبس تكلم ،كلام نب بَّصحي نب ليبحرش انأ :هيف بوتكم حول هسأر دنعو طق

 . """بَّصْحَي تضقنا .اهمارعأو ةمامقو روطو

 ،رغصألا ثوغ نب ديز نب كلام نب حبصأ وذ وهو ،كلام نب ثراحلا :مهنمو

 . ""“ةّيحبصألا طايسلا هل تلمع نم لوأ

 وهو حبصم نب برك يدعم نب فين نب "”فكني :ريمح تاتويب فرشأ نمف

 .حبصأ يذ نب ورمع نب هللا دبع

 ءأريفح ءاعنص لهأ رفح :لاق نابيشلا ورمع يبأ نع هيبأ نع رذنملا وبأ لاق

 ،بهذلاب ةجوسنم ةرسأ ةعبرأ هيف تيب اذإف {ماخر نم أباب يعي ،قلب هيلع أتيب اودجوف

 ةجوسنم يشو نم ةريثك للخ هيلع لجر اهنم ريرس ىلع هيف هلخد يذلا تيبلاو

 ليوط بهذ نم جات هيلع رسن لاثمت هيف .توقاي هُصْف بهذ نم متاخ هدي يفو بهذلاب

 ةلح اهنم ةدحاو لك ىلع ةأرما اهنم ريرس لك ىلع ةيقابلا ةرسألا ةثالثلا اذإو ،ميظع

 ةقوطأو جيلامدو ليخالخ نهيلع شلاب نهنيب لصف دق رئادغ اف بهذلاب ةجوسنم

 نبا فكني انأ ،كلللا هللا مسب)) :دّسسَلاب هيف بوتكم حول اذإو بهذ نم متاوخو
 . س

 بجشي نب بسو ،"“شّرْجو لازأ نيب ةنس ةئامتس تكلم فرحب يبابش تعب ،فين

 شلئاف يذ نب ديزي نب ةمالسو الي ناك و ،شلئاف اذ ةمالس :بصخ نم فنصلا ركذي م )٢٣)

 . ٤٣٦( مزح نا ةرهمجو ٥٢٩ قاقتشالا رظنا)

 بصيو حبصأ وذو ،سنأ نب كلام مامإلا بسني هيلإو ،ريمح نم روهشم ليبق حبصأ وذ )٢٤(

 ليلكإلا فو . ٤٣٥( ص مزح نبال باسنألا ةرهمج رظنا) رغصألا ثوغ نب ديز نب كلام ادلو امه

 ۔ (يحبصألا طايسل بسنت اله لإو ،حبصأو ًاحبصم :حبصأ يذ نب ورمع دلوأف)) :/ ٢

 )٢٥( ص مزح نبا ةرهمج رظنا) .فكني :باوصلاو ،فيرحت وهو ،فنكم :لوصألا يف 6٤٣٥

 ليلكإاو ١٥٣/٢( .

 :حتفلا مث مضلاب :(شرُجو) ،لازأ مدقلا يف ءاعنص مسا ناك : (ءاعنص) نادلبلا مجعم يف )٢٦(
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 لياغ لكو - ءاعنص لازأ تّيمُّس هبو - ،رباع نب دوه نب ناطحق نب برعي نب
 ءالؤهو ،ةلاحَم نم ايانملل الو ،ًادودرَم بابتثلل دجأ مل نأ الإ ،تبلط دق بهنلا
 سأكب اناقس ۔أئيش هللاب كرشن ال ،رقانلا يح تنب ةلهتكللا امهًُمُأو ةريقشو ارقش ياتنبا

 بوتكم فيس اذإو .حبصأ يذ نب ورمع يعي - ارمَع [ىقس] يذلا وهو ،قاس ترلا
 .بت الو ي برضا ،برقعلا""ةَمُح انأ :هيف

 ريمح دّيس ناك ،بركي دعم نب ميري نب رضنلا :ريمح نم يأ) مهاجر نمو""

 اذه نع مرت ال :مهلوق نم (مري) و .بلطلا دبع نب سابعلا نب دّبعَم تنب همأ ماشلاب
 :لخلا لاق ،عر امهنيب :لاقي لضفلا :يرلاو ؛ح ربن ال يأ ،ناكللا

 هليازي ال هقوف ار نأ ىري هتسأ ىلع كوبأ ىعقأ امك مقف

 مهنم حأ هذحأ نإف مسلا نع زجُمف ك"راسيألا مساقم [نم يقب ام :ملاو
 : رعاشلا لاق .هب ريع

 "َعْحُي محللا مسقم ء يأ ىلع زاج ردي م مرا مظَعَك متنكو
 ةبيش نب ةعيهل نب حابصلا نب ةهربأ :[حبصأ يذ دلو نم يأ] هدلو نمو

 وهو هللا ديبع نب بركي دعم نب فين نب فكنّي] نب ريخلا دثرم نب دمحلا

 كلُم ،رغصألا ثوغلا نب ديز نب (كلام) نب ""[حبصأ يذ نب ورمع نب يحضم

 .نميلا فيلاخم نم

 .ةيمح :لوصألا يو . (ناسللا) .ام غدلتو برقعلاو ةيحلا ام برضت يلا ةربإلا :ةمحلا )٢٧(

 .فيرحت وهو

 )٢٨( ص ديرد نبال قاقتشالا باتك نم هتبثأ دقو لوصألا نم طقاس نيترصاحلا نيبام ٥٢٨.

 نيذلا مهو رسي عمج كلذك راسيألاو روزلا ةمسق يلي يذلا وهو ،رساي عمج راسيألا )٢٩(

 ظفل اذه نمو ،اهنم هبيصن مهنم لك ذخأيف ماهسلاب نوبرضي مث ءازجأ ةقانلا نومسقيف ،نورماقني

 . (رسي ةدام ،©برعلا ناسل رظنا) .رامقلا يأ ،رسيلا
 )٣٠( ص قاقتشالا ٥٢٨.

 )٣١( ريبكلا نميلاو دعم بسن باتك نم بسنلا اهب متي ةفاضإ نيترصاحلا نيبام )٢٨٢/٢( .
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 ضّرع هبو مرشألا ةهربأ تنب ةناحير همأو ،نزي يذ فيس دعب نميلا

 .("”اطابتغا ةهربأب اوُشَس امور) : ")تيمكلا

 حرذَأب نامكلا ىقتلا 1 :لاق ،(دهاج نع) سابع نبا نع يدع نب مثيهلا لاق

 لضف ركذف يرعشألا ىسوم يبأ ىلعو ّيلَع ىلع -صاعلا نبا ورمع يأ ورمع لبقأ

 فرشلاب الو بسلاب كردي ال رمألا اذه نإ :ىسوم وبأ لاقف ،هتمدقو هفرشو ةيواعم

 اناكو ،حاّبصلا نب رّيمح هيخأو حالا نب ةهَّربَأ ف ناكل لوقت امك رمألا ناك ولو

 .َيلَحَبلا هللا دبع نب ريرج هلتقف ،"“ةصلخلا يذ موي نيك رشلا ىلع

 ناكو ،"”ةهربأ نب نيدشر وبأو ،نيقصب لتف ،ةهربأ نب "رمش وبأ :هدلو نمو

 ريمح دّيس ناك .ةهربأ نب برك يدعُم نب ميري نب رّضنلاو {ماشلاب هنامز يق ريمح دّيس
ّ ِ . 

 ةعيشلل ًابصعتم ناك ،يومألا رصعلا ءارعش نم لحف رعاش ،يدسألا ديز نب تيمكلا )٣٢(
 هنيب تناكو هةيناندعلاو رضل ًابصعتم كلذ لإ ناكو ،تيبلا لآ يف ةروهشم حئادم هلو ،ةيديزلا
 ير ،تايغشاملا اهامسأ دئاصق مشاه ب حيدم يف هل ،تاضقانمو جاهأ نييناطحقلا ءارعش نيبو

 ،يلع نب ديزو مشاه ب هحيدمل يفقثلا رمع نب فسوي هلتق ،تايرازلنلا هدئاصق ةيناندعلا ةرصن

 .دمحم نب ناورم ةفالخ يف ةيرجه ١٢٦ ةنس هتافو لعجي ربخ ةمثو

 انيعبرتم ةنوقخ رشب :تيبلا مامتو ،اطابتغا :باوصلاو ، فيرحت وهو ًاظايتغا :لوصألا يف )٣٣(
 . ٤١٣/١( تيمكلا رعش)

 ةكم نيب ةلابتب تناك ءاضيب ةورم ةصلخلا وذو .فيرعت وهو ،ةلصخلا يذ :لوصألا يف )٣٤(

 لوسر لسرأ ةكم حتف دعبو ،نزاوه نم نوطبو ةارسلا دزأو ةليجبو معثخ اهمظعت تناكو نميلاو
 . (يلكلا نبال مانصألا) .اهمدهو اهتندس لتاقف ،يلجبلا هللا دبع نب ريرج ا هللا

 ميلا ناكسإو نبشلا رسكب ،رّسش ،لئابقلا فالتخاب ،هجوأ ةثالث ىلع قطني (رمش) ظفل )٣٥(
 ي نادملا حضو دقو .ميلا رسكو نيشلا حتفب (رمّش) و ،ميلا ديدشتو نيشلا حتفب (رَمش)و
 ىلع مسالا اذه عم سيلو)) :لاق ،لئابقلا فالتخاب مسالا اذه طبض فالتخا ٦٦/٢، ليلكإلا

 :اهريغو ناسغ كولم لثم بوعلا رئاس يفو ۔۔عئيط وأ ريمح يف الإ نيعلا ديدشتو ءافلا حتفب لف

 .((ميما رسكو نيشلا حتفب رمّش :اضيأ ريح يفو ميلا فيفختو نيشلا رسكب رّسش
 عم نيفص موي لتق ،رش وبأ :نانبا ةهربألو)) ٤٣٥: ص مزح نبال بسنلا ةرهمج يف )٣٦(

 . ((ةيواعم عم نيفص دهش ،ثيرُخ همساو ،نيدشر وبأو ...يلع

- ١٤٩ 



 ،نزي وذو رغصألا ثوغلا نب ديز نب ملسأ نب رماع هعساو ، نري وذ : مهنمو

 :لاقيو ،َةّنَرَلا ةنسألا هيلإ تبسُف ،ديدحلا ةنسأ ذخا نم لوأ وهو ،نّزأ وذ :لاقيو

 :رعاشلا لاق ،رقبلا نورق برعلا ةنسأ تناك امإو ،َنأريو نأو نَرَي نانس
 قيحَم نَرَق وأ مسلا ميق اهيف ءادرج ًةدْعَص ًُهَه

 .(" "كولم يأ

 يذ نب بركي دعم نب سيق نب ثراحلا نب نامعلا هعساو فيس :هدلو نمو

 ىرسك رصنتسا يذلا وهو ،رغصألا ثوغلا نب [ديز نبإ ملسأ نب رماع وهو ،نّري

 نم مهريغو نميلا نم ميظع عمج يف ةشبحلا ىلع جرخو ،ءاعنص لا سرفلا بلجو

 برعلا دوفو هيلإ تدفوو ،نميلا كلمو ،مهانفأو مهدابأف ةشبحلاب عقوأ تح ،سرفلا

 .دالبو بناج لك نم

 نب فيس وهو ،““نامعنلا نب ثراحلا نب ريفغ نب ةعرز نب ريفغ :هدلو نمو

 كلما دبع مايأ ماشلاب ريمح دّيس ناكو ،نزيي يذ نب برك يدعم نب سيق نب ثراحلا

 هيف ناك اذإ ،رفعأ يبظ :ليق هنمو ،ضرألا هجو وهو رفَع ريغصتب رّيفُع .ناورم نبا

 .ضرألا نولب "١هتربغ تهّبش ،ةربغ

 مهيلإ بسنت نميلا نم نطب :رفاعُلاو رانلا هنم حدتقت رجشلا نم برض :ريفُملاو
 ..عضوم :رفاعملاو ميظع دلَج يأ رفع لجرو ةةيرفاعلا بايثلا

 لم كله اذإ :فيسم ًلجرلو كله اذإ فيس فيس ءيشل فاس :موق نم فيس قاتشاو

 ًمش اذإ :ةأرلل لجرلا فاسو هممّش اذإ :فوس هفوُسأ ءيشلا تفُّسو ظكلهق لبإلا بيصي ءاد :فاوُسلو

 .'"”دعوتلا وأ متل اهوقي ةملك :فوسو لحاس وهو ،فورعم رحب فيسو كهاف

 )٣٧( ص قاقتشالا ٥٣٠.

 نب ثراحلا نب ريفع نب ةعرز نب ريفع ٤٣٦: ص مزح نباو ٥٣١ ص قاقتشالا يف )٣٨(

 .فنصلا هركذ امث متأ بسنلا اذهو ،فيس نب ديبع نب سيق نبا نامعنلا

 .هترفع : ٥٣١ ص قاقتشالا ي )٣٩(

 )٤٠( ص قاقتشالا ٥٣١.

 



 .دسأ ي ىلع يدنكلا رجُخ نب سيقلا ؤرما هدمتسا يذلا ؤسلَع نب دثرَم مهنمو

 :ارعش لوقي هيفو ڵبرك يدعم نب ورمع هلتق يذلا نافيق وذ :مهنمو
 ")داع دهع نم تفلا هريَخَت يدنع نافيقلا يذ نبال 7

 ليبحرش نب ةمقلَع نب ليبحرش همساو ،نافيقلا يذ نب ليحارش نافيق يذ مساو

 نب فوَع نب دعس نب رغصألا ثوغلا نب ديز نب ثراحلا نب نَدَج وذ وهو ،سلَع نبا

 .رغصألا أبس وهو بعك نب رغصألا ريمح وهو ،ةعرر نب ددس نب ديز نب كلام نب َيدَع

 .نفق لُحَرو ،ردّمصلاو قنُملا ف سأرلا لوخد :نفقلاو ،نُفقلا نم نالف :نافيقو

 نم بولقم هنأ -'"ىرأ اميف -هقاقتشاو ،عضوم :نّدَجو .نقلا :مسالاو ،ةنفق ةأرماو

 ."ةبكارتملا ةظيلغلا يهو ،دنَج ضرأو ،نَدَج ضرأ :مهلوق

 لاقف الجر نافيَق وذ يقل :لاق :رذنلا يبأ نع يرذُملا ىيي نب نمحرلا دبع لاق

 ،هكشف ،هامرف ،هيمري نأ راتخاف ،يمهسب كيمرأ وأ يفيسب كبرضأ نأ نيب رت :هل

 :ارعش كلذ ف لاقف

 ٥ ح ِ س ء . . و 7 ح .,۔ . ,

 ““راشح مهس وا فيسلا نيبو دورش ةيفاق نيب ريخخ

 ران ءوض هيف ترصبتسا اذإ هيت رفشب نأك ناع

 رئابخلاو .عالكلا يذ ف نوطب ،لوحسلاو ةميعنو 8رئابخلا :ريمح لئابق نمو

 هيف تبني يذلا عاقلا وهو اربخ ضرأو ،ةربخ ضرأ :مشوق نم هقاقتشا نوكي

 :سيقلا ئرما ةمجرت يف ٩٧/٩ ناغألا يف ءاجو ٥٣١. ص قاقتشالا فو :لوصألا يف اذك )٤١(

 وعدن نحن ذإو لاقف هرعش يث سيقلا ؤرما هركذ دقو سلَع وه ندج وذو ندج يذ نب ريحلا دثرم

 .انبر ريخلا دترم

 .داع موف نم ٥٣١: ص قاقتشالا و )٤٦٢(

 )٤٣( ص قاقتشالا يف ديرد نبال انه مالكلا ٥٣٢.

 ۔ ٥٣٢ ص قاقتشالا )٤ ٤(

 ظفل هيف دري ملو ،شيرلا ذذق يوتسم :روشحم ة رئئَح مهس (رشح) برعلا ناسل يف )٤٥(

 .(راشح)
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 ةدازّلا :ةريبلاو ،[نللا] ةريزغ تناك اذإ 8ّرْبَح ةقانو .تاواربَح :عيمجلاو ردسلا

 رابلا بنجت نم :مهلاثمأ نمو ،"رافحلاو راجحألا تاذ ضرألا : رابكلاو ، '”ةميظعلا

 ةربخلا يهو ، اهمحل اومستقا اذإ :ةاش مهنيب موقلا ربختو ،دبؤلا :ريبخلاو راثعلا نمأ

 .فورعم رش :روباخلاو
 دض ليحُسلاو ،ماَدَق ىلإ طيخلا لتف :لحّسلاو ،لْحَسلا نم هقاقتشا لُوحُسلاو

 دوُملل رشقلا :لحّسلاو ،“"لاحسو لوحُس :عمجلاو .ضيبالا بوثلا :لسلاو ر
 ،ماجللا نافنتكت ناتللا ناتديدحلا :ماجللا الحسمو ،الَحُسم ّ ةربلا يمس س هبر هريغو

 :رحبلا لحاسو ،ظيلغ قاهُ :ليحُسلاو هليحسل لَحُسم يشحرلا رامحلل لاقيو

 هرشق يأ ءاملا هلَحَس ثيح )1٩ 5

 ديز نب كلام نب َيدَع نب فوع نب دعس نب ورمع نب ةداوَّس نب لوُحسلا وهو

 .رغصألا أبس وهو ،بعك نب رغصألا ريمح وهو ةعرز نب ددس نبا

 :لاقف سيقلا ؤرما هركذ يذلا ميمحلا نب لُمرق :مهنمو

 ““١ربكأ ربكأ دجلاو ێغلا انثرو لمر ةوزغ لبق اسانأ انكو

 :اضيأ لاقو

 لُمرَقل اديبع ىعدن ال ن ذإ
 ىًّمسُي يذلا رجشلا َنم اًّمإ :نيئيش دحأ نم هقاقتشا نوكي نأ نكمب لمرقو

 :عمحخباو ،ةميظعلا ةدازملا :ربخلا :هيف ءاج امنإو (ربخ) برعلا ناسل يف ةريبخلا ظفل دري ل )٤٦(

 .ةدازملاب تهبش ،نبللا ةريزغلا ةقانلا :ربخلاو ربا :ليق هنمو اضيأ ءاربخلا يهو ،روبُع

 .ةرجح هيف تناكو ضرألا نم ىخرتساو نال ام :رابخلا :ناسللا ق )٤٧(

 لك عمجو ،نطق نم :يرهوجلا داز ،قيقر ضيبأ بوث لحسلا : (لحس) برعلا ناسل يف )٤٨(

 يف كلذك عمجلا اذه دري ملو ،لاحس ىلع هعمج هيف دري ل و .لّخحْسو لوحُسو لاحسأ كلذ

 .طيحلا سوماقلا

 )٤٩( ص قاقتشالا رظنا ٥٢٧ .

 قاقتشالاو ناويدلا ةياور تبثأو حصي ال اذهو ،لمرق ةوزغ دعب اسانأ انكو :لوصألا يف )٥٠(

 .لمرق ةوزغل قباس دجب نم هموقل ناك امب رخافي سيقلا ؤرماف ٠٢٨. ص

- ١٥٢ 



 .اذه نم لمارقلا قاقتشا نأ بسحأو ،هلتَف اذإ طيخلا تلمرق :موق نم وأ ،لَمرَقلا

 .(“'»لحف لإ ابوسنم هبسحأ :مرق ريعبو

 .رغصألا ثوغ نب ديز نب ثراحلا نب سلَع وهو ،نَدَج وذ :مهنمو

 ناَسَح نع نادمحلا “"راعسلا يذ نب ميهاربإ نب ليعامسإ ثدح :رذنلا وبأ لاق

 ءاعنص لهأ رفتحا :لاق ءاعنَص لهأ نم لجر نربخأ :لاق هيبأ نع َىَحْرَألا عئناه نبا

 ىلع لجرب مه اذإف ،هوحتفف ،باب هيلع “"جّرأ ىلع اوعقوف ،ناورَس نمز يي اريف
 نم ةباصع هيلعو ،بهذلاب ةجوسنم ةلح هيلع ،لاجرلا نم نوكي ام مظعأك ،ريرس

 م ةلل يذلا ،ليقلا نَدَج وذ سلَع انأ :هيف بوتكم بهذ نم حول اذإو ،بهذ

 شْحَولا تناكو ،فرخ ريغ ةنس ةئام نبا انأف ،تكردأف تبلط ؛ليول يَّوُدَعلو ليلا

 يسوقو “"'نيرقلا 7 ضحورلا تاذ . يعردو فكلا وذ يفيس اذهو ،يوصل ًرورَ

 عفادي مل و ، رمن يذ ةعنص نم ،"رشَح ةئامثالث اهيف رشلا تاذ نرقو ““)ءاَجَملا

 .هدنع هتركذ ام ْغعيج اذإو ،هئددعأ ام نرفخأو ،«يش ينع َترولا

 ضدسأ يب ىلع يدنكلا رجُح نب سيقلا ؤرما هَدمتسا يذلا سلَع نب دثرم هدلوو

 :سيقلا ؤرما لوقي هيفو

 تاوذ لبإلا :لمارقلا : (لمرق) ناسللا و ٢٨ ٥، ص قاقتشالا يف ديرد نبا مالك اذه )٥١(

 .رابوألا ةريثكلا لبإلا نم راغصلا :ةّلمرقلاو ،نيمانسلا

 نبا مهركذ دقو راعسلا اذ ىعدي نم نادمه نوطب بسن يف دجأ مل و ،لوصألا يف اذك )٥٢(

 6٤٢١ ص قاقتشالا رظنا) نادمه نم يح مهو ،راعشملا يذ نع افحصم هبسحأو اعيمج ديرد

 وذ وهو ،ةرمَح :هيف هبسنو ، ٢٤٠/٢ ريبكلا نميلاو دعم بسنو ١١٠، و ٣٠/١٠ ليلكإاو

 .نادمه نم ،برك نبا عفيأ نب راعشلل

 . (ناسللا) .الوط ێبي تيب :جرلا ) ٥٣)

 )٥٤( (ناسللا) .امفرق دق ةبعجو حمرو فيس وذ :نراق لجرو ،بحاصللا :نيرقلا .

 ۔ (ناسللا) .اهدبك نع اهرتو ناب :ءاجف سوق )٥٥(

 .ثنؤم (ا) يف ءاجو ركذم نرقلا ،ماهسلا ةبعج :ءارلاو فاقلا حتفب :نرقلا )٥٦(

 )٥٧) (رشح :ناسللا) .أيرب يرب امأك فطل ام :ماهسلا شير ذذُق نم : :رشحلا .

- ١٥٢٣ 



 لمل اديغ ىعد ال نحن ذإو اير ريخلا دئرم ود نحن ذإو
 .سلَع نب دثرم نب ةمقلع هنباو
 ؛رغصألا ثوغلا نب ثراحلا نب عيبس نب هللا دبع وهو ،برك يدعم :مهنمو

 .رغصألا ثوغلا نب نابيشو ،ثراخحلا نب عيبس نب ةَّرُمو

 ،عالكلا يذ نب ّيدَع نب ناّيجو ؛دعس نب رغصألا ثوغلا نب مشج :مهنمو

 دعس نب عّْيَمو ؛ددَّس نب ديز نب كلام نب يدع نب فوع نب “"[دعس نبأ نزوو

 .رغصألا ابس نب دّدَس نب [ديز نب] كلام نب يدع نب دعس نب فوع نب

 عالكلا وذ هدلو نمو :ىرخأ ةخسن يفو ،“"ّىظاحولا عالكلا وذ هدلو نمو

 نب ربكألا عالكلا وذ وهو ديز نب رفعي نب ورمع نب روكان نب عفّيَمُس همسو ،يظاحولا رغصألا

 .رغصألا أبس نب دّنَس نب ديز نب كلام نب يدع نب فوع نب دعس نب ةظاحّو نب لاهنم نب نامعنلا
 ملسأف هللا دبع نب ريرج عم ي يبنلا هيلإ بتكو ،مالسإلا عالكلا وذ كردأو

 هربخأف ،هرفنتسيل ركب وبأ هيلإ بتك مورلا تشاج انو .كولمم فالآ ةعبرأ قتعأو

 فالآ ةرشع اهلوح تبرضف هتبق برضب رمأ ىح باتكلا ةءارق ًمتتسي مل هنأ هلوسر

 .0“ ماشلا حوتف دهشف لبقأ مث ©
 نيعبرأ يكلم لهأ نع تبيغت :لاق نميلاب هردق غلبم نع هلأس رمع نأ ركذو

 هل لاقو .ةمجمُج لأ نيعبرأ نم رثكأ ل دجسف تفرشأ ش نهيف نوري ال أموي

 ،كيلامم رَضُم نم تيب فلأ نيعبرأ وأ ،فالآ ةعبرأ ردق كعم نأ كنع غلب : رمع

 بتكأ ،لا هجو كلذب يونت مهرد ةئامعبرأ تيب لكل كيطعأ و مهقتعُت نأ كل لهف

 )٥٨( ص مزح نبا ةرهمج نم ةفاضإ ٤٣٤ .

 .ةظاحأو ةظاحُو :لاقي )٥٩(

 يربطلا خيرات ف ثادحأ نم اهدعب امو ماشلا حوتف يف هتكراشمو مالكلا يذ ربخ رظنا )٦٠(

 عم ناكو ه ٣٧ ةنس نيفص يق مالكلا وذ لتق دقو ،اهدعب امو ٣٤/٥ و ،اهدعب امو / ٣

 هب ذخأف حاشولا اذ هفيس ذخأو حصحصلا نب زرح هلتق :لاقي ،هلتاق مسا يف فلتخاو ةيواعم

 . ٣٦/٥( يربطلا) لئاو نب ركب ةيواعم

- ١٥٤ 



 كنم متذخأ دق :لاق .معن :لاق ؟كلذ لعفت وأ :لاق ؟قارعلا لإ مامأ ثلُب كل
 .ييأر ىرأو ،كلذب

 اذه عالكلا وذ لتقف .لاعت هللا هجول مهتقتعأ دق ينأ كدهشأ نينمؤلل ريمأ اي :لاقف داع مغ

 يبأ نب يلع باحصأ نم .قارعلا رعاش لوقي كلذ يفو .ةيواعم عم نّيفص موي
 :"ابلاط

 ابّشوَحو عالكلا اذ انلتق اناف نصحم نب ورمع نب رقصلا اولتقت ناف

 ضغُسُرلاب لصتي رفاحلا نطاب ف مظع :بّشوحلاو اضيأ ميلظ وذ بّشوَحو
 .ٍ«©"بشاوح :عمجلاو ،لاجَّرلا نم مخضلا ريصقلا :اضيأ بشوحلاو

 ,بيرغ نب بوم نب نالحح علكتف كمه لئاق تملكت "عالكلا يذ ىلعو
 ،بيرع نب ناديح نب رغصألا بيرع نب محرو ،بيرع نب بّوثُم نب 0"ع ورنمألاو

 :علكتلاو عالكلا يذ ي مهلك ،سنأ نب ريهز نب ربكألا بيرع نب ليلك وذو

 يدع نب فوع نب دعس نب مثيمو .مهتغل يف ،فلاحتلا :علكتلا :ةخسن يفو .عّمجتلا

 نب عتام نب رابحألا بعك مهنم علكت .رغصألا أبس نب دَدَس نب ديز نبا كلام نب

 نب ديز نب كلام نب يدع نب فوع نب دعس نب مثيم نب يسمي نب ٥"" يرجه يذ نب 0""عوسيَه

 نامْيَرو .علكت ،فوع نب دعس نب ورمع نب ةداوَس نب لوُحّسلاو ؛رغصألا أبس نب دلَّس

 نب عسيلا نب نمأ نب ربكألا ثوَلا نب لئاو نب سمش دبع نب مشج ونب نارفنو ""ناورَعو

 .اوعلكت ،ريمح

 دبع فالآ ةيناث هعم رجاه ،روكان نب عفّيمُس عالكلا وذ رجاه امل :رذنلا وبأ لاق

 .يلع باحصأ نم ناكو :رعاشلا يشاجنلا انه قارعلا رعاشب دوصقملا )٦١(

 )٦٢( ص قاقتشالا ٥٢٦.

 نب عفيمس وهو ملسأو مالسإلا كردأ يذلا رغصألا عالكلا اذ انه عالكلا يذب دارملا )٦٣(

 نب ةظاحو نب لاهش نب ديز نب نامعنلا نب ديز نب رفعي نب ديزي وهف ربكألا عالكلا وذ امأ ،روكان

 . ٢٤٧/٢( ليلكإلا رظنا) ةعرز نب ددس نب كلام نب يدع نب فوع نبا دعس
 .عورشألا ٢٤٨/٢ ليلكإلا ق )٦٤(

 .عوسله ٤٣٤: مزح نبا ةرهمج يث )٦٥(
 .نارجه ٤٣٤: مزح نبا هرهمج ي )٦٦(

 )٦٧( ديرد نبا ةرهمج يف ام تبثأو ،ناوزغ :لوصألا يف ٥٣٥.

- ١٥٥ 



 فوع نب دعس نب ثَوَقلا نب يمُعَدو .هبسن ف اولخدو ريمح ي اوبستناف ،هعم ماشلاب اوفلُخف

 : يمعد دلوف لعس نب ثوغلا نب ديزو ٣ رغصألا أبس نب دلس نبا ديز ن كلام نب يدع نب

 .اعلكتف ، "هلاكبو مامح

 نب ديز نب كلام نب يدع نب فوع نب دعس نب مثيم نب نارُمن يريمنلا :مهنمو
 :ًعبُت لوقي هلو ،ةعيبر ف لخد ،رغصألا أبس نب ددس

 قابإلا قلخ ميركلا قلع سنب ابم نارمنب طساق تبهذ

 قارعلا داوس يف ليخلا حبصت ل نإ ناميلا عاب سل

 قاتعلا قئاوع يقعت وأ اريف رمتلا ةعيبر يدؤت وأ

 .ريمح نب عسيمحلا دلو يفل مهئإو

 بجشي نب أبس نب يفيص نب سيق نب ثراحلا همساو ،شلئارلا وه :ظحاجلا لاقو

 نب) بُجشي نب أبس نب يفيص نب سيق نب كاحّضلا دعب نميلا كولم لوأ وهو ،ناطحق نب برعي نبا

 .اح ون نب ماس نب ذشخفرأ نب لاش نب رباع وهو ،دوه نب ناطحق نب برعي

 نب جريأ دلو نم رهشونمو ،رهشونم كلم مايأ نميلاب هكلم ناك شئارلا نإو

 ميهاربإ نمز يف ، "كاحضلا دعب هكلُم نوديرفأو ، “'انايفثأ نب ““”نوديرفأ
 .ناعنك نب دورمن عم هتّصقب انيتأ دقو ."قَعاليلخلا

 .شنا رلا كلم نم نيثيم ةنس يف رصم نم ليئارسإ ينبب ج رخ -:- ىسوم نإ :ليقو

 .ةعرز نب ددس نب ديز نب كلام نب يدع نب فوع نب يمعد : ٢٦١/٢ ليلكإلا ف )٦٨(

 )٦٩( ليلكإلا ف ٢٦١/٢ : (لكب : ناسللا رظنا) يمعد نب لاكبو يمعد نب ميمح .
 )٧٠( يربطلا يف كاحضلاو نوديرفأ ربخ رظنا ١٩٤/١ رهج ونم وأ رهش ونم ربخو اهدعب امو ٣٧٧/١.

 )٧١( بهذلا جورم يفو ٢٢٤/١: يربطلا يف اذكو ناباقثأ ١٩٤/١ .

 كولم لوأ وهو ،أبس نب يفيص نب سيق لإ نميلا كلم كاحضلا بسني ةيبرعلا رداصملا ف )٧٢(

 برعلاو ،قاهدزالا وهو ،بسادنورأ نب بسار ويب وه سرفلا كولم خيرات ق كاحضلاو ،نميلا

 نب ديبع نب ناولع نب كاحضلا :وهو مهنم كاحضلا نأ نومعزي نميلا لهأو ،كاحّضلا هيمسن

 . ١٩٤/١( يربطلا ف كاحضلا ربخ ليصفت رظنا) .جيوع

- ١٥٦ - 



 ٠ م ٠ ٠ ٠ ٠ س ٠ ٠

 ناندع نب ذعم نب رازن نب هعيبر بسن
 ادلو رشع ةسمخ ناندع نب دعم نب رازن نب ةعيبر دلو :بسنلا لهأ ضعب لاق

 ةعيبر نب بلكأو ،فرشلاو ددعلا هيفو ،ةعيبر نب دسأ .مهو ةوسن ثالثو أناركذ

 ةيرضو ،ةعيبر نب رماعو ،ةعيبر نب ةعيبضو ةعيبر تنب ةدوّسو ةرونو ةعيبر تنب ٣٧٠)ةي ر

 ةعيبر نب بالكو ،عّبسألا أ ىًّمسُت تناكو ،ةعاضق نب فاحلا تنب ءامسأ مهمأو

 نب بوردأو ،ةعيبر نب بيلكو ،ةعيبر نب بيوذو ةعيبر نب بيذو ،ةعيبر نب فوعو

 شةعيبر تنب ةشئاعو ،ةعيبر نب نارمعو ، ةعيبر نب ةبلكَّمو ،ةعيبر نب َرمأو ،ةعيبر

 نب ثيزذلا نب لعر نب كوهسلا تنب قفاغ تنب عابنزلا مهمأو ةعيبر تنب نبلو
 .ناندع نب دعم نب ضيف تنب ةبرح :مهمأ لاقيو ؛ناندع

 .ةدالقلا اذ ثراحلاو سمألا :دلوف ةعيبر نب ةعيبض امأف
 ،ةئهب ونب :مهنمو ،“"“) رعاشلا سلَع نب بيسلا طهر ،ةعامُج :سمحأ نمف

 ف ةَّعيبْض ديس ناكو ،مجضألا هللا دبع نب ثراحلاو ،""رعاشلا سّملتلا طهر ،نفوذو

 .ةنجّش ونب :مهنمو .دلجو ددع ملو ةبلكلا ونب :مهنمو .ةيلهاجلا

 )٧٣( (ةيرض ةدام نادلبلا مجعم رظنا) ةّيرَض :باوصلاو ،ةبرض :لوصألا ف .

 .ةبتكم :لصألا يفو )١٩٢/١( يلكلا نبا ةرهمج يف اذك )٧٤(
 اركذ رشع ةسمخ ةعيبرل نأ ركذ فنصلا نأ امهلوأ :نارمأ ةعيبر دالوأ دادعت ف ظحالي )٧٥(

 ةرهمج يف يلكلا نبا نإ ناثلاو ،ةوسن سو اركذ رشع ةثالث ءامسأ ركذ هنكلو ةوسن ثالثو

 ،بلكأو ،رماعو ،ورمعو ،ةعيبضو ،دسأ :مه ةعيبر دلو نم ةعست ءامسأ الإ ركذي ل باسنألا

 :مه طقف ةعبرأ ءامسأ ةرهمجلا يف مزح نبا ركذو )١٩٢/١(، ،ةشئاعو نمأو ؛ةبلكمو ،بالكو

 يف عسوم باتك فنصلا دي تحت ناك هنأ ودبيو ٢٩٢( ص) ةشئاعو ،بلكأو ،ةعيبضو دسأ

 .انيلإ لصي مل باسنألا

 ةنازخو 0٣١٦ ص ديرد نبال قاقتشالاو ، ١٧٤/١ ءارعشلاو رعشلا يف هتمجرت رظنا )٧٦(

 .ةرشع ةيداحلا ةيلضفملا ةمدقمو ٤٥/١ ٥، يدادغبلا

 يلآللا طسو ٧٣/٣، بدألا ةنازخو ١٧٩/١، ءارعشلاو رعشلاو ٢٦٠/٢٤، ناغألا يف هتمجرت )٧٧(

.٢٥٠ 

- ١٥٧ 



 . 7 ً . س . . ّ . . ء ,

 ،دسا نب ةزنع :اضيا دلوو ،ةيدايإ هما .دسا نب ةليدج :دلوف ةعيبر نب دسا اماف

 هآ م . ح
 . ناليع سيق تنب هربو امهماو دسا نب هريمعو

 ونب كلامو ،ا"٨اروصنمو رشبم هدلوو سيقلا دبع مهف دسأ نب ةريمع امأف

 . ةريمع

 لإ لاقيو ،'"")ة زَنَعب الجر لتق هنأل ةزنع يمسو ، رماع هعساف دسأ نب ةزنع امأو

 .ةزنع نب مدقيو ،ةزنع نب ")ركذي ةزَّنَع دلوف .ةميزخ نب دسأ (نبا) وه ةزنع
 :ةليدج نب يمعد دلوف ةليدج نب 22 :دلوف .7 نب دسأ نب ةليدج امأو

 .ىصفأ با سيقلا دبعو بله : ىصفأ دلوف ىصفأ

 سيقل ا دبع بسن

- 

 ءوبللا :رازن نب ةعيبر نب دسا نب ةليدج نب يمعد نب ىصفأ نب سيقلا دبع دلوف
9 . 7 7 ّ 

 دلوو .لئاو انبا ركبو اغ هأ هتوخإو &٨ا) م نب ميم تنب دنه هما { سيقل ١ لع نبا

 دسأ نب ةريمع ادلو امه روصنمو رّشبمو ،باسنألا بتك يق ةريمع نب سيقلا دبعل ركذ ال )٧٨(
 . ٣٣٩/٢( يلكلا نبا ةرهمج رظنا)

 )٧٩( (ناسللا) .نانس اهيف حمرلا فصن ردق يف اصع :نونلاو نيعلا حتفب ،ةزّتَعلا .

 )٨٠( يلكلا نبا ةرهمج رظنا) فيرحت وهو ،ركب : (أ) يف ٣٤٠/٢( .

 .باوصلا وهو َدُأ نب َرُم تنب دنه همأو ىوبللا ٤/٢ ٣٢: يلكلا نبا ةرهمج يف )٨١(
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 سيقلا دبع نب ء وبلا بسن

 ،“مجعألا دايز :مهنم ،ريثك "ج ًوتبو لصولاب مهف سيقلا دبع نب ء وبللا امأف

 ركذ تكرت ،برعلا نم ريثك يف تناكو هيف تناكا ةنكلل مجعألا يمس امإو
 ريثك ةريغملا ناكو ،بلهملا نب ةريغلا يثري لاق يذلا وهو ،ليوطتلا ةيشخ اماحصأ

 :هيثري لاقف ،هيلع لاضفألا

 حئاَّرلا دجُمللو نيركابلاو اوزغ اذإ ةازُملاو لفاوقلل لق

 حضاولا قيرطلا ىلع َوَمِب اربق انمض ةعاجشلاو ةحامسلا نإ

 )٨ا) . ١ “ خ . ._ ,. - ٠
 حباس ف رط لكو ناجفا موك هب رقعاف هربعب تررم اداف

 حئابذو مَد اخأ نوكي دقلف اهئامدب هربق بناوج حَضناو

 انمض ةريغلاو ةحامسلا :يور اذإ امأ ،نييوحنلا نيب فالتخا هيف تيبلا اذهو

 ةءورملاو ةحامسلا نإ :ىرحأ ةياور هيفو .احيحص نوكيو ،مهنيب فالتخا هيف سيلف
 .ةرظانملا عقتو ،مهنيب ججحلاو ،لاكشإلا هيف عقي انه اهف انمض

 تناكو ،هنامز لهأ عجشأو ،هرصع لهأ خيش ناك ،دلاخ نب لضفلا :مهنمو

 نب دلاخ نب لضفلا وهو ،هتفلاخغ ىلع رساجتت الو ،هرمأ نع ردصت سيقلا دبع رثكأ

 ءوُبللا نب ناعدو نب ةنانك نب فوع نب ورمع نب جالخ نب ةباكع نب برك نب رباج

 .ر ١ زن نب ةعيب ر نب دسا نب ةلي دَّج نب يمع د نب ىصف ١ نب سيقل ا دبع نب ١

 تينبو ،باطخلا نب رمع مايأ ف تحتف سرافب ةنيدم يهو .زوت :اضيأ ا لاقيو :جوت )٨٢(

 . (جوت نادلبلا مجعم) ۔سيقلا دبع ونب اهنكسو دجاسللا اهيف

 نب رباج نب دايز همساو ،مه ىلوم ناك اغإو ةبيلص سيقلا دبع ب نم مجعألا دايز نكي مل )٨٣(

 . ٣٨٠( ص ١٥ ج ناغألا يف هتجرتو هرابخأ رظنا) ورمع
 .ليخلا نم قيتعلا ميركلا :فرطلا )٨٤(
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 سيقل ا دبع نب ىصف ا بسن

 .سيقلا دبع نب ىصفأ انبا زيكلو ش : هدلوف

 .يدعو ،زيزهاو ،ليدلا :ىصلفا نب نش دلوف :نش بسن

 .نش نب ليدلا ونب ةربصو ،بيبحو ، رماعو ،كةعيلجو دعس :نش نب ليدلا دلوف

 يبأ نب يلع عم لمجلا موي لتق ،““ةبقَّر نب برك نب ةلقُْصُم ةربص يب نمف

 نم ةلقصُم نب برك هنباو ،روهشملا بيطخلا وهو ،سيقلا دبع ةيار هدنعو ،بلاط

 نب ة ربص نب هللا دبع نب ةفيذح نب ةبقر نب ةلقصم وهو ،مهحصفأو سانلا بطخأ

 .ةعير نب دسأ نب ةليدج نب يمعد نب ىصفأ نب سيقلا دبع نب ىضفأ نب َنَش نب ليدلا
 ء و

 ىصقا نب زيكل بسن

 .زيكل ونب .ةعيدّوو ،حابُصو ةرك :هلوف سيقلا دبع نب ىصفأ نب زيكل امأو

 نب هبنُم :مهنمف ،ةعيلَج ءافلح مهف سيقلا دبع نب ىضفأ نب زيكل نب ةركن امأو

 رعاشلا يدحلا بقلل دل :مهنمو ، فرشلاو ددعلا مهيفو ،نيرحبلا لهأ مهو ةركن

 نب فوع نب يدع نب ةلئاو نب ةلَبَج نب "نصحملا همساو .ةفصلا ةديصقلا بحاص

 )٨٥( يلكلا نال بسلا ةرهمج يق ءاج ام فلاخي انهو ,نش نب لبدلا ي لإ برك ن ةلقصم فنصلل بسن ٠/٢ ٣٣

 ص مزح نا ةرهمج يق هبسن درو كللكو ،زيكل نب ةعيدو نب ورمع ني لجع ي بسن يق هركذ درو دقف ٢٩٧. ناكو

 ظحاحلل نياو نايل رظن) .سيقل دبع ءابطخ رهشأ نم ةبقر ني بركو ةلقصم نب ةبقرو ةبقر نب ةلقصم ٩٦/١( .

 نصحم نب هللا ذئاع لاقيو ،ذئاع همساو : ٢٨( ةيلضفملا) تايلضفملا يو ،لوصألا يف اذك )٨٦(

 ءارعشلاو رعشلا يفو ،ةركن نب هبنم نب ةرذع نب نهد نب فوع نب يدع نب ةلئاو نب ةبلعث نبا
 :هلوقل بقثلا يمس امإو ،ةبلعث نب نصحم : ٥/١ ٩

, 

 نويعلل صرواصرلا 7 ىرخأ نَتكو ةّيت ندر

 ءارعشلا لوحف تاقبط ٠ مالس نبا هركذو .نصحم نب ذئاع :هعسا ءاج ٣٢٩ ص قاقتشالا يرو

 دنع هبسن ي ةلبج مسا دورر نأ ِل ودبيو ،حجارلا وهو ،ةبلعل نب نصح نب ذئاع :مساب ١ / ٢٧١
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 نب يمعد نب ىصفأ نب سيقلا دبع نب ىصفأ نب زيكل نب ةركن نب هبنُم نب ةره
 ..... مهنم موف نميلابو ةركل نم موق نامُبو :لاق .رازن نب ةعيبر نب دسأ نب ةليدج

 & و

 زيكل نب ةعيدو ينب بسن

 .زيكل نب ةعيدو نب نغذو ةعيدو نب منغو ،ةعيدو نب ورمع هدلوف زيكل نب ةعيدو امأو

(٨٧( 
 (زيكل نب ةعيدو نب منغ نب فوعو منغ نب ورمع دلوف ةعيدو نب منغ اَمأو)

 ةعيدو نب ورمع ينب بسن

 ،قوُعلاو ،ليدلاو ،براحُمو ،لْجعو ،رامنأ :هدلوف زيكل نب ةعيدو نب ورمع امأو

 ."سيقلا ؤرماو

 لاقيو ،““ناحوُص ونب :مهنم ،نامُع لهأ ةعيدو نب ورمع نب ليدلا دلو نمف

 هبسنب انيتأ دقو ،َنَش نب ليدلا دلو نم وه لب :ليقو ،بيطخلا ةبقر نب ةلقصَم :مهنم
 ونب مهو ،ةقّوَعلا "مهف ،قوَعلا اًمأو .ةرصبلاب ناليغ نب لدعملا لآ :مهنمو .مدقت اميف

 .ليلا نب ورمع ونب :اضيأ مهنمو ۔ليلق نوينامُع مهو ،ليدلا نب رماع نب قوَع

 .ةعيدو نب ورمع ونب أضيأ مهف ،نيَصُحلا نب زيكل نب ةرصن ونب :مهنمو

 .اهيلإ اوبسن مهمأ ةجراخو ،ةجراخ ونب مهو ،ربكألا رماع ونبو ةرقو رامنأ امأو

 ونب :مهنمو ؛اؤ“)ي دكلا جشألا طهر رصع ونب :مهنمو ،قوع نب ةعرذج ونب :مهنمو

 .ةبلعث :باوصلاو فيرعت وه امنإ فنصلا

 .(ب) نم ةفاضإ نيسوقلا نيبام )٨٧(

 لجعو راغأ ريغ ةعيدو نب ورمع دلو نم ٣٢٤/٢ بسنلا ةرهمج يف يلكلا نبا ركذي مل )٨٨(

 ٢٩٤. ص مزح نبا ةرهمج ق كلذ لثمو ،ليدلاو براحو

 يبأ نب يلع عم اوناكو ،نيهَّوفملا ةعيبر ءابطخ نم ،ناحيّسو ديزو ةعصعص :ناحوص ونب )٨٩(

 ٣٢٩(. قاقتشالاو ٩٧/١، نييبتلاو نايبلا رظنا) .لمجلا موي ديز لتقو ،بلاط

 )٩٠( قاقتشالا) .مهف :باوصلاو ،وهف :لوصألا يف ٣٣٣(.

 هل ورمع نب دايز نب نامعن نب ثراحلا نب رذنملا نب ذئاع نب رذنملا وه :يدبعلا جشألا )٩١(
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 _ سو

 ةَرُم نب ثراحلا :مهنم ،رامنأ نب ثراحلا ونب :مهنمو ؛""”يدَّعلا راحص طهر "رفظ

 بهوو ،''حراق فلأ ىلع ةدحاو ةازغ يف لمح ،ةَّرُم نب ثراحلا نب دايز نب ةبلعث نبا

 ،نيروكذملا هوجولا نم ناكو ،نايفس يبأ نب ةيواعمل ناركُمو نامرك حتفو ةيراج ةئام

 ورمع نب نيصح نب ةبلعث نب ةَّرُس نب ثراحلا وهو ،هنامز يق هاجو ريثك لام اذ ناكو

 نب رامنأ نب ثراحلا نب ةَّرَم نب رماع نب فوع نب ورمع نب ثراحلا نب بلاغ نبا

 نب ةليدَج نب يمعد نب ىصفأ نب سيقلا دبع نب ىصفأ نب زيكل نب ةعيدو نب ورمع

 .ناندع نب دعم نب رازن نب ةعيبر نب دسأ

 كلام نب ة بسن

 ىصفأ نب سيقلا دبع نب ىصفأ نب زيكل نب ةعيدو نب ورمع نب كلام نب ةرق وه

 نونكسي مهو .ناندع نب دعس نب رازن نب ةعيبر نب دسأ نب ةليدج نب يمعد نبا

 :مهنم ناك .ةدجنو سأب لهأ مهو ،ةروكذم هوجو مش “”ماؤن يحاونو "رسلا

 .دايز نب درَو :روهشملا لطبلاو روكذملا داّجَللا

 كلام نب رماع نب بسن
 لزنف ،هّمع ب نم لجر يئام يق رايدلا نم جرخ يذلا ىيي نب ةيواعم :مهنم

 رصع ونب مه رصع ونبو ٢٩٦(، مزح نبا ةرهمج) .الضاف اميلح ناكو ي ينلا نم ناكمو ةبحص

 ٢٩٦(. مزح نا) زيكل نب ةعيدو نب ورمع نب رامنأ نب فوع نب ةيج نب فوع نب ورمع نب فوع نبا

 .اقوَعو ،افرعو ًارقظ :ورمع نب ليدلا دلوو ٣٣١/٢: يلكلا نبا ةرهمج يف :رفظ ونب )٩٢(

 دفو .سيقلا دبع يب نم هوفم بيطخ ،ليحارش نب شايع نب راحص وه :يدبعلا راحص )٩٣(

 نييبتلاو نايبلا) ه٤ ٠ ةنس وحن يقوت ةباّسن ناكو ،ةبحص هل ،نامثع ةعيش نم ناكو ةؤ ينلا ىلع

 ٣٣٣(. قاقتشالاو ٩٦/١،

 .هنانسأ تلمتكاو نينس سمخ غلب يذلا سرفلا :حراقلا )٤ ٩(

 .(توقاي) .رحبلا ىسرم هلباقيو نميلا فيلاخم نم :رسلا )٩٥(
 .ةريثك ىرق اهو ،لبجلا يلي امم اهتبصق راحُصو ؛لحاسلا يلي ام نامُع ةبصق مسا :ماؤت )٩٦(

 .(توقاي)
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 ً و آ / ٠ . و 57 ٩٧ .ك ه

 مهالجأف اهم اوناك اسوُجَم لتاقف ،“““لاوأ ىلإ اهنم جرخ مث ،نامع ىرق نم ،“""”رافرجي

 ،نامُع لُمَرب نونكسي ظةيجراخلا رنب مهو همع ێب ىلع اهمسفو ،مهيلع بلغتو ،اهنع

 7 ٣٢ س , . . . .ح - و . -س ّ ء

 :رعاشلا لاق .مهما ةيجراخلاو ،ظافح لها مهو ،لبنلاب ةامر سابو ٥هلدش لها مهو

 ةيواعم نب رماع انابأ نأو انمأ ةّيجراخلا نأ رت مأ . و - 71 - - ِ ً

 ثراحلا نب زيكل نب رماع نب كلام نب ةللا دبع نب ةيواعم نب رماع ونب :مهنمو

 نب يمعد نب ىصفأ نب سيقلا دبع نب ىصفأ نب زيكل نب ةعيدو نب ورمع نب رامنأ نبا
 .ناندع نب دعم نب رازن نب ةعيبر نب دسأ نب ةليدج

 دمح نب رباج نب هللا دبع نب فسوي نب دمحأ نب يلع (نب) ةرم نب يلع :مهنمو

 .ةيواعم نب رماع نب ةبلعث نب ديز نب ةميزه نب ملاظ نب بعك نب متغلا نب ديز نبا

 فوع نب ةميذج ينب بسن
 لاق يذلا وهو داوج ادّيس ناكو ،٠”ورمع نب ريشب هعساو ،دوراجلا :مهنمو

 ال شيرق نم لجرل ألإ حلصيال رمألا اذه نأ الولر) :هللا همحر ،باطخلا نب رمع هيف

 هنودب ايأر عطقت ال ةعيبر تناكو ،نيملسللا رايخ نم ناكو .دوراجلا نع هب تلدع
 نب ةعيلج نب ةيواعم نب ةنراح نب ديز نب ىلعلا نب شنح نب ورمع نب ريشب وهو

 سيقلا دبع نب ىصفأ نب زيكل نب ةعيدو نب ورمع نب رامنأ نب فوع نب ركب نب فوع

 .رازن نب ةعيبر نب دسأ نب ةليدج نب يمعد نب ىصفأ نبا

 .(توقاي) .رافلُج افوَمسي دقو ،نامُع ةيحانب ةبصخم ةنيدم ،ديدشتلا مث مضلاب :رافّرُخ )٩٧(

 ةلودل مدقلا مسالا وهو نيرحبلا ةيحانب رحبلا اه طيح هريزج حتفلاب ىوريو مضلاب :لاوأ )٨ ٩)

 .مويلا نيرحبلا

 .ةوه :(ب)قو () يف اذك )٩٩(
 نب دوراجلا همساو ،ثايغ وبأ :مهنمو :مزح نبا ةرهمج يفف ،فالخ هبقلو دوراجلا مسا يف )١٠٠(

 قاقتشالا يو ،شنح نب رشب :ليقو ،ورمع نب دوراجلا ١٠٣٨: ةباصإلا قر ،ىلعملا نب شنح
 دورابلا ٥٧٥/٢: ق ماشه نبا ةريس يفو ،ىّلعملا نب شنح نب ورمع نب رشب همساو ،دوراجلا ٦

 نبا لاق ،ةعساتلا ةنسلا ي سيقلا لدع دفو ف > هللا لوسر ىلع مدق دقو شنح نب ورمع نب

 .اينارصن ناكو سىلعملا نب رشب نب دوراجلا :ماشه
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 ."ا"١)ةربح يدربب وسفلا ىرتشا :ليقو ،وسفلاب ريعي يذلا وهم :ةعيلج نم غ مهنمو

 ورمع نب ":"رصع بسن
 نإ :هل لاقو هاندأو هبرقف ٤ هللا لوسر ىلع دفو يذلا ؤ""ذئاع نب رذنملا مهنم

 ناكو ،ةريثك دهاشم % هللا لوسر عم دهشو ي هلوسرو هللا امهب نيتلصخل كيف

 لمجأ نم ناكو ،هّمع ينب رئاس ىلع همدقي ي هلا لوسر ناكو ،برعلا ناسرف نم

 نب ورمع نب رصع نب دايز نب رمعي نب رذنملا نب ذئاع نب رذنملا وهو أهجو برعلا

 سيقلا دبع نب ىصفأ نب زيكل نب ةعيدو نب ورمع نب رامنأ نب فوع نب ركب نب فوع

 ١. ْ )رازن نب ةعيبر نب دسأ نب ةليدج نب َيمعذ نب ىصفأ نبا

 رماع نب فوعلا وهو ،فوع بسن

 ةيحانو رطق نونكسي ،ةدجبو ريثك ددعو لبإو ةيشام لهأو ةيداب لهأ مه

 .نامع مدقي نم مهنمو ،نيرحبلا

 .نميلا دورب نم برض :ةربحلاو ةربجلا )١٠١(

 نب فوع نب رَصع ونب :مزح نبا ةرهمج فو فيرحت وهو ،رصع نم الدب ورمع (أ) ف )١٠٢(

 .ورمع

 ذئاع نيا رذنلل وهو جشألا مهنم ٢٩٦: ص مزح نبا ةرهمج يف ذئاع :باوصلاو ،دباع :لوصألا ف )١٠٣(

 دقو سيقلا دبع جشأ نع رابخأ ٥٥٧/٥ دعس نبا تاقبط يف ءاجو ل ينلا نم ناكمو ةبحص هل ..رننلل نب

 هيأ نع ركذف يلكلا نيا امأ ،سيقلا دبع دفو يف لي هللا لوسر ىلع دفو هنأو .فوع نب هللا دبع همسا نأ هيف درو

 . ثراحلا نب ذئاع نب رلللل هع نأ لإ ێثادلل بعذنو ورمع نب ثراحلا نب رلللل سيقلا دبع جشأ مسا نأ

 نب ذئاع نب رذلللا :وه ٩ ٢) ٦ص) مزح نبا ةرهمج يفف ،فالح ذئاع نب رذنلا بسن قايس ن ) ( ١٠٤

 ورمع نب ثراحلا نب رذنلا ٥/٥٥٨: دعس نبا تاقبط يفو ،ورمع نب دايز نب نامعن نب ثراخجلا نب رذنلا

 نب ورمع نب راغأ نب فوع نب ركب نب فوع نب ةعيلج نب فوع نب ورمع نب فوع نب رصع نب دايز نب

 ثراحلا نب ذئاعلا نب رذنملا :آلا وحنلا ىلع هبسن قاسف ٠ئادللا امأ .يلكلا نبا لوق انهو ...زيكل نب ةعيدو

 .رصع نب دايز نب نامعللا نب رذنلا نب
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 براح بسن

 نب ىصفأ نب سيقلا دبع نب ىصفأ نب زيكل نب ةعيدو نب ورمع نب براحُم انأ

 ىضقنا .براع انبا رفظو ةمطَح هل دلوف رازن نب ةعيبر نب دسأ نب ةليدَج نب يمعد

 .ىصفأ نب سيقلا دبع بسن

 ىصفأ نب بله بسن
 .بله نب طساق دلوف رازن نب ةعيبر نب دسأ نب ةليدج نب ىصفأ نب بله انأف

 .بئه نب بدنجو ،بله نب ورمعو

 ةرصبلب ددع مهو ،نابيش يب يق مهو ،بنه نب بنع :مهنمف بنه نب ورمع امأف

 ةليقع مهنمف طساق نب ورمع انأو رمَع دلوف به نب طساق اتأو .اضيأ نايش يب ف بدُجو

 .0'"“بلغت يب ي ةريزجلاب ددع مهو

 طساق نب رمنلا بسن
 تنب دنه مهمأو 8““هلا دباعو ،هللا سوأو ،هللا ميت :دلوف طساق نب رمنلا امأو

 .سيقلا دبع نب ءربللا اضيأ مهنأل ممتوخإو ،بلغتو ركب مهنأل ممتوخإو ،ةَّرُم نب ميم

 :دعس دلوف ادعس جرزخلا دلوف .ثراحلاو جرزخلا دلوف رملا نب هللا ميت امأو

 َيمُس امنإو .طساق نب رمنلا نب هللا ميت نب جرزخلا نب دعس نب رماع همساو ،نايحّمضلا

 عابرم بحاص ناكو ،مهنيب يضقيف ،ىحُضلا تقو هموقل سلجي ناك هنأل نايحضلا

 نب نايحضلا وهو _ رماع نب ةانم ديز نب ةعيبر نب لاله هدلو نمف .ةنس نيعبرأ ةعيبر

 :به نب طساق دلو ٣٠٠: ص مزح نبا ةرهمج يفف ،طساق دلو ف فنصملا لصفي مل ('أ") ٥

 دعب ةطمارقلا مهتلتق مث ،بفرشو ددع مهيف ناكو "رمنلاو ،ددعلاو تيبلا هيفو طساق نب لئاو

 .طساق نب ةيواعمو ةليفُع وهو طساق نب رماعو ...برعلا لئابق يق اوقرتفاف ،ةئغالثلا

 :رمنلا دلو :(٠٠٣ص) ةرهمجلا يفف ،مزح نبا ةرهمج يفام فلاخي انه فنصللا هدروأ ام ('أ١)

 .باوصلا وهو ٣١٨/٢، يلكلا نبا ةرهمج يام قفاوي اذهو .طساقو ،ةانم دبعو ،ةانم سوأو فلا ميت
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 .طساق نب رمنلا نب هللا ميت نب جرزخلا نب لعس

 عمج ناك سيقلا ئرما نب رذنلا نأل رئاظحلا َئمُسو :لاق رئاظحلا طوَح وبأ :مهنمو

 م
 هعساو نايحضلا هوجو نمو ثراحلا نب بك :مهنمو . '"مهقرحيل رئاظح ف ركب ىراسا

 سكلا :مهنمو 0 ‘“ةَيَرقلا نبا :هدلو نمو ،كالعس نب فوع ونب :لعس نب رماع

 .06ا"َي رمتلا

 ةعيبر نب دسأ نب ةليدج نب يمعد نب ىصفأ نب بنه نب طساق نب لئاو اماو
 س و ح 71 ء - . . س . .
 .هرم نب ميع تنب دنه مهما ،لئاو نب زنعو ،لئاو نب بلغتو ،لئاو نب ركب دلوف

 .ةضاضعو حشاو :ةديفر نمف ،ةديفرو ،ةشارإ :هدلوف لئاو نب زنع امأو

 ناكو ،رئاظحلا طوَح وبأ مهلاجر نمو :يليام ٣٣٤ ص ديرد نبال قاقتشالا يف ءاج ('"")

 رئاظح مش رظحف طساق نب رمنلا نم اموق ذخأ دنه نب ورمع نأل رئاظحلا طوح يمسو كأدّس
 .كلذب يّمُسف ،هل مهقتعأف مهيف طوح وبأ هملكف ،اهيف مهقرحيل

 تنب ةعامخ اهمساو ،اهيلإ بسن ،هتدج ةيرقلاو ،هرصع ءاغلب نم ناك ،ديز نب بويأ همسا ()

 نبا عم هيلع جرخ مث ،هتحاصفب هباجعإل همركأو جاجحلا همدقتسا يبارعأ ًايَمُأ ناكو ،مشج

 .ةرجهلل نينامثو عبرأ ةنس هلتقف ،ثعشألا

 -:يمرادلا نيكسم هيف لاق ،نيفورعملا بسنلا ءاملع نم ،يرمنلا سيكلا ('أ٣)

 لامشلا قرخنعي ىسمأ ولو ملع يرمنلا سيكلا دنعو

 ٣٢٢/١(. نيبتلاو نايبلا رظنا) سيكلا نب ديز همساو
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 لئاو نب بلغت بسن

 .بلغت نب نارمعو ،بلغت نب سوألاو ،بلغت نب منغ :دلوف لئاو نب بلغت امأو

 ةدشو اهبلغ ةرثكل ءابلَقلا اهيمست برعلا تناك ،لئاو نب ركب ةوخإ مه بلغت ونبو
 : رعاشلا لاق .اقوطس

 لوُهَلا ىلع درمت مالحاو - رع لهأ بلفت ابلا نو

 .اهسأب (تيب) لهأو ةعيبر مانَس مه
 ")مقارألا :مهنمو بلغت نب مغ نب ورمع نب ةيواعم ونب :مهنمف بلغت نب ملغ امأف

 منغ نب ورمع نب بيبخ نب ركب ونب ،ةيواعمو ، ثراحلاو ،ةبلعثو ،ورمعو ،مّشَج مهو

 لطخألاو ،ركب نب مَّشُج خب نم مقارألا نم ،رعاشلا لطخألا :مهنم ناك ،بلغت نب

 .")ةلظنح نب ديزي وه

 :مش لاقي ةنانك ونب :مهنمو ةماسأ نب يدَع ونب :مهنمو ،ًابُكع بلغت ب نمو

 .بلغت نب مّشُج :مهنمو .بلغت شيرق

 برضي يذلا ةعيبر نب بيلك طهر ريهزو ،ريهز نب ثراحلا ونب :(مَّشُج ب نمف)

 ناك وهو ،بيلك ىمح نم عنمأ :ةخسن يقو .لئاو بيلك نم ًلعأ :لاقيف لثما هب
 ً ِ ۔ 7

 نب لهلهم هوخأو ،‘"أىزازَخ مويو نالّسلا موي هيلع تعمتجاو ،ةعيبر ءاول بحاص

 اوَمُس امإو)) :هيفو 0٣٣٦ قاقتشالاو ٣٠٤ مزح نبا ةرهمجج) باوصلا وه هانتبلأ امو مقرألا :لوصألا ف )١(

 يف دازو مهنم ةسمخ انه فنصلا ركذيو .((تاّيلا نم برض مقارألاو .مقارألا نويعب مغويع تهّش مهأل مقارألا

 .كلام :مزح نبا

 نب ثوغ نب ثايغ وه هتمجرت يلا رداصملا عيج يف لطخألا مساف ،أطخ رهو ،لوصألا ف همسا درو اذك )٢(

 دجو نيأ يردأ الو بلغت نب منغ نب ورمع نب بيبح نب ركب نب مشح نب كلام نب ورمع ب نم ،تلصلا

 ٤٦٦٢/١(. ءارعشلا لوحف تاقبطو ٤٨٣/١، ءارعشلاو رعشلاو ٢٨٠/٨، ناغألا ًالثم رظنا) .مسالا اذه فنصلا

 ناكو برعلا لئابق نم هرهاظ نمو رذنملا نب نامعنلاو رماع ب نيب ناك :ةيلهاجلا مايأ نم :نالُسلا موي )٣(

 ةليبق نيبو لئاو بيلك اهيلعو دعم لئابقلا نيب ناكو ةروهشللا ةيلهاجلا مايأ نم :ىزازخ مري .رماع يبل هيف رفظلا
 نكلو ،نالّسلا موي بيلك ىلع تعمتجا ةعيبر نأ فنصلا ركذ دقو .بيلك و دعم فيلح اهيف رصنلا ناكو .جحذم

 .كلام نب رماع ءارب وبأ ذئموي رماع يب دّيس ناكو نالسلا موي يف ةكراشم اه نكي مل ةعيبر
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 هنأل الهلهُم يَمُس امنإو .)ةنس نيعبرأ بلغتو ركب نيب برحلا جّيه يذلا وهو ،ةعيبر

 نب ةعيبر انبا لهلَهلاو بيلك امهو ،يباصتلاو قشعلا ركذو رعشلا لهله نم لوأ

 نب لئاو نب بلغت نب منغ نب ورمع نب بيبخ نب ركب نب مشج نب ريهز نب ثراحلا

 نب ريهز يب نمو .رازن نب دسأ نب ةليدَج نب يمعد نب ىصفأ نب به نب طساق
 ““ةّيعبَسلا ةديصقلا بحاص َّيِلغتلا موثلك نب ورمَع :مهنم ،باَّع ونب :ركب نب مشُج

 بيبخ نب ركب نب مشُج نب ريهز نب دعس نب باتع نب كلام نب موثلك نب ورمع وهو

 ةليدج نب َيمعُد نب ىصفأ نب به نب طساق نب لئاو نب بلغت نب منغ نب ورمع نب

 همأو ،مهنيب نم هيلإ روظنملاو ،بلغت سراف موثلك نب ورمع ناكو .رازن نب دسأ نب

 - ناك و ،ريهز نب بعك :مهنمو .ةعيبر نب بيلك يحأ ،ةعيبر نب لهلهملا تنب ىليل

 نب بعك وهو كليج انسح ناكو .ذفنقلا رعش هبشت تارعش هفنأ ىلع لاقيام ىلع

 نب مغ نب ورمع نب بيبُح نب مشُج نب ركب نب كلام نب ةماسأ نب ()منغ نب ريهز

 نب ةعيبر نب دسأ نب ةليدج نب يمعد نب ىصفأ نب به نب طساق نب لئاو نب بلغت

 .ريهز نب بعك نب دلاخ نب ةملس همساو ،حافَّسلا :ريهز نب بعك دلو نمو .رازن

 لئاو نب ركب بسن
 لئاو نب ركب دلوف .ناعجشلاو ناسرفلا مهيفو ،رهشألا تيبلاو ربكألا بسنلا وه

 ،ةَرُس نب ميت تنب دنه امهّمأو ،ركب نب ئ رو ،ركب نب يلع :لئاو نب بلغت وخأ

 .لئابقلا مأ :اف لاقي

 بعك يقو .برحو ،ةنانكو ،ركشي نب بعك :دلوف لئاو نب ركب نب ركشي امأف
4 

٧( ٠( } 
 نب مغ نب "رغ ونب :مهنمو ،كيتكلاو ،بّبخ :بعك دلو نمف .فرشلاو ددعلا

 ديب بيلك لتقم اهببس ناكو ،بلغتو ركب ليبق نيب تبشن يلا سوسبلا برح لإ انه فلؤملا ريشي )٤(

 لوما داج دمحأ دمحل ((ةيلهالا يف برعلا مايأ)) باتك يف ةثالثلا مايألا هذه رابخأ رظنا) .ةَّرُس نب ساَّسَح

 .(ميهاربإ لضفلا يأو يواحبلار
 .ةيلهاجلا ةروهشملا عبسلا تاقلعملا ىدحإ اهأ ةيعبسلا ةدبصقلاب دوصقملا )٥(

 بسنلا- - ةرهمج يي اذكو - ملع نم ألدب - ميت نب ريهز نب بعك :(٦٠٣ص) مزح نبا ةرهمج يف )٦(
 ۔(ميت) نع افرح (منغ) مسا ىرأو )٣١١/٢(“ يلكلا نبال

 )٧١( قاقتشالا رظنا) فيحصت وهو از نع لوصألا ف ٣٤١، مزح نبا ةرهمحو ٣٠٨(.
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 نب ةنانك يب نمو .مشح نب يدعو ،مّشُجو قبلعثو ؛ركشي نب بعك نب بيبح

 .ركشي هذهف (ةّيعبسلا) ةديصقلا بحاص ،يركشيلا ةزلح نب ثراحلا :ركشي

 ركب نب يلع بسن

 :يلع نب بعص دلوف ")[هريغ هل بقعي ل ،يلع نب بعص :ركب نب يلع] دلوف
 ونب :مهنمف لئاو نب ركب نب يلع نب بعص نب كلام امأف :كلامو ةباكعو كاميًّجل

 .ةفينح يب ف مهدادعو ٠ 'ناّمزلا دنفلا :مهنم ،نامز

 نب ىصفأ نب به نب طساق نب لئاو نب ركب نب يلع نب بعص نب ميَجل امأف

 نب ركب نب يلع نب بعص نب ميَّجل نب لجع :دلوف ةعيبر نب دسأ نب ةليدج نب ًيمعذ

 .(اوبقعي ل نيرخآو ميجل نب ةفينحو) ،لئاو
 ز

 ميجل ×ل نب لجع ء بسن /

 ادعسو ابعكو ةعيبر :لئاو نب ركب نب يلع نب بعص نب ميجل نب لجع دلوف
 نب ليدُعلاو ،زجارلا مجنلا وبأ :مهنمف ةعيب ر امأو .ليلقف ةعيّبضو تبك امأف .ةعيبضو

 هل تدلوف ©،ربنعلا نب بدنُج لنع تناكو 3 ءاقمحلا ةغد :مهنمو ، رعاشلا خرفلا

 لجع نب ةعيبر نب كلام نب كيرش نب ذئاع نب ريجب :مهتاداس نمو .بدنج نب يدع
ًّ 

 يو مهيف ددعلاف ليجع نب دعس امأو .لئاو نب ركب نب يلع نب بعص نب ميّجل نب

 :مهنمو ،ناهفصأ دح ف لزانلا ١) ")(فلدلا :مهنمو) زجا رلا بلغألا :مهنم ،هدلو

 ركب نيب ماق يذلا عازنلا يف ،دنه نب ورمع اهدشنأ قلا ةزلح نب ثراحلا ةقلعم يه ةيعبسلا ةديصقلا )٨(

 يب نم ثراحلا ريغ انه فلؤملا ركذي مل و ٤٢/١١. اغألا يق ةقلعملا ةبسانم ليصفتو ثراحلا ةمجرت رظنا) .بلغتو

 ،يركشيلا ءاّوكلا نبا :مهنم ركشي ب نم نيروهشم نيرخآ لاجرل دادعت ٣٠٨ ص مزح نبا ةرهمج يفو ركشي

 .لهاك يأ نب ديوس رعاشلاو

 )٩( ص مزح نبا ةرهمج نم ةفاضإلا ٣٠٩.

 .بلغتو ركب برح ي كراش دقو نيدودعملا ركب ناسرف نم :نابيش نب لهش همسا يامزلا دنفلا )١٠(

 ي اهربخ رظنا) .اهقمخ لثملا برض لجع نب ةعيبر وه جنغمو ،جنغم تنب ةيرام اهمساو اهبقل اذه :ةغُد )١١(

 .فيرحت وهو ،دعد :(ًأار نو ٢٢٨/١(، ناديملل لاثمألا عمجخ

 ،ناهفصأ دح يي لزانلا هنأ بلغألا لإ بسن لوصألا رئاس يفو ،فلدلا ركذب (ب) ةطوطخملا تدرفنا )١٢(
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 نب ةعيذج نب دعسألا نب هللا دبع ونب :مهنمو .ا ")ةحص هل تناكو نايح نب تارفلا

 ،راق يذ ءارحصب اه رض قلا ةروهشللا ةّسَقلا بحاص :مهنمو ؛ميجل نب لجع نب لعس

 نب ١) ")دعسألا نب نابيش نب ةلظنح وه ةبقلا بحاصو ،مجعلا نم برعلا هيف تفصتنا

 .لئاو نب ركب نب يلع نب بعص نب ميجل نب لجع نب دعس نب ةعيذج

 رظنا) .ناهبصأب اوراث لاجر يلجعلا فلد يبأ ةرسأ نمو ،لجع نب دعس نب فلد مهنمو ٣٤٦: قاقتشالا يو

 لتقو ،مالسإلاو ةيلهاجلا نيب نيرضحملا زاجرلا ءارعشلا نم وهف يلجعلا بلغألا امأ ٣١٣(/ مزح نبا ةرهمج

 ٦١٣/٢(. ءارعشلاو رعشلا) .دنواهنب
 )١٣( قاقتشالا) .كلذ دعب ملسأو ماشلا لإ نايفس يأ ليلد ناك ٣٤٦(.

 نب ةلظنح وه راق يذ ف هتبق برض يذلاف .ةيخيراتلا رداصملا يف ءاجام فلاخب اذهو لوصألا ق اذك )١٤(

 6١٩٣/٢ يربطلا يف راق يذ ةعفو ربخو ٣٤٦ قاقتشالا :رظنا) .نابيش نب ةلظنح سيلو ،يلجعلا رايس نب ةبلعث

 .يلجعلا رايس نب ةبلعث نب ةلظنح وه ةبقلا بحاص نأ كلذك هيفو
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 ةفينح ينب بسن

 مهف ةانم دبع امأف ،أَيدعو ،أرماعو ةانم دبعو ،امهف) ٣" :ةفينح نب لودلا دلوف

 يفو ،باذكلا يفنحلا بيبح نب ةمليسم :مهنمف '(ةفينح نب يدع امأو ،ليلق

 ."" ")يفنحلا ريثك نب ةما نب باذكلا ةمليَسُم وه :ةخسن

 ،جاتلا وذ يفنحلا يلع نب ةذوَه :مهنمو “'نافه ونب مهف ةفينح نب لودلا امأو

 نب ةَّرُم نب ميحُس نب ىَّرُعلا دبع نب هللا دبع نب ورمع نب ةمامث نب يلع نب ةذوه وهو

 ركب نب يلع نب بعص نب ميجل نبا ةفينحو لجع بسن اذهو .ميجل نب ةفينح نب لودلا

 .لئاو نب

 بعص نب ةباكغ بسن

 مهف سيق اًمأف) ،ةبلعثو شأسيق دلوف لئاو نب ركب نب يلع نب بعص نب ةباكُع انأو

 لهُذ ،ةباكع نب ةبلعث دلوف نصحلا مه لاقيف ةبلعث امأو ،لهُذ يب يف مهددعو ،ليلق
 ،نميلا تفلاحف ةّنض امأو (هللا ميتو ،نابيشو أسيقو أ )ةَّنضو ءادسأو ،ةبلعث نب

 مهف ةبلعث نب هللا ميت اًمأو ،نابيش ب يف مهف ةبلعث نب دعس امأو ،ةرذع ب يف تراصف

 .الالهو أرماعو ،ثراخلاو اكلام :ةبلعث نب هللا ميت دلوف .لجع ێب ءافلح مزاهللا

 ءأكلامو ًارماعو ثراحلا الإ ،فالحألا مه لاقي ءالؤهف ۔""الهُذو ،ةبطاحو ،انزامو

 .ءالؤه ىلع اوفلاحت مهأل ًافالحأ كئلوأ ىمسو

 نم يهو ،اهنم عرفت امو ةفينح بسن نايب مالكلا اذه لبق نوكي نأ يغبني نكلو ،لوصألا عيمج يف اذك )١٥(

 يب نم ةورثلا هيفو لودلا :ةفينح دلوف ٣٠٩: ص يف ءاجف اهبسن مزح نبا لصف دقو ،لئاو نب ركب لئابق مخضأ
 .رماعو يدعو ،ددعلاو ةفينح

 )١٦( مزح نبا ةرهمج يف ةفينح دالوأ يف (مهف) ركذ دري مل و (أر ف طقاس نيسوقلا نيبام ٣٠٩.

 ن يدع دلو نم يأ - مهنمو ٣١٠: مزح نبا ةرهمج يفف ،يفنحلا ةمليسم بسن يف حصألا وه اذه )١٧(

 .ةفينح ني يدع ن ثرالا دبع نب ثراحلا ني بيبح ن ريثك ن ةمامث ني باذكلا ةمليسم - ةفينح

 نب لودلا دلو :اهدعبامو ٣١٠ ص مزح نبا ةرهمج يو ،ةفينح نب لودلا بسن فنصلا لصفي مل )١٨(

 .ةفينح نب لودلا نب لهذ نب ثراحلا ونب مه نافه ونبو ،ةبلعثو ،لهُذو ،للا دبعو ةَرُم :ةفينح

 )١٩( مزح نبا ةرهمج رظنا) .فيحصت وهو ،ةَّض :لوصألا يف ٣١٥(.

 .(نزام) ناكم (هللا دبع) ٣١٥: ص مزح نبا ةرهمج يف )٢٠(

- ١٧١ 



 ةبلعث نب سيق بسن

 .ةعيبُض :دلوف لئاو نب ركب نب يلع نب بعص نب ةباكع نب ةبلعث نب سيق امأو

 . رعاشلا سيق نب نوميم ىشعألا :مهنمو ،َّعلاو ددعلا ةعيض يب يفف ،كادعس و ،اميتو

 ١١ ۔ . . . ِ .
 . 'مَمللا قلات موي لئاو نب ركب سراف ناكو ،ردحُج نب ةعيبر :مهنمو

 ثراحلا ناكو ثنحلا يريرجلا هيلإ تسني يذلا دابع نب ("( ريرُج) :مهنمو

 نم ءالؤهف .ةماعنلا بر نم فوأ :لاقيف ءافولا ق لثلا هب ب رصي (٣٢)داع نب

 نب دعس نب نايفس نب دبعلا نب ةفرط وهو ،“"")رعاشلا دبعلا نب ةفرط :اضيأ مهنمو

 ٠. . خ ١ ۔)٢٥ . ٤ . . ح ., , ه غ 5

 سيق نب ةعيّبض نب كلام نب دعس نب دثرَم نب ورمع :اضيأ مهنمو ."ةبلعث نب نايفس

 .(دنه نب ورمع بحاص ،دثرم نب ورمع نب رشب نب ورمع :هدلو نمو) ،ةبلعث نبا
 ٤ )٢٦) & 7 ح 44. 7 . .

 ." ”(دثرم نب ورمع نب (ليبحَرش وأ) ليحارَش نب ةعيض نب حيرش نب مكحلا :مهنمو

 ساَّسح لتق ببسب بلغتو ركب نيب تبشن يلا سوسبلا برح مايأ دحأ ;ممللا قالحت وأ ممللا قلاخ موي )٢١(

 دقو مهيلع زهحت الف ركب لاجر اهؤاسن فرعتل اهم ذئموي ركب تقلح دقف ،سأرلا رعش :ةمللاو ،بلغت ديس بيلك
 ٣٤/٥(. ناغألا ف سوسبلا برح رظنا) .بلغت ىلع ماه نب ثراحلا اهيلعو ركب ذئموي ترصتنا

 باستناو ٣٢٠، مزح نبا ةرهمج يفو (ريرج) باوصلاو ،ثراخحلا :(د) يفو .دابع نب ةرس :(ب)و () ف )٢٢(

 نب ديعس :يريرحلا مساو ،دابع نب ثراحلا وخأ وهو ،دابع نب ريرج لإ هباستنا حجري هيلإ ثدحلا (يريرجلا)

 ٤ /٥(. بيذهتلا بيذُخ نع القن ٠ مزح نبا ةرهمج) .سايإ

 لزتعا ناكو ،ةبلعث نب سيق نب ةعيبْض ب ديس ناكو ،ةيلهاجلا ف ركب ناسرف نم كدابع نب ثراحلا )٢٣(

 .هسرف مسا ةماعلاو ،ةك رعلا ضاخ ريجب هنبا لتق املف سوسبلا برح

 )٢٤( ءارعشلاو رعشلا ف هتمجرت ١٨٥/١.

 ورمع - ۔ :امهيف هبسنو ٣١٩. ص مزح نبا ةرهمج فو ١٢٧/٦ ناخغألا يف ءاحام فلاخي اذه )٢٥(

 فالخ هبسنو همسا يفو رغصألا شقرملا بسن انه فنصلا ركذي مل و .ةبلعث نب سيق نب ةعيبض نب كلام نب دعس نب
 مزح نا ةرهمج يفو ،ةعيبض نب كلام نب دعس نب نايفس نب ةعيبر :تآلا وحنلا ىلع هبسنو همسا درو ١٣٦/٦ اغألا يفن

 .ةعيض ن كلم ن دعس ن سيق نب ةعير ٣١٩: ص

 :رظنا) .دثرم نب ورمع نب رشب نب ورمع دبع وه دنه نب ورمع بحاص نكلو ،(د) و (ب) نم ةفاضإ )٢٦(

- ١٧٢ 



 ."" ")ناتقرحلا امهف سيق نب دعسو ،سيق نب ميت امأو

 ةبلعث نب لهذ بسن
 نب نابيش :دلوف لئاو نب ركب نب يلع نب بعص نب ةباكُع نب ةبلعث نب لهذ اّأو

 :م لاقيف بعص نب ةباكع نب ةبلعث نب لهذ نب رماع اًمُأو .لهذ نب رماعو ،لهذ

 ارمعو ،فرشلاو ددعلا هيفو ،نابيش نب سوُدَس :دلوف لهذ نب نابيش امأو مجرلا
 نزام امأو ،ليلق مهف نابيش نب يلع اّمأف ،ةانم ديزو أرماعو كلامو ايلعو نزامو

 يوحنلا “"“)”نزاملا نامثع ابأ نأ الإ ،ركذ هل دحأ مهيف سيل ،نامُكب مهف نابيش نب

 .مهنم همأ نأل مهيلإ بسني

 يقو ،روَش نب عاقعقلا :ةباكع نب ةبلعث نب لهذ نب نابيش نب ورمع يب نمف

 .""")ةباسَنلا ةلظنح نب لُفغَد :مهنمو "أ)دوس نب :ةخسن

 كلام نب ثراحلا نب نابرلا نب دلاجُم نب ةلُغَو ثراحلا :نابيش نب كلام ب نمو

 .ةبلعث نب لهذ نب نابيش نب

 هل ناك و ٣“، )رارملا لكآ ةفادر هل تناكف ةبلعث نب لهُذ نب نابيش نب سوس امأو

 ١ / ٨٥ ١(. ءارعشلاو رعشلاو 6٣٢٠ ص مزح نبا

 :ىشعألا لاق ،ناتقرحلا .حيحصلاو ،نايوقرحلا :(د) و (ب) يو ،نابوقرحلا :(أ) ق )٢٧(

 مخ رو دايإ نم يفن نرأر امأك نيتقرحلا لال تبجع

 .(قرح ةدام :برعلا ناسل)

 نب نزام ونب :مهنمو :هيف ءاج دقو ٣٥١ قاقتشالا لام انتبثأو ۔أاطخ وهو ،يراجلا نامثع :لوصألا ف )٢٨(

 .مهنم همأ نأل ،مهيلإ بسني يوحنلا نزاملا نامثع ابأ نأ الإ ركذ هل دحأ مهين سيل ،نامب مهو ،نابيش

 لاق ،هتسلاحخ نسح ي لثلا هب ب رضي ،نايفس يأ نب ةيواعم نمز يق ناك 6يعبات ،روش نب عاقعقلا وه )٢٩(

 - : رعاشلا هيف

 سيلج ع اقعقب ىقشي الو روش نب عاقعق سيلج تنكو -

 ٣١٩(. مزح نبا ةرهمجو ١ ٣٥، قاقتشالا)

 برعلا باسنأ ديزي ميلعت هفلكو هب بجعأف ةيواعم ىلع دفوو ال ينلا كردأ ،نابيشلا ةلظنح نب لفغد )٣٠(

 .(ه٥٦ت) ةيبرعلاو
 اذإ رم رجش رارملاو اكلم ناك و ،رعاشلا يدنكلا سيقلا ؤرما هيلإ يمتني يذلا دجلا وه :رارلا لكآ )٣١(

 .اهرفاشم تصلقت لبإلا هتلكأ

- ١٧٢٣ 



 .اركذ نورشعو دحأ هل ناكو ،سودّس نب ثراحلا :مهنم دلولا نم ةرشع

 ربكألا نابيش بسن

 :هل دلوف لئاو نب ركب نب يلع نب بعص نب ةباكع نب ةبلعث نب ربكألا نابيش اّمأو

 :مهنمف نابيش نب ةبلعث اًمأو .هل بقع الف فوع امأ .فوعو بلعثو ،لهذو ميت

 لاقيف ،ناعمصألا :ميت يب نمف .دًدوُسو دوجو ءاخس مهيفو ،يابيشلا ةريبه نب ةلقصُم

 .ةيلهاجلا يف نيعمصألا موب

 نابيش نب رغصألا لهذ بسن
 لئاو نب ركب نب يلع نب بعص نب ةباكُع نب ةبلعث نب نابيش نب رغصألا لهذ امأو

 ثراحلاو ،لهُذ نب مّلحُمو ،لهُذ نب ةعيبرو ،تيبلاو ددعلا مهيفو ،لهذ نب ةَّرُم :دلوف

 .لهذ نب نابيشو ،لهذ نب حبصو ،لهذ نب فوعو ،لهذ نب مُنَع دبعو ،لهذ نب

 .رفن ةعست مهو ،لهذ نب ورمعو

 نابيشو حبصو فوعو مع دبع امأو ،شاقّر مهُمأف ثراحلاو مّلحُمو ةعيبر امف

 .- ةيرثولا ونب هريغ لاق هيرلا ونب :لاقيف اهيلإ نوبسني مهو ،رُكشي ب نم ©قَيزَرلا مهمأ
 .ليلق مهو ،ةزرح ونب نوعدي ،نميلا نم تيبس ةزرح هَّمأف ورمع اّمأو

 نابيش ب فارشأ

 . ح : )٣٦٢) _ 2 / . ت . . / خ

 ،نابيشلا لهذ نب ملحم نب فوع :نيروهشملا نابيشينب نم فارشألا نمو

 بنعقو ،نانسو ، يراشلا ديز نب نيطبلاو ")يراشلا سيق نب كاحضلا :مهنمو

 ب نمو .هتحامسل بيصخلا َىمُس امڵإو بيصخلا ورمع نب رماع :مهنمو ،نايجراخلا

 لثملا هب برض ظاكع ي ةبق هل برضت تناكو ،هموف ةداس نم ناك ،نابيشلا لهذ نب هلع نب فوع )٣٢(

 ١٨٧/٢(. ناديملا لاثمأ :رظنا) .فوع يداوب ًرُح ال :ليقف هئافوو هتعنم يق

 ةفوكلا ىلع ءاليتسالا عاطتسا .ةيمأ ب رصع يف ةيرفصلا جراوخلا رهشأ نم :نابيشلا سيق نب كاحضلا )٣٣(

 ةنس هلتقمعع رمألا ىهتناو همزهو دمح نب ناورم هيلإ راس هراصنأ نم مخض ددع هيدل عمتجاو ،طساو ةنيدم لتحاو

 .(اهدعب امو ٣١٦/٧ يربطلا ف هرابخأ) .ه ٩

- ١٧٤ 



 نب لهذ نب ةعيبر يبأ نب ورمع نب بيصخلا رماع نب ")دوعسم نب ءناه بيصخلا

 .(دوعسم نب سيق هوخأو راق يذ موي بحاص) نابيش

 نب ماَّمَه هتوخإو ،بيلك لتاق ،ةّرُم نب ساَّسَج :مهنم لهذ نب ةَّرُم ونب :مهنمو

 نب لهذ نب ةَّرُم ونب بدنُجو ،نابيشو ،ريثكو ،بيلكو ،ريَجْبو دعسو ثراحلاو ،ةّرم

 حتتفا يذلا ةثراح نب ىَُملاو ،يراشلا ناميلس نب ديوس :مهنمو ، ")نابيش

 لهأ ىلإ ترظن يلا يهو ،ىملس هتأرما صاقو يبأ نب دعس جوزتف كلهو 8" )داوسلا

 نب نازفأولا مهنمو .اهنيع دعس مطلف مل نُم الو نارقأ موقلا :تلاقف ةيسداقلا
 نب ديزيو ،“ ةدئاز نب نعم :رطم دلو نمف ،(كيرش نب رطمو) ،“ كيرش )٨٣)۔ ءا - ٠ ه 5 ُ )٣٧) و غ
 .")ديزم

 دبع نب دلاخ نب دوعسم نب سيف وهو ،لئاو نب ركب ديس دوعسم نب سيق : مهنمو

 ن + ةباكع نب ةبلعث نب نابيش نب لهذ نب ةرم نب مامه نب ثراخلا نب ورمع نب هللا

 مهلك و & ")دوعسم نب سيق نب ماطسب هنباو .لئاو نب ركب نب يلع نب بعص

 راق يذ ةعقو هببسب تبشن يذلا وهو ،ممحلاطبأو ةيلهالا يف نابيش ب ةداس نم :نابيشلا دوعسم نب ئناه )٣٤(

 ةيلهاجلا ق برعلا مايأ يف راق يذ ةعقو ربخ رظنا) .ىرسك لإ هحالسو رذنملا نب نامعنلا عورد ميلست نم هعانتمال
 ٦(. ص

 نبا دنع مهف انه ركذام ةفلاخملا ضعب فلاخي (٤٢٣ص) مزح نبا ةرهمج يف لهذ نب ةَّرُس ب ءامسأ دادعت )٣٥(

 مزح نبا هركذ امو .ثراحلاو ،راّيسو ،بدنجو ،ريجُبو ،رسكو ،ًابُذو ،دعسو ،ةلضنو ،ساَّسَجو ،مامه :مزح

 “ )٢١٠/٢(“““ يلكلا نبا ةرهمج يفام قفاوي
 كاهيلإ رمع ههجو مث اهحتفل سراف لإ ركب وبأ ههجو ،ماظعلا ةداقلا نم يباحص :نابيشلا ةثراح نب ىثملا )٣٦(

 .ه٤١ ةنس هتوم لإ تدأ حارجب بيصأ مث لاتقلا يف ىلبأف

 يف كراش .ةيلهاجلا ف نيدودعملا نابيش ب ناسرف نم ،هبقل نازفوحلاو ثراحلا همسا :كيرش نب نازفوحلا )٣٧(

 .اهنم جرعف هكرر يف ةنعطب هزفح مصاع نب سيق نأل نازفوحلا هل ليق ،تاراغلا نم ريثك

 يلو مث نميلا روصلل هألو ،ماظعلا سابعلا تب ةداق نمو نيروهشملا برعلا داوجأ نم :نابيشلا ةدئاز نب نعم )٣٨(
 .ه ١٥١ ةنس هولتقف هيلع نيمقانلا نم رفن هيلع لخدف ناتسجس

 نوراه هبدن ،ناجيبرذأو ةينيمرأ يلو ;ءامركلا ناعجشلا سابعلا خب ةداق نم :نابيشلا ةدئاز نب ديزم نب ديزي )٣٩(

 .ه ١٨٥ ةنس يفوت ةدئاز نب نعم يخأ نبا وهو .هلتقو هيلع بلغتف ،يحرانخلا فيرط نب ديلولا لاتقل ديشرلا

 ماق ،هنمز يف نابيش ب ديسو ةيلهاجلا ف برعلا ناسرف رهشأ نم ،ءابهصلا وبأ :نابيشلا سيق نب ماطسب )٤٠(
 عم هعقاوم ىدحإ يف لتق ،هئادف ءالغب لثلا برضف ،ةقان ةئمعبرأب هسفن ىدتفاف اهادحإ يف رسأو ،تاوزغلا نم ريثكب

 .ةبض ب

- ١٧٥ 



 .ةعيبر تضقنا .نابيش نب لهذ لإ نوعجري

 افزانمو ةعيبر راشتنا ربخ
 .نادلبلا نم اهالاو امو “ٌ'"قرع نطب نونكسي دالبلا يق اهقرفتو اهراشتنا لبق ةعيير تناك :لاق

 نطبو ،““ ةيقرلاو “ُ"ةلابتو "ةنيثب نيي اميف تراصف ،لزانلاو هايلا بلطت تطسبنا ترثك املف

 ،تادراوو ،'"ةّيرَضو (ُ"نملغتلا لإ "نضح ةيحان لإ قوط يذو ،“بيرجلا

 :بيلك وخأ ةعيبر نب لهلهملا لوقي اهيفو .نادلبلا نم اراق امو ،'"”بئانذلاو
 الولح َعَم ونب اهيفو رهدلا ق ةمات انراد ترَمَع و ٧9 ۔۔

 نب ةميذج تلزنو .مهنيب اهومستقاف كاهيلع اوبلغف نيرحبلا سيقلا لبع تلزن ش

 و

 (ُ")طخلا بناج ىصقأ زيكل نب ةعيدو نب ورمع نب رامنأ نب فوع نب ركب نب فوع

 .قارعلا لإ اهاندأو اهفرط سيقلا دبع نب ىصفأ نب َنش تلزنو .اهبناوجو اهنايعأو

 رماع تلزنو .هلوح امو فيلطنلا طسو سيقلا دبع نب ىصفأ نب زيكل نب ةركت تلزنو

 .' “ناورطلاو " رافش ،ةجراخ ونب مهنمو ،ةعبدو نب ورمع نب رامنأ نب ثراحلا نب )٥١)( .)٥٢) ,. ۔ . . . - ؟ ح

 وه قرعو ،ةماهو دجن نيب دحلا وهو ،(قرع تاذ) وه امنإو قرع نطبب فرعي عضوم برعلا ةريزج يف سيل )٤١(
 .(قرع ،نادلبلا مجعم) .قرع تاذ ىلع فرشلا لبجلا

 .ةرصبلاو نيرحبلا نيب رفسلا قيرط ىلع ةبضه :ةنيثب :توقاي مجعم يف )٤٢(

 .(نادلبلا مجعم) .نميلا قيرط ي ةماه ضرأ نم ةدلب :ةلابت )٤٣(

 .ةعيبر رايد نم سيل عضولل اذهف انه دوصقلا هنأ اققحتم تسلو ،(توقاي) ربيخ ىلع َلطم لبح :ةبيقرلا )٤٤(
 .ةمرلا ف بصي داو بيرجلاو ١٧١(، بروعلا ةريزج ةفص) ةعيبر رايدب عضوم :بيرجلا نطب )٤٥(

 .(توقاي) .ركب نب مشح ونب هنكس دجن ةيحانب لبج :نضح )٤٦(

 ١ ١٧(. برعلا ةريزج ةفص) ةعيبر رايدب عضوم :نيملغتلا )٤٧(

 .(توقاب) .ةيرض ىم اهيلإ بسنيو دجنب ضرأو دجب نم ةرصبلا نم ةكم قيرط يف ةرماع ةيرق :ةيرض )٤٨(
 ضنميلا ضرأ نم ديبز نود ةيرق بئانذلاو ١٧١(، برعلا ةريزج ةفص) .ةعيبر رايد نم :بئانذلاو تادراو )٤٩(

 ي كلذكو ،سوسبلا برح نابإ بلغتو ركب نيب ةعقو عضوملا اذه تثدح دقو .(توفاي) .لئاو بيلك ربق امو

 ١٥٥(. ص ةيلهاجلا ق برعلا مايأ رظنا) .تادراو

 .(توقاي) .رطقو ريقُملاو فيطقلا طخلا ىرق نمو ةيطخلا حامرلا بسنت هيلإو نامعو نيرحبلا فيس :طخلا ). ٥(

 يب نم ثراحلا نب رماع ونب اهلهأ ،رَجه لامعأ نم يهو ،ةريثك ىرق اهيف رطقو لاوأ نيب ةريزح :رافش )٥١(

 .مويلا نيرحبلا يه لاوأو ،(توقاي) .سيقلا دبع

 .نيرحبلاب عضوم ،فيرط :نادلبلا مجعم فو ،نادلبلا بتك يف عضولا اذه ركذال )٥٢(
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 تناب اهأل ةنونيب تّيس امنإو .ةنومو رطق لإ ")رَجَه نيب ام ،عرجألا ىلإ ،لمرلا لل
 ورمع تلزنو .رَجَه رماع ب نم تايبأ تراصو ،امهنيب تراصف نامعو نيرحبلا نع

 ونب مهو ،رومعلاو) زيكل نب ةعيدو نب ورمع نب رامنأ نب فوع نب ركب نب فوع نب

 مهؤافلحو (زيكل نب ةعيدو نب ورمع نب لجعو زيكل نب براح نب ورمع نب ليدلا

 تلخدو ،مهرايد يف رجه لهأ اوطلاخو فارطألاو ءاسحألا :قوبعلاو ثرحالا مهو

 نب ورمع نب كلام نب ةَّرَقو قيصلا :مهنم ،نامُع ىصفأ نب سيقلا دبع نم لئابق

 نب ةعيدو نب ورمع نب ليدلا نب رماعو ،زيكل نب ةعيدو نب ورمع نب رامنأ نب ثراحلا

 ورمع نب ليدلا نب رماع نب فوع ونب مهو ،ةقّوَعلاو زيكل نب ةركت نب ورمعو زيكل

 نب ةعيدو نب ورمع نب رامنأ نب ثراحلا نب ورمع نب فوعو ،زيكل نب ةعيدو نبا

 ؤسيقلا دبع يب نم نوطبو زيكل نب ةعيدو نب ورمع نب لجع نب لهذ ونبو يكل

 .نامع دالبب مهو ۔اهب اولّسنو نامع مهلك اولزن

 نب عسيلا نب ددأ نب دأ نب ناندع نب دعم نب رازن نب ةعيبر بسن نم هاندجو ام ح

 ميهاربإ نب ليعامسإ نب -راذيق لاقيو - رديق نب لمح نب ناملس نب تن نب عسيمحلا

 ذشخفرأ نب - لاف وهو ،غلاف نب اوغرأ نب عورسأ نب روحان نب حرات وهو ،رزآ نب

 نب درايلا نب ةا سيردإ وهو - خونخأ نب خلشوُمم نب كَّمَل نب حون نب ماس نب
 ش ِ
 ٥) 5 - - آ - ر ٠١ 7 ٠ . ك

 ١. ““بارتلا نبا لاقيو ،مدآ نب ثيش نب شونأ نب نانيق

 رازن نب دايإ ربخ

 تلزن ناندع نب دعم نب رازن نب دايإ تناك :يلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه لاق

 رصقلا وهو ،برعلا هيلإ جحت رصق هيلع ناكو هلبألاو ةريحلا نيب ه دادنسو ،دادنس

 :لاق َىلشهنلا رفعَي نب درسألا هركذ يذلا

 .(توقاي) .اهلك نيرحبلا ةيحان يه وأ ،نيرحبلا ةدعاق يهو ةروهشم ةنيدم :رجه )٥٣(

 بسنلا اذه يف لاوقألا فلتغ يربطلا دروأ دقو ،مدآ لإ ناندع نم بسنلا ةقايس يف نوباسنلا قفتيال )٤ ٥(

 .ناندع قوفام باسنأ نم هودروأ اميف نبباسللا بيذكت ف :, لوس رلا لوق انب م دفو ،(اهدعبامر )٢ /٢ ٢٧
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 ُ)دادنس نم تافرشلا يذ رصقلاو

 ال اوناكو عانتما مهدشأو اهوجو مهنسحأو اددع رازن رثكا دايإ تناكو

 ىرسكل ةأرما ىلع اوراغأ مهأ مرق نم اوناكو -جارخلا وهو- ةواتإلا نوطعي

 ةَرُم لك ،““"نيتّرم دونجلا ىرسك مهيلإ زّهجف ةريثك ًالاومأ اوذخأو ،ناورشونأ

 ناك و ضحالّسل يف افأ نيتس كلذ دعب ىرسك مهيل هجوف قريجلا اولزن تيح اولحترا مه مغ .دايإ مهمزه
 :ارعش لاقف ةريزجلاب دايإ ىلإ بتكو ًاطيقل غلبف ،ةريحلا لزني يدايإلا طيقل

 دايإ نم ةريزجلاب نم لإ طيقل ةقث يخأ نم باتك
 ")داقنلا قوس هي الف مكاتأ دق ىرسك خثليللا نأ

 دا رباك بئاتكلا نوج زي افلأ نوتس مهنم مكاتا

 داع كالهك مككاله نإو اذه مكتّبنأ قنح ىلع

 اولتتقاف .ىرسك مه دعتسا نيذلا دونجلا ةبراحم اودعتسا طيقل باتك أدايإ غلب املف

 .اعيمج نيقيرفلا ي بيصأ دقو .مهنع تعجر تح اديدش الاتق

 تقَّرفتف ،تاراغلاب سرفلا مهيلع تب مث مهنيب اميف اوفلتخا كلذ دعب نم مهإ غ
 سانلا لهجف ،اورَّصنتف ،مورلا ف اولخدف ،ماشلاب مهنم ةفئاط تقحلف ،مهتعاج

 .ةريزجلاب نوقابلا ماقأو ،ممباسنأ

 هلآو ،َينلا دمع هقلخ ريخ ىلع هتاولصو ،هّنمو هللا دمب ،باسنألا باتك

 ىلع دعاسلا هللاو) ،((باسنألا ف ةرجشلا)) باتك هللا ءاش نإ هولنيو ملسو هبحصو

 نب دوسألا تيب مامتو ،ةفركلا داوس لفسأ دايإل لزانم مساو رش مسا وهو ،اهحتفو نبلا رسكب :دادنس )٥٥(

 : رفعي

 دادنس نم تافرشلا يذ رصقلاو قرابو ريدُسلاو قنروخلا لهأ

 .(توفاي)

 ىرسك مهيلع راغأ ةيناثلا ةرلا قو فاتكألا وذ روباس وه لوألا ةرملا يف دايإ ىلع راغأ يذلا نأ ححري(٦٥)

 دايإ ىلع سرفل كولم ةراغإ ربخ ليصفت يف رظنا) .نيريس اهمسا ناكو مجاعألا فارشأ نم ةأرما اوباصأ مهأل ناورشونأ

 ١٤ ٥(. ص يلاعثل سراف كولم ررغو ٦٩/١ يركبلل مجعتسام مجعم

 .منغلا راغص :داقنلا )٥٧)(
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 الو ،ريصنللا معنو لرلا معن ،ليكولا معنو انيسح وهو ، ريسيتلاو ةناعإلا هللاب و ،(هخسن

 .'““)ميظعلا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح

 انباتك لوأ يف اهانركذ يلا ةرجشلا هذهو

 نب رذنم نب دمح نب جاجحلا ُ زيزعلا لع نب رمع نب دعس نب هللا لع نب ةملسم نب

 يبأ نب ةيواعم ؛هللا دبع نب ديزي نب نمحرلا دبع ؛حرذ نب ديصق نب هللا دبع نب حرذ

 دايز نب دمحم نب ةلظنحو ورمع نب رخص ؛مكحلا نب ناورم نب سابعلا يبأ نب نافع

 نب دلاخ نب نابأ نب ورمع ؛رغصألا زيزعلا دبع ؛ربكألا هللا دبع نب ةبتغ نب ديزي نب

 هللا ليع نب ةيواعم نب زيزعلا لدع ؛كلللا لع نب ةريغملا نب ديلولا نب ليعس نب ورمع

 .هللا لع نب دمخ نب ريشب نب نمحرلا لع نب د واد نب نابأ نب

 نب نومأملا ؛دمحح نب هللا دبع سابعلا وبأ ةفيلخلا :سابعلا ينب نم ءافلخلا لوأ

 وبأ .يدهلا نب ميهاربا ؛هللا لبع هعساو رفعج أ روصنملا نب يدهلا نب ديش رلا نوراه

 نمحرلا دبع نب لضفلا نب دمحم نب سابعلا نب يلع ؛ساْبعلا نب ىيي نب ىسوم رفعج
 نب ثيغم نب بقع نب دلاخ نب ةبيتع نب ةبتع ؛بمعر نب ةنانك نب هلل ا دبع نب

 نايفس وبأ ؛دبعم نب نمحرلا دبع نب ةملسم نب هللا ديبع نب هللا دبع نب لضفلا ؛لضفلا

 موقملاو ؛بح يبا نب سابعلا نب ثراحلا نب سش دع نب ةعيبر نب لفون نب ةريغملا نب

 نسحلا نب ةحلط ؛ميهاربإ ةجيدخ نم طقسو ،موثلك مأ ،بنيز ،ةيقُر ،ةمطاف ،رّهطللا

 ةرجش ركذي نأ دعب هنكلو ،برعلا باسنأ نع همالك ىأ هنأ مهوت باسنألا باتك 2 :انه فلؤللا ةرابع )٥٨(

 .ةيناطحقلاب ائداب ،برعلا باسنأ ركذ لإ ةيناث دوعي باسنألا
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 ؛ ريبزلا نب هللا دبع ، ةزمح نب ةرامع ؛عناه م ؛جرد ى بلاط بأ نب ليقَع ؛رفعج نب

 ربكألا يلع ؛جرد_ ةيفص نب ىورأ نب ةديرب ؛ءاضيبلا تنب ةميمأ تنب ةكتاع ؛ج رد

 نب دمحم نب ةفيلخلا نب ةبدنس نب ناسغ نب رشح ؛جرد رغصألا يلع نيسحلا نب

 ؛هللا دبع نب نسحلا ؛سابعلا نب رفعج ؛جرد - ىجي نب ركب يبأ نب هللا ديبع نب ةمقلع

 مأ .ماركلا مأ ةمطاف ةنوميم ،ةنامح ، ىرغصلا موثلك مأ ،ىربكلا بنيز ،موثلك مأ
 نب دمحم نب ميهاربإ نب نسحلا هللا دبع ؛ىتش تاهّمأ ؛ةجيدخ اهيبأ مأ ،ةماّمأ ،ةملَس
 هللا دبع نب يلع نب ميهاربإ نب قاحسإ نب ديز نب نسحلا نب مساقلا ؛دواد نب رفعج

 بسن يهتني هيلإو .رفعج نب دمح نب ةزمح نب نسحلا ؛نمحرلا دبع نب ليعامسإ نب
 .ةيرفعجلا

 ؛جرد _ رفعج نبا ؛جرد _ يلع ةزمح وبأ ؛هللا دبع نب نسحلا ؛ةيوام هللا دبع

 هل ربكألا رفعج نب ؛ميهاربإ نب مساقلا نب رمع ؛رغصألا رفعج ؛جرد _ ربكألا رفعج

 ؛ىيي نب نوراه ؛ربكألا ىسوم ؛لاص نب ركب يبأ نب هللا دبع نب دمحم نب يلع ؛بقع

 نب مساقلا ؛ليعامسإ نب قاحسإ نب ةيواعم ؛ةبقع ؛رغصألا نوع ؛ساّبع ؛ربكألا نوع

 ؛ليقع ؛نسحلا نب مساقلا ؛ليقع نب هللا دبع نب دمح مساقلا ( رغصألا رفعج نب نسحلا

 ؛ربكألا رفعج ؛دمحع نب فوع نب مساقلا نب ةحلط ؛جرد _ رغصألا مساقلا هللا دبع

 ؛ةزمح ؛نمحرلا دبع نب دمح هللا ديبع ؛هللا دبع نب ملسم ؛رفعج ؛ورمع ؛ديزي نب دعس

 دنس نب نيسحلا نب ةاطرأ نب دلاخ ؛لفون ونب + لدنج ونب ؛ بيلك ونب ؛ديعس وبأ يلع

 نب نصح نب ثراخلا نب ةبلعث نب رمع نب صوح ا نب ةصفارفلا ؛مىله ونب ؛قانش أ نب

 ديز نب ةرزع نب فوع نب ةنانك نب هللا دبع نب لبُه نب بانج نب يدع نب مضمض

 نب لبه نب هللا دبع نب ةانم دبع نب كلام نب رخص نب ةثراح نب فسأ نب دايز نب هللا

 نب ديسأو ؛ةثراح نب برك يدع وبأ ؛موزخغ نب شبك نب طيلس ؛مْئَغ نب هللا دبع

 دايز نب بعك نب بيبح نب يؤل ،ءاحرألا نم وهو ؛رازن نب رضُم نب سايلا نب ةبزُخ

 نب نطق نب ضاضُم نب دوعسم نب رباج نب سوأ نب ناميلس نب يلع نب ريشب نب
 ؛دايز نب نيصح نب ذاعم نب فين نب دوعسم ؛نصح نب ناداش ؛رماع نب دوعسم

 ؛ميهاربإ نب سيقلا ئرما نب نابهص نب ةدانج نب ثراحلا ؛يدع نب داصم نب دربألا
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 يبأ نب يدع نب سيق ؛ميهاربإ نب نامعنلا نب مالس نب ةجفرع نب نصح نب لالش

 نب كلام نب ةّرُم نب رباج نب بيبح نب لامج نب يماطقلا نب يجرسللا ةعرب ؛رباج

 نب ةثراح نب ديز ؛ثراخحلا نب ورمع نب رشب نب بئاسلا نب دمحم نب ماشه نب ورمع

 ئرما نب ىزعلا دبع نب بعك نب ليبحرش نب ريشب نب ثراحلا نب ورمع نب ريشب

 هيلع هللا معنأ يذلا ؛فوع نب هودبع نب فوع نب رماع نب نامعنلا نب رماع نب سيقلا

 ةفيلخ نب نمثلا نب ديز نب ورمع نب ؛فوع همساو ،بجشي نب هللا دبع ؛٤ هلوسرو

 ؛ثراحلا نب ةانم ديز وهو ،ثراحلا نب سيقلا ئرما نب ديز نب ةلاضف نب ةورم نب

 ورمع نب كلام همساو حابرلا ؛نامعنلا نب ركب نب ةيواعم همساو ،ةعيبر نب رخصنب ةريبه

 ديز نب ةماسأ ؛ديبُكلا ةثراح وهو ،حالحجلا سيق نب لئاو نب ةلبج نب ربكألا فوع نب

 َدَو دبع نب نامعنلا نب منغ نب سيقلا ئرما نب ىرملا دبع نب ليحارش نب ةثراح نب

 نب رماع نب فوع نب كلام .“""قدحلا ةرذُغ نب فوع نب ةنانك نب ربكألا فوع نب

 نب ديز نب ديعس نب ةمالس ؛ملسأ نب ديوس ؛ناوس نب دوهف ؛َّيلَب نب نالوخ نب ورمع

 نب ناديح نب ثوغلا نب لئاو نب سمش دبع نب لئاو نب ًيفيَص ؛مهرُج ؛كولمألا ؛ححن

 ؛نامدر نب مسدرب نب لشُه ؛ورمع نب درصح ؛ريعاكم ؛ريهز نب بيرَع نب نطق

 نب ةعيش نب ةعرز نب بيرع نب ملاك ؛ةللكن ؛ليكب ؛ليه ؛عحب نب عابنز ؛نيشأ ؛بّوثم

 ؛ةعداو ؛ةيدب ؛ةملس نب ةرم نب مدق نب ورمع نب ةجراخ نب سمش دبع ةعاقفلا ؛خاسأ

 ناب ةنيهج نب بيبش نب دعس نب ثيل نب ديز نب ميزه نب دعس ؛نامعن ؛نامدر

 ؛ساق يذ نب ورمع نب ةداوس نب رحشلا ؛رغصألا عالكلا يذ ديز نب ةرغ ؛راحُص

 ليبحرش نب عفان نب نالميحج لالك دبع وهو ، ثراحلا نب لاقموذو لوح وذ ناقونأ
 ؛ةحلط نب رذحلا ؛سمد راون ؛ناوخ ؛نارهم ؛رامذ ؛نامدق ؛نالكثع وذ ؛مجارش يذ

 دوه وهو ةمقلع وهو نارّسلا ؛نامعنلا نب ورمع نب هللا دبع ونب ؛نامسج ؛نويرسلا

 يدهم نب ي دوه ينلا ةعيش ،روكان نب عفيمس نب بوقعي نب ورمع نب روكابذ نب

 ص مزح نبا ةرهمج يفف ،باسن ا١لا بتك يام ةفلاخملا ضعب فلاخ ديز نب ةماس أ بسن ل رص لا يف )٥٩(

 نب ةنانك نب ف وع نب د و دبع نب رم اع نب نامعنلا نب ى 1 دبع نب ليح ارش نب ةثر اح نب ديز نب ةماس أ ٩:

 .ةربو نب بلك نب روث نب ةديفر نب تاللا ديز نب ةرذع نب فوع
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 نب رهش نب هللا دبع نب روصنملا ؛ديزي ؛لمح ؛لالد ؛لامك روضح نب مدهم يذ نب
 نب باطخلا ؛ورمع نب ليحارش نب داهدهلا ةنبا سيقلب ؛لهشألا نب زيزع نب ديزي

 يذ نب ميري نب لاوح وذ ؛رماع نب ضايفلا وهو ،ديز نب عنام نب حاّضولا نب نامعنلا

 نب ناسح نب معني رشان نب ورمع نب ديز نب كلام نب ليبحرش نب ديز نب راقم
 . سر

 ب رك يب ١ عبن نب ب ركيكلم نب ب رك يب ا دعسا نب ناسح نب عبت نب سا ول ود ،هعرر

 ديز نب كلام نب يدع نب فوع نب دعس نب فوع نب ديز نب كلام نب بصحي نب
 . )٦٠) كلام نب ثٹثر احلا نب ب وم نب لهس ] أبس نب هع رز نب ددس ن

 هللا نوعب ةرجشلا تمت

 يهف اهيف ةدراولا ءامسألا نيب ةلصلا نبأ مل و ،باسنألا .بتك ق اف ركذال ةريثك ءامسأ ةرجشلا هذه يف )٦٠(

 .ناطحق نم اهضعبو ناندع نم اهضعب دحاو لصأ نم تسيل

 -۔ ١٨٢٣



 نسحب مهمامعأ ب نود مهيبأ ىلإ بأ ب لك بسنب ،للا ءاش نإ ،أدبنو

 ،فانم دبع لثم ةريشعلاو .هيلإ بسني ءيش ةريشعلا دعب سيل :لاقو ،ممرشاعم

 نم نونوكي ةعامجلا ليبقلاو ،ةعبرألا ىلإ ةرشعلا نم ةبصعلاو ،ةريشعلا نودام طهرلاو

 ةأرملل لاقيو .مهلهأ موقلا يحو ،َيحلاو ،بأ ونب ةليبقلاو ,عمجو ىتش موق نم ،أدعاصف ةرشعلا

 .هتكرتف هرمأ لوطي باب اذهو .ةيانكلا قيرط ىلع همأو هتأرما نوكت ظحلا

 :لجو ع هللا لوق يق هللا دبع وبأ لاقو .هتيب لهأو هلسَنو هتيرذ لجرلا لآ :لآلا

 ىلع ناك نمو :ةنيدملا لهأ ةءارق يقو .هتلمو هنيد لهأو هموقو هتيب لهأ :{نوعرف لآ)

 لآ :اولاقو .هنيد ىلع ناك نمو {نوعرف لآ :لجو ع هللا لوقب اوجتحاو .هنيد

 اذه ريغ يف لآلاو .لهألا نعم لآلا ءيجي دقو ،نيملسملا نم هتلمو هنيد لهأ : ةي دَّمع
 .اهدمعأو ةميخلا ناديع :اضيأ لآلاو بارسلا :عضولا

 ينلا ةرتع نأ لإ سانلا بهذيو :ةبيتق نبا لاق كتيَرْذو هلسن :لجرلا ةرثعو

 عمجت دقو ،هريغ نمو ىضم نم .نوندألا هتريشعو هتيرذ :لجرلا ةرتع امنإ '')..ةي

 ةرجش :ةغللا لهأ لاق اضيأ ةرتعلاو 8نوندألا هطهر يأ هترتع مه :لاقب ،نيعللا

 .هتكرت عملا اذه ريغل ىرخأ ءامسأ ةرتعللو .اهقورعو افوصأ عطقلا دعب ىقبت

 محرلاو هللا باتك يف مه مهس ال نيذلا تابارقلا نم مهو {محّرلا نم ذوخأم ماحرألاو :ماحرألا

 لاقو .اهمحر نم اوجرخو مهدلو دق مأ لإ اوقتلي تح مهعمجي بسنل نأل ةأرلل محَّر نم ذوخأم

 ءاحلا رسكو ءارلا حتفب :محرلاو ،ىثألا محر وهو ىاجلا فيفختو ءارلا رسكب (مُْحَرلا) :يعمصألا

 ةفرعم كل نيأ فوسو .راصتخاو أزاجيإ اهُثكرت تاجاجتحاو لئالد ءامسألا هذهو .ةبارقلا يه

 ةفرعم ىلع لدتسيل ،انباتك يف اهانملق لا ةرجشلا يف ام كلذ نم كل عمجأو ،لئابقلا لوصأ

 نم ءيش ركذو ،ةيناندعلاو ةيناطحقلا نيسلا باسنأ ىلإ دعب نم عجرن مث كلذ نم ديعبلاو بيرقلا

 .(مهئايفوأو مهيمعنُمو) ،متربابجو ممتارجح و مُهاسرفو مهتويبو مهرثآمو مهرابخأ

 هللا ءاش نإ ،انباتك يف انطرش اَّم كلذ ريغو ،مهعئاقوو مهماّيأو /مهداوجأو مهفارشأو

 .قيفوتلا هللابو ،لاعت

 .(نأ) ربح اهيف ركذي ملف ةمات ريع ةلمجلا )٦١(
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 & ينلا دمحم

 ةَّرُم نب بالك نب يصق نب فانم دبع نب مشاه نب بلطملا دبع نب هللا دبع نبا

 ةكردم نب ةميزخ نب ةنانك نب رضنلا نب كلام نب رهف نب بلاغ نب َيَوُل نب بعك نب

 .رازن نب رَّضُم نب سايلا نب

 نب ىسيع نب دلاخ نب ةلع نب ورمع ثيدح ."ةعيبر نب َدَعَم نب رامنأ نب دايإ

 ورمع نب ناهبن ؛ئيط نب ةرطف نب ةليدج نب ثوغلا نب بعك نب ثراحلا نب كلام

 نب روث نب ةيواعم نب ربكألا ثراحلا نب تباث نب ثيلغ ")دّأ نب ةَّرُم نب رعشألا نب

 نب مهف نب يرب نب ثراحلا نب يدع نب ريفع نب عترم نب روث وهو ،ةدنك نب عترم

 ؛طيقل ،ةّيشبح ب ديس ثيدح ؛ "نارهز نب هللا دبع نب ناثدع نب '"”سود نب مناغ

 نب دمحيلا نب دجام ؛كلام نب يح نب يرم ؛ريفَع نب كلام نب مهرُج نب ناسيم

 نب )ديزي نب ديعس نب هللا دبع نب ناَدْحلا نب ةرضت نب نامثع نب هللا دبع وهو .يمح

 نب دوعسم نب ربكتسلملاو ؛ ىدنلجلا نب دبع ؛ريبج ؛ديزي ؛هللا دبع نب دمع ؛نايحض

 نب كلام نب كيرش ؛نعم ؛ثراحلا نب يغلا ؛ةنانس نب دفر نب دبع نب مامه نادلا

 نب رضاح ييب نب دشار نب صفح ةبلعث ؛شربألا ةعيذج ؛ةميلس نب دنه نب ورمع

 ونب ؛يَه ونب ؛فوع ونب ؛صورخ ونب ؛بيلك ونب ؛رماع ونب ؛كيرش ؛دبع نب كلام

 دعم نب رازن دلوف :(٠١ص) مزح نبا ةرهمج ي دايإ بسنو ،باسنألا بتك يف ام فلاخي انه دايإ بسن ١(

 يف حيحصلا لوقلا وه اذهو )٤/١( يلكلا نبا ةرهمج يف كلذكو رامنأو :ليقو ،دايإو ،ةعيبرو ،رصم :ناندع نب
 .ةعيبر لإ ادعم دحأ بسني ل كلذكو ،راغأ لإ ًادايإ نيباسنلا نم دحأ بسني مل و ،دايإ بسل

 نبا) ئيط نب ثوغلا نب ورمع نب ناهبن :اهيف امإو ،باسنألا بتك يف رعشألا نب ورمع نب ناهبنل ركذال )٢(
 ددأ نب رم وه هوخأو ،بجشي نب ديز نب ددأ نب تبن رهف ،نيرعشألا ةليبق بسنت هيلإو رعشألا امأ (. ٣ مزح

 ٣٩٧(. هرهمج)

 .فيرحت وهو ،سوأ :(أ) ف )٣(

 .بجشي نب ديز نب ددأ نب ةَّرلم نب ثراحلا نب يدع نب ريفع نب روث )٤٢٥(: مزح نبا ف ةدنك بسن )٤(

 .نارهز نب هللا دبع نب ناثدُع نب سود :وه اهبسنو سود بسنو ةدنك بسن نيب انه فنصلا عمج دفو

 .ردب :(ب) ف )٥(
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 دمحم نب حانج ؛رباج نب عبرلا دبع نب ريرج ؛سمش دبع نب كلام ؛نايحض ونب ؛لقاب

 يلا ةميلح ؛ةلوعم ؛٠ّيوام ؛رشب نب سور ؛نطق نب ناَرع بسن ؛يراوحلا يأ نب

 نب ةمركع نب روصنم نب نزاوه نب ركب نب ةيواعم نب دعس ينب نم ث ينلا تعضرأ

 .ناليع سيق نب دعس نب نافطغو ؛ةفَّصَخ

 .فيرحت وهو ،ةفصح :لوصألا ي )٦(
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١ 
 ميحرلا نجرلا هللا مسب

 ةيناطحقلا باسنأ

 ىلع باّسنلا عمجأ :"يلهابلا ةبيتق نب دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ لاق .نميلا مهو

 دولخلا نب دولخأ نب اا للا ين دوه نب ناطحق وهو ناطحق دلو نم نميلا نأ

 وهو ،خونخأ نب خلشوتملا نب كل نب !لا حون نب ماس نب مرإ نب صّوع نب داع نب

 بارتلا نب مدآ نب ثيش نب شونأ نب نانيق نب ليئالهم نب درايلا نب !تا سيردا
 .العلا

 نب لاش وهو هللا دبع نب رماع وهو ،دوه نب ناطحق وه لب :مهضعب لاقو

 مّلُس نم لّوأو نميلا كلم نم لوأ دوه نب ناطحق ناكو .حون نب ماس نب ذشخفراأ
 (هيلإ مهعامجو) .هدلو نم مهلك نميلاو ،كولملل لاقي ناك امك ،نيعللا تيبأب هيلع

 .اهم اولزنو اهيلإ اونمايت نيح نميلا هدلو يمسو

 ماس يق ألإ دوه نب ناطحقو ميهاربإ نب ليعامسإ يقتلي ال :بسنلا لهأ ضعب لاقو

 ذشخفرأ ىلإ رازنو نميلا يقتلي :مهضعب لاقو .لوقلا يق دمتعملا اذه ىلعو ،حون نب

 هللا ين دوه وبأ وهو ،رباع لإ ناندعو ناطحق يقتلي :مهضعب لاقو .حون نب ماس نب

 نع دراولا ربخلاب جتحيو ،نميلا دلاو ليعامسإ لعجي ،كلذ ريغ لوقي مهضعب و) .الل
 : لاقف ،يمرلا نوديجيف نومري ةعاضقو ةعازخ نم أموق ىأر هنأ : ه هللا لوسر

 ملعلا لهأ نم روهمجلا هيلع يذلاو .(أيمار مكوبأ ناك دقف ،ليعامسإ يب اي اومرإ))

 لعجي ،كلذ ريغ لوقي مهضعبو .ملعأ هللاو ،نميلا دلي ل ليعامسإ نأ باسنألاب

 باسنألاب ةفرعلا باحصأ عامجإ كلذ ىلعو ،ناطحق نود ناندعل ادلاو ليعاعإ

 نم دحأ ركذي ملف ،يرونيدلا ةبيتق نب ملسم نب هللا دبع دمحم وبأ وهف شأطخ هتبسن و انه ةبيتف نبا مسا يف )٧(

 هنع لفن يذلا عجرملا لإ اما ظ ق أطخلا ةرمو ةلهاب لا دحأ هسني م و ،ةىيتف نب دمع هدج مسا نأ هيمج رتم

 .خسانلا لا اماو فنصلا

 )٨( فراعملا ١٠١.
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 ناطحق :لاق ميهاربإ نب ليعامسإ لإ هبسن نمف ،نميلا عاًّمُج ناطحق لإو ؛ةيناطحقلا

 دمحم نب ماشه هبسني ناك اذكه .ميهاربإ نب ليعامسإ نب تبن نب نميت نب عّسيمحلا نب

 نوبسني بسنلاب ملعلا لهأ كردأ هنإ هوبأ هل لاق هنأ ركذي ناكو يلكلا بئاسلا نب

 ةلمح نم كلذ ريغ ىإ هبسن نم امأف ،مالسلا امهيلع ميهاربإ نب ليعامسإ لإ ناطحق

 وهو هللا دبع نب ةلا هللا ين دوه وهو ،رباع نب ناطحق :لوقي هنإف باسنألا ملع

 ةللا ين ،دوه نب ناطحق :مهضعب لاقو ايا حون نب ماس نب ذشخفرأ نب) لاش

 نب صوَع نب رباع نب داع نب دولخلا نب دولخأ نب لاش وهو (هللا دبع نب رباع وهو

 لهأ دنع حيحصلا وهو ،دمتعملا هيلع يذلا لوقلا وه اذهو ،حون نب ماس نب مر
 باسنألا يف ءاملعلا نيب فالتخالا اذه انركذ دقو ،برعلا باسنأب ةفرعملاو بسنلا

 كسمأ ناندع نب َدَّعَم لإ بستنا اذإ ناك هنأ ة هللا لوسر نع يورو .هركذ لوطي

 نب رمع لاقو ."جأريثك كلذ نبب ًانورقو] :ةه أرق مث ،نوباَّسنلا بذك :لاق مغ

 يقلو :'”لاق .وه ام يردأ ال هدعب امو ،ناندع نب ًدعم ىلإ بستنأل نإ :نؤخباطخلا

 عنصت فيكف ؟مدآ ىلإ سانلا بسنت يذلا تنأ :لاقف ةباسنلا لُفَغَد يلع نب نسحلا

 لإ بسنلا :باسنألاب ءاملعلا ضعب لاقو .؟{[ اريثك كلذ نيب ًانورقوإ :ىلاعت هلوقب

 يف فالتخالا ذإ ،ىتؤث ال ةفلحُم مارمو ىوصق ةياغ بلط ناندعو ناطحق قوف ام

 ،فالتخالا نم هيلع مه ام ةرثكل حصي ال كلذ ةفرعم لإ لصوتلاو ،ريثك باسنألا

 مهرثآمو ،ةّيداعلا مهكولم رابخأو ةيلهاجلا مهلئاوأ راعشأب نوجتحي ةيناميلا نأ ريغ

 راعشأو لئالدب مهاسنأ ءايحإ نوثراوتيو مهدنع كلذ ةحصب نروقلعتيو ،ةيلمدقلا
 دقو ،نينمؤملا نم ناطحق ناكو :لاق .رباك دعب رباكو .مهكولم رابخأو ،رابخأو

 :يريمحلا برك وبأ مث كلذ ي لاق
 و

 فقحلا وذ دوه ناطحق ربأ ىدملا ناطحق ناطحق اندج

 )٩( ةيآلا ،ناقرفلا ةروس ٣٨.

 ( . ١ ) ربخلا يوار ره امإ و باطخلا ن رمخ سيل لئاقلا .

 ( ١ ١ ) (نابل) .ربكألا دجاو ديسلا : رباكلاو كتوجأ هتشأ امو ذ رباكأ :لرصألا ق
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 فلتت ال ةفورعم ةبسن انُدَج حون يدهلل تتث

 بسن اذإ نيسلا رسكبو تبسلا نم نيسلا مضب ""هلبقتسُم ،©بُسني بسن :لاقيو

 : رعاشلا لاق ،رعشلاب

 "”رقرق يف ةعقف بسانلا دنع مهوبأ نوكي اوبسن اذإ موق

 رازنو نميلا نأ معز نميف ""يتوعلا يحاطلا ملسُم نب (ميهاربإ) قاحسإ وبأ لاق

 ىعّدا نمف ،اذه ريغ لمعلا هيلع يذلا نإ ،نيباًسنلا ضعب لوق يق اا دوه لإ نوقتلي
 ناسح لاق .ليحتسم كلذ نأل أطخأ دقف 8 ،ليلخلا ميهاربإ دج الا ًادوه نأ

 :يراصنألا تباث نب

 '“هقثاوم داع رهظ نع تذخأ اع هدعب ناطحقو دوه نع هانثرو

 :اضيأ لاقو

 كلام نب تْبَن نب ثوغلا ونب انإف الئاس دزألا رشعم انم كي نمو

 كباوشلا موجنلا قوف بجشي لإ انتبسن ام اذإ نالهك نب ديزل

 كئابلا قوف هللا ين دول يمتني ناطحقل هيمني برعيو

 "“كعلوأو لوأ نم تباش بسانم انب سبتلي مل نوّيداع نونامب

 .هعراضم يأ )١٢(

 ليقو ،ةنيللا ضرألاو ءارحصلا :رقرقلاو ،ةأمكلا نم ضيبألا :عقُقلاو ،رقرقب عقف وه :ليلذلا لجرلل لاقي )١٣(

 .(ناسللا) .اهلجرأب هلجنت باودلا نأل لثما اذه

 دحأ وأ هاخأ نوكي نأ لمتحلا نمو ،يترعلا ملسم نب ةملس فلزلا مسا عم مسالا اذه هباشت رظنلا تفلي )١٤(
 .هئاب رقأ

 .ناسح ناويد ف سيل تيبلا اذه )١٥(

 :ناويدلا ف ناسح تايبأو فالتخالا ضعب نيتياورلا نيبو 0١٨٢/١ (تافرع .حت) ناسح ناويد )١٦(

 كلام نب ديز نب ثوغلا ونب نحنف ًالاس دزألا رشعم انم كي نم

 -كباوشلا ز موجنلا 3 يرارد امدق هزع لان يذلا نالهك نب ديزل
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 مهيلع ميهاربإ نب قاحسإ نب بوقعي دلو نم مهو ،دوهيلا نم ديري كلاوأو لوأ نم :هلوق نعم

 .ميهاربإ نب قاحسإ نب صيعلا دلو نم مه :لوقي .مورلا نم ىراصنلاو مالسل
 نب لاش وهو للا دبع نب رباع وهو هللا ىن ،دوه نب ناطقي همساو ، ناطحق دلوف

 يبأ لوق ين الجر رشع دحأ حون نب ماس نب مرإ نب صوَع نب دولل نب دولخأ
 ثراح و ،يألو ،بُرعَي وهو ، ثعلا مهو ،يلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه رذنلا

 مشلاو ،مشاغو ،يصاعلاو ،سملتلاو ةتابئو ،َيماطقلاو ،عينَمو - رباج ةخسن يقو 9 ٠ ے س

 :رذنملا يبأ ريغ لاقو ."الجر رشع دحأ - ززعم ةخسن يفو - رّرغمو ،بضاغو

 .الجر رشع ةثالث مارذه همساو - مهرجو ،تومرضحو

 يق ةتابن لخدو ،ريمح نب عسيمهلا نب نمأ نب ثوَقلا نب مهرج :رذنملا وبأ لاقو

 .ريمح نم ةعيف

 نب ناوفَّص نب ةلظنح :مهنم .نويقألا (مه)و ،مْهف :ناطحق نب ثراحلا دلوو
 نميلا ىلإ نارحب نيب ام َسرلاو ،َسّلا ين ، ناطحق نب ثراحلا نب مهف ب نم ،نويقألا
 ."" "رسا باحصأو ادوُمَتو اداعو] :لاعت هللا لاق .ةماميل لإ تومرضحو

 ليوَع لإ ك هللا هلسرأ ناك اذه ناوفص نب ةلظنح نأ رخآ باتك يف تدجوو

 كسانلا ءاقتلا - دنع مهمايأو مهاعفو مهدجب اودع موقلا اذإ =

 كلاهو قاب لك انرخفام اذإ هب انل َلقَي الضف انل تدجو

 كئابلا قوف هللا ين درهل يمتني ناطحقل هيمني برعيو
 كئلوأو ىلوأ نم تباش بسانم انب سبتلي مل نوييداع نوناعب

 بسنلاو دعم باتك ي مهؤامسأ تدرو دنو .الجر رشع انثا فنصملا مهركذ نيذلا ناطحق دالوأ ةدع )١٧(

 مشاغو ،يصاعلاو ،سًّسلتلاو ،رباجو ،يألو ،برعي وهو ،فعرلا :يلي امك )٦٠/١( يلكلا نبال ريبكلا

 الجر رشع ةعبرأ يبلكلا نبا دع مقتعف شةنابلو ،ثراحلاو ،لاظو ،عينمو ،رّرغمو ،يماطقلار ،بضاغو ،مثغتلاو

 8رمشغتلاو ،مشاغو ،يصاعلاو ،سّملتلاو ،رباجو ،يأل :نآلاك مهؤامسأ تدرو (٩٢٣ص) مزح نبا ةرهمج يو

 .فالتخالا ضعب ثالثلا تاياورلا نيبو .ثراحلاو ،ةتابنو ،ملاظو ،يماطقلاو ،عينمو ،ززعمو ،بضاغو

 )١٨( ةيآلا ،ناقرفلا ةروس ٣٨.
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 هوبّذكف هللا مهركذ نيذلا سرلا باحصأ مهو ،عرز يبأو نمايو ملسأو نامدقو

 :مهيلع يكبي ناطحق ب نم لجر لاقو .اعيمج اوكلهف رئب يق هوحرطو هولتقو

 نامدقو ليوغَر - سرلا لهأل يع تكب

 ٠١`ناطحق يحلا راضُن عرز ِلأو ملسأو

 لوأ وهو ،هدلو نم كولملا تناكف ، ناطحق نب برعي هنبا ناطحق دعب نم كلم مث

 يمسف ،َنايرُّسلا لإ يبرعلا ناسللا فّرت نأ دعب َسانلا اهمّهفو ،َةييرعلاب قطن نم
 مساو ،هنم نميلا لئابق تعّرفتو تومرضحو ، بري

 انكسو ةيبرعلاب املكت نم لَّوُأ برعيو مُهرُج ناكو ،ناطحق نب ضاضُس تومرضح
 ةكع مهكولم رخآ ناك نأ ىلإ اهم اوناكو ةكم اولزنو مهرج تراس مت ،نميلا

 م اظ نب بيقَّرلا نب ورمع نب ربك ألا ضاضم نب ورمع نب رغصألا ضاضم نب ثراحلا

 هل لاقيو ثعلا همساو ابرع

 :ارعش لئاقلا وهو ناطحق نب مهرج نب يب نب يه نب

 رماس ةكعب رُمسي ملو سينأ افصلا لإ نوُجحلا نيب نكي مل نأك

 ""٠)رثاوحلا دوداو لايللا فورص اندابأف اهلهأ انك نحن ىلب

 .هللا ءاش نإ .هعضوم يق هركذن ليوط رعش يق

 نم لوأ وهو ،َيمهرحلا ثراحلا نب مهف نب مغ نب نيصحلا نب ىعفألا مهرُج نمو

 يق اوفلتخا نيح ناكو ، "دعم نب رازن ب نيب مكح يذلا وهو ،برعلا نم مكح

 .'"""با وصلا هجو اوفرعي م و مهيبأ ثاريم

 لاقو .امهدفو يف ة هللا لوسر ىلع امدق ناذللا بقاعلاو دّيسلا :ىعفألا دلو نمو

 ل واقألا :مهنمو .توم رصح ف هدلوو ،ةيواعم هل لاقي رخآ ادلو ناطحتل نا :صعب

 (لاكن) و ،جورملا ةياور تبثأ دقو ليوعو ناكم ،ليوعر :امهيفو )٦٥/١(“ بهذلا جورم يف ناتيبلا )١٩(

 .(راضن) ناكم

 .(نوجح) ةدام نادلبلا مجعم يف تايبألا مامت )٢٠(

 .دعم نب رازن :باوصلاو فيرحت وهو ،ةيواعم نب رازن :لوصألا ف )٢١(

 )٢٢( يربطلا :يمرجلا ىعفألا لإ مهاهذو مهلاريم نأشب مهفالتخاو دعم نب رازن دالوأ ربخ رظنا ٢٦٨/٢.
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 تيب تومرضح تيبو ابركي لعم نب ةعيبر ىًُجَرملاو ريثك نب دوسألا :لواقألا نمو

 :ىشعألا هيف لوقي يذلا وهو ،لئاو

 ""لئاو نب قورسم تلقف ت حدم نم ةليتق تلاق

 :لوقي يذلا رش وبأ مهنمو
 بضغلا ةروس ترتعاام اذإ يطوس امه دشأ ال ضرأب ماقلا فيك

 يبأ ناك هاشنأ يذلل ئرما دلو هلئاس تنك نإ بحرم اذ يع

 ديلولا نب ةيقب :مهنمو .ةعيهل نب ةبقع نب ةعيهل نب هللا دبع :تومرضح نمو

 .ثدحلا

 هنسل "سمش دبع اضيأ ىمسيو ،رماع همساو ،ًأبَس برعي نب بُجشي دلوف

 وهو ،ربكألا أبس وهو ،نميلا ضرأ يسلا لخدأو ضممألا ىبس نم لوأ هنأل ًابَس يّمُسو

 نب برعي نب بجشي نب أبس دلوف .رماع همساو ،ناطحق نب برعي نب بجشي نب ابس

 ةسايسو رمألاو كللا ناك امهيلإو ،نالهكو .جرعلا وهو ،ريمح :دوه نب ناطحق

 نب رشبو أبس نب حلفأو أبس نب رصنو أبس نب نامعنو أبس نب ىفيَصو ،رومألا

 .ماشه رذنملا يبأ لوق يف ةرشع مهو ،أبس نب هللا دبعو ،أبس نب رشبو أبس

 ةلماعو ،أبس نب رمو أبس نب راغأو أبس نب رعشألاو أبس نب ورمعو :هريغ لاقو

 .ابس نب

 .َيدَع نب ماذجو ،يدع نب مخل يدع دلوف ،ورمع نب يدع أبس نب ورمع دلوف

 دلو نم ةلماعو مو راغأو رعشألاو ورمع :مهو ،ةسمخلا ءالؤه :هريغ لاقو

 هعضوم يق فالتخالا نم هيفءعاج امو ،كلذ درون فوسو .ملعأ هللاو أبس نب نالهك

 .هللا ءاش نإ ،باتكلا اذه نم

 ليقو ،ريمح يق أبس نب يفيص دلو لخدو ،نالهكو ريمح نم نميلا لئابق تقرتفاف

 ص مزح نبا ن هبسنو لئاو نب قورسم تلقف تحدم نم ةمس تلاق ٥٦: ص ناويدلا ن تيبلا ةياور (٣ ٢(

 ٦7٠.

 .ديدشتلاب س بع :نميلاو دعم بسن يق )٢٤(
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 .""كلذ يف مهف بسن ال ،نويئبسلا :مهتيقبل
 نيح ،همسج فعضو هنس تربك ال ناطحق نب برعي نب بجشي نب أبس ناكو

 امهنيب مسقو ،أبس يبا ريمحو نالهك هيدلو لل كلا ةر ،رمعلا لوط نم هيلع ىتأ
 اهثعبو ليخلا ةّنعأ لعجو ،ريمحل دونجلا ةاناعمو كلما ةسايس لعجف هتايح يف كلذ

 لإ هيأرو هرمأ لك يف عوجرلاب ريمح رمأو .نالهكل روغثلاو فارطألا كلُمو اهسبحو

 كامهدالوأ دالوأو امهدالوأ كلذك لزي مل و ،كلذ ىلع اناكف .ةعاطلاب هرمأو ،نالهك

 دالبلا ف نالهك ونب قرفت كلذ دنعف ،برأم ضرأ نم نيتنجلا بارخب هللا نذأ نأ لإ

 نب دزألا دلو اميف مهو برأم يتنج مهكولمو نالهك ب روهمُج ناكو ،اهونكسو

 ناطحق نب برعي نب بجشي نب أبس نب نالهك نب ديز نب كلام نب تن نب ثوَلا

 ييب نم مهريغو نادْمَو ئّيطو جحذُمو ةدنك لثم ،نالهك يب نم ممموخإ ناكو

 ريضح نم ةعبابتلا تناكو .دزألا دلول ًالاّمُعو ةالو اوناكو ،فارطألا نونكسي نالهك

 ںريمح دلو نم كَلَم نم لكل مسا وه اعيب ێعأ مسالا اذهو .نالهك نم كولملاو

 ةكلمملا هيلإ تراصو مجعملا نم كلم نم لك نأ امك ،ريمح ضرأ نم ناكلملا اذهو

 هل لاقي مظعألا اهكلم نيصلاو ،مظعألا اهكلم رصيق مورلا ف كلذكو ،ىرسك يمس
 نمو ،ناقاخ مهكلم لاقي دنسلاو ،ارهلب مهكلمل لاقي دنهاو ،روبغب ةخسن يفو ،روبعي

 مهتمأ يف مف ريظن ال نيذلا كولملل ءامسألا هذهو .هاشلا هل لاقي ناسارخ لابج كلم

 نيذلا ةعبابتلا اًمأف .نينمؤملا ريمأو ةفيلخلا :مويلا مالسإلا يف مظعألا كلملل لاقي امك

 رغصأ ناك نم مهريغ ىوس ،عبابت ةعبس اوناكف اهكلُم ىلع اولوتساو دالبلا اوكلم

 .مهدعب نم اوكلم نيذلا ريمح كولمو ،عبابتلا نم كلملا يث مهنم
 ،ةهربأ نب شقيرفأ هنبا مث ،رانملا وذ ةهربأ هنبا مث ثراحلا همساو شلئارلا عبابتلا لوأف

 عّبث مث ،نأشلا وذ وهو ربكألا عت هنبا مث ،بركيمع نرقألا عي مث ،شَعرَي رمش م

 ضرألا كولم هيلإ تداقنا يذلا وهو ،بركيلك نب برك وبأ دعسأ وهو طسوألا

 يلكلا نبا دنع مهو ،نويئبسلا :باوصلاو ،نويئابسلا )٠ ٣٣) مزح نبا يو ،نويوبسلا :لوصألا ق )٢٥(

 .ةعيبرو دادش و مهرو بجشيو دولاو نامعنو هللا دبعو ناديرو رشبو حلفأو ، رصن :) ٢ /٢ نميلاو دعم بسبل)
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 يف راسو ،مارحلا هللا تيب اسك و ،مهضرأو مهدالب حابتساو مهلتقو مجعلا كولم مزهو

 أبس نب ريمحو ناطحق دلو نم مهلبق كلم نم ىوس ،عبابت ةعبس ءالؤهف .تاملظلا

 فوسو .مالسإلاب هللا ىتأ نأ لإ ،ريمح دلو نم كولملاو عبابتلا نم مهدعب ناك نمو

 رثإ ىلع مهراشتناو مهباسنأ ركذأ نأ دعب نم مهرابخأو مهأش نم حرشأو مهركذأ

 ."“لاعت هللا ءاش نإ باتكلا اذه

 مهنم ةفئاط ءامسأ مزح نبا ركذ ،مهعباتتو ةعبابتلا ءاسأ يف ريثك فالخ نيباسنلا نيب )٢٦(

 يفيص نب نميت نب سيقيرفأو ،راعذألا يذ ورمع نب معني رساي نب شعري رمش :مهو (٩٣٤ص)

 نبا لاق مث ؛يفيص نب سيق نب ثراحلا نب حرشأ يليإ نب ددج يذ نب حرشأ يليإ تنب سيقلبو

 رابخأ بتك نم حصيالو .ةدايزو ناصقنو ريخأتو مسقتو طيلختو فالتخا مماسنأ يفو :مزح

 .دهعلا دعبو مهتاور بارطضال ،ريسي فرط الإ مهباسنأو ةعبابتلا

 نب برك وبأ دعسأو ،أبس نب يفيص )٥٣٢ - ٥٣٣(: قاقتشالا يف ديرد نبا مهنم ركذو

 .ءالهجو ،رهاعم وذ ناسحو ،شئارلا نب رمشو ،رانملا اذ ةهربأو ،بركيكلم

 نيرشعو ةثالث مقدع تغلبف مهتعبابتو ريمح كولم ءامسأ (٦٢٦ص) فراعملا ي ةبيتق نبا ركذو
 نب داده مث ،ةهربأ نب دبعلا مث ،ةهربأ نب سيقيرفأ مث ،رانملا وذ ةهربأ مث ،شئارلا ثراحلا :مهلوأو

 مث رمش نب نرقألا مث ،(شيقيرفأ وأ) سيقيرفأ نب رمش مث ،ورمع نب رساي مث ،سيقلب مث ليبحرش

 ،عبت نب ورمعف ،عبت نب ناسح مث ،بركيلك نب عبت مث ،ربكألا عبت نب بركيلك مث ،نرقألا نب عبت

 حابصلا نب ةهربأف ،دثرم نب ةعيلوف ،لالك دبع نب دثرمف ،ناَسح نب عبتف ،بوثم نب لالك دبعف

 .يريمحلا ندج رذ مهرخآو ،ساون وذف ،رتانش وذف ،عبت نب ورمع نب ناسحف
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 ابس نب ريمح باسنا
 هذهو “"“جًّحْنَرَع همساف ، ناطحق نب برعي نب بُجشي نب أبس نب ريمح امأف ٧ ٢ ( ہ۔ هس س

 ناك هنأل ريمخ ىّمُس هنأ ةغللا لهأ معزو .اهنم تقتشا يلا لاعفألا تتيمأ دق ءامسألا

 .«“وه ام يردأال اذهو ىارمح ةلُح سبلي

 05 عبابتلاو كولملا تناك هنمو سما :أبس نب ريمح دلوف

 .ملسأو ،فلسأ ريم نب دعس ب نمف .0"“ارُمَعو ،ةلثاوو

 نب ةعاضق :ريمح نب كلام دلوو .نير يذ لآ ورمع نب ثراحلا نب ورمع دلوو

 يف مهدادعو ،ةدنك نم كساكسلا ريمح نب ةلثاو دلوف :ةبيتق نبا لاق .ريمح نب كلام

 نب كلامو عّسيمحلا ريمخ بوعشف :يبلكلا دمحم نب ماشه رذنملا وبأ لاق .ريمح نب ةلثاو

 مهيفو ،عسيمملا نب نعأو ،نادُّمَه يق وهو .عسيمحلا نب ميمحلا :عسيمملا لئابقف ريمح
 نب نيبأو ، ريمح نب عسيمملا نب نع نب ريهز نب بيرغ :َمْيأ بوعشو .ريمح ددع

 نب - ثوغلا ليقو - نابلعثو ، نأ نب ثوَقلا نب لئاوو ،عسيمحلا نب نعأ نب ريهز

 نب نطق ونب مهنم ،نيبأ ندع تيمس نيبأبو ،نعأ نب ثوغلا ليبق مُهرُحو ،نعأ

 نب بيرع ليبقك نهأ نب ريهز نب بيرع ليبقف .هريسفت رم دق بيرعو ،"`؛بيرع

 ."")ليبق بيرع نب عجرو ؛ليبق ، بيرع نب ليهو “بيرع نب "ناديح

 .هيف دح اذإ هرمأ ف لحرلا جح رعا نم قتشم جحنرعلا نا (٢٦٣ص) ديرد نبال قاقتشالا يف )٢٧(

 )٢٨( ص قاقتشالا ف اهصنب ةرابعلا ٥٢٣.

 ضعسيمملا :مه (٢٣٤ص) مزح نبا ةرهمج يفف ىرخألا باسنألا بتك يام فلاخي انه ريح دالوأ دادعت )٢٩(

 ٢٦٧/٢(: نميلاو دعم بسن) يلكلا دنعو .ةرمو ،سوأو ،بركيمعو ،حورسمو ،لئاوو ،بيرعو ،ديزو ،كلامو

 .سوأو ،موقأو ،ةَّرُمو ،برك و ورمعو ،حورسمو ،لئاوو ،بيرَعو ،ديزو ،كلامو ،عسيمشلا

 عسيمحلا نب نمأ نب ثوغلا دلوف ،ثوفلار ريهز :عسيمملا نب نمأ دلو )٢٦٧/٢(: نميلاو دعم بسن يف )٣٠(

 :ريمح نب عسيممحلا نب نمأ نب ريهز دلوو .مشوجو ،مّسريو ،نطب ،نابلعثو ،ربكألا مهرب سيلو امهرُخ :ريمح نب

 .ناديحو بومو ،أنطق :عسيمجلا نب نعأ نب ريهز نب بيرع دلوف نيبأ ندع تيمُس هبو ،نيبأو بيرع

 .بيرع نب ليهو ،ناديج ١٩/٢: ليلكالا ف )٣١(

 دعم بسن) عحنزو ليه :باوصلاو ،فيرحت امهيفو ،بيرع نب عجرو ،بيرع نب له :لوصألا يف )٣٢(

 .صمح ددع ليهو عحبزللو ،عانيرو اعجزو اليمو اكلام بيرع دلو ١٩/٢: ليلكإلا فو ٦/٢(
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 ريهز نب بيرع نب نطق نب ثوغلا لئابق
 ،ثوغلا نب لئاو نبا ليبق كولمألاو ،نادْمَه يف نعأ نب ثوغلا نب ليبق ""اريتش

 ؛ثوغلا نب لئاو نبا ليبق خانم وذو ؛ثوغلا نب لئاو نبا ليبق ،مَخرت وذو

 ست دبع نب مشج نبا ليبق نامرو ؛ثوغلا نب لئاو نب سمش دبع نب ""ةعافقلاو

 دبع نب مشج نبا ليبق ناورَعو ؛نميلاب نار نصح بحاص ،شوغلا نب لئاو نب

 .ثوغلا نب لئاو نب سمش دبع نب مشج نبا ليبق نادعبو ؛ثوغلا نب لئاو نب سمش

 نب داهَج نب بري نب دثرَس نب بيرع نب ةَّرُم نب شئاف يذ نب ديزي نب ةمالس :مهنمو

 وهو ،ريمح نب عسيمملا نب نميأ نب ثوغلا نب لئاو نب سمش دبع نب مشج نب نادعب

 :لاقف هرعش ق ىشعألا هركذ يذلا

 ""اهداعيل مح مويلا وه شئاف اذ ةمالس مدانو

 نب سُ دبع نب مشُج نب ةيواعم نبا ليبق ،رهظو :رذنملا وبأ لاقو .ليوط رعش يق

 نب ةيواعم نب سيق نب بعرش ونب :مهنمو سيق نبا ليبق ،بعرَشو ؛ثوقّغلا نب لئاو

 كلذك و ،ةّيبعرشلا حامرلا هيلإ سنت يذلا ثوغلا نب لئاو نب سمش دبع نب مشج

 نب ةيواعم نبا ليبق ،سيق نب ورمع نب نالوَخو .ليوطلا وه بَعرشلاو .اضيأ دوربلا
 دبع نب مشح نبا ليبق ،سيق نب ناديَحو ؛ٹوفغلا نب لئاو نب سم دبع نب مشج

 سُُش دبع نب مشج نب ةيواعم نبا ليبق ،سيق نب ناحلمو ؛ثوغلا نب لئاو نب سمش

 ورمع نب نيبعشلا وذ ناَّسح همساو ،ورمع نب نابعشو ؛نادُّمَه يق ،ثوغلا نب لئاو نب

 نب يلع :مهنم ،ثوغلا نب لئاو نب سمش دبع نب مشج نب ةيواعم نبا ليبق ،سيق نب

 .الئاوو ،نالوخ يف نطب مسريو ارمع :نطق نب ثوغلا دلوأ ٢٦٨/٢: دعم بسنو ٢٠/٢: ليلكإلا ف )٣٣(

 ٥٣٤. ص قاقتشالاو ٢٦٨/٢ نميلاو دعم بسن يام تبثأو .فيرحت وهو ةعاضقلا :لوصألا يف )٣٤(

 )٣٥( ناويدلا ةياور )ص٦٢(:

 اهداعيمل ح مويلا ره شلاف اذ ةمالس مؤت

 برعلا ناسل ق حرشلاو تيبلاو ،ردف يأ كلذل ح اذه :لاقيو ،هتفان نع ثدحتي هنأل ةحيحصلا ةباو رلا يهو

 .(ممج ةدام)
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 ،[رابك يذ دبع نب ليحارش نب رماع وهو ،""هيقفلا يعَشلا رماع وهو ،نابعش

 يبأ نع يلكلا بئاسلا نب دمحم هيبأ نع ماشه رذنملا وبأ لاق .نادمه يف هدادعو

 نم داوب ""جَرأ نع ىدبأف نميلاب اعضوم ليسلا فشك :لاق نابيشلا ةعرزو ورمع
 ةئالث هلوط ريرس هيف اذإف لخدف - ماخر نم اباب عي _ قلب هيف اذإف ،ريمح ةيدوأ

 يو بهذ نم نجحم هيدي نيبو بهذلاب ةجوسنم للح هيلع ،لجر هيلع اربش رشع

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

 انثا هيف كلَه ،ديه امو ""ديه "رجو نامزأ ،لجأب مو لمأب تشع ،ليقلا ورمع

 .نرفخأف ، توملا نم نريجي "انبعش اذ تيتأف ،مهرخا انأ تنك ليق فلأ رشع

 .ًاعيلق ًانوعاط هب نع ديه رجوبو البج نيبعش يذب عي

 :مهنم ىعديو ريمح وهف ماشلاو نميلاب نابعش نم ناك نمف :رذنملا وبأ لاق

 "يوشلا :ىعدي رصعب ناك نمو يسل :ىعدو َناْسَه وهف ةفوكلب ناك نمو نال
 تلخد ريمح :تلق اذإو ،ريمح يي اولخد دالب يف نادمه تلق اذإ : نايلا ناذه كلذك و

 رماع دلو نمو .مهركذ روهشملا قارعلا ءاملع دحأ ًيعشلا رماع ناكو .نادمه ي

 نب لضفملا نب ميهاربإ نب دمع نب لّضفملا همساو ،ثذحلا يدنجلا ديعس وبأ ىبشلا

 نب مشج نب ةيواعم نب سيق نب لهس نبا ليبق كلذ لضفو .يعسلا رماع نب ديعس

 سيق نب ورمع نب لهس نب ديز نب بعك نب لدجألاو ؛ث وقلا نب لئاو نب س دبع

 لهس نب ديز نب رغصألا أبسو ؛ثوَعلا نب لئاو نب سمش دبع نب مّشُج نب ةيواعم نب

 وبا لاق .ثوقلا نب لئاو نب سمش دبع نب مشج نب ةيواعم نب سيق نب ورمع نب

 .ليحارش نب رماع ورمع وبأ هنأ اوركذ انإو ،نابعش نب يلع همسا نا يبعشلا اومجرت نم دحأ ركذي مل )٣٦(

 .(ناسللا) الوط ێبي تيب :جرلا (٣٧)

 .(ناسللا) ميظعلا رمألاو رشلا :ميخلا نوكسو واولا مضب :رجلا )٣٨(

 .فالتخالا ضعب مم 6٥٢١ قاقتشالا يف ربخلاو ،(قاقتشالا) .اميدق ناك نوعاط :ديه )٣٩(

 .يريمحلا ليقلا هب دارلا نأ حجرأو ،لبح مسا انه نيبعش وذ )٤٠(

 مهنم ناك نمو ،نتبعَش اوبستنا ةفوكلاب ةليصفلا هذه لهأ نم ناك نمو :(٣٣٤ص) مزح نبا ةرهمج يف )٤١(
 ناوريقلاو رصم مهنم ناك نمو نيينابعش اوبستنا سلدنألابو ماشلاب مهنم ناك نمو نيبعش يذ لآ اوبستنا نميلاب

 ۔ب وُعش ل ١ ا ومس
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 .ممألا نم ةمأو بوعشلا نم بعّش ءالؤه لك :رذنلا

 نامدر لئابق

 نب لئاو نب نامذَر :مهنم .ريمح نب عسيمجحلا نب نميأ نب ثوغلا نب نامدر وهو

 يق ليبق نامدر نب نَّرَقو ؛نميأ نب ثوغلا نبا ليبق ،نامدر نب نانيق نب نمأ نب ثوغلا

 ."فرقلا سيوأ :مهنمو ،دارُم

 نيعُر يذ لئابق
 "ضرألا يف ليطتسي تح ردانلا لبجلا ء[فنأ] :نعلاو ،نْغَر :ريغصت نيعو

 :رعاشلا لاق .سمشلا هيلع تيمح اذإ ،نوعرم وهف لجرلا نعو

 نوعرم سمشلا راوأ نم هنأك

 مساو .""لبجلا نعّرب تهّبش اهلأل ءانغَّر ةرصبلا تيمسو ،نْعَر عمج :ناعّرلاو
 سُ دبع نب مشخ نب ةيواعم نب سيق نب ورمع نب لهس نب ديز نب ميري نيعر يذ

 ؛ليبق نيعُر يذ نب مشا :مهنم .ريمح نب عسيمهلا نب نأ نب ثوَملا نب لئاو نب

 نب نالجَح نب يلع نب يلع نب يلع طهر ،ليبق نيعر يذ نب ليبحرش نب عفانو

 رجَح نب نادّبَع نب .كلام نب ثراحلا ةثراح وذ :مهنم ،نيعر يد نب رجحو عفان

 هنأ اوركذو ،(الَْق ناك) نيعر يذ نب رجحو :ةخسن يقو .ًاليبق ناك ،نيعر يذ نب

 ىلقو ،هيلع هدجو تشاف) نيعر يذ نب رجح نب مضيحلا (هل لاقي) هل نباب بيصأ

 هل اوؤَيَم نأ ىلإ ،هنع هنوهليو هنع هنوّزعي اولاز ام هدلو ةيقب نإ مث انامز بارشلا

 قح بكرف ،اولعفف .مكيخأ ربق لإ هولمحا :لاقف ،هيلإ مهتباجإ هولأسو ،أبارشو اماعط

 اوبستنا ،سمش دبع نب نطق نب ثوغلا نب لئاو نب نامدر ٢٦٨/١: نميلاو دعم بسن يف )٤٢(
 ةرهمج يف اذكو ٣٥٦/٢( نميلاو دعم بسن) ةيجان نب نامدر :وه دارم ف هبسن نكلو ،دارم يق

 نب سيوأ :مهنم ،ةيناقر انرق ةيجان نب نامدر دلوو )٣٥٦/١(: يلكلا نبا لاقو )٤٧( مزح نبا

 يذلا وهو ،نرق نب ناوضع نب دعس نب ورمع نب ةدعسم نب ورمع نب كلام نب ءزج نب ورمع

 . هض يلع عم نيفص موي لتف ،نيعباتلا نم ناك ،نرقلا سيوأ :هل لاقي

 )٤٣( قاقتشالا )٥٢٥(.
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 :لوقي ًأشنأ ش ٠ '"(مضيلملا ربق ىلع اهبكس سأكلا لزن املف معطف هرق ىتأ

 ")يوخلا مظعلا يذ مَضْياب َدبإ ثرح يذ ب يقاسلا اهيأ

 يورو ىمادّلا ىورأ ام لاط هنإ ءاور اسأك هقساو

 يوذف ريضن دان قرو هل نصُملا ًرضان انيف ناك

 يذلا نادبع نب ثراح يذ نب بّوُم نب لالك دبع هدلو نمو .ناتغل :ىًوذو دوعلا يوذ :لاقي

 .""سيدج دابأف هةماميلب سيدج لإ هتمدقم ىلع طسوألا مت نب "ا»نهاعُم وذ ناسح ههجو
 لك نم هقاقتشا نوكي نأ نكميو ،ةلالكلا هنمو ،©بسنلا للكت نم هقاقتشا لالكو

 :رعاشلا لوقي اذه لالك دبعلو ©فورعم ليلكإلاو ،ليلُك فيسو ،ايعأ اذإ ،"ألالك
 عب مهرئاس ريخ لالك دبعو ذف مهلك سانلا ريح نإ الأ

 عضوم) [برك] يدعم نب ورمغلو .حرشل نب بيرع نب دهف وه اذه دهفو

 دعب لالك دبع كلمو .ندبلا ةمعن ،ظةمعّلا :ديغلاو ،دّيَغلا نم نالعن وهو ،ا٨"؛(ناديغ

 ءاديبلاب دعم عمج يقل يذلا ثراح يد نب نابهَص همعو ،رهاعُم يد ناسح

 .(ب) يف وهو (أر يف طقاس نيسوقلا نيبام )٤٤(

 يذ نب لالك دبع نب ناسح :مهنمو ،نيعر يذ نب ميري نب رجَح يب نم :ثرح وذ )٤٥(

 دارأ :يوجلا ٣٢١/٢(. ليلكإلا) .نميلا ىلإ ةكم نم ةبعكلا راجحأ لقني نأ درأ يذلا ثرُح

 .بذعلا ءاملل ةفص :ءاورلاو .نتنلا ءالا :يوجلا :ةغللا و ،لابلا

 نم اهنيب سيلر ريمح نم ءاوذألا عيمج ءامسأ دروأ نادملا نكلو ،لوصألا يف طبض اذك )٤٦(

 ّعّتَت ناسح وهو ٥٣٣( ص) قاقتشالا يف اذكو ،رهاعُم وذ )٤٠١/٢(: هيف امنإو ،نهاعم اذ ىعدي

 .فيرح نهاعم وذو

 نب ثراحلا نب ثرح يذ نب بؤوثم نب لالك دبع مهنمو :(٦٢٥ص) قاقتشالا يف ءاج )٤٧(

 هنإ ديرد نبا لوقو ،أسيدجو ًامسط لتقف ةماميلا لإ هتمدقم ىلع عبت هثعب يذلا ،ناديغ نب كلام

 .طقن ًاسيدج دابأ دقف أطخ ،سيدجو ًامسط دابأ

 )٤٨( قاقتشالا يي امك لالك :باوصلاو ألولك :لوصألا يق )٥٩٢٦(.

 نم نالعف هنأك ،نوكسلا مش حتفلاب ،ناديغ :قأيام (ناديغ) نادلبلا مجعم يف ءاج )٤٩(

 .نيعر يذ نب رجح نب ناديغ ىلإ بسني نميلاب عضوم وهو ....ديلا
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 نب “ لذلا ب نمو .مهيف لتقلا نخلأ نأ دعب 8مهفارشأ رسأو مهدابأف 8“”نالُسلاو

 بركي دعم نب ورمع روث وبأ هركذ يذلا (حَّرشَلي نب) بيرع نب دهف :نيعُر يذ

 :لاقف

 يدهفب تمعز امك اهيتال يسع مويلا يلع تبتع الا
 يدحو هيتآ ال كيبأو ١لأ هيلع يعبات فالحألا امو

 : رعاشلا لوقي بيرع نب لالك دبع هيحأ يو هيفو

 اهليفكو ريمح يف امه تعمس ةميظع لك زاح لالك دبعو

 :؟ هللا لوسر امهيلإ بتك نيذللا بيرع نب لالك دبع نبا ثراحلاو ميعن هاتأف

 لالك دبع نب ميعن لإو لالك دبع نب ثراحلا ىلإ يبلا هللا لوسر دمع نم))
 مكيلإ للا دمحأ نإف مكلذ ثعب ابأ ،نادُمَهو رفاعُمو نيعُر يذ ليق [نامعنلا لإو]

 انيقْلف مورلا ضرأ نم انبلقنُ مكلوسر انب عقو دقف [هنإف] دعب اًمأ ،وه الإ هلإ ال يذلا

 نأو ،نيك رشلا مكلئَقو مكمالسإب انأبنأو مكلبق ام ربخو ،هب متلسرأ ام غلبف ،ةنيدلاب

 ظةاكرلا متآو ،ةالّصلا متمقأو ،هلوسرو هللا متعطأو متحلصأ نإ ،هادُه مكاده دق لا

 .هُفَصو لوسرلا مهنمو كلا َسمُح ماغملا نم متيطعأو
 مكتتأ اذإ نأ نّرَي يذ نب ةعرر لإ لسرأ [ينلا] ادمع هللا لوسر نإف عب انأ

 ةبقعو ،ةدابَع نب كلامو ،ديز نب هللا دبعو ،لّيَج نب داعُم :أ ريخ مهب مكيصوأف ،ىلُس ّ

 نم ةيزحلاو ةقدصلا . نم مكدنع ام اوُعَجا نأو مماحصأو ةرم نب كلامو ،رمن نب

 ."ايضار الإ بلقني الف ،لبَج نب ذاعُم مهريمأ نإف ،يلُسُر اه اوَقلتف مكيفلاخُم

 هعم نمو رذنملا نب نامعنلا نيبو نييسيقلا رماع ب نيب ناك ةيلهاجلا مايأ نم :نالُسلا موي )٥٠(

 .نيعُر ب ركذ هيف دري مل و ،رماع يب فيلح هيف رصنلا ناكو ،ميمتو بابرلاو ةبض يب نم
 ىعدي نم مهنيب سيلو ،نيعر يذ لآ ءامسأ (اهدعبامو )٣٠٣/٢ ليلكإلا ق نادمحلا ركذ )٥١(

 سيلاو ةوثمو أابَوُُمو اديز :ديز نب لهس نب ربكألا نبعر وذ ميري دلوأو)) :هيف ءاجر ،الذُم

 .((اهلك نوطب ،نيعر يذ ينب رفن ةتس ردبو ارُْجَحو

 ام تبثأف ،فالتخالا ضعب نبّصَنلا نيبو )٥٨٨/٤(، ماشه نبا ةريس يف همامتب باتكلا )٥٢(

 حصأ هنأل ةريسلا
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 نب بيرع نب ديز نب رهش نب هللا دبع نب روصنم نب ديزي نيَعُر يذ دلو نمو

 ورمع همساو نيعُر يذ نب رجح نب نادّبَع نب كلام نب ثراحلا نب بؤوُم نب لهشألا

 وخأو ،ديشرلا نوراه يبأ يدهملا لاخ اذه روصنم نب ديزيو .لهس نب ليحارش نب

 ورمع نب ليحارَش :مهنمو .ةللا دبع نب روصنم تنب ىسرم مأ اهمسا يدهلا مأو ،هّأ

 هيخأ لتق ىلع “"عّبت نب ورمع عم ريمح تقفطصا ال :لاق .نيعُر وذ هل لاقي يذلا
 ورمع هب اعدف ،نيعر وذ وهو ،ورمع نب ليحارش كلذ لبأ ،رهاعُم يذ ناسح

 نأو كتفلاخم ديرأ كيلع عنتمأ ل نإ كلللا اهيأ يلع لجعت ال :لاقف ، هقنع برضيل

 اهلمحو ريمح هتفلاخ ىلع ةبوقعلا قحتسي مل كاخأ نأو ،كنم رمألا اذهب قحأ ادحأ ىرأ

 ًالإ ورمع هيلع يأف .مونلا هنم عنتما الإ هاخأ لجر لتقي مل هنكلو ،اهقفاوي ال ام ىلع

 ام ورمَع يردي ال ةفيحص هيف جرب هاتأف .اهكعدوأ ةنامأف :ليحارش لاق .لعفي نأ

 تضقتنا عّتَث نب ورمع كلم املف ،ناّسح هاخأ ورمع لتقف ،هعبات مث ،اهلّمحتف ،اهيف

 هيخأ لتق ىلع هدعاس نم ىلع لبقأف ،مونلا هنم عنتماو ،ريمح هب تّقختساو ،دالبلا هيلع

 اهيأ :هل لاقف ،مهلتقيل نيعُر يذ تاداسو ورمع نب ليحارّش ىلإ ثعب نأ ىلإ ،مهلتقف

 .اهايإ كتعدوأ يلا ةفيحصلا :لاق ؟يه ام :لاقف .يلع اهدذرا ،كدنع ينامأ ،كللا

 ورمع ىلإ هعفدو باتكلا ليحارش ذخأف ،ليحارش لإ اهعفدف ،اهجرختساف ،اهب اعدف

 ّ : رعش هيف اذاف ئ َ نب

 نيع ريرف ماني نم ديعس مونب ارهس يرتشي نم

 نيَعر يذل هلإلا ةرذعمف تناخو تردغ ريمح كت نإف

 هالو ناك ام هالوو ،لواقلا سأر هلعجو .ريمح ريخ تنأ :ليحارشل ورمع لاقف

 .(ُ')ةربخ يب تناك ول يحيصن تنك :لاقو ،لبق نم

 ٭ ٭ ٭

 )٥٣( نميلاو دعم بسن) .هلتفو ناسح هيخأ ىلع بثو هنأل ،نابثوع. بل عت نب ورمع ٥/٢ ٢٦٩(.

 )٤ ٥( ليلكإلا ۔٢/٥١١ يربطلا يف ربخلا رظنا ٣٢٨/٢، فراعملاو ٦٣٢، ناجيتلاو ٣٠٨.
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 رغصألا ابس لئابق ء ٠

 ةيواعم نب سيق نب لهس نب ديز نب بعك وهو رغصألا ابس لئابق :رذنملا وبأ لاق

 ةتابل :مهنمو .ريمح نب عسيمهلا نب نمأ نب ثوغلا نب لئاو نب سمت دبع نب مشُج س

 كلملا لزي مل و .““شلئارلا كلملا وبأ وهو ،أبس نب َيفيَصو ؛ناطحق نبا وهو ،أبس نب

 نب ثراحلا وهو ،شلئارلا نمز لإ ريمح دهع نم ،كلم نع كلم ،هنوراوتي ريمح ي

 س س
 ٠
 .اث أ”دش -

 شلئارلا كلُم

 نب طاطلللا نب ددّش نب ثراحلا وهو ،شئارلا ةعبابتلا لوأف .ددش نب ثراحلا وهو

 ريهز نب بيرع نب لئاو نب سمش دبع نب راوُصلا نب مدق يذ نب سنأ يذ نب ورمع

 .ناطحق نب برعي نب بجشي نب ربكألا ًابس نب ريمح نب عسيمملا نب نعأ نب

 مدق نب سنأ يذ نب ورمع نب طاطلما نب ددش نب ثراحلا وه شئارلا :هريغ لاق

 نب عسيمهلا نب نعيأ نب ريهز نب بيرع نب نطق نب ثوغلا نب لئاو نب راوُصلا نب

_ 

 ازغ ةعبابتلا دعب مهنم دحأ نكي ملو ،دحاو قسن يق ًأكولم اوناك مهلك ءالؤهو

 ،بعك نب رغصألا أبس لهس نب بعك دلوأ ١١٢/٢(: ليلكإلا) نادمحلا هدروأ امك رغصألا أبس بسن )٥٥(

 ادَدَسو ًاّيفيص :أبس نب ةعرز دلوأف ةتابنر توم رضحو _ رغصألا ريمح وهو - ةعرأر :بعك نب أبس دلوأف

 ۔نايقأ اذو ضايفلاو فلسلاو

 .اهدعب امو ٧٤ ص بهذلا جورم نم ناثلا ءزجلا يف زاجيإب نميلا كولم ءامسأ يدوعسملا ركذ )٥٦(

 يف هيلع لوعملا حيحصلاو :هصنام )١١٧/٢( عوكألا يلع نب دمح ذاتسألا ليلكإلا باتك ققحم ركذ )٥٧(

 سيق نب ددس نب شئارلا :لوقت ريمح نم باسلا رثكأو ،رغصألا ريمح نب يفيص نب سيق دلو نم هنأ شئارلا بسن

 . رغصألا ريمح نب يفيص نب
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 .منغو لتقف سراف ضرأ ىلإ راسف شئارلا ثراحلا كلم تح ،مجاعألا كولم

 نب ثراحلا وهو ،شئارلا وه :يلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه رذنلا وبأ لاقو

 نب برعي نب بجشي نب ابس نب يفيضو ،ريمح نب أبس نب يفيص نب سيق نب ددش

 .ماشه رذنملا يبأ نع اذكه .ةعبابتلا مهنمو .ناطحق

 هلأس نيح “"يمهرلا ةيرش نب ديبع هركذ ام هكلمو شئارلا ثيدح نم ناكو

 وهو ،شئارلا وهو ،ٹراخحلا نأ هربخأف ،اهكولمو ريمح نأش نع نايفس يبأ نب ةيواعم

 ۔اهريغ نم مئانغلا نميلا لخدأف ريمح دلو نم شويجلاب ازغ نم لوأ ،ددَشس نب ثراحلا

 رمعلا يف ريخ يذلا ،داع نب نامقل لوقي هلو ،هعسا ىلع بلغف ،شئارلا :كلذب مسف

 شنئارلا يف نامقل لوق نمف - شئارلا نمز لإ رَّمُع دق نامقل ناكو - دبل هرس
 ،درَحْتلا كيللا َضُه ،دّنَس الب ًاضهن دمتعي ال تف َضه ،دبل ضا :لاقف ،دَبْل هرس

 .ددش يذ نب ثراحلا كلذ

 نمو ،دنّسلاو دنلا لبق نم بيطلا هيتأي ناك هنأ شئارلا ثيدح نم ناكو

 ديري هنأ رهظأو ،دونجلا ًاًبعف ،اهوزغ لإ هسفن تعلطتف ،دنهاب بئاجعو ،ناسارُخ
 ورمع نب رفعُي هيدي نيب مدق نكمأ دق رحبلا ىأر اذإ تح ،نفُسلا دعأو كار برغلا

 ضرأ لخد تح هضرأ يف راسو ،ةميظع ليخ يف سنأ يذ نب ورمع نب ليحارّش نب
 سنأ يذ نب رفعي فلَخو نميلا ىلع لبقأ مث ،لارمألا منغو ةيرذلا ىَّسو لتقف ،دنملا

 .شئارلا مساب اهامسو ،ةنس اهب ماقأف ،كانه ةنيدم ءانبب هرمأو ،سراف فلأ رشع ثا ي

 :سنأ يذ نب ورمع نب دعس نب ؤ""فون لوقي كلذ يفف
 مُحعُأ نمو سانلا بَّرَع نم انل ام هل سانلا نم اذ نم

 محألك ليسلا ضيفَس لثم لفحج يق شئارلا انب راس
 مغيضلاك جاومألا قرتخي اف زاغ دنف ضرأ موي

 مون اه راكبأ يسو اهقرف نم توقايلاو مدلاو
 ى

 .اهدعبامو ٣٢٥ ص (ناجيتلا باتك عم عوبطم) ةيرش نب ديبع رابخأ :رظنا )٥٨(

) 
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 و

 مَرصللا ابلا دصح مهدصخن اهكلم نم تاياغلا يلوأ ىلل
ّ 

 مدقم نم كلذ اذّبح اي اهءاج ذإ ًفعُي هب ێعأ

 ملعلا كلملا لوغو موي ميهوطي روشنلا اهرب ي

 ملُيَصلا انقلاب اه اوق ته ةعقو هل دنلل حيصف

 "مُمنألاو تاريخلاب بآو اهكالمأ شئارلا ضقنأف

 ضرأ نم ةيده هتتأ تح ارهد ماقأ :لاق ؟دعب شئارلا عنص امف :ةيواعم هل لاق

 :لاق ؟لباب ضرأ نم [ةّعنمو رع يف ناك دقو ؟ل و :لاق .اهكلم هل اهادهأ ،لباب

 تناك امو :لاق .دنلا ف هرمأ نم ناك امل هل ًةارادمو اضعب اهضعب كولملا يداه

 اًملف .كولملا عاتم نم ةينآو ًاجابيدو أمارك ًاجورسو ًاضيب تازب تناك :لاق ؟ةّيدا

 ،كرتلا دالب ف ضعبو ،كلللا اهيأ ضعب :لاق ؟مكدالب يف هار أ ام "لكأ :لاق هآر

 نب رفعي فلختساف .ىرأ ام اهيف يلا ضرألا نوْرغنَل :شئارلا لاق .انئارو نم ةَّمُأ مهو

 يف لاجَّرلا مدقو ،سراف فلأ نيسمخو فلأ ةئام يق هسفنب راسو ،نميلا ىلع ورمع

 ىط يلبج ىلع هذخأ قيرط نم لهسأ الو هل اريخ اقيرط دجي ملف .قيرطلا ءاغتبا

 ىلع جرخ هنأ غلبف ،كلذ نع تلأس دقو .ةريزجلاو قارعلا نيب ام ىلع جرخ تح

 لبجلا لزن تح كلذ نم راسو .ذئموي رابنألا تينبو :لاق .قارعلا ضرأ نم رابنألا

 ةئام يف "سنأ يذ نب ورمع نب باثلا نب فاطعلا نب رمش ثعبو ،لصوما ضرأ نم
 لبقأ مث .هدالبو هلام كلمو هلتقف ،كرتلا كلم اهيف يقلف ، ناجيبرذأ لخد قح فلأ

 ىلع مويلا امهف] امهيف هريسم رمأ نيرجح يف بتكف رمأو ،شئارلا لإ فاطعلا نب رمش

 :لاق ؟ناجيبرذأ لاب امو :لاق .نيرجحلا قيرط ىمسي ناجيبرذأ قرط ي [رادج

 تاياورلا ق فالتخا عم ٨٩، ص ناجيتلا فو ٤١٤، ص ةيرش نب ديبع رابخأ ف تايبألاو ربخلا درو ")١(

 .تايبألا ددع يف ةدايزو صقنو

 .حصأ وهر 0٤١٦ ص ةيرش نب ديبع رابحأ يام تبثأو ،لكل :لوصألا ف ٦١)٦(

 كلذ لبق لب :ديبع لاقف ،ذئموي اهتنيدم تثدحأ تناك دف وأ)) :ةيرش نبا رابخأ و لوصألا يف اذك (٣)

 .حصأ وهو ،((ليوط رهدب

 .باتنملا نب فاطقلا نب رش ٤١٦: ص ةيرش نبا رابخأ ف )٤(
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 تناك :لاق ؟هنع لباب كلم ناك نيأف :لاق .هل اوعمتجا اهو ،كرتلا ضرأ نم تناك

 دالوألل ،نميلا لإ عزتت تناكو ،اهركذ نم يحتسأل نا هللاو ،ةدع ريمحل

 لبق ضعب لإ مهضعب ىدهأ نإو ،دالبلا اولخدو اولتقو اورفظ اذإ اوناكو ،ناطوألاو

 .هريغ ىلإ هيلإ ئدهملا نع فرصو

 :مهنم لئاقلا نمف :ةيواعم لاق

 مارحلا دلبلا يف تيبلا اوطحو اوراسو اوعجتنا ليلهم ونب

 :ثراحلا وهو ،شلئارلا لاق :لاق .هيندشنأف :ةيواعم لاق .شئارلا كلذ :لاق

 ماشو نعي نم ليخلا تبلج يماسللاو دق كلملا انأ

 مانألا رش نم قرشلا ضرأب ناكم اولهج ادّبعأ وزغأل

 ماثألل زواجي ال ءاوس مكحب مهدالب يف مكحنف

 شا دللا ف تيلا اوفع . اراز ايحت لل و
 مامفا نع ماملا هثراوت اتيب ناكو طخ ةلا نذإب

 ماسو ناطحق لثم اونوكو مكيبأ يبل هثادحأ اوعد

 مانسلا يوذ ماركلا سنأ يذو ورمع نب طاطلم لثم اونوكو
 مارعلا لثم وأ راًرضلا وأ تيبت وأ مهرج لثم اونوكو

 ماركلا لسن مهدعب فلخيو
 و س

 مانألا كالمأ قوف كلمو اوَيهو اولزن الزنم هتنب

 ؟ - ٢
»
 

 ماس لآ نم كولملا كله دقف

 ماذ لكب دامعلا نونيدي

 ماثأل موقلا يف هللا باقع

 مارلا لكن مهرمأ ميظع

 مارلا يف صخري ال يب
 ماعب هعبس دعب رخأ
 ")مامغلا رطق يف ضرألا ةايح

 .دوجأ يهر ،مامغلا نع ماتقلا يلجي امك :ةيرش نبا رابخأ يي ناثلا رطشلا ةياور )٦٤(
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 )١) ماركلا دلو مهذعب كلعو قدص ءافلخ هدعب فلخيو

 سيقلا ؤرما ،معن :لاق ؟ءارعشلا نم دحأ َشئارلا ركذ لهف ،ديبع اي :ةيواعم لاق

 :لوقي ثيح

 الاجرلا مهتلي دهعلا نوؤخ لوغ رهدلا نأ كنزي ما
 الابلاو ةلوهسلا كلم دقو شاير اذ معناصلا نم لازأ

 0“ابلا بصن دق دارمزللو رانَمس اذ بلاخملا يف بشنأو

 برق ،تاهيه :لاق !ساون يذل لا ليق رعشلا اذه نأ ىرأ تنك ام :ةيواعم لاق

 ثعب يذلاوف ،لوقلا امأف ،ةاورلا ىلع لهسأ ساون يذ مسا ناكو ،كاذ دعبو اذه

 ذئموي ريمح ىلع كلَلاو مالُمَل ساون اذ نإو رعشلا اذه تيور دقل قحلاب انّيبن ادمع

 اسمخو ةئام :لاق ؟شئارلا كلم مكف :لاق .تقدص :ةيواعم لاق .رتانَش وذ “""”ةبعثخ

 .ةنس نيرشعو

 لاقي ناكو ،شئارلا نب ةهربأ رانملا وذ هنبا هدعب نم كلم مث :ةيرّش نب ديبع لاق

 ةنبا قويعلا اف لاقي نجلا نم ةأرما هتقشعف ،سانلا لمجأ نم ناكو ،رانملا وذ :ةهربأل

 رَّسفأس :لاق ؟ةهربأ عنص امف :ةيواعم لاق .ةهربأ نب دبعلا هل تدلوف اهجوزتف ،عبارلا

 .كلذ كل

 دارأ ديبع نم ةدايز هنأ ودبيو ،هيف دري ل ريخألا تيبلاو «(٧١٤ص) ةيرش نبا رابخأ يف تايبألاو ربخلا " )١(

 دروأ دقو .حصيال اهرثكأ نأل ةطيحو رذحب ذخؤت نأ يغبني اهلك ةيرش نبا رابخأو ،(ماركلا دلو) ةيمأ يب قلغ هب

 .ةديصقلا هذه نم نيتيب ٦٢٧ ص فراعملا يف ةبيتق نبا

 يقر ؤهيلإ بسني ام يهو ،(١٧١ص) يبودنسلا ةعنص ،سيقلا ئرما ناويد يف ناثلاو لوألا ناتيبلا )٢( أأ

 .شلئارلا ثراحلا هب دارأ :شاير وذو ،ةليوط ةديصق نمض ةثالثلا تايبألا هده تءاج (٩١٤ص) ةيرش نبا رابخأ

 ٧
 وذ ةعينخل )١١٧/٢(: يربطلا يفو ،ةعيثخ (ب) يقو ،ةبعثخ (ج) و (أ) يفف ،فالخ همسا طبض يف )٣(

 .ساون وذ هلتق يذلا وهو ،ةعيخل )٢٩٥/٢(: نميلاو دعم بسن يفو ،رتانش

_ ٠٥ ٢ 



 شلارلا نب ةهربأ كلُم

 ةهربأ نب دبعلا هنبا هعمو برغلا وحن ايزاغ رانملا وذ ةهربأ راسف:ةيرَش نب ديبع لاق

 دالبلا ق لغوأ تح راسف ةهربأ نب شيقيرفإ هنبا نميلا ىلع فلختساو ،هتمّدقم ىلع
 حرسو [ماقأف] ماقملا يف هل ادب نعمأ املف أرخو 7 اهيف ىضقف ،نادوسلا دالب غلبو

 يف مههوجو موق لإ ،سانسنلا دالب ىلإ ىهتنا قح ضرألا برغ يق دبعلا هنبا
 ج رخ ليللا ناك اذإو ،سمشلا رح نم ءاملا يق "“اونجتسا راهنلا ناك اذإف .مهرودص

 مي مدقف ،مهنم رفنب هيبأ لإ عجرو ،مهدابأف ،فيسلا مهيف عضوف .ضعب لإ مهضعب
 نم ةهربأ عجر انو .راعذألا اذ كلذب (دبعلا) يمسف ،مهنم ساانلا رعذف هيبأ ىلع

 .رانلا اذ كلذب ةهربأ يمسف ،هب يدتهيل هيلع دقوأو هل خف ،راّنعب رمأ ،كلذ هريسم

 :سنأ يذ نب ورمع نب "باثلا نب ديز نب كلام نب مومحيلا كلذ يف لاقو
 اكقاحل موري نمف رانملا اذ اي اغلابم دالبلا نم تغلب دقو

 اكلاذك نيفّسلا ف اهنم تلمحو اهرب ف تنعمأف دايحلا تدق

 اكدالب ءاضف يق ماح دالوأ تّتثت ثيح كاعمج ىطو تح

 اكلاجر قلَح ريغب بيجعلا ثيح ىونلا هب رقتساف ادْبَع تلغوأ

 اكئانفل مهداق مهنم ردّصلا يي مههوجو قلَح سانسنلاب كاتأف

 اكلاعق دالبلا يف ةفيلخلا معن ةلذب ماري الف روهقلا تنأ

 اكئانَس وُمُس مهزجعأ تاهيه ةطخل َتومس نإ يراجُي اذ نم

 ""اكئالَعب تلع ذإ ريمحلا امرك هديك نم اوأر ال كوللا عضح

 ،ةمالع كانه لعجو كلملا يداو لإ راس اميف ىهتنا ةريثك ،غلابم رانملا وذ غلبو

 لمحت ةلمنلا - لاقي اميف - دجوف ،لمّلا يداو غلب قح قرشملا ون اعجار رك مث

 ىهتنا ثيح كانه لعجف ،فرعت ام دح نع جرخت رومألا دجوو ،كهحالسو ليتقلا

 .اوؤبتخا :اونجتسا )٦٨(

 .باتنملا :(٠٢٤ص) ةيرش نبا رابخأ يف )٦٩(

 بأل ةيرش نبا ةياورب ريخألا تيبلا ف تذخأ دقو ،ةياورلا ف فالتخا عم (١٢٤ص) ةيرش نبا رابخأ )٧٠(

 .ةدنك نم اوأر ال كولملا اوعمج :لوصألا فو ،دوجأ ادحو
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 ةنس ةئام هكلم ناكو ،عجر مث ،بلطم اذه ءارو سيل :ةمالعلا كلت ف بتكو ،ةمالع

(٧١( 

 ةهربأ نب شيقيرفا كلم
 ،برغملا و ازغف ،شئارلا ثراحلا نب رانلا يذ ةهربأ نب ؤ"شيقيرفأ هنبا كلم مث

 ةريثك ًادالب ىأرف ،ةجنط دالب ىلإ ىهتنا تح ،رباربلا ضرأ يف هيبأ ريسم نيعي نع

 ؟مهدالب تناك نيأو :"ةيواعم لاق .اهيلإ اهدالب نم رباربلا لقنف ،لهألا ةليلق ،ريخلا

 سيق نم ممإ لاقي مهنإف :ةيواعم لاق ."لحاسلاو رصم لإ نيطسلف ضرأ :لاق
 ناعنك دلو نم مهأ كربخأ نكلو ،كلذب يل ملع ال :لاق ؟كلذ تملع لهف ،ناليع

 و :ةيواعم لاق .نيطسلف لهأ نم نون نب عشوي لتق نم ةبقب مهو ،حون نب ماح نب

 مالسإلا اوهركو قحلا اوكرتف] ةللا لإ مهاعدف احلاص ادبع ناك :لاق ؟مهلتق

 مهلتاقف .نيطسلف ضرأ ليئارسإ خب ئوبي نأ هللا دارأو ،"“[رفكلا ىلع ماقملا اوبحأو

 شيقيرفأ رعشل ربرب مسا مهيلع عقو امنإو لحاسلا ق اوناك اياقب ألإ مهدابأف ضعشوي

 :ةهربأ نب

 ْبَحَملا شيعلل كلملا رايد نم اهتقس ال ناعنك تربرب

 بعلا يذ عشوي َبوقعَي نبل ةعقو اهيف ناعنك تأر دق
 بري م انايأ اشيع يعترت اهراد يرمعل شوك تأرو

 بعت يذ ديرطو ليتق نم بهاذ سمأ لثم اوتسمأ م

 .ةنس نينامثو ثالثو ةنس ةئام ةكلم ناكو ٦٢٧: فراعملا ق )٢١(

 .(شقيرفإو ،سيقيرفأ) :رداصملا ضعب ف همسا طبضي )٧٢(

 ص (ناجيتلا باتك عم عوبطملا) ةيرش نب ديبع رابخأ باتك يف وهو ،ةيرش نب ديبعو ةيواعم ثيدح ةمتت )٧٣(

 .اهدعبامو ١

 ضرأ نم ربربلا لقنو ،ةجنط لإ ىهتنا قح .ربرب ضرأ يف ،برغملا وغ ازغف ٦٢٧: ص فراعملا يف )٧٤(

 .مويلا مهنكاسم لإ لحاسلاو رصمو نيطسلف
 عم ٤٢١ ص ديبع رابخأ فام تبثأف ،قايسلا قفاوي الو دوصقملا فالح وهو ،قحلا اومظعف :لوصألا يف )٧٥(

 .ةرابعلا ةمتت
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 شُبَرَحو اماقتنا ينم يرذحاو اقداص اركش ناعنك يركثشاف

 كلذكو ،شيقيرفأ مساب ،ةيقيرفإ تيمسو تينف ةنيدمع. رمأ هازغم سأر 5 الو

 ورمع نب باثلا نب ديز نب كلام نب عستملا لوقي كلذ يو .رباربلا اهيمست تناك

 :لاق سنأ يذ نب

 مامه / باش لك يرمعل هيف لثحَح يف برغلا لإ انرس

 مارلا لهس ريغ رخ نود نم اهئاحطب راد انيتأ تيح

 ماهو ديأ َبرَض اهيف ديع ةرمغ يف نايتفلاب ضوخن
 ""ماهك دغو ًيغ مرق عورأ اهكالمأ ميش مهنم] لتقن

 ماملا ولعت سانلا يف مراكم ضفضف يف ربربلا نكسأو

 ماود رهدل هرك ام ريغب ةمرح ي ناينبلا تبثأو

 .ةنس نيتسو اعبرأ و ةئام كلم

 ةهربأ نب دعلا راعذألا يذ كلم

 راعذألا وذ وهو هوخأ هدعب كلم .شيقيرفأ كلم ىضقنا املف :ةيرَش نب ديبع لاق

 سانسّتلا بلج هنأل راعذألا اذ يًّمُس هنأ يلكلا نبا معزو .رانلا يذ ةهربأ نب , دبعلا

 طقسف .كلذ ةحص ام يردأ الو ،راعذألا اذ يمسف ،مهنم سانلا رعُذف نميلا لا

 انيهَم ناكو ،نينس ثالث فكيو ةنس وزغي ناكو ،هسفنب زغُي ملف ،هباصأ اف نم هقش

 هل سانلا نميلا نم لجرب تعمس ام ،ديبع اي ،كحيَو :ةيواعم لاق .- ًافيعض يأ - -

 مهركذ ةرثك امو ،هل ملع ال نَم الإ كلذ لوقي امف :لاق !دبعلا نم أريسمو اركذ رثكأ

 لإ لحرو ،ةميظع ةلتقم مهنم لتقف ،هيبأ عم هريسَم يف ساسلا نم باصأ ام الإ هل
 ،راعذألا اذ يمسف مهنم سانلا رعف مهرودص يف مههوجو موقب مهيبَس نم نميلا

 نب ليحارش نب ورمع نب رفعج نب لئاو نب زتعملا هيف لاقو .هيبأ ةايح يف اذه ناكو

 ال ضرعت :لحرلا بار .ميعنو ءاخر يف يأ :شيعلا نم نابل يف وه :لاقي ٤٢٢. ص ةيرش نبا رابخأ ٦" )١(
 .هكالهو لاملا باهذ :برحلا .ايعأو هكلهب

 )٧١٧( ص ةيرش نب ديبع رابخأ نم نيترصاحلا نيبام ٤٢٢.

- ٨ ٢٠ 



 ةيناف هل ماي فرصو هئاولبو رهًلل تبجع

 هيقاب ىلع ىقبي ال راص ذإ ىوللا سابل انيدري انيب

 ةيهادلل هذه انيلإ يدهي انءاج امإ ءاج ذإ ناك ول

 ةيماس ارذ ٢ سنأ كلم نم رهاق انل بر ىلع ىقبأ

 ةينادلا ىدل يقابلا نكي هلهأ ه طاطلم كلمو

 ةيناف انب ايندلا ىرأ نكل ديس نم راعذألا اذ كريغ

 ةيلاعلاب ناك كيلم ىلع رمح اي لاوعّلا اورثكأف

 "ةيتاعلا اهكالمأ اورهق دق مه ام مه تاداس لج نم

 .ةنس نيرشعو اسمخ هكلُم ناكف تام ىح كلذك دعلا لزي م و

 حرشي وذ داهدملا كلم

 يذ نب ورمع نب (ليبحرش وأ) ليحارش نب داهدلا كلم مث :ةيرش نب ديبع لاق
)٧٩( 

 نب سيق نب ددش نب ثراحلا نب ورمع نب حرشي وذ وه لب :رذنملا وبا لاقو ."سنا

 ثراحلا نب ورمع نب ليبحرش ب حرشي وذ وه : هريغ لاقو . رمح نب ابس نب يفيص

 جوزت ناكو .تام مث ةنس كلمف ،سنأ يذ نب ورمع نب طاطلملا نب ددش نب شلئارلا

 قمليلاو ةَقَمْلَي اهعماو ،سيقلب هل تدلوف نيكسلا تنب ةحاور اف لاقي نجلا نم ةأ رما

 .)ىس راف هنا لاقي شحلا ءاقلا

 ملحو ايأر اهلضفأو نامزلا كلذ ي امب عمسي ةأرما لقعأ نم سيقلب تناكو

 .ةياورلا فالتخا عم ٤٢٣، ص ،ةيرش نب ديبع رابخأ )٧٨(

 مل هنأ ةيواعم هربخيو ،شارب وذ رماع همسا ًاكلم ركذي راعذألا يذ دبعلا كلم هركذ دعب ةيرش نبا رابخأ يف )٧٩(

 :داهدملا ناكم درو ٦٢٨ فراعملا فو (ب) يو ٤٢٤(. ص ةيرش نب ديبع رابخأ رظنا) .لبق نم همسا عمسي

 .داده

 .هَمْلَب :ةيسرافلاب وهو ،ًَوشحْلا ءابقلا :قمليلا :(قمل ةدام) برعلا ناسل ف )٨٠(

- ٢.٩ 



 اًملف .اهنم كلذ عيج فرع قح كاهيبأ ىلع ةروشملا تاذ تناكو ،اريبدتو املعو

 مهيلع فلختسا دق هنأ مف ركذف ،اهكداقو افواقمو ريمح ءاسؤر ىلإ ثعب ةافولا هنرَضَح

 [كموق لضافأو] كتيب لهأ لاجر عدتأ ،نعللا تيبأ :مهنم لجر هل لاقف .سيقلب

 ،ريمح رشاعم اي :لاق !؟كنمو انم يه يذلا ناكملاب تناك نإو ،ةأرما انيلع فلختستو

 نيذلا و ،نيضالا انك ولم تدهشو لضفلا لهأ تنجعو لاجًلا تيأر ٣ نإ

 عم ،املحو ًاملعو ايأر طق سيقلب لثم تيأر ام هب فلحي يذلاو الف ،مهنم تكردأ
 ء ّ 7 . ٤ ع, س / 75

 هب نوعفتنت ام اهرومأو نا ةبلغ نم اهب مكل رهظي نأ وجرأف نجلا نم اهُمأ نا

 ،يلاخ نبال كلملا تيّمَس تنك نإ ،اهيف ييأر اولبقاف ،ايندلا مكل تماق ام مكباقعأو

 نم :اولاقف .امتافو دعب اّمإو امتايح يق اّمإ ،رمألا يلو ،غلب اذإف لقع هلو ،مالغلا اذه

 انعمس :اولاق .سنأ يذ نب ورمع نب ليبحرش نب رفعي نب ورمع نب رشان :لاقف ؟وه

 .'[انب ُرَصبأو] انل رظنأ كلما اهيأ تنأو ،انعطأو
٥ 
 حرشي يذ داهدهلا ةنبا سيقلب كلم

 ؟لاجّرلا ديرت تناك لهف :ةيواعم لاق .ريمح سيقلب تكلمف :ةيرش نب ديبع لاق

 لاق ؟اهسرح ناك نمف :لاق .ةيراج الإ ناميلس ىلإ تراص الو طق تجوزت ام :لاق

 ؟رئارح مأ ره ءامإ :ةيواعم لاق .ءاسنلا :لاق ؟اهمدخي ناك نمف :لاق] ،لاجّرلا :ديبع

 ،“"[ةيراج نوتسو ةئامثالث غلب اميف اهعم ناكو :لاق .ريمح فارشأ تانب لب :لاق

 .نينس عبس :لاق ؟ناميلس اهءاج تح تكلم مكف :لاق

 نع سايلا نبا نع سابع نع ةفيذح نب قاحسإ نع يقرابلا ملسم نب دمحم انثدح

 ناك نمل هلثم اوعنصي مل ارخاف الزنم اش اوعنصي نأ ترمأ سيقلب َنأ هبس نب بهو

 ىلع اوؤشنأف ،دلَص افَّص نم فرشُم “"”[لت] لإ اودمعف ،هلمَع مه تفصوو ںاهلبت
 نيبو اعارذ نوثالث ةناوطسأ لك لوط 7 رقن ماخر نم ةناوطسأ ةئامسمخ هرهظ

 .هنم ةفاضإ نيترصاحلا ني امو .ليصفتلا فا ةدايز عم ٤٤٢٤ ص ةيرش نب ديبع رابحأ ي ربخلا )٨١(

 .متأو .لوصألا يف ام حضوأ هيف ةراعلو ٤٢٦، ص ةيرش نب ديبع رابخأ نم نيترصاخحلا نيبام )٨٢(
 .كلف ديؤيام ربل ف تأيسو .هتبثأ ام باوصل نأ تحج رف نوعل اه ميقتسيالو لك :لوصألا ف )٨٣(

- ٢١٠ - 



 نم ادحاو احطس اهلك نيطاسألا كلت ىلع اولمع مث عرذا ةسمخ نيتناوطسأ لك

 7 نم اتويب حطسلا كلذ قوف اونب مث ،ضعب لإ اهضعب اوَّمضو ،ماخَّرلا حاولأ

 كلذ ىلع اوطاحأ مث ،نولملا رهوجلاب ةصصفم باوبأب ةبوَُم ةضفو بهذ نم أبابقو

 ةب ةيواز لك ىلع .اياوز عبرأ هلو ،ساحم نم هرهاظو ماخر نم هنطاب حطسب طئاحلا

 ةتوقايلا ءوض عطس سمشلا تعلط اذإو ،بهتلت ءارمح ةتوقاي اهتّبق ىلعو ،بهذ نم

 نيحي نع ،اقارَم عبرأ هنم غرف نيح رصقلل لعج مث ،اهنم نيعلا ألمت ملف ةبقلا ىلع
 يفو ،ضّضفم باب اهالعأ يف ،ةجرد ةئام ةاقرم لك يفو ،برغو قرشو لاشو

 مث ،نئازخلا لإ اقرط تناكف ،افصلا نم لتلا كلذ فّرُج مث ،ساحن نم باب اهلفسأ

 ترمأ اهشرع نم غرف او .داّوَقلاو سرحلل ماخر نم سلجب نيتناوطسأ لك تحت ييب

 ،كلذ طسو تراص تح اهرصق لوح هلك كلذ ل ف ،عابرألاو ناطيحلاو ةنيدملا ءانبب

 فلأ رشع انثا اهيدي تحت ناكو ،موي ًريسم ىري تح ،هلوح ام ىلع اهشرع فرشأو

 لك ترمأ دقو ،كلُم ةئام اهيدي تحتو ،لتاقم فلأ رشع انثا ليق لك تحت ،ليق

 املف .مهيلإ تجاتحا تم ،لتاقُم فالآ ةعبرأ هيلع تطرتشاو ،ةّمولعم َروُك ىلع كلم

 .““نآ رقلا يف هللا َصقام اهثيدح نم ناك مالسإلاب اهّماركإ هللا دارأ

 انثا أبس ةبحاص يدي تحت :لاق دهاج نع شمعألا نع ديبع نب ىلعي انثدح :لاق

 .لتاقم فلأ ةئام ليق لك عم ،ليق فلأ رشع

 افوأ ،لاومألا فانصأ عي {[ءيش َلُك نم تيتوأو) 22

 هرضحألا دجاو رخألا توقايلب صصفُم بهذ نم همدقم اهشرع ناك :لاق {[ميظع نر
 نم ةمئاقو رمحأ توقاي نم ةمئاق ،توقاي نم مئاوق عبرأ هلو ،رهاوجلا ناول ةللكم ةّنضف نم هرًّخؤمو

 :سيقلب شرع يق عبت دعسأ لاقو .هريغ نمو حئافصو َرُذ نم ةمئاقو ةرمز نم ةمئاقو كرضحأ دجربز

 دلنَرفو رهوجب هتللك عاب نونامث ٌمجرَش اهشرع

 .ليوطلا : عجرشلاو

 .ملسلا :ةافرم ممج يفارملا )٨٤(

 نلعت ةريخألا ةيآلا فو ٤٤( ةيآلا لإ ٢٢ ةيآلا سم) لمنلا ةروس يف لاعت للا اهصق ناميلسو سيقلب ةصق )٨٥(

 .[نيلاعلا بر هلل ناميلس عم تملسأو يسفن تملظ ينإ برأ :اهلوقب اهمالسإ

- ٢١١ 



 باتك اهاتأ اًن سيقلب نإ :لاق ساّبع نبا نع كاّحَضلا نع ربيوج نع دانسإبو

 بتك نم اذه سيلو ،لجرلا اذه لإ بتك دق :تلاقف اهموق فارشأ تعمج ناميلس

 .ةيآلا رخآ ىلإ ،يرمأ يف نوفا ،كوللا

 كيلإ رمألاو ديدش سأب ولوأو ةوق ولوأ نحن اولاق :لاعت هللا لاق امب اهوباجأف

 اهلهأ ًةَرعَأ اولعجو اهودّسْفأ ةيرق اولخد اذإ كوللا نإ تلاق 4 نيرُمأت اذام يرظناف

 ةلذ اهلهأ ةّرعأ اولعجو ،اهودسفأ ةونَع اهولخدف اهيلع اوبلغ اذإ عي ،“”إ ةلذ

 .{نولعفَي كلذكو إ دّمحُم اي تقدص :هللا لوقي

 هامس انبا هل تدلوو ،ناميلس اهجوزتو ثملسأف :هثيدح ق هَبنُم نب بهو لاق

 نزام نب لولهلا ةبلعث نب قيرطبلا سيقلا ؤرما اهجوزت هنإ :نولوقيف دزألا اًمأف .دوواد
 ةيقال .دوواد نب ناميلس هقرطبو ،دزألا نم كولملا وبأ ناسغ وهو بكرلا داز نب

 ءام رماع نب ءايقيَرُم ورمع َدَج وهو ،كلذل قيرطبلا سيقلا ؤرما يمس ،نميلا ىلع

 .قيرطبلا سيقلا ئرما نب فيرطغلا ةثراح نب ءامسلا

 اهجوزف ،جوز الب ةأرما حلصت ال :لاق هيلع هللا ىلص ناميلس نأ :ديرد نبا نعو
 س ل - , ٧ س س .

 .ؤي ريمحلا هعرر نب ٨) )ددس ناميلس

 . ٠ ٠

 مهرمأ اوكلمف ،ريمح لإ كلملا داع هيلع للا تاولص ناميلس رمأ ىضقنا املف :لاق

 ء١٨سنأ يذ نب ورمع نب (ليحارش وأ) ليبحرش نب رفعي نب ورمع نب "معنلا رشان

 ديدش ناكو .ناميلس دعب مهيلع كلللا هدرو ،سانلا ىلع هماعنإل معنلا رشانب 7

 .لمنلا ةروس يف ٣٢ ةيآلا )٨٦(

 وهو ،شئارلا ثراحلا وبأ وهف ددش امأ ٥٣٢(“، قاقتشالا رظنا) ددس :باوصلاو .ددش :لوصألا يف )٨٧(

 .افنآ هبسن رم دقو ،طاطلملا نب ددش نب ثراحلا

 )٨٨( ص ةيرش نب ديبع رابخأ ف لصفم سيقلبو ناميلس ربخ ٤٢٩-٤٣٨.

 .فيحصت وهو ،معنلا رساي ٦٢٩: فراعملا ل )٨٩(

 نب مدقي يذ نب ليبحرش نب ورمع نب رفعي نب ورمع نب معنلا رشان :(٩٣٤ص) ةيرش نبا رابخأ يف هبسن )٩٠(

 .ثوغلا نب لئاو نب سمش دبع نب راوصلا

- ٢١٢ 



 .هرمأ ف ايوق ،ناطلُسلا

 نب ورمع نب ليبحرش نب رفعي نب ورمع نب معنلا رشان كلذ :ةيرَش نب ديبع لاق

 ،هؤابآ هيلع ىوح ناك ام لإ شويجلاب ثعبو ،ريمح هل تعمتجا هنإو ،سنأ يذ

 ل و ،لمرلا يداو ىتأ تتح ،اهآر ايؤرل برغملا وحن ايزاغ هسفنب راس مث ،هناطلس دتشاو

 تسلا موي ىتأ تح ازاجم دحي ل يداولا ىلإ ىهتنا املف .هتيب لهأ نم دحأ هغلبي

 ربعي نأ] ورمع هل لاقي هتيب لهأ نم لجرب رمأو ،أئيش دجي ملف ،لمّرلا '"'تَسناف
 نع فك كلذ ىأر املف .اوعجري ملف ،كلذ ءارو ام ملعيل هباحصأو هربعف ،[يدارولا

 يف بتك مث كام دشو ةرخص ىلع بصن مث عنصف ،ساحن نم منصب رمأو ،روبعلا

 ،بهذم اذه ءارو سيل ،ًيرفعيلا معنلا رشان يريمحلا كلملا منصلا اذه عنص :هردص

 ريمح رمأ نإ :لاق .بحلاب ربخل كلإ :ةيواعم لاق .بّطعُبف دحأ يضملا فلكتي الف

 دق ايندو كلُمو ،نميلاب شيعلا ةيهافرل ،اهعوجر ةعرسو اهريسَم نم ،ابجَع ناك

 ،لمرلا يداو ربعي نأ هرمأ نّه لجر ،معن :لاق ؟رعش يق كلذ ركذ لهف :لاق .اهوتوأ

 :ارعش ،روبعلا همازلإ دنع هلوق كلذو

 ذاعم سوفنلا نقدصاف لمرلا ىول ىوللا لإ "حبص لابجأ لإ سيلف
 دالب دالبلاو سان سانلا ذإ اهَدَوَن انكو ايك امه الب

 هدرو ناميلس رمأ ركذيو معنلا رشان حدمي فرتعملا نب دوسألا نب نامعنلا لاقو

 .مهيلع معنلا هدرو ،ريمح يق هايإ هرارقإو كلا هئايحإل معنلا رشان ًيمُس امنإو .كللا
 : ارعش كلذ ي لاق

 رثثحلا ىلإ ءاه يف كلم ةَّيحَت قراش لك يف نعللا تيبأ تيج

 رفك يذو تاع لك اهنع كعم ةمعن ريمح تللَج دقل يرمعل

 ره مغن وذ نعللا تيبأ تنأف ىضم دق ناك يذلا كلملا اهتعجارو

 و

 ردق ىلع ايخَوو اليزتت هللا نم هرمأ ناك يذلا ناميلس الولو

 .(ناسللا) .ةيوتسم :ءاتبس ضرأو ،ىوتساو عطقنا :تبسنا )٩١(

 .ةماميلا ةيحانب يهو ةفورعم هضرأو ،حبص هل لاقي قيلامعلا نم لحرب حبص ضرأ تيمس :حبص )٩٢(

 ۔(توفاي)

- ٢١٢٣ 



 انموُري كاذب يسنإ ناك ال

 انكلُم ليوحت ناك اردق نكلو

 ن لبق سانلا كولم نحنف

 ىقب ام رهد يث كللا ةالو نحنو

 نهاو ريغ هرسأ ين نوكي
 7 ىمسي انم هل نوكي

 ىضرلا جرزخلاو سوألاب هل نوكي
 مهسابل دابعلا لك هل نيدت

 اعم هنوؤيو مهيف هنوطوحي

 رهصلاب رصانألا نحن ذإ نجلا الو
 ردقلا يذ دوواد هللا يي نبا لا

 رهلا نم ارصع ريخلا هيبأ لبقو

 رهق الب انبد كللا ريصي نأ لل

 :انول يدب فيطل] ىرأ يب ةح
 رصنلاو ةبانإلا يق قدص فيراطغ

 او رسلا ف هازيب يذلا غول
 رفكلا ىلع هلإلا نيد مهب ولعيف
 رشبلاو بحرلا بحلاب هنوقلّو

 رفو لا يق ةعامجلا نوساوي كاذك هنود سفنلا مهنم لك لذبيو

 ورُسَع ىرَّرلا ريخ كلملا نب ةبلعثل ىدنلا ةثراح ءانبأ انُموق ُمه

 رشلا نم ابيرق وأ ارثَع ثَّنلتو

 "") ردصلا ْعسَتُم صخشل ةلا ماوف ريصق

 ريمح نبا ضرأ نادوسلا اطت فوسف

 ىهو دق ناك يذلا َْلُلا اهزتبيف

 ةنس نيناغو اس كلم
 ٠`رانملا يذ ةهربأ نب شيفي يقي رفأ نب شعري رمش كلُم

 نب شَعْرَي رمش هدعب كلمف ،شئارلا [لآ] ىلإ كلملا عجر مث :ةيرش نب ديبع لاق

 ةيرش نبا رابخأ ةياورب ذخألا ترثآو ،رتولا بنحألا يذو :لوصألا يف )٩٣(

 رعاشلا ركذل مالسإلا دعب ةعوضوم اوك ححريام اهيفو ٤٤١(، ص) ةيرش نب ديبع رابخأ ف ةديصقلا )٩٤(
 .اهجسن ةكاكر نع الضف ،ليوط نمزب حودمملا دهع دعب تثدح ارومأ

 اسمخ كلم ٦٢٩: فراعملا يفو .نيناغو ىدحإو ةنس ةئام معنلا رشان كلم ٤٤٢: ص ةيرش نبا رابخأ ف )٩٥(

 .ةنس نبناغر

 ناسللا) ميلا رسكو نيشلا حتفب رش طبضي اهرثكأو ،رداصلا نيب فالخ كلملا اذه مسا طبض يف )٩٦(

 هب ناك ممح كولم نم كلم :شعر :هيف ءاجو نيعلا رسكو ءايلا حتفب شعري ناسللا بحاص طبضو ،(سروماقلار

 مضب مث رمش نم ميملا ديدشتو نيشلا حتفب ،شعري رَمَش :هطبضي ليلكإلا ف نادمحلا نكلو .كلذب يمسف شاعترا

 شعرأو زعلا بلط يف رش يأ ؤشعري رش ٦٥/٢(: ليلكإلا) كلذ ليلعت ف لوقيو ،نيعلا رسكو شعري نم ءايل

 ،شّعري وأ شّعري :اولوقي نأ بحوف شاعترا هب ناك هنإ ريمحب هل ةربخال نم ضعب لوقي دقو ،بعرلاب نادبألا

 .اذك ملكتت ال رجو
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 ورمع نب طاطلملا نب ددش نب ثراحلا وهو ،شئارلا نب رانلا يذ ةهربأ نب شيقيرفأ

 راسف .هب ناك شاعترال شعرَي يمسو .سمش دبع نب راوُصلا نب مدقي نب سنأ يذ نب

 عمسأ ل ءيش يف قارعلا ضرأ لخد تح رحبلا لحاسو قرشملا ون نينس كلم ام دعب
 ىلع هقيرط ناكف ،اهديري نيصلا وحن هّجوت مث .لويخلا نم هلثم يف راس مهنم الجر نأ
 [هل] اوثعب الإ ةكلمم لهأب ري ال ،ناسارخ لخد تح ،ناتسُجس ث سراف ضرأ

 لبقأ ذإ كلذك مه امنيبف .خلب ره هاهتنم ناك تح ،هنع نوحنتيو ،ءًالدألاو ايادهلاب

 نم دنجلا كلذ ملطصتل تعمتجاف ،هريسم اهغلب ممأ نم هللا الإ هملعي ال ام مهيلإ

 ناكو .مايأ ةريسم ""[مهعبتو ،قّرم لك مهقَّرمف] مهم رفظ مث امايأ مهلتاقف برعلا

 مهنفس ي مهعم اوبكرف ،مهراثآ يف ريمحو ،اهيلإ اوهتناف ،مهنفس هيف ناكم موقلل
 اوعبئاف ،لهم ىلع موقلا ربع مث مهفصن وأ اوربع تح اهيف اهولتاقف ،اهتلآ اوذخأف

 ،عالقلا اومحتقاو ،نئادملا اورصحف ،(ريسملا) ةعساو ريخلا ةريثك أدالب اوأرف موقلا

 مهولتاقف [دمُصلا نم] ميظع عمج لإ اوهتنا قح ،لاومألا اووحو ،يّسلاب اورفظو
 .يخلب يمجعأ ذئموي اهمساو اهمدهو اهلهأ ىبسف دصلا ةنيدم [رمش] لخدف

 نم تلدبأف ،دنقرمس :ليقف برعلا اهتبرعف ،اهعلق أر ێعي ،دنك رش مجاعألا اهاًمسف

 غلبو :ديبع لاق .'"دنق :دنك عضوم يأ .افاق فاكلا عضوم اولعجو انيس نيشلا

 مجعلاو برعلا كلم اذه)) :ةرخص يف كانه بتكف ،دغُصلا ةنيدم عضوع. رمأ ارش نأ

 .(«ينم لضفأ وهف هزواج نمو ،يلثم وهف ناكملا اذه غلب نم مشلا شعري رمش

 .ربكألا متت وه :لاقيو ، ناسح هما لاقيو ،ةنس نيئالثو اتس و ةنس ةئام كلم

 .ام مالكلا ميقتسي ةفاضإ يهو ٤٤٢، ص ةيرش نبا رابخأ نم ةفاضإ نيترصاخحلا نيبام )٩٧(

 .فيرحت وهو ،ديعصلا :(ب) و (أ) ق )٩٨(
 اهمدهف دغُصلا ةنيدم ازغ هنإ لاقي نميلا كولم نم كلم رمشلاو :هديس نبا :(رغش ةدام) ناسللا ف ءاج )٩٩(

 .دنق رع تبّرُعو تنك رش :تيمسف اهانب وه لب :مهضعب لاقو .دنقرمسب تبّرُعو دنك رش تُّسف
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 شيقيرفأ نب شعري رمش نب بركيمع نرقألا كلمم
 نب شيقيرفأ نب شعري رهش نب بركيمع نرقألا هنبا كلم مث :ةيرش نب ديبع لاق

 ةملظلا ضرأ لإ ىهتناف مولا ضرأ لإ ًامَميتم برغملا ضرأ ازغف ،رانلا يذ ةهربأ
 نب '"»ورمع نب سايلا لاقو .كانه تامف نألاو توقايلاو ؤلؤللا يداو لخديل
 :هلوأ ارعش راعذألا يذ دبعلا نب ثوغلا

 6ا»بصاخحلاب رولا هيلع يفسُي كلام وبأ دحللا ف سمت نإ
 ةنس نيسمخو اثالث كلم - ( ٢. ١ .

 ربكألا نأشلا يذ ع هنبا كلُم

 نب بركيمع نب ربكألا عت وهو ،نأشلا وذ عبت هنبا كلم مث :ةيرش نب ديبع لاق

 ماقأ مث .هوزغ رثكف ،شئارلا ثراحلا نب رانلا يذ ةهربأ نب شيقيرفإ نب شعري رش

 هنم] اوعنتماف ،مهيلع لسرأ كلذ هغلب املف كرلا هيلع تضقنتف رغي ل نينس رشع

 هيف راس شلئارلا ناك يذلا هجولا ي مهيلإ راسف ،هلسر اولتقو ،"`"[ايادملا اوسبَحو

 اوؤَيَه اوناك دقو ،ناجيبرذأ دح ىلع مهيقلف لصوملا ىلع مث ءيط يلبج ىلع

 يف نأشلا وذ متت لاق مث قيرلا ى ىسو ةلتاقملا لتقف تمزها كرثا نإ غ .امايأ اولتتقاف ،هئاقلل

 :كلذ

 .ورمع نب رماتلا ٤٤٧: ص ةيرش نبا رابخأ ف )١٠٠(

 .(ناسللا) ۔حيرلا هريثت رابغلا :مضلاب :روملا )١٠١(

 .ةنس نيسملو ًاثالثو ةنس ةئام كلم ٤٤٧: ص ةيرش نبا رابخأ فو ٦٣٠، فراعلا فو لوصألا يف اذك )١٠٦(

 .مركلا نآرقلا يف روكذلا هنأو نينرقلا اذ ىمسللا هنأ ركذ دقو ،نرقألا رابخأ ف لبصفت ةيرش نبا رابخأ يو
 ٤٤٩. ص ةيرش نبا رابخأ ام تبثأف ،كلذب مالكلا ميقتسي الو ،ايادحلاب اوعنتماف :لوصألا ف )١٠٣(
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 يسميب ال ثيح نم اهعولطو سمشلا بلقت ءاقبلا عن

 سولاك ءارفص اهورغو ةيفاص "ءارح اهعولطو

 سفنلل توملا مامح يرجي امك ءامسلا دبك ىلع يرجت
 سمأ هئاضق لصفب ىضمو هب 7 ام ملعا مويلا

 سمشلا علطمو قارعلا و ێجلخي ءاوهألا تتشتو
 .. ۔ .۔-3ع ٤ . ., ده ٥

 يسفن ميرح نغرفال ةيغاط كرتلا يرل تجرخ

 سكن يذ ريغ ريج نبا ني مهفثل اس لنهَجَوُأ . . ِ ٥. ً . ۔}, . س 1

 "'“سَّرلا وذ قاذ ام مهقيذيو مهّيبَخ نع رقني قح

 اهيفو ،ايادهاب هيلإ تلسرأو ،كولملا هتباهف ،ارهد امب ماقأ نميلا ىلإ غلب املف

 ىح اهوحن راسف ،اهوزغ لإ هسفن تعلطتف رخافلا نيصلا عاتم نم هريغو راكشخلا

 ) ' ")تكلا ضلأب فلخ عج ر اًملف ،دوّسلا سنالقلا باحصأو 9 '`اياك لا لإ ىهتنا

 و . )١0٨ ۔ تو -. . - . . ١٤. ێ . خ
 اولئس ادإ "تبن نم مهما قتشا » ل م ١ مهف .رم رايخ نم لجر كلا رشع ا

_ 

 :هلوأ رعش كلذ ف عبُملو ،بروعلا نم ن 5 ١ مهلصأ نأ اوربخأ

 يلاخلا نمزلا ي هللا دابع كلم ريمح لسن نم كالمألا عت انأ

 .ءارمح :ناكم ءاضيب :رداصلا رثكأو )٦٣٠( فراعملاو ٤٤٩( ص) ةيرش نبا رابخأ قو ،لوصألا يف اذك )١٠٤(

 ةعبرأ ةبيتق نبا دروأو .اهبيترتو تايبألا ددعو ةياورلا ف قورف عم ٤٤٩( ص) ةيرش نبا رابخأ يق تايبألا (٠١د)

 لإ ةراشإ :سرلا وذ .نارحب فقسأل رعشلا اذه نأ نوركذي ةاورلا ضعب نأ ركذو (٠٣٦ص فراعلا) اهنم تايبأ
 ٣٨(. ةيآلا ناقرفلا ةروس) نآرقلا يف اوركذ دقو .هللا مهكلهأف رئب ف هوسرو مهن اوبذك نيدلا َسرلا باحصأ

 .رئبلا يهو ةك ر عمج اياك رلا )١٠٦(

 :هلوق ق لبعد رعش يف نيتيبلا ركذ درو دقو .نيصلل ةماتلا دالبلا يهو ،اهظفل طبض يف فلتخا :تلتلا )١٠١٧(

 ايتا كانه اوسرغ مهو ادنقّرْسَس ًاعيدق ارَّمَس مهو
 ىتأو ىراخب ةنيدم ىوطو نوحيح ره ربع ح نميلا نم راس نرقألا اعبت نأ)) :(ابت) توقاي مجعم يف ءاجو
 هايلا ةريثك ةعساو ًادالب ىتأ تح ارهش كرتلا دالب ي نيصلا وع راس ح ،اهيلع ماقأو اهانبف .بارخ يهو ،دنق رمس

 نآلا يهو .((تّت :اهاتسو نيصلا لإ هعم ريسلا عطتسي ل نمم هباحصأ نم افلأ نيثالث اهيف نكسأو ةميظع ةنيدم كانه نتباف أألكلاو

 .ءابلاو ءاتلا رسكب ( آ 1طعا تبت) قطنت
. 

 .عبن نم ١ تي نم قتشم وهف ،دوّتبتلا مها نأل أطخ رهو عت :لوصألا 8 ) )٨ . ١
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 نأشلا يذ ربكألا عبت ة نب بركيلك كلم

 بركيمع نب نأشلا يذ ربكألا عبت نب بركيلك هنبا كلم مث :ةيرش نب ديبع لاق

 .٠"“شئارلا ثراحلا نب رانلا يذ ةهربأ نب شيقيرفأ نب شعري رش نب

 نميلا امأف .اشيج َبعي ل و ،تام قح رغي / افيعض الجر ناك :ديبع لاق

 لزي مل و ةعدلاو ةحارلل ريمح هعينص قفاوو ،ءامدلا نم جّرحتي ناك هنأ نومعزيف

 .ةنس نيثالثو اسمخ كلمو ،كله تح نميلاب '"ااازّحتم

 طسوألا وهو برك ىأ دعسألا هنبا كلم

 يذ ربكألا عبت نب بركيلك نب ،طسوألا وهو ،برك وبأ دعسألا هنبا كلم مث

 ثراحلا نب رانلا يد ةهربأ نب شيقيرفأ نب شعري رهش نب بركيمع نب نأشلا

 ناسح نب دئارلا عبت نب بركيكلم نب دعسأ برك وبأ وه :ضعب لاقو .شئارلا

 عمتجا ا هلماكلا وهو ،طسوألا وه لاقيو ،ثلاثلا عّبت وه اذه برك وبأو .نرقألا

 دازو ،©برغر قرش نم ،هؤابآ هغلب ام عيمج هيزاغم يق غلب هنأل ،كولملا نم قرتفا ام هيف
 ،سراف دالب لخدو تاملظلا ىلإ راس مث ،بونجلاو لامشلا عضاوم غولب ي مهيلع

 عب ناكو .حالف هجو هنأكف ،حالف :برك و ،هجو :يلك :ريمح ةغلب بريكلك ريسفتو

 وزغي ال نمز ثكمو رثكيف راعشألا لوقيو ،موجنلا دعَّسب ريسي ًامّجنم ارعاش اذه

 :ارعش لاقف دعم هب تفجرأو - اهتغل يق دعاقلا وهو -ناثبوم :ريمح هتمس تح
- 

 "'؛باثو ىلع لازأ ال نأب "نوبتو يموق نأ يناتأ
 بارش وأ ماعط نم بيطب يلاعلل نم تيضر دق ينأو
 يباتع نم لواقلا تبضغأو مهنع تغلب يذلا نبضغأف

 .عوبطملا ةيرش نب ديبع رابخأ يف دري ل بركيلك بسن )١٠٩(

 .بلقتلاو يولتلا :زّيحتلاو ،لعفي ملف رمأب مايقلا دارأ :لجرلا زّيَت )١١٠(

 .لماكلا :(ج) يفو ،لهاكلا :(ب)و (أر) ي )١١١(
 .(ناسللا) هبنأ ق ةغل :هبنو )١١٢(

 .(ناسللا) .شارفلا :مهتغلب ،باثولاو ،دعف :اهانعم .ريمح ةغلب ،بلو )١١٣(
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 "٨١بارعلا ةمّوَسلا درجلا ىلع اوريسي نأب ترمأ يكلو

 لاإ عجري الأ لآو ،ىصحُي ال ريثك عمج يف جرخف ،ثعبلا نميلا لهأ ىلع برضو

 انهاه اوجرخأ :لاق سرحب رم امّلُكف مهؤانبأ هعم يذلا شيجلا عم لتاقي تح هدالب

 هيدي نيب تبثي ملف ،َدَعم دالب ديري جرخو .كلذب سرح تّيمْسف ،اهب اونوكيل اموق

 كلذو 7 ةردقب دالبلا أطي وهو ںارسأو التق هدابأو هب عقوأ تبث نمو ،مهنم دحأ

 :ارعش هلوق

 يدالب َفحأ نأ يأرلا نمو يأرو يه نإ سانلا ايآ
 (١“)داًوعلا ةيشم قيراطبلاب يدرت لبانقلاو للاوعلاب

 "اع نبال ينإ رمخ ساك يموف ريمح قسا مث نێقسا
 ء

 . س

 دالبلا ضارع ق ليخلا مه يداعت ذإ جحذم ليلاهبلاو

 ةملعلا :ةموسملاو .ةميركلا قاتعلا ليخلا تامالع نم كلذو ،رعشلا ةريصقلا ليخلا :بارعلا ةموسملا درجلا )٤ ١١(

 .ةيرش نب ديبع رابخأ باتك ف تسبل تايبألا هذهو .برعلا لا ةبوسلللا :بارعلاو

 ٤٧٩(: ص) ةيرش نبا رابخأ يف نيتيبلا ةياور ))

 دالبلا ق ان ربس يأرلا نمو قح يأر انيأر سانلا اهيأ

 داوقلا ةيشم قيراطبلاب يشُغ جيجانعلابو ليلاوعلاب

 ٤٧٩. ص ةيرش نب ديبع رابخأ يل ةدراولا ةليوطلا ةديصقلا يف دراو ريغ تيبلا اذه (" "ر
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 نزاوه لئابق يق هايارس ثبو ،اهرصاحف ،فئاطلا ىتأ قح ىضمو .ليوط رعش يق

 لثم بالكو بعك نم لانو بلط بره نمو ،لتق كردأ نمف ٤ فيقثو مشج نب

 :عبت لوقي كلذ يفو ،ىبسو لتقف ،ةماميلا لإ راس مث .كلذ

 "اةرعاولا ىلإ لازأ ْىَبتجف ثكم نم بئاتكلا انبلج

 ةرضاغ نم ةماميلاب نمو اهفالأو ميق تزرفف

 "١(ةرشاقلا لإ ريشق تراسو ترغ نمو ريغ تأّرفو)

 ةرئادلا اهعمج ىلع ترادف انل رودق بعكب ترافو

 ةرساخ ةرك اهف تناكف اهضرأ لإ ليذه تركو

 ةرقافلا انب فيقث تقالف اهفالحأب فيقث تءاجو

 ")ة رغاص ةينالع يم نامألا يغبت ةنانك تءاجو

 ةرماد ةلطَحُم ابابي لهاك يب رايد تكرت

 ")ةرشاعلا تناك لئاو يو ةعست رضُم يف مئاقو

 ّ و ,. ً . م . ُ

 دبع هجوو ا رهاعم اد ناسح هنبا هجوف ، هشويج ىلع ٥ءانما هجوو ،هايارس ثب 3

 حابتساف "رقشلا ىتأف لاوح اذ ارماع هَجوو ،كاهحابتساف ،ةماميلا ءىطوف لالك

 ىلع حانجلا اذ ارمّش هجوو ،اهلك رضم دالب خّودف ،لالش اذ ادلاخ هّجوو ،اهلهأ

 مجعم ق اركذ اش دجأ ملف ةرعاولا امأ .ءاعنص ةنيدم مسا :لازأو .نميلاب ةيحان :ثكنم )١(

 ره ناك اذإ يردأالو فيطلا هل لاقي نصح هيف نميلاب لبج وهو ،ةرقاو :هيف ركذ امنإو ،توقاي

 .انه دوصقلا

 .طقف (ب) يق درو تيبلا اذه )٢(

 .دوجأ يهو ،ةرغاص ةيناع كلانه ٤٩١: ص ةيرش نبا رابخأ يف ناثلا رطشلا ةياور )٣(

 )١( ص ةيرش نب ديبع رابخأ يف ةليوط ةديصق نم تايبألا ١ ٤٩.

 )٢( ص مزح نبا ةرهمج رظنا) ،فيحصت وهو ،نهاعم :لوصألا يف ٤٣٨ ص قاقتشالاو ٥٣٣(.

 )٣( .ميمت يبب ىرسك عقوأ هيفو ،سيقلا دبعل نيرحبلاب نصح :رقشملا

٢٣ ٢ . 



 ،كفوجلا بحاص عقاوف ظحانجلا وذ رش ىضمف "فوجلا ديري ميظع قلح ي هتمدقم

 :كلذ يف لاقو ،هركاسع روهمج يف دعسألا عبت راس مث .نئادملا حتفو منغو ىسو لتقو ،همزهف

 لازأ روصق نم ريسلاب عم زا دق دعسأ نأ سانلا ىتأ له

 لابشألا يذ دسألاك شويجب دعم دالب لإ انرس نح

 اوعلا مضب ومست درُج قوف مهنم ضرألا لطعت فلأ نلأ
 لاعنلا ءطو كانه ميغو سيق ضرأ نم دالبلا انئطوف
 لاومألا نم امام توتحاف ليخ رقشلا لإ تلام م

 "لاجرلاو انَقلاو جيحجانعلاب ج لوح امو اوج اّنحطو

 6”لاعسلا لثم هوجولا تاماس لويج نزاوه انحبتساو

 لالذإلا ةضبق يف اوناكتساف ابرغو اقرش دعم انكلمو

 لالك دبع كاذ لئم يفو يعْسَج يف رهاعُم اذ تهًجو م
 لاوح يذ رماع سأبلا يذ دنع لجرو ليجب مهتعبت ح

 لالش اذ ادلاخ ليخلا ف تمتق دقو نش حانلا وذ امسو

 لامرلا لثم دايا اهكرت ىح نامرك لابج انئطوف

 لازلز ي دالبلا انكرتو ارسق نيصلا رئارح انذخأو

 ،تارفلا طش لإ هب ركسعف ،ىنبُث نأ لبق ةريحلا عضوم لزن تح ريسي عبت لبقأو
 اوري :لاقف ،حاًّضَولا ةعيذَج هل لاقي كموق نم لجرل :اولاقف ،دالبلا هذه نع لأسو

 - سراف ىلع ذئموي كلملا وهو -زمرُه نب ذابق لبقأ مث .هلوقل ةريحلا تيّمُسف ،اهب

 ضرأ نع هدرو هفك يري عت يقلو ،مهينادو مهيصاقب ناعتساو ،سراف لهأ لك عمجو

 حابتساو ،مهيف عرذأ التق مهلتقو ،هعومج لفو هفشكو همزهف ،مهب عقوأف ،سراف

 .(ناسللا) .ليخلا نم عئارلا :جوجنع عمج جيجانعلا .ةماميلل ملقلا مسالا وه :(وج) )٤(

 .(ناسللا) .ناليغلا نم ىثنألا يه وأ ،لوغلا يهو :ةالعس عمج :يلاعسلا )٥(

- ٢٢١ 



 . هبلط ف حانجلا اذ أرمّش عت هجوو .ةلجد عطق ىح ذابق برهو ،مايأ لاتق لعب هداوس

 :كلذ يف مث لاقو

 "انأ انشطب يف تأر له اندايج تئطو قلا ناندع نب دعم لئاس

 نيصلاو نامرك ام انحطن قح نمي يذ راطقأ نم بئاتكلا اندق

 انيروجو مارم دخ ىلع يليخ تثطو دقو اندُس دق ًدنملاو دنسلاو

 ناورش غ انرسأو ًالَدَجُم هشهنت ريطلا انكرت ذذابق اذو

 "انيح هّسَس نم هل حيصي ًالذ هتزوَحو روباسب انْبَصَع دقو

 انوبغو انورقم تئش نم تقُّسو ةدماخ ضرألا كلتو تفرصنا

 .هريسمو هعئاقو اهيف ركذي ةريثك هل راعشأ يف

 ضرأو ةفاك سراف دالبو نيصلا ءىطوو ناسارخو ةريزجلاو قارعلا دالب خّود الو
 عمجأ مث هبرقب وهو هركذي مل اذإ هل هركذ نم فّنعف ،نيّصلا نيص هل ركذ ،برعلا

 ىلوو ،اولعفن ادحاو ةرشع لك نم اوجرخي نأ هلويق رمأف دنج هيلإ هَّجوُي نأ ىلع

 حوتف حتتفاو صمجاعألل يه يلا دالبلا ف لغوأف ،بركيلك نب ورمع هاخأ مهيلع

 ورمع ىضمو ارش در مث .حانجلا وذ رمش اهحتف يلَّو يذلاو ،دنقرمس حتتفاو ،ةريثك
 ،ءاوثلا اولم دق شيجلا نأ هملعي عّبث هيل بتكف .اهب ماقأو ايناث نيصلا نيص حتتفاف

 :بركيلك نب ورمع هوخأ هيلإ بتكف ،لوُققلل اوعلطتو
 براجتلا هعفنت ُرملاو العلا برك ابأ غلب أ

 بئالحلا انتروَسل اوعمج دق نّصلا انيس انآ

 بئاتكلاو لئابقلا َعج مش انأَبعو اوع

 بقاثو دَّصتقُم نيبام مهُخامرو انحامرف

 بضاقو لولفم نيبام مهفريسو انفويسو

 .بعتلار ءايعإلا :نيألا )١(

 .لبح اهنم قرفتام مض :ةرجشلا بصعو ،هدشو هاولو هاوط :ءيشلا بصع )٢(

- ٢٢٢ 



 0©١سحابحلا أ ران ندقوي ممابنو انلابنو

 بعاوكلا الإ مهئدبأو مهلتقو مهتمزهف

 - بايإلا َتعمزأ تنك نإ

 نميلا لإ اعجار ك اعم نا ٣ ،‘١”ةرامأ كلانه هرداغو ساحن حول

 ديري - برثي ىمست ذئموي يهو - ةنيدملا مدق تح هقيرط يف راسف

 ةبلعل نب ةثراح انبا جرزخلاو سوألا اهلهأو ،هدلو اهب لتق نح اهتحابتسا

 يقب نمو اهلهأ ذئموي مهو ،ءامًّسلا ءام رماع نب ءايقيزُم ورمع نب

 هل ًانبا ب رثيب فلخ كلذ ه ريسم ف عت ناك دقو . ب رثي دوهي نم مهدنع

 ، سراف ضرأو قارعلاو ماشلا لإ ىصمو همأ هعم و دلاخ هل لاقي

 اًملف .ام هفلخ ناك دقو .هتلتقف هنبا دوهيلا تلاتغاف ،حوتفلا حتفتساو

 رمديل ةنيدملا ىلإ ريسملاب هشويج رمأف ،كلذ هغلب نميلا لإ اعجار رك

 :لوقي أشنأو اهوحن هجوتف كاهلهأ

 دوع مأ الاغ كنيعب َئذقأ ديرت كارأ ام رهاعُم اذ اي
 و ق ّ ً و و

 دوعق نونمآ برثيب طن ةعاس ضمغأ امف داقرلا عنم

 ٤ و و ك صس

 دوروَسم مهقيرط نأ دب ال مهريس ماني ام ىراسأ طب
. ُ _ . ّ , 5 ُ ً ّ 7 

 دورتو اعم اهلمارا يكبت هعفو ب رثيب اموي نعقوالف

 "ا"دودّخو سطاعم 7 مهئامدب مابس ضخألو

 .(ناسللا) .ةراجحلا مداصت نم ءاوهلا يف رانلا ررش نم حدتقاام :بحابحلا ران )١١(

 .ةمالعلا :ةرامألا )١٢(

 ي فالتخالا ضعب عم ٤٦١، ص ةيرش نبا رابخأ ي ةليوط ةديصق نم تايبألا هذه )١٣(

 .ةياورلا

- ٢٢٢٣ 

 



 دحأ حفسب لزنف ،اهليخن عطقو اممارخ ىلع ًاعمجُم ةنيدملا مدق تتح عَث لبقأو

 سوألا نم برثي لهأ فارشأ لإ لسرأو ،كلما رئب ىّمسُت مويلا لإ يهف كأرثب رفتحاو

 تناكف ،دوهيلا نم مهفالحأ اوعنمو مهماطآ يف هنم اونصحتف كهوتأي نأب جرزخلاو
 زبخلاو لتاكملا يق رملا مهيلإ اولَد ليللا ناكو اوّسمأ اذإ تح ،راهنلاب مهراحت هلويخ

 انتثعب :اولاقف ،كلذب هوربخأف عّبث لإ اوعجرف .ليخلل تقلاو فلعلاو ،ديرثلاو محللاو

 اراه نولتاق تدجو يموق موقلا معن :لاقف !ليللاب اننورقيو راهنلاب اننوبراحي موق لل

 اليل نورقأو
 ءىرتجتل نكت مل دوهيلا نإ ،َنعللا تيبأ :تلاقف هيلإ تلسرأ جرزخلاو سوألا نإ م

 نيبو هنيب هُمأ تلخد :اولاقف ؟كلذ فيكو :عبت لاق .هئآرما هلتق امنإو ،كنبا لتقت نأ

 .ًالثم تبهذف .ا "ةَتَظلاب ةّنُكلا تبعلو ،ةنكلاب ةامحلا تعل :عت لاقف .هتأرما

 ،بضفغلا ىلع لتقي ال كلثم نإ ،كلملا اهيآ :هل الاقف دوهيلا نم “"“نارّبَح هاتأو

 ،لُمحَي ال ام ىلإ عرستلا لإ كرمأ ريصي نأ نم مظعأ كنأشو ،رورلا لوق لبقيالو
 امإو ،ةظوفع امنإف :الاق ؟كلذ ملو :لاق .ةيرقلا هذه برخت نأ عيطتست ال كنإو

 هذه نم نامزلا رخآ يف جرخي ،دمحأ همسا ميهاربإ نب ليعامسإ يب نم ين اهيلإ ًرجاهُم

 مالك عقوف .نامزأو نمزب كنمز دعب نم :الاق ؟كلذ تمو :عت لاق .ةكم يعي ،َةّبلا

 لهأ برح نع كسمأو ،امهقدصو امهنم عمس ام هبجعأف ،عّبت بلق يف نيندوهيلا
 :كلذ يق عّتت لاقو ،امارخإ يف هيأر نع فرصناو ،ةنيدللا

 دوسألا سب اهيقآم تلحُك اهنأك مانت ال يع لاب ام س م

 نبا لتقم ربخل ليصفت ٤٦٣ ص ةيرش نبا رابخأ فو .تبعل ناكم ،تعلوأ :لوصألا يف )١٤(

 رئب تيمسف ، رئب ىلع لزن ةنيدملا براق املف هنبال أرئاث ةنيدملا لإ راس اعبت نإ )) :هيف ءاج عبت

 اننيبو انيلع اولوتسا دق دوهيلا نإ كلملا اهيأ :هل لاقف يجرزخلا نالجعلا نب كلام هاقتلاف ،كلللا

 متلتق متنأو مهيلع مكرصنأ فيكر :لاق .كلو كنم نحن امنإف ،مهيلع انرصناف ،برح مهنيبو

 :لاق ؟دلاح با لتق ناك فيك ربخأف !؟مكتيرق بارخو مكلاتق ديرأ مكتئج دقو ،يدلو

 ۔((ةّبطلاب ةبكلا تبعل و ،ةّبكلاب ةبحلا تبعلو :عبت لاق .هتلتقف هل تلاتحا مث ،هتأرما نيبو هنيب همأ تدسفأ

 .م اعلا :اضيأ ربلاو ، دوهيلا دنع ةنهكلا سيئر :ربحلا )١٥(

- ٢٢٤ 



 دقرأ م أ رهاس هنم تيبأف دلاخ دوهيلا لعف ام افسأ

 دصحُم لتقب اهلبالب يلغت انرودصو أبرثي انطبه دقلو

 دّبعَتو ىقن وذ كرمعل ًرْبَح اع ةظيرق نم يناتأ قح

 دتهُم شيرق نم ةكم ينل ةبوجحم ةيرق نع رجدزا :لاق

 دمرس موي باقعل مهتكرتو بّرثُم ريغ وفع اهنع توفعف

 ىسوع. نمآو امهنيدب ناد دقو ،نارْبَخلا امهو ،ناّيدوهيلا هعمو ةكم وحن عّبث راس مث

 يف هخاطَم بصنف ك دمحعو هللاب نمآ ةكم مدق اّملف .ةاروتلا يف لزنأ امبو ل

 كلذ يمس كلذبف ،(زيرك نب رماع نب هللا ديع ب بعش هل لاقي يذلا) بعشلا

 ""نيدايجأ عبت ليخ ،ليخلا دايجب يَّمُس عضوم يف هليخ تناكو "خباطلا بعشلا
 مايأ ةكع ماقأف .حالسلا ةعقعقب ،ناعقيق يمسف ،ناعقيق عضوم يي هحالس ناكو

 سانلا اهدري اهنم ائيش هركسع نم دحأ الو وه ازري ال "ةندب ةئامسمخ موي لك رحني

 نم ءيش اهنع دصي ال تسمأ اذإ عاسلا امات مث لكأف رطلا عقت مث مهتجاح اهنم نولحأيف

 دوربلاب ةلماك ةوسك تيبلا اسك مث .موي لك كلذ لعفي ضعُبس الو رئاط الو ناسنإ ىايشألا

 .ةلماك ةوسك ةبعكلا اسك نم لوأ عت ناكو .ةيناميلا "ربلاو ""”بْصعلاو ةيناميلا

 اهاسكف اهوسكي نأ ىأر مث ،""عاطنألا اهاسكف ،اهوسكي نأ مانلا ف ىأر مث

 .مولم :بّرثم .ةّيلا :دوسألا ،ةليوط ةديصق نم هيف تايبألاو ، ةيرش نيا رابخأ يف تايبألاو ربخلا رظنا )١٦(

 .(توقاي) .عبت ةصق يف روكذم ةكمب عضوم :خباطملا )١٧(

 .ادحاو امسا ،نيَدايجأ امل ليق اع.ر وأ ،ةكع. ناعضوم امهو ،كدايجأ لثم :نيدايجأ )١٨)

 .۔(توقاي)

 .ةكم لإ ىدم ةيحضألا ،لبإلا نم :ةندبلا )١٩(

 .نميلا دورب نم :بصعلا )٢٠)

 .نميلا دورب نم برض :ةربخو ةرْبح عمج ربحلا )٢١(
 .مدألاو دلجلا :عطن ج ع اطنألا )٢٢(

- ٢٢٥ 



 يهو ،""”فّصلا ىَسكُت تناك امنإو -نميلا بصع نم ةربح بايث - لئاصولا

 هدرو نم عيمج معطأو ،روزَج فالآ ةتس تيبلا دنع رغو .لخنلا صوخ نم يراوبلاك

 ًالفقو) ،بهَذ نم نيعارصم هباب ىلع لعجو تيبلاب فاطو ،ةكم لهأ نم برعلا نم

 يف عت لاقو .كلذ لبق هيلع قَلغُب باب هل نكي مل و ،بهذ نم ًابازيمو «(بهذ نم

 :اتايبأ اهنم انرصتخا ةليوط ةديصق هريسم فو كلذ

 اديعب ارام اه انيمرف رافظ نم اندايج انبلَجو

 ادودجلا مث دودجلا تلرو سانلا ىلع كليللا علا انأو

 ادورو ابَصَقُم ُءالُم لا مَرح يذلا تيبلا توسكو

 ""اديلقإ هبابل انلعجو ارشع رهشلا نم هب انفط م

 ادوكر َنفوح سانلا ىرت نبلا نم افلأ نيعست انرَحنو

 ادوفو َنفوح سانلا ىرث فالأ ةتس بغشلاب انرحنو

 ادوصفم امد الو تيم مح هنم تيبلا برقي ال انرمأو

 ادوقعلا اهءاول انعفرو ليهس دصق مؤل انرس م

 ""٭)إديبع أرْشُص .7 ل تدغف يدونج ًدَعَم تخود نا دعب

 خباطملا اوبصنيو اوجذي نأ اهوزغ نم تداع اذإ ةعبابتلا [ةداع] تناكو :لاق

 كانه ماعطلا نومعطُف يف لك نم سانلا عامتجا كلذب نودّمعتيو ،ةكم دايجأب

 يفو .ةدنك نم نيمركألا ةيواعم يب نم رجُخ اضيأ هلعفو ،ةعبابتلا لعف كلذ ناكو

 :هل ةزوجرأ يف ساّعلا هدلو بعالي وهو مشاه نب بلطملا دبع لوقي كلذ

 ىسكت تناك لخنلا فعس نم فئافس يهو فصخلا حيحصلاو ،فاصخلا :لوصألا ف )٢٣(

 .ةفَّصَح :امقدحاو .رمتلا لالج اهنم عنصتو بارعألا تريب ام

 .حاتفملا :ديلقاإلا )٢٤(

 ربخ رظناو ،انهاه فلؤملا اهرصتخا دقو ، ةيرش نبا رابخأ يف اهمامتب ةديصقلاو ربخلا )٢٥(
 .٢/٥٠١يربطلا يف الصفم ةكمو ةنيدملا لإ عبت مودق

- ٢٢٦ 



 ربك وه (ام) اذإ ساب ينظ
 ردقو ًاليشن محللا معطي نأ

 رزأو ءالُم تيبلا ًوُسكيو

 رجح وأ لالك بع هلأك

 :لاق يدعاسلا دعَّس نب لهس نع ةعيمل يبأ نع ءاقرولا يبأ نب ديز انثدحف :لاق

 .0”»ملسأ دق هنإف اهب اوبست ال : او ينلا لاق

 لوأ وهو :لاق .يريمحلا عّيث بس نع ا يبلا ى :لاق ةريره يبأ نع دانسإبو

 ًالجر ةكمب تيأر :لاق ديعس نب دلا نع هيبأ نع رذنلا يأ نعو .تيبلا اسك نم

 عم تنك يلإ كربخأ :لاق ؟ىرأ ام لإ كاعد ام :تلقف ،بهذب ىلحُم فيس هيلع

 يق انرفحف ،هعم لوسرلا تنكف ؟زنك ىلع كلدأ :لاقف تآ هاتأف ،نميلا لماع

 بوتكم حول اذإو ،©بهذلاب طلم تيب وه اذإف ،هانحتفف .باب لل انلصو تح ضرألا

 هيف ناك ام انذخأف ،هللا الإ هلإ ال نأ دهشي ،ةيفينلا ىلع تام ،دعسألا ربق اذه :هيف

 هاتأ تح ًاليلق الا ثكم مل هنإ ح ،لاقثم ةئاع. ل رمأف ،لفماعلا ىلإ هب انيتأو ،بهذ نم

 اذإو ،بهذلاب ًاطّنَمُم لوألا لثم اتيب انرفتحاف ثعبف ؟هلثم ىلع كلدأ :لاقف رخآ تآ
 .هللا الإ هلإ ال نأ دهشت قيفينحلا ىلع تتام عت تخأ سيل ربق اذه :هيف بوتكم حول

 .اذه يفيس ام تلحف ،لاقثم ةئام يل رمأف ،لماعلا لإ انيتأو بهذ نم هيف ناك ام انعز ضف

 هذه اهنم انرتخا ةديصق هريسمو هعئاقو يف هلوق دعسألا عبت لوق نم رهش او

 :ارعش هلوق يهو ،تايبألا

 برقعلا حزانلا ُبَّرطي لهو برط الإ كاذ امو تقرأ

 بعحذلا , 5ُ و ريرحلا بايث ")ةيغب ل قرشلاب تبنو

 )٢٦() ح ناربطلا مجعم ي ثيدحلا ١١ /٣٦  91دجأ دنسم يقو ٥/ ٣٤4 دئاوزلا عمجو ٧٦/٨۔

 ةياهنلاو ةيادبلاو ١٦٦/٢.

 )٢٧( ص ةيرش نبا رابخأ يام تبثأو ،ةعيب :لوصألا ف ٤٨٦.
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 ""بحلا ديدُس ءاهلا ريثك ماهل شيج مهيلإ ترسف

 برعلا ميمص م ليلم رسح نم ناطحق ءاباب
 "١ىَللاب ٌعلوُم مهلكف ةونَع انل عم تنادف

 بصلا غبصو لاعنلا وذُحو دوربلا كأوَحل تلعج مهنمف

 بَّرلا تلحو ءابقلا جلسنل زاجحلا ضرأب تلعج سيقو

 بركلا دمو ءالدلا حم رائبلا رفل تلعج امي

 بَّنسلا ثيح دصقلا ىلع أرانَم قيرطلل ةاده مث ةعيبر

 بلحلا لهأ ةنانك تناكو ماربا تحنل اهيف ةعزخ

 "“”بركيلك نبا كاذ ًدعمأ يرسلا برك يأ معينص

 هنالعا أدب نح كلذو ،ةةديصقلا هذه ق عت لان ٣ ،هرعش نم ليوط رعش ي

 راعشأ كلذ ف هلو هتحصب دهشو ،هتكلم رخآ ف هرمأ رهظأ ناكو ج يبنلا ثيدح

 :ةديصقلا هذه يق لاق .اهضعب ركذنس ةريثك

 بس ت أ وه يذلا لكل تا وه ي ذلل لقو اذ عدف

 بلصلا لهأو ُرسوحلا اهيلت البلا انبرمضأ اذإ امأف

 بلقلا ليوط ًاكلُم نودوذي دومعلا لهأو يشاولا لهأو

 بتكلا لهأ لاق امك ن ونس اذ دعب نم سانلا ىلع نقأيو

 بّحَتُس لسرم ُمهيتأيف ىمعلا تارم يف نونوكي

 .(ناسللا) .ريثك ددع ووذ يأ ءاهز ووذ موق :لاقي ..يش لك مهتلي ريثك :ماف شيج )٢٨(

 وهو بسح نم مهلام مهلكو ٤٨٧: ص ةيرش نبا رابخأ يف تيبلا اذه نم ناثلا رطشلا )٢٩(

 .فلؤملا هتبثأ ام دوجأ

 نم برض :ءابقلا .تيب ةئالا زواحت ةليوط يهو ٤٨٦ ص ةيرش نبا رابخأ يف ةديصقلا )٣٠(

 .(ناسللا) .ةراجحلا نم ردقلا يهو :ةمرب عمج ماربلا .ولدلا ىلع دشي يذلا لبحلا :بركلا .بايثلا
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 ىدفا ليبَّسب ُمهيتأيف)

 دالبلا عيمج ن ركلعب مه

 7 اد مهُكلُم ليق دوو

 رشعم لا 5 يج رمأل

 ىجّئرلا رباغلا فلخلا وه

 ١) بصلاو مهمانصأ رسكيو

 بسلا ف هل ًابيسن تنكل

 بري مل نم نوميضي ةالو

 برحلا 7 ءامدلا كفسل

 بّحجعلا لك بَجعأل ينإو

 "بَجَر يق وأ نيَدامُج يف ىري
_ 

 بللا دعب كلملاب “")راشنيس

 بصعلا عمجو عومجلا ضفي

 :ثدحت ءايشأ ركذيو ة يلابو هللاب هناعإ يف عبت لاقو

 ريخب تًّمَع بونجلا حيرك وأ

 ليل هاشغي راهنلا يداهك وأ

 متردغ ماركلا ريمح يباي

 ضرألا لمحت نم ريجب متردغ دق

 كلملا دعسألا عب متردغ دق

 ًاكلُم دطوي هدعب هل نم

 كاخأف لواقملا كموق ىوس ام

 ميقلا صارع نم دعب ابجع

 ميقم حابصلا نم ءوض دعب
 موشغ رهدب ترس دق ةردغ

 ميعنلاو ىرولا يي سؤبلا يذب

 ميمحلا زعو ىرولا عيبر

 ميسج بطخ دنع شأجلا طبار

 ٤) م ودعم نم مالسل ١ كيلع

 هنوكل نميف اوفلتخاو ،هلتق ةلواع يف مهنم ناك ام ىلع ريمح تمنن دعسألا مت تام ملف :لاق

 .(ب) يف وهو (أار نم طقاس تيبلا اذه )١(

 )٢( ص ةيرش نبا رابخأ يام تبثأو ،بجر يي وأ ىرأ ىدامج يف ىري :لوصألا يف ٠ ٤٩.

 يف نوكي نأ لمتحيو .راشني ةغللا تامجعم يف سيلو نعم ىلع لدت الو ،لوصألا يف اذك )٣(

 .رثأتسي يأ ،راتثيس :باوصلا نوكي دقو ،افيرحت ةظفللا
 .ةعونصم ةكيكر يهو ،ةيرش نب ديبع رابخأ يف تسيل تايبألا هذه )٣٤(
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 اع. مهذخاؤي لأ قثوم هيلع اونحأو هوكلمف ناسح هنبا اوكلم نأ لإ رمألا مهرطضا ىح 6هلعب

 ."ةنس نيرشعو ةئام دعسألا عبت كلُم ناكو .هيبأ يف مهنم ناك

 سو و ٠ ,. ,س و

 لعس ل ١ عبت نب ره اعم يد ں انسح كلم

 تراصو ،كالملا ةفاخغ رمألا مهيديأ ف طقسأ ريمح نإ مث :ةيرش نب ديبع لاق

 لزي ملف ريج هتعيابف مهرومأ ىلوتي نأ هولأسف عبت نب ناسح اوتأ نأ لإ مهرومأ

 ،نميلا لهأ لوبق كلذ ي ايرادُم هب مهي الو اوزغ موري ال نميلا ضرأب اميقم

 هربخي َىمْسطلا ةَّرُم نب حاير هيلع مدق نأ ىلإ ،وزغلاب مهايإ هباعتإو ،هيبأ عينص مهتلالل

 :لاقف ،هيلع لخد ال ارعش كلذ ق هدشنأو ،ًامْنسَط تدابأو مهتلتق نيح مسط كلُع. سيدُج رلفغب

 سومدقلا بسحلا ن سيئر نم تّح

 سيمخلا ةراغل سيدج نم كتئج

 سينأ نم قبي { "”سوعاملا ناطيشلا ةلعفو

 سولجلا ةيبّصلاو سوبلا اسنلا ريغ

 "سيفنت ال ز ءاكب سيئبلل نيكبي

 ال :اولاقف مسطب تلعف امو سيدَّج ربخ مهربخأو ريمح لواقم ىلإ ناسح ثعبف

 نم نسجب اذه ام :لاق .كديبع مهو ضعب ىلع مهضعب راغأ ةوخإ مه ،مهب انل برأ

 كلذ دنعف .ضعب نم مهضعب فصني ال ،ردَّعب اوبيصأ رارحأ ءامد اورده نأ مكلعف

 دابأف ،ةماميلا ىلإ راسف ،ضوهنلا لإ ناسح تباجأو ،ريسّملل لواقملا "تطشن

 ةريس رظناو .ةنس نيرشعو ةنس ةئامثالث ٦٣٢: ص فراعملاو (ج) و (ب) يفو (أ) يف اذك )٣٥(
 ١٩/١-٢٨. ماشه نبا

 مجاعم يف دري لو ،سوعاملا ةلعفو :هباوص لعلو ،نزولا تخ تيبلا اذهو لوصألا يف اذك )٣٦(
 .(سوعاملا) ظفل ةغللا

 .اف عمال ظافلأ اهيفو ،ةيرش نبا رابخأ ف تسيل ةزوجرألا )٣٧(

 .عضولا اذه يف اف عم الو ،تشطب :لوصألا يف )٣٨(
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 رافغ نب دوسألا اهدئاق برهف .ةيقاب مهنم قبي ملف مسط ىلع مهيغَّبب ًأسيدج

 تح امهب لزي ملف .امهيف سينأ ال ءالخ كاذ ذإ اهو ،ىملسو ًأجأب قحلف ،يسيدجلا

 .ءىط نب توقلا نب ورمع هلتقف ،ءيِط امهب لزن

 دعب ادحاو أعيمج مهلتقف هيبأ ةلتق ىلع ""أَّنجتي لعج ًاسيدج دابأ ال اناسح نإو

 ىلع مهثحو ،ريمح لواقم عمج هنإ مث هرمأ ريمح ىلع دتشاف مهرخآ ىلإ ،دحاو

 ي هيدي نيب عّبت نب ورمع هاخأ مدقو ،برغملا وغ ريسملاب مهرمأو ،وزغلاو جورخلا

 :لاقف نادْيَح نب لّيخألا مهيف ماقو ، هيلع تضقنو ،هلعف لواقلا تهركف ،ليق ةئامالث

 دق هنإف .مكسفنأل اورظناف ، قرشملا غلبي ىنح عجار ريغ لجر اذه ،ريمح رشاعم اي

 :لاقف .مهيأر وذو لويقلا دّيس تنأ :اولاقف .انرمأ نم سيلام ىلع انلّحو انب ردغ

 ىلع هوعيابف ،لواقملا نم هعبتا نميف عّت نب ورمع قحل تح راسو .مكبحاص عم اوميقأ

 ناكو ،مهعيايي نأ يأ هنإف ،نيعّر اذ الخ ام ،هناكم هكيلمو عَتث نب ناسح هيخأ لتق

 هربخأو شةبقاعلا ءوس أرمَع رذحو مهرذحو كلذ نع مهالو ،لواقلا نم مهفارشأ نم

 الف ،مونلا هنم عنُم لا هابأ وأ طق هاخأ دحأ لتق ام :لاقف .مونلا عنُم كلذ لعف نإ هنأ

 نأف .""يدانتلا نح هنمّضت رهسو داسفو "ةليخم اذه كلعف نإو كتومب قح ماني
 هاتأف .كدنع (ةنامأ) نوكتل ةفيحص كيلإ عفدأف :لاق .هلتقي وأ هعيابي نأ الإ هيلع

 :ابوتكم ةفيحصلا يي ناكو ،هريغ هملعي الو ،اهيف ام يردي ال ةفيحصب

 نيع ًدريرق ماني نم ذيعس مونب ارهَس يرتشي نم الأ

 نيعب يذل هلإلا ةرذعمف تناخو تردغ ريمح كت نإف

 لإ كلذ دعب هانيع ضمغت م و مني ملف ،اناسح هاخأ لتق تح امدق ورمع ىضمف

 .(ناسللا) .بكأ :هيلع اناحتو هيلع ًأنج )٣٩(

 .ةعيدخلاو لايتغالا :ةليغلاو .ردي ل ثيح نم هذخأ :هلاغ نم ةلعفم :ةليغم )٤٠(

 {دانتلا موي مكيلع فاخأ نإ موق اي{ :لاعت لاق .ةمايقلا موي تح يأ :يدانتلا تح )٤١(

 ٣٢. ةيآلا ،رفاغ ةروس
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 ."ةنس نيرشعو اسمخ عبت نب ؤ"رهاعُم يذ ناَّسح ُكلُم ناكو .تام نأ

 دعسألا عنث نب ورمع كلُم

 نميلا لهأ هب تقختساو ،(ةلاح رش ىلع) عبت نب رمع كلمف :ةيرش نب ديبع لاق
 ال موتلا نإ :هل ليقف ،كلذ اكشف .مونلا هنم عنُمو ،دالبلا هيلع تضقنتو .هنوعزانب

 .ادهع دهعي نأ ديري كلملا نإ :هتكلمم لهأ عيمج يف ىدانف .كيخأ ةلق لتقت وأ كيتأي

 ةةسمخ ةسمخ اولخدي نأ مم رمأ مث .هسلج يف دعقو ،لاجرلا مل ماقأو ،اوعمتحاف

 وذ هيلع لخدأو .موقلا ةيقاب ىلع ىتأ تيح ،اولتقف مهم رمأ اولخد اذإف ،ةرشع ةرشعو

 وهو ،ةفيحصلا ق هايإ هعدوأ يذلا رعشلا هدشنأو ،هل هلاق ام ركذ هآر املف نيع

 نيع ريرق ماني نم يعس مونب ارَهَس يرتشي نم الأ

 نيعر يذل هلإلا ةرذعمف تناخو تردغ يمح كت نإف

 .«هّصتخاو هبرقو (همركأو) ،هتيلختب رمأف

 ارمَع جّوزف ،رهاعم يذ ناسح هيخأ دلو لالذإ دارأو ،وزغلا كرتو كرومأ ورمع ىلع تبرطضاو

 هل تللوف ،رهاعُم يد ناسح هيخأ ةنا يدكل سيقلا ءىرما ًدَج .يدكل رارلل لكا رجُخ نب روصقلا

 .عبت نب ناسح هابأ مدخ ناكو ةىك ديس رجُخ نب ررمع ناكو ،رجُخ نب ورمع نب كللل ثراحلا

 ّ ر

 .ةنس نيلالثو اثالث عبث نب ورمع كلُم ناكو

 س ر س و , 8

 نيع ولا باؤوثم نب لالك دبع كلم

 دلوو ناسح دلو نأ كلذو يعرلا لالك دبع كلم مث :6“ةيرش نب ديبع لاق

 )٤٢( ليلكإلا :رظنا ،فيرحت وهو ،نهاعم :لوصألا يف ٧٩/٢ و ٤٠٢: ص قاقتشالاو 6٥٣٣

 ص مزح نبا ةرهمجو ٤٣٨، .افنآ فيرحتلا اذه لإ انرشأ دقو

 )٤٣( ص فراعلا :رظنا ٦٣٢ و ٦٣٣ يربطلا خيراتو ١١٥/٢. ماشه نبا ةريسو ٢٨/١.

 )٤٤( يربطلا ف ربخلا ١١٥/٢.

 نأ لمتحيو ،دعسألا عبت ربخب يهتني ناجيتلا باتك عم عوبطملا ةيرش نب ديبع رابخأ باتك )٤٥(
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 ذخأف ،أنامز هتماهتسا َنجلا نإف ،ناّسح نب عّبُث نم ناك ام لإ اراغص اوناك ورمع

 ةبرتو لبنب هيلوف ،“”تيبلا لهأ نم مُهريغ هيف عمطي نأ ةفاخم كلملا لالك دبع

 .هيلع مهنم ةأرخلا ةفاغ لتوقف ،برعلا يف دونجلا حرسو ،ةقئاف ةبيهو ةلماك ةسايسو

 ناك و ،نيحلاصلا هللا دابع نم ناك هنأ انغلب :لاق ؟اذام لالك دبع عنصف :ةيواعم لاق

 .""ةنس نيعبسو اعبرأ هكلم ناكو ،هناعإ رشنو اا رم نب ىسيع نيد ىلع

 رهاعُم يذ ناسح نب رغصألا عنت كلُم

 دعسألا عث نبا

 هتباهف ،دعسألا عبت نب رهاعم يذ نب ناسح نب عّبث كلم مث :ةيرش نب ديبع لاق
 رجُخ نب روصقملا ورمع نب ثراحلا هتخأ نباب ثعبف ،ةديدش ةبيه بروعلاو ريمح

 ىح ماشلا لإ وه راسو َدَعَم ىلع هكلمف ،يدنكلا سيقلا ئرما دج وهو ،يدنكلا

 اعيرذ ًالتق اهيف لتقو ،اهيف هنم كلذ دتشا تح برعلا عئطوو ،اهتعاط ناسغ هتطعأ

 ةعيبرب قفرا :هل ليقف ،مانلا ف ىأر هنأ كلذو ،ةعيبرو نميلا فلح ىرج هدي ىلعو

 لهأ ،ةّماعلا ةعيبر :ليق ؟ةعيبر نمو :لاق .كدعب نَم دضعو كدُضَع مهأف ،كدنج

 كهإ نإف :لاق .موقل الإ تسيل ةفصلا هذه نإ :لاق .خذابلا مركلاو ،خماشلا بسنلا

 .رزأ يموق ىوس نوكي نأ ديرأ ام :لاق .كنم اونوكيلو مهنم نكتلف ،كلذب كرمأ

 رذحاف ،رومأم كلذب كَإف ،رئاط ءامسلا يف لقتسا ام رشاعملا نود مهذختا لب :لاق

 ركذال ةيرش نبا لإ انه فنصلا هبسني امف ،ريمح ةعبابت نم هدعب ءاج نم رابخأ يف ةمتت هل نوكي

 .عوبطملا ي هل

 ةكلمملا تيب لهأ ريغ كلملا ف عمطي نأ ةفاغ ٨٩/٢: يربطلا يفو ،ةميقتسم ريغ ةرابعلا )٤٦(

 .حصأ هيف ةرابعلاو

 )٤٧( يربطلا :رظنا ٨٩/٢، ص فراعملاو ٦٣٤.
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 مهنيب بتكو ،نميلا نيبو مهنيب فلحلا دقعف ةعيبر ةداس ىلإ ثعبف .رييغتلا ةيصعملا نم

 كلذ يفو .ءاملا هيلع ىرجأو ،رحبلا نم جيلخ يف هنفدو ،قودنص يف هعضوو .باتك

 :ةعيبر نب فوع لوقي

 ناسح نب ميت هللا قلخ يحاي الأ

 ناشلا يذ معلاو دعسألا عّبلا نباو

 ناعلل كاكَقلاو رايخألا ةداسلا نباو

 ناطحق دالوأ نم كلَلا تنأ نعللا َتيبأ

 ناتهب ريغ دجب مدقألا دّدوُسلا لهأو

 نامزأ لوأ يف ةداسلاو سانلا كولم

 ناريج ريخ يف يغتبن فلج كانيتأ

 نابلا ًمدافا تنكو املع ىضترملا تنكف
٠
 

 نامقل لبق امدق كدج نع دحلا تثرو

 ناقيثولا نادقع رشلا انم نمآ دقف

 .٨ةنس نيعبس و نام ىرخا ةخسن يفو ،ةنس نيعستو ناغ هكلم ناكو

 اًمع اريثك فلتخي وهو ٦٣٤ فرراعللا ير ،فالتخالا ضعب عم ٨٩/٢ يرلطلا ي ربخلا )٤٨(

 .هيلإ عجريلف اانه فنصلا هركذ
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 و

 يعرلا بّوثم نب لالك دبع نب دثرَم كلُم
 دبع نب دثرَم هدعب فلختسا ناسح نب رغصألا عّيت كله ال :ةيرش نب ديبع لاق

 كلذ يي ريمح تقطنف ،دوُجو سأبو يأر اذ ناكو همأل اذه عبت وخأ وهو لالك

 َقحأ وهف امالغ ناك نإو وه ،ناَّسح نب عت نب (ناًَسح) اذه ،ىضرن ال :اولاقو

 همعل مّلُس تح مالغلاب ء يج مث .رشلا مهنيب عقي نأ داك تح ،بّوُم ب نم كلاب

 .ةنس نيعبرأو ىدحإ لالك دبع نب دثرم كلُم ناكو .كلملا
٣ 

 لالك دبع نب دثرَم نب ةعيلَو كلُم
 سم نبا وهو ،لالُك دبع نب دثرم نب ةعيلّو هنبا هدعب كلم مث :ةيرش نب ديبع لاق

 لاق .ريبدت مهنسحأو نميلا لاجر لقعأ نم - نوركذي اميف - ناكو ،ةنس نيرشعو

 .برعلا ناويد هنإف ؟أرعش هرمأو هتصق يف يورت لهف اركذ ةعيلول عمسأ مل :ةيواعم

 :كلذ يف لوقي ذإ لالك نب رفعج نب صوحألا رفعج هاثر ،ىلب :لاق

 رفقلا دلبلا ف برلا قاسم كيلع أيواث دحللا ي سس اا ةعيلو

 يرقت اعم رومألا يف عم كيلإ ءش مو ادومع تشع دقف
 رفَولاب حمستو “”ىأوسلا نع وفعتو اهليج يطعنو اهاراسأ كفت

 رصن وبأ ناك سانلا كيلَم معنف هتملع بَر ريخ دعم يكف

 رصقلا يذل مالظلا حابصم نادمُب لزنم عفرأب اموي نكي مل نأك

 ركشلابو يلارلاب اع رهدلا كب ت ىول نإو يدل روفكعب تسلف
 ةنس نيثالثو اعست كلمو

 )٤٩( ص فراعملا :رظنا ٦٣٥.

 )٥٠( .ةّيسلا ةلعفلا يهو ،ىأوُسلا اهتلعجف كلذب نزولا ميقتسي الو ،ءوسلا :لوصألا يف

 .(ناسللا)
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 ٠ س ٠. , س و

 نب ,رغصألا عبت نب ورمع نب ناسح كلم

 س و ٠ ٠ . س

 .دعسألا عبت نب رهاعم ىد لاسح

 ،ورمع نب ناسح كلمف عت دعسأ دلو لإ كلملا عجر ٣ :ةيرش نب دبع لاق

 ىرسأ مهنم باصأف ةعصعص نب رماع يبب عقوأ يذلا وهو ،مهرايخ نم ناكو

 (دلاخو) ،نزاوهو ةعيبر يب ق بالك نب رفعج نب دلاخ هيلع دفوف ،ايبس ىسو

 !ةماق مهرصقأ تنأو) كومَدق :ناسح هل لاقف ،ةماقلا ريصق دلاخ ناكو ،مهُمَدقتم

 مث .كب ملعأ 6"(كموق :هل لاقف .هناسلو هبلق: هيرغصأب لجرلا عفتني هنإ :دلاخ لاقف

 .مهمركأو مهبس مهيلع ةرو ،هموفق ىراسأ قالطاب هيلع نمو عفش نميف هعفش

 يم لعَلا لقأ امو يب ىسمأ ثيح لواقملا يخأل ىدف
 سب هردكي ال رك يحانج ابحو ةلع يناسك
 ينظ ثيح مراكملا نم ناكو ًادُمَح دافأو يريشع كفو

 نجو سنإ ةفوخّس ةالب ورْسَع نباي كّوغ تزواج دقل
 ف لك يف اط انث يدهأ رَتْع ام كفنأ نلف
 .“"ةنس نيسمخو ًاعبس كلمو

 امهركذي مل نيكلم مسا دثرم نب ةعيلو دعب ٧٧/٢ بهذلا جورم يف يدوعسلا دروأ )٥١(

 يذ ركذ نأي امهدعبو ،نافيق يذ نب ورمعو ،دثرم نب ةعيلو نب حابصلا نب ةهربأ :امه فنصلا

 .رتانش

 .(ب) يف وهو (ج) و () يف طقاس نيسوقلا نيبام )٥٢(
 (٣ ٥( ص فراعلا يف ارصتخم ربخلا ٦٣٦.
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 “رتانش يذ ةعينخ كلُم

 لاقي لواقلا ءانبأ نم وهو ةكلمملا لهأ نم سيل لجر كلم مث :ةيرش نب ديبع لاق
 ال ناكو ،مزح الب أليق مهطشأو ،ريمح يف كلّم ظفأ نم ناكو ،رتانش وذ ةعيخ هل

 يف عمطي الئل ۔هحكنف هيلإ ثعب الإ بدأو ردق هل ةكلمملا تيب يق أشن دق مالُمب عمسي

 نع هغلب تح كلذك هرمأ لزي ملف .هب بعل نم كلمت ال ريمح تناكو ،يقب ام كلُم

 ،بذبذت يأ ،هقتاع ىلع ناسونت ناتباؤذ هل تناك ، ساون وذ :هل لاقي مهنم مالغ

 ساو اذ يمس امهبو نونلا مضو ةلمهلا نيسلاب ساون وذو - ةعرأر نب فُسوي همساو

 مهيلإ أي امب ناملغلا رّيعي لازي ال مالغلا اذه ناكو ،(هيلإ ثعبف) ،عّتت دلو نم وهو

 بهذو هيلإ شه هيلع لخد املف ،افيطل انيكس ساون وذ دعأ هيلإ ثعب اّملف .ةعيثخ

 كاوسلا عضوو ةفرشلا يف ةوك يف هعضوف ،هسأر زتحاو ،هلتقف ،“"اهتبأ جوف ،همزتليل
 لاقف سرحلاب رمو ساون وذ لزنو .هروجف نم غرف اذإ هتمالع تناكو ،هيف يث

 :مهنع ربدُم وهو ساون وذ لاقف .سانلا ف كعوَر خرفأ ،سأب ال ساون وذ :مهضعب

 ىلإ سرخلا رظنف .ىضمو .سارلا نم سابلا مكيلع لب ،ساب نم ساون يذ ىلع ام
 ،سانلا اوربخأف .ليتق هب اذإف ،اودعص مهيلع كلذ لاط اًّملف .كلملا سعن :اولاقف ةعيثخ

 نم انحارأ يذلا الإ انسوسّيالو انكلم ال :اولاقو اوعمتجاف ،لواقملاو ةنمايلا لإ اوثعبو

 ةعيثخ كلُم ناكو .هوكلمف ،اندالوأ ملك امك “`عّبطلا هملكي مل و ،هتّيلبو هتحيضف

 .""ةنس نيرشعو ًاعبس رتانش يذ

 نباهنل:» ةيادبلاو 6١١٧/٢، يريطلا فو ،ةعيثخ :لوصألا يف وهف ،همسا طبض يف فالح ة )٥٤(
 .ةعيخل ٣١: ١ص ناجيتلا باتك يفو ،رتانش وذ فوني ةعينخل ٢٩/١: ماشه نبا ةريسو ١٦٧/٢

 .رحنملاو ردصلا طسو ةبللا :هتّبل اجو )٥٥(

 .(ناسللا) ۔سّئدلا وهو ،عبطلا :باوصلا نوكي نأ تححرو ،انه امل ىعمالو ،عمطلا :لوصألا يف )٥٦(

 ماشه نبا ةريسو ١٦٧/٢، ةياهنلاو ةيادبلاو ۔٢/٧١١ يربطلا خيراتو ٦٣٦، ص فراعلل :رظنا )٥٧(

 ٢٩/١.
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 س ١ و ي ذ كلم

 امف ،ةكلمملا هيلع اوضرعف ،ساون يذ ىلإ تثعب ريمح نإ مث :ةيرش نب ديبع لاق
 لاعت هللا هركذ يذلا دودخألا بحاص اذه ساون وذو .مهرمأ هوكلمف مهيلع هركت

 .ةينارصنلا يف اولخد مهأ نارجن لهأ نع هغلبو ،ةّيدوهيلاب ناد هنأ كلذو .هباتك يف

 مهضرع ح هسفنب مهيلإ راسف .اهايإ مهملعف ،ناَّسغ كولم ةهج نم مهاتأ لجرب

 نمو ،هنع ىلخ هنيد ىلع هعبتا نمف ،ارمَح اهألمو ،ضرألا يف اهرفتحا ديداخأ ىلع

 :تلاقف ،رهشأ ةعبس نبا اف يبص اهعم ةأرماب نأ تح ،اهيف هفذق ةينارصنلا ىلع ماقأ

 اي :اهرجح يق وهو عيضر وهو اهنبا لاقف .كتمحر نم الإ سيلف يد نع عجرأ مل نإ

 تضمو مالملا مالك نم ةأرملا تبجعف .اهدعب ران ال هنإف ،كنيد ىلع يضما ،هامأ

 نارجن نم جرخو .فكو عزفف ساون اذ غلبو .رانلا ي اهنباو اه يمرو ،اهنيد ىلع

 .")ديداخألا عفرو ءاعنص ىتأ ىح

 تايآلا رخآ لا } دوقولا تاذ رانلا :: دودخألا باحصأ لتق { :لاعت هلوق ف كلذو )٥٨)

 ٤-٥-٦-٧-٨. تايآلا ،ج وربلا ةروس

 كاهدعب امو ٣٠/١ ماشه نبا ةريسر ،اهدعب امو ٨/٢ ١ يربطلا ي ساون يذ ربخ رظنا )٥٩(

 ٣١٢. ص ناجيتلا باتكو ١٦٧/٢، ةياهنلاو ةيادبلاو
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 نميلا ضرأ ىلإ ةشبحلا جورخ
 ديداخألا يف مهاقلأ نيح نارين ضرأ يق ناك ام ساون يذ رمأ نم ناك ال :لاق

 ""نابلعث يذ بزاع نب سود هل لاقي نميلا نم لجر كلذ دنع جرخ ،رانلاب مهقرحو
 :ريمخ تلاق كلذ دنعف ،ممتافف ،لمّرلا لخد تح ليخلاب ساون يذل أمغارُم يريمحلا

 نيد ىلع ناكو ،لمرلا نم سود اجنف .لمرلا نم وجني نلف ،هسفن لتق دقف ،هوعد

 لإ اكشف ،ةينارصن لهأ مهو ،ةشبحلا ضرأ ىتأف رحبلا يف ةنيفس بكرف ،ةينارصنلا
 نم قحأ تنأو ،ةينارصن لهأ مهفإ لاقو ،ساون يذ نم نارجنب لهأ يقل ام ةشبحلا كلم

 .نميلا لإ هجوتلا ي هنذأتسيو كلذب هملعي رصيق ىلإ ةشبحلا كلم بتكف .م رصتنا

 بزاع نب سود يلوي نأ هرمأو ،اهيلع رهظيس هنأ هملعأو ،كلذب هرمأي هيلإ بتكف

 مهطبَّض ىلع لعجو ،ةشبحلا نم ًافلأ نيعبس ةشبحلا كلم هيلإ ثعبف .هموق رمأ يريمحلا
 نب سود نكيلف ساون يذ ىلع مترهظ اذإ :هل لاقو ،طايرأ هل لاقي هداق نم أدئاق

 ضرأ ىلع اوجرخ قح اوراسو .شيحلا طبض ىلع تنأ نكو ،هموق ىلع بزاع
 تناكو .اديدش الاتق اولتتقاف ،مهيلإ جرخو مف عمجف ،ساون وذ مب عمو .نميلا

 .ريثك رشب لتقو ،ريمح تمزهاف ،نينمزلا مهقارحإل هباحصأو ساون يذ يف هللا ةمقن

 نادوسلا رفظو ،هسفن قرغأف رحبلا هسرف محقأ كلذ هباحصأو ساون وذ ىأر اًّملف

 شيج طبضأ نأ قحأ انأ :لاقو شيجلا طايرأ عزان مرشألا ةهربأ كلذ ىأر املف

 نم ءيش ي لخدأل تنك ام :يريمحلا نابلعٹث يذ بزاع نب سود امف لاقف .ةشبحلا

 اوؤيهو .طايرأ عم بزحو ةهربأ عم بزح :نيبزح ةشبحلا تراصف . امك رمأ

 لاقو ،افاجرو ريمح لاطبأ نم ناكو ،يرّيمحلا يرتبحلا نب ""ةدوثَع لبقأف .برحلل

 .نابلعث يذ بزاع نب سود ٣٧/١: ماشه نبا ةريسو ١٢٣/٢، يربطلا يفو ،نابلعث يذ نب :لوصألا يف )٦٠(

 .ةدوتع :مساب كلذ دعب هركذ مث ،ةدحنرأ :ةهربأ دبع مسا درو ١٢٨/٢ يربطلا يف )٦١(

- ٢٣٩ - 



 نب ةدوتَع لاف ؟هلتقي نمف ،لجأ :لاق .ةشبحلا كل تماقتسال لتق ول طايرأ نإ :ةهربأل

 نمكأف ،كل زربيف زاربلا ىلإ هوعدت :لاق ؟كلذ فيكو :لاقف .هلتقأ انأ :َيرتبحلا

 ظكلذب طايرأ لإ ةهربأ ثعبف :لاق .هتلتقف هفلخ نم هيلإ تجرخ كيلإ زرب اذإف ،هل انأ

 ديري وهو ،هعم ناك دومعب هبرضف ،طايرأ هيلع لمحف ،أريصق الجر ةهربأ ناكو
 ةدوتع لمحو مرشألا يمس كلذبف ،هيتفشو هفنأو هنيعو هبجاح مرشو رصقف ،هسأر

 شيخلا بحاص ناكو ،ةشبحلا ىلع كلذ دنع ةهربأ ىلوتساو .هلتقف هنعطف طايرأ ىلع

 .ةهربأ يدي تحت نم ،ةدوتع

 ضرأ درو املف ،هرمأ بحاص ةدوتع ناكو ،نميلا ضرأ درو قح ةهربأ راسو

 يف لخدن ال :اولاقو ،لبجلا لإ اودعصو ،دالبلا لهس نادْمَهو جحذم تكرت نميلا
 بو جحذمو نادهو ريمح دلب ةهربأ هلزن يذلا دلبلا ناك اغإو .ريمح ريغ دحأ ةعاط

 .دح

 ىلع نوريغي اوناكو ةدعلاو ليخلاب اوعنتماو ،مهلابجب اومصتعاف نادمهو جحم امأف

 ملس ةهربأ نيبو مهنيب نكي مل و ،ملابج ىلإ نودعصي مث ،ةصرفلا اودجو اذإ ةهربأ

 لإ نزّي يذ نبا مدق تح لهسلا لإ اولزني ملو مهابج يف مهو ،أبرَح هل اوناكو
 .نميلا

 ضوعي ال نينمآ نميلا ضرأ نم لهسلا اولزني نأ ىلع ةهربأ اوعداوف دهم ونب امأو

 ةهربأ دنع اوكرتو .ةهربأ باحصأ نم دحأل نوضرعي الو ،ةهربأ لبق نم (دحأ) مه
 ام اذه .يدهنلا بعك نب نمحرلا دبع نب ليفط :هل لاقي ممتاداس نم ةنيهر ًالجر

 .يلكلا نبا هب ربخأ

 .ةهربأ اولاسي مل و ،لهّسلا ىلإ اولزني ملف ،لابجلاب اهرثكأ مصتعاف ،ريمح امأو

 .ةهربأ عداو هنإف لهسلاب مهنم ماقأ نم اّمأو

 فين نب فكني نب ريخلا دثرم نب دمحلا ةبيش نب ةعيش هب حابصلا ةهربأ ىلإ بطخو

 بطخف ،يربمحلا حبصأ يذ نب ورمع نب هللا دبع وهو ،ءاحصم نب برك يدعم نب

هتنبا هجوزف ،هيلإ ىدهأو ةهربأ فطلأو ،ريمح ين أدّيس حابصلا ناكو هتنبا ةهربأ لإ



 ةهربأ هدج مساب ةهربأ هاًّمسف امالغ حاّتصلا اهدلوأف) ،مرشألا ةهربأ تنب ةناخر

 دّيس ناكو ،حاّصلا نب ةهربأ نب برك يدعم نب ري نب رضنلا :هدلو نمف ،(مرشألا

 :لوقي ثيح ديز نب تيمكلا ضّرع اذهو .ةيواعم نمز ماشلا لهأ

 انينييزَتم ةلوؤخ نيشب أطابتغا ةةهربأب اومس امو

 كلم نأ سيل ،ةشبحلا كلم لإ جوزت حابصلا نوكي نأ بيعب الو راعب وه سيلو

 نودو هنود ارمأ عطقي ال ،هرمأ بحاص ةعيف نب حابصلا ناكو هيلإ جورت ةشبحلا

 هيلإ يدهيو (هّربي) ،ةهربأ سآلُج نم براضُم ناكو .يصحلا دعس نب براضم

 رمأ ىلع ذوحتسملا ناكو ،أضيأ ورمع نب هللا دبع كلذكو ،أضيأ ريمح ةريخ نم ناكو

 ءالؤهف ،""يريبخلا نب ةدوتعو ،دعس نب براضملاو ،ورمع نبهللا دبع :حابصلا ةهربأ

 .ةهربأل عداوم وهو الإ لهسلاب دحأ ميقي ال ناكو .ريمح نم مهلك

 تيب لهأ نم وه سيل ،ريمح نم الجر ناك امنإو ظيريبخلا نب ةدوتع رمأ الع املف

 ،لجرلا هدرف ،هتنبا ريمح نم ةكلمملا تيب لهأ نم لجر ىلإ بطخف ،مهنم فرش

 اوجرخ قح مهنيب رشلا لزي ملف ،كلذل لجرلا ددهو ،هسفن يث ةدوتع دجوف

 نم لجر ةدوتع برضف .اولتتقاف ،ةدوتع تيب لهأو ثراحلا يأ تيب لهأ حالسلاب

 اميف لخدأل تنك ام ،برعلا رشعم اي :لاقف ةهربأ غلبو .هلتقف ثراحلا يأ تيب لهأ

 .ضعبب لوأ مكضعب ،مكنيب
 هنأل ،كلذك اندنع رمألا سيلو ،ةوطسو ةلوص نميلاب هل ناك ةهربأ نأ موق معزو

 ان مارحلا تيبلا نع اولتاق امك ،مهدالبو مهسفنأ نع نميلا هتلتاقل كلذك ناك ول

 اوناك امنإو اراك اوناك مهنأل ،تيبلل هنم دشأ مهدالبو مهسفنأل اوناك مهف ،هدارأ

 فيكو .لهسلاب اميقم مهنم ناك نم هل نوعداوي اوناك مهنكلو ةفنأو ةيح نولتاقي

 ارمأ عطقي ال ًاباحصأو ءامدن مهذختيو هتانب مهجّوزي وهو اولاق امك اضيأ نوكي

 .مهو د

 .يرتبحلا وأ يربخلا وه له .،ةدونع يبأ ةبسن لوصألا نم حضتيال )٦٢)

- ٢٤١ 





 ةبعكلا مدش ةكم لإ ةشبحلا جورخ

 جح لعجي نأ مزع مث مهنامز يق اهلثم سانلا ري مل ةعيب ب مرشألا ةهربأ نإ مث :لاق
 ش نانكلا سسقلا لاقف ٦““هومظعأو هوربكأ كلذ برعلا غلب اًملف .اهيلإ برعلا

 كيلإ يموق دفو يلإ :لاقف ةهربأ ىلع درو ح راس مث .كلذ مكيفكأ انأ :يميقلا

 موي ناك اذإ تح ،نانكلا سسقلا مركأو ةهربأ كلذ رسف .ةعيبلا هذف اوج نأ ىلع

 حلّسو ةعيبلا لخد تح ينانكلا سّسلقلا لبقأ مهرشو مهبعالع اولغشو ، ةشبحلا ديع

 لإ اعجار هتلحار ىلع دعق مث ،اهرذقأ تح ةعيبلا عيمج هب ثّولو ،اهنم ةيواز لك ي

 بحاص هنأ ملعف ،كهدقفو لاحلا كلذ ىلع اهدجو هتسينك لإ ةهربأ لخد اًملف .ةكم

 هربخ يشاجنلا لإ ثعبو ،برعلا هّجحت يذلا تيبلا وزغ ىلع مزعو بضغف كلذ

 . ميظع شيج هَّدمأف ،هدجنتسيو كلذب

 يف هنم اذه عاذ اًّملف ،ليفلاب هعم جرخو ،تيبلا لإ ريسملا ىلع مزع ةهربأ نإ مث

 تيبلا لإ ةهربأ راس نئل ،ريمح رشاعماي ،هللاو :ريمح تلاقف ،كلذ اوربكأ برعلا ضرأ

 .اهلك برعلا ف مكيلع ةسل كلذ نع هوعنغ م و هولتاقت ل و ،همده ديري مارحلا

 اوقل تح اوراس مث ، يريمحلا عاقيألا نب رفن وذ اهيلعو ،افابج نم ريمح تلزنف

 ر وذ تبثو ،كاطفابجب تقحلف ،تفشكناو ريمح تمزّهف اديدش الاتق هولتاقف ةهربأ

 ةهربأ نا ش .هاقبتساف يريمحلا دعس نب براضلا هملكف ةهربأ هب نف رسأ ىح

 عقوأ قح راسف هيلإ دهعو ،ةماهت لإ هداوق نم دئاق وهو ،دوصقم نب دوسألا هَجو

 مدق تح راس مث .بالك نب بعك نب دلاخ رسأ نميف ناكو ،رسأو ليقع يبو سيقب

 سيل كنادوس مهلك هشيج ناكو ،مرحلا لهأ فاحأو ،يُس نم باصأ ام ذخأف ،ةماُم

 ةهربأ راسف عنصي اع ةهربأ لإ بتكو ،ةماهتب دوسألا ماقأو .ليلد لا يبرع مهيف

 .انه دوصقملا فالح وهو ،هومّظع :لوصألا يلو هوعظفتسا :هومظعأ )٦٣(

- ٢٤٢٣ 



 ،هعقاوف ،هيلإ راس مث اامعثخ ىمعلا بيبح نب ليفُن هل عمجف ،رفن اذ مزه امدعب

 هب نأف ،بيبح نب ليف رسأو ،اهلبجب تقحلف معثخ تمزُف اديدش ًألاتق اولتتقاف

 ليفن هب راسف ،هاقبتساف ،برعلا ضرأ يق كليلد نكأ خقبَتسا :ليفن هل لاقف ،ةهربا

 نع هفرصي نأ دارأ امنإو ،فئاطلاب همظعت فيقث تناك يذلا تيبلا لإ هب ىتأ تح
 .تئش ام هباحصأب عنصاو همدهاف ،تيبلا اذه كنوُد ،كللا اهيأ :ليفن هل لاقف مرحلا

 كلذ ،تدرأ يذلا تيبلا اذه سيل ،كلللا اهيأ :يفقثلا "“بّعم نب دوعسم هل لاقف

 هدنع بّعم نب دوعسم ثعبو .كرظتني هدنع دوصقم نب دوسألا كلذ هنإو ،كمامأ

 ةكم هدروأ تح يفقثلا ليلدلا هعم راسف ،مرحلا ىلع ةهربأل اليلد "فيقث نم الجر

 شيجلا ناكو .لابحلا قهاوشب اوقحل قح هنم اوبرهو ،ةمامت لهأ بولق يف هرمأ مظعو
 نب بلطملا دبع هيلإ لبقأف ،مشاه نب بلّطلا دبعل ًالبإ اوذخأ ةنانك لاومأ نم اوب اميف

 عاقيألا نب رفن يذ ىلع لخدف لبإ ءادف بلطي ةهربأ ركسع ىتأ تح مشاه

 دنع ةليح يأو :رفن وذ لاقف ؟ةليح كدنع له :لاقف - اقيدص هل ناكو - يريمحلا

 دّيس اذه ،حاير ابأ اي :لاقو ،ليفلا سئاس سينأ رفن وذ ملكو ؟روسأم سوبع

 لخدف .هل نذأتساف سينأ لخدف .كلما ىلع هل نذأتساف ،تيبلا اذه بحاصو ،شيرق

 ريعب اتئام :لاقف .كَيجاح لس :لاقو ةهربأ هب بجعأف ،ةهربأ ىلع بلطملا دبع

 دق مث .كتيأر نيح] تبجعأ تنك دقل :ةهربأ لاق .دوصقم نب دوسألا يل اهذخأ

 مدهأ [نأ] ديرأ انأ ڵكنيد نود كلام تلأس كنأل “`[نتملك نيح كيف تدهز

 تبلط اغنإ :بلطملا دبع لاقف البإ خم بلطت تنأو ;مكّرع وهو ،هنوّجحت يذلا مكتيب

 لاقف اشيرق بلطملا دبع ىتأو .هلبإ هيلع اودرف .هعنميسو بر هلف تيبلا امأو ،يلبإ

 :لاقف بابلا ةقلخ ذخأ مث .مكبر لإ اوبغراف ،هب مكل ةقاط ال ام مكاتأ دق :محل

 )٦٤( يربطلا فام تبثأو ،ثيغم :لوصألا ف ١٣٢/٢.

 )٦٥( يربطلا رظنا) .هربق مجري يذلا لاغر وبأ وه ليلدلا اذه ٤٧/٢(.

 ام افاكم تبثأف ،ةلالدلا ةحضاو ريغ ةرابعلاو ،اذه دنع لبق تدهز تح :لوصألا ف )٦٦(

 ٥٠/٢. يربطلا

٢٤ 



 اكامح مهنم معنماف براي

 اكاداع نم تيبلا ودع نإ

 : ل اق ةخسن ف و)

 ُءاَلاحر ْمَماف هلُخَر خنع رلا نإ مه ال

 كلاحم ادبأ ملاغو مهُيلَص َنلغي ال

 "كل ادب ام يمإ لعفاف كتيبو مهك رات تنك نا

 نب ليفن لبقأ ليفلا مدقو ةشبحلا ًاًبعو ةكم لوخدل يقو ،ةهربأ حبصأ اًملف :لاق

 ثيح نم ًادشار عجرا وأ ادومع كّربإ:لوقي وهو ليفلا نذأب ذخأف ،َيمعثخلا بيبح

 .لبحلا دعص تح دتشي ليفن جرخو .كرحتي مل و ليفلا كربف .هللا مرح يف كنإف ،تثئح

 هوهَجوف ،لقرأف ، برغملا ىلإ هوهجوف ،كربف ،تيبلا لإ هوهجوف ،ماقف ليفلا اوبرضو

 :لاق .ليفلا رحس ليفن ،كلملا اهيأ :ليفلا سئاس ،سينأ حاصف .كربف ،تيبلا لل

 .ليفن اي ،ليفن اي :نوحيصي اولعجف .هوبلطا

 ةثالث ريط ًلك عم ،فيطاطخلا لاثمأك لبقأف ؤ“ليبابأ اريط مهيلع هللا لسرأو

 اهعم ام مهيلع تلسرأ موقلا تيشع اًملف صمحلا لاثمأ ،هراقنم يفو هيفك ف راجحأ

 ،نبَضيبألا نيب دوسألا بيصت تناك ،نادوّنسلا الإ ةراجحلا بصت ملف ،راجحألا نم

 .ضيبألا امهنيب نيدوسألاو

 .ائيش ىري الف ،ضرألا ىلإ ذفنتف ةبادلا ىلإ هفوج يف متف ،خوفايلا ىلع رجحلا عقت

 ريخألا تيبلاو ،فالتخالا ضعب عم ١٥/٢ يربطلا ف يهو ،طقف (ب) يف تايبألا هذه )٦٧(

 .ةدشلاو ةوقلا :لاحملا .نزولا لتخ انه

 نم ةراجح مهيمرت 8 ليبابأ اريط مهيلع لسرأو { :لاعت لاق ،ةقرفتم تاعاج :ليبابأ )٦٨(

 .(٥و٤و٣ تايآلا ،ليفلا ةروس) { لوكأم فلصعك مهلعجف 8 ليجس

- ٢٤٥ 



 :كلذ دنع لوقي ليفن ًاشنأف .ليف نع نولأسي ،قيرطلا نوردتبي اولعجو

 ايع حابصإلا عم مكانمعن انيور اي انع تييح الا
 انيأر ام بّصحلا بنج ىدل هيرت نلو تيأر ول ةنيدْر
 انيب تاف ام ىلع ْىسأت ملو يرمأ تدمحو قنترذعل اذأ

 انيلع ىقلب ةراجح فخو اريط تنياع ذإ ةلا تدمّح

 انيد شوبحألل يلع نأك ليفن نع لأسي موقلا لكو

 لإ نيهّجوتم اوجرخف ،أضيأ ةهربأ بيصأف ،قيرط لك يف نوطقاستي اوجرخف :لاق

 اومدق تح ،حيقو مد اهعبت مبصإ تطقس املك ،هلمانأ طقاستت تلعجف ءاعنص

 .تامف هبلق عدصناف خرفلا لثم وهو ،ءاعنص

 هماقم ماقف ،كله نأ ثبلي ملف ،ةهربأ نب موُسكي شيجلا ىلع ةشبحلا تكلمنف

 ."ةهربأ ن؛ قورسم

 عجري ليفلاو ةهربأ ةصقو ةهربأ رابخأ ف ليصفتلا نم ديزمل )٦٩(

 ةشبحلا ربخ يف ءاجام ةفلاخملا ضعب فلاخيام هيفو ٢/ ١٢٣ - ١٤٢، يربطلا خيرات لإ

 اس ود نأ ) ٢ ١ ٤ص) قاحسإ نبا نع يرورللا ربخلا يفن فنصلا باتك ق نميلا ىلع اهئاليتساو

 لإ بتك مورلا رصيق نأو ،هب دجنتساف مورلا رصيق ىلإ ساون يذ نم هرارف دعب ىضم نابلعث اذ

 ةكم رابخأو ،ه٧_ ٣٧/١ :ماشه نبا ةريس :اضيأ رظناو .نميلا دالب وزغب هرمأي ةشبحلا كلم

 يقرزأل ١٣٤/١، بهذلا جورمو ٧٨/٢ - ٨٢ ةياهنلاو ةيادبلاو ١٦٨/٢- ١٧٦.

- ٢٤٦ - 



 ىرسك لإ نزي يذ نبا جورخ

 نميلا ىلإ هرصنتسي
 فيس ،دبع نب برك يدعَم نب سيق نب نامعنلا همساو ،نَّرَي يذ نبا ناكو :لاق

 نب ةيواعم نب سيق نب ورمع نب لهس نب ديز نب ملسأ نب رماع همساو ،نزي يذ نب

 نب نمأ نب ريهز نب بيرع نب نطق نب ثوغلا نب لئاو نب سمش دبع نب مشح

 ،موُرلا كلم ،رصيق ىلع مدق تح جرخ نينسب كلذ لبق نم ،أبس نب ريمح نب عسيملا

 نبا فرع املف .ةينارصنلا لإ لامو ،نينس ثالث رصيق هلطمف ،ةشبحلا ىلع هدمتسي

 نامعنلا ناكو ،َيمخّللا رذنملا نب نامعنلا ىلع مدق تح هدنع نم جرخ كلذ نزي يذ

 يف ىرسك ىلع الخد تح نامعنلا هعم بكرف ةرم نينس سمح لك يف ىرسك أي
 ؤلؤللاو دّحْررلاو توقايلا هيف بورضم ;ميظعلا "ا١ليدنقلاك قلعم هجاتو ،هناويإ

 رتست امنإ ،هجات لمحت ال هقنع تناك هلأل ،هناويإ سأر ف بهذلا نم ةلسلس يف قّلعيف

 لخد املف .هنع بايثلا فشكيو هجات يق هسأر لخدي مث ،هسلج سلجي تح بايثلاب
 ام هيلإ اكشو هملك ىرسك لإ راس املف ،هسأر ًطأط ناويإلا باب نم نزي يذ نبا

 تدعب :ىرسك هل لاقف .مهتبراح دنج هعم ثعيي نأ هلأسو ،ةشبحلا نم هيف مُه

 هب بهذي ام ردقب ةعمس لاجرلا نم ديرأ امنإ :نزي يذ نبا هل لاقف .انع كدالب

 هل لاقف .تئش ام لاجرلاو ليخلا نم لإ راصل يدلب ىلإ ترص دق ول نإف ،توسصلا
 عضوف ،هعم لكأي نزي يذ نبا سبحو هماعطب اعد مث .كتجاح يف رظنأ :ىرسك
 هبرضف ،اهذخأيل هدي دمف .اهذخ :هترواسأ نم لجرل لاق مث طب هيدي نيب ىرسك

 ىلإ لخد نيح ،نزي يذ نبا ناكو يسرافلا عبصإ عطقف ،نيكّسلاب نزي يذ نبا

 ،ةرصخملا ذخأ تح ىرسك مالك عطقف ،هدي نم هئرصخم تطقس ملكف ىرسك
_ 

 بجعأ تيأر ام لالخ ثالث يلع تلخد ذنم تلعف دق :ىرسك هل لاقف .ملكت غ

 .لايكملا وهو ،لفنقلاك : )١٤٠/٢( يربطلاو )٦٢/١( ماشه نبا ةريس ي )٧٠(

- ٢٤٧ 



 ءامسلا ي بهاذ ناويإو ،ريصق لجر تنأو ،تلخد :لاق ؟ امو :لاق .نهنم

 كدي نم كترصخم تطقسف ،تملُك مث .ناويإلا باب تلخد مث ،كسأر تأطأطف

 دمف ،يماعط ىلع تسلج مث طق دحأ يب اذه لعف امو ،اهتذخأ تتح يمالك تعطقف

 تيأر ام ،كنيكسب هعبصإ ًتعطقف ،كيدي نيب امس ائيش ذخأيل هدي يرواسأ نم لجر

 امأو ،كناويإ نم مظعأ تَّمه نإف يسأر تأطأط كلوق اّمأ :نزي يذ نبا لاق !كلثم

 يعم سيلو ًملكتأل تنك امو ،اه يمالك نإف نرصخم ذخآ تح كمالك يعطق

 نأ ةفاخغ الإ نميلا نم تجرخ ام ينإف كترواسأ نم لجر ديل يعطق امأو ،يرصخم
 هباحصأ رواش مث ،هلوق نم ىرسك بجعف ؟نيعلا يأر ميضلا ىلع قأ فيكف ماضأ

 نأ الإ يأرلا نم كل سيلو ،ديعب هدلبو ،ليَب لجرلا اذه دجنت نأ يغبني ام :اولاقف

 هّجو مث كةلآلاو ليخلاب مهيّوقتو ضحالسلا مهيطعتو ،سرفلا نم كنوجس يف نم جرخ

 تنك موق لتق ناك اولتق نإو .تدرأ ام ناك احتف اوحتف نإف ،لجّرلا اذه عم مهب

 ناك نت ،سرفلا نم هسبح يف ناك نم عيمج ىرسك جرخأف .كتكلمم ىلع مهفافت
 ىلع مهلمح و ،ةلآلاو حالسلا مف دعأو ،لجر ةئامنامث اوناكو ،هتكلمّم ىلع مهفاخي

 هدنع مهب هّجوف .ءالؤه ريغ هب كدجأ ام يدنع سيل :نزي يذ نبال لاق مث ،ليخلا

 لسن نم ك""اىسوم نب دازر هل لاقي هيلع بقشت دق ناك هل مع با مهيلع ىوو
 ةئام هيلع تتأ دقو نيمدقتملا ةرواسألا نم وهو ،امزاح الجر ناكو ،روج مارهب

 يذ نبا مه جرخف ،نفس نامث يق مهلمحف هينيع ىلع هابجاح طقسو ،ةنس نورشعو

 تح اوراسو ،ةئامتس مهنم او ،لجر اتئام مهيف نابكرم مهنم قرغف ،رحبلا يف نزي

 نميلا ىلإ نزي يذ نبا بتك ندع ىلإ اوجرخ املف ،ندَع لحاسب مهبكارم تسرأ

 ميظع عمج يف ةدنك نم كساكُّسلا هدمأ نم لوأ ناكو مهدجنتسيو همودقب مهربخي

 تراصو ،نميلا نم افلأ نيعبرأ يف اوراصف ،اابج نم نادُمَهو ريمح هيلإ تلزنو

 مهيف َنس اذ ناك هنأ هيفو ٦٣/١( ماشه نبا ةريس رظنا) .زرهو ناك هدئاق نأ روهشملا )٧١(

 مساو .اهدعبامو ١٧٧/٢ ةياهنلاو ةيادبلاو ،اهدعب امو ١٣٩/٢ يربطلاو ،اتيبو ابسح مهلضفأو

 .(يسرن) نع فرع هنأ حجارلاو ،سرفلا ءامسأ نم سيل (ىسوم)

- ٢٤٨ 



 نم ةرثك ىسوم نب دازرخ ىأر املف .مسالاب الإ مغونواعي ال ةماشلاك مهيف سرفلا

 لب :لاق .ةجاح يلل كب نظأ ال يلاف رمأت ًع :هل لاقف كلذ هشحوأ نزي يذ نبا عم راص

 .هتلاقم دازرخ سف توغ وأ اعيمج رفظن تح يعم تنأ

 سانلا نم هيلإ عمتجا امو نزي يذ نباب ،ةشبحلا كلم ،ةهربأ نب قورسم عمسو

 لإ دازرخ دمعو اديدش الاتق اولتتقاف ،اوقتلا تح ،لتاقيل مهم راسو هباحصأ عمجف

 جورخلا هنكمي ل عضوم يف راصف &( لتاقيل ) همدقو ،هباحصأ ناسرف هالوف كل نبا
 قورسم ناكو ،سمشلا تيمَح تح سانلا تّكطصاو ،هباحصأ عيمجو لتقف كهنم

 برحلا تيمح املف ،ءارمح ةتوقاي هينيع نيب جات هيلع ناكو ،لاتقلا دتشاو ،ليفلا ىلع

 نميلا رشاعم اي :لاقف _ زرهو دازرخ مسا نإ لاقيو _ ىسوم نب دازرخ مه لاق

 لإ لوحت دق :اولاق مث ةعاس مهلتاقف ،ليفلا ىلع :اولاقف ؟مهكلم باودلا يأ ىلع

 ،هكلُم لذو لذ ،رامحلا نبا :لاقف .لغبلا لإ لّوحت دق :اولاق غ ةعاس مهلتاقف ،سَرَّقلا

 هسوق ذخأف ،ةريرخب هبجاح طبر دقو ،هيلع هرصب رقتسا املف ."هتمس يل اوتا

 ىلع مهسلا هباصأف مهسب قورسم ىمرو مهسب اهيف عزن مث ،هريغ اهرتوُي ال ناكو

 لمحو .اعيرص رخو ،هافق نم جرخ توح هسأر يف مهسلا لغلغتف ،هينيع نيب يلا ةتوقايلا

 .ديرشل الإ مهنم جني ملف رجشو ردمو رجح لك تحت اولقو اوفشكناف ةشبللا ىلع نميل لهأ

 .مهتكلمم تيب وهو _ ""نادمُغ لزنو ءاعنص لخدو ،نميلا نزي يذ نبا كلمو
 ةّيمأ لوقي هيفو ،ءارعشلا هتحدتماو دوفولا هيلإ تدفوو ."'انرصتخا ليوط ثيدح هلو

 :هءالبو هعينص ركذيو ،©“)يفقللا تلصلا يبأ نب

 .دصقلا :تمُسلاو دصق :تم )٧٢(

 .نادلبلا مجعم يف نادمغ رصق فصو رظنا )٧٣(

 )٧٤( ماشه نبا ةريس يف ةشبحلا هلاتقو نزي يذ نبا ربخ لإ عجري ٦٢/١، يربطلاو 6١٣٩/٢

 ةياهنلاو ةيادبلاو ۔٧١/٣٠٣ ناغألاو ١٧٧/٢ ص ناجيتلاو ٣١٧.

 يفو ،تلصلا يبأ نب ةيمأ وبأ ،تلصلا وبأ وه تايبألا هذه لئاق نأ ١٤٧/٢ يربطلا ف )٧٥(

 كلذ لثمو ،تلصلا يبأ نب ةيمأل ىورتو ،يفقثلا ةعيبر يبأ نب تلصلا وبأ ٦٥/١: ماشه نبا ةريس

- ٢٤٩ 



ّ 

 اوجرخ ةبصع نم ُمهرَد هلل

 نَمَي يوذ نم مارك هوجولا ضيب

 مه فوقولا لاط اذإ نوُضمرَي ال

 مهُعئالط تدان اذإ نولكني ال

 رَرَش نع نجلا يمرو سينألا ديك

 نري يذ نبا لاثمأ رأثلا بلطي م

 هّنماعَت تلاش دقو ًالق ره ىتأ

 ةثلاث دعب ىرسك وخ ىحنتنا ٣

 ًالاثمأ سانلا ف مه ىرأ نإ ام

 الابشأ تاضيقلا يف "برت دنسأ

 ""الايَم نعطلا ف مل ىرت الو

 "الاطبأ ت دنلف اوكرا ال
 الاكنإ نلكنأ اذإ دسأ رصهو

 الاوحأ رعلا يغبي رحبلا يق ميخ

 "١الاس يذلا َمجُت هدنع دجي ملف

 “"الاغيإ تلغوأ دقل نينسلا نم

 الابجأ ليخلا نتم قوف مملاخت

 الالسأ سانلا ف مهديرش ىحضأ

 مهىقَي رارحألا يبب ىتأ تح

 دقف بالكلا دوُس ىلع دوسألا 7

 الالحم كنم ارصق نادمغ سأر ي اقفترم جاتلا كيلع ائينه بَّرشاف

 يف ىرخأ رداصم رظناو ،تلصلا يأ نب ةيمأ ٣١٨: ص ناجيتلا فو ١٧٧/٢. ةياهنلاو ةيادبلا يف

 :اهعلطمو ٤٥٣ ص ،يلطسلا ظيفحلا دبع قيقحت تلصلا يأ نب ةيمأ لاويد

 الاوحأ ءادعألل رحبلا يف مير نزي يذ نبا لاثمأ رأثلا بلطيل

 :ةريسلا يف تيبلا ةياورو ٦٦/١ ةريسلا فام تبثأف ،اه عمالو ،حشرت :لوصألا ف )٧٦(

 الابشأ تاضيغلا ف بّبرت ادسأ ةرواسأ ًابلُغ ،ةبزارم اضيب

 .يبرن :ببرتو

 .(ناسللا) .رحلا ةدش :ءاضمرلاو ،رحلا ةدش نم هامدق تقرتحا اذإ :ضّمري لجرلا ضمر )٧٧(

 .نوصكنيالو نونبحيال :نولكنيال )٧٨(

 تلاشو .مهنم محلزانم تقح :موقلا ةماعن تلاشو نكس مث بضغو فخ :هتماعن تلاش )٧٩(

 .(ناسللا) .مهَّرع بهذ :موقلا ةماعن

 .تدعبأ يأ ،تلغوأ :اهيف امنإو ،لعفلا اذه تامحعلما ركذت مل و ،تلغيأ :لوصألا ف )٨٠(

- ٢٥٠ 



 الان يذلا لان ادحأ ىرت لهف نَرَي وذ ليقلا هانب فينم صق

 “١الاوبأ دعب اداعف ءامب ابيش نيل نم نابعق ال مراكملا كلت

 همده هلثم كردي م ءاعنصب ناك ءانب وهو ،لبج ىلع نميلاب نصح نادمغو

 ىردي ال تلا ندملا نم ءاعنصو .مويلا لإ ةيقاب موسر هلو ،مالسإلا يق ناقَع نب نامثع

 .قارعلاب ةلبألا ،سرافب رخطصإو ،نميلاب يهو ێاهانب نُم

 مشاه نب بلطملا دبع جورخ ركذ
 شيرق دفو يف

 ةشبحلاب رفظ نيح كلاب نزي يذ ةئنهتل

 هب رّشَب نيح ه يبلا رمأب بلطملا دبع نَّرَي يذ نبا رابخاو
 نزي يذ نبا رفظ ال :لاق سابع نبا نع حلاص يبأ نع يلكلا بئاسلا نب دمح لاق

 كالهو اهيف كلملا عوجرل برعلا عيمج كلذب ترسف ،ريمح لل كلا عجرو ةشبحلاب

 اهؤارعشو اهفارشأو برعلا دوفو تجرخف ،نيتنسب اق يبلا دلوم دعب كلذو ،ةشبحلا

 دفو هاتأف .هموق رأثب هبلطو هئالب نم ناك ام ركذتو هحدمتو نزي يذ نب فيس ةئنهتل

 ،ناعدُج نب للا دبعو ،سُش دبع نب ةيمأو مشاه نب بلطلا دبع مهيفو ،شيرق

 ين وه اذإف ،ءاعنصب هوتأف .ةكم لهأ نم ،شيرق هوجو نم سان يف ،دسأ نب دليّوُخو

 :هحدم يف ىفق تلصلا يأ نب ةّيمأ هركذ يذلا وهو ،نادمُغ هرصق سأر

 ةقباسلا عجارملا لإ ةفاضإو .اهتدروأ يلا عجارملا يف اًمع ةدايز انه تايبألا فو .اطلخ :ابيش(١)

 عجارمو ١٢٣، ص يرتحبلا ةسامحو ٧ ١ /٢ ١. ناغألار ١/ ٦١ ءارعشلاو رعشلا ف ةديصقلا

 . امتدروأ يلا عجارلا يي ريثك فالتخا ةديصقلا هذه تاياور نيبو ،ىرخأ

- ٢٥١ 



 الالخم كنم ارصق نادمغ سأر يف اقفرم جاتلا كيلع ائينه برشا

 خًّمَضُم كللا اذإف ،هيلع اولخدف ،م نذأف هيلع اونذأتساف :لاق .ليوط هل رعش يق

 هلامشو هني نعو ،هيدي نيب هفيسو ،هقرفَم نم كسلا ضبنيو ، ههجو نم فطني ،ربنعلاب
 نب فيس لاقف ،مالكلا يف هنذأتساف ،بلّطما دبع اندف .لواقلاو كولملا ءانبأو كوللا

 َنإ :بلطلا دبع هل لاقف .كل انذأ دقف كوللا يدّي نيب ملكتي نم تنك نإ :نزي يذ

 تلع ًاتبنم كتبنأو ،اخذاب ًانغاش ،أعينم ابعص اعيفر الع كلملا اهبأ كلحأ دق لا

 .نطوُم بيطأو ،ندعم مركأ ي ،هعرف قّسبو هلصأ تبثو ،هئموثرُج تزعو ،هتمروأ
 -كللا اهيأ تنأو ،هب بصخت يذلا اهُعيبرو ،برعلا سأر _ نعللا تيبأ _ تنأو

 هيلإ اجلت يذلا اهلقعَمو ،دامعلا هيلع يذلا اهدومَعو ،داقنت هل يذلا برعلا سأر

 هفلس تنأ نم ركذ لمخي نلف ،فَلَخ ريخ مهنم انل تنأو ،فلَس ريخ كلس .دابعلا

 انصخشأ هتيب ةندَّسو ،لا مرح لهأ -كللا اهيأ -نحن .هفلَع تنأ نم كلهي نلو

 :لاق .ةئزرملا دفو ال ةئنهتلا دفو نحنف ،انحَدف يذلا بركلا فشكل ،انجهمأ يذلا

 :كلملا هل لاق .فانم دبع نب مشاه نب بلطملا دبع انأ :لاق ؟ملكتلا اهيأ ،تنأ مهأو

 نب يدع ب نم ،جرزخا نم ،نميلا نم بلطلا دبع مأ تناكو .معن :لاق ؟انتخأ نبا

 ابحرم :لاقف موقلا ىلعو هيلع لبقأ خ كهاندأف ،يم ندا :كلمل هل لاق كلذ دنعف .ةنيدلا لهأ نم ،راُجنلا

 مكتلقم كللل عمس دق ُلْرَج ُءاطع يطعي "الحر اكلمو الهس ًاخاُمو ُكلجرو ةقانو لهأو

 اذإ ءابلاو متمقأ ام ةماركلا مكل ،راها لهأو ,ليللا لهأ متأف مكتليسو لبقو مكتبارق فرعو
 يف مه نذؤي الو يإ نولصي ال ارهش اوماقأف .دوفولاو ةفايضلا راد لإ اوضغا :لاق مث .متنعظ

 كهاندأف بلطلا دبع لإ لسرأف هابتنا مش هبتنا مث .دئاوللو لاومألا مهيلع تيرجأو :لاق .فارصنالا

 كريغ ول كرمأ يملع رس نم كيلإ ضف نإ 6بلّطلا دبع اي :لاق مث هب الخو هاندأو هسلج ىلحأو

 يف هللا نذأي تح َبوطَم كدنع نكيف هيلع كتعلطأف هندعم كتدجو ينكلو [] هل حأ ل نوكي

 نود هب انبجتحاو ،انسُنأل هازتخا يذلا نوزحخلل ملعلاو ،نونكلل باتكلا يق دجأ يإ كهرمأ غلاب هللا نإف

 .نأشلا ميظعلا :لخرلا )٨٢(

- ٢٥٢ 



 كلو ةفاك كطهرلو هماع سللل ةافول ةليضفو ايلا فرش هيف اميسج ًابطَخو اميظع ًاربخ كانريغ

 ارَعُر رََللو ربول لهأ كؤادف ؟وه امف يو رس نم كلثم كلل اهأ :بلطلل دبع لاق .ةَصاح تنأ

 .ةمايقلا موي لإ ةماعلا هب مكلو ةمامإلا هل تناك ةماش هيفتك نيي مالغ ةماهتب دلرو اذإ :لاق .رمز دعب

 هُماظعإو كلل ةبيه الولو موق فاو هلثع. بآ ام ريخب تبأ دقل كنعل تيأ : بلطلل دبع هل لاقف

 دلو دقو هيف دلوي يذلا هنيح اذه :نزي يذ نبا لاق . ارورس هب دادزأ ام يايإ هرس نم هكأسل هلالجإو

 ًلعاجو لأراهج هثعاب ةللاو رارم هاندجو دق همَعو هَلَج هلفكيو مأو هوبأ توعي لقو دّمحُم همسو

 مئارك مه حيبتسيو «ضرع نع سنل مه يمري ،ءادعأ مه َلذُيو ءايلوأ م ًرعُي كأراصنأ ام هل
 ,لدَع همكحو ,لصف هلوق ،ناطيشلا رَحديو ،نارينا دمخُيو نمحرلا دبعيو ناثوألا رسكي ،ضرألا

 العو كُلج َرَع كلل اهيأ :بلطلل دبع هل لاق . لطيو ركنلل نع ىهنيو 6لعفيو فورعللب رمأي

 ضعب يل حّضو دقن ،حاصفاي هايإ نّراس نم ربخي نأ كلملل ىأر نإف كرمع لاطو كعك
 بلطلل دبع نب اي كنإ بصلا ىلع تامالعلاو بجا يذ تيبو :نزي يذ نبا لاق .حاضيإلا

 ظكْعك العو كردص جلث كسأر عفرا :هل لاقف .ادجاس بلطلل دبع ًرَحف :لاق .بذكلا ريغ هُلَج

 هب نكو ضنبا يل ناك ،كللل اهيأ معن :بلطلل دبع لاق ؟كل تركذ اّم ءيشب تسسحأ لهف

 ةرهز نب فانم دبع نب بهو تنب ةنمآ ، يموق مئارك نم ةرك هجوزف قيفش هيلعو بجعم

 .ةمالع نم تركذ ام َلك هيفو ,ةماش هيفتك ني ميتي وهو هوبأ تام كأدمع هتّمسف مالغب تءاجف

 نلو هؤادعأ مهف دوهيل هيلع رذحاو كناب ظفتحاف تلق امك كل تلق يذلا إ :نزي يذ نبا لاق

 نأ نمآ تسل نإف ،كعم نيذلا طهرلا ءالؤه نود كل تركذ ام وطاو اليس هيلع مش هللا لعجي

 نولعاف مهو ،لئابحلا هل نوبصنيو ،لئاوغلا هل نوغيف ،ةساّيرلا هل نوكت نأ نم قسافلا مهلخدت

 راد برثي ريصأ قح ىلجّرو يليب ترسل هعبم لبق يحاتب تولل نأ ملعأ نأ الولو مهؤانبأو
 عضومو ،هرصن لهأو كرمأ ماكحتسا برثي نأ ,قباسلا ملعلاو ،قطانلا باتكلا يف هدجأ ينإف ،هكلُم

 ةالح ىلع تيلعألو هبعك برعلا باقر تأطوأل تاهاعلا هيلع رذحأو تافآلا هيقأ يأ الولو هربق

 .كعم نع.ريصقت ريغ نم ،كيلإ كلذ فراص يكلو ،هركذ هنس

 لاطرأ ةرشعو ،ءامإ رشعو ،دّبعأ ةرشعو ،لبإلا نم ةئامب مهنم دحاو لكل رمأ مغ

 فاعضأ ةرشعب بلطملا دبعل رمأو ،أربنع ةءولمم شرك و ةضف لاطرأ ةرشعو ،بهذ

- ٢٥٢٣



 تامف .لولا سأر دنع هرمأ نم نوكي امو ،هربخب تيإ :بلطملا دبعل لاق مث .ث"كلذ

 ێطبغي ال سانلا اهيأ :لوقي بلطملا دبع ناكف .لوحلا لوُحَي نأ لبق نزي يذ نبا

 هفرش يقلو يل ىقبي امب يطعيل نكلو ،دافن لإ هنإف ،يل كلما ءاطع ليزجب مكدحأ

 يقو .نيح ع ناك ولو ،ملعيس :لاق ؟كلذ ءارو امو :هل ليق اذإف .هرخفو ،هركذو
 ."لجو رع لا لاق ام ىلع ،نيح دعب ُهأَبت ملعتو :ةياور

 :ارعش ،سمَّش دبع نب ةّيمأ لوقي كلذ يفو
 قوئو لامجأ راوكأ ىلع اياطملا هبقت حصلا انَلَج

 قيمع جف نم ءاعنص لل لاعت اهُمتارم هلل

 قيرطلا مأ افغوطب تاوذ يرفئو نزي يذ نبا ام مو

 قورب ىلإ ضيمولا ةلصؤم قورب هلياخَم نم ىعرنو

 قيرعلا بّسحلاو كللا رادب تراص ءءاععص تقفاو املف

 "قيلطلا هجولا ةشاشب نسُمب اياطعلا انل رد كلم لا

 ليخلا نم ةرشعو لبإلا نم نامثب مهنم دحاو لكل رمأ ٣٢١: ص ناجيتلا باتك يف )٨٣(

 ةضفلا نم لاطرأ ةرشعو بهذ لاطرأ ةرشعو ديبعلا نم ةرشعو منغلا نم ةرشعورقبلا نم ةرشعو

 .كلذ فاعضأ ةرشعب بلطلا دبعل رمأو ،اكسم ةءولمم شركب وأ ربنع ةءولمم شركبو

 )٨٤( ةيآلا ،ص ةروس) { نيح دعب هأب َُمْلْعَلو { :لاعت هلوق لإ ةراشإ ٨٨(.
 )٨٥( ناجيتلا باتك يق نزي يذ نب فيس ىلع بلطلا دبع دوفو ربخ ىلإ عجري ٣١٩ -

 ١ ص ناثلا ءزجلا ،ديرفلا دقعلاو ،هيف ةروكذم ريغ تايبألاو ٢٣.

 جورم يف درو دقو .ماشه نبا ةريسو يربطلا لثم ةيخيراتلا عجارملا رثكأ يف ربخلا اذه دري ملو

 .نزي يذ نب فيس ىلع ال بركي دعم ىلع مدقت دوفولا لعج يدوعسملا نكلو ٨٣/٢ بهذلا

- ٢٥٤ 



 1 حبص لا حابصلا نب ةهربأ كلُم

 ريخلا دثرَم نب دمحلا ةبيش نب ةعيف نب حابصلا نب ةهربأ كلم مث:ةيرش نب ديبع لاق

 حبصأ يذ نب ورمع نب هللا دبع وهو ;ءاحضم نب برك يدعم نب في نب فني نب

 نب ددس نب ديز نب كلام نب ًيدَع نب دعس نب رغصألا ثوغلا نب ديز نب كلام نب

 نب ةيواعم نب سيق نب ورمع نب لهس نب ديز نب بعك همساو ،رغصألا أبس نب ةعرز

 نب سما نب ريهز نب بيرَع نب نطق نب ثوَعلا نب لئاو نب سمش دبع نب مَنشُج

 ق ايأر مهنسحأو ،لاملل هئاطعإو ،نميلاب ناك كلم ملحأ نم ناكو .أبس نب ريمح
 ي ىري ناكو ،ملع هدنع ناك :لاق ؟كلذ ناك ءيش يألو :ةيواعم لاق .َدَعَم دلو

 :هلوق كلذو .رهف ب لإ رئاص كلا نأ هملع

 اًسَس ال راص كلُم لكو مككلُم نع سح يب اربص
 ام موي اوري رهف اومركأف ىدتهي هب لوقلا يوقو

 اعدلا ريخ هللا لإ وعدي اندعب نئاك ديشر 7

 ىضقنا ام اذإ لسرلا متاخو انربز يف دمحأ همساو

 امسلا ءام الوأ رعتسَي ال هب يدعب ريحم مكيصوأ

 ىغط وأ هبذك نم لك نم هنوُمحيو مهيف هنوؤي

 اقللا دنع برحلا نودصيو هبح يف لالا نولذييو

 ىَّتجُث نَم ريخ ورمع ءانبأ هراصنأ جرزخلاو سوألاف

 ىتأ اميف بيذكتلاو دنكلاب هل شيرق ومست ام دعب نم

 "ىرثلا طسو رهدلا اناوط اذإ اندعب ٌرئاك ح كلذ

 لا ءاج نأ لإ هنوثراوتي ريح يف كلما لزي ملو .(ةنس نيثالثو اثالث كلم)
 .مالسإلاب

 )٨٦( لوسرل راصنألا ةرزاؤع.ةداشإلل راصنألا دحأ ول ةيرش نب ديبع اهلعقا تايألا هذه نأ حجرلل نم %.
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 .ةشبحلا كلم مرشألا ةهربأ تنب ةناحير حاتملا نب ةهربأ أ تناكو

 وبأو ،نّيفص موي ؤ ،بلاط يبأ نب يلع عم لتف ،ةهربأ نب رمش وبأ :هدلو نمو

 برك يدعُم نب ميري نب رضنلاو ،ماشلاب هنامز يف ريمح دّيس ناك ،ةهربأ نب "دشر
 بسن هلعل ،““بلّطملا دبع نب سابعلا نب دّبعم تنب همأو ،ريمح دّيس ناكو ،ةهربأ نب

 .”بلك

 لبا كلاغ مأ لهسلا يدعب كلاغأ لئاسل يإو يردأ ال لاو

 لَحَب ف كعوجر ايندلا نم يسحف ةبوأ رهدلا اذل له يرعش تيلايف
 لفأ اهبرغ اذإ هاركذ برقتو اهعولط دنع سمشلا هينركذت

 لَحَو امو هيلع ينزُح ام لوط ايف هركذ نجّيه حاورألا تبه نإف

 .""أةنانك نب هللا دبع نب لَبُه نب ةديبع نب ١”مامحلا نب سيقلا ؤرما . -7

 )٨٧( ص) مزح نبا ةرهمج ي ءاج ٤٣٥(: .يلع عم نيفص موي لتق رمش وبأ :نانبا ةهربألو .

 نب رصنل ،نيفص ةعقو باتك ق كلذ لثمو .ةيواعم عم نيفص دهش .ثيرح همساو ،نيدشر ربأو

 محازم )ص٢٤٩(.

 ديس ناك ،نيدشر وبأ وهو ،ةهربأ نب بيركو ٨٢/٢: يلكلا نبال نميلاو دعم بسن يفو

 .ماشلاب ريمح

 )٨٨( ص قاقتشالا ٢٨ ٥، ص مزح نبا ةرهمجو ٤٣٥.

 اهتبسانم لوصألا يف ركذت مل و ،ةعبرألا تايبألا اهدعب تدروو (أ) يف ةرابعلا هذه تدرو )٨٩(

 .بلك ةليق نم لاجر باسنأ اهدعب تركذو صاخشألا دحأ ءاثر يف ةلوقم اهأ حضاوو ،اهلئاقالو

 .بلك ةليبق نم يأ :مهنمو )٩٠(
 ؤرما)) :هيف ءاج دقو ٤٥٦ ص مزح نبا ةرهمج باتك يام تبثأو ،حامُج :لوصألا يف )٩١(

 ضعب هيف لوقي يذلا ملقلا رعاشلا مامح نبا وهو ،لبه نب ةديبع نب كلام نب مامحلا نب سيقلا

 .((مامح نبا ىكب امك رايدلا يكبن :سيقلا ؤرما هيف لاق يذلا وهو ..ماذخ نبا :سانلا

 .مادخ نبا وأ ماذح نبا وأ ،ماذخ نبا وأ مامح نبا وهف ،رعاشلا انه مسا طبض يف قفتتال رداصللو

 ةنانك ونب مهو ،بلك ةليبق نوطب نم ميظع نطب يه اغإو ،ةيناندعلا ةنانك ريغ هذه ةنانك )٩٢(

 ٦ ٤٥(. ص مزح نبا ةرهمج) .بلك نب روث نب ةديفر نب تاللا ديز ني ةرذع نب فوع نب ركب نب
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 نب سيقلا ئرما نب ورمع دلو اهيلا بسو مهتنضح ةأرما مسا ،“٦٨)ةنيدلملا ونب :مهنمو

 ديز نب ةرذع نب فوع نب ةنانك نب فوع نب و دبع نب رماع نب نامعنلا نب رماع

 نب ناسح نب شايع نب لحفلا :مهنمو .ةربو نب بلك نب روث نب "ةديفر نب تاللا

 ،ديزي هلتقو بلهملا نب ديزي لتق يذلا ريهز نب رباج يب دحأ ،“““ةريمُع نب ليحارش

 ئرما نب ىرملا دبع نب ثراحلا نب ورمع نب رشب نب بئاسلا نب دمح :مهنمو .اتامف

 اناكو دمح نب ماشه رذلللا وبأ هنباو 7 دبع نب رماع نب نامعلا نب رماع نب سيقلا

 ريسفتب '""(الاع ناك و) ،ثعشألا نب دمع نب نمحرلا دبع عم "مجامجلا رضح

 دلو نم دراطع نب رارض سلج ترصح :لاق هنأ هنع يور دقو . برعلا مايأو نآرقلا

 غَّرمتي ذَّرُح هنأك سلجلا يف الجر تيأر ذإ هدنع انأ امنيبف ةفوكلاب ةرارز نب بجاح

 ابسان تنك نإ :ل لاتن هتلأسف ؟تنأ نم هلأسا :لاقف ،هيلع رارض نزمغف رحلا ف

 كابلاغ تغلب ح اميت تبسنف بسلا تأدتباف .مي ب فارشأ نم ينإف ،يبُسناف ُ ,, ؤ . , . ء . . -6 . ... . 6٠.

 ةعاس الإ ياوبأ هب نامس ام ،كللاو :لاقو اسلاج ىوتساف .اماًَمَه بلاغ دلوو :تلقف

 يأو :لاقف ."قدزرفلا كوبأ هيف كاس يذلا مويلا فرعأ نإ ،هللاو ،تلقف .راهنلا نم

 تبلغف ،ءادوس تناكو ةيشبحلا ةنيدملا مهتنضحو ٣٨٢/٢: نميلاو دعم بسن يف )٩٣(

 .مهيلع
 ةةنيرُغو ،ةديفر :يه بلك نب روث نم ةعرفتملا نوطبلاو .فيرحت وهو ،ةريفز :لوصألا يف )٩٤(

 ٤٥٥(. ص مزح نبا ةرهمج) .بحصو

 .نيرع نب ليحارش نب ريمس نب ناسح نب شاّيع نب لحفلا ٤٥٧: ص مزح نبا ةرهمج ي )٩٥(

 )٩٦( يربطلا يف مجامجلا ريد ةعقو ربخ رظنا ٢٥٧/٦.
 هوبأ ناك افو ريسفتل ءاملع نم نكي مل دمحم نب ماشه نأل (ب) يام تبو ،نيلاع اناكو : () ف )٩٧(

 .مهنم
 هنم ىَّوسي يذلا نيجعلاب هبش ،قدزرفلا يمس هبو ،نيحعلا عطق وأ ،فيغرلا :قدزرفلا )٩٨(

 .(ناسللا) .ه٥َرأرب :ةيسرافلاب هلصأو ،فيغرلا
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 .كل ““ةقّنسُم كيلعو يشمت تجرخف ،ةجاح يف كثعب نيح :تلقف ؟كلذ ناك موي

 ث .هللاو ،تقدص :لاقف .“ا“»لبجلاب اهامس ةيرق ناقهد ،قدزرف كلأكل ةللاو :لاقف

 :لاقف .ةديصق [ةئام] ريرب يورأ ينكلو ،ال :تلق ؟يرعش نم ائيش يورتأ :لاق

 تيور امك يل يورت وأ ةنس أبلُك نَوُجهأل ةللاو !يل يورت الو ةغارلا نبال يورتأ

 اهنم ءيش يف يلامو هنم افوخ ،ضئاقنلا هيلع ارقأ [هيل] فلتخأ تلعجف .ريرج
 .""أجاح

 مهو ،شاقَر ونب :مهنمو .دلاخ نب ميهاربإ همساو ،“:"ةنيهُج نب روث وبأ :مهنمو

 ةزم ،ةَّزلا بحاص &`"ملَس نب ديمح :مهنم ،فوع نب رماع ونب ،ةبلعثو ةعيبرو كلام

 :مهنمو ،رماع نب ةانم ديز ونب :مهنمو .ةماَوطلا نب ناسح :مهئارعش نمو .بلك

 "جرزخلا نب سيقلا ئرما نب ةلاضف نب ةورف نب ةفيلخ نب ةيحد طهَر ،جرزنلا

 ،يَدع نب ورمع نب بلك تنب (ةمحش ونب) :مهنمو .ركب نب رماع نب ةانم ديز وهو

 ونب رجحو ثراحلاو بعك دلوف ،رماع نب فوع دلو ىلع تبلغ ،دزألا نم ةأرما

 ناكو ،مشاه نب ديلولا هماو .يلكلا شربألا :مهنمو .نوفرعي اه ،رماع نب فوع

 هيلإ تضفأ املف .كلملا دبع نب ماشه ًابحاصم ناكو ضكولملا ريسو رابخألاب لاع ةباّسن

 مامكألا ليوط ءارف :ةقتسملاو ٣١٠/٤، نايعألا تايفو ينام تبثأو ،ةفشنم :لوصألا يف )٩٩(

 .(ناسللا) برعم يسراف

 ناقهد قدزرفلا اذه كنبا نأك :اهيف ءاج ربخلل ىرحأ ةياور ٦/٢١ ٩ ناغألا يف )١٠٠(

 .هتهبأو ههيت ي ةريحلا

 موثلك نب دلاخ لإ بوسنم ٢٩٦/٢١ ناغألا يف ربخلاو ٣٠٩/٤ نايعألا تايفو )١٠١(

 .ةياورلا ي ريسي فالتخا عم ،يلكلا

 .ةنيهج يبأ بحاص ،روث وبأ :(ب) يف )١٠٢(

 .ملسأ :(ب) يف )١٠٣(

 مالسإلا لإ هوعدي ،رصيق لإ ق هللا لوسر هثعب ،ياحص :يلكلا ةفيلخ نب ةيحد )١٠٤(
 .ةروصلا نسح اميسو ناك ،ةريثك عئاقو دهش
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 دجسي مل دهاش شربألاو ،هئاسلج نم هعم ناك نم ك دجسو ماشه دجس ةفالخلا

 ءأيشام يعم مويلا تنأو ،دُجسأ لو :لاقف ؟دوجُسلا نم كعنم ام :ماشه هل لاقف

 :لاق ؟ألعاف كارأ :لاق .يعم كب ترط ترط نإف :ماشه لاقف ؟ًارئاط يموق نعو

 اهمساو ،ةيواعم نب ديزي مأ بلك نمو .دوجسلا باط نآلا :شربألا لاق .هللاو ،معن

 نب ةثراح نب ريهز نب يدع نب """ةنانق نب ":"ةبُو نب فينأ نب لدُحَب تنب نوسيم

 نب هللا دبع نب لّبُه نب ةانم دبع نب كلام نب رخص نب ةثراح :مهنمو .لبه نب بانج

 يف لاقو ملسي مل و مالسإلا كردأو ،ةنس نينامثو ةئام شاع .فوع نب ركب نب ةنانك

 :كلذ

 رظتني دعب ىحضأو نينسلا نم ةئام اهلبق الوح نيسمخ شاع نم

 ُرَذَي الو ىطعي الو راشًتسي ال احَرطُم سلحلا لثم تيبلا يي راصو

 ركلا ةشيعلا مشو ةايلا لوط هل نوبرقألا لمو شاعلا لم

 :رعاشلا لوقي مهيفو ،َنُخ ونب :مهنمو .هنبا ملسأو

 ""رباصب الإ قلت مل نإو ةيرك مهياقل “نإف ن ينب بتح
 نب ةلئاوو ، "نارمع نب ناولح نب بلغت نب ةربو نب هللا عيش :نارمع دلو نمو

 ةنيدملا يلو ،ةحلُد نب شيبُح :"نيقلا نمف “"نارمع نب ناولُح نب بلغت نب ةربو

 )١٠٥( ص مزح نبا رظنا) .فيرحت وهو ،ةلجد :لوصألا ل ٤٥٧(.
 )١٠٦( نميلو دعم بسن قو هقفاق :(٧٥٤ص) مزح نا ةرهج لو ةفق :لوصألا ف )٣٥٢/٢(: .بضتقلل ي اذكو قلف

 )١٠٧( :وه تيب هلبقو نايبذلا ةغبانلل تيبلا

 رداص ةقربب رح يب ديري هتيقل موي نامعنلل تلق دف

 .ناسل رش يبأ نب ثرالا ني نامعل وه روكذلل نامعلو ريسي فالحل عم ١٤٤ ص ةفبال ناويد)

 دقو ةعاضق ني قاحلا نب نارمع نب ناولح ني بلغت نب ةرو نب دسأ نب هلف عيش :(٣٥٤ص) مزح نب ةرهمج يل لف عيش بسن )١٠٨(

 .بظت نب ةربو ني بلك وخأ وه بظت ن ةربو نب دسأو .(دسأ) ركذ فنصلل طقسأ

 دهفو ،بلعتاو ،بئنلاو ،رمنلاو ،دسأو ،بلك :مه ةريو دلوو ،ةلئاو همس نم بلغت نب ةربو دلو نم نوباسنلا ركذي ل )١٠٩(

 مزح نبا ةرهمجو ٣٠٠/٢ نميلو دعم بسن رظنا) ناويلا نم بورض ءامسأ نولمحي مهلكو ،كربلاو ،ناحرسو ديسلاو ضعبَضو

 = .ةربو نب رمنلا نب لئاو وه دوصقلل نوكي نأ لمتحيو ٤٥٢( ص
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 . هللا لوسر ربنم ىلع لكأي ناك يذلا وهو ريبلا نب هللا دبع برح يق م'"ناورل

 :هرعش دّبج نمو يقرشلا نب ةلظنح همساو ،ّيقلا ناحَمطلا وبأ نيقلا ءارعش نمو
. 

 ثعشأ دلج نم تطسب امو مكنوطب ق اهَحلم وجرأل ينإو

 ربغا )١١٦٢١)

 نب 6''"ميتلا نب ةعجشم .مهنمو كاّنبون ناكو ميكحلا نامقل :نقلا لاوم نمو

 . - ء ._ ث . ٠ . . . ُ - م , ء

 هللا ميت نب لئاو همساو ،نيشخ :مهنمو .نارمع نب ناولح نب بلغت نب ةربو نب رمنلا

 مهف نب كلام همساو خونَت :مهنمو) نارمع نب ناولح نب بلغت نب ةربو نب رمنلا نب

 نب ريدُج نب بسار :مهنمو ،"'"(نارمع نب ناولُح نب بلغت نب ةربو نب رملا نب هللا ميت نب

 نب نارمع نب ناولح نب نابر نب مرَج :لاقيو ك"'“هنارمع نب ناولح نب بلغت نب نابر نب مرج

 .فاحلا

 :نيقلا مساو ،للا عيش نب رّسَح نب نيقلا وهو ،ةربو نب دسأ نب هللا عيش ينب نم ميظع نطب :نيقلا =)١١٠(
 ٤٥٢(. ص مزح نبا) .هيلع بلغف ،نبقلا هل لاقي دبع هنضح ،نامعللا

 هتافو لبق هجو مكحلا نب ناورم ناكو ،ناقرم ىعدي نم ةث سيلو فيرحت وهو ،ناقرم :لوصألا ل )١١١(

 ةنس لتقف مهسب بيصأف ،ويبزلا نب للا دبع شيج نيبو هنيب لاتقلا بشنف ،ةجلد نب شيبح هيلع ةنيدلا لل ًاثعب
 ۔(٢١٦ - ٦١١/٥ يربطلا) . ه٥٦

 دبع نب ريبزلل ًابرت ناكو ،مالسإلاو ةيلهالا نيب مرضخع ،كولعص ،سراف ،رعاش :يقلا ناحمطلا وبأ )١١٢(

 ١٢٥/١١(. ناغألاو ٣٨٨/١ ءارعشلاو رعشلا) .اقساف ناكو ،بلطلا

 )١١٣( ص مزح نبا رظنا) .فيرحت وهو مي :لوصألا ل ٤ ٤٥(.

 فلا ميت :ةربو نب دسأ دلو :أيام ٤٥٣( ص) مزح نبا ةرهج يفف ،روهشملا فلاخي انه خونت بسن )١١٤(

 نب هللا ميت نب مهف نب ورمع نب رّيمر نب كلام :مهنم ...خونت نم مهو من :دسأ نب هللا ميت دلوف ،لا عيشر

 .(أ) ف طقاس خونت بسنو .ةربو نب رمنلا لإ ال ةربو نب دسأ لإ بسنت خونتف .ةربو نب دسأ

 وخأ وه ناّبرو ،ناولح نب بلغت لإال نارمع نب ناولح لإ نوبستني نابر نب مرج ونب )١١٥(

 نع فَّرع (ريدج) مسا نأ ىرأو ،ةيجانو ةَدُجو ناكلمو ةمادق :مرج دلوو ،ناولح نب بلغت

 ٤٥ ٥(. ص قاقتشالا) .نابر نب مرج نم نطب بسار ونبو ٤٥١(. ص مزح نبا رظنا) .(ةَدج)
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 فاجلا نب ورمع ن وطب

 نب يلب و ،ورمع نب ةشارأ :مهنمو "فاحلا نب ورمع نب ملسأ :مهنم

 نب يلب نب ناراق نب بعصم نب ديلولا همساو ىسوم نوعرف :مهنمو .'"”ورمع

 ي هدادعو ،ةباحصلا رايخ نم وهو - كلام همساو - ناهْيَّتلا نب مثيحلا :مهنمو .ورمع

 .راصنألا

 ا هللا لوسر بحاص ،دوسألا نب دادقلا ءارهب نمو ،““ورمع نب ءارهو

 ،ورمع هيبأ مساو ،ةرهُز نب فانم دبع نب بهو نب '"ثوغّي دبع نب دوسألا فيلح

 .اسرف ابكار ردب موي ناكو شرهلا ثوغي دبع نب دوسألا مسا هيلع بلغ نكلو

 نب نويحل نب ورمع نب بعك نب مَّشُج يبأ نب ورمع نب لبُه تنب ةليّبُه ءارم نمو

 :ءاره نمو .طوَح نب ديزو دو دبع نب رماع نب طوَح هدلو مسا ىلع تبلغ ءارهب

 ئرما دلو ىلع تبلغ ءارم نب نويحل نب ورمع نب بعك نب مشُج يبأ تنب ةيوام

 .بلك نب سيقلا

 ةرهم نمو .فاحلا نب ورمع نب ناديح نب ةرهَمو ، فاحلا نب ورمع نب نالوخو

 .يوحتلا نادعم نب ليفلا ةسبنَع :مهنمو ،هيقفلا ديعس نب ديشر

 ال فاحلا نب ورمع وخأ وهو ،فاحلا نب ملسأ :باسنألا بتك يفو ،لوصألا يف اذك )١١٦(

 ،فاحلا نب نارمع :مهو ةعاضق نب فاحلا دالوأ ركذ دقو ٢٥٦/١ ينادمهلل ليلكإلا رظنا) .هنبا

 ،فاخلا نب ديزو ،فاحلا نب ديبعو ،فاحلا نب ديرعو ،فاحلا نب ملسأو ،فاحلا نب ورمعو

 .(فاخحلا تنب ىليلو ، فاحلا نب ماعسو فاحلا نب مشعو

 ةرهمج) .لبو ءارمو ،ناديَخح :يه باسنألا بتك اهركذت يلا فاحلا نب ورمع نوطب )١١٧(

 ٠ ٤٤(. ص مزح نبا

 .ءارم :باوصلاو ورمع نب رهب :لوصألا يف )١١٨(

 بهو نب ثوغي دبع نب دوسألا وهف ،باسنألا بتك يفام تبثأو ،ثيغم :لوصألا ف )١١٩(

 يريبزلا بعصملل شيرق بسن :رظنا) . ف لوسرلا ةدلاو ،بهو تنب ةنمآ هتخأو ،فانم دبع نب

 ٤٤١(. ص مزح نب اةرهمجو ٢٦٢ ص
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 نب ملسأ نب ةبيتقو .كتوحلاو ،رصعب نطب مهو ،ورمع نب ملسأ نب """)ةكتوحو

 نب للا دبع :دهن نمو ،ورمع نب ملسأ نب دوُس نب ثيل نب ديز نب دهو .ورمع
 .دنه بحاص ،نيروهشملا برعلا قاشع دحأ وهو ،")رعاشلا نالجعلا

 .0"١فاح ا نب ملسأ نب دوس نب ثيل نب ديز نب ةنيهُجو
 ةنيدملا و ينلا مودق دعب ملسأ ناكو .% ينلا بحاص ۔رماع نب ةبقع :مهنمو

 نيعبس كرتو تامو .يمرلا لضف يف ة ينلا نم هعمس ثيدحل ،يمرلا رثكي ناكو

 .ءانحلاب بضخي ناكو رصم لإ لوحتو ،ةيواعم عم نيفص دهشو ێالابنو اهماعجب أسوق

 عله دعس وهو ،ديز نب دعسو ،""اورمع نب ملسأ نب دوُس نب ديز نب ديعسو

 نب ملسأ نب ديز نب دعس نب لئاوو .هيلإ بسُف ادعس نضح أيشّبح ادبع مله ناكو

 فارشأ نمف .ورمع نب ملسأ نب ديز نب دعس نب ةرذو .ورمع
 ُ . . ح . “)١٢٥)

 ،ةعيبر نب ًهرُخ :هتوخإو &٦'هًّمأل يصق وخا وه اده .ةعيبر نب حازر ةرذع

 )١٢٠( نميلاو دعم بسن رظنا) .فيحصت وهو ،ةكيوح :لوصألا ف ١٤/٣(.
 ،نيميتلا قاشملا نم ، يلهاج رعاش ،يدهنلا رماع نب بحألا دبع نب نالجعلا نب هللا دبع )١٢١(

 ىلع نالجعلا نبا مدنف ،هل دلت مل انأل اهقالط ىلع هوبأ ههركأ ،دنه اهمسا ةجوز هل تناك

 .تامف دجولا هفندأو ،اهقالط

 سيلو .فاحلا نب ملسأ :باوصلاو ،فاحلا نب فوع نب ورمع نب ملسأ :لوصألا يف )١٢٢(
 ٤٤٢(. و ٤٤٠ ص مزح نبا رظنا) .هوخأ وه اغإو فاحلا نب ورمع دلو نم ملسأ

 ىلع ،©بسنلا بتك يام فلاخي اذهو ،فاحلا نب ورمع لإ ملسأ نطب بسني فنصلا )١٢٣(
 بسن رظنا) .ةعاضق نب فاحلا نب ورمع وخأ وهو ،ةعاضق نب فاحلا نبا وه ملسأف افنآ تنيبام

 ورمع لإ بسنت الف انه ملسأ تركذ امثيحف ٤٤٣(، ص مزح نبا ةرهمجو ١٤/٣ نميلاو دعم

 .ةعاضق نب فاحلا لإ امنإو فاحلا نب

 .يشرقلا ةرم نب بالك نب يصق وه روكذملا يصق )١٢٤(

 َنحو حازرو ،َنُح :باوصلاو فيرحت امهالكو ،رُح (ب) يفو .ريرج :(ج) و (أر) يق )١٢٥(

 ١٧/٣ يلكلا نبا رظنا) .ةرذع نب ريبك نب دبع نب ةّنض نب مارح نب ةعيبر نم ناميظع نانطب

 .( ٤٤٨ - ٤٤٩ ص مزح نب او
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 امهو ملسأ نب ةكتوَحو ديز نب دغ ىلجأ ةعيبر نب حازرو .ةعيبر نب “"ةدومحو

 .(مهدالب نع اولَجو نميلاب اق تح امهالجأف) ،ةعاضق نوطب رثكأ اناك

 هنيب ال ،اهدالبب اهعامتجاو اهاغأو ةعاضق تحت ناكو ،بالك نب ىصق لاقو

 ىلع هترصن لإ هوباجأ نيح - يَّصُق دنع عأ - هدنع مهئالبلو محرلا نم حازر نيبو

 :هبتاعي يصق لاقف مهم عنص ام هركف {مهاعد نيح ةنانك

 (نيتنا يف كتيحل دق ناف) حازر يع غلبم نم الأ

 يبو مهنيب َتقَرف امك “"”ديز نب دهن يب ف كُّييحْل

 """نوَنَع دق ةءاسلاب مهونع اموق نإ ملسأ نب ةكتوحو

 ركشي ێبب مهقحلأف ،ةرذُع نب ةعافر جرخأ يذلا وه يرذعلا ةعيبر نب حازرو

 مهضعب نكس قح ،زاجحلاب لبو ةلماع لئابق قحلأو ،يجراخلا ملسأ دبع طهر وهو

 .بالك نب يصق لإ تيبلا ةباجح ةر يذلا وهو ،رصم لل مهنم ةفئاط جرخأو ،رحبلا رئاز

 ناكو ،رَخَت يمح اذإ ناك هنأل راّخنلا يمسو ،بيطخلا سوأ نب راّخنلا ةرذع نمو

 ،هسلجب ي هاردزاو هناكم ركنأو هركنأف ،ةءابع يق هيلع لخد دقو ،ةيواعم راز نم لوأ

 .اهيف نم كملكي نكلو ،كمّلكت ةءابعلا تسيل :ةيواعمل لاق راّخنلا هنم كلذ ملع اَّملف
 لاقف .هلأسي لو ض مث هلاح مظعو ،ًابحأ امك باصأو هعمس ًألمف هقطنتساف

 :لوقي راّخنلا أشنأو .هنم أردق لجأ الو "رقحأ الجر تيأر ام :ةيواعم

 دغلا قلَخ يف فيسلا لصنك يلف ىلبلل نقّرَت ياوثأ كت ناف
 ناكو .هقرافي ال ناك هنإ تح ،هتسلاجب همزلأو ،زئاوحلاو علخلاب ةيواعم هيلإ لسرأف

 .اهئاملعو برعلا باّسُن دحأ راّخنلا

 )١٢٦( يلكلا نبا) .ةدوم باوصلاو ،دومحع :لوصألا يف ١٧/٣(.

 )١٢٧( .(ج) و (ب) نم ةفاضإ

 .ريسي فالتخا عم ١٨/٣، يلكلا نبا يف تايبألا )١٢٨(

 .ىفجأ :اهماوص لعلو لوصألا يف اذك )١٢٩(
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 يبأ نب زرُك نب مرشَح نب ةبدُه :ةرذع نمو .رعاشلا ديز نب "ةدايز :ةرذع نمو

 نب هللا دبع نب ليمج :ةرذُع نمو .مالسإلا يف هنم م""ديتقا نم لوأ وهو ،نهاكلا ةّيَح

 هللا دبع نب ةَّنض نب مارح نب ةعيبر نب ريرج نب نايبظ نب ثراحلا نب ةّيمق نب رَمْعَم

 نب رانم تنب ةنيثب يهو ،همع ةنبا ةنيثبل قشاعلا ،""منه دعس نب ةرذع نب ريثك نب

 نب َنُح نب بحألا نب ثراحلا نب رانم نب ثراحلا نب ورمع نب ذولا نب ةبلعث

 .٠"""ةعيبر

 ةليبق يهو ،هقشع ةدش نم تام دقو ءارفع بحاص مازح نب ةورع :مهنمو

 نم ًالجر نأ اوركذ دقو .ةعامج قشعلاب مهنم تام ،ةّبحلا يقداص ،قاشُملا ةريثك

 اهمدخ ضعب ىقستساف ،بلاط يأ نب يلع نب نيسحلا تنب ةنيكس بابب فقو ةرذع

 اذإ موق نم انأ :لاقف ،كلذ نع هلأسف .هتليبق نع لأساف هتيقس اذإ :ةنيكس تلاقف ءام

 نم مث ،مهنمو .ةرذغ يب نم اذإ وه :تلاق كلذب ةنيكس تربخأ املف .اوتام اوقشع

 نب ملسأ نب دوُس نب ديز نب [مله] دعس نب نامالَّس :فاحلا نب ورمَع نوطب

 .ورمع نب ملسأ نب دوُس نب ديز نب ورمع نب ةمّهلُج :مهنمو ."ورمع

 ةميزخو حابصو دوسو كلام :ورمع نب ملسأ نب دوُس نب ديز نب دم لئابق نمو

 )١٣٠( ءارعشلاو رعشلا رظنا) .ةدايز :باوصلاو ،دايز :(أ) ي ٦٩١/٢(۔

 رعشلا يف روكذم ةبده لتق ربخو ،سفنلاب سفنلا لتق :دوقلاو ،أادوق لتق :ديقأو ديتقا )١٣١(

 )٦٩١/٢(. ءارعشلاو

 ،نايبظ نب ثراحلا نب رمعم نب هللا دبع نب ليمج )٩٠/٨(: اغألا يف ليج بسن )١٣٢(

 نب ريثك نب دبع نب ةَّنض نب مارح نب ةعيبر نب ءزَج نب سيق نب نايبظ نب نُح نب رمعم نبا :ليقو

 نب ثراحلا نب رمعم نب هللا دبع نب ليمج )٢١/٣(: يلكلا نبا يقو .مينُه وهو ،دعس نب ةرذع

 .هبسن ةقايس يف رداصملا نيب قافتا الف .ليمج فرعي امب ةّيمَق رمعم مأو .َنَح نب نايبظ نب يربيخ

 تنب ةنيثب :وه ٩٢/٨( ناغألاو ٤٤٩ ص مزح نباو ٢٦/٣ ) يلكلا نبا يف ةنيثب بسن )١٣٣(

 .نح نب بحألا نب ورمع نب ذوهلا نب ةبلعث نب اّيَح

 نب ملسأ نوطب نم امنإو فاحلا نب ورمع نوطب نم اوسيل يله دعس نب نامالس ونب )١٣٤(

 ٤٤٧(. ص مزح نبا ةرهمج رظنا) .فاحلا
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 ."منغو ةعيبرو لمحو لوطو قرعمو رماعو ةلظنحو
 .بدلاو ،رملاو ،بئذلا ونب :مهنمو ،يداحلاو ،ةعيدوو ،مشغ :ةعاضق نوطب نمو

 . )١٣٦ 0 . . ء . . ْ

 نب نارمع نب “"ناولح نب بلغت نب ةربو ونب .عبضلاو ،ناحرسو ،دهفو ،بلعثلاو
 :مهنمو .ديوفو ،ةبسارو ،هداصمو ،ةانم دبعو ،ديحًّو لاو ،ديربلاو .ةعاضق نب فاحلا

 نب ورمع نب ملسأ نب دوس نب ثيل نب مرهو ،ديفرو ،ديز نب يله دعس نب ةّنض ونب

 .0ٍ""ريمح نب كلام نب ةعاضق نب فاحلا

 .""“ناديح نب ةرهم بسن باتكلا اذه ريغ نمو

 فاحلا نب ورمع نب ناديح دلو :لاق .""“»ّيدنكو ةدنك لثم َيرهُمو ةرهم :لاقي

 كابيرُغو كاديرغو كاديجَم ورمع دلوف ،ورمُعو ةرهم : رمح نب كلام نب ةعاضق نب

 لآب ،ةرهم ريغ ،لئابقلا هذه ةوعدو :لاق ظةدانُجو كاحللاو ،رعيصلاو ،نامعنلاو ديزتو

 ةئالث ىرمطضا دلوف ظةرهُم نب ) "ى رمطضا :ورمع نب ناديح نب ةرهم دلوو ناديح

 ِ ے , . ى )٤١!١ خ .. . ٦٢ ٠
 كارقلاو ءامسلا رمق لثم ،رمقلا :يرمالا دلوف .نيدلاو 'مغدانو ،يرمالا :رفن

 ،رماعو ،دوس وبأو ،بعكو ،ةيواعمو ،ديزو ،ةزخو ، حابصو ،كلام )٤٨/٣(: يلكلا نبا ي ده دلو )١٣٥(

 .نابأو ،ةّرُمو ،لوطلاو ةةلظنحو ،ورمعو

 هدلوو ٣٠٠/٢( يلكلا نباو ٤٥٢ ص مزح نبا ةرهمج رظنا) .ناولح :باوصلاو ،نالوخ :لوصألا يف )١٣٦(

 كربلاو ،ناحرسو ،ديّسلاو ،عبضو دهفو ،بلعثلاو ،بئذلاو ،رمنلاو دسأو ،بلك :مه هيف بلغت نب ةربو
 .ناريحلا نم فانصأ ءاسأ اهلكو

 .دغو ،ةنيهجو ،ميله دعس :ثيل نب ديز دلو :(٤٤٤ص) مزح نبا ةرهمجو )١٥/٣( يلكلا نبا ق )١٣٧(

 )١٣٨( نادمهلل ليلكإلا باتك وهو ةرهم بسن هنع ذخأ يذلا باتكلا مسا فنصلا ركذي ل ٢٦٧/١ .

 .فلتخم نيظفللا طبضف فاكلا رسكب يهف ةدنك امأ ميملا حتفب ةرهم ظفل طبض باسنألا بتك عيمج يف )١٣٩(

 ةرهم نم ميلا رسك نوكي نأ لمتحلا نمو ١٤/٣(، يلكلا نباو ٤٤٠ ص مزح نباو ٥٥٢، ص قاقتشالا :ظنا)

 :هلوق يف ةيرهملا لبإلا نتما ركذ دقو ،ةيلع ةحمل

 دوقللا ةيهلا قلخ اهلث اهلباق مليو ةطخ اهمليو

 )١٤٠( ليلكإلا يفام تبثأو ،ىرمطصا :لوصألا ب ٢٦٧/١.

 )١٤١( ليلكإلا فام تبثأو ;مغداب :لوصألا ف ٢٦٧/١.

- ٢٦٥ 



 ىلع ،عاضُر اف لاقي ةيرق مهدلب ،مائر ونب :رمقلا لئابق نمف .ىكسللاو ،َىلَصللاو

 .مائر ب لبحب فرعي هيف نوعنتعي نامع ةيحانب نيصح لبج محلو ،نامُع رحب لحاس
(٤) ١ 

 ،تيرسح :نيدلا لئابق نمو ،'”جربت ونبو ؤ

 ننخي دلوف .ةرهم نب ىرمطضا نب نيدلا نب تيرسح انبا 'ننحيو ،“مجوثلاو
 ءاعسألا بحاص روث يبأ طهر ،ةساش نب ةلبت ونب نيعثلا نمف ،نيعثلاو ناشرك

 ۔'"فيصق ونب مه لاقي ،ةلبت نب لبح نب ةنانك نب دمح نب ورمع وهو ""”[مويلا]

 - واولا حتفب - راتو امأف .نوّيراتولا مهو - واولا رسكب - ،راتو ونب فيصق نمو

 .ريمح نب عسيمحلا دلو نمف

 مهيلإو - ،يديعلاو مسنماو راقعلا :ةرهَم نب ىرمطضا نب مغدان لئابق نمو
 .ةرهم لئابق هذهف .ةرهم (حصفأ) مهو احرقلاو عارغثلاو """ثيغلاو -ةيديعلا لبإلا بسنت

 ةعاضق نب فاحلا نب ورمع نب ناديح نب ةرهم دلو :بسنلا لهأ ضعب لاقو

 "”تيرزتخ ونب :رمقلا نمو

 ،ىرمطضا :يرمآلا دلوف - نطب - عديبو ;مغدانو نيدلاو ،يرمآلا :ةعبرأ

 مائر بو ،(نطب) ارقلا حربي دلوف ،حربيو ،رمقلا ::ىرمطضا دلوف ،'”يرهمو

 نب ليعامسإ ونب دادملا نمف .ىلصلاو ،ءاكسماو "دادملا :يرهم دلوو .نامُمب [مهو]

 .تيرتسح :لوصألا فو )٢٦٨/١( ليلكإلا يف اذك )١٤٢(

 .جري :لوصألا فو )٢٦٨/١( ليلكإلا ف اذك )١٤٣(

 .مجوسلا :لوصألا يفو ليلكإلا يف اذك )١٤٤(

 .ناع :لوصألا فو ليلكإلا ف اذك )١٤٥(

 هركذ ةرهم دالبب عضوم ءاعسألاو ،فيرحت وهو ،راعشألا :لوصألا فو ،ليلكإلا ف اذك )١٤٦(
 .يرهملا روث يبأ نطوم تناكو ٤٥، ٥٨، ٨٧( ص) بورعلا ةريزج ةفص يف نادمحلا

 .بضق ونب :لوصألا فو ،ليلكإلا يف اذك )١٤٧(
 .بتعلا :لوصألا فو ،ليلكإلا ق اذك )١٤٨(

 .يهرهم :لوصألا فو )٢٦٩/١( ليلكإلا يف اذك )١٤٩(
 .دادملا :لوصألا يفو ،دادملا وأ ،ذاذملا )٢٦٩/١(: ليلكإلا ف )١٥٠(
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 ورمع نب ج٨دُم نب ريشملا نب دمع نب ىسيع نب دمح نب نيسحلا نب ليعامسإ نب يلع

 نب ناديح نب ةرهم نب يرمآلا نب يرهم نب دادملا نب يداعلا نب ثاعو نب دلب نب

 دلوو ضمهريغو م“رفازملا ىلصملا دلوف .لئامسب مهو ،ةعاضق نب فاحلا نب ورمع
 ديعلا :مغدان دلوو .نامعب مهو ،بعان يبو م""رهاد ينبو ،ثيغلاو دجولا :نيلا

 - مجوشلا :تيرسح دلوف ،ةيديعلا لبإلا بسنت مهيلإ يذلا ""”[راقعلا]و ،تيرسحو

 ةداس مهو ،ةلبت لآ نيعثلا دلو نمف .ارغثلاو ناشركلاو نيعثلا :ننحي دلوف ،ننخو

 نب لبج نب ةنانك نب دمحم نب ورمع وهو ءاعسألا بحاص ،روث يبأ طهر ،ةرهم

 ،نويراتولا مهو واولا رسكب - راتو ونب :فيصق نمو .فيصق ونب مه لاقي ،ةلبت

 نب ناريثع نب ةسامش نب ةلبت وهو .ريمح نب عسيمحلا دلو يفف واولا حتفب _ راتّو اّمأف

 نب مغدان نب تيرسح نب [ننحي] نب نيعث نب ليجع نب راتو نب ٠"""ليجع نب ماش

 .ناديح نب ةرهم

 لاقو .ةرهم يف لخد ،ريمح نب ةرس نب ورمع ب نم ننحي نأ مهضعب معزيو

 مغدان ي :لاقيف "٠`”رصتخيو لاق .خب ونبو "“ديدج ونب :مغدان نم :ةمراضحلا ضعب

 مهنم سيلو ،رعيّصلاو ،مسيها :لئابقلا هذه نم تومرضحو .ارمم ،يميغُد
 نم ،““"ةبوثب تيرسَح نب ننحُي نب ناشركلاو .انهاهو انهاه يقابلاو ،دحأ لحاسلاب

 ورمع نب ناديح نب ورمع نب رعيصلاو .ةدنك نب ةيواعم نب عم تومرضح ىلفس

 .رفاوملا :لوصألا قو ،ليلكإلا ف اذك )١٥١(

 .فيحصت وهو ،نهاد :لوصألا يو ،ليلكإلا ف اذك )١٥٢(
 )١٥٣( ليلكإلا نم ةفاضإ ٢٦٩/١.

 .لجع :لوصألا فو ،ليلكإلا ف اذك )١٥٤(
 .ليدج :لوصألا فو )٢٧٠/١(، ليلكإلا يف اذك )١٥٥(
 .فيرحت وهو ،توم رضخو :لوصألا يف )١٥٦(

 رضح ىلفسب ةيرق ةبوثو ،فيرحت وهو ،ةنونب :لوصألا'فو )٢٧٠/١( ليلكإلا ف اذك )١٥٧(

 ٢٧(. ٠/ا) .توم
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 "٬“”توسير ةعلقبو .تومرضحب رعيصلا "ةدير تبسن مهيلإو ةعاضق نب فاحلا نب

 ةةرسايبلا اهنكاس ناكو ،ةرهم لإ نوجوزتي مهنكلو ،ةرهم الخ ام ،لئابقلا عيمج نم

 ،خسرف ةئامثالث امهنم دحاو لك لإ اهنم ،نامُعو نَدَع نيب ام فصتنملا ق يهو

 ةريزجبو :لاق .دصقلا نع رحبلا روجب نوكي نأ الإ ،اذه رثكتسأ انأو ،مهمعرب

 ربصلا امو ،خسرف ةئامنالث اهوط ةريزج يهو .ةرهم نم ،لئابقلا عيمج نم "`اىرطَقُس

 ليق اذإف :لاق “`»نيوخألا مد امو ،ربنعلا اهيلإ طقسيو ،ںيثك لخن اهمو .يرطقلا

 مورلا دالوأ نم اهم اوناك نيذلا مورلا ًيرطقُسلا امنإو ،بضغ ،يرطقُس اي :يرهل

 ،لتاقم فالآ ةرشع اهبو :لاق .نوفورعم مهو ،ةرهم نب رمقلا بسن يق اولخدف

 اه ىرسك مهحرط مورلا دلب نم اموق نأ نوركذي مهلأ كلذو ،ىراصن اوناكو
 هنإ نولوقي دقو :لاق .ةريزجلا ىلعو مهيلع تبلغف ،ةرهم مهيلإ تربع تح ،اهورمَُعف

 ةرهم نم ةارشلا اهتلخد مث ،ةينارصنلا نم مورلا نيد ىلع ةينابهر نكلو مور اه نكي م

 .ام نم اولتقف .نامعو تومرضحو

 رينُم :مهنم ناك ناديح نب ةرهم نب يرمآلا نب رمقلا نب مائر ب نم مث ةرهم نمو

 ،نامَع ىلإ ةرصبلا نم ملعلا اولمح نيذلا ةعبرألا ءاملعلا دحأ وهو َىمائرلا رينلا نب

 نب ىحي نب تلصلا نب ديبع نب بهو نب راسو نب كلملا دبع نب رينلا نب رينم وهو
(٢ ١٦( 

 مائر نب يمرضح نب كلام

 ليلكإلا شماه رظنا) .رعيصلا ةليبق اهنكست اهمساب ةفورعم تلازام ةنيدم :ةدير )١٥٨(

 ٢٧٠/١(.

 ،دحاو بناج نم الإ هب طيحي رحبلاو شأمكحم ءانب ةينبم يهو ،ةعلقلاك لئوم :توسير )١٥٩(

 لاق ،توسير :نادلبلا مجعم يفو ٢٧٠/١(. ليلكإلا شماه) .ديدج ينب نم دزألا نم نكس اهبو

 .توسير ندعو نامُع نيبام لحاسلا فصتنم يفو :كلئاخحلا نبا

 .ندع نم بونجلا ىلإ ،ىرقو ندم ةدع اهيف ةريبك ةميظع ةريزج مسا :ىرطقس )١٦٠(

 .هب غبصي رمحأ رجش وهو ،مدنعلا :نيوخألا مد )١٦١(

 وهو ،ةرهم بسن )١٣/٣-١٤(، ((ريبكلا نميلاو دعم بسن)) هباتك يف يلكلا نبا دروأ )١٦٢(
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 لاديح نب ورمع نب ديجت ينب بسن

 يبو ةعادوو عراقألاو بيبحو ًالدّبَعو ًابيبحو ايحو انني ،ناديح نب ديجب دلوف

 .""٧"ترنخ لآ نم مهكولمو مهداس تاراغلا يأ لآو 7 اهلك نوطب _- حبسم

 .ةعاضق تضقنا

 باتك نم ةرهم بسن يتوعلا ذخأ دقو ،اذه هباتك يف فنصللا هدروأ امع فالتخالا ضعب فلتخي

 يلع نب دمح ذاتسألا قيقحتب ةعوبطملا ةخسنلا ف وهو ،هظافلأب هلقنو نادملا نسحلل ليلكإلا
 يف ءاطخأ نم يتوعلا باتك تاطوطخم يف عقوام تححص دقو ،(اهدعب امو )٢٦٧/١، عوكألا

 رثكأو عسوأ نادمحلا هركذ امو .ليلكإلا نم ةعوبطملا ةخسنلا لإ عوجرلاب مالعألا ءامسأ طبض

 .يلكلا نبا هركذ امم اليصفت

 ةطوطخملا يف وهو )٢٧٤/١( ةعوبطملا ليلكإلا ةخسن يف درو امك ديجب يب بسن تبثأ )١٦٣(

 نوطب حبشم نيبو ةعداوو عافرألاو ًالدبعو ايحو ىجي ديجب دلوف :أي امك باسنألا باتك نم ()
 .ىحي لآ نم مهكولمو مهتداس تاراغلا بأ لآو ،اهلك
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 ريج ةعبابت }6٠ ٠ .
٠٥ ٠ 

 كلمو تومرضح ضرأب كلم :نيكلل ناك نميلا كلُم نأل ةعبابتلا اومس اغإ

 كلم نم لَّوأو .هايإ نيدلبلا لهأ عابئال ،۔اعب يمس اعيمج امهكلم نمف ،أبس ضرأب

 نب ثراحلا همساو ،كالمألا كلم :هل لاقيو ،شئارلا وهو ،ثٹراحلا :اع يسو نيدلبلا

 نب سمش دبع نب راوُصلا نب سنأ يذ نب ورمع نب طاطلملا نب "`”دّدش :لاقيو ددس

 بجشي نب أبس نب ريمح نب عسيمحلا نب ورمع نب نطق نب ورمع نب ثوغلا نب لئاو

 نب لئاو نب سمش دبع نب دايع نب نالهك نب ديز :مهنمو .ناطحق نب برعي نب

 :لاق .ةعبرأ مس الا اذه نوملاعتلا نينرقلا وذ :نادمحلا دمحأ نب نسحلا لاق .ريمح

 نب رايخلا نب ثراحلا نب كلام نب بعّصلا وهو ،جوجأمو جوجأي دس ناب مهوأ

 نب ديز نب بيرَع نب عسيمملا وه :نولوقي لجسلا لهأو) ،نالهك نب ديز نب كلام
 نب ديز همسا :نولوقي ةريحلا لهأو ةيرش نباو .هرصعل ةمدقتم ةجرد هذهو ،(نالهك

 نب ناديح هيلإ رهاص هنأو ،ةا ميهاربإ يقل هنأ مهتياورو ،نالهك نب ديز نب كلام

 .اهنم لزنأ بجويو بسنلا نم ةجردلا هذه ضحديو ،دزألا نب ونهلا نب سيقو نطق

 نب ردنكسإلا ناثلاو .نالهك نب ديز نب كلام دلو نم هنأ ىلوألا ةياورلا دّيؤيو

 .ةيردنكسالا ب يذلا وهو ،نينانويلا نم وهو ،رصم كلم ،فوسليف وهو ،شروليب

 نب ردنكسإلا وهو ،ماكحألا بحاص مجلا رصم كلم سمره دلو نم هنإ لاقيو

 ثفاي نب نانوي نب نطيل نب يمور نب نوطيم نب سدره نب سمره نب رصم نب شوليب

 طبري نب ةيمور نب نوجرس نب ةنوي نب شوليب نب ردنكسالا وه لب :لاقيو .حون نب

 .ال ميهاربإ نب قاحسإ نب صيعلا نب مقرلا وهو .رفصألا نب يمور نب ليفوت نب

 هرمع ناكو .ةنس ةرشع سمخ قرشملا ضرأو برغملا ىصقأ هيف غلب يذلا هكلم ناكو

 .مهرابخأ يف ليصفتلا ضعب فنصللا دروي انهو ،ريمح ةعبابت نع ثيدحلا قبس )١٦٤(

 .ةعرز نبا وهف ددس امأ .ددش :باوصلا )١٦٥(



 .ميكحلا سيلاط اطسرأ هبدؤم ناكو ،ةنس نيثالثو اتس

 نب رذنملا نب نامعنلا دج وهو ،ةريحلا كلم ،يمخللا ءامسلا ءام نب رذنملا :ثلاثلاو

 .يمخللا ءامّسلا ءام

 ةصاخ سابعلا نب هللا دبعو بلاط يبأ نب يلع نع ربخلا هب ىتأ يذلا :عبارلاو

 نب ددّس نب كلام نب هللا دبع نب بعّصلا وه :الاقف حايسلا نينرقلا يذ نع الثُسو

 مشج نب ةيواعم نب سيق نب ورمع نب لهس نب ديز وهو ،رغصألا ريمح وهو ،ةعرأ

 حص ناف ."أبس نب ريمح نب عسيمحلا نب نعأ نب ثوغلا نب لئاو نب سمش دبع نب

 لإ تبسن لا ةدا ،بكألا عبت دعب كلم يذلا هلف يلعو سابع نبا نع ربخلا اذه
 ربكألا عبت دعبكلم يذلا نإف حصي مل نإو .نينس سمخو نوسمخ يهو ،`"رانم يذ
 يذلا :لاقف ضرألا كلُم مل عمتجا نيذلا نع بلاط يبأ نب يلع لئسو .رانم وذ

 نينرقلا وذو ،دواد نب ناميلس نانمؤملاف .نارفاكونانمؤم :ةعبرأ اهلك ضرألا كلم

 دورمن نارفاكلاو ،رغصألا ريمح نب دّدَس نب ديز نب كلام نب هللا دبع نب بعّصلا همساو

 نب نادمه وه ،ريمح نم نادمه ىعدي نم ضعب لاقو .ربكألا عبت ديري هلعل ۔عّتثو

 .شعري رمش هلإ نولوقي نم ءالؤه نم ناكو .نينرقلا يذ نب نرقألا عبت نب ةلسوأ

 يذ نب ناسح نب دايز نب رغصألا نادمه نم نينرقلا اذ نأ ححصي رصن وبأ ناكو

 ظةفلتع ثيداحأ نينرقلا يذ يف هانركذ يذلا حيحصلا اذه دعب تعمس دقو .نيبعشلا

 عناصملا ێب يذلا نانويلا ردنكسإلا نأ ركذ ريمح ضعب نأ كلذو ةضقانتم أرابخأو

 لخد اغإو ،ايمرأ وه رضلا ةلاخ نبا بعصلاو ،هَمَأ وبأ نينرقلا يذ بعصلا دح وه

 اذ اورّيصف ،برقأ ردنكسإلا رصع يق هوأرو ،ايمرأ هوتظو رضخلا يف كشلا ءالؤه ىلع
 نب رباع نب جلاف نب ناكلم نب ايليإ همساو رضخلا وه امنإو رصعلا اذه يف نينرقلا

 .ذشخفرأ نب لاش

 .أبس نب ريمح نب :باوصلاو ،ريمح نب ًابس نب :() ي )١٦٦(
 نم ةعبابتلا نيب سيلو ٤٣٨(. ص مزح نبا رظنا) .فيرحت وهو ،راقم وذ :لوصألا يف )١٦٧(

 .ر اقم اذ ىع لدي
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 - بركيكلك :مهنمو -ريمح ةغلب روثلا وه نابتو - نابي دعسأ :ري ةعبابت نمو
 .حالف هجو هنأك حالف بركو ،هجو :ريمح ةغلب يكلكو

 لعافُم رهاعُمو ،ناَّسح ريسفت رم دقو .'“رهاعُم وذ وهو ،عّبت نب ناسح :مهنمو

 .اعضوم نوكي وأ ،هنيعب انرلا وهو ،رهَعلا نم

 نب يدع نب فوع نب ديز نب كلام نب ثراحلا همساو ،٦“حبصأ وذ :مهنمو

 لئاو نب سمش دبع نب مشج نب ةيواعم نب سيق نب ورمع نب لهس نب ديز نب كلام

 هيلإو ،أبس نب ريمح نب عسيمهلا نب نعيأ نب ريهز نب بيرع نب نطق نب ثوغلا نب

 يف هدادعو هيقفلا رماع يبأ نب سنأ نب كلام هيقفلا :مهنمو .ةيحبصألا طايسلا بسنت

 هوبأو ،ثيدحلا يوري ،كلام مع ،كلام نب عيبرلا ناكو ،شيرق نب ةَّرُم نب ميت ينب
 يذ نبا :مهنمو] ،ةحلطو نامثعو باطخلا نب رمع نع يوري رماع يبأ نب سنأ

 يب ىلع يدنكلا رجُح نب سيقلا ؤرما هدمتسا يذلا سلَع نب دثرم همساو "١[نَدَج
 ."ا"ا)دسأ

 ،ليحارَش نافيق يذ مساو ،برك يدعم نب ورمع هلتق يذلا نافيق وذ :مهنمو

 نب ديز نب ثراحلا نب - م"”نَدَج وذ وهو ح سلَع نب ليحارَش نب ةمقلع :لاقيو

 .ةمقلع همساو ،نَدَج وذ :مهنمو .رغصألا ثوغلا

 .(رهع) برعلا ناسل رظناو مسالا اذه حيحصت قبس دقو ،نهاعم :لوصألا ف )١٦٨(

 )١٦٩( ص مزح نبا رظنا) ،فيرحت وهو ،حبص وذ :لوصألا يف ٤٣٥(.

 حصيال اذهو ،سلع نب دثرم همساو :(ةحلط) دعب لوصألا فو قايسلا اهيضتقي ةفاضإ )١٧٠(

 .سلع وهو ،دسأ ب ىلع سيقلا ؤرما هدمتسا يذلا وه ندح وذو ،ريمح ةعبابت نع ثيدحلا نأل

 ٠/٢ ٢٩. يلكلا نباو ٥٣١، ص قاقتشالا )١٧١(

 وهو ،ندج يذ سلع نب نافيق وذ وهو ،ليحارش نب ةمقلع ٢٩٠/٢: يلكلا نبا ف )١٧٢(

 .نادملا برك يدعم نب برم نب ديز هلتق نميلاب نادمه ةنيدم نوبلاو ،نوّبلا كلم
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 ١ "ريبج نم كولل )

 همساو ،نَّرَي وذ :مهنمو .""شئاف وذ وهو ،رغصألا ريمح همساو ،عالكلا وذ :مهنم

 كلام نب فدرص نب خارمشلا نب ليلاي نب كيرش نب نزي يذ نب فيس هنباو ،رماع

 لوأ وهو ،رغصألا ريمح نب ةعرز نب ديز نب رماع نب باهش نب يلع نب حّبصأ يذ نب

 كلذ يفو هيرلا :تيمسف "رقبلا يصايص نم هلبق تناكو ،ديدح نم ًانانس لمع نم

 :لوقي

 قيع نرق وأ مسلا عيقن اهيف ءادرج ةدعص زهزهُ

 نب نامعنلا نب ثراحلا نب ريفع نب ةعرز نب ريفغ :نزي يذ نب فيس دلو نمو

 .ماشلاب ناورم نب كلملا دبع نامز ريمح ديس ناكو ،“'”فيس نب ديبع نب سيق

 .0"”ورمع نب ليبحرش همساو ،ةلهاله وذ :مهنمو

 نب ةيواعم نب سيق نب ورمع نب لهس نب ديز نب ري همساو ،نيَعُر وذ :مهنمو

 نب رّسعملا نب رعاشلا ؤ"سلَع همساو ،نَدَج وذ :مهنمو ،لئاو نب سمش دبع نب مشُج

 .ليق :اهدحاو ،لايقألا ظفل مهيلع قلطي نيذلا مه ريمح كولم )١٧٣(

 ،ريمح كولم نم سيل عالكلا وذف ءاطخألا نم ددع بسنلا اذه يفو ،لوصألا يف اذك )١٧٤(

 ديزي همساو ربكألا عالكلا وذ :نانثا امهو ٢٤٧/٢( ليلكإلا :رظنا) .عبت دعسأ داوق نم ناك اغإو

 ،روكان نب عفيمس همساو ،رغصألا عالكلا وذو ،عبت دعسأ داوق نم ناك يذلا وهو ،نامعنلا نب

 وذ همساف شئاف وذ امأ ،بعك نب ةعرز همساف رغصألا ريمح امأ ،نيفصب ةيواعم عم لتق يذلا وهو

 .مهبسن يف نوفلتخم ةثالثلا ءالؤهف ،بيرع نب ةَّرُم نب ديزي نب شلاف

 .ةنسألا ناكم حامرلا ف بكرت تناك اعرو ةةصيص :ادحاو ،اغورق :رقبلا يصايص )١٧٥(

 .(ناسللا)

 ص مزح نبا ةرهمجو ٥٣١، ص قاقتشالا يفام تبثأو ،فيس دبع نب :لوصألا ف )١٧٦(

 .باوصلا وهو ٦

 )١٧٧( ص قاقتشالا ٥٣٠.

 .فيرحت وهو ،سنع :لوصألا ف )١٧٨(
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 هعساو ،هيلإ بسني يذلا رغصألا أبس :مهنمو .،دعس نب ثوغلا نب ديز نب ثراحلا

 دبع نب مّشُج نب ةيواعم نب سيق نب ورمع نب لهس نب ديز نب بعك نب "ةعامس

 ريمح نب عسيمحلا نب نيأ نب ريهز نب بيرَع نب نطق نب ثوغلا نب لئاو نب سمش

 ،ماشلاب معاجضلا برح لإ ناسغ نب ديرد ههجو يذلا سيق :مغادلو نمو .ربكألا

 نب عالكلا وذ وهو بسن هيلإو رغصألا ريمح :مهنمو .ناسغ لبق اكو لم اوناك مهو

 .0ٍ“)ريهُر نب بيرَع نب نطق

 نيع :موق نم امإ .ءايشأ نم لاهش قاقتشاو ،لاهش ونب :ريمح نوطب نمو

 نم وأ) ،عابنإ هنأك ،ةلهَش ةلهك ةأرما :مهوق نم وأ ةقرزلا نود لّهَشلاو الهش

 :زجارلا لاق امك (ةجاحلا يهو ،ءالهشلا

 يئالهش تلحترا نقح ضقأ ل

 "“اءاديقلا ةدورلا باعكلا نم

 .ةعيثخ لتاق ،ساو وذ :مهنمو
 نَُل نم ،أكلم ًاكلَم مهانمظن اننأ الإ ريمح نم نميلا كولم ءاصقتسا نم انعنع مل و

 نإ هعضوم يق هارتس ام ،ايندلا كولم خيرات عضوم يف ،نزي يذ نب فيس لإ ناطحق

 .ريمحو نالهك دلو نم ،دزألا ق لبق نم نميلا ي كلملا ناكو . هللا ءاش

 ةريخلا نكست دزألا تناكو ،مخلو دزألا نب نيفصن ناكف قارعلا كلُم امأو

 اذإف ءالؤه نم ةرمو ،عالؤه نم نولمعتسي ةّرم اوناكف ،دلبلا كولم نوشغي اوناكو

 تبلغ امهف ظكللا ىلع ىرخألا نيتليبقلا ىدحإ تلتاق ،مجاعألا لبح برطضا

 يدزألا حاّضولا وهو ،شربألا ةعبلَج ىلع اوعمتجاو ،قارعلا كلُم افص تح ،تكلم

 .يئاطلا ةصيبق نب سايإ مهرخآ ناك قح ،قارعلا كلم يرع لوأ وهو ءابزلا بحاص

 .بعك نب أبس نبا وه ةعامس نأ )٢٩١/٢( يلكلا نبا يف (٧٩ ١(

 مالسإلا ف شاع يذلا رغصألا عالكلا يذ ريغ _ رغصألا ريمح وهو _ اذه عالكلا وذ )١٨٠(

 ٤٣٤(. ص مزح نبا رظنا) .ورمع نب روكان نب عفيمس :همساو ةيواعم عم نيفص يق لتقو
 )١٨١( ص قاقتشالا ٥٢٤.
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 ،حيلَس ىلع اوبلغتف ،ناَسغ مهيلع تلزن تح ،حيلَسل ناكف ماشلا كلُم انأو

 رخآ ناكو .مالسإلاب هللا ءاج تح ،أكلم نيثالث نم وحن مهيف يقبو ،ناّسغ اهتكلمو

 .ناسغ كولم خيرات ،خيراتلا ق مهئامسأب انيتأ دقو ،مهيألا نب ةلبج مهكلم نم

 رهش نب هللا دبع نب روصنم تنب ىسوم مأ اهمساو ،ايدهلا أ نيَعُر يذ دلو نمو

 نب فكني نب رفعي نب ةعيف نب حانجلا يذ رمّش نب ثراحلا نب بّوثم نب ديزي نب

 نب ديز نب نيع يد نب يري نب نادبع نب فكني نب برعأ نب مشغ يذ نب يدهف

 نطق نب ثوغلا نب لئاو نب سس دبع نب مشخ نب ةيواعم نب سيق نب ورمع نب لهس

 ."٨"أبس نب ريمح نب عسيمهلا نب نهأ نب ريهز نب بيرع نب

 ،يدنقرمّسلا ديمح وبأ :مهنمو .“”عتام نب بعك وهو ،رابحألا بعك :مهنمو
 عياب نم لوأ وهو ،“““لآلخلا ةملس يبأ داوق دحأ ناكو ،ميهاربإ نب دمح همساو

 .ةملس يبأ نم ةيفخ حافسلا

 .ريسفتلا بحاص ، ثدحلا عفان نب ماه نب قاَّررلا دبع :مهيلاوم نمو
 نب ليبحرش دلو نم ،رفعي نب نامعنلا همساو ، يريمحلا فرتغملا :مهئارعش نمو

 -دنملا ىلإ راس نيح يريمحلا شئارلا ةمدقم ىلع سنأ وذ ناكو _ سنأ يذ نب ورمع

 ،٨6“”يريمحلا لفون نب ىيحي :مهنمو .هيلع هرادتقاو هرعش ةرازغل فرتغملا نامعنلل لبقو

 :يرعشألا ىسوم يبأ نب ةدرب يبأ نبا يف لئاقلا وهو ادحأ حدعي املق ۔ءاجملا ريثك ناكو

 الالب هيلع حدتمال نف لاولل احدتم تنك ولف

 .ةليوط هل ةديصق ي

 .باوصلا فالخ وهو ،ريمح نب أبس :(أر ف )١٨٢(

 )١٨٣( ص مزح نبا رظنا) .فيحصت وهو ،عنام :لوصألا يف ٤٣٤(.
 .فيحصت وهو ،لالحلا :لوصألا يف )١٨٤(

 يمتني ناك هنأو ،رمعم ابأ ئكي هنأ ركذو ٧٤١/٢، ءارعشلاو رعشلا ي ةبيتق نبا هركذ )١٨٥(

 هتايبأ ركذو .ريمح نم هنأ ىعدا قارعلا يرسقلا هللا دبع نب دلاخ جاجحلا ىلو املف ،فيقث لإ ال وأ

 .ةدرب يبأ نب لالب يف
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 ام لق هنأل اغّرفُم يمس امنإو ،“"“”رعاشلا غّرفُم نب ةعيبر نب دايز نب ديزي :مهنمو

 نب ديزي رعش ديج نمو ۔&“ي ريمحلا ديسلا :هدلو نمو .هغّرف ااا ءانإ نم برشي

 :ارعش هلوق هيبأ نب دايز يق غرفم

 بّجكلا بجعأ نم يدنع ةركب ابأو اعفان و ا دايز نا

 ل ١ وفل انغ ش | مح ر نم ١ وقلُخ ةئالث ن ا

 "يرع همعزب اذهو لوم اذو لوقي امك ،يشَّرق اذ

 ؛درجدزي دئاق ۔٠0)ك رهش لتق يذلا (٩٨٨١0)قً با يد نب باب :ريمح لاجر نمو

 بحاص وهو ،سرفلا يقل موي يفقثلا صاعلا أ نب نامثع باحصأ نم باب ناكو

 نب ملس نب ''٨"براحص راد رخآ نم يذلا قاقزلا وهو ،ةرصبلاب يذلا باب قاقز

 ،هترسأو هيبأ نب دايز وجهي ناك مالعألا يومألا رصعلا ءارعش نم ،يريمحلا غرفم نبا )١٨٦(

 .ه ٦٩ ةنس يوت .ةيواعم رمأب هقلطأ غ دايز نب هللا ديبع هنجس

 عيشتي ناكو ،نيروهشملا يسابعلا رصعلا ءارعش نم ؛دمحع نب ليعامسإ يريمحلا دّيسلا )١٨٧(

 .ه ١٧٣ ةنس يتوت .مهحدم يق هرعش رثكأو تيبلا لآل

 فالتخالا ضعب فلتخت يهو ،ناغألا ةياورب تذخأ دقو ٢٧١/١٨، يناغألا يف تايبألا )١٨٨(

 .ناغألا ف ناثلا تيبلا ةياورو ،فنصللا ةيياور نع

 بأل مهلكام ىثنأ محر نم اوقلخ ةثالث الاجر نإ

 ٣٦٣/١. ءارعشلاو رعشلا ف كلذك تايبألاو

 ,ةرحلا يذ نب باب ٥٢٩: ص قاقتشالا يفام باوصلاو ،ةّرحلا يبأ نب بان :لوصألا يف )١٨٩(

 يذلا باب قاقز بحاص وهو ،صاعلا يبأ نب نامئع باحصأ نم ناكر ،كرهش لتق يذلا
 .كانه ربخلا ةمتتو ،ةرصبلاب

 )١٩٠( ص قاقتشالا ف كلذكو ،ةَّرلا يذ نب باب وه كرهش لتاق نأ فنصملا ركذ 6٥٢٩

 ص يرذالبلل نادلبلا حوتف يفف ةيخيراتلا رداصملا ف ءاجام فلاخي اذهو ٤٧٧ وه هلتق يذلا نأ

 يربطلا فو ،يدبعلا ماه نب راوس ١٧٦/٤، وخأ ،صاعلا يأ نب مكحلا وه كرهش لتق يذلا نأ
 ريثألا نبال لماكلا يفو ،يفقثلا صاعلا يبأ نب نامثع ٤٠/٣ .مكحلا وأ راوس هلتاق نأ

 .افرع هبسحأو كةفولأملا ءامسألا نم سيل (براحص) مسالاو ،لوصألا يت اذك )١٩١(
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 .ردّصلا يف ىربكلا ارعشلا راد ل دايز
 ،ةرواسألا نم افلأ نوثالثو ،ليف هعمو كرهُش ثعب رجدزي نأ :ةديبع وبأ ركذو

 ،فالآ ةثالث ف مهو ،نيرحبلاو نامُع نم هعم ربع نميف صاعلا يبأ نب نامثع مهيقلف

 ،كرهش نعطف ،نيعُر لصو ناكو ،برعلا ليف بحاص انأ :لاقو المج بان بكرف

 رشع ةثالث افوط ناكو ،كرهش “""ةقطنم نامثع ذخأف ،ركسعلا مزهاو ،هعرصف

 :رعاشلا لوقي كرهشو باب يفو .رانيد فلأ نيثالثب ةرصبلاب اهعاب ،رهوحباب ةعصرم كأربش

 اك رهش ىدرأ ةَّرلل يذ نب باب

 "“"كمرألا جاجعلا باتت ليخلاو

 ."٨“نيفص موي بلاط يبأ نب يلع عم لتق ،حاَصلا نب ةهربأ نب رمّش وبأ :مهنمو

 نم لعف وهف ،شرج قاقتشاو .شّرُجو ،كولمألاو ،"`“هنايلا :ريمح لئابق نمو

 :لجرلا ئس هب و رثكأ هشرجأو هُحَن اذا هش رجأ ءيشلا تشرج :مشوق

 ل ةظاحّو و ،شومخألاو ،ىرقُمو ،نامذَرو ‘كلام هماو ©`““فدّنصلاو ١١“ةشارُج

 نب عيمس :هاو ،نيفصب ةيواعم عم لتق يذلا عالكلا يذ طهر مهو . [ةظاحأ

 .طسولا هب دشام لك :قطنملاو ةقطنملا )١٩٢(

 يف الو يربطلا خيرات يف ال كرهش هلتقو باب ربخ دري ل و ٥٢٩ - ٥٣٠، ص قاقتشالا )١٩٣(

 نب باب نأ هيف ءاجو الوكام نبال لامكإلا ق باب ركذ درو دقو ،ريثألا نبا يف الو نادلبلا حوتف

 هنأ هيف ركذي ل نكلو ،زمرهمارو رتستب هعئاقو يرعشألا ىسوم يبأ عم دهش يريمحلا ةرحلا يذ

 ١٦١/١(. لامكإلا) .كرهش لتاق

 يفو ٢٤٩. ص محازم نب رصنل نيفص ةعقو يقو ٤٣٥، ص مزح نبا ةرهمج يف ربخ هل )١٩٤(

 .رش وبأ :باوصلاو ،رش نبا ٥٣٠: ص قاقتشالا

 نع فرع مسالا نأ ىرأو ،مسالا اذه لمحت نم ريمح لئابق نيب سيلو لوصألا يف اذك )١٩٥(

 كلذ ريغ وأ ناياد وأ نايقا وأ نماي وأ نيبأ :نوكي دق رخآ مسا

 )١٩٦( ص قاقتشالا ٥٣١.

 )١٩١٧( ليلكإلا رظنا) .كلام همساو فدَّصلا :باوصلاو قدصلا :لوصألا يف ٣٠/٢(.
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 ربكألا عالكلا وذ _ ديزي يأ - وهو ديزي نب رفعي نب ورمع نب روكان

 ورمع نب نابعشو “""“يعازوألا :مهنم ،عازوألاو مولكألاو ضعديمو ،"“ّيظاحول

 مهو ،نابعتش نب يلع :مهنمو .نوّيبعشلا مهو _ نيبعشلا وذ ناَّسَح همساو - سيق نب

 مهنم نكس نم لكف .نادْمَه يف هدادعو ،يبّشلا دبع نب ليحارَش نب رماع طهر

 اذإ نايلا ناذه كلذكو .َنادْمَه وهف ةفوكلاب ناك نمو ،يزيمح وهف ماشلاو نميلا
 .ريمح يف اولخد دالبلا يف نادمه تلق نإف ،نادُمَه يف اولخد ،دالب يف ّيريمح :تلق

 نفدو ،هدلوو وه يريمحلا ورمع نب ناسح هلزن نميلاب لبج لإ اوبسن مهإ لاقيو

 ليق برغملاو رصعب مهنم ناك نمو ،نوّيبعش :مه ليق ةفوكلاب مهنم ناك نمف يف

 نميلاب مهنم ناك نمو ،نوّينابعشلا :م ليق ماشلاب مهنم ناك نمو ،بوعشألا :مه
 .مهركذ روهشملا قارعلا ءاملع دحأ ،َيعشلا رماع ناك و ." :نيبعش يذ لآ :مه ليق

 نب ميهاربإ نب لضفملا همساو ،ثّدحلا يردلا ديعس وبأ :يبعشلا رماع دلو نمو

 :مهنمو .ةّيبعرشلا حامرلا بسنت هيلإو ،بّعرش :مهنمو .يشلا رماع نب لضفلا

 :مهنمو .روُضَحو ،نالو "ةزمحو ،عفيمُسلاو ،نالبجو ،““'ةعافقلاو ،ناولح

 يف مهو ،ةيلوحّسلا بايثلا بسنت مهيلإو ،لوحُسلاو ،ةميعنو ،"`"افف ينلا بيعش

 .نادمه

 .عّت دعسأ داوق دحأ وهو ،عالكلا وذ ٢٤٧/٢: ليلكإلا ف )١٩٨(

 ،دهزلاو هقفلا ق ماشلا دالب مامإ ناك ،دمحُي نب ورمع نب نمحرلا دبع وه :يعازوألا )١٩٩(

 6«لئاسلل)) باتكو ،هقفلا ف ©ننسل)) باتك هل عنتماف ءاضقلا هيلع ضرع كاه يفوتو توريب نكس

 ه ١٥١٧ ةنس يف رت

 )٢٠٠( ص مزح نبا هرهمج ٤٣٣.

 )٢٠١( يلكلا نبا رظنا) .ةعافقلا :باوصلاو ،ةعاضقلا :لوصألا ف ٢٦٨/٢(.

 .رخآ مسا نع ةفرحم اهارأو ،ةزمح ىعدي نم ريمح يف سيلو ،لوصألا يف اذك )٢٠٢(

 روضح لل هبسني يلكلا نبا نكلو ،لوحس لل ينلا بيعش بسن ٥٢٧ ص قاقتشالا ف )٢٠٣(

.)٢٧٩/٢( 
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 ةاورلا ضعب ركذي اميف - ةماميلا مف تناكو ،نارهز ًاضيأ ريمح نب كلام دلوو

 .توم رضح يف اهدادعو ،كلام نب نوطحألاو ،كلام نب رومعلا دلوو .باسنألاب

 .":هلك بّص :نامهد دلوف ،نامهُد :ريمح نب رماع دلوو :٠"""ريمح نب رماع

 .اهلك ملسأ :فلسلا ةعيبر همساو ،ريمح نب دعس دلوو

 .نيعُر يذ لآ ثراحلا دلوو ، ثراحلا :ريمح نب ورمع دلوو

 ريمح يف ددعلاو ؛ةلثاو نب كسكس ونب مهو ."-”كساكُسلا :ريمح نب ةلثاو دلوو

 نب ليبر تيب كساكُسلا ق تيب مظعأو ،اذه انتقو لإ ةرجشلا مهيفو ،كساكُسلا ق

 نم ءارُسَع ب يو .دمحأ نب رماع تيب مث ،ثٹئار نب دعس تيب مث نمحرلا دبع

 حور وبأ كساكسلا نمو .رفعي نب رفاعلا تيبو ،تيب ةشاعجلا فو ،تيب كساكُسلا

 .فسوي نب بشوح همساو ،هيقفلا

 .0ؤ٠0” رج باسنأ

 ديزي همسا عالكلا وذو ،“`”فلاحتلا :مهتغلب علكنلاو ،ربكألا عالكلا وذ :مهنمو

 وهو .[رغصألا] أبس نب ةعرر نب ددَّس نب ديز نب كلام نب فوع نب ":دعس نب

 نب لئاو نب سم دبع نب مشُجنب ةيواعم نب سيق نب ورمع نب لهس نب ديز نب بعك

 .ريمح نب عسيّمحلا نب رغصألا نمأ نب ريهز نب بيرَع نب نطق نب ناديح نب ثوغلا

 ،بيرَعو ،ديزو ،كلامو ،عسيمجحلا :مه )٢٦٧/٢( يلكلا نبا يف أبس نب ريمح دلو )٢٠٤(

 .سوأو ،ةّرُمو ،بركو ،ورمعو ،حورسمو ،لئاوو

 .ثوغ نب ديز نب كلام نب بص )٢٨٢/٢(: يلكلا نبا قف بصي بسن )٢٠٥(

 يف نوكي نأ لمتحيو ٤٣١(، ص مزح نبا) ةدنك نم يه كساكسلا ةليبق نأ روهشملا )٢٠٦(
 ي ريمح دادع يف تلخد ةيدنكلا كساكسلا نأ وأ {ميدقلا يف ةفورعم نكت مل مسالا اذم ةليبق ريمح

 .فنصملا نمز
 .لبق اهركذ أدب يلا ريمح باسنأ نع ثيدحلا فنصلا انه عباتي )٢٠٧(

 .مهتغل ي عمجتلا :علكتلا ٢٩٦/٢: يلكلا نبا قو ٥٢٥ ص قاقتشالا )٢٠٨(

 .نامعنلا نب ديزي ٤٣٤: ص مزح نبا ف )٢٠٩(
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 ديزي نب رفعي نب ورمع نب روكان نب عفيَّمُس همساو ،“"اارغصألا عالكلا وذ :مهنمو

 لثم وهف الإو ،"'ًامومضم هلوأ ناك نإ ،عَقمَس ريغصت عفيّمُسو .ربكألا عالكلا يذ

 ."'"ءاهدلاو ركلا نم لوعاف :روكانو .مهتغل يق مادقإلاو ةأرجلا :ةعفمّسلاو ،عدُيمَّس

 قارعلا رعاش لوقي كلذ يقو .ةيواعم عم نيفص موي لتقو مالسإلا عالكلا وذ كردأو

 :بلاط يبأ نب ىلع باحصأ نم

 ابشوَحو عالكلا اذ انلتق الف نصحم نب ورمع نب رقصلا اولتقت ناف

 ،غسُرلاب لصتي رفاحلا نطاب يف ميظُع :بّسوحلاو ،ًاضيأ ميلظ وذ بشوحو
 .٠""بشاوح :عمجلاو ،لاجرلا نم مخضلا ريصقلا :اضيأ بشوحلاو

 ءالجن نيع :مفوق نم نالعف وهو ،نالجُن ونب :مهنم عالكلا يذ لئابق :مهنمو

 كلذبو ،هنعط اذإ الت هلحأ حمرلاب لجرلا تلن :لاقيو .ةعساو يأ ،ءالجن ةنعطو

 تح لبج حفس وأ داو نطب يق رهظي ءام :لحنلاو لعفم يأ لجنم :حمرلا يمس

 لجَ ءالؤهو ،مسالا اذه اهعمجي تلا نم بورض :ليجلاو ،لاجن :عمجلاو .حيسي

 دعب رهظ هنأك ،لجنلا نم ليعفإ :ليجنإلا نأ ملعلا لهأ نم موق معزو .هلسن يأ ،نالف
 ناصغأ نم ذختت يلا ةميخلا نم ةّنَع قاقتشاو ،ةّنع ونب :مهلئابق نمو ."اهنوك

 .نّنَع :هعمجو هريغو رجشلا

 نب كلام نب يدع نب فوع نب دعس نب ورمع نب ةداوس نب لوُحّسلا ونب :مهنمو

 يف مهو ،ةّلوُحَسلا بايثلا بسنت هيلإو ،رغصألا أبس نب ةعرر نب دَدَس نب ديز

 هقفاقتشا نوكي وأ ضيبألا بوثلا :لحُسلاو ،لحُسلا نم لوُعف :لوُحَسلاو .نادمه

 عفيمس بسن يق فنصلا ركذ دقو ،رغصألا :باوصلاو ،ربكألا عالكلا وذ :لوصألا يف )٢١٠(

 ٤٣٤(. ص مزح نبا رظنا) .ربكألا عالكلا وذ وه ديزي نأ

 )٢١١( ص قاقتشالا ف كلذك وهو امومضم :باوصلاو حصيال الهو شأحوتفم :لوصألا ف ٥٢٥.

 )٢١٢( ص قاقتشالا ٥٢٥.

 )٢١٣( ص قاقتشالا ٥٢٦.

 )٢١٤( ص قاقتشالا ٥٣٣.



 .دربملا :مهتغلب ،لَحُسلاو .دًربع هدرب وأ هترشق اذإ ًالْحَس هلَحسأ ءيشلا تلحّس نم

 ليحَس طيخو وخرلا لتفلا :لخُسلاو .كنحلا نافنتكت ماجللا اتديدح :نالَحُسللاو

 نأل رحبلا لحاس ىمسو .هنع رشقام :زرألا ةلاحُسو .مل دض ليحُسلاو .لوُحسمو

 يف هددري ظيلغ قاهُن وهو ،لبحُسلا نم لعفم وهو ،لحلسم رامحو .هرشقي ءال

 .0"١“هتاف

 :ماسنأ ةرجش هذهو ،ريج باسنأ تضقنا

 نب ماشه .تلص نب دبع نب بهو نب راسو نب كلملا دبع نب رينلا نب رينُ

 سيقلا ئرما نب زيزعلا دبع نب ثراحلا نب ورمع نب رشب نب "بئاسلا نب دمحم

 مائر نب يمرضح نب كلام نب ىيي .اذو دبع نب رماع نب نامعنلا نب رماع نب

 .ىلصملا ."'“ىّرَقلا .ناديح نب ةرهم نب ىرمطضا نب يرمآلا نب رمقلا نب
 بعان ونب .بتغعلا .(تيرتَح) .يديعلاو مسا .ورمع نب دان نب رافغلا .ىكّسلا

 .رافظ نب ثراحلا .“ا“ةبصق نب رمعم نب هللا دبع نب (ليمج) .يهاد نب دجولا نب

 نب ده .مله دعس نب ةرذع نب ريثك نب هللا دبع نبا ةنض نب مارح نب ةعيبر نب حازر

 )٢١٥( ص قاقتشالا ٥٣٥.

 مزح نبا يف هبسنو سيقلا ئرما نب زيزعلا دبع نب براما نب ورمع نب :بئاسلا دعب لوصألا يف )٢١٦(
 اذكه :مزح نبا لاق مث .سيقلا ئرما نب ىَّرعلا دبع نب ثراحلا نب ورمع نب رشب نب بئاسلا نبا :وه (٩٥٤ص)

 فوع نب ةنانك نب فوع نب دو دبع نب رماع نب نامعنلا نب رماع نبا وه اذه سيقلا أرما نأ ىرأو هبسن يف ركذ

 .ةربو نب بلك نب روث نب ةديفر نب تاللا ديز نب ةرذُع نب

 ال بلك نم وهف يلكلا بسنب اف ةلصال ةفاضإلا هذهو ،ناديح نب .. ىجي نب :لوصألا يف دو دبع دعب )٢١٧(

 .دو دبع يلكلا بسن ةيام تلعح كلذلو .ةرهم نم

 )٢١٨( ليلكإلا ي ىرقلا بسن ٢٣٧/٢.

 قفتت انه للو - رمعم نب هللا دبع نب ليمج (٩٤٤ص) مزح نيا ةرهمج يفف .هومج رت نم نب ةنيب ليمج بسن ف فالخ ة )٢١٩(
 رمعم نب هللا دبع نب ليمج )٩٠/٨(: اغألا يلو .ةعير نب نُح ني ح سيض وهو _ نايبظ نب يربيخلا نب ثراحلا نب - رداصلل

 ريثك نب دبع نب ةَّض نب مارح نب ةعيبر نب ءزج نب سيق نب نايبظ نب نُح نب رمعم نبا :ليقو ،نايبظ نب ثراحلا نب

 مارح نب ةعيبر نب نُح نب نايبظ نب حابص نب رمعم نب هللا دبع نب ليمج )٣٦٦/١(: نايعألا تايفو لو .ةرذُع نب

 .ةرذع نب ريبك نب دبع نب ةّنض نب
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 نب دمح نب """(ماشه) .د .يل .ةشارإ . ورمع نب ملسأ نب دوس نب ثيل نب ديز
 نب رماع نب سيقلا ئرما نب زيزعلا دبع نب ثراحلا نب ورمع نب رشب نب بئاسلا
 نب ليبحرش نب . هللا لوسر ىلوم ،ةثراح نب ديز .فوع نب ةو دبع نب نامعنلا

 عب وهو - برك يبأ دعسأ نب رهاعُم يذ ناَّسَح نب عبت نب رغصألا دعسأ .بعك

 نب -ربكألا عبت وهو - نرقألا عّتث نب نأشلا يذ عبت نب بركيكلم نب -طس وألا

 ددّش نب شئارلا ثراحلا نب رانلا يذ ةهربأ نب شيقيرفأ نب شعري رمّش نب بركيمع
 ."""طاطلملا نب

 دعس .فوع .ابس نب ريمح نب كلام نب ةعاضق نب فاحلا نب نارمع نب نالوخ

 نب مرَج نب ةيجان هدح صوخلا نب بسار .ورمع هماو ،ميلس .ورمع .ةلثاو

 نب ةنانك نب رمنلا نب ميت نب ةعجشم نب دسأ نب هللا دبع نب مهف نب كلام .""نا

 لهس نب ديز نب بعك نب ةعامَّس همساو ،رغصألا أبس . هللا عبس ."""مَشُج نب سيق

 .دعس .عالكلا وذ وهو ،رغصألا ريمح ."مشج نب ةيواعم نب سيق نب ورمع نب
 .باحصإ .عفيألا .ناوسر .ةموايحلا .نوعرألا .صوصخألا .رسيألا .ةعيبر

 .هركذ مدقت دقو هبسن ركذ داعأ )٢٢٠(

 ريح ةرجش نع ثيدحلا عبات فنصملا نكلو ،أبس نب نالهك ركذ :ناونع هدعب ركذ )٢٢٠١(

 .دعب هعضوم لإ ناونعلا تلقنف

 .ةعاضق نب فاحلا نب نارمع نب ناولح نبا وه نابرو ٤٥١ ص مزح نب ةرهمج )٢٢٢(

 منغ نب مهف نب كلام :يسودلا بسنو ،يسودلا مهف نب كلام سيل اذه مهف نب كلام )٢٢٣(

 .دزألا نم ،©بعك نب نارهَل نب هللا دبع نب ناثدع نب سود نب

 نب ريهز نب بيرع نب نطق نب ثوغلا نب لئاو نب سمش دبع نبا :رغصألا أبس بسن ةمتت )٢٢٤(

 ٤٣٧(. ص ةرهمجلا) .ريمح نب عسيممحلا نب نعأ نب ثوغلا
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 ابس نب نالهك ركذ
 .تبلا نم وأ سانلا نم ،لُهَكلا نم نالهكو

 ديز دلوف ،نالهك نب ديز :ناطحق نب برعي نب بجشي نب أبس نب نالهك دلو

 :ةسمخ نالهك نب ديز نب ددأ دلوف .ديز نب 0ادّدأو ديز نب كلام :نالهك نب

 دقو- أبس نب رعشألا نإ لاقيو ،رعشألاو ،ابيرَعو ،ةّرْمو -جحذم وهو- ًاكلامو ،اَيط

 .")نالهك نب ديز نب ددأ ونب ءالؤهف -مدقت اميف هب انيتأ
 مْخَل :هدلو نمو ،نالهك نب يدع :هل لاقي ادلو دلو نالهك نأ ضعب ركذ دقو

 دلو نم نإ لاقيو .نالهك نب يدع نب كلام نب ديز نب ورمع ءانبأ ،ةلماعو ،ماذُجو

 ،نالهك نب ديز نب كلام نب تن نب ثوغلا نب ورمع نب رعشألا :نالهك نب ديز
 نإ ،هيف رظانلل نعمأ نوكيل فالتخالاب انيتأ دقو .كلذ فالخ ىلع ةحيحصلا ةياورلاو

 .لاعت هللا ءاش

 نبا رظنا) .ديز نب بيرع :باوصلاو ،باسنألا بتك يف ام فلاخي اذهو :لوصألا يف اذك )١(

 رايخلا :ديز نب كلام دلو :ةرهمجلا ف بسنلا ةمتتو ٣٣٠(، ص مزح نبا ةرهمجو ٦١/١ يلكلا

 .دزألا وهو :ددأ :ثوغلا دلوف ،ثوفغلا :تبن دلوف .تبنو

 نب ديز نب ددأ :وه ديز نب ددأ بسنو دزألا وهو ،ثوفغلا نب ددأ ريغ اذه ديز نب ددأ )٢)

 ،ئط وهو ،ةمهلجو رعشألا وهو ،تبنو قرم :هدلوو نالهك نب ديز نب بيرع نب بجشي

 مزح نبا ةرهمج رظنا) .ديز نب ددأ دلو نم سيل بيرعف ،ةسهال ةعبرأ مهو ،جحذم وهو كلامو
 .( ٣٢٩٧ ص
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 ميحرلا نجرلا هللا مسب

 هدلو راشتناو ددأ نب ءىّط رابخأ

 ةليقث ءاي تراصف ءاي واولا اوبلقف ،واولا هلصأو ،ءاط نم ءيط لصأ :ليلخلا لاق

 نم لوأ هنأل نيط ءىّتط يَمُس امنإ :لوقي يلكلا نبا ناكو .يوط :هيف لصألا ناكو

 اهيوطأ رئبلا تيوط كلذكو ،ايَط هيوطأ ءيشلا تيوط :لاقيو .لهانلا ىوط

 ."ى وُطلا :تيمس هبو ،ةراجحلاب

 نب ةمهلُج وهو ،لهانلا ىوط نم لّوأ هنأل نيط يّمُس امإو ،ةمُهَلُج :ءىتط مساو

 وه :ضعب لاقو .ناطحق نب برعي نب بًجشي نب أبس نب نالهك نب ديز نب ددأ

 اذه كلذكو .نالهك نب ديز نب بيرَع نب بجشي نب ديز نب ددأ نب ةمهلج

 .ةدنك بسن يي فالتخالا

 داوب ،ددأ نب كلام نب دارُم هيخأ نباو وه ددأ نب ةمهلُج وهو -ءىنط ناك :لاق

 احيرص نبل هاقسو همركأو هلزنأف ،فيض ءيطب لزن هنإو ،فيرط هل لاقي نميلاب

 عىّبط نم جرخ فيضلا نإو ،هلثم ليللاب "هقبغ مث معطلا بيط ،ةوغَّرلا ريثك
 لاقف ،ةموهر الو هل معط ال اقيقر انبل هاقسف ،كلام نب دارُم هيخأ نباب لزنف
 نبل طق تيأر الو ،هلثم تبرش ام أنبل نوقسف ءالؤه مكنوخإب تلزن ينإ :فيضلا
 معط الو ةوغر الو اف مَّسَد ال اقدجوف مكنابلأ تقذو ،هلثم - انولو ًامعط - أبيط

 قرشم مهلبإ نوحرْنسَي مهف ،يداولا ىلعأ يف مهنأل :لاق ؟ىرت كلذ مل و :هل اولاقف

 كاهفالخأ ًردتو ،اهئأبلأ وفصتو ،اهتنوخس َسحتف ،سمشلا اهفاطعأ برضتف سمشلا
 &“دَّرَصلا اهرابلتساو سمشلا احلابقتسال ،اهفالخأو اهدولج ىقنتو ،اهابلأ بعط بيطيو

 )٣( ص قاقتشالا ٣٨٠.

 )٤( .(ناسللا) .يشعلاب برشلا :قوبغلاو ،يشعلاب هاقس :هقبغ

 )٥( .دربلا ةدش :دصلاو :در صلا
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 عفتنت الف اهاطعأ يف دوعت تح سمشلا اهريدتستف مكيشاوم متنأ نوحرْسَئو
 دق انإ ًجعاي :لاقف هدلو ف ءىط ىلإ دارم لحرف .مكتوخإ “اوبقعتساف ،اهاعرع.

 .الاومأ حلصو انسفنأ انيلإ عجرت انوبقعأف ،انلاومأ ف ررضلا انيأرو ،“اانلوَش انيوَتحا

 راعشأ اولقانتو ،ربادتو حالت امهنيب عقوو .ال :ءىّط لاق .ًرضو دْهَح اهّسم دقف

 نب دارُم دلو دحأ لاقف ،قارعلا ةاور نم دحأ اهدشني مل و ،ةّيماشلا خسنلا يف اهنظأ

 :كلذ يي كلام

 اوبقعأف انناوخإ ُمتنك نإ

 بهْيعغ موي ءاج نإ مُكبقغُ

 اوبكنت الو قحلا اولبقا مث

 بلغيف هرونو لعي ُنحلاو

 بّضغُم ميضم هوكشي مضلاو

 برهي عانقلا تاذ نم لاو

 لاقف ءىط نب ةرطف نب ةّيح هباجأف

 دعب ل ةوخال مكل انإ

 دي يف نكو فك توتسا امو

 ددهتلاب سيل نادتلا نإ

 “دعلَجَلا ةبس ياي او
 :كلذ يف دارم نب رعاش لاقو

 اوفصنأف انتوخإ متنك نإ

 .ءالا ضوح لوح لبإلا كربم :نطَع ج ناطعألا )٦(

 رخآ لإ ىعرم نم تلوحت اذإ لبالا تبقعأو.ىعرملا ف برانتلا مهيلإ اوبلطا يأ:مهوبقعتسا )٧(
 .(ناسللا) . لوادتلا :بقاعتلاو

 .(ناسللا) .اهعرض عفتراو اهنبل فخ لا ،قونلا نم :لوشلاو ،ههرك :هاوتجا )٨(

 .(طيحلا سوماقلا) .برحلا يف ةعرسلا :ةدعلجلاو ديدشلا بلصلا :دعلجلا )٩(
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 فلك أ موي ءاج نا مكفصنل :

 فرعي يسآتلاب ءاخإلا نإ

 ُفنأي راملا تاذ نم لاو

 لع نم اناتا نم انوخإ سيل

 لوأ نم انل ناك ام بلطي

 لزنم نم ةرئاج هطحت

 لطلصن بورحلاب انورهاجف

 لجعألا كاله قح اهرحب

 يداولا نم جرخ ،مهنيب رشلا عوقوو افتلا ءىّيط ىأر املف :يدع نب مثيهلا لاقو
 :لوقي أشنأف انهاك ءىّط ناكو ،“ )لهب هل لاقي ًالبج اوعطق تح هدلو يي

 الهب لابج كنع غَوو ضما

 الهأ َتبصأو الهف تكرت

 اليَس اضرأ يلا لع قح
 :برعلا هيف تلاق يذلا قيرطلا وهو ،لبجلا راد يف ،ناريو هل لاقي قيرط يف ذخأ مث

 وهو - كلام نب ؤ"دلج نب ةلغ نب ورمع نب بعك نبا [وهو] ""لبغَر ملكت ال

 .هنبأ دقو ،(ب) يق ءاجام قايسلل قفاولا باوصلاو ،دارم نم رعاش لاقو :(أ) ف )١٠(

 نب نسحلل برعلا دالب باتك رظنا) مسالا اذهب ناتَّرَح امهو ،بوعلا رارح ىدحإ :لم )١١(
 .(ةيشاحلا 6١٥، ص ناهفصألا هللا دبع

 )١٢( ص مزح نبا ةرهمج :رظنا) .لبعز :باوصلاو ،فيحصت وهو ،ليعر :لوصألا ق ٤١٦(
 ثراحلا :ددأ نب ح جحذم وهو _ كلام نب دلج نب ةلُع نب ورمع نب بعك دلو :هيف ءاج دقو

 .لبعزو

 نب دلج نب ةلع نب ورمع نب بعك :بسنلا باوصو :فيرحت وهو ،ةلخ :لوصألا يف )١٣(

 .كلام
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 .عوجرلا أثّيط نولأسي جحذم نم سانأ ق ""[ءاج] ىىّيط يحأ نبا ددأ نب جحذم

 تّرم تح موقلا َفكف .نيعظ رغ ح ةنيعظ رت ال :لاق قيرطلا لبعز طّنسوت اًّملف
 لاقي داو يف ءىّيط ردحنا مث :مثيحلا لاقو .الثم تبهذف .لبعز ْمَلكَب ال :اولاقو .هّئيعَظ

 باتع ال ،بايإ ال باهذ باجره ،باجره :ءىّيط لاقف .ةماهتب ،““باجرحلا :هل

 .باتع دعب
 ءىّنط لحتراف .هموقل ًامغارُم ،لحارلملا هطل اتَيط يّمُسف عوجرلا نع ءىط عنتما غ

 زاجف ،هدلوب امدقتم ،يداولا قيضم لإ ءىّيط ىهتنا اذإ تح ،دارُم فلختو ،هتهُجول
ًّ 

ّ . - 

 نع فلغتو ،دارُمو ءىّبط نيب قيرطلا تدسف ،يدارولا ىلعأ نم ةرخص هللا ضق ارئاس

 نب رهاز دلو يق اوبستناف ،ىضرو ،لودئو ،نايبظو ،“مَعنأو ، ىلعأ :هدلو نم ءىّنط

 دنع دارم لاقو .ةقيض :عضوملا كلذ برعلا تسو ،دارم نب “"”نابثوع نب رماع
 :عىّتط نع هفارصنا

 ىسأام ئيط ىسآ ناك ول

 اسح اريط رُجزي - ًابرتغم

 اسأب فيرط لهأ يف ناك ول
 :ئّيطل مثيلا دشنأو

 ىسني ثيدحك ادارُم لعجا

 ٥ 23 )١٨) ى و ع . , َيَح لكل

 .قايسلا اهيضتقي ةفاضإ )١٤(

 نب رماع هركذ دقو ٢١٥(. ص بوعلا ةريزج ةفص) .ةشيب نم بيرق عضوم :باجره )١٥(

 .(باجره :توقاي مجعم) هرعش يق ليفطلا

 )١٦( ص مزح نبا) .معنأ :باوصلاو ،فيرحت وهو مينأ :لوصألا يف ٤٠١(.

 )١٧( ص مزح نبا رظنا) .ناثيوغ وأ نايثوع وأ نابثرغ وأ نابثوع وهف فالخ مسالا اذه طبض يف ٤٠٧(.

 مسا بيرظو ،ىسني بيبحك ابيرظ لعجا :(ًأجأر توقاي مجعم يف لوألا تيبلا ةياور )١٨(

 .نالبجلا لبق هيف اولزن يذلا عضولا
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 َنِإ مث .هلبإ حّرسو ،اه كانه ماقأف "نضح ةيحانب ارئب ىتأ تح ئّبط ىضمف :لاق

 ىرق نم ةيرق اوباصأ دق مهأ هوربخأف «ئط لإ اوعجرف «يعرلل مغ """ىشتتا هدل
 .اه اوماقأف ضرألا نم ءاضف ىلإ ،كلذ ءارو ىلإ اورشتناف ،"'ىليلخإ :اف لاقي داع

 جايه باهذ ناك املف .ماقأف مهلبإ ف برضف ،""بشحخأ َبزأ لمج لبقأو :لاق

 .عجر مث ،لبإلا ف برضف ًاضيأ لبقأ لباق نم ناك املف .هنطو لإ مهنع عجر لبإلا
 ،رمتلا ""”ليكاثع هربوو همانّس يف اوأرف ،هتداع ىلع مهدواع ثلاثلا ماعلا يف ناك املف

 ،بصخغخ ناكم نم ءيجيل ريعبلا اذه نإ :هدلول ئيط لاقف ،ىونلا هرعب ينو

 فرصلا اًّملف .هبلط يق مكنم نالجر بكريلف ،هدالوأ هعبتو تفرصنا اذإف ،"“هورظنأ

 ئط نب ثوغلا نب يؤل نب ةماسأ هرثأ افقو ،هعبت الإ هدلو نم ءيش قبي مل ريعبلا

 ءاسملا قح هعم نايعرّيو راهنلا ىعري ناكف ،نيلمج ىلع ءيط نب ةرطف نب ثراحلاو

 ىضمف .دصقلاو ليبسلا اهب املعل "“مارآلاو ىوُصلا نالعجيو ،هعم نايضعو ىضم م

 ظعرذأ ةسمخ امهضرع هاعارصم ديدح نم باب هيلع ناكو ،"`”أَجأ باب لخد تح

 ضرع هغلب نيح ،عرذأ ةعست هلعجف بابلا عّسوو .،ناورم نب كلملا دبع هعزنف

 هب أي نأ بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا ىلع “"ّيئاطلا ماح نب يدع نب حاّمرطلا

 .(توقاي) .دجب ىلعأب لبج :نضح )١٩(

 .(ناسللا) .يشنو ىّشنتو ىشنتسا :اهلثمو ،اهش يأ ةبيط ةحئار هنم ىشتنا )٢٠(
 .(نادلبلا مجعم) .لخن هيف دسأ بل بعش :ىليلحإ )٢١(

 )٢٢( (ناسللا) .ظيلغلا نشخلا :بشخألاو ،هجولا رعش ريثك :بزأ لمج .

 .بنعلا نم دوقنعلا ةلزتعب لخنلا يف وهو :لوكثع ج رمتلا ليكاثع )٢٣(

 .هولهمأ :هورظنأ )٢٤(

 .مَرإ عمج مارآلا اهلثمو .قيرطلا يف ةمالع نوكي رجح :ةّوُص ج ىوصلا )٢٥(
 .دجن ىلعأب ،يطالبج :ىملَّسو أجأ )٢٦(

 نب مكحلا نب ميكح نب حاًّمرطلا )٣٥/١٢(: يناغألا ق يجراخلا رعاشلا حامرطلا بسن )٢٧(

 نب حامرطلا وهف ربكألا حاًّمرطلا امأ ،رغصألا حامرطلا وهو ئيط نب ثوغلا نب ورمع نب ... رفن

 ٤٠١(. ص مزح نبا) رعش هلو ربيخ نب هللا دبع نب يدع
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 ."“ًانصح هئواني نم ضعب هلعجي نأ كلملا دبع فاخو ،نيلبجلا

 ،(نويعو) لخنو نيصح نصجخ اه اذإف ،هعم الخدف أجأ باب لمجا لخدف :لاق

 ارظنو الاجف .لخلا "“فينارك ىطغ دق رمتلا اذإو ،رفّس اه سيل ءالخ ضرألا اذإو

 ئيط امنيبف .نيلبجلا لزن قح هدلو عيمج يف ئيط لحرف.هاربخأف ئيط لإ افرصنا م
 حون نب ماس نب رباع نب سيدُج اياقب نم لجر لبقأ اذإ هدلو هعمو سلاج موي تاذ

 نُم :ئيطل لاقف ،رافغ نب دوسألا هل لاقي ،قفألا دسي نأ داك دق ،قلّلا دّتمُم

 مكب تلعف الإو يدالب نم اوجرخا !؟يئابآ نم يئاريمو ێمورأو يدالب مكلخدأ

 تنأ تلَّحَت لب ،دحأ اهيف امو اهانلخد دقلو ،اندالب دالبلا :ئط لاقف .تلعفو

 :ئط هل لاقف .ليعافألا مكب تلعف الإو اهنم ًرُجُرختل :لاقف .اهَيعَداف لخن

 نب دعس نب ةجراخ نب بدنب ئيط لاقف .رابلا فرصناو ،لعفف .الَجأ انل برضاف

 ،علسي تنب ةليدج :نورخآ لاقو ،ريمح نم .عيفش تنب ةليدج همأو ،ئيط نب ةرطف

 نب ةرطف بسني اهيلإو ،ةليجب تخأ ،رامنأ تنب ةليدج :اولاقو ،توم رضح نم
 :همأ هل تلاق .كتمركم نع لتاق ،يباي :ارثؤم مركم بدنجل ئط ناكو ."ئيط

 هتصصخ امنإ ڵكحيو :لاق .لعفيال ةللاو ال ،لتقلل يبا ضّرعتو كينب َنكرتت ال كلاب
 «")سيحلا هل ئبخييو ،هتوخإ نود ابدنج بحم ئط ناكو :لاق .هيلع تبأف .كلذب

 تلخبو هتفلاخف ،عئط هرمأ نيح يداعلا هقحل نأ سأ هيلع تبأ املف 8بيطلاو ماعطلاو

 .لجرلا كَّنود ،ورمعاي :لاقو ،عئط نب ثوغلا نب ورمع كلذ دنع عئط رمأف ،اهنباب

 ديزي مايأ ف كلذو ،يدع نب حامرطلا وه ئط يلبج لإ ءوجللا نيسحلا ىلع ضرع يذلا )٢٨(

 .بابلا عسوف كلملا دبع ءاج مث ٤٠٦/٥(“، يربطلا) ،ةيواعم نب

 .(ناسللا) .ةلخنلا عذجب قصتلملا ظيلغلا ةفعسلا لصأ :فانركو فانرك ج ،فيناركلا )٢٩(

 .كسفنل رمألا تيعدا :تلح )٣٠(

 دعس نب ةجراخ :ةرطف نب دعس دلوف ،دعس :ةرطف دلو ٣٩٩: ص مزح نبا ةرهمج يي )٣١(

 .مهمأ لإ اوبسن ،ةليدَح :هدلول لاقي

 .(ناسللا) .طقألاو نمسلاو رمتلا نم ذختي ماعط :سيحلا )٣٢(
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 ئيط نب ةرطف نب دعس نب ةجراخ نب بدنج يحأ شةجراخ نب ةرمضل لوقي كلذ دنع ورمع أشنأف
 :ارعش

 ُمتينغتسا اذإ نأ ةيضقلا يف له

 ةَرم دئادشلاب دئادشلا اذإو

 &۔ م
 اف ىعدأ ةهيرك نوكت اذإو

 ێمافإو ةّيضق كلتل ابت

 اهلهسو دالبلا يعر بدنج و

 انيب ةاش نأ ةليللا نمو

 ٥ رس ب ل اغًصل ١ مكُدَج 5 ١ ذه

 ُبذكيال يذلا كبحاص كوخأو

 ُبنجألا ديعبلا انأف متنمأو

 برقألا بيبحلا انأف ُمكْتجشأ

 ُبُدنُح ىعدي سيلا ساحُي اذإو

 ُبَحعأ ةّيضقلا كلت ىلع مكيف

 بدحألا لحلاو ةنولا يو

 بلغ كلاو اهينرقب يدّف

 "بأ الو .كاذ ناك نإ ظل ء ال

 :لاق .ضرألا هجو ىلع راد مركأ هذه :ئط نب ثوغلا نب ورمعل ئيط لاقف :لاق

 :لاق .كل كلذ :لاق - نيلبجلا عي ،ُقح امهيف بدنج دلول نوكيال نأ الإ ،لعفأال

 :لوقي وهو ابطر "''فرتخي هدجوف يداعلا بلط يف ثوغلا نب ورمع ىضمف

 ادعاق كانَج نجأ يئطأطت

 ادعاص ورتي كلمح ىرأ لام

 :(أرمَع رصبأ نيح) يداعلا لاقو
 هَرثَأ تبصأ يّظلا َبلاطاي

 هرطَح ديصل مرحت م تنأ نإ

 هرذن ا نإ ايمار مار فصن أ

 يداعلا لبقأف :لاق .قارعلا ةاور دنع رعشلا اذه بصأ ملو :يدع نب مثيهلا لاق

 .فالتخالا ضعب عم (ًأجأ) نادلبلا مجعم يف تايبألا )٣٣(

 .(ناسللا) .هانتجاو همرص :بطرلا فرتخا )٣٤(
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 ."“ةّيرافغلا :اف لاقي يلا يهو۔ماظع لاصن هل ديدح نم باّشُنو ديدح نم سوق هعمو

 لاق .“”كّفياس تئش نإو ،كُتيمار تئش نإو ،كتعراص تثش نإ :ورمعل لاقف
 سوق تناكو .اهرسكأ يلإ :لاق .اسوق كعم ىرأ :لاق .لإ بحأ عارصلا :ورمع

 [يداعلا] َظف ،لبجلا حفس لإ ام ىوهأف .""اهَدش ءاش تمو اهعلخ ءاش تم ورمع
 كلذ ىأر اًّملف .اهرسكف ،لبجلا ىلإ هلاصنو هسوقب يداعلا ضرتعاف ،اهرسك دق هنأ

 دوسألا ركذف .يلإ بحأ يمرلاو كسوقب نعتسا :لاقف كاهبُكرف هسوق ذخأ ورمع

 لاقف .هبلق قلفف .ورمع هامرو .ًالثم تبهذف ،"“هب ري اموي َرَي نم :لاقف مسسّطب هتردُع
 يبرغ يقرش :لاق ؟يه نيأ :هل لاق ."هيداع نوكأ نأ امأ :هسفنب دوجي وهو دوسألا

 .تام ىتح كلذ ددري للط ،للط ،للط

 :لوقي وهو ثوغلا نب ورمع فرصناو

 اراروزا هنع بدنج تيأر ل يداعلا سراحلا تلتق

 ارادخا ردحني نيدلا ىلع :يرجي نيعلا عمدو :هل تلقف
 ٤.0) )راشعلا بلتحاو ليذلا خرأف هنم ثرذاح يذلا 5 7 أ

 امب اولزنف ،ىملَّسو ًأجأ اّيمُسو نيلبجلاب نيحلا كلذ ذنم هدلوو خئيط ماقأو

 جراخ ىرف اضيأ محلو .)مهدالب مويلا امهف نيلبجلا عط دلو رارق راصو ۔اونأمطاو

 وهو ،ةيراقعلا :لوصألا يقو .رافغ نب دوسألا وهو يداعلا مسا لإ ةبسن :ةيرافغلا )٣٥(

 .فيحصت وهو ،كتقباس :لوصألا يفو .كتزرابو فيسلاب كتبراض :كتفياس )٣٦(

 .حصأ هنأل نادلبلا مجعم يام تبثأو ،اهَدر ءاش مو اهلعج ءاش تم :لوصألا ف )٣٧(

 هيف بسن دقو ،رخآ موي يف هءازج قلي أموي ردغ نم دارأ ٦٠/٢ ناديملل لاثمألا عمجب )٣٨(

 .رخآ لجر لإ لثللا

 .ةرابعلا ێعم حضتي الو ،امقداع :لوصألا ف )٣٩(

 .ءارشع ج لبإلا نم راشعلا )٤٠(

 دروأو ربخلا ةحص يف توقاي كش دقو ، فالتخالا ضعب عم ،(ًأجأ) نادلبلا مجعم يف ربخلا )٤١(
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 ثوغلا ونب نيلبحلا ىلع بلاغلاو ،ةليدَّج بل اجراخ ىرقلا نم مهلام رثكأو .نيلبجلا

 :ارعش كلذ يق ئيط نب ثوغلا نب يؤل نب "ةماسأ لاق .ئيط نب
 لايللا يف انيقبام اجأو ىملَس نطب قرافُئال انفلح

 لاهّنلاب اهنم ثوغلا حاطو ثرغ نبا انلزنأ بعشلا ثيح

 ي س ّ

 لاصّنلا كَمَر “”هّريتق نأك مهسب يداع بلق انيمر

 ،لجر ةئامسمخ هدلو دلوو هدلو غلب نأ ىلإ رمعو شاع دق دَدُأ نب ئيط ناكو

 ئطل يدع نب مثيهلا دشنأو 6 ط نب ثوغلا نب ورمع نب لغ نب نامالس هكردأ ىح

 :كلذ ي ددأ نب

 انيلأست كلذ نع تنك نإ انيّتنامّلا موقلا نم انأ

 انيبّضاغُم انقرفت مث نيح “"بيّرظب انيوي دقو)
 ("`انيبأ ونب َميضلا انماس ذإ ٤) "نوطَش ال تناك ةن

 .ةليدج ونب مه ةرطفو ،ئيط نب ةرطفو ،ئط نب ثوغلا :نيلجر نم تقّرقتف
 ١ ُ ِ ّ ِ . . ه ىو _

 .ءىِط نب ةرطف نب دعس نب ةجراخ نب بدنج ونب مهو ،نوفرعي اهو ،مهمأ ةليدجو

 .هيف .كشلا ىلإ هوعديام

 .(ًأجأ) نادلبلا مجعم يفام تبثأو ،ةماس :لوصألا ف )٤٢(

 .عردلا قلح ريماسم سوؤر :ريتقلا )٤٣(

 يف طقاس تيبلا اذهو (توقاي) .نيلبجلا اهوزن لبق ئط هلزنت تناك عضوم :بيرظ )٤٤(

 .فيحصت وهو ،فيرط :(ب) يفو (ج) و (أ)
 .جوعأ ليوط :نوطش حمرو ،رعقلا ةديعبلا :رابآلا نم :نوطشلا )٤٥(

 تايبأ يف ةدايزو تايبألا ضعب يف صقنب (أجأ) نادلبلا مجعم يف تايبألا هذه تدرو )٤٦(

 :يهو ضعبب اهضعب طابترال دوجأ نادلبلا مجعم ةياورو ،ىرخأ

 انلبقأ تمث - انيح دالبلا يف انبرض دقو - انيلأست كلذ نع تنك نإ - انيناميلا موقلا نم انإ
 .انيعم اعساو ءامو افير - انيش اميف مويلا انعقو دقو _ انيبأ ونب ميضلا انماس ذإ _ انيرجاهم
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 غ ٣
 ددا نب ىبط دلو بسن

 نب ثوغلا دلوف ،"ءىّيط نب ةرطفو ءءىط نب ثوغلا :نيلجر ددأ نب ءىط دلو

 نب ورمع دلوو .ثوغلا نب يؤل نب "ةماس :يؤل دلوف ."ولو ،أرمَع :ءىّيط

 ورمع ونب ءالؤهف .ْءىنهو ،نالوبو ،مرَجو ،لَعو ،ناهبَت همساو ،نادوسأ :ثوغلا

 .ءىّتط لئابق رثكأ تقّرفت مهنمو ،مهيف ددعلاو ،““ءىط نب ثوغلا نب
 دعس دلوف .دعس دلو ي ددعلاو ،ةَّحو ، ثراحلاو ،ادعس:دلوف ءىتط نب ةرطف امأو

 نب بدنج :ءىط نب ةرطف نب دعس نب ةجراخ دلوف ،دعس نب ةجراخ :ةرطف نب

 .ةجراخ نب ةرمّضو ،ةجراخ

 نب بدنج ونب مهو ،ةليدَج ونب :ةرطف نب دعس نب ةجراخ نب بدنج دلو نمف

 .نوفرعي ام مهو ،اهبسن ىضم دقو مهتأ ةليدج و ،ئيط نب ةرطف نب دعس نب ةجراخ

 ،ثوغلا نب ورمع نب لَعُت ونبو ،ثوقلا نب ورمع نب ناهبن ونب :ثوغلا لئابق نمو

 نب ورمع نب نصغ هعساو ،نالوب ونبو ، ثوغلا نب ؤرمع نب ةبلعث همساو ،مْرَج ونبو

 نب ورمع نب سبس ونبو ،""لَعث نب ورمع نب ئنه ونب :مُهوطب نمو .ثوغلا

 دلو امأف .ثراحلاو ،ٹثوغلاو ةرطف :ددأ نب ئط دلو ٣٩٨(: ص) مزح نبا ةرهمج يف )٤٧(

 .هاوخأو هوبأ لحر ذإ مهيف ماقأف ،هلاوخأ اوناكو ،ناديح نب ةرهم ف وهف ئط نب ثراحلا

 .ديزيو ،دوُس ابأو سيقو كيلو ،أارْمَع :ئيط نب ثوغلا دلو )١٩٧/١( يلكلا نبا ف )٤٨(

 .ةمامأ :ثوغلا نب يؤل دلو )١٩٧/١(: يلكلا نبال نميلاو دعم بسن يف )٤٩(
 نبا وهو ،ءيه هناكم تعضوف ١٧٩/١( يلكلا نبا) ةرطف نبا وه ةّبحو ةبح :لوصألا يف )٥٠(

 ٤٠٠(. ص مزح نبا رظنا) .ثوغلا نب ورمع

 مه فنصلا مهركذ نم نكلو ،ثوفلا نب ورمعل أدلو رشع ةتس (٩٩٣ص) مزح نبا ركذ )٥١(

 .نوروهشلا

 )٥٢( يلكلا نبا ف )١٩٧/١(: ص مزح نبا ةرهمج يف اذكو :ثوغلا نب ورمع نب ئنه ٤٠٠.
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 و

 ناهبن نب دعس نب "ةماطُخ ونبو ،لَعُت نب نامالس نب نيع نب دوتع نب رب ونبو "لعل

 اضيأ مهو ،ناهبن نب دعس نب كلام نب مغ نب ورمع همساو ،تماّصلا ونبو ،نامُعب مهو

 .نامُكب

 .ددأ نب ئيطوهو ربكألا بألا لإ بسنلا روهمج نأ ريغ ،ةريثك ئيط ذاخفأو

 ناهبن نب لبان - ئيط نب ثوغلا نب ورمع نب نادوسأ وهو ناهبن نب نمف :ناهبن
 :رعاشلا لاق ءيشلاب قذاحلا :لبانلاو - نطب _

 "لبان رباو لبان ةاصّرلا ديدش
 لاقيو ،ىجنتسا اذإ لحرلا لّتت:لاقيو .ل لماح:لبانلاو.قذاح نباو قذاح يأ

 -اومعز - ةليبلاو - ناكملا كلذ يف اهلمعتسا اراجحأ طعأ يأ ًاراجحأ ىلبت :لجرلل

 ضسيسا ءيشللو ،لتَتلا :نسملا ءيشلل لاقيو دادضألا نم مهدنع لبلاو تا ةفيج

 :رعاشلا لاق

 "لبي ًاصئاصش ادوَذ َثروأ نأو ماركلا زرأ نأ حرفأ

 سراف وهو ،اماراغ بحاصو ،ئّيط سراف ،يئاطلا لهلهم نب ليخلا ديز :لبان نمف
 ملسأو ،اق يبلا ىلع دفوو مالسإلا كردأو فنك ابأ ێكي ناكو ةفاك برعلا

 ريخلا ديز هامّسو ،هءادر هل طسبو ق لل لوسر همركأ نم دحأ وهو ،هيدي ىلع

 الإ هئيأرف دحأ يل ركذ ام:لوقي ا ينلا ناكو .هعوجر يف تامو ،هل اعدو ،همّلَعو

 نب ديز وهو .هب اعد تح ةباجإلاب هفرع ناكو .“"ديز الإ ،يل فصو ام نود ناك

 .ثوغلا نب ورمع نب لعُت نب ةيواعم نب سبنس ٤٠٢: مزح نبا ةرهمج يف )٥٣(

 رصن نب ةبلعث نب دعس نبا وهو ،ةماطُخ _٢٥٥/١(: يلكلا نبا فو ،ةماطح :لوصألا يف )٥٤(

 .ناهبن نب دعس نب

 )٥٥( نييلذها ناويد) ققوم لابحلاب اهيلع ىڵدت :هردصو بيؤذ يبأل تيب زجع اذه ١٤٢/١(.

 راغصلاو ماظعلا :لتلا .(لبن) ناسللا فو .رماع نب يمرضحل تيبلاو ٤ ٣٩، ص قاقتشالا )٥٦(

 .اف نبل ال يلا ةقانلا يهو صوصش ج صلئاصشلاو .سانلاو لبإلاو ةراجحلا نم

 )٥٧( ص قاقتشالا ٣٩٥، ناغألا ف لصفم ريخلاو ٢٤٨/١٧.
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 لبان نب كلام نب ةنانك نب بوث نب “"سلتخملا نب ىضر دبع نب بهنم نب لهلَهُم

 .ئط نب ثوَعلا نب ورمع نب ناهبن نب

 هعئاقوو هرابخأ رهاشب ىفكتسُيو اهب َلدَّنسُي ًاعمل هعئاقوو هتاماقم نم ركذن نحنو
 ديز راغأ :لاق هثتح نمع َىلمستلا ركب وبأ دمع ركب وبأ لاق .ةلاطإلا نع هتاماقمو

 ةئيطحلاو ،َنَرَلا ىملُس يبأ نب ريهز مهدنعو ةرازف ب ىلع يئاطلا لهلهُم نب ليخلا

 دع ءايحأ نم ةريثك اعومج ةرازف دّيس َيرازقلا نصح نب ةنييع عمج دقو ، يسلا

 مهم عقوأف ،هعومج يق هلاتقل بّهأتو دعتساف مهيلإ ليخلا ديز جورخ هغلب ناك دقو

 مهحابتساو ،مهعومج ضفو ،ةرازف ب مزهف هناسرف نم ريسي ددع يف ليخلا ديز

 ءاهسرافو سيق دّيس ،يرازفلا نصح نب ةنييع رسأف ،هسفنب وه مويلا كلذ لاتق يلوو
 ابأاي :هل لاقف يرازفلا نصح نب ةنييع اًمأف .يسبعلا ةئيطحلاو ىملس يبأ نب ريهز رسأو

 هتيصان لجف ريهز امأو .هقلطأو هَئيصان رجف .كلذ ىلع كثثأ يليبس َلَح ،فنكُم

 ةئيطحلا اًمأو .ليخلا ديز هلبقف ،قبسلاب روهشملا تيمكلا هسرف ريهز هيلإ عفدف ،هقلطأو
 :لوقي أشنأف

 ارباكألا ترسأ دق ردب لآ نمو مهيف تمعنأ مث سيقب ترفظ

 ارداق ديزاي تنك ذإ مهتقلطأو مهتكلم ذإ مهنم يصاونلا تززج
 اركارك ًالولُخ اوناك دقو الولف مهديرش تكرت دق ميلُس ئَحو

 ارماع سمألاب تيزخأ دقو اراهج مهيلع بارشلا تررمأ ةرمو

 ارعابألا تدقتساو ايابسلا تقُسو اهليب سيقل كردي ملو تلُيت

 ““ارفاك ديزاي َفلأ ال اورشكي نأو مهيلع قح ركشلاف اوركشي نإف

 فنصللا دنع ءاج امو .ةنانك نب يدع نب روث نب سلح نبا )٢٤٥/١٧(: يناغألا ف )٥٨(

 .يناغألا يف ةلصفم ليخلا ديز ةمجرتو ٤٠٣. ص مزح نبا ةرهمج يفام قفاوي

 .اهتياور يفو تايبألا ةبسانم يف فالتخالا ضعب عم ٨٢، ص ةئيطحلا ناويد يف تايبألا )٥٩(

 نوكت نأ لمتحيو ،نونلا مضب ،لبّنلا نم :تلبن .تاعامج :ركارك ٢٦٤/١٧. ناغألا ف كلذكو

 .لبّلاب تيمر يأ ،تلب :ةياورلا
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 :لوقي وهو ليخلا ديز هباجأف

 رعاش كلأ كرُرْمَي الو ينبأ هئكلم ذإ لّورَج يدبعل لوقأ

 ُباكألاو اهلاو تامركلا اه جحذم ةقيقح يماحلا سرافلا انأ

 ُعاسّلا لاجرلا اهنَبش برحلا اذإ دئاق سأرلاو سانلا سوؤر يموقو

 رظان جّمحو هاضوَح عرتأو هلظ قر توملا ام اذإ تسلف

 أرذاحُم بورلا ىشخأ ةفاقوب

 رهاجم ركلا نإ ةرهاجُم 3 ىغولا يدعَّصب ىشغأ يكلو

 "")صايألا ىعرت سيل ذإ اهلهأ ىلع ةريزغ ءامد نم ينانس يورأو

 ليفطلا نب رماع راغأ مهدنع هتمعن بلطي ةرازف ب لإ ليخلا ديز راص اّملف

 ديزل نصح نب ةنييع :لاقف .مهنم ةأرما باصأو كيإ قاتساف ،ةرازف ب ىلع يرماعلا

 نب رماع راغأ :لاق ؟كلذامو :لاق .ةمعن رثأ يف ةمعن اهلعجا ،فنكُم ابأ اي ،ليخلا

 اًملف ارماع ىتأ تح ليخلا ديز بكرف .انئاسن نم ةأرما باصأو البإ قاتساف ليفطلا

 ؟كلاؤسامو :لاق ؟تنأ نم :هل لاقو رماع فقوف ،هتئيه نم ىأر ام ركنأ رماع هآر

 ال :لاق .ةرازف ب نم انأ :لاق .تنأ نم رظنأ تح قفاوأ ال :لاق .كعم اّمع لَح

 اًمع لح ظليخلا ديز انأف :لاق .ريثك مالك ىف `اأهاوفأ جلفلا نم تنأ ام فللاو

 هعَّرَصف ،هلمحف ،ليخلا ديز هيلع لمحف .ليبس نم كلذ ىلإ يلام فلاو ال :لاق ،كعم

 هذه ةرازف ب ىلع در تح ،يحلا لإ ليخلا ديز هب لبقأو ،رماع ملستساف .ضرألا لإ

 ،حٌج :اغألا ةياورو ،رظان قر :لوصألا و فالتخالا ضعب عم ٢٦٤/١٧، اغألا ف تايبألا )٦٠(

 .دوجأ يهو ،ىشخأ ةفاقوب :ناغألا ةياورو ،ىشخأ يقفاوت :كلذك لوصألا فو ،دوجأ يهو

 هقفخ رئاطلا قينرتو ،فرفر :قر .اهدقوي يأ برحلا رعسي نم :رعسم ج رعاسللا .اياطعلا :اهللا

 ج رصاوألاو رصايألا .(ناسللا) .توهبم هنأك رظنلا ديدحتو نيعلا حتف :جيمحتلا :جّمَح .هيحانج

 .ةبارقلاو محرلا ةلص :ةرصآ

 .ةرازف نم تنأام دارأ ،نانسألا نيبام دعابتلا :جلفأ ج جلفلا )٦١(
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 هيلع َنمو ،رماع ةيصان رَج ،كلذ دعب هلإ مث .مهلبإ نم رماع قاتساام درو ،ةيرازفلا

 :ليخلا ديز كلذ يق لاقو ءادف الب هقلطأو ،هسفنب

 دَّسأ نم يحلا اذهو ميت يفو انعئاقو “""سيق يف رثكل الإ

 درطُم احلا يضاعب ةانقلا ردص هل توح دق ليفط نب رماعو

 دسألاك شأحلا ًطيبّرو ًامراصو هكردُم ""درولا نأ نقيت ال

 ٦"ادُكّللا و مورلاب ةسمل هنم تقلع امدعب يم ملسلا لإ ىدان

 يب لإ عجر ،هقلطأو هتيصان رجو ليفطلا نب رماع ىلع نم امدعب ،ليخلا ديز نإ م
 ىلخف .هدنع ءيشال هنأ معزو ةجاحلا اكشف ةئيطحلا امأف .مهدنع هتمعن بلطي ةرازف

 :هحدم ديزل ةئيطحلا لاقف ،هليبس

 لهلَهُم نب اديز يئانُن ِأيس هلإ باثي لام نكي لإ
 ©“لّيَخأب قيضملا يف انيقتلا ادغ انَحَبص ركلو اردغ انَلن امف

 .ليوط رعش ي

 ةماطُخ ونب :مهنمو . رعاشلا باتع نب ثيرُخ :ناهْبَت نب نم مث ًاضيأ "“(ئّيط) نمو

 )٦٢( يناغألا رظنا) .سيق :باوصلاو هسفن وجهيال هنأل حصيال انهو ،ديز ف :لوصألا يف ١٦٢/١٧(.

 .ليخلا ديز سرف مسا :درولا )٦٣(
 نيب ، قلحلا يف ةمحللا :ةيفاقلا ةقفاول تكًّرُحو نيغلا ناكسإب ،دغللاو .ردصلا :موزيحلا )٦٤(

 :وه سماخ تيب اهدعبو ،قورف عم )٢٦٤/١٧( اغألا يف تايبألاو .(ناسللا) .قنعلا ةحفصو كنحلا

 دبرلاب راتكت ةنعط هترعسأ هطلاخأ تح يل ربصت ولو

 قاّرقشلا هل لاقي رئاط :ليخأ ٨٤. ص ناويدلا يفو ٧ ناغألا ي اهتمتتو تايبألا )٦٥(

 .هب مءاشتي

 .(ب) ةخسن يام باوصلاو ،ًأطخ وهو ،لعث (أار ف )٦٦(
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 .ئيط نب ثوغلا نب ورمع نب ناهبن نب دعس نب رشب يبأ نب اّيح نب لم نبا "يح
 ،نامُجب مالسإلا روهظ لوأ دنع ،اؤ هللا لوسر ىلع مدق ،“"“لئامس لهأ نم ناكو

 همودقو همالسإ ربخو هتّصق نم ناكو .ريخب نامع لهألو قو يللا هل اعدو ملسأو

 ةيرقب ،نامُع ضرأب ةيلهالا يف هل ًأامنص ندسي ناك هنأ اه يبلا ىلع

 انرتعف :نزام لاق .ئيط نم ،تماصلا ونبو ةماطُخ ونب همّظعت "رجاب هل لاقي لئامس

 عمسا ،نزاماي :لوقي منّصلا نم اتوص تعمسف - ةحيبذلا عي - ةريتع موي تاذ هدنع

 نم اتيحّن غًدف ربكألا هلإلا نيدب نيدي ،رَضُم يف ين ثعُب رش نطبو ريح رهظ ست

 .رقس ًرَح نم ملست ،رجَح

 .بجعل اذه نإ :تلقو ،لهذأو يبعرأ اديدش اعزف كلذ نم تعزفف :نزام لاق

 الام ْمَمسَ ، لبقأ ( لإ :لوقي منصلا نم اتوص تعمسف ،ىرخأ ةريتع كلذ دعب انرتَع

 لعشي ران ّرَح نع ،لَدعُت يك هب ئمآف ،لّرئُم ب ءاج ،لَسرُم ين اذه .لهجت
 .لدنجلا اهدوقو

 درو ذإ ،كلذ دعب كلذك نغ امنيبف .يب داري ريخل هنإو ،بجكل اذه نإ :نزام لاق

 يلكلا نبا ف بسنلا ةمتتو ٢٥٥/١( دعم بسن) ،ايح :باوصلاو ،ناّيح :لوصألا يف )٦٧(

 نب ايح نب رم نب ايح نب ةسامش نب ةعيبُس نب ةبوضغلا نب نزام :هيف هبسنف ،لوصألا يفام فلاخت

 .بسنلا اذه يق ةماطخ ركذ لوصألا يف دري مل و ،دعس نب ةماطخ نب رصن نب بارغ
 راحُص برق ةدلب افإ لاقو مئامس ركذ اغإو همجعم يف توقاي اهركذي مل :لئامس )٦٨(

 ايحايس املعم دعتو،ءالجأ ءاملع اهنم جرغت، نامع ةيلخاد يف ةروهشم ةيالو اهأ حيحصلاو).نامعب

 .( راحص نم اهيلإ برقأ ىوزنو۔ اهئامو اهرضح ةرفول؛ اهيرظانل اليمج

 نبا لاق :رَجاب:٣٦ ص يلكلا نبال مانصألا باتك يفف افحصم هارأو ،رجان :لوصألا ف )٦٩(

 حتفب) ،هنودبعي اوناك ،ةعاضقو ئيط نم مهرواج نمو ةيلهاجلا يف دزألل ناك منص وه :ديرد

 ةيلهاجلا يف دزألل ناك منص :رجاب :(ر) برعلا ناسل يفو .(ميحجلا رسكب رحاب :اولاق امرو ميجلا
 ةيلهاجلا ف منص محل ناك :نزام ثيدح يقو .ميجلا رسكب ،رجاب :اولاقو ، ئيط نم مهرواج نمو

 .هيف رلا ةدشل برعلا دنع رفص رهش ىلع قلطي مسا وهف (رجان) امأ .رجاب هل لاقي
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 ربخلا ام :تلقف :لاق ."مد لزتي نأ ديري زاجحلا لهأ نم لجر لئامس ضرأب انيلع

 دبع نب مشاه نب بلطلا دبع نب هللا دبع نب دمحم :هل لاقي لجر رهظ :لاق ؟كءارو

 ۔ءاَصَع الو لاتخ الو رابج الو ربكت تسلف لا يعاد اوبيجأ :هاتأ نمل لوقي فانم

 ،©ضرألاو تاومسلا اهضرع ةنجب مك رشبأو ،ناثوألا ةدابع كرتو هللا لإ مكوعدأ

 ابن هللاو اذه :تلق .اهنكاس معني الو ۔اهُيف مطيال ىظل ران نم مكذقنتساو

 هللا لوسر ىلع مدق ح لحار تبكرو ،أذاذجأ هئرسكو هيلإ تبثوف .منصلا نم

 :تلقو تملسأف ،ىدُلل يلق للا رّوَنو مالسإلا ل حرشف ،هل ثعب اًمع هتلأسف ،

 هّعمعسام

 لالضَب الض هب فيطب ابر انل ناكو ًاذاذجأ رجاب ترسك

 لاب ىلع ينم هئيد نكي ملو انتلالَض نم اناده َىشاهلاب

 يلاق ًرَجاب يبر لاق ال يئ هتوخإو ارمع نب ابكاراي

 نب دعس نب كلام نب منغ نب ورمع همساو ،تماّصلا يب ديري أرمَع نغي :هلوق

 نب ورمع نب ناهبن نب دعس نب ةماطخ ييب ديري :اقوخإو .ئيط نب ثوغلا نب ناهبن

 لهأل لاعت لل غ دا كيلع لا ىلص هللا لوسراي :تلقف :نزام لاق .خئيط نب ثوغلا

 مهقرا يهللا :لاقف هللا لوسراي ،نذز :تلقف .مهبثأو مهدها مهللا :لاقف .نامُع

 كنبناجب حضني رحبلا ،هللا لوسراي :تلق .مه تردق اب ىضرلاو ،فافكلاو فافعلا

 رثكأو مهقريم يف مهيلعو مه عّسو مهللا :لاقف ."اانفلظو انتُخو انتريم يف هللا ع دا

 :َنزاماي لق ،مهريغ نم ودع مهيلع طْأَسُت ال :لاق .دز :تلق .مهرخ نم مهريخ

 للا لوسراي :تلق :لاق .نيمآ :تلق :لاق .ءاعدلا هدنع باجتس نيمآ ناف نيما

 سيلو ،اذه يق يلام رثكأ دفن دقو ءاسنلاب جوحجل رمخلا برشبو برلاب علوُم ي
 انيتأيو ؤ،ێيع هب َرَقَت ادلو ل بهيو ،دحبأام ينع بهذ نأ هللا ع داف ،دلو ل

 .(نامع ةيقرشب نيئاطلاو امد ةيالو عقت) .(توقاي) نامع يحاون نم ةدلب : امد )٧٠(

 .رفظلا يأ ،فلظلا تاذو لبإلاك فخلا تاذ تاناويحلا ديري :انفلظو انفخ )٧١(

- ٣ .. 



 رْهَعلابو ،لالخلا مارخلابو ،نآرقلا ةءارق برطلاب هلدبأ مهللا :ا ىبلا لاقف .«"ايلاب

 هللا بهذاف :نزام لاق .ادلو هل ْبَحو اياب مهتآو ،هيف مال اير رمخلابو ،جرفلا ةّقع

 ججح تججَّحو ،بابسألا كلتل طاشنلاو برطلا نم دجأ تنكام ينع لاعت

 هَئيمسأ ادلو تقزرو ،برعلا لتاقع نم لتاقع عبرأ تجوزتو ،نآرقلا رطش تظفحو

 فخلا مهيلع لبقأو ،اهدعب امو ةنسلا كلت يف نامع تبصحأو ،نزام نب ناّبَح

 لهأ نم ريثك ددع نمآو ،تاراجتلا يف حابرألا ترهظو ،اهرحب ديص رثكو ،فلّظلاو

 :لوقي ثيح رعش كلذ يق نزاملو .نامُع

 جرعلا لإ نامع نم ايلا بوجت يتطُم تخ هللا لوسر كيلإ

 ""جلفلاب عجرأو يبر يل ًرفغيف ىصحلا ئطو نم ريخاي يل عفشتل
 ""يجرش مهُجرَش الو يأر مهيأر الف مهنيد هللا ق تفلاخ رشعم لإ

7 

 "“جْنلاب مسجلا نذآ ىح يبابش اعَلوُم رمخلاو وهللاب أء رما تنكو

 ت ,.. ً 7 . إ ث إ 5
 يجرف يل نصحف اناصحإ رهعلابو ةيشخو افوخ رمخلاب لدبف

 ّ ٠١
 س س ّ

 يًّجَحام هللو يموَصام هللف 7 داهجلا يئ يمه تحبصأف

 كرابملا اي :تلقف ،هلآو ة هللا لوسر ىلع تدفو لباقلا ماعلا ف ناك اًّملف :لاق

 مهيلع نسو ،نامُع لهأ نم اموق هللا ىده دق نيبيطلا نبا بّيطلا ،نيكرابملا نبا

 : % لاقف .ام ديصلاو حابرألا ترثكو 7 ابصخ نامع تبصخأ دقو كنيدب

 ظنآرو يب نمآ نل لںوطف ،اديَصو ابصخ نامُع لهأ هللا ديزيسو مالسإلا نيد يد

 هللا نإو ، نار نم ري لو نري لو يب نمآ نل بوطو ،ري لو يب نما نمل بوطو

 .(ناسللا) .بصخلاو رطملا : ايلا )٧٢(

 .زوفلاو رفظلا :جلفلا )٧٣(

 .دحاو برض يأ دحاو جرش ىلعو دحاو جرش امه :لاقي ،لكشلاو برضلا :جرشلا )٧٢٤(

 .ىلبلاو ءايعإلاو سفنلا قيضو رهلا :جهنلا )٧٥(

 - ٣.١



 ."مالسا نامُع لهأ ديزيس

 .ةماطُخ ونب ءالؤهف .بارع :اولاقو ،ةبارَعو حرشو ،سرَج :ةماطخ ينب نوطب نمو

 حرش امأو .""ادحلا ةيرقب نامعب مهو ،ةبارعو لطبو نابهَصو نفاش :سرج ب نمف

 ."ايبص لهأ مهو ،ءانيعمو بيهُوو مزخأو دشارو ديعس :هدلو نمف ةماطُخ نب

 لاقي .ناهبن نب دعس نب كلام نب منغ نب ورمع همساو ،تماصلا ونب مق وخإ :مهنمو

 نم ناكام قطانلاو ،قَّرولاو نيحلا نم ناكام تماّصلاف ،قطانو تماص لاملا نم نالفل

 هعساو ،تماصلا ونب مهو مشُجو حرشو دعس :تماصلا ب نمف .“""اههبشو ةيشاللا

 ،دعس نب مشج نب نادعبو ،دعس نب بلكأ :دعس نمف .كلام نب مْنَع نب ورمع

 :تماصلا نب حرش يب نمو .نامعب مهلك ءالؤهو ،تماصلا نب كلام نب ورمعو

 نم مث مهنمو ،نامُغب مهلك ءالؤهو ،تماصلا نب حرشلا ونب فرشأو ةيداهو نابهص
 نب دلاخ] نب بيبش نب ةبطحق دج ،نادعم نب دلاخ :تماصلا نب دعس نب بلكأ

 نب مْنَع نب “[تماصلا نب ورمع نب دعس نب بلكأ نب سيق نب سمش نب نادعم

 ێب ءابقن دحأ ةبطحق ناكو :ئيط نب ثوغلا نب ورمع نب ناهبن نب دعس نب كلام

 نمو .هسرف هب ابك ، ةلجد يف قرغو ،قارعلا ىلإ ملسم يبأ ةمدقم بحاصو ،سابعلا

 .ةبلاهلل ي ةرصبلاب هرادو ۔عضوم ديشرلا نوراه نم هل ناكو .يسوطلا ديمح :هدلو

 نب ةماطخ :دعس دلو نمف .لبان ريسفت نم دقو ،لبانو دعس :ناهبن لئابق نمو
 م دقو ،ناهبن نب لعس نب كلام نب منغ نب ورمع هعساو ۔تماصلاو ناهبن نب لعس

 مقر ةمجرتلا ةباصإلاو ٢٨٨/١، ربلا دبع نبال باعيتسالا يف ةبوضغلا نب نزام ربخ )٧٦(

 ٠/٣ ٨. ريثألا نبال باسنألا بيذق يف بابللاو ٧

 ادحلا) ١٠٢٣، ١٠٧، ١٣٥. ص ينادمهلل برعلا ةريزج ةفص يف اهركذ درو ةيرق :ادحلا )٧٧(

 .( نامع ةيقرشب نيئاطلاو امد ةيالو عبتت ةريغص ةيرق

 )٧٨( ص برعلا ةريزج ةفص .نميلاب مكح ىرق نم ةيرق :ايبص ٤ ٥، ٧٣، ١٢٠.

 )٧٩( ص قاقتشالا ٣٩٦.

 )٨٠( ص مزح نبا ةرهمج نم ةفاضإ نيترصاحلا نيبام ٤٠٤ .

٣٠٧٢ 

 



 نب عمصأ نب )س ودُس ونبو ۔عمصأ ونب مهف دعس دلو نم نوقابلا امأو .امهبسن ركذ

 :سيقلا ؤرما لوق سودُّس ب يفو .ناهبن نب دعس نب رصن نب ةعيبر نب ديبع يبأ

 اسدودُس ب تيب لثم تيبب رخافف ارختفم تنكام اذإ

 “"سولج وأ عر انال امايق - هيف ءاسؤرلا رصبت تيب

 ٤. ينلا ىلع دفو ،عمصأ نب سودُس نب رباج نب ديزو ،سودُس نب دلاخ مهنمو

 ،نيوج نب رماع :مهنمو .سرافلا بزاع نب سيق :مهنمو .ئيط نب ثوغلا :مهنمو

 .نيوج نب رماع لوق نمو .نيسيئر نيدّيس اناكو ،دوسألا همساو

 اهلاقبإ لقبأ ضرألا الو اهقذَو تقدو ةنزُم الف

 :مهنمو .لعُت نم وهو ،سيقلا ارما راجأ يذلا "رم نب ةيراج لبح وبأ :مهنمو

 ،لَحا نب ““”لَدّبَع :مهنمو ."نيفص موي ةيارلا ىلع الع مصاخ يذلا ذئاع نب سيق

 نب دعس نب هللا دبع نب بعك يأ نب شانخلا همساو ،شاخشخلا :مهنمو .الع بحص

 ،۔ا“”رعاشلا ةعيدو نب نشوج :مهنمو .۔“”داسفلا برح ءدب ناك يذلا وهو ريرف

 موي لتقو ،ةيواعم عم ماشلاب ئيط ىلع ناك يذلا وهو ،دعس نب سباح :مهنمو

 .نيسلا مضب سودُس وهف عمصأ نب سودُس آلإ ،نيسلا حتفب ،سوَُس لئابقلا عيج يف )٨١(
 ١٧١(. ص بيبح نبال لئابقلا فلتخ)

 )٨٢( ص ،يودنسلا حرش ،سيقلا ئرما ناويد ١٠٣.

 ص قاقتشالا :رظنا) ،َرُس نب ةيراج :باوصلاو ،ًأاطخ وهو رجح نب رباج :لوصألا ف )٨٣(

 - ئرما ليخ راجأو ،دارجلا راجأ نم لوأ وه :ةيشاحلا فو ٤٠٢(. ص مزح نبا ةرهمجو ٢

 .ءامسلا ءام نب رذنملا امهنم عنمو هلبإو سيقلا -
 )٨٤( ص قاقتشالا ٣٩٢.

 )٨٥( ص قاقتشالا يفام تبثأو ، دبع :لوصألا يف ٣٩٣.

 ةليدج ترطضاو .ئيط نب ثوغلاو ةليدج يطب نيب تبشن يلا برحلا :داسفلا برح )٨٦(

 . ١٠/١٣( ناغألا رظنا) .اهرايد نع ولجت نأ اهرثأ ىلع

 )٨٧( ص قاقتشالا ٣٩٣.

٢٣ ٣٠ _ 



 نب ةلمر :مهنمو . )٨٨)

 شةَصاخ ىثنألا يهو ،بلاعثلا ءامسأ نم مسا ،ةلمرثو .“"رعاشلا ىَّرثك دبع نب ثاعش

 صمح ءاضق هالو هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ناكو نيفص

 دق يذلا وهو ،ءاثعشو ةثعش ةأرماو ،سأرلا ثعش لجر ،ثّكشلا نم لاعف :ثاعشو

 :ثعّشلاو .ثعش :عيمجلاو ،هسأر رعش ثّحشتف رفسلا ىساقو ،نهَّللاب هدهع لاط

 عمج يأ ،كلعش لا ل :لاقيو .هَّكَعش دقف هَقَرفو هتدًدب ءيش لكو ،ددبتلاو قرفتلا

 ىرثكو .تقّرفت يأ كيواسملا فارطأ تثُكَشت دقو ،اَمَل هثعّش ملي وهف كرمأ قّرفتم

 رثكأ تناك اذإ ،نالف ێب نالف ونب ترثكو ،ربكأ ثينأت ىربك نأ امك ،رثكأ ثينأت

 ىمأ نب راّمَع نب ورمَع دبع :مهنمو .روكس لوعفملاو رثاك لعافلاو مهنم
 ."""رعاشلا دعقا :مهنمو .رعاشلا

 .«")أس راف ناك ، سلتخلملا نب ديز نب ثيرُح :مهنم ،سيَّرُضلا ونب :ناهبن ب نمو

 حاّرجلا ةثراح نب يشبح :مهنمو ،دنما كلم رهاد لتاق ،ةبلعث نب “"معثقلا :مهنمو

 نب ثيرُخ همساو ،ناهبن ب روعأ :مهنمو .رعاشلا سيرضلا نب جيرع :مهنمو .سرافلا
 :هلوق هب هاجه اهو ،يفطخلا ريرج اجه نم ناكو "كيرش نب ميعن :لاقيو ،باُئَع

 .قباسلا ردصملا )٨٨(

 باوصلا ىلع فنصملا هطبض دقو .ثاعش نب :باوصلاو ،نابعش نب ةلمرث :لوصألا ف )٨٩(

 ٣٩٣(. ص قاقتشالا) .ليلق دعب

 .ةدايزلاو فالتخالا ضعب عم ٣٩٣ ص قاقتشالا )٩٠(

 :ىشعألا هيف لوقي يذلا :ةيشاحلا فو ٣٩٥. ص قاقتشالا )٩١(

 راًمع نبا راج نم عنمأو قوأ هتمذ هتلان نمل ابح نبا راج

 .ناسغ نم لجرل هراج ملسأ ورمع دبع ناكو

 .يلهاج ءادعلا وهو ،قباسلا ردصملا )٩٢(

 .مورلا دالب لإ رف مث يرهفلا نايفس ابأ لتق يذلا وهو ،يئاطلا ليخلا ديز نبا وه ثيرح )٩٣(

 ٤٠٣(. ص مزح نبا ةرهمج يف هربخ رظنا)

 )٩٤( ص مزح نبا ةرهمج رظنا) ،أطخ وهو ،مساقلا :(ج) و (أا) ي ٤ ٤٠(.

 ناغألا قو ككيرش نب ميعن وأ بانع نب ثيرح وهف ،فالخ ناهبنلا روعألا مسا ف )٩٥(
- ٣.٤ 



 ريرج نيلزانلا حانُس سئبف انضرأب اطيلس يأ :اف تلقو

 “١ريره بالكلا بانطأ دنع اف ةبلك كمأو ايلك تسلأ
 نب فنك :مهنمو .هلتقب ة نلا رمأ يذلا يدوهيلا فرشألا نب بعك :مهنمو

 :هلوق هرعش دّيج نمو ،أضيأ رعاش فنك نب ميهاربإ هنباو رعاشلا ميهاربإ

 رتم نامزل بير ىلع نسلو . لحا ب رصلا اذ
 لعفت ثداوحلاو ىمعئو ىَسؤيب تلدبت انيف مايألا نكت نإو
 لمي سيل نقلل انتللظ الو ةبلص ةانق انس تس امف

 ""لُبذَي ضعبلا لمحي الام ُلُمت ةعرك ًاسوفئ اهانلحر نكلو

 مف يق ةدئاز َنس :لكلاو بلاعثلا ءامسأ نم مسا ةلاعُتو لف لَعُ ونب ام

 تناك اذإ ;ءالعث ةاش :لاقي ،ةاشلا عرَضب قصال دئاز فلخ :لعثلاو ،ناسنإلا

 دبع نب متاح :ئيط نب ثوَقلا نب ورمع نب لَعُت يب نمو ."عضوم :لو ،كلذك

 نب ةعيبر نب مزخأ نب نطق نب ًيدَع نب سيقلا ئرما نب جرشحلا نب دعس نب هللا

 يئاطلا متاح دج ،مزخأ يبأ نب مزخأو ،ئّيط نب ثوغلا نب ورمع نب لمت نب لورَح

 اهنشنش ةفطن يأ .““مزخأ نم اهفرعأ ةَئشْنش :لاقيف ،لاثمألا هب برضت يذلا وهو
 :رعاشلا لاق ،درابلا ءالاو يفاصلا يئسحلا :جرشخلاو ،مزخأ

 ":"؛جرثئثحلا ءام دربب فيزنلا برش

 .سنخألا نب ميعن نب ةمحس وهف يلكلا نبا لوق وهو ،ةمحُس ريرح هامس ٨/

 .لوألا تيبلا لبق ناثلا تيبلا درو (ار ف )٩٦(
 .دجنب روهشم لبج مسا :لبذي )٩٧(

 )٩٨( ص قاقتشالا ٣٨٦.

 ي هربخو لثماو) .هومدأف مهدج ىلع اوبثو مزخأ ونب ناكو .ةداعلاو ةعيبطلا :ةنشنشلا )٩٩(

 ٣٧٥/١(. لاثمألا عمجب

 :هردصو ،ةعيبر يبأ نب رمعل تيبلاو )١٠٠(
 ١٩١/١(. ناغألا) .افورقب ًاذخآ اهاف تمثلف

- ٠ ٢٣0 



 .'"""ضرلا وأ لاعسلا دنع ردصلا نم ءيجي توص :ةجرشحلاو

 ةرهش يفكت ثيحب ،[يئاطلا متاح يأ] همركو هدوجو هئاخسب لاثمألا تراس دقو
 هل اوبرضو ،يزاغملا هنع اوعضو مهأ هموق يف متاح رذق ناكو .هدادعت نع كلذ

 مه رحن فيض مهب لزن نإف ك"هارَع نمل أروَج موي لك رحني ناكو ،ماهَسلاب
 يف ىدان بجر لخد اذإ ناكو .ادبأ لازتال ًَقاثألا ىلع ساحن ردق هل ناكو .اروج

 هوُدَجام ةليدَج ب نأ متاح دوُج ن ظوفحلا نمو .معطأ و موي لك رحنو ءايحألا

 رخو محل َلك ىرتشاو ،سارفأ ةرشع بهوو ،امدأ لبإلا نم ةئام رحنف ،ةريحلاب

 مهَّدَجَمف ،ةريحلاب راسيلا لهأ نم ةعامج هدجامو .مويلا كلذ يف ةريحلا قوسب ماعطو

 كلذ ركذب ىضمو ،ةريخلا طسو يف رمخلا ىقسو ،ماعطلا معطأو مهبلغو مويلا كلذ يق
 هموق هلذخ دق ريسأ اذإف ،ةزَنَع دالب ىتأ تح ،'"أاراتم جرخ يذلا وه متاحو .ماقلل

 :متاح لاقف .يرسأ تلف متاحاي ،برعلا دّيساي :حاص ًامتاح ىأر اًملف هرسأ لاطو

 اوقلطأ ،موقاي :لاقف موقلا يدان ىتأف .كلذ كل فطلأ كلو ،كؤادف يدنعام لاو

 .رضاح ءادفب الإ لعفنال :اولاقف .هئادفب مكيتآ نأ .يل ادهع مكيطعأ و ،ريسألا اذه

 لإ ةمالع لجرلا متاح ىطعأف .اولعفف .هئادفب أيف قلطنيو ،هناكم وقثوأف :لاق

 ةادغ يف حبصأو .هنوفرعيال مهو متاح ثبلو ،لجرلا ىضمف .هءادف ضبقيل متاح لزنم

 ةأرلا تحاصف .هرحَّف .ريعبلا اذه يل دصفا :هل تلاقف ،ريعبب ةيزّنَعلا ةيلاعلا هتتأف ةدراب

 ؟تنأ نمو :تلاق .يدصف اذه هلإ :متاح لاقف .هئرحنف هدصفت نأ كترمأ :تلاقو

 :لاق مث .متاح انأ :لاق

 يدهَعب ًايفوُم ليزنلا يطعأ دعس نب متاح ثيغلا دنأ

 دمحلا لعفب دمحلا يرتشأو دعولا قدصو لذلا ميشو

 .(ناسللا) .وفصيف ءاملا اهيف عمتجي لبجلا يف ةرقنلا :جرشحلاو ،شطعلا ديدشلا :فوزتلاو فيزنلاو

 ٣٩١. ص قاقتشالا )١٠١(

 .(ناسللا) .هفورعم ابلاط هيشغ :هارع )١٠٢(

 .ماعطلا يأ ةريلا بلط :راتما )١٠٣(

 - ٣.٠٦



 دفّرلا وذ جرح يَدَجو يلإ دجلا ةانب دحللا يثَّرو

 يَدَشو انقلب ياعط فيك يدحو يع دفولا تلأس له

 دُكَن ريغ لالا يلذب فيكو درقلا ماسلاب يرَض فيكو

 يدفر فيكو قالعإ فيكو يدُصف فيكو يايضت فيكو

 اهجوزت ىلإ هتعد ،اهموق ةدّيس تناكو ،ةيزتَلا هتفرع املف .هانرصتخا رعش يف

 هماعطب يص وهو ،جرخي ناك يذلا وه متاحو .متاح نب بيبش :هل تدلوف .اهجوزتف

 هنم اذه هوبأ ىأر اّملف .عجرو هدر لإو كلكأ هعم لكأي نم دجو نإف ،قيرطلا لإ

 هل بهوو :اوف اهعمو ،أسرف هل بهوو اهيف نوكيل هل لبإ لإ هجرخأ ،هلعف نمو

 الف قيرطلا تأيو ،مهدجي الف سانلا يغبي قفط ،لبإلا ىأر اًملف ،متاح جرخف .ةيراج

 له ،تفاي :اولاقف ،مهاتأف ،قيرطلا ىلع بكرب رصب ذإ كلذك وه امنيبف .ادحأ دحي

 يف ناكو .يعم اوليم ؟مكمامأ لبإلا نورت متنأوىرق نم له ينولأست :لاق ؟ىرق نم

 نب دايزو ،يسبعلا ةئيطحلاو ،ناّيدسألا مزاخ يبأ نب رشبو ،صربألا نب ديبع بكرلا

 ءام نب نامعنلا نب رذنملا نب نامعنلا نوديري اوناكو ،َنايبدلا ةغبانلا وهو ،'٠“رباج

 تنك نإف ،لبإلا اندرأ ام :ديبع لاقف ،هلبإ نم أعبرأ متاح مه رحنف .يمخللا ءامسلا

 دحاو لكل رخأ نأ تببحأف ،ىّتَش نادلب نم لاجر ةعبرأ تيأر :لاق .ةرُكبف ًافلكتم

 اولاقف .ارعش هيف انم دحاو ك لقيل :ةئيطحلاو رشبو ةغبانلاو ديبع لاقف .ةركب مهنم

 نحنو متاح نع ةاورلا تورام فيرط نمو .ةلاطإلا رذح اهدرو مل ،متاح يف حئادم

 ةيواعم ىلع لخد ًالجر نأ انل ركذ :يلهملا لاق .اوور امك يورو ،ولاق امك لوقن

 مئيط متاح :هل لاقف .ةفاك برعلا ىخسأ نم نربخأ :[ةيواعم يأ] لاقف نايفس يبأ نب

 دقف ءايحألا ءاخس امأ ،تفرسأ :هل لاقف .تاومألاو مهنم ءايحألا ،برعلا ىخسأ

 .مطف اذإ رهملا :ولفلا )٤ ١٠(

 ةرهمجو ٣/١١ ناغألا) .رباج نب بابض نب ةيواعم نب دايز :وه نايبذلا ةغبانلا بسن )١٠٥(

 .رباج هدج لإ فنصلا هبسن دقو ٥٢٣ ٢(. ص مزح نبا

- ٠٧ ٢٣ 



 كبرقب اولزتف ،متاح ربقب اوَرمف بكر جرخ ،معن :لاق ؟تاومألا ءاخس امف ،هانملع

 .كفايضأ رقأ يدع ابأ :ربقلاب حاصف ، "يربيخلا ابأ ێكيو مهنم لجر هيلإ ىضمف
 :حاصف - متاح ربقب حاص يذلا لجرلا وهو - يربيخلا وبأ بثو رَحّسلا يف ناك املف
 تح كيلإ رظنأ انأو ،هفيسب متاح هللاو حجرخ :لاق ؟كنأشام :هباحصأ هل لاقف .هاتلحاراو

 ةقانلا اورحنف .كارقأ هللاو دق :هل اولاقف .ثعبنتال يه اذإف ،هتلحار لإ اورظنف .تقان رقع

 علط ذإ مهريسم يف كلذك مه امنيبف .اوقلطنا اوحبصأ املف .اهمحل نم نولكأي اولظو

 نإ بكرلا رشعماي :مش لاقف .هريعبب هنرق دق دوسأ لمج هعمو ،متاح نب يدع مهيلع

 نأ نرمأو ،كّلحار كباحصأو كارقأ هلأو ،هايإ كمتش يل ركذف مونلا ق ءاج امتاح

 :اتايبأ كلذ ق لاقو ،هذّخف ، كاذ كلمج ناكم ًالمَج كيلإ عفدأ

 اهُماَول ةريشعلا دوُسَح ؤرما تنأو يربيخ ابأ

 اهُماه بخص ةّيوادب ةَّسمِإ لإ تدرأ اذامف

 ٠0) ١اهماعن | و ث وغ كلوح و اهراسعإو اها ذا يغبتا

 ل هنأ لا ،مالسإا متاح كردأو .تاومألاو ءابحألا ىخسأ نينمؤللا ريمأاي اذهف

 .اينارصن تامو ملس

 رّبغاو ضرألا اف تّرعشقا ""ةنس انتباصأ :تلاق اهنأ هتأرما ُراوّنلا تركذ دقو
 ح ّ . س . ه و. ُ ٥٠ و 7

 ضب امف اهدالوأ نع عضارللا تنضو ۔“"”ابدحو ابرج لبإلا تحارو ،ءامّسلا قفا

 )١٠٦( ءارعشلاو رعشلا و ، يرتحبلا :لوصألا ف ٢٤٩/١، ةياهنلاو ةيادبلا فو ٢١٧/٢:

 .يربيخلا

 عم ٢١٧/٢ ةياهنلاو ةيادبلاو ٣٧٥/١٧ يناغألاو ٢٤٩/١ ءارعشلاو رعشلا يف تايبألا )١٠٧(

 رعشلا ف باوصلاو ،اهماه ام تجض :لوصألا يقو .ةزافملا :ًودلاو ةّيوادلا .قورفلا ضعب

 ،فوع كلوحو :لوصألا فو .تدص دق :ةياهنلاو ةيادبلا فو .اهماه بخص : ناغألاو ءارعشلاو

 . ناغألا نم حيحصتلاو .فيحصت وهر

 .بدجلاو طحقلا :ةنسلا )١٠٨(

 ءارعشلاو رعشلا يو .اهفقارحو اهرهظ ماظع تأتن يلا يهو ،ءابدح ج بدحلا )١٠٩(

٣.٨ 



 نيبام ةديعب ،١"ةربئص ةليل يفل يلإ ةلاوف .كالهاب اّنقيأو ،لاملا ةنسلا تفلتأو ،ةرطقب

 ،نييبَّصلا لإ متاح ماقف شةناقَسر يدعو للا دبع :عوجلا نم اننايبص حياصتت ،نيفرطلا

 ،ثيدحلاب للعي لبقأو ،ليللا نم ًوُدُه دعب الإ اونكسام هللاوف ،ةيبّصلا ىلإ انأ تمقو

 .""تيبلا رسك عفر دق ءيشب اذإ 'موجنلا ترّوَه اًملف .تمروانتف ،ديريام تفرعف

 رخآ ىتأ مث ،داع مث ىلوف ؟اذه نم :متاح لاقف .داع مث ىڵلوف) ؟اذه نَم :متاح لاقف

 نوو اعتي ةيبص دنع نم كُيتأ ةنالف كئيراج :تلاقف ؟اذه نم :متاح لاقف ؤ '"(ليللا

 مهيلجعأ :اف لاقف .َيدَع ابأ كيلع ألا ًالًرعم تدجو امف ،عوجلا نم بائذلا ُءاوُع

 امأك ،ةعبرأ اهيبناج ىلإ يشعيو ،نينثا لمحت ةأرملا تلبقأف .مهايإو هللا كعبشأ دقف

 ،هطشك مث اعيرص خف ،هتيدُع هتّب ًأجوف هسرف لإ متاح ماقف .''"اشائر افوح ةماعن

 ،لكأنو يوشن انلعجو اران انجَجأو ،هلوح انعمتجاف .كنأش :لاق 3 لا ةيدملا عفدو

 وه عفتلاو ،راّلا عضوع مكيلع ماونلا اهأ اوّبُه :لوقيو اتيب اتيب تأي متاح لعج ش

 ىلع امو كانحبصأف .انم اهيلإ جّوْخأل هنإو ةدحاو 0١٨ دعزُم هنم قاذ ام هللاوف ،هب وب

 :لوقي متاح كلذ يف اشنأو ،رفاحو مظع الإ سرفلا نم ضرألا هجو
 العفام تاف ءيشل يلوقت الو الذَعلاو موللا يلأ ُناوَت الهم

 الحلاو محلا ىطعأ تنك نإو ألهم هكلهم تنك لال يلوقت الو

 .ةرماضلا ءافجعلا ةقانلل ةفص :ريبدحو رابدح عمج يهو ،ريبادح ابدح ٣/١ ٢٤:

 ةرابَصو ،رطمب داكيال ضيبألا باحسلا :ريبّصلاو ،ةريبَص :لوصألا يقو ،ةدرابلا :ةربنصلا )١١٠(

 .دربلا ةدش :ءاتشلا

 .اهرثكأ باغ :موجنلا ترومت )١١١(

 .ءابخلا نم ضرألا يلت تلا ةقشلا لفسأ :تيبلا رسك )١١٢(

 .(ب) نم ةفاضإ )١١٣(

 .ماعنلا دلو :لأَر ج لائرلا )١١٤(

 .محللا نم ةعطقلا :ةعزملا )١١٥(

- ٢.٩ 



 "لكأ نإ لالا ليبس ريخف ار هب لصو لام يف ًَييلذعتال

 البس هلام يف ىري عركلا 7 ةدحاو لاملا ليبس ليخبلا ىري

 هدحو متاح لاخدإب رمأف ،رذنلا نب نامعنلا ىلع ليخلا ديزو هللا دبع نب متاح دفو

 تيبأ :لاق ؟ديز لوقيام ًاقحأ :نامعنلا لاقف .ليخلا ديز نيبو هنيب اميف دسفي نأ دارأو

 اوسيل هونب نعللا تيبأ :هل لاقف .كنم لضفأ هنأ معزي :لاق ؟ديز لوقي امو ،نعللا

 ؟كلذب تيضر َوأ :نامعنلا هل لاق .ينم لضفأ مهُسَحأ ا١"هلعف نورشاعي الو ،هلثم

 :لوقي وهو متاح فرصناف .عزاني الو ديز ىرابث ام :متاح هل لاقف

 عدخي ماح لاق اذ نم تاهيهو نًرفتسي يك نامعّلا لواح
 ُعّسوَُم هريغ يف يلو لوقب ريشع ميضأ نأ اراع ينافك

 ؟متاح لوقي ام ًاقحأ :نامعنلا هل لاق هدنع راص اّملف ،ليخلا ديز لاخدإب رمأ مث

 وه ،متاح قدص :لاق .كنم لضفأ هنإ لوقي هنإ :لاق ؟نعللا تيبأ ،لوقي امو :لاق

 (ێكَلَم) متاح نأ ول :لاق ؟كلذب تيضرأ :هل لاق .ادوج انّمبسأو ،ادوع انُبلصأ

 :لوقي وهو ديز فرصنا مث .انبهوتسال يدلوو
 الواطتُم هلضف يف ًامثاح ىرأ ةحيصن نم ال نامعنلا يل لوقي

 ناك يذلاك انيف حلصلا امو متاح لاق امك غاب انقوف هل

 06١٨١ واح
)١١٩( 

 6 رجح نب رباج :ةخسن يو ارجح نب ةثراح هماو ،لبنَح وبأ :لعل نمو

 هلو ،يدنكلا رجُخ نب سيقلا ًأرما راجأ يذلا وهو ،همايأ ف لعث فارشأ نم ناكو

 .الصوام :الكأ نإ ناكم ٢٤٥/١ ءارعشلاو رعشلا ف )١١٦(

 .هب موقيام رشعب نوموقيال يأ )١١٧(

 )١١٨( يناغألا ىلإ يئاطلا متاح رابخأ يف ليصفتلل عجري ٣٦٣/١٧ ءارعشلاو رعشلاو ٤٩/١ 0٢

 ركاسع نبا بيذقو ٤٢٠/٣، ةياهنلاو ةيادبلاو ٢١٢/٢.

 )١١٩( ص قاقتشالا) .رس نب ةيراج وهف ،لبنح يبأ مسا يف أطخلا تححص نأ قبس ٣٩٢

 ٤٠٢(. ص مزح نباو



 دقو ، ثوغلا برخ مئاقلا وهو ،لبنح : يصقلا لجرلل لاقي ريصقلا :لبنحلاو .ثيدح

 نب ديوس نب رم نب جلدُم لبنح وبأ وهو دارخجلا ريجُم :مهنمو .امتاح كردأ تح شاع
 رُم نب ةثراح لبنح وبأ وه هنإ :ضعب لوق يفو .اعينم ازيزع ناكو ، ورمع نب دثرَم

 هامحف ،هنوديصي سانلا دعقو ،هراد برقب طتس دا رجا نأل دارجلا ربجُم يس امّڵإو

 نع يبارعألا نبا هركذ اميف هثيدح نم ناكو .دارجلا ريج يمسف ،مهنم هراجأو مهنم

 ءيط نم موقب وه اذاف هت يف موي تاذ الخ هنأ يلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه

 :اولاق ؟ناريج يأو :لاق .كراج انوزغ :اولاق ؟مكبطخ ام :لاقف .مهتيعوأ مهعمو

 هسرف بكر مث .ادبأ هيلإ اولصت نلف اراج يل هومتيَّس دق ذإ امأ :لاقف .كئانفب لزن دارج

 هنايتفو هيبأ خب يف ىدان مث .هلتق الإ دحأ مكنم هل ضرعي ال هللاو :لاقو هخر ذخأو

 ىح هس رخ لزي ل ) .ب دارجلا نع سانلا فرصناو .انقلا اوعَرشأو ،فويسلا اولتساف هدلوو

 لوقي هيفف دارجلا ريجُم نم ىخأ :تلاقف ،لثلا هب برعلا تبرضف سمشلا هيلع تيح

 :عط رعاش

 داعَّصلا مضب هيلإ انومَّس لقعم انل ربحلاب و

 داع لبق نمو حون دعب نم نامرلا تايلوأ ف هانكلم
 دارجلا لجر سانلا نم راجا لبنح وبأ رس نبا انمو ٍ : . ٧ ر . ّ

 6""“)دادشلا نينسلا ف ىرولا ثايغ متاح انلو انل ديزو

 قراع :مهنمو .ئيط دعب نم رعشلا لاق نم لوأ وهو ،لّضفلا :مهئارعش نمو

 ناك و ،حاّمرطلا ذج ،ردحَج نب سيق :مهنمو .ةورَج نب سيق همساو ،“"'ارعشلا
 هبهوف ،هرسأ ناك ،ةةنفَج لآ كولم ضعب نم هبهوتسا هللا دبع نب متاح ناكو ،أرعاش

 :ارعش كلذ يي لاقف هل

 ردحج نب سيقب يعقَّشو لضفأف اهراسإ نم اهلك يدع ككف

 .دارجلا نم ةعطقلا :لجرلا .حمرلا ةبصق يهو ةدعص ج داعصلا )١٢٠(

 .اجأ قراع ٢٠٣: ص نابزرملل ءارعشلا مجعم يق )١٢١(

 - ٣١١



 ""”يرشعُمو يلهأ مويلا كادف ْمعنأف انتاهمأ نم ألو يأ هوبأ

 نب ىضر دبع نب ةبلعث نب ردحَج نب سيق نب رفن نب ميكح نب حاّمرطلا :مهنمو

 .ءىط نب ثوغلا نب ورمع نب لعُت نب لورَج نب ةعيبر نب ورمع نب رانأ نب كلام
 ةيوار ،لهس نب دمح معزو ،رعشلاو ةغالبلاو ةباطخلا نع عفادي ال حاًّمرطلا ناكو

 .حاّمرطلا لوق دشنأ تيمكلا نأ ،تيمكلا

 دئاصقلا نانع ىخرتساو دجلا ارُغ تقلخأ حاّمرطلا حور تضبق اذإ

 يأر ىري حاّمرطلا ناكو .ةغالبلاو ةباطخلا نانعو فلاو يإ :٠""٫تيمُكلا لاقف

 وه كلذ ،“"''يلع نب نسحلا لإ دفو يذلا حاّمرطلا ريغ اذه حاّمرطلاو .جراوخلا

 دقف هتلّوط ءيش لكو .ليوطلا :حاّمرطلاو ،أضيأ يئاطلا متاح نب يدع نب حاّمرطلا

 : رعاشلا لاق ،هَتعرط

 """قين ةباؤُذ نم دتما ام لثم تحضأف جارخلاب رودلا اوُحَمرط

 كلذ نمو ،ىَّوقتي مه نيذلا لجرلا رقن نم امإو ءيشلا نع روفلا نم امإ رفنو

 رفني نت الو ،ةراجتلل ريعلا ق جرخي نت ال يأ ،ريفّنلا ي الو ريعلا ي ال نالف :مهوق

 .ٍؤ"”برحلا يف

 وهو تع تككن :لوصألا يو : ٢/ ٥٨٥ ءارعشلاو رعشلا ق حامرطلا ةمجرت ي ناتيبلا ) ( ٢٢ ١

 .فيرحت

 .وهس وهو ،حامرطلا :لوصألا يف ('"")

 .يلع نب نيسحلا ٣٨٦: ص قاقتشالا يف ('"أ)

 لبجلا ق عضوم عفرأ :قينلا ٣٩٢. ص قاقتشالا يام تبثأو ،قين ةيامع :لوصألا يق ("
 .جارخلا لام نم هوذخأ اع. مهرود اولّوط نيذلا جارخلا لاًّمُع وجهي رعاشلاو (ناسللا)

٦١ 

 .فالتخالا ضعب عم 0٣٩٢ ص قاقتشالا )"أر

 - ٣١٢



 ديوس نب ورمع نب َيدَع همساو ،رعاشلا جرعألا :مهنم ةةلسلس ونب لع لئابق نمو

 رير ونبو ،دوتَع ونبو نيع ونب :لعُت لئابق نمو .")ةلسلس نب [ورمع] نب نابز نب

 نب رتحب ونب :مهنمو .يلهاجلا رعاشلا ،سرخألا نب ةرتنع مهنم ،"”شغَد ونب :مهنمو

 نطب رتحب ونبو .ءيط نب ثوغلا نب ورمع نب لت نب نامالس نب نينُع نب دوتع

 اذإ :نعي َنع نم ليعُف :نينُعو .“رهُبلا كلذكو ،لاجرلا نم ريصقلا :رتحبلاو ميظع
 نم ذوخأم وهو هنانعب هسبح اذإ سرفلا لجرلا َنعأو ،اذكو اذك يل نعو ،ضرتعا

 ضرتعي ناك اذإ نغم لجرو ،نّتُع :عمجلاو رجشلا ناصغأ نم ةميخ :ةّنْعلاو .نانعلا

 يذلا يخا :دوقعلاو .هيرج يف ضرتعي ناك اذإ ،َنعم سرفو ،همزلي ال اّم رومألا يق
 ةرقبلا دلو :رارقلاو ريرفلاو .انادع عمجلاو اسيت نوكي نأ براقو مكحتسا دق

 : [ديبل] لاق .ةيشحرلا

 اهُماغبو اهفوَط قئاقشلا ضرع مرَي ملف ريرفلا تعيض ءاسنَع

 .ءامسلا ضرُع يف لاطتسا اذإ قربلا لسلستو ،عيش نم لسلست ام لك :ةلسلسلاو
 .")لخادتتو ليطتست عطق لمرلا لسالسو ،درَتزلل لهس ناك اذإ كلاسلَسو لسلس ءامو

 دبع نب مثيحلا :مالسإلا يف مهلاجر نمو .نمحرلا دبع نب يدع نب مثيحلا :مهنمو

 نب نينُع نب دوتع نب رتحب نب لوُدَت نب يدع نب رباج نب دشار نب ديز نب نمحرلا

 خرف :مثيهاو ،رابخألا ةاور نم ناكو ،عيط نب ثوغلا نب ورمع نب لَعُت نب نامالس

 )١( ريبكلا نميلاو دعم بسن) .اتايبأ يلكلا نبا هل ىور ،يمالسإ يلهاج رعاش جرعألا ٢٠٧/١(.

 )٢( ص قاقتشالا :رظنا) ،فيرحت وهو ،ةرتنع :لوصألا يف ٣٨٧(. ص مزح نبا و ٤٠١:

 انبا امهو ،نامخض نانطب امهو ،نعُمو ،رتخ :لعث نب نامالس ب نمف ،لورجو نامالس :لعث دلو

 .نينع نبا وه دوتعف .نامالس نب نينع نب دوتع

 )٣( ص قاقتشالا نم حيحصتلاو ،شيغد لوصألا يف ٣٨٧، يلكلا نباو ٢٠٨/١.

 )٤( ص قاقتشالا ٣٨٧.

 .(دتع :ناسللا) .مغدأ هنأ الإ نادتع :هلصأو ،ناَدع :دوتع عمج )٥(

 .فيرحت وهو ،لجرلا لسالس :لوصألا فو ٣٨٧. ص قاقتشالا )٦(
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 ."رجشلا نم برض ،مثيحلا :لاقيو رسنلا

 ةملس نب رباج نب ىيي نب ديبُع نب ديلولا ةدابع وبأ وهو ،رعاشلا يرتحبلا :مهنمو
 لودت نب رعاشلا يدع نب ةثراح يأ نب هللا لبع نب طوَح نب ثراحلا نب رهسُم نب

 نب طوَح نب ؤبرَح :مهنمو ۔“لَحث نب نامالس نب [نينع نب] دوتع نب رتحب نب
 مكحي امك ،ىثنخلا يف ةيلهاجلا ف مكَح يذلا رعاشلا يدع نب ةثراح يبأ نب هللادبع

 يأ نب مهدأ لوقي هلو ،هب عمس نكي ل و ،برظلا نب رماع مكح امك ،ةّشسلا قفاوف

 :كلذب رخفي مالسإلا يف يئاطلا ءارعزلا

 مالسإلا ةنس ةيلهالا ي تقفاو ةموكحلا مكح يذلا اّنم

 رعاش ،رعاشلا جرعألا :مهنمو .ادّيس افيرش ناكو ،لاص نب ضرعُم :هدلو نمو

 .0"»قفاو امك ةّنُسلا قفاوف ةيلهاجلا يف مكح اذ ناكو ،اهلك لعث

 هللا دبع نب رفعج نب دوعسم نب ديّوُس همساو ،©برذ :طوَح نب ؤ'١ثراح دلو نمو
 ء م ح ِ .

 شاع ،نيرُمعلا دحأ وهو حسملا نب ورمع :مهنمو .طوَح نب ثراح نب فيرط نب

 )٧( ص قاقتشالا ٣٩٠.

 رباج نب لالش نب ديبع نب ىجي نب هللا ديبع نب ديلولا ٣٧/٢١: اغألا ق يرتحبلا بسن )٨(

 نب دوتع نب رتب نب لودت نب يدج نب ةثراح يبأ نب مثيخ نب ثراحلا نب رهسم نب ةملس نبا

 .ةلصفم هتمجرت هيفو .لعث نب نامالس نب ةمنع

 يف مكح برذ ناكو للا دبع نب طوح نب برذ ٢٠٨/١: يلكلا نبال دعم بسن يق )٩(
 :ءارعزلا يلأ نب مهدأ لوقي هيفو ،ىثنخ يف هتموكح تناكو .مالسإلا يف ةنسلا تقفاو ةموكح ةيلهاجلا

 مالسإلا ةنس ةيلهالا ي تقفاو ةموكحلا مكح يذلا انم

 ٣٨٩. ص قاقتشالا :ًاضيأ رظناو

 يف مكح اذ ناكو :فنصملا لوقب دوصقملا سيل هنأ ودبيو ،رعاشلا جرعألا ركذ قبس )١٠(

 ركذي ملو رعاشلا جرعألا ديرد نبا ركذ دقو .طوح نب برذ ىلع قدصي لوقلا اذهف ،ةيلهاجلا

 هنأو اضيأ ارعاش ناك ًاراشب هنبا نأ ركذو ورمع نب يدع وهو همسا ركذو ،ةيلهاجلا يف مكح هنأ

 ۔(٨٨٣ ص قاقتشالا) .هرعش نم اتايبأ دروأو ،مالسإلا كردأ

 )١١( ص قاقتشالا ٣٨٨.
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 :سيقلا زرم لوقي هلو كاهلك برعلا ىمرأ ناكو ، ف ينلا لإ دفرر ،ةنس نيسمخو ةئام

 "هرتس نم هيفك جرخم لف نب نم مار ةبر
 :"رعاشلا لوقي هلو ،ةفوكلا لإ ةّرلا لهأ لتقب ءاج يذلا وهو رعاشلا سّئَرَكلا :مهنمو

 عيجزر نيملسملل ربخ ىلع امظاك سوركلا ءاج دقل يرمعل

 ىلع راغأ يذلا وهو كأسراف ناكو ،"؛صيّوُح نب ثعاب :ةيلهاجلا يف مهلاجر نمو

 :سيقلا ؤرما لوقي هيفو ،سيقلا ئرما لبإ

 4لئارألا بوطخلا يف راثد ىدرأو ,لاخ ناريخجنب ثعاب .بّذلت

 .سيقلا ئرما يعار راثدو

 وهو افيرش ناك ،تّلفأ نب رماع دبع نب ةبلعث :مهنمو ؛ةبلعث نب ربجلا :مهنم

 .هرماجملا موي ةعقو بحاص

 ةيواعم نب سبنس :لاقيو ،لعُ نب ورمع نب سبنيم ونب لعُت لئابق نمر :سبنس ونب

 هلو ،يسبنّسلا ضباقلا :مهنمو .سبلاو لازا نم هلصأ سبنسو .لعُت نب لورَج نب

 :رعاشلا لوقي

 يسبّسلا ضباقلا اهحّبصف

 ٣٨٨. ص قاقتشالا (ا)

 .يدسألا ريبزلا نب ر ١ لبع :ره (٢)

 ناكر ١٩٢/١© يلكلا ن نبار ٣٨٤ ص قاقتشالا رظنا) فيرحت وهر صيرح :لوصألا ي )٢٣(
 سردس نب دلاخل اراج سيقلا ؤرما ناكر ،سيقلا ئرمال لبا ىلع راغأ يلدجلا صيرح نب ثعاب

 يهر دلاخ ناريج ناكم دلاخ ةمذب :قاقتشالار ٥ ناويدلا يفو .هراح لبا ةيام عطتسي ملف

 .ىرخأ ةياور

 :ناويدلا ق تيبلا ةياورو )٤(

 لئارألا بوطخلا يف ماصع ىدرأر دلاح ةمذب ثعاب بحلت

 )٥( ص قاقتشالا ٣٨٦.
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 نب بضحم نب زمرح نب ورمع نب نيوج نب ةربو نب "نصح نب ديز :مهنمو

 ىشم ناورهنلا موي جراوخلا بحاص وهو ،لغث نب ورمع نب سبنس نب ديبل نب زيرح

 :ارعش ناطح نب نارمع هيف لاقن هبرض ىتح بلاط يبأ نب يلع لا

 ل زخنيو انايح ا دصقث هيف أضزنعم حرلا يف ىشم دق هبن أ

 .ةفوكلا لهأ دابع نم ناكو

 . . . . ّ . ل ؟ : .

 :مهنمو .(نيسيئر نيديس اناك) ،رماع نب دوسألا هنباو ،؟نيوج نب رماع :مهنمو

 :لئاقلا وهو ،رعاشلا يِسبتّسلا مرجألا :مهنمو .سرافلا بزاع نب سيق

 ئيط اعمج ناعمجلا ىقتلا ال و

 امعالع مث ناعمجلا مداصتف

 هنقلب نانّسلاو رتخي ىلو

 > حابزرلاو ةليدج وعدي

 انايج و كت الانأب اومعز

 مزهن ال اتيلف لوقي لك

 ملخ ةتّنملل فيسر رمأ

 . 3 . غك . . ِ

 مهدأ قيقش ميب بحسا ىتح

 ملعأ سراوفلاو سراوفلا مهو

 يربطلا فر ٢٣٠/١، يبلكلا نباو ٤٠٢ ص مزح نبا ةرهمج يف اذكو نصح :لوصألا يف )١(
 ير ١٧٥/٥( يربطلا) ناورهنلا موي نيصحلا نب ديز يلع لتق دقر .هيف رابخأ هلو نيصح ٥

 .ناورهنلا موي جراوخلا سأر ناك هنأ مزح نبا

 )٢( ص قاقتشالا يف دوسألا هنبار وهو ،لوصألا ف طقاس (نيوح) مسا ٣٩١.
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 نامعنلا نب رفع يبأ نب ةصيبق نب سايإ :مهنم .لعث نب ورمع نب ئئنَه ونب لَعث نمو

 نب ئنه نب رفس نب كلام نب ةعيبر نب ثريولا نب ثراحلا نب ةنعس نب ةّيح نب
 ،هب ""نَميتي ىرسك ناك يذلا وهو ،رذنما نب نامعنلا دعب ةريخلا كلم ،لعُث نب ورمع

 . , : ه . .. _ ك |
 هيف ىشعأللو ،زيوربأ مايأ ف ناورهنلا اولزن ال مهعومج قّرفو مورلا مزه يذلا وهو
 . برعلا ءارعش نم هريغو ةريثك حئادم

 ثراحلا نب ةنعس نب ةيح نب نامعنلا نب رفغ يبأ نب ريخلا ةلظنح همع : مهنمر

 هنيد نأ هنامز يف نم معزيو ،هتظع نم عمستل برعلا هيلإ دفتو ،ظعاوللاب ملكتي ناكو

 اينلا كرتو لبت هرمع لاط اّملف ين هنأ معزي ،برعلا نهاك ناكو .قحلا نيدب سيل

 وهو ،هسرف مسا وهو ،بيبضلا سراف ،ناّسح همساو ،سرابخلا هنبا ناكو ،اهب ضفرو

 روج مارهب [نم] هتعزه موي زيوربأ ىرسكل لاق يذلا وهو ،هنامز ف برعلا سرفأ
 لاقف ،ىضعمنف هايإ هيطعي نأ ىبأف ،مومحّيلا هسرف نامعنلا نم بلطو ،هسرف هب تفذقو

 ،لعفف كسفنب ٌجناو ،يسرف بيبطلا بكر اف ،يتايح نم ةماعلل ريخ كتايح :ناسح هل

 ناسح لوقي كلذ يقو ،سانلا "رامغ يف اجنف ،زيوربأ سرف ، نادنسلا ناسح بكرو

 :ارعش

 الجار رثعي شيجلا ف هكرت لإ نكأ مل ر دارأ ام ىرسك تيطعأو

 الئارو لزب ليخ نم ةموس تدب دفو بيبضلا رهظ هل تلذب

 ىبرع لّوأ ناكو ،داوًّسلاب ًاعايبض هعطقأف ناسح هاتأ هكلُم ف ىرسك َرَق املف

 )١( ص قاقتشالا يام باوصلاو ،هب نمأي :لوصألا يف ٣٨٦.

 .(ناسللا) .مهنمحزو مهتعامج :مهترمغو سانلا رامغو ،رومع :لوصألا يف )٢(
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 ."داوسلاب هل عطق

 م و ً . ك و . . 2 . 1 - ٢

 رتحب نب لإ دري ، رعاشلا مشغالا نب دبع نب ؛ مادقملا وبا وهو ،ليخالا : مهنمو

 ے ة / .

 ةنع الو ةنعَس هلام :موق نم هنعسلاو ،يغبلاو ملظلا وهو ،مشغلا نم مشغألاو

 ."هيف ىقستسي وأ هب ذ ريغص ءاقس : نعُسلاو

 نب ةلظنح نب برك يدعم نب رذنلا نب ةلمرح همساو ©،رعاشلا ديب وبأ :مهنمو

 نب رفس نب كلام نب ةعيبر نب ثٹريوخا نب ثراخلا نب ةنعّس نب ةيح نب نامعنلا

 .'ءاطعلا :دبَرلاو ،دبز ريغصت ديبو .اينارصن ناكو ،لعث نب ورمع نب ءىنَح

 نالوب ونب

 نم كلم] راغأ .ءىّيط نب ثوغلا نب ورمع نب نبصغ همساو ،نالوب ونب ئيط نمو
 :اش لاقي رتُمِل ةنبا يسلا ف قاتساو ،مهيبَس قاتساف ،نالوب ب ىلع "[ةنفج لآ

 .هلتقف رغم اهوبأ اهقحلف ،ةيوام

 .ءىيطل ناك منص سليقلاو "سلفلا نداس وهو كيفيَص ونب :مهنمو

 ىلع زيوربأ ىرسك لمح يذلا بيبّضلا سراف ناَّسح مهنمو ٣٨٦، ص قاقتشالا يف ءاح )١(

 .نيبوش مارهب نم مزهنا موي هسرف

 .ماذقلا وبأ ٣٨٩: ص قاقتشالا يف )٢(

 )٣( ص قاقتشالا ٣٨٦.

 )٤( ص قاقتشالا ٣٨٦.

 :نالوب "ب نمف :قاقتشالا يفو ،اهنودب مالكلا ميقتسيال ٣٩٧ ص قاقتشالا نم ةفاضإ (د)

 يبلكلا نبال دعم بسن يقو .مهازغ ناك ةنفج ب كولم نم اكلم لتق مهناسرف دحأ عب

 ناك و ...زتعم هلتقف ،مهيلع راغأ نفجلا ناكو ،يفجلا لتق زتعم ناكو زتعم نالوب دلو ٦/١:

 .بنجلا يواش بقلي زتعم

 ةرتعص نب يفيص دلر )٢٦١/١(: يلكلا نبا يف ءاح .فيرحت وهو ،سيقلا :لوصألا يف )٦(

 ناك ،ئبط منص وهو ،سلَقلا :يبلكلا نبال مانصألا باتك يفو ۔منص ،سلفلا ةندس مهو كأديز
 يف هطبضو ،ءافلا مضب توقاي هطبض ،سللا :ةيشاحلا يفو .همدهف ايلع ثعب ه هللا لوسر

 .رسكلاب سوماقلا
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 ةفا :ةفطلقلاو نهاكلا فطلي :مهنمو .يلهاجلا رعاشلا ،ةمنَع نب دلاخ :مهنمو

 ىلع ناكو ،أرعاش اديس ناكو ةفيلخ نب هللا دبع :مهنم ناكو ."امسج رغص يف

 نم دعي ناكو ،ريفض نب نيعم :مهنمو .نيفص موي بلاط يبأ نب يلع دنع هموق

 .يناسلا ثراخا يبأ نب ديبع لتاق وهو ،برعلا ةاهُذ

 :هلوق هرعش دّيج نمو ،ريفّض وبأ :نالوب ءارعش نمو

 ُرسماد ليللاو عالضألا ىلع ءاضأ ىشلا رماخ اذإ ادو محترأ

 سرامأ نيذلا يئادعأ رض ىلع ێناعأ أيح ناك ول لجر ونب

 .رعاشلا ةحاور نب ةماسق :مهنمو ،رعاشلا ىفوأ نب ةمالس نب ةربو :مهنمر

 ورمع نب مْرَج :لاقيو ،ءىيط نب ثوغلا نب ورمع نب ةبلعث همساو ،مرَج ونب :مهنمو

 نيوُج نب رماع مْرَج سراف مهنم ناكو ،ئيط نب ثوغلا نب ورمع نب لعث نبا

 ناكو ،مرَج نب نايح نب ةبلعث نب ورمع نب ةبلعث نب نارمق نب ىضر دبع نبا

 نب ورمع دبع :مهنمو .هسأبو هفرش عم ارعاش ناكو ،برعلا تارَمَج نم "ةرمج
 غلبن اثيدح سانلا عتمأ نم ناكو اهلك جحذم ءابطخ نم ناكو .رعاشلا راًّمَع

 رعشلا رمحأ ،نينيعلا رمحأ نامعنلا ناكو ،هتمدانم ىلإ هاعدف ،هثيدح رسح نامعنلا

 ملف ،هتمدانم نع يئاطلا دودرق هوبأ هاهنف عامدللل الاتق ،ظةدبرغلا ديدش ناكو ،دلجلاو

 :لاقف هاثر “هنامعنلا هلتق اًملف ،هنم لبقي

 )١( ص قاقتشالا ٣٩٧.

 )٢( يلكلا نبا ٢٦١/١.

 .سوأ ٢٠٨/١: يلكلا نبا يقو .رفوأ ٣٨٨: ص قاقتشالا يق )٣(

 نم ىلع ةليبقلا عامتجاو ،لئابقلا نم اهريغ فلاخ الو دحأ ىلإ مضنت ال ةليبقلا :ةرمحلا )٤(

 .بعك نب ثراحلا ونبو ريغو ةّبضو سبع :يه عبرأ لئابق برعلا تارمجو ،لئابقلا نم اهأوان
 .(ناسللا)

 نب بهنم نب عيبر نب ىتمأ نب رامع نب ورمع دبعو ٢٤٧/١: يلكلا نبال دعم بسن يف )٥(
 .يناسغلا كللل دربألا هلتق يذلا يلهاجلا رعاشلا ىج
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 رعشلاو نينيعلا رمحأ ننمأن ال هل تلقو رامع نبا تيهن يلإ

 رَرَش مهنارين نم كرانب ري اهتحاسب لزنت ىتم كوللا نإ

 ربا ةنملا يشو لشم قطنمو اومدَّح دق ضوحلا ءازإك ةنفج اي

 .مرَج نب ناّيح نب روكلا نب ديبع نب َتَّرألا نب سايإ :مهنمو

 :ىجمّشو ،نايحو ىَجَمش :مرج دلو نمو .رعاشلا بلعثلا نب رباج :مهنمو
 مُرَج نب نم ددعلاو .."افيفخ اطلخ كديب هطلخ اذإ ءيشلا تجمّش :مهلوق نم ىلع

 نب ناّيح نب نارمق نب ىضر دبع نب نيَرُج نب رماع نب يف مهنم فرشلاو ، نايح يي

 اذإ ارئب نالف طبنتسا نم ذوخأم ،طيبل نب باوج :مهنم "رشلا ونب :مهنمو ۔مرَج

 .اهترفح اذإ أرثب تطبتساو «هترهظأو هيف تركف اذإ "رمألا انه تطبتساو اهرفح يأ اهطبن

 .ا١مسج رصق ي ةلا :ةفطلَقلاو ،نهاكلا فّطْلَق :مهنمو

 ةليدج ونب

 نب ديز نب ددأ نب ءيط نب ةرطف نب ةجراخ نب ةليدج ونب ئط لئابق نمو

 بُجشي نب ربكألا ابس نب نالهك نب ديز نب بيرَع نب بّجشي نب ورمع نب عسيّملا

 نب دولخأ نب اش وهو ،هللا دبع نب رباع وهو ةا دوه نب ناطحق نب برعي نب

 نب كَّمل نب الا حون نب ماس نب مرإ نب صوَع نب رباع نب داع نب دولخلا

 نب شونأ نب نانيق نب ليئالهم نب درايلا نب .ةلا سيردإ وهو ،خونخأ نب خلشوللا
 .هيلع هللا تاولص ،مدآ نب ثيش

 ُ ,_ 4 ِ . . ٠
 نب ةرطف نب لعس نب ةجراخ نب بنجب ونب مه امإو ،&نوفَرعي اهبو ،مهما ةليدجو

 برض :ةنميلاو .ضوخلا نم ءالا بصم :ضوحلا ءازإ .ميركلا لجرلاو ماعطلا ةعصق :ةنفحجلا )١(

 .ثيدحلا ولح ارك ًالحر اولتق مهنأ ديري .نميلا دورب نم

 ٤ ٣٩. ص قاقتشالا )٢(

 ٣/١ ٢٥. يلكلا نبا نم حيحصتلاو رشلا :لوصألا يف-(٣)

 ٣٩٦. قاقتشالا نم باوصلار ،مسالا :لوصألا يف )٤(

 .فطلق ركذ رركت دقر ٣٩٧، قاقتشالا (د)

 - . ٣٢



 ةأرما ةةليدَج مهمأ لإ مهوبسنو ،ةةجراخ نب بدنج وهو ،بألا اوكرتف ،ئّط

 نم رهر روحلا نم :روخو "[روُحو بًدنُج مهو] .ةليدج ونب :اولاقف ًةجراخ

 ."اهليبسل ىدتهي ال لالَض يأ ،ةراحَم يف رْوَح :مهلاثمأ نم لثمو ،لالّضلا

 :ليزنتلا يفو .هعطق اذإ ابوج هبوُجأ ءيشلا تج :موق نم لاعف :باّوَجو

 ةديدخا وهو] ،فورعم :بّوُجِلاو ملعأ هللاو هوعطق " ؟داولاب رخصلا اوباج نيذلا

 .تعطقنا يأ ،تباجبا اهنأل تويبلا نيب ةرفحلا :ةبوجاو “إ[نودلتخل اهلمعتسي ل
 هنم لفس امو هنطب َضيبا يذلا سرفلا وهو ،طبتلا :مسالاو ،طبنأ ريغصت :طيبو

 :رعاشل لاق كاهئام نم هجرختست ام لوأ وهو رئبلا طبن :طبلاو ،ناك نول يأ نم هالعأو

 “بوطَق ناوطا دنع اطب هل هودع لانيال هارت بيرق

 ةمامث نب ورمع نب فيرط دلو نم وهو ،ورمع همساو ،ريَحُبلا :ةليدج ينب نمف

 يف يسبعلا دايز نب عيبرلل يسبلا ريهز نب سيق لوقي هيفو ، هدوج ريجلا يمس اغأ
.)( 

 ريه يب تنهأ دقف ى دانو ريع ع ق قاهل عيبرلا قثن دنثل

 ممُع يبأ نيصلاك كلاخت أ ءالا كب بهأت الو

 رحلا ررمع وأ رومألا وأ ررمع نب رجُخ وأ نايلا وأ

 .يتأيسام حاضيإل ٣٨٠، ص قاقتشالا نم ةفاضإ )١(

 امك اهحتفب باوصلاو ،ًأطخ وهو ،ءالا مضب هيف (روح) تطبض دقو ٣٨٠، ص قاقتشالا )٢(

 يف عوجرو ناصقن يف ناصقن يأ ةراع يف روحو ،ةعامجلا نع جورخلا :روحلاو «(روح) ناسللا يف

 .عوحر

 )٣( ةيآلا رجفلا ةروس ٩.

 )٤( ص قاقتشالا نم ةفاضإ ٣٩٦.

 )٥( ص قاثتشالا ٣٩٦.

 الزان يسبعلا دايز نب عيبرلا ناكو ،نايبذو سبع نيب ءاربغلاو سحاد برح ديري ضمهبرح يق )٦(

 .برحلا تبشن امنيح يرازفلا ردب نم ةفيذح راوح يف

٣٢٢١ 



 نب ررمع نب مأل ونب :مهنمو ،«(سيكلا نب ديزي نب دايز نب رمحأ :مهنم إ لاقيو)

 نب ةجراخ نب ةليدج نب نامور نب لهذ نب ناذول نب ءاعذج نب كلام نب فيرط

 اذإف ،هذذق توتسا يذلا شارلا مهسلا :مألاو ،تيبلا هيلإو "ئيط نب ةرطف نب دعس

 لبان ىلع نيمأل كَّرَك :سيقلا ءىرما تيب موق رسكو .مأل وهف كلذك ناك
 يو ،لجرلا مالتسا :موق نم ضحالَّسلا وهو -زومهَّم - ةمأللاو .نيمأل نيمهس يأ

 ."ةمللا :تاغللا ضعب

 كوللا باحصأ نم ناكو ،ئّيط سأر ،مأل نب ةثراح نب سوأ :مهلاجر نمو

 نب نامعنلا ىلع اموي مدقر . افيرش ناكو افين ةنس ێئام شاعو ،برعلا تاداسو

 دغ يي اوعمتجا :مه لاقف ،اهدوفوو برعلا هوجو هدنعو ،َةّلُج نامعنلا اعدف ،رذنلا

 :لاقف ؟فلختت ل :هل ليقف .أسوأ الإ مهلك اورضحف .مكمركأ ةللا هذه سبلأ ىتح

 سلج اّملف .تبلط دارلا تنك نإو أرضاح نوكأ الأ يب لمجألاف يريغ دارا ناك نإ

 سضحف .تفخ اص نيآ رضحا :هل اولوقو سوأ لإ اوبهذا :لاق اسو ر ل نامعنلا

 لاقف .ةقان ةئامثالث كلو ،هّجها :ةئيطحلل اولاقف ،هلهأ نم موق هدسحف ةلحلا سبلأف

 :لاق مث ،هدنع نم الإ ائيش يب يف ىرأ ال الجر اوجهأ فيك :مل

 "انيتأت بيغلا رهظب مأل لآ نم ةحلاص كفنت امو اجلا فيك

 هقرحي نأ دارأو سوأ هذخأف .هاجهف ،هوجعهأ انأ :مزاخ يبأ نب رشب مف لاقف

 هزاجأو هقلطأف .هحدم آلإ هءاجه ليسغي ال هنإف لعفت ال :همأ هل تلاقف .رانلاب

 :هيف هلوق نمف .ةديصقب هيف هاجه تيب لكل هحدمف ،هتلص نسحأو

 كلام نب ةماث نب ورمع نب فيرط نب ررمع نب مأل ١٨٤/١: يلكلا نبا يف مأل يب بسن )١(

 ةليدج و) .عئيط نب ةرطف نب دعس نب ةثراح نب (ةليدج) بدنج نب نامور نب لهذ نب ءاعد نب

 .(ةجراخ تنب امنإو ةثراح تنب تسيل

 )٢( ص قاقتشالا ٣٨٢.

 )٣( ص ةئيطحلا ناويد ٨٦.

٣٢٢ 



 " _هاذتحا الو لاعنلا سبل ال ىدعس نبا لثم ىصحلا ىطو امو

 ذئموي امهر ،ةثراح نب سوأو هللا دبع نب متاح رذنملا نب نامعنلا دنع عمتجاو

 ةزئاجاب ص ِخُم ينأ :هل لاقف ًاتاح نامعنلا اعدف .سانلا نم رفن يف ،عئيط اديس

 نعللا تيبأ :اح هل لاقف .اسوأ كمع نبا مأ ىطعأ كايإف ۔امكمركأو امكفرشأ

 سرأ لإ ثعب متاح جرخ املف .ينم فرشأ هدلو ُمَضوَأل !ةثراح نب سوأب يلدعتأ
 تدرو دق كنإ :نامعنلا هل لاق هيلع لخد املف .متاح لاق يذلاب هرعشي مل و ،هاعدف

١ 

 نێلردعتأ :سوأ هل لاقف .امكمركأو امكفرشأ ةزئاخلا يطعُم ينإو ،كّمع نباو لإ

 :نامعنلا هل لاقف دحاو سلجب ي اناطعأل متاح يلهأو ين ول هللاو ،نعللا تببأ !متاح

 العفت ل نيّشَد امتنك ولو ،ةنسحلا ةلزنللاو) ةزئاجلاو فرشلا يدنع هل ،دّيس امكالك
 -س ّ

 :كلذ ف ي مح لاقف .ةينس ةزئاجب امهنم لك لاإ لسرأ مث أ ،(امتلعف يذلا

 ُُاتتكا هب سيل ثيغلا ناكو مم َس قالخألا بض اوج

 يرن انك يذلا ىلع تدز

 هاركاش كلذباتنبأدقن

 ماسحلا بضلا هجاملا تنأو
 . . ٤. ٩

 م امح ١ عجس ام ٥هاسن ١ امف

 مالسلاو ة حتلا هتقالو ك يلس نم اريخ هللا هازج

 يلَو ،روكذم فيرش ،سرأ نب يَرُم نب عيبرلا :مأل نب ةثراح نب سوأ دلو نمف
 .نامرلا كلذ يف رشق ىمحلا ةيالول ناكو ،ةبقُع نب ديلولا هلو ،ةفوكلا رهظب ىمجلا

 ى س و

 ."اةبؤُر نع ورمع نب ىسيع كلذبربخأ ،نوؤرَم :عمجلاو كرم ريغصت ،ايَّرمو

 :مهنمو . .افيرش ناكو ،ةعّجشَم نب نبز نب لكون :هدلو نم مأل نب ةبلعث :مهنمو

 : مأل نب ةثراح دلو نمو ." رعلا قلا ُےّسلا :ريظنُشلاو فانأ نب ريظنش نب ماطسب

 ٢٢٢. ص مزاخ ييأ نب رشب ناويد“(١)

 ٣٨٢٣. ص قاقتشالا )٢(

 ٣٨٣. ص قاقتشالا )٣(

- ٣٢٢٢٣ - 

 



 ارهد ةيلهاجا ق شاع مال نب ةنراح نب سيق نب دشر نب رذنلا نب ثراحلا نب ماّرَع

 يف بتكيل يأ ،نمزيل هيلع لخدأو ،زيزعلا دبع نب رمع مايأ كردأو ،نيرّمَعلا نم وهو

 :لاقف ؟هذه كتنامَر ام :رمع هل لاقف ."ىنملا

 امدقأ تنك مُأ نينرقلا يذ دهع ىلع ةس تك ردأأ يردأ ام هللاوف

 امد ال ُ امح نيَسكث غ ("“رحب انَج اتّيبت صينلا ىنع اعزنتت ىتم

 لبنَح وبأ وهو دارجلا ريجم :مهنمو .ارعاش ناكو مأل نب باهش :مهنمو

 هل تعمتجا ،سالخلا نب رباج وبأ : :مهنمو .اذه لبق هتّصق انركذ دقو ،َنُم نب "ةيراج

 .'هريغل عمتب مل و ئط
 نب لهذ نب ; ةليدج نب ةبلعث نب : هللا ميت نب ىلعلا : :مهنم & "هللا ميت ونب :ةليدج نمو

 ؤرما هيف لوقي يذلا وهو ئيط نب ةرطف نب دعس نب ةجراخ نب ةليدج نب نامور

 :يمخللا ءامسلا ءام نب نامعنلا نب رذنملا دنع هب راجتسا ان يدنكلا رجُح نب سيقلا

 مامّش نم خذاوبلا ىلع تلزن ىلعلا ىلع تلزن ذإ ينأك

 ىمآشلا كلا الو ردتتع ىلعلا ىلع قارعلا لس امف

 ماما فللا ضراع ىلوت ىح نينرقلا ي ذ )صاشن "لصأ

 .(ناسللا):. نونمز هعمجو نيرلا كلذكو (قوُلا) ةهاعب باصملا :نيمر ج ىنمزلا )١(
 قاتتشالا) .عالضألا سوؤر ليقو ردصلا ماظع :(نيترسكر نيتحتفب) نَحنَح ج نجانجلا )٢(

 ٣٨٣(. ص

 افنأ أطخلا اذه تححص دقر .اطخ وهو ،لدم (ب) يفو فيحصت وهو ،ةثراح :(أا) ق )٣(

 ٣٢٩٢(. ص قاقتشالا)

 ناكو ،فيرط نب ديبع نب سيق نب بهو نب سالجلا نب رباج وبأ ١٨٣/١: يبلكلا نبا يف )٤(

 .ةليدَّح هيلع تعمتحا ،افيرش ارعاش

 ٣٨١، ص قاقتشالاو ١٨٢/١، يلكلا نبا :رظنا) .ميت :رداصلا رئاس يو ،لوصألا يف اذك“(٥)

 ٣٩٩(. ص مزح نباو

 .فيرخ وهو ،صانش :لوصألا يف )٦(

- ٣٢٤ 

  



 س س - أ

 "ماللا حيباصم مت رنب رجُخ نب سيقلا ءىرما ىَشَح َرق

 .مالظلا حيباصم :مويلا نومسي مهف ،مسالا اذه مهمزلف

 :لاقف رجح نب سيقلا ؤرما هركذ يذلا رعاشلا ماذج وبأ :مهنمو

 "ماذج ربا ىكب امك رايدلا يكبن اللعل ليحلا لطلا ىلع اجوع

 نب ورمع نب طقلم (نب ورمع) :مهنم ،ناسرف فارشأ طقس ونب :ةليدج ينب نمو

 ةرطف نب دعس نب ةجراخ نب ةليدج نب نامور نب لهذ نب ءاعدج نب فوع نب ةبلعث

 ف هتمدقم ىلع كللا دنه نب ورمع هثعب يذلا وهو اسراف ًأسيئر ناكو ،ئّتط نبا

 ةرتنع لتاق وهو ،رباج نب رَّزَر :مهنمو ."رانلاب مهقرحأ يذلا وهو {مراد نب برح

 ث رزو ال الك :نآرقلا ير ،ًأجلملا :رّرَولاو ٣ ىلع دفو دقو ،ىسبعلا

 لهأ ضعب لاق اذك ،هرازوأ هنع لّمحتي هنأل ، ةفيلخلا ريزو يمسو ،مثإلا :رولاو
 يو .'”هيلع هتنعأ اذإ كاذك ىلع هترزاو نم نيعلا :ريزولا لب :موق لاقو .ةغللا

 .هلمع ىلع :ةخسن

 رفف سيقلا ارما بلط ءامسلا ءام نب رذنملا ناك :هيفو (يبودنسلا حرش) ١٧٩ ص ناويدلا )١(

 مسا ماشو ،قهاشلا :خذاب ج خذاربلا .هعنمو هراجأف ةبلعث نب ميت ب دحأ ىلعملا ىلع لزنو هنم

 :ضراعلا .يمخللا رذنلا بقل :نينرقلا وذ .شيجلا هب دارأ ضعفترلا باحسلا :صاشنلاو .لبج

 .شيجلا هب دارأ ضزتعملا باحسلا

 نبا وأ ماذخ نبا وأ .مادخ نبا وأ ماذح نبا وهف ،رعاشلا اذه مسا طبض يف رداصملا قفتتال )٢(

 ١٧٦(. ص سيقلا ئرما ناويد ةيشاح رظنا) .مامح

 ناك ،رعاشلا طقلم نب ثايغ نب ةبلعث نب ورمع مهنم )١٩٣/١(: يلكلا نبال دعم بسن ي )٣(

 ًاعضرتسم ناك دنه نب ورمعل خأب مهقَّرحف هةرارأب ميمت يب ذخأف ،هتمدقم ىلع دنه نب ورمع هثعب

 :حاّمرطلا لوقي هيفو ،مراد نب هلل ا دبع نب ديز نب ديوس هلتقف ،سُدُع نب ةرارز دنع

 ددخلاب نرزني ذإ رانلا محاح ق ةئام مهنمانلتق دق ارادو

 ٠ ١٠. ص برعلا مايأ ي يناثلا ةراوأ موي ربخ رظناو

 )٤ ( ةيآلا ،ةمايقلا ةروس ١١.

 )٥( ص قاقتشالا ٣٩٦.

- ٣٢٥ 



 ثايغ :مهنمو .يلهاج وهو ،ورمع نب رابا :صيهرلا دسألا مسا نإ :ضعب لاقو

 لب :لاقيو ،يلهاج وهو ،ورمع نب رابا ،صيهّرلا دسألا :هدلو نمو "طقل نب

 ةبلعث نب ورمع نب طقلم نب ثايغ نب ةبلعث نب ةريمع نب ورمع نب ديز نب دلاخ هما

 نب ةرطف نب دعس نب ةجراخ نب ةليدج نب نامور نب لهذ نب ءاعدّج نب فوع نب
 ،لاتقلا نع ىلوي الو حربي ال ناك هنأل صيهّرلا دسألا يمس اًّعِإو اسراف ناكو ،ْئط

 دسألا لوقي كلذ يقو ،«سبعو ءيط نيب تناك ةعقو يف "يسبعلا ةرتنع لتاق وه
 : صيهلا

 ے _ بجأةبئانل ىع دأ ا ذإ , يط يحب صيهرلا دسألا انأ

 ت _ لتق دك سر اوفلا ةتنعو هبب ا ٢ےک 5 ًاعش اجُم تلتق

 :يسبعلا دايز نب عيبرلا كلذ ي لاقو

 "الصلا بطخلاب تيكذأ امك ايحي تولا دعب رتولا نإف

 ةعجشم : ددأ نب ؛ئّيط نب دعس نب ةرطف نب ةجراخ نب ةليدج نب نامور نمو

 :رعاشلا هف لئاقلا حلصم :مهنمو ،بناقلا طبطأو ،تباتكلا

 رصانعلا ىكزأ ىلإ ىمني ىتنالإ خلصُم له

 نم نأ كلذ دعب ركذي فنصملا نأل حصيال اذهو ،طقلم نب ثايغ هوخأ مهنمو :لوصألا يف )١(

 .صيهرلا دسألا هدلو

 لتاق نأ )٢٢٧/٨(: يناغألا يفو باح نب رزَّو وه يسبعلا ةرتنع لتاق نأ كلذ لبق ركذ )٢(

 :لاقف هامر نأ دعب هرعش ي ةرتنع هركذ دقو ،يناهبنلا رباج نب رز وه ةرتنع

 يمد الو ىملَّس نبا ىحريأل تاهيهو يمد اوملعاف هدنع ىملس نبا نإو

 ىرخأ لاوقأ ةو ،صيهرلا دسألاب بقلي هلتاق نأ يلكلا نبا نعو ،رباج نب رز وه ىملس نباو

 .ةرتنع لتقم يف يناغألا يف
 .هتقرحأ يأ هتيلص رانلاب قارحإلا :ءالصلار ،ليتقلاب لتاقلا لتق :ءاوبلا )٣(
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 رباكل ىمني الللا بوث ايآزتم رباك تم

 :ةبيبش اش لاقي همع ةنبا هيف تلاقو

 ح ربثت سيل ةذل ي داؤف ف هل اب ذهُم ال ا تبح اام ل ١ وف

 ُعَلصُم َنجانجلا ره هبعوأو يج كنعياموي هافك تقلع اذإ

 "حدصي ةلاحملا توص هب لاغت هلثم ضرألا ف سيل اعقو عمست

 رهس نب جربلا :مهنمو .عفار نب ةلبج :مهنمو .رعاشلا ةلهَش نب "ّلوَح :مهنمو

 جورب نم هقاقتشا جربلاو .ق يبنلا ىلع دفرو ،نيرّمَعلا دحأ وهو ،سالجا نبا

 نطق :مبنمو .عيكلا :مهنمو ."هب هّبشف قلا ميظع ناكو ،ءامّسلا جورب وأ رصقلا

 سيئر ناكو ،ميشألا ةعجشم نب رلا همساو كولملا ريجُم نبا :مهنمو .باهش نبا

 مهنم امو ،سانلا ف اورهشو شويجلا اوداق ءالؤه لكو .باذكلا ةمليسم موي ةليدج

 :رعش كلذ يف ليقو .عقوأ دقو ًالإ دحا

 ةاجيلاآلامف ىقبت الما قألا ثداوحو

 ةراوأؤ نم لفسأ حف سلاب [. ةزرجعإاهح

 هرازإاوبلُسدقو هيح __شك لالخ حايرلا يفست

 “هرارز نم ىفوأ موقلا ف ىرأ ال رار لتقا ذ

و

 

 .(ناسللا) .اهيلع ىقتسي نونجنم :ةلاحلاو .نّمْنَحو نجنح اهدحاو ردصلا ماظع :نحانجلا )١(

 )٢( ص قاقتشالا رظنا) .فيرحت وهو ،لوخ :لوصألا يف .٣٨٠(.
 )٣( ص قاقتشالا ٣٨٦٢.

 سدع نب ةرارز لتف ىلع دنه نب ررمع اهيف ضَّرع طقلم نب ورمع وه تايبألا هذه لئاق )٤(
 يث تايبألا هذه لوأو ،ةراوأ موي نع ثيدحلا قبس دقو ،دنه نب ورمع يخأب ارأث يمرادلا

 ٣٨٥: ص قاقتشالا

 ةرابُص قلخي مل ءرللا أب ارمع غلبم نم
 ةياورو .يمرادلا ديز نب ديوس هلتق يذلا دنه نب ورمع اخأ هب دارأو ،لحرلا دلو رخآ :ةزجعلاو

 .دوجأ قاقتشالا ةياورو الحالح حايرلا يفست :لوصألا يف ثلاثلا تيبلا
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 نويدادغبلاو ،ديدحلا عطق :ةرابُص .ميمت نب لإ ورمع هيجوت ببس ناك اذهو

 ."ءاتشلل برلا لثم اهب ىنبي ةراجح اهنإ نولوقيو ،ءايلاب ،ةراييص :هنووري

 :رعاشلا لوقي هيفو ديلولا نب دلاخ ليلد ،ةريمع نب عفار :مهنمو

 "ىوُس لإ رارق نم زوف ىدتها ىآ مفارانيع ش
 موق هنحتماف ،هريغ نم لدأ هئامَع يف ناكو ،يمع دق ناكو ،ليلد ،قلدملا :مهنمو

 ؟نخحث نيأ ،قلده اي :اولاقو َرَدلا هب اوتأ ىتح وق نم ناك ابارت اولمحف ،يمع امدعب

 لاقف .ّوَق نم هولمح يذلا بازلا نم هوطعأو ،اولعفف ،هشأ ضرألا بارت ينورأ :لاق

 ال ،كلقع هللا كُسِلخَي ال :اولاقف ."ودلا ف باكرلا يديأو ،وق ةبرت ةبرتلا :مه
 نباو لهس انبا 8ظنايرقلاو لوخ :مهئارعش نمو . ادبأ ةلالدلا هذه دعب كبذك

 نب كلملا دبع اهجوزت ،ورمع نب بيبش تخأ ءارقشلا :مهنمو ،لذولاو ،ءاميش

 أ :مهنمو .ارعاش اهوخأ بيبش ناكو ،ساّملا ب نم ضعب اهجوزت مث ،ناورم

 دفا :هل لاقف يبلكلا لبه نب بانج رسأ ناكو فيرط نب ديبع :مهنمو ،ةبيبش

 درو دقر .ظفللا اذه هيف درو يذلا لوألا تيبلا وري مل هنكلو (ةرابص) ىنعم فنصلا حرش )١(

 .منغلا ةريظح :ةيرزلار برزلا ٣٨٥، قاقتشالا يف

 دلاخ ىلإ بتك ركب وبأ ناك .ةزافلا عطق :زّوفو .فيحصت وهو ،رقارق نم قّوف :لوصألا يف )٢(

 - رقارق نم ةزافلا زايتجا دلاخ دارأف .هعم نع ماشلا لهأ دي نأ هرمأي ،ةريحلاب وهو ،ديلولا نبا

 ،يئاطلا ةريمع نب عفار ىلع لدف اليلد سمنلاف ،ءارهبل ءام وهو ،ىوُس لإ بلك بل ءام وهو

 نب رباح نب ةريمع نب عفار ٤٠٢: ص مزح نبا يثو ١٥٤/٣(. يربطلا :رظنا) .ةزافملا مهب زاجف

 ىلع ماشلا لإ قارعلا نم ديلولا نب دلاخ ليلد بضخي نم ،ناجردجلا وهو ،ورمع نب ةثراح

 .ةوامسلا

 نيب ءاسلم ضرأ :ودلار .رجهو ةماميلا نبب داور ةرصبلا نم ةنيدملا لإ دصاقلل لزنم :وق )٣(

 ۔(توقاي) .ةرصبلاو ةكم

 ديز هركذ يذلا ءاميش نبا :هل لاقي يذلا اذه كلام نب ةلبج مهنمو ٣٩٤: ص قاقتشالا ي )٤(

 ةّيبس يهو ،ءاميش نبا :هل لاقي يذلا هنباو موثلك نب كلام :مهنم ٢٤٦/١: نعم بسن يقر لبخلا

 .بلك نم
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 ام :لاق ۔كتنبا ىبح :لاق ؟ديرت امف :لاق .الام لبقأ تسل :لاق .معن :لاق .كسفن
 لاقف .اهاوس كنم لبقأ الو كيلخأ ال ىنإف :لاق .ادبأ كراسإ ف انأو اهَجّوزأل تنك

 .ادجام حكنأو ادلاو ربأ نأ ىرأ :تلاقف ؟ىّبخ اي نيرت ام :اهوخأ بانج نب ريهز اه

 .لبه نب بانج اهابأ اه قلطأو اهجرزتف 6هيلإ اهب ثعبن

 ةرطف نب دعس نب ةجراخ نب ةليدّج نب نامور نب ءاعذَج ونب :ةليدج لئابق نمو

 ةبلعثو ،ءاعدُج نب لهذ نب ةبلعث :نطبأ ةئالث مهو ،بلاعللا :مهنمر . دد نب عط نبا

 :ناريغص نانطب مهنمو ،عئط بلاعث ءالؤه لاقي ،»[ءاعدج نب ةبلعثو] ،نامور نبا

 نإ لاقيو ،اوجرَد ،مهر ونب :مهنمو .اديرد نبا ىور اذكه نيسحلاو نسلا ونب

 ءالب هل ناك ،نامعلا (نب رخا ) :مهنمو .ةوكُع ونب :مهنمو ."مهنم نارجن ىعفأ

 بهنُسم :مهنمو ."رعاشلا عيلص نب فدصألا :مهنمو ."ةدرلا مايأ مالسإلا ف ميظع

 )٨؛
 . ةعجشم نب عثرقلا نب بيبش نب ٣ اوع : مهنمر . ”جرد دقو ،}يربيخ نب ةثراح نب

 ددع متي كلذبو ٣٨٠، ص قاقتشالا نم ةفاضإلاو لوصألا يف طقاس نيترصاحلا نيبام )١(

 .ةثالث بلاعثلا

 .ئط نم نننحلاو نسحلا ب قاقتشالا يف ديرد نبا ركذي مل )٢(

 نب ديز ب نم مهنأ ركذ امإو ئيط نم مهنأ ركذي مل ديرد نبا نكلو ٣٦٢، ص قاقتشالا )٣(

 اوسيلو .نالهك نب ديز نب بيرع نب بجشي نب ديز نب دأ نب ةّرُم نم مهنأ باوصلاو ،نالهك

 ٤١٧(. ص مزح نبا :رظنا) ئط نم
 )٤( ص قاقتشالا ٣٨١.

 )٥( ص قاقتشالا ٣٨١.

 .علُص نب فدَبَّصألا )١٨٣/١(: دعم بسن يفو ٣٨١ ص قاقتشالا )٦(

 يف اذكو ۔عببَر دقر ،يربيخ نب فيرط نب ةثراح نب بهنم )١٨٣/١(: دعم بسن يق )٧(
 يأ ةمينغلا عبر ذخأ :(عبر) ىنعمو ةثراح :ناكم ،ةيزاج :هيف درو نكلر ٣٨١ ص قاقتشالا

 .أطخ (عبر) ناكم ،«ضرقنا هانعمو (جرد) تابثإو ،عابرما نوذخأي لئابقلا ءاسؤر ناكو ،عابرللا
 )٨( ص قاقتشالا ٣٨١.
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 سايإ :مهنمو ۔عيبَر يبأ نب "منغ نب سيقو ةبلع نب دوعسمو ةثراح وبأ :مهنمو

 :مهنمو .شاور ونب :مهنمو ،ةّيَجُخ ونب :مهنمو .عنشأ ونب منمو .رعاشلا رجلا نب
 لتقف ،ةيواعم هيلإ ثعبف ةليحنلا موي ةيواعم ىلع جرخ يذلا ”ءاشوجلا نب هللا دبع

 :ارعش سألا نب سيق لوقي هيفو ،هعم ناك نم عيجو
 برا قّسوَبا دنع ةليحلا موي هب ةارشلا ناد اع نيدأ ينإ

 "بكاو ناقذألل فوخلا نم اوَرَح اوركذ وأ هللاب اوركذ اذإ موق

 مايأو وحنلا فرعو ،نيدلا يف هقفو ثيدحلا عمس دق ناكو ،َيئاطلا دوواد :مهنمو

 .(كلذ دعب ءيشب ملكتي ملف) ،كلذ دعب دّبعت مث سانلا

 نم ءالعُق :ءاعدلاو .'ًامَر همورأ ءيشلا تمر نم ،نالع وهف نامور امأف

 .ايفاج ادش دشي نأ وهو ،رازإلا دقع نم هقاقتشاف ةوكُع امأو .عطقلا وهو “عئخجلا

 لاق .هتددش اذإ ءأوكع هوكعأ ءيشلا توُكع :لاقيو .سرفلا بنذ لصأ :ةوكَعلاو

 :رعاشلا

 “لابكألاو لغلا يف ىقلي مث هاكُع هاصع نطاش اميأ

 رظنا) .دوعسمو ةثراح وبأ :نالجر امهنأ باوصلار ،ةبلع نب دوعسم ةثراح وبأ :لوصألا يف )١(

 ١٨٣/١(. دعم بسنر ٣٨٢ ص قاقتشالا

 .ميت ٣٨٢: ص قاقتشالا فر :لوصألا يف اذك )٢(

 .ةليخنلا موي ربخ هيفو ،يئاطلا ل يأ نب هللا دبع ١٦٦/٥: يربطلا فو ،لوصألا يف همسا طبض اذك )٣(

 .(برخلا قسوجلا) نادلبلا مجعم :رظنا )٤(
 )٥( ص قاقتشالا ٣٨٠.

 .قباسلا ردصملا )٦(

 حتفب) ةوكَعلاو ، ناسللا لصأ :(نيعلا مضب) ةركعلا :(اكع) ناسللا قو 0٣٨١ ص قاقتشالا )٧(

 :ناميلس كلم يق ةيمأ لاق ءاكعو اكُع :عمجو ،ةوكعو ةوكَع :ناتغل هبف ليقو ،بنذلا لصأ :(نيعل

 لالغألار نجسلا يف ىقلي مث اكع هاصع نطاش اميأ

 مث لابحلاب هديقي ناميلس رمأ يصعي ناطيش يأ نإ :دارأ ، ناطيشلا هنأب تيبلا يف نطاشلا رسفو

 .نجسلا يف هب يلي



 ،سَّرشلا يغسُر دحأ يف ليم :فدّصلاو ،فّدَصلا نم ذوخأمف فّدصألا اأو

 وهف ،هنع دص اذإ ،اذكو اذك نع ن نالف فدصر ،ءافدّص . ىثنألاو . فدصأ سرفو

 ."فادصأ عمجلاو ،فررعم رحبلا نم فنصلاو . .فداص

 نم بها ام :بهللاو ،بهنُم وهف ًاباهنإ بهنب بهنأ نم لعقُم وهف بهنُس :م امأو

 ."باهلا وهو ،هريغو ركسع
 دجسمو .ناعُم وهو نيعُم انأف ،ةناعإ هنيعأ هتنعأ ،نوعلا نم ةلاعف وهف ةناوع امأو

 عثرقت .فوصلا دّرَقَت نم وهف عَنرَقلا امأو ."لهألا ريثك يأ سالا ننم ناعُم نالف ب

 ."ءاهب : :عرق ةأرماو ،دّرقت اذإ

 عينش رمأ اًمأو ،عفترم لاع يأ .عنشأ نالف ركذ :موق نم هقاقتشاف 'عنشأ امأو

 عنشتو ،رّرفت اذا .بولا عنشتو] ،““دادضألا نم هبسحأف ةعانشلا نيب

 ركذلا ةعفترم يأ ،ءاعنش ةرد هذهو اديدش ًاودَع ادع اذإ ،ريعبلا

 :رعاشلا لاق .ةعنشلاب

 "تاملا ىلإ كوبأ اهدلقت مكيف ًءاعنش ًةردغ تناكو

 ليخلا ديز نعط يذلا ،“ةّريقَبلا بحاص ،عنشأ نب رخص نب ورمع :عنشأ نب

 .هسرف ةريقبلاو ،داسفلا برح ىق

 )١( ص قاقتشالا ٣٨١.

 .قباسلا ردصلا )٢(

 .قباسلا ردصلا )٣(

 )٤( ص قاقتشالا ٣٢٨٢.

 .فيرحت وهو ،عبس :لوصألا يف )٥(
 )٦( ص قاقتشالا ٣٨٣.

 اهركذ تيأرف ،رطسأ دعب فنصلا اهدررأ دقر ٢٨٣، قاقتشالا نم ةفاضإ نيترصاحلا نيبا )٧(

 .قاقتشالا يق درر امل اقفر ،لثمأ انه

 )٨( ص قاقتشالا نم حيحصتلاو ،ةريقنلا :لوصألا يف ٣٨٥، دعم بسنو ١٩١/١.
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 "؛[ةثراح نب] بنعق نب كيهل :مهنمو .'"داصُم نب يبأ نب سراوفلا ي :مهنمو

 ."سراوفلا سبعو رعاش ،سوأ نب
 ئيط باسنأ ةرجش ةروص هذهو ،ئيط باسنأ تضقنا

 نب ةنانك نب روث نب سلتخلا نب ىضر دبع نب بهنم نب لهلهم نب ليخلا ديز

 نب عيترُم نب روث وهو ،ةدنك .ئيط نب ثوغلا نب ورمعأنب ناهبن نب لبان نب كلام

 نب ةعيبر نب دعس نب هللا دبع نب متاح .دعسألا .ةَّرم نب ثراحلا نب يدع نب ريفع

 نب ىنه ونب .لورج نب عيبر نب سيقلا ءىرما نب يدع نب سيقلا ءىرما نب جرشخلا

 نب ناح ونب ."ىج .نامالس نب نينُع نب دوتع نب رتحب ونب .“'لعُث نب ورمع

 نب كلام نب فيرط نب ورمع نب رامنأ نب ورمع نب مأل نب ةثراح نب سوأ .'مرَج

 نب ورمع نب طقلي نب ثايغ نب ةبلعث نب ورمع نب ديز نب صيهرلا دسألا .ناروأ

 نب ةليدج نب نامور نب لهذ نب ةليدج نب ةبلعث نب هللا ميت ونب .فوع نب ةبلعث

 دعس نب ةجراخ نب ةليدج نب نامور نب حلصم) .ئط نب ةرطف نب دعس نب ةجراخ

 ةليدج نب نامور نب لهذ نب ةليدج نب ةبلعث نب هللا ميت نب ىلعلا .ئيط نب ةرطق نب

 ضداصم نب سراوفلا يح :٨٣د ص قاقتشالا و ١٩٢/١: يلكلا نبال دعم بسن يف اذك )١(

 . .داصم يأ نب سرافلا يح (أ) قر

 )٢( دعم بسن نم ةفاضإ ١٩١/١.

 .سوأ نب ةثراح نب سراوفلا سبع وهو ١٩١/١، دعم .بسنو ٣٨٥، قاقتشالا )٣(

 )٤( ص مزح نبا) .ئيط نب ةرطف نب دعس نبا ره دعسألا ٣٩٩(.

 نب ورمع نبا وهف لعث امأ ،ئيط نب ثوغلا نب ورمع نب ءْيه )١٩٧/١(: دعم بسن ق )٥(

 .ثوغلا

 ثوغلا نب ررمع يب نم مخض نطب مرح نب ىجش ونبو ،فيحصت وهو ،احمس :لوصألا يق )٦(

 ٤٠٣(. ص مزح نبا) .عئيط نب

 )٧( ص مزح نبا :رظناز فيرحت رهو .ةنج :لوصألا" يف ٤٠٣(.

 نب ورمع نب مأل نب ةثراح نب سوأ ٣٩٩: ص مزح نبا يق مأل نب ةثراح نب سوأ بسن )٨(

 .ءاعدج نب كلام نب ةمامث نب ورمع نب فيرط
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 :"ليخلا ديز لاقو "(.عئّتط نب ةرطف نب دعس نب ةجراخ نب
 اهيصحت نأ لبق نم صخلا ىصحت مراكم لمهأ ن ايهلن ونب يموق

 اين ةضيرعلا برلا مراكمو ىرولا تاداس ئطو ض تاداس

 اييصع ئط طسو تقلأ سانلا ق انطوم فداصت مل مراكللا اذإو

 و ٠

 ددأ نب كلام هماو جحذم باسنأ

 نب برغي نب بُّجشَي نب ابس نب نالهك نب ديز نب ددأ نب كلام وهف جحم اتف

 نب بيرع نب ورمع نب عّسيما نب ديز نب ددأ نب كلام وه :ضعب لاقو .ناطحق
 ،جحذم يهو ةّلدُم هأ مساب ًاجحذَّم اذه ددأ نب كلام يمسو ."نالهك نب ديز
 يمر اهب تيمسف ،جحذم :اف لاقي ةمكأ ىلع تدلو اهنأل جحذم تيمس اضيأو

 نب ئطو ةَّرُم مأو جححذع.فرورعلا اذه كلام حأ يهو ،اهمساب ًاجحذم .كلام اهدلو

 ميدألا تجّحَذ :مهلوق نم جحلا نم ليق :ححذمو .ةدنك وبأ وه ةّرُمو ددأ

 نب دارم :عسيمملا نب ديز نب ددأ نب كلام وهو جحذم دلوف .هتكلد اذإ ،هريغو

 .كلام نب سنَعو "كلام نب دّلَجو ،كلام نب ةريشعلا دعسو ،باحُي هاو ،كلام
 و

 دارم

 .نميلا نم دّرت نم لأ هنأل ادارُم يّمُس امنإو “"رباحُي هاف كلام نب دارُم امأو

 .(أ) ف طفاس وهو (ب) نم نيسوقلا نيبام )١(
 .اهيف لئاقلا لاف دقو :(أا) فر (ج) و (ب) ي اذك )٢(

 نب ديز نب بيرع نب بجشي نب ديز نب ددأ نب كلام ٤٠٥: ص مزح نبا ف جحذم بسن )٢(

 .فنعلا -هدررأام فلاخي اذهر .ابس نب نالهك

 )٤( ص قاقتشالا ٣٩٧.

 هعسا نم ددأ نب كلام دالوأ نيب سيلف ،باسنألا بتك يق ال فلاخ وهو ،دلاخ :لوصألا ق )٥(

 ٤٠٥(. ص مزح نبا ةرهمجو ٢٦٣/١، يلكلا نبا زظنا) .دلَح وه امإو دلاخ

 وهر اهمضب ىرخأ رداصم يف طبضر ءابلا حتفب ٤١٢ ص قاقتشالا يف رباي طبض )٦(

 ٤٠٥(. ص مزح نباو ،طيحا سوماقلاو ،ربح :برعلا ناسل رظنا) .حجارلا

- ٣٣٣ _ 



 رهازو ،دارم نب ةيجان :كلام نب دارم دلوف .ريطلا نم برض وهو ،روبحي عمج رباخيو

 نب ضبرلا نب لاّسَع نب ناوفص :ضبرلا نب نمو] ،ضبّرلا :دارم لئابقف .دارم نب

 ،نالَّسَعلا نم لاعف :لاَّسَعر .حبانُص نم هنإ موق لاقو ،ةبحُص هل تناكو ،[رهاز

 رهاز نب ضبرلا نب ورمع نب ناوفص :مهنمو ."بارطضا هيف ودّحلا نم برض وهو

 نب ةيجان نب نامأَرو ،حباضو ،فأوَر ونبو .دارُم نب رهاز نب نابثوع نب رماع نب

 نم امإ :ءايشأ نم ذوخأم ضَّرلاو .دارم نب كلام نب نام٥َُر نب نرق ونب :مهنم .دارُم

 ضَبرو ،افوح ضبرام وهو ،ةيدلا ضر نم اّسإو ءاعمألا يهو ،نطبلا ضابرأ

 :رعاشلا لاق . هتأرماو هلهأ : [لجرلا]

 صيمارقلا رفَح نم يقك حيو اي اضر ذخّنأ انر ءاتشلا ءاج

 انءاج :لاقيو .منغلا نم عيطقلا :ضيبّرلاو ،ضبرَم اهدحاو كفورعم منغلا ضبارمو

 .ٍ«"؟فورخلا ةضْبُرك ديرثب

 تفازو ضعضوم لإ عضوم نم رفظلا وهو فور فوزي فاز ردصمف فر انأو
 و] حّبصلا .نم يهف ةدئاز نونلا تناك نإ ،حبانص قاقتشاو .انافّيَز فيزت ةمامحلا

 .للاعف وهف كلذك ناك نإف ،ننلا قرعلا :حبانُصلا :موق لاقو ،[ءوضلا

 :مهنم ناك ،نَرق ونبو ،دارُم نب كلام ونبو “"لاّسَع نب ناوفَّص :ضبرلا نمف
__ 

٩
 

 ناوصع نب ورمع نب كلام نب سيق نب ءزج نب ورمع نب سيوا وهو ،ينرقلا سيو

 هل تناك :ةرابع نأل قايسلا اهيضتقي ٤٠٧ ص مزح نبا ةرهمج نم ةفاضإ نيترصاحلا نيب ام )١(

 ىلع لديو ،للا لوسر بحاص :هلوق مزح نبا يق ءاح دقو ،لاّسع نب ناوفص اهب داري ،ةبحص
 .لاسع ةملك حرش ًاضيأ كلذ

 )٢( ص قاقتشالا ٤١٥.

 نم ناسنإلا اهيف ئفدتسي ةرفح وهو صامرقو صرمرف ج صيمارقلار ٤١٤. ص قاقتشالا )٣(

 .(ناسللا) .ضبارلا فورخلا ردق يأ فررخلا ةضبر لثمو .درلا

 )٤( ص قاقتشالا ٤١٤.

 )٥( ص قاقتشالا نم ةفاضا ٤١٥.

 )٦( ص مزح نبا :رظنا) فيرع وهو ،ناَسغ :لوصألا يف ٤٠٧ ص قاقتشالاو ٤١٥(.

- ٢٣٢٣٤ 



 ،نيعباتلا نم وهو ،الاصألجر سيوأ ناكو .دارم نب ةيجان نب نامأَّر نب نَّرَك نب

 موي تاذ لاق ت يبنلا نأ يورو .هبحصي ملو ،هل اعد هنأ و يبلا نع يورو

 ةعيبر لثع. ةمايقلا موي عفشي ينرقلا سيوأ :هل لاقي يمأ نم لجرب اورشبأ :هباحصأل

 هناكم إ :رمعاي هل لقو ،مالَّسلا ينع هغيلبف هتكردأ نإ ،رمعاي :رمعل لاق مث .رضمو
 عم هيلع عقو ىتح .هاقليف جحي نأ هلعل ،مسوملا نم هبلطي رمع ناكف .ةفوكلاب

 :اولاقو هباحصأ كلذ ركنأ رمع هنع لأس اّملف الاح مهُترأو مهنسحأ وهو ،هباحصأ

 ي نوبغم هنأل :اولاق ٣ و :لاق .كلثم هنع لأسيال لجر نع لأست ،نينمؤلا ريمأ اي

 ،هيلع هولدف .هيلع ينولد ،َلِإ بحأ كلذ :رمع لاقف .هب نايبصلا ثبع امبرو هلقع

 دقو مالسلا كئرقي وهو ،ةلاسر كيلإ عدوأ و هللا لوسر نإ ،سيَوأي :رمع لاقف
 ثكمف ادجاس سيوأ رخف .رضُمو ةعيبر لثم يق ةمايقلا موي عفشت كنأ ينربخأ

 عفرف .نينمؤملا ريمأ اذه ،سيوأأي ،هودانف .تام دق هلأ اونظف ،ةعمد هل ًاقرت ال اليوط

 اي :لاقف .كتعافش ىيف لخدأ ،سيوأاي معن : لاق ؟لعفا ،نينمؤما ريمأ اي :لاق مث هسأر

 هبلط يف سانلا لعجو كًايفختسُس هرهد رثكأ شاعف .نتكلهأو ترشأ ،نينمؤلا ريمأ

 باطخلا نب رمع نم تيقل اذام :لوقي اريثك ناكو .هب نوحّسمتيو «عضوم لك نم
 ةلاجرلا ىلع ناكو بلاط يبأ نب يلع عم نيقفصب لتق مث .سانلا قفَّرع نيح

 ."هللا همحر ليتق اهب بيصأن

 دبع نب ”ساعق نب ورمع تيب :مهنم ،دارم تيب وهو "فيطع رنب :مهنمو

 يذلا ساعق نب ورمعو .يدارملا ةورُغ نب ئناه دج وهو يلهاجلا رعاشلا ،ثوغي

 : ل ومي

 خيرات رصتخمو ١٦١/٦، دعس نبا تاقبط يف رمع عمو ق لوسرلا عم هربخر سيرأ ةمجرت )١(

 ٥٠٠. ةمحلا ةباصإلاو ١٩/٥، ءالبنلا مالعأ ريسو ٧٩/٥، ركاسع نبا

 ٤٠٦(. مزح نباو ٣٤٥/١، :يلكلا نبا :رظنا) .فيحصت وهو ،فيطع :لوصألا يق )٢(

 يبلكلا نبال دعم بسنو ٤١١ ص قاقتشالا رظنا) .ساعق :باوصلاو ،شاعق :لوصألا يف )٣(

 ٩ ١٥(. ص ءارعشلا مجعمر ١/ ٣٤٦

 - ٣٢٣٥



 تيبأ ءيش ينءاس ام اذإ فبيطغ نب ةارس يف يشسأأ

 "سك قفأ يتوب لمتر يلير جأو يتل لأ
 ف ،نافع نب نامثع ىلع رصم نم مدق نم دحأ ،نارمُخ نب نادوس :مهنمو

 فيطغ نب ىكيَّسُم نب ةورف :مهنمو . فيط ب نم وهو ،ناورم جاتلا وذ :مهنمو

 ةيجان نب هللا دبع نب فيطغ نب هبنم نب كلام نب بيولا نب ثراحلا نب ةملس نب

 لاقو ةدنك كولم ًاقرافم ق يبلا ىلع دفو دق ناكو اسراف رع ش ناكو ،دارُش نب
 :كلذ يف

 اهئاسن قرع لجرلا ناخ لجرلاك تضرعأ ةدنك كولم تيأر ال

 اهئارث نسحو اهلضاوف وجرأ ادع مؤَأ ي لحار برق

 ؟مرَرلا موي كموق باصأام كءاس له ،ةورف اي :هل لاق ة يبلا لإ ىهتنا اًملف

 اودارأام دارم نم نادمه هيف تباصأ ،نادُّمَمو دارم نيب ،مالسإلا لبق ناك وهو -

 الف يموق بيصأ ام لثع هموق بيصأ يذلا نّم هللا لوسراي :لاقف .- مهونخثأ ىتح
 .اريخ آلإ مالسإلا.ي كموق دزي ل كلذ إ : ة هللا لوسر هل لاقف !؟كلذ هبوُسَ

 ءاهلك جحذُمو ديبو دارُم ىلع 8 هللا لوسر هلمعتساف ،همالسإ نسحو ةورف ملسأف

 قوت ىتح هدالب يق هعم ناكو ةقدصلا ىلع صاعلا نب ديعس نب دلاخ هعم ثعبو

 .:" هللا لوسر

 سراف سيق هنباو ،دارُم دّيس ،حوشكلا ةريبه تيب دارم تويب فارشأ نمو

 نب نابثوع نب ملّس نب ليرلا نب ثوغي دبع نب حوشكللا ةريبه نب سيق وهو ،جحذَُم

 .ساعنق نب ورمعل رعشلا نأ هيفو (ناسللا) عئار :قفأ سرف )١(
 .كيَّسُم :رداصلا رئاس قو نيسلا ركو ميلا حتفب ،كيسلا :قاقتشالا ف طبض )٢(

 ٣٥١/١. يلكلا نبال دعم بسن يف ام تبثأو ملس :لوصألا يف )٣(

 خيراتو ٥٨١/٢، ق ماشه نبا ةريس يق 8 هللا لوسر ىلع هدوفوو كبسم نب ةورف ربخ )٤(

 ٤/٣ ١٣. يرطلا

 - ٢٣٣٦-



 ةريبه نب سنيق وهف ،رانلاب هسفن حشك هنأل حوشكللا يّمُس امنإو ۔'دارُم نب رهاز

 يدعم نب ورمعل لوقي يذلا وهو ءاعنصب "يسنعلا دوسألا لتق يذلا وهو ظحوشكلا

 :ارعش برك

 انضبتن اهب ءادلا تردونل سيق لاقاذنهبرلمستأف

 نب رمع مايأ سراف حوتف دهشو ا يبلا ىلع دفو حوشكللا ةريبه نب سيق ناكو

 ةيلهاجلا ف نيروكذملا برعلا ناسرف دحأ وهو ،دنواهنو ةّيسداقلاي ض باطخلا

 .مالسإلاو

 يب نم ،"مّجلُم نب ورمع نب ريجب نب ورمع نب ىحي نب نمحرلا دبع نابثوع نمو

 :مهنمو .بلاط يبأ نب يلع لتق يذلا ،دارم نب رهاز نب نابثوع نب ورمع نب ملظأ
 . , .م ۔

 :برك يدعم نب ورمع هيف لوقي يذلا يبأ
 ي دا در ي نم ا منيأو ا 5 ددو أ ين ا خفقليل ين انع

 م . ِ . . ٠
 ) "دارم ننم يليلخ نم يريدع يلتق ديريو هتايح دير ا

 رنب ،نايبَظو ،لوَتو ،مَمنأو ،ىلعأو ،هركذ رم دقو ،حبانُص :دارم لئابق نمو

 لزغلا نب ثوغي دنع نب ةريبه حوشكللا:نب سيق ٤٠٧: مزح نبا يف ةريبه نب سيق بسن )١(

 .دارم نب رهاز نب نابثوع نب رماع نب ةملس نب
 .جحذم هتعبتاف ،همالسإ دعب دتراو نميلاب ةوبنلا ىعدا إبعك نب ةلهيع يسنعلا دوسألا )٢(

 مل ،هداوق نم حوشكلا نب سيق ناكو هلتق ىلإ نيملسملا لاجر & لوسرلا اعدف ،هناطلس عستاو

 ٢٢٧/٣(. يربطلا خيرات يف هربخ رظنا) .نيرخآو دوسألا ةأرما عم هلتقف ق كرتشاو هيلع بلقنا

 زرمع نب ىحي نب ورمع نب نمحرلا دبع ٣٦٦/١: دعم بسن يف مجلم نب نمحرلا دبع بسن )٣(

 .ةدلك نب رفن نب حوشكم نب سيق نب مجلم نب

 :هلوف اهنمو يدارلل يبأل بركي دعم نب ورمع اهلاق يلا تايبألا ٢٢٦/١٥ يناغألا يف جرفلا وبأ دروأ )٤(

 يدادر ىنم امنيأو تددو 7 يناقلبل ينالثنمت

 داوس نع كبلق محش فشكت يحالس يعسمر نتيفال ولر

 دارُم نم كليلخ نم كريذع يلتف ديرير هءابح ديرأ

- ٣٣٧ 



 ابأ كاسيق تلتق قلا يهر ؤ دارم : مهنمر . دارم نب .رهاز نب نابثوع نب رماع نب رهاز

 .يدارملا لاّرن نب ورمع هلتق يذلا ناكو يدنكلا برك يدعم نب سيق نب ثعشألا

 نم فرخجاب ناك :ةداتق لاق .ثوغ ةيلهاجلا يف هنودبعي يذلا دارم منص) ناكو

 . دارم نب فيطغ ێبل منص ،‘(ٹوغي : ًابس

 ةريشعل ا دعس

 ةرثكل ةريشعلا دعس مس امإف ،ددأ نب جحذم وهو ،كلام نب ةريشعلا دعس امأو

 اذإف . سراف ةئامحاث ءاهز ف هدلو دلوو هدلو نم هعم بكر ىتح تع غ هنأو ا هدلو

 َىمُسف ،هتريشع ءالؤه :سانلا لاقف .ةريشعلا مه :لاق مكحلا ابأاي ءالؤه نم لئس .

 . "كلذب ةريشعلا لعس

 بصو لعس نب َيفْعَج ل - .ىنكي ن اك هب بو ح لعس نب مكحل ١ :ةريشعلا لعس دلوف

 لعس نب هللا دبعو لعس نب بنجو ‘لعس نب ةجراخو لعس نب ةنراحو ،لعس نب

 }‘العس نب للا 7 لعس نب هللا ورمعو لعس نب هللا سنأو .لعس نب هللا ذلئاعو

 نب ءوبللاو ادعس نب نزامو كلعس نب عّمَجُمو ،كدعس نب ةَرَمو) ،كلعس نب هللا ديزو

 هيلإو دقعلا : مهنم ،‘'""دحس نب سش دبعو لعس نب لمحو كلعس نب دسأو ،‘"(دعس

 يدقعلا بسني

 م دقو كورمع نب لضفلا هماو ) نالوخ لعس نب ررمع دلو نمف : ماشه لاق

 .ةعاضق نب فاحلا نب ورمع دلو يف هبسن

 ونب :مكحلا دلو نمف .مكحو مهيف ليق نيذلا مهف دعس نب مكحلا امأف :مكحلا

 .(ب) يف وهو (أر ف سبل نيسوقلا نيبام )١(
 )٢( دعم بسن ٢٦٣/١ .

 .(أ) ي طقاس نيسوقلا نيبام (٣)

 هل ا سرأر هلل ا ذئاعو هلل ا ديزر ًايفْعُحر ًابعصر مكحلا الا )٦/١ ٠( يلكلا نبا ركذي مل )٤(

 .دعس نب ةرمنر ك دعس نب ءزَح :امه ننلا دازر هلل ا سنأر

- ٣٢٢٣٨ 



 .ةَّوَد ونبو ،حيبُص ونبو سادرم ونبو "مهس ونبو ،ةظَم ونبو مهليس ونبو ،مشج

 :ظّلاو) ماض :َّمهَلسُم مسجو َمَّض اذإ لجرلا ًمهَلسا :مهلوق نم مهليس قاقتشاو

 ."ضرألا نم رفقلا [ّرَدلاو] :ةَوَدلاو "رلا ناتر
 نب ةَّوَد نب "نيوج نب حلفأ نب ةداعج نب هللا دبع نب حاَّرجلا :ةَّوَد خب نمف

 ىنكلا ئناه نب نسحلا نب ئناه ىلوم وهو ،ناسارخ بحاص اذه حاّرَاو .مكحلا

 .ادعلا نم ةلاع ةداعُجو َئمكخلا :لاقيف ،ساون وبأ بّسني ناك هيلإو ساون

 هتعلتقا اذإ أفعَج هفعجأ ءيشلا تفعج :مهلوق نم هقاقتشاف دعس نب ىفعُج امأو

 قرم اهفاعجنا نوكي ىتحر) :ثيدحلا فو .عرصنا يأ ،فعجنا ىتح هبرضو ،هلصأ نم
 "(ةدحاو ةّرع.ملقنت يأ

 :ديبل لوقي امهيفر ۔ ،يفعُج انبا ميرحو نارم :لعس نب يفْعُج دلوف

 ُميرَحو اساێ نم نارم هلبقو ليخنلا موي تكب دل ر

 ،تاراغلا ديعب ناكو ،۔ارهَد هماو ىفْعْحلا بهصألا نب ليحارّش :ناّرَم دلو نمف

 :برك يدعم نب ورمع هيف لوقي يذلا وهو

 يدير ٌليحارش اهب ديب اشريج اتلا ىلع اوب مهو

 نب كلام نب فوع هعساو ،بهصألا نب ثراحلا نب '”ناطيشلا ن نب ليحارش وهو

 . م س . و . ,- . ه 1

 .جح دم نب دعس نب يمعج نب ل ارم نب له د نب ورمع نب دعس نب ثر ا نب بعك

 )١( دعم بسن يف ام تبثأر مهش ونبو ةضم ونب :لوصألا يف ٣٠٦/١ و ٣٠٧.

 .(ناسللا) ربلا نامر :باوصلاو ،رمتلا نامر (ب) يف )٢(
 )٣( ص قاقتشالا ٤٠٦.

 .نيوج ناكم ثراحلا ٤٠٨: مزح نبار ٣٠٧/١، دعم بسن يق )٤(

 )٥( ص قاقتشالا ٤٠٦.

 .قباسلا ردصلا )٦(

 )٧( دعم بسنل نم حيحصلاو ،ناطسق :لوصألا يي ٩/١ ٠ مزح نبا ةرهجو ٩ قاقتشالاو ٤٠٦.
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 .داوسلاو سراف ضرأ فارطأ ىلعو ،َدَعَم ىلع تاراغ برعلا دشأ نم ليحارش ناكو

 مدق :اولاق ؟مكيلع لحخُد له :اهلهأل لاق ةلبألا لخد ال ديلولا نب دلاخ إ ليقو

 ورمع دلو نم يحلا دهش نم :لاقف . ه ينلا نمز يق ةنيدلا برك يدعم نب ورمع
 هبابب خانأ ىتح هتلحار دوقي لبقأف .يجرزخلا ةدابع نب دعس :هل ليقف ؟"رماع نب

 “جرخ مث .همركأو .اهلحّر اهنع طحف هتلحارب رمأو هب بّحرف ،دعس هيلإ جرخف

 لإ فرصناو ،دوفولا زيجي امك ا هللا لوسر هزاجأو مايأ ماقأو ، ا يبلا لإ
 حتف دهشو ،ماشلا لإ جرخر ،هيلع مدق ؤ باطخلا نب رمع مايأ ناك اّملف .هدالب

 .دنواهنو ةيسداقلاو كومريلا

 ةيسداقلا ةعقو

 رمع نأ ،[اهل]إ برك يدعم نب ورمع ةدهاشمو ةيسداقلا ةعقو ثيدح نم ناكو

 دعس لبقأ ،مجعلا ةبراح ةّيسداقلا ىلإ صاقو يبأ نب دعس هجو ل 8 باطخلا نبا

 بج دق امالغ اهرمأ تكلم كاذ ذإ سرفلا تناكو .اهب ركسعف ،ةّيسداقلا ىفاو ىتح

 مجعلا نم كلم نم رخآ وهو درجدزي :هل لاقي زمره نب ىرسك بقع نم

 عمجف .ةعاطلاو عمسلا ىلع هوعيابو جاتلاب هوبّصعو ،كللا ريرس ىلع هوسلجأف
 حالسلاب مهاّوقو ،ميظع ملاع هيلإ عمتجاف ،هدونج شاجتساو ،هفارطأ هيلإ درجدزي

 :هل لاقي برحلاب ةبرجتو ّنِس هل هتبزارم ءامظع نم اميظع مهبلع ىلوو ،لاومألاو

 .مهناسرفو مجعلا لاطبأ نم لجر فلأ نيسمخ ءاهز يق ههَجوف ،”درم رهف نب متسر

 يبأ نب دعس ربحا غلبو ،هركسعب كانه لزنف ،روعألا ريد ىفاو ىتح متسر لبقأو

 .دزألا نم مهو امسلا ءام رماع نب ءايقيزم ورمع يأ :رماع نب ورمع دلو )١(

 دعس اسأ ،ةيسداقلاو كومربلا عئاقو دهش يذلا وهف ،بركي دعم نب ورمع نع انه ثيدحلا )٢(

 تامو ارجاهم ماشلا ىلإ جرخ مث ، ظ لوسرلا ةافو دعب ركب ابأ عيابي نأ ىبأ دقف ةدابع نبا

 .ه ١٤ ةنس ناروح

 .ذاز خّرف ٤٩٥/٣: يربطلا فر لوصألا يف اذك )٣(
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 ةثراح نب ىناو يلجلا للا لع نب ريرج اضيأ كلذ غلبو ،ةّيسداتلاب وهو ،صاقو

 هَّجوت مهغلب املف .ةريحلا ةيحانب ريرج ناكو .نيملسملا نم امهعم ناك نمو نابيشلا

 نب رمع لإ دعس بك ،مهناسرفو مجعلا لاطبأ نم افلأ نيسمخ ءاهز يف مهيلإ متسر

 يديبزلا بركي دعم نب ورمعب باطخلا نب رمع هّدمأف ،ةرصنلاو ددلا بلطي باطخلا

 نب ةحيلطو برك يدعم نب ررمع تخأ نبا وهو يدارملا حوشكللا ةريبه نب سيقو

 بتكو .مالسإلاو ةيلهاجا يف نيروكذملا برعلا ناسرف نم اوناكو يدسألا دليوخ
 ىنلأ ماقم برخلا ي ناموقي "نيلجرب كيلا تهجو ينإ :لعس لا باطخلا نب رمع

 اميناكم فرعاف كرشلاب اهدهع برقل ،داهجا يف ةّين ريبك امف بسحأ الو ،لجر

 جرختسن كن اف خ امهنع نغتسم رمغ كلأ امهملعأو م كرومأ ي امهرشتس او امهمدقو

 اديدش احرف نوملسلا امهب حرف ةيسداقلاب دعس ىلع امدق املف .امهحصن كلذب

 نأ افوخو ، برعلا لاتتل ةيهارك رهشأ ةعبرأ رمألا ربدي هركسعب ماقأ متسر ناو

 برعلا ناكف .ةديكم اهنأ ىري ةلواطلا ىلإ حيرتسي راصف "نارهم باصأ ام هبيصي

 نم اوؤاش يحاونلا يأ ىلإ نوفطعي مث بلا ىلع نوذخأيف ،ةرييلل ايارسلا نوهَجوي

 يذلا ناكو .مهركسعم إ اوجرخي ىتح ملا رخ نوعجري مل ةريملا نولمحين داوسلا

 ناخيش ذئموي امهو ،دليوخ نب ةحيلطو برك يدعم نب ورمع ةريلاو لازنألا لمح ين
 ضرمف لئاو نب ركب ءاسن لمجأ نم ةيراج ةثراح نب ىنثملل ناكو .نيسلا يف ناريبك

 لإ > ضرمت هتأرما هعمو اهب ماقأف ا ةريخاب صاقو يبأ نب لعس مودق دنع ىنثلا

 : لعس

 يباحصأ عم كيلإ ريصملا نع فلخ يذلا ناف دعب امأ ميحرلا نمحرلا هللا مسب))

 نب سيق ركذ (ب) لفغأ دقر ،يدسألا ةحيلطر برك يدعم نب ررمع نيلحرلاب دوصقملا )١(

 .ةريبه

 )٢( يربطلا رظنا) .ةيسداقلا لبق ، بيوبلا ةعقوم يف لتق يسراف دئاق ،هبذاذآلا نب نارهم ٠/٣ ٤٦

 .(اهدعبامر
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 لا الإ هلإ ال نأ دهشأ ينإف كلهأ نأ يسفن ىلع تفج دقو ،يتباصأ دق ةوكش

 نأو ۔اهيف بيرال ةيتآ ةعاسلا أو ، هلوسرو هدبع & ادمع نأو ،هل كيرشال هدحو

 نإو .مالّسلاو ،كيلإ يباتك رثأ يف يننإف ع هللا عفدي نار .روبقلا ف نَم ثعيي لا

 ىندأ ىلع مهبراحف برعلا كايفاوت ىتح بيذُعلاو ةّيسداقلاب كناكم ميقت نأ تيأر

 نكت نإو ،هنانتماو هناسحإ يي هتداع كلتف هللا كرصن نإف .برعلا ضرأ نم رجح

 .((مك ؟ دالب كلاسمو كضرأ لسب فَّرعأ برعلا نم كعم نمو تنأ تنك ىرا

 ةأرملا ةدنع تضقنا املف .ةيسداقلاب نفدو ،ةريخاب كله ىتح امايأ ىشلا ثبلي ملف

 هللا دبع نب ريرج هيلإ ىفاوو .هلحَر لإ اهلمحو اهَجوزتف ،صاقو يبأ نب دعس اهبطخ

 نب دعس عم مهركسعم ركسعف ،نيملسللا نم هعم ناك نمو ةليجب هموق يي َيْلَجَبل

 .ةيسداقلاب صاقو يبأ

 ةيسداقلاب نيملسملا ركسعُم نم بق ىتح هدونجر ه هركسع لبقأ متسر نإ مل

 ،نيقيرفلا الك لعجو .هركذ لوطي دعس نيبو هنيب ىرج مالكو ل لسر ٠ ةبطاخم دعب

 ليخلا نونعيو فف رفصلا نوفصي كلت مهتليل ) ضعب نم مهضعب اند نيج

 هسفنب جورخلا هنكم ملف ةلع دعسب ناك و ،'(تايارلاو لاجرلا نوفقريو لاجرلاو

 حوشكلا ةريبُه نب سيق بلقلا ىلع لعجو ،ةطفْرُع نب دلاخ ىلوف برحلا لإ

 نب مشاه ةرسيلا ىلع لعجو يدنكلا طمّسلا نب ليبحرش ةنميلا ىلعو ،يدارلا

 .يشما نم با وهو ،ألاقرإ برحلا يق لقري ناك هنأل ،لاقرلاب فورعلل ةبتع

 فرشي ناكمب رصقلا ىلعأ يف دعسل طسب ."ميد نب سيق ةلاَجَّرلا ىلع لمعتساو
 ةرذلاو ءاسنلا نم برعلا نم ناكام رصقلا ق هعمو ،اولتتقا اذإ نيقيرفلا ىلع هنم

 .طقف (ج) ر (ب) ي نيسوقلا نيبام )١(

 لتاف يذلا رهر ،صاقو يبأ نب ةبتع نب مشاه ره لاقرملاب فررعملاو ماشه :لوصألا يف )٢(

 .صاقر ييأ نب دعس همع عم ةيسداقلاب

 ةلاجر ىلع ناكو ،ةموثرح نب ميذح نب سيق وهو ميذح :باوصلاو ،ميزخ :لوصألا يف )٣(

 ٣٧/٣ ٥(. يرلطلا) .دين ب
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 درجدزي كللا لبق نم دادمألا تلعجر ،مهتافاصمو مهتايار تحت ناقيرفلا حبصأف

 سراف نيب ،لجر فلأ ةئام ءاهز يف اوراص ىتج ،ركسع دعب اركسع متسر ىلع ىت

 دت دالب هذه ،برعلا رشعماي :لاقو ابيطخ برعلا يف ةطفرُغ نب دلاخ ماقو .لحارو ,

 مك ءاج دقو نيلماك نيلوح لنم مهيلع ن . وريغتو مهنولتقن ةت متنأف ،اهلهأ مكل هلا ل ذأ

 نم زعو يح لك رايخو ،مهتاداسو برعلا ميماغف متنأو ،عومجلا هذه مهنم

 ١ ولتت نإو ،مييرارذو ٠ مهدالب مكل تناك برضلاو ٠ نعطلا مهومتقدص ناف . مكئارر

 ال م اجلم اهيف سيل ئ 7 انصنَّص مكفلخ نم ضرأل ا. ن ورت ال أ [دح 1 [ ذ مكنم قي م

 لاإ مهضعب ) ناقيرفلا فحز مل . .مكحامرو مكف ويس مكنوصح نكتلف رزو

 برك يدعم نب ررمع مدقتو .هلثع. نوعماسلا عمسي ٢ اديدش الاتق اولتتقاو اوقتلاف

 لعجو ،دواسألاو دسألاك نمل سلا مامأ دارأ حروشكلا ةريبه نب سيقو يديبللا

 : لوقيو زحي هريبه نب سيق

 ے حئاشرلا ةدراو تملع دق

 حدانلا مهلا رسألا جرافو خياشألا للبلا مامِس ينأ

 ارلمحف ،مهناسرفو برعلا لاطبأ مهتعبتو برك يدعم نب ورمعو وه لمح مث
 م تربصو ،فويّسلاب اودلابو ، حامرلاب اونعاطتف دحاو لجر ةلمح مجعلا ىلع

 ،ءامَلا ق ليخلا تضاخ ىتح ،ةميظع ةلتقم نتيرفلا نم لتقو اقداص اربص مجعلا

 ةلوج موقلا نم ناكو ماتتلا مهنيب راثو ،داهتجار دجي اديدش ابارطضا اوبرطضار

 مجعلا ف ىدان كلذ ىلإ متسر رظن اًملف .مهفوفص رخآ يق وهو ،متسرب اوق ىتح
 ْ برخلا ناوخإ متنأو ،موتلا ءالؤه نع نومجح بكأ مكتلكث ،مكلام : لاقو

 ةلمح هعم اولمحو لمح مث ،هباحصأ لئاوأ يف راص مث .برضلاو نعطلا "سالحأو

 نب دعس هيف يذلا رصقلا نم اوند ىتح ةديدش ةلوج برعلا نم ناكف ،دحاو لجر

 رغاصأ َنهعمو نجرخي نأ ءاسنلا دعس رمأف .٠يرارذلاو ءاسسنلا هعمو صاقر يبأ

 . اهروپظ نومزالي نيذلا :ليخلا سالحأر ،حريال هناكم مزالي نم :سلح ح سصالحألا ) ( ١
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 نلوغأو نبحيصف ،برعلا نم نيمزهنلل نلبقتساو ،رصقلا نم اعيمج نجرخف َنهدالوأ
 ،برحجلا لإ اوعجرف ةيمحلا مهتذخأف ۔اوبرهتو انوُغدَت نأ مكب لاع مكحيو :نلقر

 تناك قلا ةأرملا هعمو ،كلذ لإ رظني دعسو رصقلا ىلإ ءالوألاو ءاسنلا تفرصناو
 برك يدعم نب ورمع مهمامأو ،ةقداص ةلمح برعلا تلمحف ةثراح نب ىتلا ةأرما

 مه تربصو ،َيدَسألا دليوخ نب ةحيلطو ،يدارلا حوشكللا ةريبه نب سيقو ،يدييرل
 ،تدّصقت ىتح ماهسلاب اومارت كلذ لبقو ترسكت ىتح حامرلاب اونعاطنف ،مجعلا

 ةةنميلا يف مهو ،ةليجَب ىلع مجعلا تلمحو .ديدخا دّمَعو فويسلا ىلإ اوراصر

 ترثكو اديدش ًالاتق اولتتقاف ،ةليجب مط تربصو كَيلَجَبلا هللا دبع نب ريرج مهيلعر

 هبناج لإو ،رصقلا ىلعأب سلاج وهو ،كلذ لإ رظني دعسو ،تاحارجلاو ىلتقلا مهنب
 :ةأرملا تلاقف .مويلا يل ةليجب الو ،هاتليجباو :دعس لاقف .ىلا ةأرما تناك قلا هتأرما

 َرُح دعس مطلف . ىا اهركذ نم ةريغلا هتلخدف .مويلا يل م الو ،ةثراح نب هانثُماو

 .اجو ًةريغأ ,صاقو نباي :تلاقف كاههجر
 ةليجب لئارأ يف اراص ىتح يفقثلا نجْح وبأو برك يدعم نب ورمع فطع مث

 اميعم برعلا تلمحو , .مهفاصَم لإ مهودر ىتح مهرذقنأف مهفاصم نع اولاز دقو

 نع 7 ةميظع ةلتقم مجعلا ن رم كلت مهتلمح ين اولتقف ،دحاو لجر ةلمح

 .ةليجب ىلع لا ّنم دقل :هتأرمال لاقف .كلذ ىلإ رظني دعسو مهسفنأ

 مجعلا مامأ مدقتو .هلثع. نوعماسلا عمسي م ًالاتق ناقيرفلا لتتقاف ،لاتقلا دتشا مث

 نم نيملسملا نم لتقيو ،لساوبلا دسألا لمع لمعي ،سراف فلأب َدَعُب ناك مهنم اجر

 همامأ هلعجو ،هتباد نع هلمتحاف ،برك يدعم نب ورمع هيلع لمحف ،مهنم كردأ

 رسكف ،سوبَرقلا نع هامرف ،برعلا هب طّسوت ىتح هب فرصناو ،'هجرَس سوق ىلع
 .نم ضعب لاقف .اولعفاف اذكه ، برعلا رشعماي :لاقو ،هقنع ىلإ هفيسب ىنأ مث ،هقنع

 نم "الم ناقيرفلا برطضا مث .اذكه لعفي نأ انم عيطتسي تسي نم ،رول ابأاي ٥: ضح :

 .ناسوب رق جرس لكلو ،هجاجوعاو هئانخا ناكم يأ هرنح :جرسلا سرب رق ) \ (

 .(ناسللا) .ةليوط ةعاس يأ :راهنلا نم ّيِلَس ىضمر ،هنم ةعطق يأ :راينلا نم ىلم )٢(
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 جلا اولازأ ىتح يديبزلا برك يدعم نب ررمع مهم امأو ،دمعلاو فويسلاب راهنلا

 حاو لك لمحن هباحصأ رخاوأ ف ناكو متسر لا ورمع ىضفأو ،ميتنكمأ نع

 تسر لإ ب انو ،ائيش امهافيس كح ملف ،كامهيفيسب ابراضتف هبحاص ىلع امهنم

 ددلاجع مجعلا طسو ي فتوف ) برك يدعم نب ورمع اوعطقو ،هدرنج ر هباحصأ

 .رمع هنع بلوو ا سرفل ا طقسن ‘ هس رف نعضط ىتح هس رف نام ىلع وه ر ، هفيسب

 ءدانف ،مونلا هاماحتو .هلَدَج إلا لجر هنم ونديالو موقلا براضي لعج رم دسألاك

 ركردأ ،مكبحاصب نورظتنت اذام ،برعلا رشاعم اي :لاقو حوشكللا ةريبه نب سيق

 للا نذاب هوصلختل ، يمأو يبأ مكادف دحاو لجر ةلح يعم اولمحاو ،لتقي نأ لبت

 و ناك نم اوحزحزنف دحاو لجر ةلح سانلا ةنفاع هعم لمحم ،سيق لمم مل

 بضتخا دقو كامدق مهبراضي وهو ورمع لإ اوهتنا ىتح ،مجعلا نم مههوجو

 رسراف سرف برعلا نم لجر نم لوانتو .رشبتسا هباحصأ ل وررمع رظن اًملن . ءامدلاب

 ورمع يدي نم احارب عيطتسي الف هسرف برضي سرافلا لعجو ،اهسبحف ،مجعلا نم

 ؛ررمع لاقف .ابراه ىلوو سرفلا نع لزن هتقهرأ دق برعلا ىلإ سرافلا رظن اّملف

 إمحو هيلع ىوتساف ، نانعلا هيلع هوكسسأن ،هلانع ىلع متنأ اوكسمأ : هباحصأل

 هاربف هرفشم برضف ،ةلّينلا كلت نم ليف ىلإ ىهتنا ىتح مزقلا ي لخدف ،هعم اولمحو

 تسر ىأر اّملن . مجعلا .نمو ةليفلا نم هعم ناك نم مزهناف ؛حايص هلو ليفلا ىلود

 < هعم اولمحو نملسلل ىلع لمحن كب اوقلحأف ،مهناسرفر مجعلا لاطبأ ف ىدان كلذ

 "ةبقع نب لاله ىلع متسر لمح مث ،هب مهبراضي موقلا ىلع ةماصمصلاب فورعلل هفيسب ورمع

 ھدشن دلجلا لإ عردلا عم اهعطقن ،هذخف ىلع هبرضف ،برعلا لاطبأ نم ناكو

 يربطلا يق درو امإو ،ةيسداقلا ةعقو اهيف تدرر يلا رداصلا يف ةبقع نب لال ركذ ال )١(

 .همدق باصأف ةباشنب هامر متسر ناكو متسر لتق يذلا وهو ،يميللا ةفلُع نب لاله مسا ٥٧٦/٢

 فلُع نب دروتسلا وخأ اذه لالهو .هلتتف لاله هيلع لمحو .هجرس باكر ىلإ لاله اهكشن

 ميت نم وهر ،ةيسداقلا موي متسر لتق يذلا ره اذه لاله نأ ١٨٦" قاقتشالا قر ،يحراخا

 .بابرلا ميت نم ،ةمقلع نب لاله وه متسر لتق يذلا نأ ٣٢٧/٢ بهنلا جورم يفو .بابرلا
 ت
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 آ

 راهنلا لوأ نم كلذك اولازي ملف كاهب لتاقي لعجو ،هجرس سوبرق ىلإ ةبقع نب لاله

 نم تايارلا باحصأ فحزو ،ناكم لك نم توما ىلع لئابقلا تدانت مث رصعلا لإ

 مجعلا ىلع اولمحو ،لئابقلا عيمج مهتعبتو ،تولل ىلع مهسفنأ اونطو دقر ،برعلا

 هعم تلّجرتو لجرت كلذ متسر ىأر املف .مهفقاوم نع مهولازأف دحاو لجر ةلمح
 ىتح ،ةدمعألاو فويسلاب اوبراضتف ضعب ىلع مهضعب ناقيرفلا لمحو ،مجعلا عيمج

 ءاسملا تقر نيقيرفلا نم لتقو ،ةدمعألا ةماع تمّصقتو ،فريسلا ةناع تمّصقن

 ةةنجلا انب اوحور برعلا رشاعم الأ :سانلا ي ةريبه نب سيق ىدانو ،ةميظع ةلتتم

 هعم لمحو ،ةريبه نب سيق لمح مث .سن رخآ الإ قبي ل هنإف موقلا ىلع اولم او
 نم كلت مهتلمح ق اولتقف ،ةقداص ةلمح - برك يدعم نب ورمع مهمامأو - سانلا

 نم ظافملاو ءافولا لهأ متسر عم تبثو ،ةمزهنم مجعلا تلوو ،ةميظع ةلتتم مجعلا

 لتقف ،برك يدعم نب ورمع مهمابأر ،مهفايسأب برعلا مهيلع تّدشن . هباحصأ

 برعلا تّرمو .ةدحاو ةضبر يف هدونج لاطبأو هتبزارم نم هعم تبث نم لتقو "متسر

 رصقلا وحن اوفرصناف ،ليللا مهنيب لاح نأ لإ ،مهنم اوكردأ نم نولتقي مجعلا رثإ يف

 احرف هباحصأ لإ رصقلا نم صاقو يبأ نب دعس جرخف ،صاقر يبأ نب دعس هيف يذلا

 نيرشع نم وحن هبو هودجوف ،ىلتقلا نيب متسر بلطب رمأو ؤةكرعملا ىتأ ىتح جيب

 هباحصأ لتقم دنع مزهنا لب لاقيو .هسفنب برخلا رشاب هنأل ،هعداقم يي اهلك ،ةبرض

 نب دعس لاقو .ناك كلذ يأ ملعأ هللاو ،قرغف ،هزوجيل ةيسداقلا رهن ىلإ ىهتنا ىتح

 :ارعش كلذ يي صاقو يبأ

 باسحلا موي مهرجأ لوأ ينأ ريغ ةليجب تلبأدتل

 "بارضل فيل اراخ امف ادوأ م عوج تيتل دل
 اع برعلا نم مهعبتار ،ةليللا كلت لوط ةمزهنم مهويخ ضكرت مجعلا لزت مم و

 نب لاله وه ةيسداقلا مري متسر لتاق نأ درو ٢٢د ص ١١ ج فارشألا باسنأ باتك ييف )١(
١٣ 

 .ةشلع

 .تايبألا ددعر ظافلألا ف فالتخا عم ٥٧٧/٣، يربطلا(٢)
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 .درجزي كلما لبق نم مجعلا لإ لبقأ دق ددم ىلع اوفرشأ اوحبصأ اذإ ىتح .ميظع

 نيمزهلنلا لبقتسا اًملن . شرليج هل لاتي مش لئاق مهيلعر ،سرفلا نم فالآ ةسج ءاهز

 ىتح بعك ريدب اوماقأف .نيمزهنم كلملا مكاري الو ،ًامارك اوتوُمو اوفق :لاق

 ءامظع نم ميظع لبقأ مث .اهوحارأو مهنأو هد اوفلعو اوبرش و ٠ اومعط دقر ٠ ،اوحبصأ

 كلللا لاوز ثاوأ اذه نإف ،لتقن نأ لبق كعم انسشنأبو كسفنب جنأ :هل لاقف سرفلا

 لجّرلا لاقف .يضمي نأ سرفلا نم ادحأ عدي وأ فرصني نأ شوليج ىبأف .انع

 لانف ۔اعيج اوفقوف ۔انكلُم لاوز ةمالع كيرأ ىتح فقف تيبأ ذإ امأ] ،شوليج

 ركلا تناكف ،ءامّسلا وخ ةركب ق لح مل .يمر ا رظنا : :[ :شوليخ لجرلا

 له :لاتن . ذفنَتلا ةئيهك ةركلا تراص ىتح ءاوغا ي اهتحلت ةباّشلب اهامر تطبح

 اذه نأ.كيرأس :لجرلا لاقف .تيأرام :شوليحج لاق ؟اذه نم نسحأ ايمر تيأر

 .ائيش موقلا يف غيل يمرلا
 ،مبيلإ اوفحز هباحصأو ٠ شروليج مهآر اًّملن ،مهراث يي برعلا لئاوأ تلبقأ من

 لجرلا لاقف .ادحأ برعلا نم اوييصث ملن. رظني شرليجو ،لجرلا كلذ مهقشرف

 ىلع برعلا لئاو , تّرمو .نيمزهنم اولو مث ؟َيح هب كتربخأام نأ ىرت الأ :شوليجل

 ةحيلطو ،يدارملا حوشكلا ةريبه نب سيقو ،برك يدعم نب ورمع مهمامأو مهراثآ

 نع هلا دبع نب) ريرج درفنا ىتح َيلَجللا هللا دبع نب ريرجو يدسألا دليو هخ .. نب

 ""( ريرج ىلع اولمحو ،مهيلع اوفطع مهتلت لإ مجعلا رظن ; املف ريسي رثنب هباحصأ

 قحلف هسرف راغو ، هعرد ةناصخ حامرلا هيف لمعت ملف .هسرف نع طقسن ،هرونعطف

 مجعلا تمزهناف ،مجعلا نيبو هنيب اولاحو ،ةليجخب نم هباحصأ ريرج قحالتو لفلاب

 فيسلاب بورضم ،مجعلا نيذارب نم نوذربب هتيب لهأ ضعب ريرج لا لبقأو .مهنع

 تبكر ينأ برعلا ثٹّدحتتال ا , :ريرج لاقن . ورمع ابأ تبك را ْ :لاقو ٠ هلفك ىلع

 مجعلا ن نيذارب ن ٠ ,صم نو ٥َذ رجب هَمع ن صعب هيلع لبقأو .فسلاب لفكلا بو ٠ رضم انود

 .(ج) نم ةفاضإ نيترصاخحلا نيبام )١(

 .(ب) نم نيسوقلا نيبام )٢(
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 بلطر هبكرف .معنف اذه لثم :لاقف .ورمع ابأ بكرا :لاقو بهذ نم قوطب قّوط

 اههوجو ىلع مجعلا تَّرمو .برملا يف اونعمأ ىتح ،مهنم كردأ نم لتقف ،موقلا
 نئادللا نم لمحتن ،كلملا درجدزي يدي يي طقسف .نئادملا اوفاو ىتح نيمزهنم نيبراه

 ةنيدم ىتأ ىتح راسو ،لوتتملا متسر اخأ ،هاشنادرم برحلا ىلوو ،همشَّحو هلهأب

 .اهب ماقأف ،دنراهن

 نم سانلاب راسو ،هداَّرق عيمجو هباحصأ صاقو يبأ نب دعس عمجو

 ىتح ،كلانه ركسعف ،ةلجد معر,طاش ىلع ،نئادملا ءاذخ لزن ىتح ةيسداقلا

 اومحتأ مث ،يهتحلسأ اوسبلو ،ملويخ اوبكرف ،برعلا ف ىدانر ،دعتسا

 رداق ربلا ف مكملَّس يذلا تإ :مه لاقو ،نئادملا لإ اوربعيل ةلجد مهلويخ

 ليللا ِ درجدزي كلملا ةفيلخ ،.هءاشنادرم جرخو .رحبلا ي مكملس نأ

 نئادملا اوكرتو ،اومزهناف ،مجعلا بولق ف بعرلا للا ىتلأو ،أبراه

 مهاتأو ءالولَج لإ اوهتنا ىتح ،كلما درجدزي اهيفو دنواهن وحن اوذخأو

 درجدزي ناكو .اهب اوماقأف ءالولَج ي ماقملاب مهرمأي درجدزي كلملا لوسر
 ءامظع نم الجر برخلا ىلوو ،دنواهن نم دادمألاب موي لك ين مهتم
 نم اهيف ناك امو اهومنغن ،نئادملا نوملسملا لخدو ذازرخ ىّمسي ةبزارلا

 لجرلا ناكف ،ثاثألاو ةضفلاو بهذلا ةينآو ، لاومألا نم ةرساكألا نئازخ

 يطعير ءارمح ذخأي نم :يدانيف ،(ءارمحلا) ةفيحصلا هدي يف عقت مهنم
 روفاكلا كلذ نأ اوّتظف ،ادوُغو ًاروفاك ةءولمم تويب ىلع اوعقوو .ءاضيب

 :نولوقيف ،مقلعلاك أَرُم زبخلا جرخيف ،نيجعلا ف هنوقلي اولعجف ،حلب

 ثعبف ،هنيي يف ""يهو ،“زمرُه نب ىرسك جات ىلع اوعقرو .مهَحلم َرَسأام

 ةةبعكلا ن تتڵلُعو ،ةّكم ىلإ تلمُحن رمُع اهب رمأف ،رمع لإ دعس اهب

 .دزمره :لوصألا يق )١(

 ظفل نع فرخ (جام) ظفل نأ لمتحر ركذم وهر ،لرصألا ي اثنؤم (جاتلا) ظفل درر )٢(

 .(ناسللا) .ةضفلا نم ةجيلمعلا يهر (ةجان)
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 .نآلا لإ اهيف يهو

 8مهداوَس اوحابتساو صمهومزهر ،مجعلا اولتقو ،ةيسداقلاب نينمؤملا هللا رصن نأ ا

 :هتخسن هذه اباتك باطخلا نب رمع لإ صاقو يبأ نب دعس بتك

 مالس ،كلام نب دعس نم ننمؤللا ريمأ رمع هللا دبعل .ميحرلا نمحرلا هللا مسب))

 كدبب اّنأ .هلآو دمع ىلع اع يلص نأ هلأسأو ،وه الإ هلإ ال يذلا هللا دمحأ ينإف ،كيلع

 مهانلتاقف ،فصرلا اهنع اهنع رصقي 7 و ددع يي مهو ،ظةّيسداقلاب مجعلا عومج انيتل اناف

 تراوت نأ لإ سمشلا عولط ندل نم ،هلثع نوعماسلا عمسي غ اديدش ًالاتق

 هوجو لاعتو كرابت هللا برضف لانمادقأ تّثو ،هرصن انيلع هللا لزنأف باجحلاب

 دحأف رهن لك ئطاش ىلعو ،قيمع جف لك ف مهانلتاقف ،مهفاتكأ انحنمو ،مجعلا

 زيثك سان نيملسملا نم لتقو ،هئايلوأ راهظإو هنيد زازعإ ىلع نينمؤلا ريمأاي لل
 ةءارق نم ،لحنلا يوك ًايوَد مهتالص يف مهل تعمسل ةعقولا لبق مهتيأر ول ،نوحاص
 انبصأ دقو . تمظعو , ةبيصللا مهيف تلح دقن ف كمحر ،رمعاي مهبيستحاف ،نآرقلا

 ،هيصحخُم انأو ،ةّضفو بهذو ثاثأو و "عارك ر حالس نم مهرك اسع يي ناك ام

 مالسلاو هنم سما غلبع. كيلإ بتاكو

 جرخي باطخلا نب رمع ناكو .دعّس نب دلاجُم ىًّمسُي لجر عم باتكلاب هّجو مث

 ىلع ًايشام ،هدحو ةنيدملا نمأركاب موي لك ،ةيسداقلا نم سانلا ربخ هيلع ًاطبأ نيح

 ىري الف ،'”ربخلا نع هلأسي ادحأ ىري نأ ًاعمط ،نبليم وأ اليم يشميف) ،بخلا قيرط

 وهو دلاجب هلبقتساف ديعب نم بكار لإ رظن ذإ موي تاذ كلذك وه امنيبف .ادحأ

 ،ثاسرأ موي :يه ةعبرأ ايمايأو ،اهمايأ ي لصفي نأ نودب ةيسداقلا ةعقو ربخ فنصلا دررأ )١(

 هذهأ يردأ الر :لاقو (ثاوغأ) ترقاي اهركذ دقر ،ةيسداقلا مرير ،سامع مريو ،ثاوغأ مرير

 يرطلا :لإ عحري ةيسداقلا ةعقو ق ليصفتللو .سمعلاو ثوغلاو ثمرلا نم يه مأ عضاوم ءامسأ

 .اهدعب امر ٣١٥/٢ بهنلا جورمر ،اهدعب امو ٣١٣/٢ نادلبلا حوتفو ،اهدعب امو ٣/ ٤٧٧

 .(ناسللا) .حالسلا ليخلا عمج رأ ،ليخلا عمجي مسا :عاركلا )٢(

 -(ج) ر (ب) يي وهو (أار ق طقاس نيسوقلا نيبام )٣(
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 لتقو ،نينمؤلا هللا رفظأ :لاتف ؟ربخلا ام :رمع هل لاقف هللا همخر رمع هنأ ملعيال

 .ةنيدلا لخد ىتح هلأسيو هعم ودعي رمع لعجو ،(رمع كرتو) ءاج مث .نيك رشلا
 :لاقو دلاج هيلع ملسو رمع فقون ؛ةفالخاب هيلع اوملسو ،رمع سانلا لبقتساف

 :رمع هل لاقف !؟نينمؤملا ريمأ كنأ ملعت الو نيليم وحن يعم ودعت للا ناحبس

 ،سانلا ىلع هأرقف دعس باتك هلوانو دلاجب لزن مث ؟كلذ يي امر هللا ناحبس

 الو ,ةرجه راد برعلا نم هلبق نل بي نأ هرمأي دعس ىلإ رمع بتكو .هب اورشبتسار

 .رخ [مهنيبو] هنيب نوكي

 لعجو ،برعلا نم هعم ناك نمل اططخ اه لعجو اهانبف ،ةفوكلا عضوم ىإ لبقأف
 ارصق دجسلل س هسفنل ىنبو ،اعماج ادجسم ىنبو ةطخ برعلا ءايحأ نم يح لكل

 ءاوسف {هسفنل ىنبو ،ءانبلاب مهرمأو اليزج ُءاطع سانلا ىطعأو ،ةرامالا رصق وهر

 نذإب مهنوظفحي نيملسملا نم فالآ ةيناث مهنم فلخو .ةيرذلاو ءاسنلا اهيف نكسأ
١ 
- 

 .هللا

 .نيلوَح اهب ماقأو ،اهب ركسعف ،نئادماب لزن ىتح سانلاب دعس راسو
 .دنواهن ةعقو دعب كلملا درجدزي لتقو دن راهنو ءالولَج ةعقو تناك مث

 ةةيساداقلا ةعقو رثأ ىلع اتاك ذإ دنواهنو ءالولج ةعقو حرشأ نأ عدأ ل و

.مهيلع نيملسملا راهظإو ،مجعلا ناطلس لاوز ربخ ناصتتيو



 ءالولج ةعقو

 دقع ةيسداقلا ةعقو دعب نيلوَح اهب ماقأو نئادملاب لزن ان صاقو يبأ نب دعس نإ مث

 ةيناميلا نم ،برعلا تاداس نم افلأ رشع نيثا يف "كلام نب ديز نب ورمع هيخأ نبال

 "ذازرخ براحيف ءالولَج لإ ريسي نأ هرمأو .مشاجر ديدانصو ،مهناسرفو ،ةيناندعلار

 نب ديز نب ورمع راسف .مجعلا نم اهب هعم نمو برحلا رمأ درجدزي كللا هالو يذلا

 اولتتقاف ،;هركاسعو هدونج يف ذازرخ هيلإ جرخف ءالولج ىفاو ىتح شيجاب كلام

 حامرلاب اونعاطتو ،اهودفنأ ىتح ماهسلاب اومارتف ضعبل مهضعب ربصو اديدش ًألاتق

 نم نوكيام دشأ اهب اوبراضتف ،ديدحلا دمعو فويسلا لإ اوّضفأ مث ،اهورَسك ىتح

 تَّرفصا نأ ىلإ سمشلا عولط ندل نم ،لاتقلا نم نوكيام دشأ اولتتقاو برضلا

 تعادت مث .ةالص لك تقو يف ءاهإلاب الإ نيملسملا ةالص نكت ملف ،بورغلل تلفأو

 ةدحاو ةلمح سمشلا رارفصا دنع موقلا ىلع اولمحو اضعب مهضعب َضحو ،برعلا

 برعلا ىلع هللا ءافأو ،دنواهن وغ مههوجو ىلع اومزهناف ،مهتلمحل مجعلا تبنت ملف

 يق اولغرأ ىتح مجعلا تلبقأو .دعب الو لبق اهومنغي مل ةمينغ اومنغف مجعلا لام
 .("دنراهن وغ ليخلا

 يبأ نب دعس نأ ٢٤/٤، يربطلا يفف ،ةيخيراتلا عجارملا يف ام فلاخي اذهو (ج) ر (أا) يق اذك )١(

 ةبتعؤ - ةبتع نب مشاه مهيلإ هجوي نأ هرمأف ءالولج يف سرفلا عامتحاب هربخي رمع ىلإ بتك صاقر

 حوتف يق اذكو ،ةبتع نب - صاقو وبأ وهو - كلام نب ورمع هترسيم ىلع لعجي نأر دعس وأ
 .تبنلا وه اذهو ٤/٢ ٣٢، نادلبلا

 .ذازرخ ال نارهم ناك ءالولج يف سرفلا دئاق نأ ٣٢٤/٢ نادلبلا حوتفو ٢٤/٤ يربطلا يي )٢(

 )٣( يربطلا ىلإ ءالولج ةعقو ربخ ليصفت يق عجري ٢٤/٤ نادلبلا حوتفر ،اهدعب امو ٤/٢ ٣٢

 .اهلعب امر

٣٢٥١ - 



 دنواهن ةعقو
 ميهتعزه تناك ىتح مجعلا تمزهناو ، ناكام ءالولج ةعقو نم ناك املف :لاق

 امو همّشَحو همرح ي دنواهن نم لّمحت كلذ دنعف .درجدزي كللا اهبو ،دنواهن لإ

 راطقأور هضرأ نم قافآلا ىلإ هجوو ،اهب ماقأف من لزن ىتح راسو ,هنئازخ نم هابتجا

 ددم هاتأو ،دالبلا راطقأ نم سانلا هيلإ لفجناو مجعلا هل تبضغف ،مهشيجتسي هدالب

 ناذَّمَهو ناهبصأو مقو دنواهنو دنوانيدو يرلاو ناتسربطو سيوقو ناجرج نم
 ,سراف نم ،لجر فلأ ةئامنالث ءاه سانلا نم هدنع عمتجاف ،ناجيبرذأو نيمالاو

 كللا ىلوو .اوتومي وأ اورفظي ىتح ،برحلا يف ربصلا ىلع اوقثاوتو اودقاعتف ،لجارو

 لإ اهب ماقاو دنواهن لإ ريسلاب هرمأو ،ةّيسداقلاب لوتقملا متسر اخأ ،هاشنادرم مهيلع

 .رمألا هيلإ لوؤيام رظني كلملا ماقأو .مهبراجيف ،برعلا عومج هيفاوت نأ

 ىلوو ةفوكلا رغث نع صاقو يبأ نب دعس لزع هن باطخلا نب رمع ناك دقو

 نم رمع لإ رساي نب رامع بتكف ق هللا لوسر بحاص ،رساي نب راّمع هيلع

 ربصلا نم اوقثاوتو هيلع اودقاعت امو ،دنواهنب مجعلا نم عمتجا ام ةرثكب هربخي ةفوكلا

 هللا لوسر دجسم لإ لبقأ ،رمع لإ رامع باتك ىهتنا ملف . اورفظي وأ اوتوعي ىتح

 دمحف ،ربنلا دعصف هيلإ اوعمتجاف ،سانلا ف ىدانف ايدانم رمأو ،هديب باتكلاو و

 ؛ئفطيل مجعلا نم اعومج عمج دق ناطيشلا إ ۔سلنلا اهيآ :لاق مث ،هيلع ىنثأو للا

 كلم ،درجدزي نأ هيف ركذي رساي نب رامع باتك اذه ،هرون مت هلاو ،هللا رون

 نم سانلا هيلإ تّلاف ،نادلبلا فارطأو ،نيضرألا راطقأ ىلإ هلسر هَّجو مجعلا

 نيهاملاو ناشاقو مقو ناهبصأو دنواهنو دنوانيدو يرلاو ناتسربطو سموقو ناجرُخ

 نع تولا ىلع اودقاعت دق مهنأو ،لجر فلأ ةئامنالث ءاهز هيلإ عمتجا ىتح ،ناذَّمَمو

 مهرولتقيف ةرصبلاو ةفوكلاب مكناوخإ لإ اوريسي نأ نَّمآ تسلو ،اورفظي وأ مهرحآ

 ءاوزجرأو يلع اوريشأف .مكو حاتجيف مكدالب لإ اوريسيو ،مهضرأ نم مهوج رخو

 براجتلا نإ ، نينمؤملا ريمأ اي :لاقف هللا ديبع نب ةحلط ملكتف .هدعب ام هل موي اذه نإف

- ٣٥٢ -



 ىتمو ،كفلاخن ل هب انترمأ امهم ،يلولا تنأو ،كتمكحأ دق ررمألار ،كتكّح دق

 يلع اوريشأ ،سانلا اهيأ :لاقف .اكرمأب انرمأ كيأر عطن انرمأت ىتمو ،©بجن انُغدت

 ىلإ بتكت نأ نينمؤملا ريمأاي يأرلا :لاقف نافع نب نامثع ملكتن . اوزج وأر مكيأرب

 لهأ ىلإو ،مهماش نم اوريسي نأ ماشلا لهأ ىلإو ،مهنَمَي نم نوريسيف ،نميلا لهأ

 راطقأو ،نيضرألا قافآ نم دونجلا نم كلإ عمتجيو ،مهرصي نم اوريسي نأ رصب

 ىلإ فلزت مث ،نيرصللا لهأ كيلإ مضنيو ،ةفوكلا قاوت ىتح كسفنب ريسو ،نالبلا
 بصنل كوأر نإ برعلا نإو .مهدادعأك برعلا نم كيلإ عمتجا دقو ،مهاقلتف موقل

 ءاتب ال هنإف .مهّردع داهج ف قدصأو ;مهروهظل ىوقأو مه ًرعأ كلذ ناك مهنيعأ
 اي تنأ ىرت ام :ههجو هللا مرك بلاط يبأ نب يلعل رمع لاقف .نيرصللاب انناوخإ دعب

 ىلع اوبلغف ،ةشبحلا تراس نميلا نم برعلا تصخشأ نإ كنإ :يلع لاقف ؟نسحلا ابأ

 اوحاتجاو ،اهيلع اوبلغف ،مورلا مهيلإ تراس كدونج نم ماشلا َتيلخأ نإو مهضرأ
 اهراطقأ نم ضرألا كيلع تضقتنا ةدلبلا هذه نم تريس نإو ،مهدالوأو اهلهأ

 ،ثكيدي نيب ات كيلإ َجهأل ةرذلاو ءاسنلا نم كغارو فلخت ام نوكي ىتح ،اهفارطأو

 اهعرف ااهلك برعلا كلم اذه :اولاق مهنيعأ بل انايع كوأر اذإ مجعلا نإو

 انناوخإ ىلإ مهريس نم كفوخ امف ،مهتلوازل بعصأو ،مشلاتقل دشأ نوكيف ،اهلصأو

 كلذ ىلإ مهل لعجي م هللا نإف ؟كوحن مهعومجي اوريسيو ،مهوحاتجي ىتح ،نيَّرصلاب

 نيدو ىدحاب هلوسر لسرأ يذلا وهل :قحلا هلوقو ،كرابتو لاعت هلوقل ،أدبأ اليبس

 ىضم اميف سنا لتاقن م انإ « نوكرشملا هرك ولو هلك نيتلا ىلع هريلظيل خ
 نأ ماشلاو نميلاب كلامُع لإ بتكت نأ يأرلاو ةوبنلا ةرصنب مهانلتاق امنإو ،ةرثكلاب

 كتمجعور رومألا كتمكحأ دقف ،نينمؤملا ريمأاي ،دعب امأ :ةحلط لاق )١٢٤/٤( يربطلا ق )١(

 ،كيلع َلكن الو "كيدي يي ربن ال ،كيأرو تنأو ،كنأشر تنأر ،براجتلا , كتكنتحار ايالبلا
 اده لو كنإف ،دقن اندقو ،دفن اندفوو ،بكزرن انلمحاو ،©بجب انعداو ،ضعطن انرمف ،رمألا اذه كيلإ

 .رايخ نع آلإ للا ءاضق بقاوع نم ءيش فشكني ملف ،تربتخار:تبّرجو ترلب دقو رسألا

 )٢( ةيآلا ،ةبوتلا ةروس ٣٣.

- ٣٥٢٣ _ 



 ضرالل اس رخ اونوكيف ،مهعم فصللا مهنم اوسبحير ا دونجلا نم مهعم ام فصن اوزيع

 اددم اونوكيف رخآلا فصلاب قارعلا لإ مهنم دحاو لك هّجوُيو دالبلا ةامحو

 بارعألا نم شيجتستو ،كباحصأل اءدر اذه كناكم تنأ ميقتو ،قارعلاب مهناوخإ

 هلوطو هنع مهرصان هللا لاف الوأ ارا ،ةفوكلاب انناوخإ لا مهب هجوتو ،كنكمأام

 قيثولا يأرلا وه يرمّل اذه :رمع لإَق .هتعاط لهأو هئايلوأ يف هتداع كلتو

 .ةقداصلا ةروشألاو
ّ . 2 

 نب نثامعنلل ادهع بتكو ريسلاب هرمأو ۔"»ع رقألا نب بئاّسلاب رمع اعد اهدنعف

 رمع هالو دق ،ركُسك دالبب نرقم نب نامعنلا ناكو .برحلا ةيالوب نرلا نّرَقُم

 املف . برخلا يب ةدجنو .. للا لوسرل ةبحص ةقباسو هنيد يق لضف هل ناكو اهرمأ

 هرمأو ،عرقألا نب بئاسلا ىلإ دهعلا باتك رمع عفد ،كلت هتيالوب نامعنلا دهع بتك

 9 هعم بتكو ،هيل ] لإ لصوف .رك < دالبب وهو ،نرقم نب نامعنلا ك هب ريسي نأ

 : بلا ناكو : /يرعشألا ىسرم يبأ 9 اضيأ ر .دنواهن لا نامعنلا عم س نوقابل

 نب رجاهملا لإو ماشلا رغث ىلع ناكو ،حاّرا نب ةديبع يبأ ىلإ بتكو ،كلذ لثم

 فصن امهليخ نم اسبحي نأ امهرمأو ،نامّيلا نب ةفيذُخو ،نميلا ىلع ناكو ،ةّيمأ

 لاقو . نرقم نب نامعنلا لا نوَّمضنيو ه ( قارعلا لا نوقابلا ريسي ريسيو ،دونجا نم امهعمام

 ريمألاف ةفيذح لتق نإو ناملا نب ةفيذُخ هدعب نم ريمألاف نامعنلا لتق نإ :بئاسلل

 ةبعش نب ةريغملا هدعب نم ريمألاف ريرج لتق نإو كيلَجَبلا هللا دبع نب ريرج هدعب نم
 .يدنكلا سيق نب ثعشألا هدعب نم ريمألاف ةريغملا لتق نإو

 ورمع :برعلا اسراف امه نيلجر ةفوكلاب كلبق نإ :نرقم نب نامعنلا لإ بتكو

 شيجلاب قحليل باطخلا نب رمع هلسرأ ابتاك ًابساح ناكو ،فيقث ىلوم ،©عرفألا نب بئاسلا )١(

 ذخو ،بهئيف نيملسملا ىلع مسقاف مبيلع هللا حتف نإف ،مهيف نكف ،شيجلا اذهب قحلإ :هل ل اقو

 نم ريخ ضرأ ١ نطف ضرألا داوس ل ي بهذاف بيصأ شيجلا اذه ناو كلوسر سمو هللا سمخ

 يربطلا) .اهرهظ ١١٦/٤(.

- ٢٣٥٤ - 



 نم ائيش امهلوت الو ُ برلا ق امهرواشف دليوخ نب ةحيلطو برك يدعم نبا

 .امهحصن كلذب جرختستل ،كامهنع نفتسُم رمغ كن أ امهر و ذ رمأل ١

 رمع باتك رساي نب رامع لإ لصوأو ،ةفوكلا دروو عرقألا نب بئاسلا راس مث
 ،هديع نرقم نب نامعنلا لإ لصروأف ركسك لإ راس مل لل ا همحر باطخلا نبا

 نم فصن ىسوم وبأو رامع سبحف ،رمع باتكب يرعشألا ىسوم يبأ لإ هَّجوو
 اضيأ هاتأو .نرقم نب نامعنلا لإ رخآلا فصنلاب اهَجوو ،ةرصبلاو ةفوكلاب امهعم ناك

 ىفاو ىتح لبجلا ضرأ وحن راس شويجا هيلإ تعمتجا اّملف .ماشلاو نميلا نم ددللا

 هل ي رعب ٤ راهذيفسأل ١ ىمسي قاتسأرب ٤ ةنيدلا نم خس ارف ةنالث ىلع رك كن ٤ لل ٠ زاهن

 ىتح هاشن ١ درم مجعلا شويج ريمأ جرخر . .هركسع ىلع قدنخ 5 6 ناحيسب دنق ىمست

 . خس رف فصن رادقم نيركسعلا نيبو تشعهايخ اف لاقي ةيرق دنع هركسعب لزن

 اميف ،اليطتسم قدنخلا ةئيهك اورفحف ،ةيرق لك نم هيلإ ةلعفلا عمجب رمأ هاشنادرم نإو

 يي رفحو اعارذ نيرشع ضرع يف اورفُحف ،ياربا ىمسي لبج نيبو برعلا ركسع ني
 هلوط لعجر اللا هيلع يرجأو ةخبسلا بارتب رمط مث شأعارذ نررشع ضرألا

 تمزهنا اذإ ليخلا نأ نظو .برعلل ةديكم لعُجو ،قاتسرلا كلذ نطب عم نيخسرف

 شويج نرقم نب نامعنلا ىفاو املف .قدنخلا كلذ ف ترّوهتف لبجلا وغ تذخأ

 ةيناندعلاو ةيناميلا نم ،بروعلا تاداس نم فلأ نالل ءاهز ي ناكو دنواهن برعلا

 م ِ م ِ ح . .

 دليوخ نب ةحيلطو ، يديبزلا برك يدعم نب ورمع لشم ،مهاجرو مهناسرفو
 ،يئاطلا لهلهم نب ليخلا ديز نب ةورعو ،يدارلا حوشكللا ةريبه نب سيقو يدسألا

 برعلا ناسرف نم مهريغو يدنكلا سيق نم ثعشألاو ،يلَجَبلا هللا دبع نب ريرجو
 فلأ ةئامالث ءاهز يق اوناكو ،تشعهايخ مجعلا شويجب هاشنادرم لزنو .مهناعجشو

 ىلع ىزتت مجعلا دادمأ تناكو .مهسفنأ ىلع اوقدنخو ،مجعلا نم سرافو لجار

 امايأ اوشكمو .موي َلك يف -مق ةنيدمب اميقم ناكو -كللا درجدزي لبق نم هاشنادرم
 ل اتف ۔ مهركسعمو مهقدنخ نم مجعلا جرخ الو ،مهركسعم نم نوحريال ةريثك

 .خسارف ةثالث :(ب) يق )١(
 - - ٣٥٥



 دق مجعلا غالؤه نإ :دليوخ نب ةحيلطو برك يدعم نب ورمعل نرقم نب نامعنلا
 ،برحلا ىلإ جورخلا نع اوكسمأو ،مهسنفنأ ىلع اوقدنخو ،اذه مهناكع.اوركسع

 ؟كلذ يف ةليحلا فيكف ،مهتلجاعم ألإ يأرلا سيلو .موي لك مهيلع ىزنت مهدادمأو
 لحترت مث ،تام دق نينمؤلا ريمأ رمع نأ عيشت نأ يأرلا :برك يدعم نب ورع لاقف

 اولعف اذإف كانوعباو مهركسعم نم اوجرخ كلذ تلعف ول كنإف ،ايتَوُم كدونج عيمجب

 اذه :نامعنلا لاق .مهّتبراح اوفقو نإو ،ةيزه تناك اولو نإف ،مهيلع فطعاف كلذ

 .يأرلا يرمعل
 رّمؤيو تايارلا مش دقعيو ،هباحصأ عئبعي كلت هتليل تاب نرقم نب نامعنلا إ من

 .هيلإ اوعمتجا هب اوعد اذإف ،افررعم ًاراعش هئارمأ نم ريمأ لكل لعجو ءارمألا مهيلع

 لمجب هباحصأ رمأ دقو ،أينوُم ،مهتايار تحتو ،كلت مهتيبعت ىلع مهب راس حبصأ اّملف

 ربخا غلب املف .تام دق باطخلا نب رمع نأ اوعاشأو مهمامأ اهعدقتو مه اقثأ

 ةلآ اوسبلو ،ةيبقألاو عوردلا مهيلع اوغرفأف ،مجعلا شويج عيمج يف ىدان هاشنادرم

 ىتح ،مهراثآ يف برعلا شيج اعبات مهب راسو ،مهويخ اوبكرو ،اومألتساو ،برحلا

 نم هعم نب نّرقم نب نامعنلا مهيلع فطع كلذ دنعف ،اودعابتي مل ابيرق مهوقخحل

 ىقتلاو: ءاعبرألا موي كلذو ،اهب مهأّبع قلا ةيبعتلا ىلع صهدونج يف ©برعلا ناسرف
 ،ليللا مهنيب زجح ىتح ،هلثع نوعماسلا عمسي إ اديدش ًألاتق التتقاف ناقيرفلا

 ىلإ ارركتبا دقو سيمخلا حابص اوحبصأ املف .هركسع لإ مهنم قيرف لك فرصناو

 مث ،©ترّسكت ىتح حاسّرلاب اونعاطتو ،تدن ىتح لبلاو باشنلاب اومارت مهَقاصُم
 مجح نأ لإ راهنلا طسبنا ندل نم ،اهب اوبراضتف ديدحلا دمعو فويسلا لإ اوضفأ

 لإ اوركتبا ةعمجلا موي اوحبصأ اّملف .مهركسعُم لإ اضيأ اوفرصنا مث ،ليللا مهيلع

 ةدشل ،هقاصم نع نيقيرفلا نم دحاو لوزي الر ،راهنلا نم الم اوفقاوتو مهقاصُم
 ركذ نم الإ توفخ توكس برعلاو ،حارجلا لأ نم نييضاملا نيمويلا ف مهباصأام

 ،رومخلاب ةاقّسلا مهيلع رودت ،مهتايار تحتو ،مهويخ ىلع فوقو مجعلاو ،مهنم لل

 .عردلا يهر ،ةةمأللا سبل :مالتسا ))

 - - ٣٢٥٦



 .فزاعلاب مهفوفص نم فص لك يدي نيب فَّرعُيو ،"نايتلا مهينغتر

 عضرور ،عردلا قوف ًأضيب ابايث سبلو ،بهشأ اسرف بكر نرقم نب نامعنلا نإ مث

 مث هيلع ىنثأو ،هللا دمحف عبرت مث ،ةضييلا قوف ةلوقصم ءاضيب ةرّسنلق هسأر ىلع
 هللاف كرشلا لهأو نيملسملا نيب بابلاو ،مالسإلا ماظن مكنإ :برعلا رشاعماي :لاق

 مكنإف ،رجألاب هيلع اوباثت ربصلا اولمعتسا برعلا رشعماي هلهأو مالسإلا ي هللا

 هسرف كَّرح مث .زوفلاو ةداهشلا اًمإو ،لشضفلاو ةمينغلا اّمِإ نيتسلا ىدحإ ىلع

 امنإ ،ساللا اهيأ : لوقيو فص أَفَصو ،ةيار ةيار ،فوفّصلاو تايارلا ف رودي لعجو

 .اميظع أربجأ نيرباصلا دعو هللا نإف ،اورباصو اوربصا مكب مث لل اب مالسإلا ماوق

 اوبره نإ ،.ةضيرع ايندو ةريثك الرساو نئازخ مكيلع اورظح دق مجعلا ءالؤه نإ

 ،تامرلا متعضأو ،مالسإا متنهوأ متبره نإو .مهلاومأو مهنئازخ مكيلإ اوملسأ

 ايندلا راع كلذ ي اف ،هيخأ ىلع هنرق ليحي الو “”هنريب مكنم دحاو َلك لغتشيل

 لعجن .رصنلا نوكي ربصلا عنهو ،ةدومحع ربصلا ةبقاع نإ سانلا اهيأ .ةرخآلا باقعو

 مهتايار تحت سانلاو ،نافقاوتم ناركسعلاو ،ههبشو اذه لوقيو تايارلا نيب رودي
 ريسألا اهيأ :لاقف ،نامعنلا نم اند ىتح هسرف ىلع ةبعش نب ةريغملا لبقأو .مهفوفصو

 لاقف ؟رظتنت اذامف ،برحلل اودعتسا دقو ،موقلا ءالؤه ءاقل ىلإ اوقَّوشت دق سانلا إ

 ،اهيف لتاقي 8 هللا لوسر ناك قلا ةعاسلا رظتنم ينإف هللا كمحري ،أديور :نامعنلا

 ينإ :نامعنلا ىدان تقولا كلذ براق نأ املف .حايرلا بهتو ،سمشلا لاوز يهو

 هيلع يوسيو ،هسرف مازح دحاو لك شيلو ،اوّربكف الوأ اهتززه نإف كأثالث ةيارلا راه

 اذإف .مكفويس اوَّرهو موقلا وح مكحامر ةنسأ اودنسأف ةيناثلا اهتززه اذإف . هتكش

 مهنيعأ سانلا دمف . هلل اب الإ ةوق الو مكلا لماح ينإف ،اولمحاو اوربكف ةثلاثلا اهت ززه

 ،مشويخ نع سانلا لزنف ،ةيارلا زه حيرلا تبهو سمشلا تلاز املف ،ةياَّرلا لإ

 .ةينغملا ةيراجلا يهو ةنيق ج نايقلاو ،دبعلا وه نيقلار ،نويقلا :لوصألا يف )١(
 .(ناسللا) . ءيش يأ يق كل مراقملاو ،برحلار ةعاجشلا يف ءفكلا رسكلاب ،نرقلا )٢(
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 ةنسأ موقلأ دنسأف ،ةيناثلا اهَره مث."اهرافثأو "اهبابلأ نم اوقثوتساو ،اهمرُخ اوتشن

 نب ورمع هعم لمحو لمحن ةثلاثلا اهره مث ،مهفويس اوزهو ،مجعلا وحن حامرلا

 دحاو لجر ةلمح مهراثآ ىلع نوملسلا لمحو ،برعلا ناسرفو برك يدعم
 مهتلمح دنع تابث مجعلل نكي ملف ،مهجورس سيبارق ىلإ مهسوؤر اودنسأر
 نب ديوس هوخأ هلمحف ،ليتق لوأ نرقم نب نامعنلا ناكو .مههوجو ىلع ارمزهنان

 ملعي الكل هب أهبشتم هسرف بكر و ،اهسبلف هباوثأ ذخأو ،برعلا ركسعم هلخدأف ،نّرقم
 ةفيذح سالا رمأ ىلوو نيملسملا لإ راص ىتح لبقأ مث .اورسكنيف هلتقب نوملسلا

 .نامّلا نبا

 اودلاجتف ،داهتجاو دحب برعلا نوبراحي اوفقوو اوعادتو اوباث مجعلا نإ مث

 ءماتقلا راثو ،لاتقلا دتشاو ،نيقيرفلا نيب برحلا تيمحو ،حامّرلاب اوكاشتو ،فويسلاب

 خيش وهو - يروهج هل توصب برك يدعم نب ورمع ىدانف .مهنيب ىلتقلا ترثكو
 يبأ مكادف ،يعم اولمحاف ،سفن رخآ الإ موقلا نم قبي مل هنإ برعلا رشعم اي :- ريبك

 دليوخ نب ةحيلط ىدانو .نيلا اهب نوّرعَتو ،ةللا اهب نوضرت ىرحأ ةلمح يمأو

 نيملسلا عيمج امهعم لمحو سانلا مامأ المحر ،‘“[ورمع] هوغ ضكرف .لإ :لاقو

 ف اولتقف توملا ىلع مهسفنأ اونطور ،دحاو لجر ةلمج مهناسرفو برعلا ةداسو

 اوذخأو ،مههوجو ىلع نيمزهنم مهنيب نم مجعلا تلوف ،ةميظع ةلتقم كلت مهتلمح

 اوناك يذلا ""(ىقدخلا كلذ لإ اوهتتاف 6هب اومصتعيل ياربأ ىسي يذلا) لبا و
 اوجرو ةديكم نوكيل هولعجو ،خاّبيسلا بارتب هوطغو املا هيلع اوَرجأو ،هورفتحا

 .راخثتسالا نم امهعنعي جرسلاو لحرلل نوكي ةبادلا ردص ىلع ًدشيام :بّبل ج بابلألا )١(

 .(ناسللا)

 .(ناسللا) .جرسلا رخؤم يف يذلا ريسلا :رق ج رافثألا )٢(

 .ناسوبرق جرس لكلو ،هئانثنا ناكم يأ ،جرّسلا ونح :سربّرق ج نسيبارقلا )٣(

 .قايسلا اهيضتقي ةفاضإ )٤(
 .(ج) و (ب) يق وهو (أ) ق طقاس نيسوقلا نيام )٥(
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 اوقرغيف لبا كلذ وحن اوذخأيف ،اومزهني نأو ،مهبراضم لإ برعلا مهيلإ مدقتي نأ

 ءاهز هيف طقسن ،مش ةكلهَّم قدنخلا كلذ هللا لعجف .ةأمحلاو لحولاو قدنخلا كلذ يف

 فلأ نيعبرأ ءاهز ةكرعملا يف مهنم لتقو ،قدنخلا كلذ يف اوقرغف ،لجر فلأ ةئام

 نوكيام رظنيل كاهب ميقم ،كللا درجدزي اهبو مق ةنيدم وحن مهتيقب تمزهناو ،لجر
 فارشأو ةبزارلا نم مهيلإ مضنا نم عم ،دنواهن نيقاهد لبقأو ،نيقيرفلا رمأ نم

 اهيلع اودجي مل و ،دنواهن ةنيدم لإ كلت مهتعزه يف اوهتنا ىتح ،مهئامظعو ةرواسألا

 اوراسو اهوزواجف ،نص اهيف نكي مل و {مدهت قيتعلا اهروُس ناك دقو انيصح اروس

 ىرق نم ةيرق لإ اوهتنا ىتح ،مهراثآ ىلع برعلا ناسرفو ديدشلا ثحاب اهنم

 نيصح ميظع رصق اهيف ناكو ،نيد رمهد ىمست ،ةنيدملا نم نيخسرف ىلع ةنيدلا
 بابلا مهيلع اوقلغأو ،هيف اونّصحتف نصجلا كلذ اولخدف ديدح نم باب هيلعو

 ."هيلع ناك يذلا ديدحلا

 نوملسلا لغتشاو ،مماومأ اومنغو ،مجعلا داوس عيمج نوملسلا حابتسا دقو

 نوملسلا دعتسا دغلا نم اوحبصأ اّملف .مهالتق نونفدي ،ةكرعملا عضوع.كاذ مهموي

 راسف ،ناميلا نب ةفيذح رمألا ىلوت دفآو ،موقلا هب نصحت يذلا دلبلا كلذ لإ ريسملل
 ناسرف يف اهب طاحأف ،اهيلإ ىهتنا ىتح موقلا اهب نصحت قلا ةيرقلا كلت وحن سانلاب

 رصقلا كلذ قوف نم مهلتاقت مجعلا تناكو ،اهيف مه ارصاحم مهاطبأو برعلا

 نم مهعم جرخو ،برحلل اودعتسا دقو ،موي تاذ اوجرخ مث . باتننلاو ةراجخاب

 تلمحو ،ةدحاو ةعاس برعلا اوشوانف ،هترواسأ ءامظعو كلملا ةبزارم نم مهيلإ مضنا

 نم مهنم لتقو ،رفن مهنم عطقناو ،هولخدف نصحلا كلذ وحن اومزهناف ،برعلا مهيلع

 اولزن كلذ دنعف ،رمألا مهيلع لاط ىتح كلذك اولازي ملف .مهنم يقابلا نصحتو ،لتق

 مضنا نمو دلبلا لهأ نم نصحلا كلذ يف ناك نم عيمج حلصلا بلطو ،نامألا لإ
 ىلع هولاصر ،كلذ لإ ةفيذح مهباجأف ،هترواسأ فارشأو كلملا ةبزارم نم مهيلإ

 .نصحلا ىلع ناك بابلا نأل ،هتبثأ ام يضتقي قايسلاو ،مهيلع :لوصألا ي )١(
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 مش ةفيذح بتكف .جارخلا نم اهنم نوذخأي مجعلا كولم تناكام وح ىلع ،دالبلا

 مهضعب لخدو ،اونمأو اوجرخو ،هوحتفف ،بابلا حتفب اورمأو ،نامألا مهاطعأو اباتك

 دنواهن ةنيدم لإ ىهتنا ىتح لبقأو مهنع عومجلاب ةفيذح فرصناو ،ضعب نامأ يق
 .اهزنف

 ةعقولا كلت رضح نميف مئانغلا كلت عيمج نم هللا ءافأام عرقألا نب بئاسلا مسق مث

 ىلع للا ءافأ امو ،حتفلاب أباتك [رمعل] ةفيذح بتكف .هقح قح يذ لكل ،برعلا نم

 ىهتنا ىتح لحتريو لي ةق لوسرلا ةنيدم وحن هتقان بئاسلا بكرف .نيملسلا

 ،سادلا ىلع ئرقف ،باتكلاب رمأف ضحتفلاب ةفيذح باتك هعمو رمع ىلع لخدو ،اهبلإ
 هريغو نَّرَقُم نب نامعنلا لتقمو برحلا كلت ثيدحب بئاسلا هثحو .كلذب اورشابتف

 نإف ،ةكيلُم نباي :رمع لاقف .مهفرعيال نعو رمع مهفرعي نت ، نيملسملا نم لتق نّمِم
 هقح قح يذ لك ىطعأ ةفيذح نأ هثدح مث .مهب فراع هللاف مهب افراع نكأ م

 اورشبتساو ،مه هللا حتفاع. نيملسملا نم هعم ناك نم ةعامجو للا همحر ،رمع حرفف

 .دنواهن ةعقو هذهف .كلذب.

 ىف نيمّدقتلا دحأ ناكو .يئاطلا لهلهملا نب ليخلا ديز نب ةورع كلذ يق لاقو

 :ارعش كلت مهبورح عيمجو ةعقولا كلت يف ئيط لئابق
 تلح فَرحخَّرَلا ني ناويإب يبحص مان دقو ىملّس تقرط الأ

 تلهتسا بورحلا دنواهن مويو انبرَحو الولَج يموي تدهش ولو

 تللم غورأ فيسلا لصنب بورض لكان ريغ ئرما برض تأر اذإ

 تلوت ىتح سرفلا عيمج تبرض لهلَّهُم نب ةورُغاي اوعد الو

 تلبأو مهيف يفيس تدَّرَجو يسراوفو "يلجر مهيلع تلح

 )١( يربطلا :لإ دنواهن ةعقر ربخ ليصفت يف عحري ١١٤/٤ بعللا جورمر ،اهدعب امو ٣٣١/٢

 نادلبلا حوتفر اهدعب امرو ٢/ ٣٧١.

 )٢( .سرافلا فالخ وهو ،لحار ج ةلجرلاو ،فيحصت رهر ةلحر :لوصألا يف
٠ ٣٦ 



 7 .؟ .

 درمتم سرشا يمك نم مكف

 ةيتفو تدهش دق ناوَع برَحو

 تلظأ هيلع يليخ سرش يحأ

 ,تلأزخاف توث ىتح مهتنعاطو

 تات نأ لإ يرزأ اه تددش

 تلَّست ىتح سفنلا اهنع تيلَسو
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 الإ ذثنيح نك كي مل و “"ةرصبلا ىتنب اذ يرعشألا ىسوم ابأ نأ رتست ثيدح نم ناك

 ةيحانلا كلتب تاراغلا نم برعلا اوعنميل مجعلا اهنكست ةيرق تناك اهنإف ةبيرلا

 .'`ةرْصّنلا كلذ لجأ نم تّيمّسف ،ىصحو دوس ةراجح هيف ةرصبلا عضوم ناكر
 اولعج مجعلا برحل اوجرخ اذإ ،هللا همحر ،باطخلا نب رمع مايأ نوملسملا ناكو

 .ةرصبلا عضوم وهو .عضولا كلذ يث بابقلاو طيساسفلاو مايخلا اوبصنو ،مهبراضم

 يرعشألا سيق نب هللا دبع ىسوم ابأ باطخلا نب رمع ىلو نأ ىلإ كلذ ىلع اوناكو

 كلذ دنع رمع رمأف ،ةّيسداقلا ةعقو لبق كلذ ناكو ،دالبلا كلتو سانلا رمأ ةرصبلا

 لك لعجيو ،برعلا نم كانه نمل اططخ ةرصبلا عضومب برضي نأ يرعشألا ىسوم ابأ
 اطسوتم اعماج ادجسم اهيف ىنبو ،لزانلا مهسفنأل اونبي نأ مهرمأيو ،ةّلع يف ةليبق

 ،برعلا نم هعم ناك نم يرارذ اهيف نكسأ ةرصبلا ىنب ان يرعشألا ىسوم ابأ نإر

 ةروك اهحتتفاف زاوهألا روك عيمج يف راسو ،كاهنوظفحي لجر فالآ ةتس اهب فلخر
 اهب ماقأ دق ناك كلما درجدزي لماع نازمرحلا نإف رتست ةنيدم الإ ةروك دعب

 نأ املف .ةبزارملاو ةرراسألا نم ضرألا كلت يف ناك نم عيمج هيلإ عمتجاو ،اهنصحأو

 يرعشألا ىسوم وبأ راس ،ناك ام امهرمأ نم ءالولَجو ةيسداقلا برح ناوأ نم ناك

 يف نازمرحلاو ةرواسألاو ةبزارلا نم ضرألا كلت يف ناك نم عيمج ةعتساو ،رتسّت لإ

 ةلتقم مهنم لتقو اديدش ًالاتق التتقاف ،ناقيرفلا ىقتلاف ،هتبراح هيلإ خرخو ،هعومج
 كلذ نرولتتقي اولازي مل و .كلام نب سنأ وخأ "يراصنألا كلام نب ءاربلا لتقو ،ةميظع

 ليخلا تبضتخاو فويسلا تعطقتو حامرلا ترّسكتو ماهسلا تدفن ىتح مويل

 اهنأ (تست) توقاي يقر ،نيسلاب اهلعج ةيخيراتلا رداصلا رثكأ نكلو ،تشت :لوصألا يف )١(

 .ةشوش بيوعن

 ٥٩٠0/٣(. يريطلا رظنا) .ناوزغ نب ةبتع وه اهرَّصمر ةرصبلا ىنب يذلا نأ روهشلا )٢(

 .ةرصبلا تيع اهبر ةصح اهتراجح ضرأ :ةريعتلار ةرصبلاو ةرصبلا :(رصب) ناسللا يف )٣(
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 ،تاولّصلا تقو يف ريبكتلاب الإ نيملسلا ةالص نكت مل و .ءاسملا تقو ىلإ ءامدلاب

 حبه ا يف ىسوم وبأ م لمحف ،نيملسلا ىلع هرصن لاعتو كرابت هللا لزنأف
 تسب ةنيدم اولخد ىتح اومزهناف مجعلا بولق ف بعرلا هللا ىقلأو .نيملسلا

 لوطي ةريثك بورحو ثيدح يف ،ةريثك ًارهشأ ىسوم وبأ مهرصاحو ،اهباوبأ اوقلغأ

 هنأ لإ ىسوم وبأ هباجأف ،نامألا ىسوم يبأ نم نازمرلا لأس نأ ىلإ :كلذ ركذ

 هب هّجوو ،نازمرُلا هيلإ جرخف ،رمع مكُخ ىلع هدونج نم نصحلا يف هعم نّمو هنتؤي

 وبأ سبحو ،كلام نب سنأ مهيلعو ،نيملسللا نم الجر نيسمخ يف رمع لإ ىسوم وبأ

 ام رظنيل ،بارتثلاو ماعطلا هيف مهيلإ لخو نصحلا كلذ يف نازمرملا باحصأ ىسوم

 لوسرلا ةنيدم هب اوفاو ىتح ،نازمرملا ف هللا همخر باطخلا نب رمع رمأ نم نوكي

 جراخ هدحو هل طئاح لإ جرخ دقو هوفداصف باطخلا نب رمع لزنم اوتأف ،قو

 هوفداصف ، طئاحلا كلذ اولخد ىتح ،مهعم نازمرلاو ،هوحن نيقلطنم اوضمف ةنيدلا

 :اولاق ؟اذه نم :نازمرحلا مش لاقف .هسأر تحت هعضوو هبوث عمج دق ،هرازإ يي امئان

 معن :اولاق ؟هلاًّمَع نم قارعلاب نم لكو ،برعلا كلم اذه :لاق .نينمؤملا ريمأ اذه

 اذه لاو :لاق ۔اهطَرشو هسفن سراح وه ال :اولاق ؟طّرُش الو سرح هلامف :لاقأ

 موقلا عم نازمرلا لإ رظنف ،مهُسحب رمع طقيتساو . تمنف تلدع يا كلما وه

 توقايلاب نالّصفُم امهو هفيسو هتقطنم هيلع اودشو ،هسأر ىلع هجات اوعضو دقو

 كلتب هيلإ رمع رظن اًّملف .بهللاب اجوسنم ناكو ءابق هوسبلأو ،رهاوحلا فانصأو

 نازمرها لخد ىتح ،هفلخ نوش موقلاو ،هلزنم وحن لبقأو ،هنع هرصب فرص ةلاحلا

 ،هنع اهوعلخف .هنع ةربلا هذه ىقلت ىتح هيلإ تفتلأ ال فلاو :رمع لاقف .مهعم

 ؟تّم مالك مأ ملكتأ َيَح مالكأ :نازمرها لاق .ملكت :رمع هل لاقف ،رمع نم هوندأو

 :رمع لاقف :شطعلا يب ,غلب دق هنإف ءام ةبرشب يل رمأف :لاق . َيَح مالك لب :لاقف

 ةموهز دجو هيف ف هعضو اًّملف ،كلذ لبق نلا هيف ناك دق بع ق ءامب هوتأف .هوقسا

 ظجاجز حدق ن ءاع. هل ىتؤي نأ رمأف .بعقلا اذهب برشأ نأ ردقأ ال :لاقف .نبللا

 فيكف :نازمرها لاقف .لتقلاو شطعلا كيلع عمجنل انك ام :رمع لاقف .برشف
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 مأ ملكتأ يح مالكأ كتلأس ينإ :لاقف ؟كتنّمأ ىتمو :رمع لاقف !؟تنأ دقو لتقت

 ريمأ اي قدص :رضح نم لاقن .نامأ اذهف ،يَح مالك لب :تلقن ؟تّيم مالك

 ێقُدصاف ايح كلام نب ءاربلا لتاق عدأ نأ بحأ ام :رمع لاقف .نامأ اذه ،نيمؤلا ا

 دي يف ناك ام اّمأ ؟لأست لاومألا يأ نع :لاقف .كلاومأ ىلع لذو ،كسفن نع

 يلارمأ امأو ،يرعشألا ىسوم وبأ كلماع اهيلع ىوتحا دقف درجدزي كلملا لاومأ نم

 ،معن :لاق ؟ةجاح مالسإلا ف كل له :رمع هل لاقف .اهلك كيلإ اهلصوأ ينإف ةّصاح

 :رمع هل لاقف .بلطملا دبع نب سابعلا هل اعدف ءادمع مكيبن لإ قلخلا برفأب غ داف

 .ءاطع لك يف مهرد يفلأ رمع هل ضرفو هيدي ىلع ملسأف ء دمع انيبن َعع اذه
 .ٍ«)نصخحلا يق هعم اوناك نيذلا هباحصأ قالطإب ىسوم يبأ لإ بتكو

 درجدزي كلللا لتقم

 ضنازمرها ذخأو ،دنراهنب هباحصأ ةعزه مقب ميقم وهو ،كلللا درجدزي غلبو :لاق

 لماع ىفق ضاعلا يبأ نب مكحلا نب نامثع ناكو ،سراف وحن ههجو ىلع برهف

 وحن برعلا نم هعم نع.هَّجوتي نأ رمع هيلإ بتكف ، نامعو نيرحبلاو ةماميلا ىلع رمع

 ةنيدم ىفاو ىتح صاعلا يبأ نب نامثع راسف .كلملا درجدزي بلطي سراف ضرأ

 ىلع هلماع ذخأو ورم ةنيدم ىتأ ىتح ،ناسارخ وحن درجدزي برهو ،دونجلاب سراف

 هيلإ هَجوف ، كرلا كلم رهاص ناك دقو - هيوَهام همسا ناكو - [لاومألاب] ناسارخ

 لبقأف سراف فلأ نيثالث ىف هتنخارط نم اناخرط كزتلا كلم هيلإ هجوف ،كلذب هملعي

 ضورم ضرأ لإ جرخ ىتح ةزافلا ىلع راسو ،مظعألا رهنلا اهنم زاجو ،هيوهام وح

 .اهولخدف ,ةنيدلا باوبأ هيوهام مغ حتفو ،ليللا نم افص هدونُجو ورم ةنيدم ىفاور

 ىضمو ،ةنيدملا روس نم اجراخ لزن ىتح ،ةنيدملا روس نم لبحب يلذف درجدزيب زمأو

 7 ٢ / ٧ ٤٦ نادلبلا حوتفر اهلعب امو ٤ / ٨٣ يرطلا لا رس حتف رمخ ليصمت ف عحري ) \ (

 .ربخلا ةقايس ف فدالتخا ضعب رداصلا نبو 7
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 ،ىحر لإ ىهتناف أديدش ًءايع ايعأو بعتو ،قرزلا ىمسي رهن لإ ىتأ ىتح ابراه

 املف ،بعتلا نم هب ام مانف ءاسك هل طسبو ،ىحرلا هلخدأف ناحطلا هيلإ جرخف

 ،هتّرب نم هيلع ناك ام ذخأو هلتقف هبرضف ،ىحرلا راقنع. ناحطلا هيلإ ماق همون لقثتسا

 .ىحرلا رهن ي هاقلأو
 عمتجاف ،اوعادت هترواسأ ءامظعو هتبزارم نم درجدزي عم ناك نم حبصأ املف

 .مهودرطو ةنيدلا نم مهوجرخأ ىتح كرتلا اوبراحف ،ورم ةنيدم لهأ عيمج مهيلإ

 ناحطلا اولتقف ناحطلا عم هتب اوباصأو ،رهنلا كلذ يف ًاليتق هوباصأف درجدزي اوبلطو

 يبأ نب نامثع ىتأ ىتح ،سراف وحن ،ههجو ىلع هيوهام برهو ،كللا ةرب اوذخأو

 ."مجعلا ناطلس ىضقنا ذئمويف .ورع. لتق لب :لاقيو ،هيلإ نمأتساف يفقثلا صاعلا

 [جحدذمو ديبز بسن ةمتتا
 ةيلهاجلا يف هرابخأ نم اعملو ،يدييبلا برك يدعم نب ورمع بسن انرك

 ،برعلا ناسرف نم هريغ رابخأو ،هرابخأ نم اهيف امو عئاقولا هذه ركذ دنع مالسإلاو
 راصتخالا هجو ىلع ،كلذ يق ةلاطإلا ترثكأ دقو .اضعب هضعب يضتقي كلذ ناك ذإ

 ديبز لئابق باسنأ مامتإ ىلإ نآلا عجرنو .ةفرعملا ةدئاف نم كلذ يف ال بتكلا نم
٥ 

 ے .

 .حجدمر

 ديبر نب ةعيبر نب سيق نب ءَج نب ليَحُفلا نب حش ونب :ديب ركذ لإ عجر
 ليحار نب حيرش نب ديزي :مهنمو ."برك يدعم نب ورمع عم ريغي ًأسراف ناك
 ر ۔.'يلهاج .يفعح ناسرف نم ،بعك نب ءاسنخ نب ريهز :مهنمو . "ارعاش ناك

 , عم لتق ةمامث نب دادش نب ةيفاع :مهنمو .“ 'يدارا لتق يذلا ،تاسنخ نب ريمُج

 )١( يربطلا لإ درحدزي لتقم ربخ ليصفت يف عحري ٢٩٣/٤ نادلبلا حوتفو ،اهدعب امو ٣٨٧/٢
 .اهدعب امو

 )٢( ص قاقتشالا ٤١٣.

 )٣( ص قاقتشالا ٤١٤.

 )٤( ر )٥( .قباسلا ردصملا
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 َقوُعلاب فورعملا سيق يبأ نب ديزي نب ةيفاع :مهنمو ."ناورهنلا موي ،بلاط يبأ نبا

 :ساون وبأ هيف لوقي يذلا يضاقلا

 هتنع ىلع خيشلا هلماع ةولخ ين قونلا نكمأ ول
 .0"َىلع باحصأ نم هيقفلا ديزي نب دوسألا :مهنمو .يدهملل ءاضقلا ىلوو

 بعَّص نب دوأ
 هماو رعاشلا َيدوألا هَوفَألا :مهنمف ،[ةريشعلا] دعس نب بعص نب دوأ امأف

 دهع ىلع ناك ،َيدوألا كلام نب ورمع نب ثراحلا نب كلام نب ورمع نب ةءالَّص

 :لئاقلا وهو ،رعشلا هنع لمح نم لوأ وهو ةل حيسلا
 هعم ىعست تسل نم نح انراثآ ىلع يعاسلا اهيآ

 "هعَرثشثُم لاوعلاب يلاوملاو انقلا الطصي نيح وأ نحن

 .'حَّمج يبل فيلح وهو ،ردب موي مساقلا ىلع ناك ، زج نب ةّيمحَّس :مهنمو

 .نيفص موي يلع عم لتق هنأ ٤١١ ص مزح نبا ةرهمج يفو ٤١٤، ص قاقتشالا )١(

 ضعب بسنف ٤١٣-٤١٤( ص) ديرد نبال قاقتشالا باتك نم ديبز بسن فنصلا ذخأ )٢(

 دادش نب ةيفاع فنصملا بسنف .دارمو درأو ديبز لاجر نيب عج ديرد نباو ،ديبز لإ درأ لاحر

 يلكلا نبال دعم بسن :رظنا) ةريشعلا دعس نب بعص نب درأ نم امهو ديبز لإ ديزي نب ةيفاعر
 ٤١١. ص مزح نبا ةرهمجر ٣٣٢/١ - ٣٣٥(.

 ءارعشلا رابك نم هوقألا ناك)) :هيف ءاج دقو )١٦٩/١٢( يناغألا يف يدرألا هوفألا ةمجرت )٢٣(

 برعلاو ،هيأر نع نوردصي اوناكو ،مهبررح يف مهدئاقر هموق ديس ناكو ةيلهاجلا يف ءامدنلا
 لرأ ناك هنأ امهيف دري لو )٢٢٣/١(، ءارعشلاو رعشلا يف كلذك ةمجرت هلر ،(اهئامكح نم هدعت

 قاقتشالا يق هلوقب ديرد نبا ىفتكار ، ا ،حيسلما دهع ىلع ناك هنأو ،رعشلا هنع لمح نم

 .رعاشلا يدوألا هوفألا :دوأ ب نمو ٤١٢: ص

 (َرَح) لوصألا يف وهر ،َرَح رأ ،ءزَح :هيبأ مسا طبض يف فالح ةمنو ٤١١، ص قاقتشالا )٤(

 نبا ةريسر 6٤١١ ص مزح نبا ٤١١، ص قاقتشالا فر )٣٤٤/١(« يبلكلا نبا يف كلذكو
 باوصلاو ،زومهم ريغ يازلا ديدشتب ىوري)) :ةريسلا ةيشاح يف ركذو ءزج ٣٦١/٢: ص ماشه
 .((يطف رادلا هديف اذكو زمحلا هيف
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 اذإ :هتيمحأو .ىمح هتلعج اذإ ةيامح هيجأ ناكملا تيج :موق نم ةلعفم :ةيمعو

 ،يماوح عيمجلاو ،هلامشو سرفلا رفاح نيي نع نم .سرفلا يماوحو ،ىمح هتبصأ

 .اهيلإ راص نم يمحت قلا هفارطأ :لبحلا يماوحو .ءامإ رانلا يف ةديدحلا تيحأو

 برعلا تّس دقو .) {ةيلهاجلا ةّيمَح) :نآرقلا فو ،ةفورعم بضغلا نم ةيمحلاو

 دوسألا :َجحألاو َبَحأ ريغصت نوكي نأ امإو ،اذه نم نوكي نأ امإف ،اَمُح :رمخلا

 ."امقروَّس :رمخلا اًيمُّحو ،كللك ًمَحأ سرفو .ةرمحلا لإ برضي

 8روفصُلاب هيبش سأرلا ضيبأ رئاط :عقصألاو ،عقصألا نب مصاع :مهئارعش نمو

 .«0:كلذك تناك نإ ءاعقص باقع :كلذكو

 سيردإ وبأ :مهنمو دوعسم [نبا] بحاص ،يدوألا نوميم نب ورمع :مهنمو

 .0ؤد ثحلا دلاخ يبأ نب ليعامسإ بحاص ،ةديدح يبأ نب ميهاربإ همساو ،ايدوألا

 ملعم ناك ،ثّدحلا سيردا :مهنمو .ثدحلا يدوألا نمحرلا دبع نب ليعامسإ :مهنمو

 دواد :مهنمو .هيقف ،ريرج همساو نيكسم وبأ :مهنمو .)يشاحلا ميهاربإ نب دمح

 دبع نب ديزي نب دواد :مهنمو .ةناوع وبأو ،“»حلاص نب نسحلا هنع يوري يذلا يدوألا

 .ثدحلا يدوألا نمحرلا

 .جحذم نب "ادلج نب ةلَع نب ورمع نب بنج لب :لاقيو دعس نب بنُج امأو

 )١( ةيآلا حتفلا ةروس ٢٦.

 )٢( قاقتشالا ٤١١- ٤١٢.

 )٣( ص قاقتشالا ٤١٢.

 )٤( ناعمسلل باسنألا ٣٨٢/١.

 )٥( ناعمسلل باسنألا ٣٨٦/١.

 )٦( يزملل لاجرلا بيذهت ٤٦٧/٨.

 )٧( .فيرحت وهو ،دلاخ :(ب) ي

 ۔نب ورمع نب بنج :امهيفف (ج)و (أا) يف ءاجام فلاخي وهو (ب) يف بنج بسن درو اذك(٨)
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 ةيواعم نب ورمع نب ةيواعم وهو جحذم يأ بحاص ريخلا ةيواعم :بنج نمف)

 ةعيبر نب لهلهُم راجأ يذلا وه ةيواعمو ،““؛(دعس نب بنج نب هبنم نب ثراحلا نبا
 دقو لهلهم كلذ ي لاقف هتنبا جوزتو ، هعم برحلا اوكرحو ،بلغت هنم تفتنا نيح

 :مهنع فرصنا

 مّشُح نم نيكلالل نب خأ تيقل اع بلغت ىلع رع

 مَدأ نم ءابحلا ناكو بج يف مقارألا اهدقف اهحكنأ

 "مدب بطاخ فنأ ام جّرُض اهبطخي ءاج نيئابأب ول

 :مهنمو .اثدع اهيقف [ناك] ،بدنُج نب نيصُح همساو ينجلا نايبظ وبأ :مهنمو

 .شمعألا نب ميهاربإ
 ،ناحنسو ا )يللاو ،ئراخحلاو كديزي نب ثراح نب هنم ونب :بنج لئابق نمو

 يمسف ،هموف بناج هنأل ابنج يمسو .بثَج ونب مهلك ءالؤه ،نافهو ،نارمشو

 .كلذب

 6 يلمجلا دنه نب ورمع هنب او يلجلا ورمع نب دنه : مهنمف دعس ن٧ب لمج امأو

 ناكو ، 0 ")نيفصب هعم لتقو لمجلا موي بلاط يأ نب يلع عم ورمع نب دنه ناكو

 نباو دعم بسن يف ام فلاخي لوصألا يف امو .دعس نب بنج نب هبنم نب ثراحلا نب ةيواعم -

 يللاو ثراحلاو اهنم :دلج نب ةلع نب برح نب ديزي دلو)) ٣٠٥: ص يلكلا نبا يفف ،مزح

 نب ديزي دلو)) ٤١٣: ص مزح نبا يفو ۔((بنج :ةتسلا ءالؤه لاقي ،نارمشو ناقهو ناحنسو
 ىلع ةتسلا ءالؤه فلاحت ،نارمشو نافهو ناحنسو يلغلاو ثراحلاو هنمو ءادُص :ةلع نب برح
 ٤٠٥. ص قاقتشالا اضيأ رظناو ،«((بّنَح اومُسف ءادُص مهيخأ دلو

 ورمع نب ةيواعم)) :هيفف )٤٠٥((، مزح نبا يف ام فلاخي وهو ،طقف (ب) ي نيسوقلا نيبام )٩(

 .((ةلع نب برح نب ديزي نب هبنم نب ثراحلا نب ةيواعم نب
 ضيبألا نابأ امهدحأل لاقي نالبج :ناتابأو ٥٠/٥. ناغألا يف رعشلاو ربخلا ليصفت )١٠(

 .دوسألا نابأ رخآللو

 .فيحصت وهو ،يلعلا :لوصألا ف )١١(

 .يلع عم لمجلا موي لتق ٤٠٦: مزح نبا ف )١٢(
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 :لوقي كلذ يفو ايرثي نب ورمع هلتق يلَو يذلا
 يلَع نيد ىلَع ناحوُصل اناو يلَملا دنهو ُءابلع تلتق

 يق هل ليقف .هريغ أريسأ لتقي لو ،هلتقب رمأف ،اَلَع هب ىتأف ،رساي نب رامع هرسأف

 .0" ة دمع نيد يلع نيدو شيلع نيد ىلع مهلتق هلأ معز هنإ :لاقف كلذ

 يدعَم نب هللا دبع لتق يذلا ةَّملَس نب ملا :مهنمف "دعس نب نزام امأو

 نزام ب جورخ ببس كلذ ناكو ،هلبإ يعارب ،برك يدعم نب ورمع اخأ ،برك

 لبق دعس نب نزام ونب تناكو .مويلا ىلإ "ميمت لإ مهئاعّداو ،جحذَّم نم دعس نب

 يدعم نب هللا دبع ةملس نب مّرخملا لتق قح [ةريشعلا] دعس نب ّيفْعُح عم كلذ
 اوبستناو ،ميمت لإ اولحتراف مهملطصي نأ ورمع نم دعس نب نزام ونب تفاخف برك

 :نارمح يبأ نب رقشألا لوقي مهيفو ،ميمت نب ورمع نب كلام لإ

 نللا ضايب ىلغلا عارو نزام ێب ءامد ديرأ

 "ا“”رُمسلا ديريو الملا دير اننأش فلتخ ناليلَح

 نب ورمع نب كلام ب يث مويلا مهو ىللا نب ورمع وبأ :دعس نب نزام نمو

 .ميمت نب كلام نب ورمع نب نزام :لاقيف ،ميمت

 ةطرش ىلع لدعلا ناكو ،ةريشعلا دعس نب م'"ءَج نب لَع :ةريشعلا دعس نمو

 ىشخي ام لك يف لثملا هب برضف ،هلتقيل هيلإ هعفد لجر لتق عت دارأ اذإ ناكو ،عث

 )٣ ١) ص قاقتشالا ٤١٣ ، دارم نم نطب مه لمج ونبو .

 )١٤( ص قاقتشالا ي ٤٢: .كلام نب نز ام

 )١٥( ص قاقتشالا ٤١٢.

 :هيف امهتياورو ،يدوألا هوفألا لإ هيف نابوسنم ناتيبلاو ٤١٢، ص قاقتشالا )١٦(

 مسلا ىوهيو ءالعلا بحأ انرحن فلتخ ناليلخ

 نبللا ضايب ىلعلا قارو نزام ينيب ءامد ديرأ

 :باوصلاو ،ةريشعلا دعس نب رحلا ٤٠٨: مزح نبا فو ،فيرحت وهو ،ريرج :لوصألا يف )١٧(

 ٤١٠(. ص قاقتشالا :رظنا) .ءزج
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 .لدَع يدّي ىلع عضو :"“[سانلا لاقف] ،هيلع

 يلا ةبشخلا يهو ،ةرُكو ةّلَق لثم صقان مسا ،ةّلُع دلوف ،جحذَم نب "“دلَج اقأو
 ارك نم ةَرْك و ديدشلا ودعلا نم ولقي الق نم ةلقلا قاقتشاو ."")نيتيفاقلا ىمست

 نب ؤ""برحو ةلع نب ورمع دّلَج نب ةلُع دلوف ."اولعي الع نم ةلُع نأكف ،وُركي
 نب رئسَجو ،ورمع نب بعك :ةلع نب ورمع دلوو ."ءاهُر ةلغ نب برح دلوف .ةلع

 امأو .بعك نب ثراحلا وبأ وهف ةلع نب ورمع نب بعك اّمأف .ورمع نب رماعو ،ورمع

 ،دلَج نب ةلع نب ورمع نب رسح نب ورمع عختلا مساو ،عَحَنلا وبأ وهف ةلع نبا رسج
 نب ورمع نب رماع امأو .مهنع دُعَب يأ ،هموق نع عختنا هنأل عَخَتلا يمسو .جحذم نب

 نب رماع نب ةيلسُم نب دسأ نب ةعيبر نب سنأ نب نيصلا نب ةيواعم هدلو نمف ةلع

 .جحذم نب دلج نب ورمع

 بعك نب ثراحلا

 نب ةرمج وهف جحذم نب دلج نب ةلع نب ورمع نب بعك نب ثراحلا امأو

 تاتويب دحأ وهو ،نادلا لبع ێب ف بعك نب ثراحلا يب تيبو .""برعلا تارمَح

 .قاقتشالا نم ةفاضإ )١٨(

 ،فيرحت وهو ،دلاخ :لوصألا فو ٤١٢، ص مزح نباو ٣٩٧‘ ص قاقتشالا يف اذك )١٩(

 .ادلاخ ىعدي نم جحذم دالوأ نيب سيل

 ۔نيبفاقلا :قاقتشالا ي )٢٠(

 )٢١( ص قاقتشالا ٣٩٧.

 )٢٢( ص مزح نبا ةرهمج) .برح :باوصلاو ،ثراح :لوصألا يف ٤١٢(.

 ءاهر :ةلع نب برح نب هبنم دلوف ،ديزيو ،هّنُم :ةلغ نب برح دلوف)) ٤١٢١: مزح نبا ف )٢٣(

 ۔(٥٠٤ قاقتشالاو ،اهر :بولا ناسل :رظنا) اهمضب باوصلاو ءارلا حتفب هيف ءاهر تطبض دقو .((نطب

 )٢٤( ريمن ونبو ؤ،بعك نب ثراحلا ونب :برعلا تارمجو ،دحأ لإ مضنتال ةليبقلا :ةرمحلا -

 = .تارمجلا هذه ةيمست يف فالخ ةو َةَأ نب ةّبض :ةديبع وبأ اهيف دازو ،سبع ونبو ،رماع نبا

 تفلاح امهنأل ثراحلا ونب تئفطأو ،بابرلا تفلاح اهنأل ةبض تئفطأ :ناترمج اهنم تثئفطأ دقو
- ٣٧٠ 



 تيبو ،ميع يب ي سدع نب ةرار تيب :يه ةنالثلا برعلا تويبو .ةنالثلا برعلا

 وبأ لاق .بعك نب ثراحلا يب ي نادملا دبع يب تيبو ،ةرار ێب ق ردب نب ةفيذح

 دبع بعك نب ثراحلا خب نمف ةثالث برعلا تويب :“"“ّىلمسقلا نسحلا نب دمع ركب

 دبع وهو هل انركذ مدقت دقو ،بعك نب ثراحلا نب تيب وهو ،ناّيدلا نب نادملا

 نب كلام نب ثراحلا نب هللا دبع نب دايز نب نطق نب ديزي همساو ،"”ناّيدلا نب نادلا

 .بعك نب ثراحلا نب بعك نب ةعيبر نب هللا دبع

 نادملا نأ بسحأو ،هعضوم اذه سيل ربخ نادملا يف يلكلا نبالو :ديرد نبا لاق

 بأدلا :نيدلاو ،ةعاطلا :نيدلاو ءازجلا :نيدلاو ،نيدي ناد نم هقاقتشاو ،منَص

 : رعاشلا لاق ،ةداعلاو

 "”نيدو ادبأ هنيد اذهأ يضَو اه تأرد اذإ لوقت

 يف يأ "“ {كللا نيد يف هاخأ ذُخأيل ناكام] :ليزتتلا يف اومعز :ةعاطلا يف لاقو

 .(رمج :ناسللا) .جحذم

 هركذ دقو ،يلمسقلا نسحلا نب دمحم ركب يبأ ةمجرت ىلع انيديأ نيي يلا رداصملا ق رثعن ل )٢٥(

 هباتك مسا ركذي ل نكلو ،رابخألاو باسنألا نم ةفئاط هنع ذخأو عضوم نم رثكأ يف فنصلا

 يلمسقلا رمع نب صفح نب يمرح يلع وبأ مهو ،يلمسقلاب اوفرع نم ءامسأ ناعمسلا ركذ دقو

 ملسم نب زيزعلا دبع هوخأو ،جاّرسلا ملسم نب ةريغملا ةملس وبأو ه٣٢٣ ةنس قوتلا يكتعلا

 لإ ابسنف ،ةرصبلاب لماسقلا يف الزن رورم نم امهلصأ ةريغلا هوخأو زيزعلا دبع ديز وبأو
 ،يلمسقلا كلام يأ نب لاله لالظ ربأو ،يتاسلا يلمسقلا نانس نب ىسيع نانس وبأو ،لماسقلا

 مهركذ نم نيب سيلو .يلمسقلا دوسألا جاجح :ءامدقلا نمو ،يلمسقلا يلع نب ةحلط زعلا وبأو

 تناكل هتمجرت ىلع انفقو ولو .نسحلا نب دمحم ركب ابأ ىعدي نم ١٤٨( ص / ١٠ ج) يناعمسلا

 .فنصلا نمز نييعت يف انل انوع

 .ديزي نايدلا مساو ،ناّيدلا نب ورمع و ،نادملا دبع ونب ٤١٦: ص مزح نبا ق )٢٦(
 ةلرتم. جدوهلل :نيضولا ٧٦. مقر ةيلضفملا نم وهو ،يدبعلا بقثملل ةديصق نم تيبلا )٢٧(

 .اهلحر هب تددشو هتددم :هتأرد .جرسلل مازحلا

 )٢٨( ةيآلا فسوي ةروس ٧٦۔

- ٣٧١ 



 :لصألا ناكو ،اذه نم ةلعفم اهنأك ةنيدملا قاقتشاو لا :نيدلاو .كلملا ةعاط

 وهو ،باسحلا :نيدلاو .ءايلا اونكسأو ،لادلا ىلع ءايلا ةرسك اوبلقف ،ةلعفَم ،ةنيَ

 هلو ،نيحودمملا نيمعّطملا داوجألا نم نايدلا نب نادملا دبع ناكو ."“ءازحلا ىلإ عجار

 :لوقي ًاشنأو ،مهحدع هطهرلو مشاه نب بلطملا دبع نب ريبزلا لوقي
 ا ة

 نايقو لهاوَص بر هودر مهضرأب بيرغلا لزن اذإ موق

 ةهيرك موي شيجلاب اوّرغ اذإو

 ماؤس دنع ضرألا نوتكنيال

 اف ىرتف مههوجو نوطسبي لب

 ًامراكم نادملا دبع نم تييأرو

 "“١ناصرخلاب سمشلا عاعش اوَُس

 "١ناديعلاب العلا بلطت يك
 ناولألا نسحأك لاؤسلا دنع

 نادَم دبع نم مانألا لضف
 س و

 ناطقللو ام نينعاظلل مهُماعط داهُسلاب تيي نأ ال

 ناعدُج ونب انللعُبامال هلثمال يذلا يأ ُرمَعَل اذه

 اداوجأ اوناكو ،راعشأو حئادم نادملا دبع ب يف ءارعشلا نم هريغو ىشعأللو

 ثراحلاو ،أرعاش افيرش ناك ،نادملا دبع نب ديزي :مهنمو .ًاناعجشو ًاناسرفو ةداسو

 دبع نب رجحلا دبعو ،""[يمرلا ثراحلا نب ةلغَو] هلتق يذلا نادملا دبع نبا

 .نادملا دبع نب هللا دبع نب دايزو ،“"”نادللا

 اذإ عقاو لبجلا يف َنَق :مهلوق نم نانقو ،نانق ونب :بعك نب ثراحلا ب نمو

 :هل لاقيو ،ةيناع ةغل ،صيمقلا ندر فاقلا مضب -نانقلاو .هالعأ يأ ،هتتف يف راص

 )٢٩( ص قاقتشالا ٣٩٨.

 .(ناسللا) .هسفن حمرلا وأ حمرلا نانس وهو صارخو صرخ ج ناصرخلا )٣٠(

 امنيح ضرألا تكنب نولغاشتيال مهأ دارأ ،هفرطب اهيف رثأ :بيضقلاب ضرألا تكن )٣١(

 .ألاون دحأ مهلأسي

 )٣٢( دعم بسن نم ةفاضإ ٢٧٦/١.

 نب رتسب هلتق ،للا دبع هاًمسف ا ينلا ىلع دفو ،رححلا دبع ٢٦٧/١: دعم بسن يق ءاج )٣٣(

 .بلاط يبأ نب يلع ةعيش لتف يف ههجو نبح .ةيواعم ةعاط يف ةاطرأ يأ

- ٣٧٢ 



 .نانقأ عمجلاو ،دبعلا نب دبعلا :َنقلاو ۔ًاضيأ جك

 هيف عمجلاو دحاولا نق هيف عمجلاو ،نق نادبُغو ، نق دبع :ةغللا لهأ ضعب لاقو
 اے)٣٣.

 نب بهو نب ملس نب نانق نب دادش نب دايز نب ةَّصلا وذ نصحلا نانقلا يب نمف

 .ةنس ةئام شاع ،ثراحلا يب سأر ،ابعك نب ثراحلا نب بعك نب ةعيبر نب هلا دبع

 كهقيرب َصتغي امالك دارأ اذإ ناك هنأل ةّصُملا اذ ىًّمُس امنإو ،ميظع فرش هدلولو

 اذإو ،صصغ وهف قيّرلاب ناك اذإف ،هوغو قيّرلاب صصّعلا لصأو .مالكلا هيلع بعصيف

 نم ناك اذإو ،ضَّرخلا وهف فعض وأ ضرم نم ناك اذإو ،قّرَشلا وهف ءاملاب ناك

 .«“)أزأج زأجُي زئج ،زأَج وهف ءاكب وأ برك

 : هلوقب يشاحلا نع يذلا وهو مُاسرف نم خ ربوألا نب داش نادلا لدبع ێب نم داوجألا نمو

 "`امد هيّسيرَد ًداَدَس لب ام امّكْشَقلا انرجأ نحن ول لاب

 :ةلهاب ىشعأ لوقي هلو يلهابلا [بهو نب] رشتنملا لتق يذلا ءامسأ نب دنه :مهنمو
 ""“ّقَظلا كل ْمئنَهَي ال ءامسأ نب دنه ةقث اخأ انم مَرَح يف َتلتق

 :عمجلاو ،ةفورعم ةّيَوُد :ربَولاو ،ربَولا ريثك ناك اذإ ريعبلا نم ربوألا قاقتشاو

 : رعاشلا لاق ةحخنّس دوس راغص ةأمكلا نم برض :ربوأ تانبو ،رابو

 ربوألا تانب نع كيه دقلو القاعو اؤمكأ كّئينَج دقلو

. 

 ."اهرثأ ًَصتقي الئل اهمئاوق رّبَو ىلع تشم اذإ ،اريبوت بنرألا ترّبوو

 نب رسب هلتق ،نادللا لع نب "٬١٦هللا ديبع نب عيبرلا :نادلا دبع ێب فارشأ نمو

 )٣٤( ص قاقتشالا ٤٠٢ .

 .قباسلا ردصملا )٣٥(

 .ي ابلا قلا بوثلا :سيردلا ۔قباسلا ردصملا )٣٦(

 )٣٧( ص قاقتشالا ٤1٠٣.

 .(ربو) ناسللاو ٢ ٤٠، قاقتشالا )٣٨(

 ديبع هفلختسا يذلا نادملا دبع نب هللا دبع نميلا لإ ةيواعم ههجو نيح ةاطرأ نب رسب لتق )٣٩(

 مسا يربطلا ركذي مل و ١٣٩/٥(، يربطلا) هنبا لتقو ،رسب لوصو لبق نميلا ىلع سابعلا نب ةللا
- ٣٢٧٢٣ 



 يبأ نب يلع عم دهش ،رْضلا نب دايز :مهنمو .نميلا لإ ةيواعم هثعب ال ةاطرأ [يأأ]
 بحاص ناك ،ثراحلا نب رغصأو .نيفص موي ةمدقملا ىلع ناكو ،اهلك دهاشملا بلاط
 يب ىلع ريغي اسراف ارعاش ناك ةبلع نب رفعجو ، ثراحلا يبأ نب ىلعو ،ةيسداقلا
 :هرعش ديج نمو ،““"ةنيدلاب اربَّص لتقف ،ليقُع

 اهروزي ٣ ترللا تارَمغ ىري ةرح نبا ا١لا ءاَمَهلا فشكي الو

 اهرودص مهيفو اهيشاوغ انيفف ةمسق رش انفايسأ مهمساقُت

 نايدلا نب كلام نب رشب نب رضنلا نب دايز نب عيبرلا نادملا دبع نب فارشأ نمو

 لجر ىلع ولد :لوقي ه رمع ناكو .اهضعب حتفو ،ناسارخ يلو ،نادملا دبع نب
 هعضاوت نم نيكب ريمأ هنأكف ريمأب سيل ناك اذإو ،ريمأب سيل هنأكف ريمأ وهو ناك اذإ

 نب رجاهلا :مهنمو .هفضباطخلا نب رمع دنع ةلزنم هل ناكو كار ناكو ،هربخو

 .رتستب يرعشألا ىسوم يبأ عم لتقو أرعاش ناكو افيرش ناك و ،دايز

 رخلا نم لَعفُم مّرَحُمو كرعاش ناكو ًافيرش ناكو ،دايز نب نزَح نب مرحلا :مهنمو

 .مراخَم :لكلا عمجو ،لبجلا ي قيرطلاو ،لبجلا يي با :مرحلاو .ءيشلا كمرخ وهو

 .“'هدّسَج يق ئتانلا مظعلا :ريعلاو ،هرّيَع عاطقنا عضوم وهو ،فتكلا مرغم :مرخألاو

 : مهنمو .بلعثلا دلو :سرجفلاو اداوج افيرش ناك لا نب سرخا :مهنمو

 ."همايأ ف ،مجتب هنم رَّصبأ يبرع ضرألا ف نكي مل و ،عيبرلا نب دايز نب ثراحلا

 مزح نبا) .سابعلا ةفيلخلا لاوخأ نم (هللا دبع وأ) ةللا ديبع نب عيبرلاو ،رسب هلتق يذلا هنبا

 .(٧١٤ص

 تعدا ،ةكعب مالسإلا يف اربص رفعج لتق ٤١٧: ص مزح نبا يفو ٣٩٩. ص قاقتشالا )٤٠(

 مسقأو ،حافسلا ةلود ردص يف ةكم يلاو نارجن لإ هب ثعبف ،ألجر مهنم لتق هنأ ليقع ونب هيلع

 .هولتقف ،ليقع ب نم نوسمخ هيلع

 هيفو ،بقن اهيف نوكي ةرخصلا :ةمروخلا :كلذك هيف ركذ دقو ٣٩٩، ص قاقتشالا )٤١(

 .(هدسج) ناكم (هطسو)
 )٤٢( ص قاقتشالا ٤٠٠.

- ٣٧٤ 



 نب ثراحلا همساو ،“”رومأملا :مهاسرف نمو .ثراحلا ب ةغبان ،نابأ نب ديزي :مهنمو

 لوقي ناكو كينارصن ناكو ،رَخؤُيو مدقت هرمأ ف جحذَم تناكو ،نهاكلا ةيواعم

 كلفو ،روغت موو ،يرسي رمقو ،يرحن سمو ،لوزي ليلو ،لوُحَي ًرام) :اريثك

 ق هيقفلا قلحو ،رضُخراجشأو لع لابجو طنس رحبو ،ًرهفكُم باحّسو ،رودي

 ام دعب نإو الطاب اذه هللا قلخ ام فلخي رخآو ،فلتَي دلوو ،ضرأو ءامس نيب ،ضعب

 ؟راَبجلا ام :هل اولاقف .رابلا يدي نيب ًافوقؤو ،أرثشنو ًارشَحو ،اباقعو أاباوثل نورت

 .«"(دحأ اوفك هل نكي ل و ،دلوُي ل و دلي ل يذلا ،دمّصلا دَّحألا :لاق

 يّمُس امإو .ةورلا يذب فورعملا اذه ةملسو ،©بعك نب ةءالَّص نب ةملس :مهنمو

 ،لابلا حوفس يف نوكت لا ةرجحلا :ةورملاو .هلتقف ةورَب الجر ىمر هنأل ةورللا اذ
 ۔ؤُ"هنم ناورم قاقتشا نأ بسحأو .ورَم عمجلاو

 :ليفطلا نب رماع هل لوقي يذلا وهو ،نزَح نب بعك نب محازم :مهاسرف نمو
 “”دوسألا مأ ةاصَو تظفح دقلو هُنهركف ًاحازُم تيأر دقلو

 نب رماع نعط يذلا وه اذه رهسُمو ،اسراف ناكو ،“"جالْحّللا رهسُم :مهنمو

 :لوقي هيفو ،رماع نع ًأاقفف حيرلا فيف موي يرماعلا ليفطلا
 “"رهنسُم ةنعط هجولا ًرُخ ناش دقل نيه يلع يرمع امو يمل

 ريهز :مهنمو .(«ؤ”بالكلا موي لتق صاقو نب ثراحلا نب ثوغي دبع :مهنمو

 )٤٣( قاقتشالا :رظنا) .فيرحت وهو مومأملا :لوصألا يف ٤٠٠(.

 .(ب) نم ةفاضإ )٤٤(
 )٤٥( ص قاقتشالا ٤٠٠.

 )٤٦( قاقتشالا ٤٠٠ ٤٠١.

 نب رهسُم ٤١٧: ص مزح نبا فو ٤٠١، قاقتشالا نم تبثلاو ،حالجلا نبا :لوصألا يف )٤٧(

 .حيرلا فيف موي ليفطلا نب رماع نيع ًأقف يذلا ةءالص نب ثوغي دبع نب ديزي

 )٤٨( ص قاقتشالا ٤٠١ ص مزح نباو ٤١٧.

 .ذئموي جحذم ىلع ناكو :هيف ةرابعلا ةمتتو ٤٠٤١، ص قاقتشالا )٤٩(

- ٣٧٥ 



 ةعيبر نب كلام نب ةعيبر ونب “[ةملسمو] ةنامُّجو ديزو ،ورمعو ،ةنفَجو نطقو

 نب ةيواعم نب ىأ :مهنمو .نوئطخي ال ةامر اوناكو ،ضارغألا سراوف مهو

 :هلوقب بركي دعم نب ورمع ع هايو ارعاش ناك هوخأو اسراف ناك "حبص

 "ر م سانلا ق _ , ء ام هلام يدعري ارداس حبص نباو

 :موق نم ،ةهاعلا نم ناهاع قاقتشاو .فيرش ناك ،ناطيشلا نب ناهاع :مهنمو

 ،ناكللاب هًوَعو .ةهاع هلبإ ف تعقو اذإ ،هيعَم لجرو ،ةهاع هب تناك اذإ ،هوُمَم لجر

 :زجارلا لاق ،هب ماقأ اذإ

 “"قّلَطْنلا بْدَج هًرَع نع زاش

 .«“هب ميقي يذلا ناكلا :هًوعلاو

 همساو ،هيقفلا َينْعَقلا :مهنمو .دايز نب نطق نب نايدلا نب بعك نب ثراحلا :مهنمو

 ،يئرالا بعك نب ديزي نب ئناه نب حيرش :مهنمو .بق نب ملَس نب هللا دبع

 6"`)هتف

 .""م ىلوم يوحنلا ربتق نب نامثع نب ورمع همساو ،هيوبيس :مهيلاوم نمو

 .كاتفلا نم ناكو ةيدعجلا دمحم نب ناورم لتاق ،يثراحلا ليعامسإ نب رماع :مهنمو

 نبا نايدلا نب نادملا دبع نب ““هللا دبع تنب ،حاَقَسلا سابعلا يأ أ ،ةةطيَر :مهنمو

 )٥٠( دعم بسن نم ةفاضإ ٢٨٢/١.

 .قباسلا ردصملا )٥١(

 نب ورمع تيب يف باوصلا ىلع هركذ دقو ،لاص :لوصألا قو ٤٠١ قاقتشالا يف اذك )٥٢(

 .بركي دعم

 .قباسلا ردصملا )٥٣(

 .(زأش :ناسللا رظنا) ،جاّحعلا نب ةبؤر وه زجارلاو ،ظيلغ زأش ناكمو ،زأش ففخ :زاش )٤ ٥(
 )٥٥( ص قاقتشالا ٤٠١.

 )٥٦( ءالبنلا مالعأ ريس يف هتمجرت ١٠١٧/٤.

 )٥٧( ةاورلا هابنإ يف هتمجرت ٦/٢ ٣٤.

 .هللا ديبع ٢٠: ص مزح نبا ةرهمج يف )٥٨(
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 نب بعك نب ةعيبر نب هللا دبع نب كلام نب ثراحلا نب هللا دبع نب دايز نب نطق

 .بعك نب ثراحلا

 نب ثراحلا نب ةيواعم نب ةنزُم نب نوَج نب ديزي همساو ،رعاشلا لجلجلا :مهنمو

 .بعك نب ثراحلا نب بعك نب ةعيبر نب هللا دبع نب كلام

 همساو ، يشاجنلا ونبو ،سامحلا ونبو ،ديزي همساو ،راَدلا ونب ثراحلا لئابق نمو

 وسلا وهو كاذك اذك هَّئيلسأ نم ةلعفُم ةيلسُمو .نطب ،ةيلسُم ونبو ةعيبر نب رماع
 امأف .كنع تولَسو المع يب تلمع يأ ةولس كنع تيقس :لاقيو .ناولسلاو

 عضوم :يسلاو .دودمم ىالسلا وهو لَس هؤَلسأ زومهم وهف نمسلا تألَس

 ولس قشاعلا ىلع اهو قْلَعي ،بارعألا تازرخ نم ةزَرَخ :ةناولُملاو .فورعم

 ."مهمعزب

 نب ةيواعم نب كلام نب ورمع نب سيق همساو ،رعاشلا يشاجنلا :يشاجنلا ب نمو

 يشاجنلا اجهو .ثراحلا نب بعك نب ةعيبر نب ورمع وهو ،يشاجنلا نب 0)جيدخ
 لاق ام :رمع مل لاقف للا همحر باطخلا نب رمع هيلع اودعتساف ،نالُجَعلا ب

 :لاق دق :اولاق ؟مكيف

 لبقُم نبا طهر نالجعلا ب ىداعف ةقرو مؤل لهأ ىداع هللا اذإ

 ل أالاظ ناك نإو ،هل بيجا امولظم ناك نإف ،“"[اعد املإ] :رمع لاقف

 :لاق دقو :هل اولاق .هل بجتسي
 س رو

 لدرخ ةبح ًَسانلا نوملظي الو ةَّملب نوردغي ال ةليب

 :لاق دقو :هل اولاق .اذكه باطخلا لآ تيل :رمع لاقف

 لهنم َلُك نع دالولا ردص اذإ ةيشع لا ءاملا نودري الو

 ةملك لوح ليصفت اهيفف ، برعلا ناسل يف الس) ةدام رظناو ٤٠٣ ص قاقتشالا )٥٩(

 .(ةناولسلا)

 ٢٧٥/١. دعم بسن نم تبثلاو ،فيحصت وهو ،جيرج :لوصألا يف )٦٠(

 )٦١( ءارعشلاو رعشلا نم ةفاضإ ٣٣١/١.
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 :لاق دق :اولاق .""مهيقَّسل أدهأ وه :رمع لاق

 لَّحعاو بعلا اهيأ بلحاو بقلا ذخ :موقل الإ نالُحَعلا يمُس امو

 :لاق دق :اولاق .مهمداخ موقلا ريخ :رمع لاق

 لّشهئو فوعو بعك نم نلكأيو مهموحل تايراضلا بالكلا فاع

 ةَمل لكأ نم أعايض ىفكو ;مهوعّيضُي ملو مهاتوم موقلا نجأ :رمع لاقف
 .بالكلا

 نب يلع لإ هب أو .©")كناسل تعطق َتدُع نإ :هل لاقف يشاجنلا لإ ثعب مش
 اذه ،نينمؤملا ريمأ اي :هل لاقف ،ةدلج ةئام هدلجف ،ناركَّس ناضمر رهش يق بلاط يأ

 لإ برهف .رطفُم تنأو مايص اننايبصو اندئالو نأل :لاقف ؟ةوالعلا هذه امف دحلا

 :شحّلاو ،شّحَلا نم وهف ايبرع هلعج نإف ،ةشبحلا كلم مسا :يشاجنلاو .ةيواعم

 ،سانلا رومأ نع فشكي ناك اذإ :شاو شَّحْنم لجرو ،هنع كثخبو ءيشلا كُفشك

 ًأسيق ىلو ىرسك ناكو ،دلاخ نب سيق نب دوعسم نب سيقل ناك دبع :شُجَُمو
 .«“ ليخلا ةضور :اف لاقي ناكو ةيئاَشْجَنلا شجنم ذخاف ،هل ةمعط اهلعجو ةلبألا

 نب كيهن نب عئناه روعألا مساو ،روعألا نب حيرشو ،روعألا نب كيرش :مهنمو

 .بعك نب ثراحلا نب ةعيبر نب يشاجنلا وخأ ،ةعيبر نب بابضلا وهو ةملَّس نب ديرذ

 ،نايفس يبأ نب ةيواعم ىلع لخد يذلا وهو ،مهاجر نم ناك اذه روعألا نب كيرشو
 دقو ،ةيواعم هل لاقف ،هردق نم عضي نأ ةيواعم دارأو اريصق الجر كيرش ناكو

 ريصبلاو روعألا نبال كنإو ،كيرش نم هلل امو ،كيرشل كنإ :موي تاذ هيلع لخد

 اي الهم :كيرش هل لاقف .ريصقلا نم ريخ ليوطلاو ،ريصقل كنإو ،روعألا نم ريخ

 ،رخص نبال كنإو ،برحلا نم ريخ ملسلاو ،برَح نبال كنإ .ةيواعم اي ًالهم ،ةيواعم

 .(ماحزلا يأر ،كاكلل لقأ كلذ :ءارعشلاو رعشلا ف )٦٢(
 ةمجرتو ٣٧/١، ةدمعلاو ٣٣٠/١، ءارعشلاو رعشلا ف لصفم يشاحنلاو رمع ربخ )٦٣(

 ٣٦٨/٤. بدألا ةنازخو ٢٦٣/٦، ةباصإلا ف يشاجنلا

 ٤٠٠. ص قاقتشالا )٦٤(
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 مث .توعتساف توَع ةبلك ًآلإ [ةيواعم امو] ،ةيواعل كنإو ،رخُصلا نم ريخ لهسلاو

 :لوقي أشنأ غ اربش هفيس نم لسو اظيغ طاشتسا

 ناسل يعمو مراص يفيَّسو برح نب ةيواعم ينُمتشيأ

 ناعطلا لل شه ةفراطغ لاجر نمي يوذ نم قيلوحو

 نادلا دبع ارذ يف نلف اهارذ يف ةيمأ نم كت ناف

 ناوَفا ىلع قن ال انإف شيرق نم ةفيلخلا نكي نلو
 اوبضغف ،اروضُح اوناك ،ةيناميلا نم ريثك قلخ هعم جرخو ،ابَّضفُم جرخ مث ٠

 نم هيلإ رذتعاو ،هاّضرتف ةنتفلا نم افوخ َقلَح ًايشام ةيواعم ماق كلذ دنعف .هبضغل

 .هموق دلب ىلع هألوو هابَحو ،هعم عجرو يضر قح هب لزي ملو ،هنم ناك يذلا

9 ,. 

 عخنل ١

 ىمس امنإو .ورمع همهاف ر نب ةلع نب ورمع نب 0٦٥ رسَج .نب عَحَنلا امأف

 ناسنإلا راقف مظتنت 7 :"ع اختلاو .مهنع دُكَب يأ ، هموق نع عختنا هنأل عحلا

 .""اهداؤف مد جرخيل اهخذ دعب اهرحن تققش اذإ ةاشلا تعَخَنَو .هريغو

 . . - "اا { ._ ۔. ء

 ةىراح نب رماع نب نامالس نب بعك نب ليحارش نب بعك نب ةاطرا :عخنلا نمو

 .لقعم ونبو ،ديغر ونب :مهنمو

 نبال دعم بسن يفف ،باسنألا بتك يام فلاخي اذهو ،رسجب ادلو عخنلا فنصملا لعج )٦٥(

 نبا ةرهمج يف كلذ لثمو ۔((عخنلا وهو لرسَجو ،ابعك :ةلع نب ورمع دلورر ١ يلكلا

 .هنيع عخنلا وه رسجف ،((عخنلا وهو ،رّسَجو ،رماعو ،©بعك ةلع نب ورمع ألو)) ٤٠٤: ص مزح

 عخنلا نوطب نم نأ ىلع .رسج اخأ عخنلا لعجف ٣٩٧( ص) قاقتشالا يف ديرد نبا أطخأ دقو

 ٢٩٣/١(. دعم بسن) ،عخنلا نب كلام نب دعس نب رسج وهو ،رّسَج هل لاقي نطب

 ناسل يفف .باوصلا وهو ،عاخنلا ٣٩٧: ص قاقتشالا ف تبثلاو ،عخنلا :لوصألا يف )٦٦(

 غلبي تح بلصلا راقف يف داقني قنعلا لخاد يف ضيبأ قرع :(نونلا ةثلثم) عاخنلا" :(عخن) برعلا

 .غامدلاب لصتملا راقفلا طيخ وهو ،بنذلا بجع

 )٦٧( ص قاقتشالا ٣٩٧.
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 ءاول هل دقع ناكو ؤ ينلا لإ مخّنلا دفاو اذه ةاطرأو .عخنلا نب كلام نب دعس نب

 .هيقفلا ةاطرأ نب جاّجحلا :هدلو نمو .ةيسداقلا موي هيخأ عم ناكف ،هموق ىلع

 و .""”ىطرألاب غبُذ اذإ طورأم مدأو ،يطارأ عمجلاو تلا نم برض :ىطرألاو

 مقرألا :مهنمو .عّخّنلا ءاول بحاص ،كلام نب "ورمع نب رايس نب مهُر نب ةجفرع

 .او ينلا لإ ةاطرأ عم دفو ناكو ;مهفارشأ نم وهو ،")ردب نب "”شيهَح وهو

 نب ةعيبر نب ةملس نب ثوُمَي دبع نب ثراحلا نب كلام همساو ،ةعَحَّنلا رتشألا :مهنمو
 .عخّنلا نب كلام نب دعس نب ""ةعيلَج نب ""”[ثراحلا]

 : رعاشلا لاق ،ءاكبلاب َمَه اذإ .لجرلا شهج ۔ًأ :موق نم ليعف : :شيهَجو

 ""انيعبَس دعب أعبس كّتلمَح دقو ةشهجُم سفنلا لإ ىكش تءاج

 يذلا وهو .هتيار هدي يفو ،اهلك هبورح رئاس يف بلاط يبأ نب يلع عم ناكو

 :لوقي وهو مض بلاط يبأ نب يلع ةيار هعم تناك ،فحاصلل نايفس يبأ نب ةيواعم فر 7

 سوُبع هجوب يفايضأ تيقلو الُعلا نع تفرحناو يرفو تبقل

 سوف باهن نم اموي لخت م ةراغ برَح نبا ىلع شأ ل نإ

 سوش ةهيركلا يف ضيّيب ودعت ابرش لاعسلا لاثمأك ليح

 سومش عاعش يف قرب ناضَمَو مهئأكف مهيلع ثيدلا يمَح

 دبع نب ريرجو ،يدنكلا سيق نب ثعشألاو ،نّيفص فشك موي ىڵوت يذلا وهو

 )٦٨( ص قاقتشالا ١٦١.

 )٦٩( دعم بسن يام تبثأو ،رماع نب نانس نب مهر :لوصألا يف ٣٠٢/١.

 )٧٠( قاقتشالاو لوصألا ف ٤٠٥: دعم بسن نم تبثلاو ،شيهج نب مقرألا ٣٠٢/١.

 )٧١( دعم بسن ق ٣٠٢/١: .ديزي

 )٧٢( دعم بسن نم ةفاضإ ٢٨٩/١، ص مزح نباو ٤١٥.

 )٧٣( دعم بسن يام تبثأو ،دعس نب ةميزخ :بسنلا يف رركت دقو ،ةعيزخ :لوصألا يف

 ٢٩/١۔ ص مزح نباو ٤١٥.

 )٧٤( قاقتشالا ٤٠٥، ص ديبل ناويد يف تيبلاو ٣٥٢ .فالتخالا ضعب عم
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 بلاط يبأ نب يلع نيب تناك نّيفصو .اهاسرفو ةيناميلا نم ةريثك هوجوو يلحلا هللا

 دقو بلاط يبأ نب يلع دنع نم يعخنلا رتشألا كلام جرخ الو .ورمع هعمو ةيواعمو

 ةبرش هعمو ،ناَقَع نب نامثعل لوم هعبتأف ،كلذ ةيواعم غلب ،رصم ىلع دهعلا هيلإ ملس

 هبرقف ،باطخلا نب رمعل لوم هلأ همهوأو ،رتشألا ىلع ركنت لجرلا هقحل اّملف .مس نم

 هب تحرفف ،نميلا نم ةأرماب لزن سمشلا نيع لإ رتشألا ىهتنا املف .هعم هب راسو

 نم ضعبل لاقف .لسعلا اندنع اذه لتقي يذلا :تلاق مث ،هنم لكأف ،كمّسلاب هتتأو

 يف مُسلا كلذ جزمف ،لوملا كلذ هيلإ قبسف .لسع نم ةبرش يل رضحأ :هعم رضح

 نم امرفلاب تام هنإ لاقيو .تام هفوج يف رقتساو هبرش اًّملف ،هلوانو لسع نم ةبرش

 رتشألا مكافك دق هللا نإ :لاقو سانلا ف بطخف ةيواعم ربخلا غلبف .رصم لمع

 نم ةبرشب :لاقف ؟نينمؤملا ريمأ اي عو ميف :لاقف صاعلا نب ورمع هيلإ ماقف .يعخنلا

 .'"“لَّسَكلا اهنم ادونج هلل نإ :ورمع لاقف .لسع

 ،صاقو يبأ نب دعس نب رمعو .دايز نب هللا ديبعب عقوأ يذلا كلام نب ميهاربإ هنباو

 نب هللا ديبع سأرب ثعبو ،مهلتقف بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا لتق رضح ن ةعامجو

 نب يلع ىلإ هسأرب راتخملا ثعبو ،"“ّيفقثلا ديبع يبأ نب راتخملا قاحسإ يبأ لإ دايز

 .نيسحلا نب يلع لاقف ءيلصب وهو هيلع لحدأف "بلاط ي نب يلع نب نيسحل
 يأ عم اذه ميهاربإ ماقو .دايز نب هللا ديبغ سأر نارأ تح تامأ ام يذلا هلل دمحلا

 وه رتشألل مسلا سد يذلا نأ هيفو ٩٥/٥، يربطلا يف رتشألا توم ربخ ليصفت رظنا )٧٥(

 .جارخلا لهأ نم لجر وهو ،راتسياجلا

 دبعب عقوأ ميهاربإ نأ :امهيفف ،رتشألا نب ميهاربإ مهلتق نم ةيمست يف ءاطخأ (ب)و (أا) ف )٧٦(
 يبأ نب دعس نب رمع :باوصلاو ،صاقو يبأ نب دعس نب ريمعو هللا ديبع :باوصلاو ،دايز نب هللا

 قاحسإ وبأ :باوصلاو يدزألا فوع نب راتخملا ةزمح يأ لإ دايز نبا سأرب ثعب هنأو صاقو

 نم تعقو دق ءاطخألا نوكت نأ تحجرو باوصلا تبثأ دقو ،يفقثلا ديبع يبأ نب راتخللا

 - نيسحلا ةلتقب ديبع نب راتخملا عاقيإ ربخو .راتخملا مسا (ج) ةخسنلا خسان ححص دقو ،خاّسنلا

 ۔٢٩ - ٨٦/٦ و ٣٨/٦ _ ٦٦ يربطلا ف لصفم -
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 مادقإلاو ةلاسبلاو ةدجلا يوذ دحأ ناكو ،“"ّىفقثلا ديبع يبأ نب راتخملا قاحسإ

 .يأرلاو

 نب ورمع نب لاله نب نايفس نب ةيواعم نب سيق نب دوسألا نب مثيلا :عخنلا نمو

 ريبزلا نب لاتقل جاجحلا هَجو نح ‘كللملا دبعل لاق يذلا "“عخُلا نب فوع نب مشج

 رسكي ال نأ هيلإ مدقتف مارحلا ةبعكلا لإ يفقثلا مالغلا اذه تهجو كلإ :ةكعب

 طرش يلو مثيلا نب نايرعلا هنباو .اهراتسأ كتهبالو ،اهرايطأ رفني الو ،اهراجحأ

 نب ليهك نب كيح نب روسملا :مهنمو . .ارعاش ابطخ ناكو كلا دبع نب دلاخل ةفوكلا

 ونب :مهنمو) عخنلا نب فوع نب مشُج نب لفحَج نب فوع نب كلام نب راش
 نب كلام نب دعس نب مثيحلا نب كيه نب دايز نب ليمك :نابهص ێب نمف .نابهُص

 هلتقو ،بلاط يأ نب يلع باحصأ نم ناك و.“"`(عخنلا نب كلام نب دعس نب نابهُص

 .فسوي نب جاجحلا

 ليبهَّو نب لهذألا نب ثراحلا نب سوأ نب ثراحلا نب هللا لبع نب كيرش :مهنمو

 ةفوكلا ءاضق لو دقو ،لاهنلا نب ىلعلا لوقي هيفو ٨ ١عخلا نب كلام نب لعس نبا

 :هيف لاقف ،هيتو بجع هلخدف

 اكيرش يضاقلا هنبا رظنيف ا ناك كيرش ابأ تيلف

 اك وبأ اذه هل انلق اذإ انيلع “ا)هنرَوُي نم كرتيو

 ىلع اوراث نيذلا ةيضابإلا نم وهف يدزألا فوع نب راتحملا ةزمح وبأ امأ ،هتبثأ ام باوصلا )٧٧(

 .دايز نبا هللا ديبع لتقو يلع نب نيسحلا لتقم ربخب هل ةقالع الو يومألا رصعلا رخاوأ يف ةيمأ ب

 ٣٤٨/٧(. يربطلا :رظنا)

 نب دوسألا نب مثيلا :يلكلا نبا دنع وهف ٣٠٤/١ دعم بسن يف ءاج امع فلتخي انه هبسن )٧٨(

 ۔(عخنلا نب فوع نب) مشخ نب ورمع نب ليلُه نب نايفس نب ةيواعم نب شيقأ

 مزح نبا ةرهمجو ٤٠٤، ص قاقتشالاو ،(ب) يق وهو (ج) و (أار ف طقاس نيسوقلا نيبام )٧٩(

 .(ليمك) ناكم (ليهك) (ب) فو ٥.

 )٨٠( ص مزح نبا ةرهمج ٤١٥.

 .(ناسللا) هجّيهو هارغأو هضّرح :هري هَّزأو .هب ًرُؤَي نع ةفرع اهارأو ،لوصألا يف اذك )٨١(
- ٣٨٢ 



 نب ورمع نب دوسالا نب ديزي دالوا ،ءاهتفلا ميهاربإو ةمتلعر دوسألا :مهنمر

 ةيواعم ٠,ب قلط نب (}١ايغ نب صفح :مهنمر .كلام نب لعس نب ةلراح نب ةعيبر

 .ةئامو نيعستر عبرأ ةنن تام ،ةفوكلا ءاضق هألو مث دادغب ءاضق هالو ديشرلا ناك

 دبع هماو ميعن وبأ :مهنمو ثراحلا نب رفعج همساو ،ٹثّحلا بهشألا وبأ :مهنمو

 بلاغ نب ثراخا نب ّيَح نب ورمع نب سنأ نب نانيس :مهنمو ۔هيقفما ئناه نب نمحرلا

 .؟يلع نب نيسحلا لتاق عَخْنلا نب كلام نب دعس نب ليبو نب كلام نب

 :ةالص مسار ،ءاطعلا يهو ةفورعم ةلصلاو ،مازرو “ةالَّص رنب :عَحْلا لئابق نمو

 .رعاشلا ضيألا ةرشان نب ةبلعث نب ثراحلا :مهنمو ،؟ةلوم نب ثراخا ني ةيواعم

 :لاقف هرمع لاط يذلا ةادّر نب بعك :هذلو نم ادر ونب :مهنمر

 تانبالوال نينبو بأ يتادل نم دللخاي قي م

 تارلا لإ رحشلا طتسَم نم تاتب يذ ريغ ميقع الو

 يب ايح هيبا رتسم له ت اومال ف مول نعي ال ر ه ت أ - الا ن موللا دعي الا

 ٤١٥( ص مزح نبا ةرهمجو ٤ ٤٠، ص قاقتشالا :رظنا) فيحصت وهو ،باتع لوصألا يف (ا)

 نب ةبلعث نب ثراحلا نب ورمع نب ةيراعم نب قلط نب ثايغ نب صفح :وهو همامتب هبسن دروأ دقو

 ۔عخنلا نب كلام نب دعس نب ليبهو نب مشح نب رماع نب ةعيبر نب زماع

 )٣( ص مزح نبا ةرهمج ٤١٥، ص قاقتشالاو ٤ ٤٠، يربطلار ٣/٥ ٤٥.
 :هيفف ٦٥٢ ص قاقتشالا سرهف يي اذكو ،ةءالص ٢٦٣/١: دعم بسن يير لوصألا يف اذك )٣(

 .اهيلع لاحلا ةحفصلا يف نزح نب ةيواعم مسا ركذي مل نكلو ،نزح نب ةيراعم = ةءالص

 نب ةلأوم نب نزَح نب ةيراعم هار ،لّجحلا مهنم ٢٦٤/١: دعم بسن يو لرصألا يف اذك ()

 " .ثراخلا نب ةيراعم

 .دوجأ لوصألا ةياورو ،يتانب نم ةدلخاي قيي ل :هيف لوألا تيبلاو ٤٠٣ قاقتشالا )٥(

- ٣٨٢٣ 

  

 



 هتيدر { هرسكتل ارجح اهب ىمرت قلا ةرخصلا : ةادرلاو .نيرُمَحلا نم ناكو

 ،ترللا :ىدّرلاو .اهيف هب فَذتُي يأ ،كبورح ىًدرم :مشوق هنمو . ايدَر هيدر ةرخصلاب

 سرفلاو ريعبلا ىدرو .لعف نزو يف ىرت امك ،دَر وهف ، ىدر ىذري يدر .فورعم
 )١ . - ت َ . . 3 ح . . 2ً
 . 'زومهم ،ةءادرلا ردصلاو ءيدر وهف لجرلا درو ،يشلا نم برص وهو ،انايدر

 .زومهم :ءادرلا :ةخسن قو

 مهلك ،سيق نب ةلمرحو ،طيقل نب ثراحلا نب شبَحو ،دايز نب جّرَشَح :مهنمو

 :نيدسألا صعب لوقي هيفو ،داوجألا نم ناكو ، نايح نب ىحي :مهنمو .ءاهقف
 .ر ٨

 ناخ نب ىيحي نايتفلا ىتفل ىدف مهلك نينالا هللا لعج ال أ

 ن اندع نب دحم نم افلأو : تلل ةبصع نم ق قيرغ `١ل ولو

 "ناطحق ءانبأب يسفن هل تباطو يتريشعب بطت ل يسفن نكلو

 ءاهر

 وهو .جحذم نوطب دحأ وهف "جحذم نب دلَج نب ةلغ نب ثراح نب ءاه امأو

 ،كسفن ىلع هأ :نولوقيو ،نكاس معان يأ يار شيع :مهلوق نم لاعف وهو ،دودم

 ءاهنم رعلا وه اولاقف ،وُضَبلا ي اوفلتخاو ،ضرألا نم ءاضفلا :ءاهلاو كاهب قفرا يأ

 .«دادضألا نم اهنأك ،طوبه اّمإو عافترا امإ :ةوهّرلا يهو ،اهنم طبهنملا وه :اولاقو

 يبأ نب ةيؤاعم ههجو يذلا وهو اسراف ناكو ،يواهرلا ةرجش نب ديزي :مهنم ناكر
 اعمتجا اّملف ،ساّبعلا نب هللا دبع بلاط يبأ نب لع هّجوو شجلا سانلاب ميقيل نايفس

 نب ةبيش سانلاب يلصي نأ ىلع احلطصاف ،برح ل ا مرَح يف نوكي نأ يشخ ةكعي

 )١( ص قاقتشالا ٤٠٤.

 )٢( دربملل لماكلا يف تايبألا ٤٣٦/١ نيبتلار نايبلار ٣٠٩/٣.

 )٢٣( نميلاو دعم بسن يف امع فلتخي انه ءاهر بسن ٣٠:٤/١، ص مزح نبا.ةرهمج يف امو

 ٤٢ .باوصلا وهو ،دْلَح نب ةلع نب برح نب هبنم نب ءاهر :امهيفف

 )٤( ص قاقتشالا ٤٠٥.

- ٣٨٤ 



 ."اَويَشلا ةحلط يبأ نب نب نامثع

 نوكسلا دلو ىلع تبلغ قلا يهو ،ءاهُر نب ميلس نب ; نابوث تنب بيجت :مهنمو

 '”فئاوص ىلع ناك يذلا يواهرلا ناورم نب كلام :مهنمو .ةدنك نب سرشأ نبا
 .جحم نب دلج نب ةلع نب ثراح نب ءاهز نب "ارماع نب ةملم :مهنمو .ةيواعمل رحبلا

٥ 
 س

 ةةبلُصلا ة ةقانلا :سشَكلاو ‘ثكلام . نب دي ز همعاف د ددأ نب جحذم نب سنع ا

 : لاق .لجرلا كلذكو ،جوزتت غ و تربك اذإ ةأرملا تسنَع :هرق

 )سناع طشأ تنأ ىتح
` , , 

 .")١ادعسو ،اكلامو ،هللا دبعو ثراحلا :كلام نب ديز وهو _ سنع دلوف

 نب ةبيشلو فالخ بلاط يب يأ نب يلع هثعب يذلا لحرلا مسا ير 6١ ٦٣/د يربطلا ق يي ربخلا )١(

 ،يصق نب رادلا دبع ب نم وهو ٢٥٢، ص شيرق بسن يق ربخ ةحلط يبأ نب ةحلط نب نامثع
 .ملسأف هبلق يف ناعإلا هللا فذق مث ة هللا لوسر لتقب مه ةبيش ناكر

 ) نوكسلا نب بيبش نب سرشأ با لعس يب و يدع يب مأ يه بيخو ٠ ص مزح نبا ) ( ٢

 .سلدنألا يق ؛ ريبك نأش مش ناك . نيذلا بيخ; ونب سني اپيلإر ٠

 ييف نوكت لا ةوزغلا يهو ، ةفئاص ج فئاوصلاو ،فيرخ رهو ،فئاوط :لوصألا يق )٣(

 .ءاتشلا ي رزغلا :ىتشللار ٠ .فيلا

 ًأفنآ تنيب دقو ،ورمه نب ةملس (ب) يفو ،رماع نب ورمع نب ةملسم :(ج) يقو (أ) يف اذك )٤(
 .ءاهر بسل ي باوصلا

 :وهو تيبلا مامت ةيشاخا يو ،١٤د قاقتشالا (د)

 سناع طغشأ تنأ ىتح نيديو اننيب دبعت تنكام ىلع ينإف

 وهر) كلام نب سنع دلو نم ةللا دبع ها نم الو ثراحلا همسا نم بسنلا بتك يق سبل )٦(
 ربكألا ادعس :يجشي نب ديز نب ددأ نب كلام نب سنع دلو ١ / ٦٦: دعم بسن يفف (جحدم

 قر ةيرقلاو .امايو أكلاىو أباهشر ،الينيَع 8الينيعر زيزعو ةيراعمو رماعو ارُمَعو رغصألا ًادعسو

 ،ةيواعمر رماعو ،ررمعر رفصألا دعسو ١. يكل دعس :جحلم نب سنع دلو ٤' . ت مزح نبا

 .ةيرقلاو مشحر ،ماير ،كلامو ،باهشر ،كيتعو ،زيزعو

- ٣٨٥ 



 هاوخأو ،راّمَع وهو ،& هللا لوسر بحاص ،رساي نب راّمَع :ثراحلا خب نمف

 ميذولا نب نيصلا نب سيق نب ةنانك نب كلام نب راّمَع نب رساي ونب ثيرُلاو هللا دبع

 ناكو .جحذم نب سنع نب ماي وهو ،دعس نب رماع نب ةثراح نب فوع نب ةبلعث نب

 رَم ؤي نأ لبق ،ةكع نوبذعي هللا دبع هيخأو ةّيمُس همأو رساي هيبأو راّمَعب ًرع يللا

 ناكو .ةنحلا مكدعوم نإف ،رساي لآ اي ،اوربصا : ينلا لوقيف ةرجملاب & ينلا

 نب لهج يبأب ردب موي راّمع زاتجاو .هللا هنعل ماشه نب لهَج وبأ مهباذع ىلوتي يذلا

 ۔ًاردب دهش رامع ناكو .'هيلع زاجأف اعيرص هدجوف ،ماشه

 ةعطق يهو ،ةمذَّو اهمف ىلع تلعج اذإ ،أعذوت ةقانلا تمدو :مهلوق نم :ميذّرلا

 ."ةليطتسم دلج نم

 يبنلا عم اهلك دهاشملا دهش ،نيملسللا رايخ نم ،هللا همحر ،ريساي نب رامع ناكو

 عم وهو ،نيفيص موي لتقف .رانلا ف كُبلاسو كلاق ةيغابلا ةتفلا كلتقت :هل لاقو

 .هعم هَجرخأ يذلا هلتق امنإ :ماشلا لهأل لاق ةيواعم هلت لب اًملف .بلاط يبأ نب ىلع

 نب ةيواعم نب ثراحلا نب هللا دبع نب سيل :جحذم نب سنَع نب هللا دبع نب نمو

 .سنَع نب كلام نب بعص :سنع نب كلام ب نمو .سنع نب ةللا دبع

 نب ةلّهْبَع هعساو ،نميلاب ًابنت يذلا باذكلا ىسنكلا دوسألا :سنع نب دعس ب نمو

 دبع نب ورمع نب ثراحلا نب بعك نب فوع :ةخسن يفو ،فوع نب بعك نب سيق

 نهكت دق ناكو هجرلا دوسأ أ ناك هنأل دوسألا ىس يمسو . .("سنع نب لعس نب لا

 نأ لبق : رذ يبأ ثيدح يقر ،هلتقو هبلع زهحأ :هيلع زاجأ ٤١٦. - ١٤د ص قاقتشالا )١(

 .(ناسللا) .ينولتقت يأ يلع اوزيخب

 نم منم ،ليلآدلاب اهيبش اهئايح نم تعطق اذإ ،أعفوت ةقانلا تمدو ٤١٥: قاقنشالا يف )٢(

 .ةليطتسم دلج نم ةعطق يهر ،ةعذر اهمف ىلع تلعح اذإ ،اعذوت ولدلا تّذو .حاقللا

 نب كلام نب بعص نب ثوغ نب بعك نب ةليبع ٤٠٥: مزح نبا ي يسنعلا دوسألا بسن )٣(

 سنع نب كلام نب بعص نب فوع نب بعك نب دوسألا ٣٦٦/١: يلكلا نبا يو .سنع

 - ٢٨٦



 ةمليسُم ىمس امك ،نميلا نامُحَر هسفن ىمسو ،اهريغو سنَع هتعبتاف ،ةّربَلا ىعداو

 :هل لوقي ،ملعُم رامح هل ناك هنأل كلذو راملا وذ وهو .ةماميلا نامحر هسفن

 وذ :مهضعب هاورو .رامجلا اذ يمسف ،كّربيف كربا هل لوقيو دُجسيف ،كّبرل دُجسا

 ناكو .ههجو داوس ادبأ ًامّسُم ًارمتخُم ناك هنأ كلذو - ةمجعللا ءاخلاب- رامخلا

 ىرسك مههجو نيذلا سرفلا ةيقب مهو ،انبألا لذتساو ،ءاعنصب ريج دق اذه دوسألا

 ةيقب نم ءانبألاو زرهو مهيلع ناكو يريمحلا نزي يذ نب فيس عم نميلا لا

 .«اةنابزرللا هتنبا جّوزتو ،ماذاب لتقو ،مهب ًّرضأو ،َيسنعلا دوسألا مهمدختساف .كنلوأ

 نأ هلأسو ينالوخلا "ةملس ابأ ذخأ ناكو .مهيلع زيوربأ لماعو ،مهكلم ماذاب ناكو

 ليقف .هرّضت ملف ،اهيف هاقلأو ،ةميظع اران هل جّجأف ،لعفي ملف ،للا لوسر هنأ دهشي

 ىلإ ىتأف ،هدالب نم جرخي نأ هرمأف .هيلع تنأ ام كيلع دسفأ الإو ،كدالب نع هنا :هل

 ،هلاتقل يدارملا حوشكللا ةريبه نب سيق هجو ا يللا هرابخأ تغلب املف .ةنيدلا

 ةلامتساب هرمأو 7 ب دحأ َيدارألا من يفيطلا كيَّسُم نب ةورف هعم ثعبو

 هيأر ىلع هنأ دوسألل سيق رهظأف ،ق ينلا ةافو هغلب نميلاب سيق راص اّملف .ءانبألا

 .مهريغو نادُمَهو جحذم نم هعم نمو اهلخدف ،ءاعنص لوخد نيبو هنيب ىلخ ىتح

 يل نب زوريف برقو ءانبألا لامتسارو

 لا نوي ىت ىمسي ةفيلخ هدعب رقأ ،ءانبألا س أر ،ماذاب لتق ا دوسألا نإ لاقيو

 انبألا ق هت اعد ةل وديد ثبو ،هلامتساف يحلا ةرجلا يذ نب سيق يقبو ٥ ،ل وديد

 نم ةعامج نيب. هلمع 8 لوسرلا قرفف تاب ماذاب نأ ،اهدعب امو ٢٢٨/٣ يربطلا يف )١(

 .كانه هلتقمو يسنعلا دوسألا ربخ ليصفتو ،هنأرما جوزتو ماذاب نب رهش وه دوسألا هلتق يذلاو ،هباحصأ

 ربأ :اييف امإو ،ينالوخلا ةملسم ابأ ىعدي نم باسنألا بتك يف سيلو لوصألا يف اذك )٢(
 دعم بسن رظنا) ،ةيراعم باحصأ نم ناكو ،مكشم نب هللا ديبع همساو ، يناسارخلا ملست

 .بويأ نب هللا دبع ٤١٨ ص مزح نبا يف هعساو ١٧٥/١(

- ٣٨٧ 

 



 هتأرما ةنابرلا لإ اوُسدو لايتغاو دوسألا لتق ىلع مهلك ءالؤه قفاصتو ،اوملسأف

 "هجوز هلتقل هيلع ةقنَح هتيؤرل ةضغبُم ،هل ةئناش تناكو ،هيلع مه يذلا اهملعأ نم
 اوبقل لب :لاقيو ،رَحُسب هيلع اولخدف ءاملا هنم هيلع لخدي لودج ىلع مهتأدف ،ماذاب

 ناركَّس وهو ،رَحّسب هيلع اولخدف ضحوشكلل ةريبه نب سيق مهعمر ،هتيب رادج هيلع

 لاق هللا لوبسر نإ لاقيو .ةديدح "ةزنَعب هقنع قد لب :لاقيو زوريف هذف ،مئان

 :لوقي كلذ يو يمليدلا زوريف اصلا لجرلا هلنق باكلا دوسألا هللا لتق دق :هتافو لبق مه

 ةليعلا هيلإ انلمحت ىتح ةلهُبَع تلتقو يرمأ تمربأ)

 هلسرأ ليتقلاو لوسرلا رظتني

 اولاقف {هسرَح كلذ عزفأ ىتح روشلا راوخ روخي حبذ نيح دوسألا لعجف
 اوق دنع اوكسمأف .هيلع لزني ينحولا نإ تلاق ؟نميلا نامحر نأش ام :ةنابزرملل

 اوحبصأ ىتح ،ةنيدما سأر اولع مث ،هسأر اوّرتحاف هباحصأ سيق ربخأو .اونكسو

 ,دع باذكلا دوسألا نأو قف هللا لوسر ادمع نأو كلا الأ هلإ ال نأ دهشن :اولاقف

 جرخف كليلت الإ اوقرفتف .هسأر سيق مهيلإ ىقلأف ،دوسألا باحصأ عمتجاف . هللا

 قبي ملف ،فيسلا دوسألا باحصأ ةيقب يف اوعضوو ،باربألا اوحتفف ،سيق باحصأ
 ىلع سيق بثوو . يبنلا ةافو دعب ةنيدملا ىلإ هس أرب عويجو . مهنم ملسأ نم لا

 "" (:ًاسنع ليمتسي لاقو ،ةليغ هلتقف ةنوديد
 انأألإةوسألا لتم جحذم نم ءايحألا ملع دق

 انكمتس دوسألا لتقب هدنع ل ناك ارأث بلط

 “"انِسحُماوَسأ نأال تنكو رماع نبو أسنع ترأث

 .دماح نب بعك :سنع نمو

 .حجذم باسنأ تضقنا

 .اهابأ :(أر يو (ج) ر (ب) يف اذك )١(

 .(ناسللا) .حمزرلا نانسك نانس اهيف ةريصق اصع :ةزنعلاو ،ريغب :لوصألا يق )٢(

 .طقف (ب) ٢ نيسوقلا نيبام )٣(

 .ةرجهلل ١١ ةنس هلتق ناكر ٢٢٧/٣ - ٢٤٠، يربطلا يف يسنعلا دوسألا لتقم ربخ ليصفت رظنا )٤(
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 د
 ع

 ددأ نب ٥

 عسيمحه نب ديز نب ددأ نب ةرم : :لاق " صعبر ،نالهك نب ٧ ديز نب ددأ نب ةرم امأف

 ة س وو

 رم دل و باسن ]

 يهر ةلم ددأ نب ةرُم مأو .""نالهك نب ديز نب بيرَع نب بُجشي نب ورمع نبا
 .ددأ دلو رئاس نود ،هعا ىلع تبلغف ،جحلم ددأ نب كلام اهنبا يمس اهبر جحذم

 اذكه كلذب تيًّمُسن ،جحذُم :اف لاقي ةمكأ ىلع تدلو اهنأل جحذم تيمس امغر

 يرابنألا نبا لاق

 ثراحلا نب يدع دلوف ايِدَع : رم نب ثراحلا دلوف ،ثٹراحلا : :د د نب ٥ 7 رم دلوف

 و
 س ه

 رهو "”[ثراخجلاو] ،ماذُج وهو ارُمَعو مخل وهو شأكلامو ريفغ : ددأ . نب رم نبا

 .ةلماع

 امإو .ورمع هماو اعترم دلوف دا نب ةرم نب ثراحلا نب يدع نب ريفع امأف

 دلوف .كلذب يمسف اهيف عتري اضرأ هاطعأ ائيش لجر هلأس اذإ ناك هنأل اعترم ىس

 دل . د 5 :رك ۔ د ه . . د

 نب ديزي دلوف ،عىرم نب ديزيو ،عىرم نب هدني وهو ،عيرم نب رون :ريمع نب عبرم

 ."أدب دزي نب عأ دُص : :عن رم

 ةرپمج يف ةرم بسنو :باسنألا بتك ق ال راصتخا ددأ نب ةَّرُس بسن يف فنعلا هركذ ام )١(

 هيف سيلو .نالهك نب ديز نب بيرع نب بجشي نب ديز نب ددأ نب ةَّرُس :وه (٧٩٢٣ص) مزح نبا

 .ررمع نب عسيمه
 نب دمع نب مساقلا نب دمع وه انه دوصقملا لعلو ،هباتك مسا الو هعسا فنصلا ركذي مل )٢(

 .ثيدحلاو نآرقلا مولعو بدألاو ةغللا ف تافنصملا بحاص ، ه ٣٢٨ ةنس ىفوتلل ،ركب وبأ ،راشب

 )٣( قو بسن نم ةفاضإ ٦٢/١.

 )٤( يلكلا نبال نميلار دعم بسن يفف ،باسنألا بتك يف ام فلاخي انه ةدنك بسن ٦٣/١:

 :ابس نب نالهك نب بيرع نب بجشي نب ديز نب ددأ نب ةَّرُم نب ثراحلا نب يدع نب ريفع دلو

 اذه ىلعر .ًاعترُم :ةدنك نب ةيواعم دلوف ،سرشأو ،ةيواعم :ريفع نب ةدنك دلوف .ةدنك وهر اروث

 نب ةيواعم نبا وه عترمو ،عترم نبا سيلو ،ثراخحا نب يدع نب ريفع نبا وه ةدنك وهو - روثف
 جحذم نم مه ءادص ونبو .ةدنك
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 ةدنك باسنأ

 امإو ددأ نب ةَرُم نب ثراحلا نب يدع نب ريفع نب عترُم نب روث همساف ،ةدنك امأف
 .اهرفك يأ للا ةمعن دنك :موق نم معل رفك يأ كمابأ دّنُك هنأل ةدنك يتس

 .روفكل يأ .(دونكَل هبرل ناسنإلا نإ) :لاعت هلوق كلذ نمو

 ةلمر امهمأ ،ةدنك يبا ،سرشأو .ةيواعم :نيلجر عترُم نب روث [وهو] ةدنك دلوف
 لإ اهفلج تمت ةدنك تناك كلذكو .اهدلو نم ةدنك لكف ،ةعيبر نب دسأ تنب

 .مهنيب قلا ةبارقلل ،ةعيبر

 نب ةلثاو يف اهدادعو ،نكَّسلا :هما لب لاقيو ،نوُكَسلا :ةدنك نب سرشألا دلوف

 نب سرشأ انبا امهو ،ناتميظع ناتليبق نوكسلاو كساكّسلاو .[كساكًّسلا] و ،ںيم

 ةدنك نب ةيواعم امأو نوكس نكسي ،عضروملا ف نكس نم لوعف نوكّسلاو .ةدنك

 .اهتببو ةدنك عامج هيلإف

 :ةيواعم دلوف ،ةيواعم روث دلوف ”أروث عترم دلوف 8ًاعترم :ةدنك نب ةيواعم دلوف
 ،ثراخحلا نب نيمركألا ةيواعم :نيلحر ربكألا ثراحلا دلوف ،ةيواعم نب ربكألا ثراحلا

 ثراحلاو ةيواعم نب ورمع :ةيواعم نب ربكألا ثراحلا نب ادب دلوف .ثراحلا نب ادبو

 ةيواعم نب ررمع ب ف ءالؤه نم ةدنك تيبو .ةيراعم نب جايهر ةةيراعم نب رغصألا

 روث وهو ،ةدنك نب ةيواعم نب عترم نب روث نب ةيواعم نب ربكألا ثراحلا نب نيمركألا

 نب ورمع نب عّسيمهلا نب ددأ نب ثراحلا نب يدع نب ريفغ نب ورمع وهو -عترُم نب
 ٠. - و س . . . س . 5

 ۔ناطحق نب برعي نب بجشي نب ابس نب نالهك نب ديز نب بيرع نب بحسي

 )١( ةيالا ،تايداعلا ةروس ٦.

 )٢( ي سبللا عفر انه نمر .روث همساو ةدنك ريغ وهو ،ةدنك نب ةيواعم نب عترُم نبا وه اذه روث

 .ةدنك وه عترم نب روث لعج ذإ فنصلا مالك

 ص يناغألا نم عساتلا ءزحلا يف ةدنك بسن يف لاوقألا فلتخم جرفلا ربأ دررأ دقر ٧٧ ةمجرت يف

 .سيقلا ئرما
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 روث وهو ،ةدنك نب ةيواعم نب روث نب ربكألا ثراحلا نب نيمركألا ةيواعم ونب ءالؤهف

 .عترُم نب

 نب ي مهنم تيبلاو ،اهمانَّسو برعلا ناسل مهنأ ةؤ ينلا ربخ نيذلا مه ةدنكو

 .هريغو ّيلمّسَقلا لوق ف ،ةدنك نب ةيواعم نب ورمع ينب يف ،ةدنك نب ةيواعم

 ىفلأو .يحيلسلا.ةلوبَلا نبا لتاق وهو ،برعلا كلم ،رارلا لكآ رْجُخ :مهنمو
 تاذ ةيرام تخأ ،دونفا دنه يهو رجح ةأرما ذخأو يحلا عيمج قاتساف ابئاغ ارجح

 ةيواعم نب رغصألا ثراحلا نب ةيواعم نب ةعيبر نب بهو نب ملاظ اتنبا امهو ، نطقلا
 املف .ةنفج نب ورمع نب ةبلعث نب مقرألا اتنبا امه لب :لاقيو .ةدنك نب نيمركألا

 هتيوهُف ،هنامز لهأ لمجأ نم ناكو ،يعاضقلا ةلوبا نبا لإ ترظنو دونملا دنه تيس

 كلظ ام :اط لاقف ۔هّبُح نم اهبلقب عقو يذلل ،اهب لوزنلاو ،اهعم ماَقلاب هيلإ تراشأو

 لكآ يّمُس هنإ :ليقو .أرارُم لكآ لج هنأك ،انيلع علط دق هب كنأكف :تلاقف ؟رجُ

 ةرجش يمهو رارلا ةرجش لصأ لكأي لعج يعاضقلا ةلوبطا نبا يقل ان هنأل رارملا

 لجأ نم يّمُسف ،دبزأ رارلا لكآ اذإ لمجلاو ،اهرفاشم تصلقت لبإلا اهتلكأ اذإ ،ةّرُ

 لكآ ًّرجُح يّمُس امإ :يلكلا نبا لاقو ."اديبع نب دمحأ لوق اذه هرارملا لكآ :كلذ

 هسراوف رُمذي هيلإ رظنأ ينأك :تلاقف يعاضقلا هنع اهأس نيح هتأرما دنه لوقل رارلا

 ."}ءيشلا ىلع هشحو هتختو اذإ ارومذو ارف هرّمنأ انأف .هترمذ لاقيو .رارلل لكآ لمج هنأك
 ىونملا دنغ تركذ قلا ةلاخلا ىلع هسراوفو هليخ يف لبقأ هيح يس ارجح غلب املف

 اعيمج امهلتقف ،دونملا دنه عم مئان وهو ،ةلوبملا نبا باصأو .كلذل رارلا لكأ يمسف

 :لوقي رجح ًاشنأو ."يسلا عيمج نم يحلا ذقنتساو

 :هبتك نمر ،يسابعلا زتعملا بتؤى ناكر ةديصع يأب فورعلا حصان نب ديبع نب دجأ هلعل )١(

 ٨/٢٣ ٢٢(. ءابدألا مجعم) .راعشألاو رابخألا نويع

 موللا وه رمذلاف حصأ (ب) يف امو ءيشلا نع هتسبحرو هتقثرأ اذإ :(أر قو (ب) يق اذك )٢(
 .(ناسللا) ًاعم ضحلاو

 .ةلبج نب ثراحلا ره لئه هتجرز عم ًامئان رجح هدح ر يذلا نأ ٧٨/٦ يناغألا ف )٣(
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 رو رغم "هاجل ل نه دعب ح يشب ع اسللا هرغ نم 5 ١

 ريمضلا نجي امو ٥ اوس ام 7 ثيدحلاو شيل ١ ةولح

 0 وتيخ ابخ ب جا ةيآ 7 كل ادب نا او ىشن ا 1

 رصتقا هنأل روصقلا يّمُس امإو رارلا لكآ رجُخ نب روصقلا ورمع هنبا : :مهنمو

 .تيكسلا نب بوقعي لوق اذه .رار لكآ رجح هيبأ كلُم ىلع
 ههرك ناك هنأك كلا ىلع رصق هنأل روصقلا ىمس س امنإ :ديبع نب دمحأ لاقو

 .كلذ يف ليق ام حصأ اذه :لاقو ،ىبأ وأ ءاش كلُمف

 ةيواعم نب ورمع نب رارلا لكآ رجُخ نب روصقلا ورمع نب كللا ثراحلا :مهنمو
 اوكلمو كولم هونب تناكو .يدنكلا رجُحخ نب سيقلا 7 ًدَج وهو ،نيمركألا

 6(برك يدعّمو) ،ليبحرشو ،"ءافلغ ةملسو ،سيقلا ئرما وبأ ےرجُح :مهنمو . .هدعب

 لهأ تيب مهو ،ةيواعم نب ورمع نب رارلا لكآ تيب ءالؤهف .سيق نب هللا دبعو
 نب رغصألا ثراحلا نب تيب ةدنك يف مهدعب نم ةكلمملا تيبو .ةدنك نم ةكلملا

 طهر يدع نب ةلبج لآ يف مهنم تيبلاو ،ربكألا ثراحلا نب نيمركألا ةيواعم

 ةلبَج نب ةيواعم نب برك يدعم نب سيق نب ثعشألا وهو .يدنكلا سيق نب ثعشألا

 ثراحلا نب نيمركألا ةيواعم نب رغصألا ثراحلا نب ةيواعم نب ةعيبر نب يدع نب

 .عترم نب ةدنك وهو ،روث نب ةيواعم نب عترُم نب روث نب ةيواعم نب ربكألا

 عجرن مث مهرومأ نم ناك امو ،ةدنك كولم رابخأ ركذ نم ءيشب ئدتبن نحنو
 ."لاعت هللا ءاش نإ ،مهباسنأ حرش ةيقب لإ

 هيف يناثلا تيبلا ةياورو ٣٥٣/١٦ يناغألا ف تايبألاو .(ناسللا) .بارسلا :روعتيخلا )١(

 ٨ّمنلا اهنم ًرَحَأ ءيش ك ,7 ناسللار لوتلا ةولخ

 .ءافلغ وهر برك يدعم ٨٢/٩: يناغألا يف )٢(

 .اهدعب امو ٦٣ ص ١ ج يلكلا نبال نميلاو دعم بسن يف لصفم ةدنك بسن )٢(
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 ةدنك 5 ابخ ]

 كولم مظعأ ناك هنأ ،ةدنك كلم ،روصقما ورمع نب ثراحلا ثيدح نم ناك

 ملام دالبلا ةعس نم هل عمتجا هنأ اوركذو .ةكلمم مهعسوأو ،اَوُتع مهشأو ،أردق ةدنك

 سايإ مأ جّوزت يذلا وهو ،هبورح ةرثكل ،باّرلا يّمُسو جوف ،هلبق نم هئابآل نكي
 نب روصقملا ورمع نب بارحلا للا ثراحلا وهو .نابيشلا مَلحُم نب فوع تنب

 روث نب ةيواعم نب ربكألا ثراحلا نب نيمركألا ةيواعم نب ورمع نب رارملا لكآ رجح

 ةَّرُم نب ثراحلا نب يدع نب ريفع نب عترُم نب روث وهو ،ةدنك نب ةيواعم نب عترُم نب

 دشأ نم ناكو .ناطحق نب برعي نب بجشي نب أبس نب نالهك نب ديز نب ددأ نب

 ناكف .ًَدعَم لئابق ىلع مهكلَمو هتايح يف هينب قّرف يذلا وهو اناطلسو ةكلمم ةدنك

 نمف .بابلاو َرُم نب ميت نب نم لئابق ىلع - لوألا بالكلا ليتق وهو - ليبحرش
 ،ميمت نب ةانم ديز نب كلام نب ةلظنح ونب :مهنم مهيلع اكلم ناك نيذلا ميمت لئابق

 .)ميمت نب ورمع يب نم فئاوطو ميم نب ورمع نب دَّسأ ونبو

 مه ةثالثلا ءالؤهف ،;مغوطب رئاسو ،لكُغو يدعو ميت :مهف بابلا امأو
 ۔رضُم نب سايلا نب ةخباط نب دأ نب ةانم دبع ونب ،“")بابّرلا

 نب ةانم ديز نب دعسو سيق نم لئابقو طساق نب رملا ىلع برك يدعم ناكو
 ،ميمنت نب ةانم ديز نب كلام نب ةلظنح نب كلام نب مراد ينب نم فئاوطو ،ميمت

 ،بوعلا ذاذش نم كولملا عم نونوكي [اوناك] موق مهو لةّيقُر ونب مهو عئانّصلاو

 .)مهنم قّرفتام برعلا ذاذَّشو

 نب ركب ىلع ،بالكلا موي ليتق ليبحرش هنبا كلم)) ،سيقلا ئرما ةمجرت ف )٨٢/٩( اغألا ف )١(

 .لئاو نب ركب فنصلا ركذي مل و ((بابرلاو ميت نب ةانم ديز نب كلام نب ةلظنح بو اهرسأب لئاو

 )٢( مزح نبا) .روثو فوع نب لكعو يدعو ميت مهو :عبرأ بابرلا لئابق ٤٨٠(۔

 كلذ لثمو ،برك يدعم هنبال روصقلا اهكلم لا لئابقلا لإ بلغت خب ٨٢/٩ يناغألا ف فاضأ )٣(

 ٤٦. ص ةيلهاجلا ف برعلا مايأ يف
 - _ ٣٩٢٣



 ناك هنأل ءافلغ يًّمُّس امنإو .)لئاو نب ركبو بلغت ىلع ءافلغ وهو ،ةملَّس ناكو

 .بيطلاب هسأر فلغي

 .برعلا ىلع ةرايس سيقلا دبع ناكو ،سيقلا دبع ىلع هللا دبع ناكو

 ةكردُم نب ةبزُخ يبا ،ةنانكو دسأ ينب ىلع ،سيقلا ئرما وبأ وهو ،رجخ ناكو

 .نافطغ ىلعو ،رضم نب سايلا نبا
 ةريحلا نع نييمخللا رصن ب ىلجأو ،ةريخلا لهأ ازغ يذلا وه اذه ثراحلاو

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

 ناكو ،ةريحلا لإ ليخلا داقو .لئابقلا ءانفأ نم كلذ رئاسو افلأ نورشعو نانثا كلذ

 رابنألا ذختا مث .هعضوم لإ عجر مث ،سراف ىلع راغأ تح أبنقم نوتسو ةئامثالث هلوح

 ذذابق ذئموي سرفلا ىلع ناكو .سرفلا عداوو ،ارهاظ هرمأ لزي ملف .الزنم كلذ دعب

 .يمخللا ءامّسلا ءام نب رذنلا هب عقوأ مث .ةنس نيتس كلذك هكلُم لزي مل و .مهحلاصو

 مهقحل هيبأ يب نم الجر نيعبرأب رذنملا رفظو .ماشلا وح ابراه جرخف ملعيال وهو

 برضف ةفوكلاو ")رفا نيب عضوع. ،انيرَم يب رايد مم ىتأ تح ،مهرسأف ،قيرطلاب

 قبتسي ملف ،اعيرذ ًالتق رصن نب يف لتق دق ناك كلملا ثراحلا نأ كلذو .مهقانعأ

 :رجح نب سيقلا ئرما لوق كلذو ،هدي يف نه ادحأ رذنملا

 نيبهاذلا كوللا يل يكيو نينس يل يكب نيعاي الا

 ضلئاقنلا ف نكلو ،سيق ىلع ناك ةملس نأ ٤٦، ص برعلا مايأو ٨٢/٩، ناغألا يف )٤(

 الف ،ةانم ديز نب دعسو طساق نب رمنلاو بلغت ىلع ناك ةملس نأ (يواصلا .حت )١٥٦/٢(

 .روصقملا ورمع نب ثراحلا ءانبأ ىلع لئابقلا عزوت نايب يف نييرابخألا نيب قافتا

 .(ناسللا) .ةلفاقلاو ،نوريسي موقلا :ةرايسلا )٥(

 يذب بقلملا سيقلا ئرما نب نامعنلا نب رذنملا ناكو ،فيرحت وهو ريدلا :لوصألا يف )٦(

 برضب رمأ مث ،سيقلا ؤرما تلفأو مهرسأف ،سيقلا ؤرما مهيفو ،رجح ينب ىلع راغأ نينرقلا

 :رظنا) .الجر رشع ثا مهددع ناكو كالمألا رفحب ذئدعب فرع يذلا رفجلا دنع اولتقف ،مهقانعأ

 ٠ ١٩(. ص سيقلا ئرما ناويدو ،انيرم ب ريد :نادلبلا مجعم
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 نولتقي ةيشملا نوفاسُي ورمَع نب رجح ينب نم كولم

 انيرم ينب رايد يف نكلو اوبيصأ ةكرعم موي يف ولف

 "انيلُمَرُسم ءامدلاب نكلو لسغب مهمجامَج لسغت مو

 عجر مث ،ةريسي ةدعب كلذ دعب بلك ضرأ يف كللا ثراحلا تامف .ليوط رعش ي

 كلذ ىلع مهرمأ لزي ملف .اهيلع اوناك يلا لئابقلا ىلع اوكلُم نيح هدعب نم هونب

 مهنم دحاو لك دارأو .مهتملك تفلتخاو ،اودساحتو ،ضعب ىلع مهضعب ىغب تح

 ةةملَّس هيخأ كلُم ىلع اوراغأف ميمت ب ليبحرش ثعبو ،هكلُم لإ همضي هيخأ كلُم

 نؤرواغتي اولازي ل مهإ مث .اومنغو سارفأب اوتأف ،لئاو نب ركبو بلغت ىلع كلُم وهو

 بلغت رمأ مكيلع ربكي ال :ميمت ينبل ليبحرش لاقو ،ةملس لإ ليبحرش فحز قح
 نيكاش بلغت نم ةئامب ىقلأ نأ نم يلإ بحأ ميمت نم لازعأ ةئامب ىقلأ نأ هللاوف ،ركبو

 دحاو لكل “[ليبحرش] لاقف ،بالكلا هل لاقي ءاع اوقتلا تح اوراسف .حالسلا ي

 ونب تمزغحاف ،اديدش الاتق اولتتقاف .لبإلا نم ةئام هلف يخأ سأرب يتأي مكيأ :مهنم

 لتاقي لزنف مهنم دحأ هيلع فطعي ملف .ميمت نباي مكليو :ليبحرش مم حاصف ميق
 .ةملس هاخأ هب ىتأو ،هسأر ًرتحاف ،لتق دقو ،هيلإ ّيلغتلا شنح وبأ ءاجف ،لتق تح
 شنح وبأ ىأر اًملف .ضرألا ىلع بكأو مدنو هيلع فسأ هيخأ سأر ةملس ىأر املف

 نمف .راعشأ كلذ يو هتعاس نم برهف ،هنم فاخ هيخأ ىلع نزحلا نم هب ام
 :ليبحرش هاخأ يثري ثراحلا نب سيق لوق كلذ

 و

 امراد حقو اعوب ري حبقو اهلك مجارتلا هللا حق ١٧)

 :وه سماخ تيب امهيف اهدعبو ،نيقباسلا نيعجرملا ي تايبألا )٧(

 نويئلار بجاوحلا عزتتو مهيلع فكاع طلا لطن
 .ءيش دعب ائيش ءاملا نارطق : نينشلاو

 ٤٧. ص ةيلهاجلا ف برعلا مايأ نم ةفاضإ )٨(
 مايأو ١٥٦/٢، (يواصلا) قدزرفلاو ريرج ضئاقن ف بالكلا موي ربخ ليصفت لإ عجري )٩(

 ٢٢٢/٥. ديرفلا دقعلاو ٤٦ ص ةيلهاجلا ف برعلا
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 "“الاس عجريف املس اونذآ الو مهبيبرو مهبر نع اوبراح امف

 لافلا ثراحلا نب ةملس باصأ تح كلذك مهرمأ لزي ملف .ليوط رعش يق

 ناكو .سيقلا ئ رما وبأ وهو اردغ ثراحلا نب رجُخ تلتقف دسأ ونب تدعو . تامو

 .نتليبق مهنم ێفأو اميظع اقلخ دسأ يب نم سيقلا ؤرما لتقف ابئاغ سيقلا ؤرما هنبا

 نأي ثيدح كلذلو .ناكام ،مورلا كلم رصيق دنع هربخو سيقلا ئرما نم ناك ىح

 .هلا ءاش نإ كاذه لعب

 يدنكلا رجخ نب سيقلا ئرما رابخأ

 لكآ رجح نب ،روصقملا كلملا ،ثراحلا نب رجح نب سيقلا ئرما ثيدح نم ناك

 نب عترُم نب روث نب ةيواعم نب ربكألا ثراحلا نب نيمركألا ةيواعم نب ورمع نب رارلا

 سيقلا ؤرماو ،“)ناميلس سيقلا ئرما مساو :لاق عترم نب روث وهو ،ةدنك نب ةيواعم

 يو ،نمحرلا دبعو للا دبع ةلزنمب سيقلا ؤرما :"ىيحي نب دمحأ سابعلا وبأ لاقو .هبقل
 حتفب ،سيقلا َرْسا :لاقيو ،ةزمهلاو ءارلا مضب ،سيقلا ؤرما لاقي :هجوأ ةعبرأ هبارعإ

 لاق :أيام اهتبسانم نايب يف ءاجو ١٣٠ ص سيقلا ئرما ناويد يف تايبأ ةعبرأ نم ناتيبلا )١٠(
 ضعب نيتيبلا ةياور و ،لتق موي رجح نب ورمع نب ليبحرش همع اورصني مل ذإ مجاربلا وجهي
 :ناويدلا يف امهتياورو فالتخالا

 امراد رفَعو ًأعوب ري عجو اهلك مجارلا هللا حبق ١أأ

 الاس نعظين اراج اونذآ الو مهبيبرو مهبر نع اولتاق امف

 .كلام نب ةلظنح خب نم ةليبق :مجاربلاو

 ،يدع :ليق :لاوقأ همسا ف يدنكلا رجح نب سيقلا ؤرما ٤٢٢/٢: يطويسلل رهزلا ف )١١(

 .بدنج :ليقو ،ةكيلم :ليقو

 نييفوكلا مامإ ناك ،بلعثب فورعملا ءالولاب نابيشلا ديز نب ىحي نب دمحأ :سابعلا وبأ )١٢(

 يوت . ((بلعن سلاجب)) و ((رعشلا دعاوق)) و ((حيصفلا)) هبتك نم ،رعشلا ةياورو ةغللاو وحنلا ف

 ةنس ١ ٩ ٧٢ه.
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 :لاق ميملاو ةزمحلاو ءارلا مض نمف فلأ ريغب ةزمحلاو ءارلا ض نمف .ةزمحلا مضو ءارلا

 ىلع .ةدحاو ةهج نم برعم وه :لاق ميلاو ءارلا حتف نمو .نيتهج نم بّرعُم وه
 ،سيقلا ًًرما رعش بحعأو ،ةزمحلاو ميلا رسكب ،سيقلا ئرما رعش بجعأ :لوقي اذه

 .0ٍ"ةزمجلاو ميلا رسكب ،ئرما رعش ييبحعأو ،ةزمحلا رسكو ءارلا حتفب

 ،قدزرفلا ةيوار ناكو يميمتلا نالار نب هللا دبع عمس نم ثدح :يعمصألا لاق

 هراعشأو رجُح نب سيقلا ئرما ثيداحأل ىورأ ناك ،هب عمسأ مل و كلجر َرأ مل :لاق

 لتق تح ،بالكلا ليتق ليبحرش همع بحص ناك سيقلا أرما نأل ،قدزرفلا نم

 هيبأ ف ىأر سيقلا ؤرما ناكو مراد ب يف ًاعّضرتسم ليبحرش ناكو ،ليبحرش)

 هوبأ هدرط رعشلا لوقي لعج ا هنأل ،هوبأ لتق تح (ليبحرش همعب قحلف كافج

 لقنتي كلذ دعب لعجف .ليبحرش لتق نأ لإ ،ليبحرش همعب قحلف ،هسفن نع هدعبأو
 دبع لاقو ۔مهئايحأ يف لقنتيو ،مهم ريغي ناكو ،مهنم كيلاعص هعبتاو ،برعلا ءايحأ يق
 ةلغب تبكر تحبصأ املف ،دوَج ةرصبلاب رطم انباصأ :لاق قدزرفلا نإ :نالار نب للا

 محأ تننظف ،ةَّيّرَلا ةيحان لإ نجرخ دق َباوَد راثآب اذإف ،دّبرلا وغ تحرخو ،يل

 مهراثآ تعبئاف بارشو ةرفُس مهعم نوكت نأ ءاقلخ مهو ،نوهزتتي اوجرخ دق موق

 لإ ريسلا تعرسأف ىام ريدغ ىلع ةفوقوم لئاحر اهيلع لاغب لإ تيهتنا تح
 مويب اهيبش طق مويلاك رأ ل :تلقف .ءالا ف تاعقنتسم ةوسن اذإف ،تفرشأف ،ريدفلا

 .ءيش نع كلأسن عحرا هةلغبلا بحاصاي :يننيدانف .تفرصنا مث :لاق .لُجلُج ةراد

 ثيدح انتبَدَح امل لاب كلأسن :نلقف َنرهقولُح لإ ءالا ف ندعقو نهيلإ تفرصناف

 فيكو ،سارف ابأاي تلقف :نالار نب هللادبع لاق .ناك امك هربخأف .لجلج ةراد موي

 :لاق عمسأ مل ظفاح مالغ ذئموي انأو ،يدج ثدح :لاق ؟لجلُج ةراد موي ناك

 لصي ملف 8أنامز اهبلط هنأو ،ةزينُع :اه لاقي هموق نم ةيراج ًاقشاع سيقلا ؤرما ناك

 ناك تح ،كلذ هنكمي ملف ،اهروزيل اهلهأ نم اهنم ةرغلا بلط يف ألاتع ناكو .اهيلإ
 اوفلَخو ،لاجّرلا مدقتف ،اولمتحا ىحلا نأ كلذو .لجلج ةراد موي وهو ،ريدغلا موي

 .ئرما بارعإ هوجول نايب (أرم) برعلا ناسل يف )١٣(
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 راس امدعب فلخت سيقلا ؤرما كلذ ىأر اّملف .""ءافَّسُكلاو لقنلاو ديبعلاو ءاسنلا

 اذإف ،ءاسنلا هب تّرم تح ،ضرألا نم ةبايغ ف نَمُكو "ةولع هموق نم لاجرلا

 اذه ق انلستغاو انهاه انلزن ول :نلق ريدغلا نيأر اًملف ،ةزينع نهنيب ،اهلاك تايتف

 ريدغلا لإ نلدعف .َنلَعفاف معن :نهادحإ تلاقف .لالكلا ضعب انع بهذيل يدغلا

 ضلفاوغ نهو ،ًالاتع سيقلا ؤرما نهاتأف .ريدغلا نلخدو ،ديبعلا َنهنع نيغو ،نلزنف

 َنكنم ةيراج يطعأال كلاو :لاقو اهيلع دعقو اهعمج مث ،ںيدّملا يف نهو َنهمايث ذخأف

 لا يه نوكتف ،ةدّرحتُم يه امك جرفت تح كليللا لإ ريدغلا ل تلظ ولو كاهوث
 يذلا لزنلا نود نرَّصقي نأ نفخو ،راهنلا عفترا قح هيلع كلذ نبيبأف .اهبوث ذخأت

 ذخأف ،هيلإ تشمف ةيحان اموث اف عضوف نهادحإ تجرخ كلذ دنعف .هندري

 :لاقف .اموث اف عضي نأ ةللا هئدشانف ،ةزينُع تيقب تح ،كلذ ىلع نعباتت مث ۔هسبلف

 ةلبقُم اهيلإ رظنف تجرخف .نجرخ امك ةنايرغ يجرخت نأ نود هيّسَمَئال فلاو ال

 دقف ،انَدغ :نلقف هيلع ةوسنلا تلبقأو ،هئسبلف هثذخأف ،اهوث اف عضوف ،ةربدُمو

 هفيس طرتخاف .معن :نلقف ؟اهنم نلكأتأ ققان َنكل ترحن نإ :لاقف ۔انَتعَوَجو انتسبح

 لعجو ،ةميظع أران جُجأو ريثك ًابطح مدخلا عمجو .اهطشك مث ،هتقان بقرعو

 .هنم نلكأي َنهو ، سحلا ىلع هيمريف ،اهبياطأو اهمانَسو اهدبك نم َنف عطقي
 ،بابكلا نم ديبعلا لإ ذبنيو ،َنهيَتغيو ،هل ةوكر يف "هعم تناك ةلضف نم نبرشيو

 هتّسّنط لمحأ انأ :نهادحإ تلاق اولحترا املف .اوبرطو نبرطو ،نعبش يتح

 نهنيب هتلحار عاتم نمسقف لْحَرو هتبشَخ لمحأ انأ :ىرخألا تلاقو ،“"هعاسنأو

 دب كل سيل ،ماركلا تنباي :سيقلا ؤرما اف لاقف .ائيش لمحت م ةزينع تيقبو ،هدازو

 ،اهريعب براغ ىلع هلمحف .هدّوعتأ ل و يشملا قيطأال يلإف ،كعم يلمحت نأ نم

 .(ناسللا) .ريجألا :فيسع ج ءافسعلا .همشحو رفاسملا عاتم :لقلا )١٤(

 .(ناسللا) .مهسب ةيمر ردق :ةولغلا )١٥(

 .هعم تناك رمخ ةلضف نم برشيو ،َنهعم لكأيو نلكأيو : ١٢٤/١ ءارعشلاو رعشلا ف )١٦(

 .(ناسلل) ۔لاحرلا هب دشت رفضي ريس :عسن ج عاسنألا .طاسبلاو كلحرلا قوف عضوت ةقرمنلا :ةسفنطلا )١٧(
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 ًَرما اي :تلاق اهجدوَه لام اذإف .اهلّبقْيو ۔اهردخح يف هسأر لخديو ،اهيلإ ليع ناكف

 : اهلوأ قلا هتديصق ي اطوق سيقلا ؤرما ىكحف .يريعب ترقع دق سيقلا

 لَمْوَحف لوُحُألا نيب ىوللا طقسب لزتمو بيبح ىركذ نم كبن افق

 لزناف سيقلا اًرمااي يريعب ترقع عم انب طيبَلا لام دقو لوقت
 .ملعأ هللاو اذه ةديصقلا هذه نم تيب لوأ نأ ةاوُؤلا ضعب معزيو

 هلهأ ىتأف ،ليللا هيلع َنَج تح ماقأو لزتف يحلا نم ًابيرق َنُك تتح نهعم راسو
 .0“لزتمو بيبح ىركذ نم كبن افق :ةديصقلا هذه كلذ يف لاقف

 لوغلا بأ نع يفوكلا لضفلا نع ةاورلا ضعب لاق :ناتسجّسلا دمح نب لهس متاح وبأ لاق

 مأ ىَمسُت مهنم ةأرما جوزت ًايَط يدنكلا رجح نب سيقلا ؤرما لزن ال :لاق ربكألا يلش

 ناكو ،لحفلا ةدّبَع نب ةمقلَع هب لزتف ءارعشلا ضرتعي سيقلا ؤرما ناكو ،بدنج
 ؤرما لاقف .هبحاص ىلع لضفلا امهنم دحاو لك ىعةاو ،رعشلا اركاذتف ،هل اقيدص

 كسرف هيف تعنت ارعش لقف :لاق .كنم رعشأ انأ :ةمقلع لاقو .كنم رعشأ انأ :سيقلا

 ئرما ةأرما هيئاطلا يعي .كنيبو يجيب مكحلا هذهو كرعش لثم ارعش لوقأو ديصلاو
 :لوقي سيقلا ؤرما ادبف .سيقلا

 بعلا داؤفلا ُتانابل ىضقت بنج أ ىلع يب اًرُم ليلَخ

 :ةمقلع لاقو .غرف تح ديصلاو هسرف تعنف
 "بهذم لك يف نارجحلا نم تبهذ

 :سيقلا ئرما لوق يف ناكو ،ديئصلاو هسرف َتحنف

 ")بعلم جوهأ عقو هنم رجل ةرد طوُسللو بول قاَّسللف

 ةمجرت يف ٣٤٠/٢١، يناغألاو ١٢٢/١، ءارعشلاو رعشلا ف لجلج ةراد موي ربخ )١٨(

 .قدزرفلا

 .بُبحتلا اذه ك ًاَقَح لي مل و :تيبلا زجعو )١٩(

 :بعنملا .ودعلا ىلع سرفلا ثح :ةردلا .رابغلا ريثي تح هودَع يف سرفلا داهتجا :بوحلألا )٢٠(

 ٧٧/٩. ناغألا ف سيقلا ئرما ةمجرتو .هودع دنع هقنع ًاب داوجلا
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 :لحفلا ةدبع نب ةمقلع لاقو

 "بلحلا حئارلا رمُك مي هناع نم ايناث يوهي لبقأ
 سرف :تلاقف ،سيقلا ئرما ةأرما ،ةّيئاطلا لإ امكاحت امهيتديصق نم اغرف املف

 تبرض كنأل :تلاق ؟اذك تلق مل و :لاق .كنم رعشأ وهو ،كسرف نم دوجأ ةمقلع

 ةمقلع سرف كردأو ،كتوصب هترجزو ،كقاسب “"هتيرتماو ،كطوَّسب كسرف

 :ةديصقلا هذه لاقو ۔ ""اهقلطف بضفغف :لاق .هنانع نم ايناث "”[هتديرط)]

 لّموحف لوحلا نيب ىوللا طقسب ت لزمو بيبح ىركذ نم كبن افق
 يه ةّيمال مالسإلا يف لقت مل و ،اهنم دوجأ ةّيمال ةيلهاجلا يف لقت مل :يعمصألا لاق

 لوق نم دوجأ يه ةّيميم ةيلهاجلا يف لقت ملو . "““ماطَقلل ،كوّبحُم انأ :نم دوجأ

 ةيئاز لقث مل و :لاق .موتكم تعدوُنسا امو تملعام له :يهو لحفلا ةدبع نب ةمقلع

 دوجأ تناكل "لذملا لخنتلا ةّيئاز تلاط ولو :لاق ."”خاًّمشلا ةيئاز نم دوجأ يه

 )٢١( اغألا يف ةمقلع ةجرتو .بّبصتملا ثيغلا :بلحتملا حئارلا ٢٠٠/٢١.

 )٢٢( .طوسلاو رجزلاب يرجلا نم هدنعام جرختسا :سرفلا ىرم
 )٢٣( .كانه روكذم ةمقلعو سيقلا ئرما ربخو ۔١/٩١٢ ءارعشلاو رعشلا نم ةفاضإ

 )٢٤( .سيقلا ؤرما اهقلط نأ دعب اهجوزت ةمقلع نأ ربخلا ةمتتو
 )٢٥( :تيبلا مامت

 لّيطلا كب تلاط نإو َتيلب نإو للطلا اهيأ ملساف كوّيع الإ

 ص يماطقلا ناويد) ٢٣(.

 )٢٦( ءارعشلا فصوأ ناكو ،مالسإلاو ةيلهاجلا كردأ مرضخم رعاش ،يايبذلا رارض نب خامشلا

 :سوقلا فصو ي هلرق هتيئاز نمو ،ةهيدبلا ىلع سانلا زجرأو .شحولا رامحو سوقلل

 زجاح مهسلا قرغي نأ افو ىفك بناج نيللا نم هتطعأف قاذو

 زئانجلا اهتعجوأ ىلكث مرت تغرت اهنع نومارلا ضبنأ اذإ

 اغألا ف خامشلا ةمجرتو ١٥٨/٩، ءارعشلاو رعشلاو ٣١٥/١.

 )٢٧( ةيئازلا هتديصقو ،مثع نب ورمع نب كلام وأ ،نامثع نب ركبوع نب كلام وه يلذحلا لخنتلا

 :اهيف لوقي لا يه
 ئ.. -



 .ةريصق اهأ الإ ،اهنم

 دّيق نم لوأو اصعلاب سرفلا هبش نم لوأ وهو ،سيقلا ؤرما قشَع نم لوأو :لاق

 موسرلاو لالطألا ىلع فقو نم لوأ وهو .نه اديق سرفلا لعجو ، "دباوألا
 ةثراح نب سيقلا ؤرما رايدلا ه ىكب نم لوأ :يلكلا نبا لاق .ءارعشلا هتعبتو ،ىكبف

 :[سيقلا ؤرما يأ]هلوق وهو :لاق .ماذح نبا :ةديبع وبأ لاقو .(مامح نبا وأ) مادخ نب

 ماذح نبا ىكب امك رايدلا يكبن انلعل ليحلا للطلا ىلع اجوُع

 :لئاقلا وهو :لاقو

 لظنَح فقان يحلا تارُمَس ىدل اولَمت موي نيلا ةادغ ياك

 اهفقني ةلظنحلا فقانو .لظنح فقان هنأكف ،مهّلمحت دنع رايدلا ف ىكب هنأ :دارأ

 هتحئار ةَدشو) لظنحلا ةَدحل عمدت هنيعف ،اهانتجاف ةكردُم اهأ ملع تتوص نإف ،ةقرطب

 .(لظنحلا فقانب ىكب نيح هسفن هبشف ،لدرخلا َبَح نم فقن نم انيع عمدت امك

 ف هلوقب نعي ،يدنكلا رجح نب سيقلا ؤرما دباوألا دّيَق نم لوأ نإ :ةديبع وبأ لاقو

 نم لوأ وه :هريغ لاقو .كلذ ىلع سانلا هتعبتف ، ““لكيه دباوألا ديق :سرفلا ةفص

 :لاقف ،لايسلا كوشب هنول يف رغثلا هبش

 "“ضيفّي بذع وهف لايسلا كوشك هنولو سودُسلا لثم هبانم

 ريرخ شيعلا يف هل سيل ءرللاو هبصني ءرملا مهو يرعش تيلاي

 -زولجو يزب ضرقلاب ضرقلاو امكضرقب اموي امكّنيزجأ له

 ٦٥٩/٢. ءارعشلاو رعشلاو ١٠١/٢٤ ناغألا يف هتمجرتو-

 لعج دقو ،(ناسللا) .شحوتلا :دبأتلاو ،ةدبآ ىثنألاو دبآ ركذلا ،شحولا :دألاو دباوألا )٢٨(

 .اهدق هنأكف ،اهقبسي هنأل شحرلل اديق سرفا سيقلا ؤرما

 :هلوق وهو سيقلا ئرما ةقلعم نم تيبلا )٢٩(

 لكيه دباوألا ديق درجنُ امانكو يف ريطلاو يدتغأ دقو

 ،سولُسلاب هتبانم هبشيف هتبحاص رغث فصي ١٣٣/١. ءارعشلاو رعشلاو ١٠٤ ص ناويدلا )٣٠(
 ىراذعلا ايانث لثم هلوصأ ضيبأ كوش هل رجش :لايسلا .ةلينلاب فرعيام وهو ،دوسألا جلينلا وهو
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 :لاقف ىشعألا هذخأف

 "لايسلا كوش لالخ يرجتف م ونلا ةنس يف بارعألا امتركاب
 هبش نم لوأ وهو .""ةجعنو روث نيب ُءادع ىداعف :لاق نم لوأ وهو .سانلا هعبئاف

 :[يردنألا] ةركو ، ""ّيردلألا ًرَكبو ، "ةلقلا دوع وهو ،ديلولا ءالقمب رامحلا
 :لاقف ، "بللا سُيَبب سرفلاو ،©بيسَعلا يق روبزلا يحوب للطلا هبشو ،لبحلا

 "”ناع بيسع ي روبز طخك ناحشف ترصبأ للط نمل

 :باقعلا ق هلوق هب درفنا امو

 اهرسفو ،اهمالك لاح يف بذع اهرغث نأ مهضعب اهرسف :ضيفي .(ناسللا) .رمسلا نم ناك امو

 .قربي ێعع. نورخآ

 .ليس :برعلا ناسل يف تيبلا )٣١(

 هداوج فصي ،لَسفيف ءامب حضني ملو أكارد :همامتو سيقلا ئرما ةقلعم نم تيب رطش اذه )٣٢(

 .ةجعنلاو روثلا نيب عمج قح ةعرسلاب
 ،هب برضي يذلا ريبكلا دوعلا :ىلقملاف ،نايبصلا امم بعلي نادوع :ءالقلاو ىلقملاو ةلقلا )٣٣(

 :سيقلا ؤرما لاق .عارذ ردق يهو بصنت قلا ةريغصلا ةبشخلا :ةلقلاو

 ُصيمحخ ديلولا ءالقمك ُبقأ ةّيشع داجنلا ولعت اهردصأف

 .(ىلق :ناسللا)

 :هلوق وهو ،ظيلغلا لبحلا عجرك :يردنألا ًركك )٣٤(
 ُصيحَم يردنألا ًركك بأ راق ذحاونلا يداب اهردصأو

 ،بلُح سيت :لاقي ،ءابظلاو ءاشلا هلكأت ،ضرألاب قزليو ظيقلا ف تبني تابن :بللا )٣٥(

 لوق وهو (ناسللا) ءيش اهنم عطق اذإ نبللا اهنم ليسي ءارضخ ةدعج ةلقب يهو :بلح وذ سيتو

 :هسرف فصي سيقلا ئرما

 ناوَدَعلا بلجلا ءابظ سيك أعم ًنبدم لبقم رفم ركم

 ۔٧٨ ص ناويدلا

 ناويدلا) .لخنلا فعس :بيسعلا ۔ملقلا وهو ربزملاب بوتكملا يأ روبزملا باتكلا :روبزلا )٣٦(

 ٨٥(. ص
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 لابلا فضاو باّنملا اهركَو ىدل ًأسبايو ابطر ريطلا بولق نأك

 :لاقف دحاو تيي يف ءايشأ ةعبرأب ءايشأ ةعبرأ هبشو .دحاو تيب يف نيئيشب نيئيش هبش

 "لف بيرقتو ناحرس ءاخرإو ةماعن اقاسو يبط الطيأ هل

 تيب يف هل عمتحا ام مل عمتجي مل و ،هوذخأو فصولا اذه يف سانلا هعبت دقو

 لإ رظنأ ينأكو سيقلا ؤرما مكئارعش ملعأ)) :لاقف ا ينلا هركذ دقو ."دحاو

 يأ ،هيقاس شُمَح :هلوق .""رانلا لإ مهدوقي وهو ءارعشلا ءاول هديبو .هيقاس شّسَح

 فصولا اذهو .قاسلا يقيقد اناك اذإ ،ءاشمَح ةأرماو ،شمحأ لجر :لاقي .هيقاس ةقد

 .ةأرملا هب ٌمُذئو لجرلا هب حدمي ام

 ريغ ىلع اوعقوف ،اولَضف أ ينلا نوديري ،نميلا نم موق لبقأ :يلكلا نبا لاق

 ءيَفب “ا»يرذتسَي مهنم (لجرلا لعجف) الا ىلع نوردقي ال اثالث اوكمف ىام
 موقلا ضعب هدشنأف ،هل ريعب ىلع بكار لبقأ ذإ كلذك مه امنيبف .حلطلاو رمسلا

 :لوقي ثيح ،سيقلا ئرما رعش نم نيتيب

 يماد اهصئارف نم ضايبلا نأو اهُمَه ةعيرسلا نأ.۔ تأر ا
 س رس
- 

 “'يماط اهُضَمْرَع لظلا اهيلع ءيفي ت جراض دنع قلا نيلا تمس

 .بئذلا دلو :لفتلا :يرجلا نم برض :بيرقتلا .بئذلا :ناحرسلا .ةرصاخلا :لطيألا )٣٧(

 .هتقلعم نم وهو ،هسرف فصو يث تيبلا اذهو
 )٣٨( ءارعشلاو رعشلا ١٣٤/١۔

 )٣٩( ءارعشلاو رعشلا ١٢٦/١. دمحأ دنسم يف ثيدحلاو ٢٢٨/٢ ، فيعض هنأ اوركذ دقو .

 .اهفذ يف ترصو امم تللظتسا يأ ةرجشلاب تيرذتسا :لاقي لظتسي :يرذتسي )٤٠(

 .(ناسلللا)

 .ةيشحولا رملا فصو يف ناتيبلاو ١٨٢، ص يودنسلا حرش سيقلا ئرما ناويد )٤١(

 ناتصيرف امهو ،بلقلا ضبنم دنع فتكلا دنع ةمحل :ةصيرف ج صلئارفلا .ءالا دروم :ةعيرشلا

 دالب ف عضوم وأ ةانم ديز نب دعس يبل ناك لخنو ءام مسا :جراض .(ناسللا) عزفلا دنع ناعترت

 ءالا ىلإ تأحب دئاصلا ماهسب اهصئارف ىمرت نأ تفاخ ال رمحلا هذه نأ سيقلا ؤرما دارأ .سبع ب

 .هئيفب تلظتساو
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 ؟اذه لوقي نم :بكارلا لاقف .ءالا هجو ىلع يذلا وهو ،بلحطلا :ضمرعلا
 هوتأف .هيلإ هديب راشأو .مكدنع جراض اذه ،بذكام هللاو :لاق .سيقلا ؤرما :اولاق

 اوراسو .اووتراو هنم اوبرشف .هيلع ءيفي لظلاو ،ضمركلا هيلع اذإو ،قدغ ءام اذإف

 هيلع لاقف .سيقلا ئرما رعش نم نيتيببب انايحأ :اولاقف هوربخأف ، ا ىلا اوغلب تح

 لماخ رخآلا يف ٌةسْتَم ،اهيف فيرش ،ايندلا يف روكذم لجر كاذ :مالسلاو ةالصلا

 .«" رانلا ىلإ ءارعشلا ءاول هعمو ةمايقلا موي ءيجي ،اهيف

 نيع مهل فّسَح ءارعشلا قباس وه :لاقف هللا هحر باطخلا نب رمع هركذو

 ىلع فقو نم لوأ وه :لاق هلّضَف نم :ىلا نب رمعم ةديبع وبأ لاقو .""رعشلا

 ةبغر اذ عد :لاق مث .اهيفام فصوو ،نمدلا ي ىكبو ،فقوتساو موسرلاو لالطألا

 عابسلاو ““ةوقللاو اصعلاب سرفلا هبش نم لوأ وهو ءارعشلا هعبتف "ةبسنلا نع

 اهتفصو اههيبشت ىلع برعلا هتعبتف ،حايَّرلاو رطملاو ثيغلا فصوو ،ريطلاو ءابظلاو

 )٤٢( ءارعشلاو رعشلا ف ثيدحلاو ربخلا ١٢٦/١، رابخألا نويعو ١٤٣/١، ناغألاو 6١٩٨/٨

 .(جراض) نادلبلا مجعمو

 )٤٣( ءارعشلاو رعشلا يف رمع لوقو .م اهرزغأو اهطبنأ :رعشلا نيع مف فسخ ١٢٧/١

 ناغألاو ،«(فسخ) برعلا ناسلو ١٩٩/٨.

 :اولاق رخآ عوضوم ىلإ عوضوم نم لاقتنالا اودارأ اذإ مهأ ىمادقلا ءارعشلا بيلاسأ نم )٤٤(

 :سيقلا ئرما لوق كلذ نم ،ناثلا عوضوملا لإ اولقتنا مث كاذ عد

 ارًّجهو راهنلا ماص اذإ لوُمَذ ةرسَب كنع ملا لسر اذ عدف

 :ةيلزغ ةمدقم دعب هلوقو
 صوصأ ماظعلا حص ةلخادم ةرسحب كنع حلا لسو اهعدف

 :ىملس يبأ نب ريهز لوق كلذ نمو
 رضحلا ديسو ةادبلا ريخ مره يف لوقلا دعو اذ عد

 ةعيرسلا باقلا :اهحتفو ماللا رسكب ێةوقللاو .فيرحت وهو ،ةوقلا :لوصألا ف )٤٥(

 .(ناسللا) .فاطتخالا
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 نود وهف نسح نإو هيبشت لكو . باتكلا اك لوطي ةريثك امقاهيبشتو فاصوألا هذهب

 وبأ لاق .ءارعشلا مامإ وهو ،نوقتسي هرحب نمو ،نوذخأي هنع ءارعشلا نأل ،ههيبشت

 . ةمره نباب متخو سيقلا ئ رماب رعشلا حتتفا :ةديبع
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 هابأ دسأ ونب تلتق نيح رجح نب سيقلا ئرما ثيدح
 مها هلتق نم ناك امو

 ناك هابأ نأ .هابأ دسأ ب لتفو يدنكلا رجُحخ نب سيقلا ئرما ثيدح نم ناك

 ًافسع مهفّسعف ،رازن نب رضُم نب سايلا نب ةكردُم نب ةميزخ نب دسأ ييب ىلع ًأكلم

 نب ءابلع :مهنم هلتق ىلوت يذلا ناكو ليغ هولتقف ةليغ هلتق ىلع “"اوؤلامتف اديدش
 ق هوبأ رجح ناك امنإو ،هنع ابئاغ سيقلا ؤرما هنبا ناكو .لهاك خب دحأ ،ثراحلا

 هنأل ليللا كلما ىَّمسُي سيقلا ؤرما ناك :ةاورلا ضعب لاقو .هيلاومو همّشَح

 ںرعشلا لوقي لعج سيقلا ؤرما عرعرت املف أكلَم هوبأ ناكو هيبأ كلُم نع َلَّض

 لقنتي سيقلا ؤرما ناكو .هدرطو هسفن نع هوبأ هاًحنف ،هتني ملف ،كلذ نع هوبأ هاهنف
 ێعيض:لاق ،برشي ناكو ،هابأ دسأ ب لتق هغلب اًّملف انركذ امك برعلا ءايحأ يف

 رمخلا ضكر مث .الثم كلذ لسرأف ،رمأ ادغو رمَح مويلا كاريبك "همد ْيلَمَحو أريغص
 ذخأي تح ةأرما رشابي الو بيطلا سب الو هسأر لسغيالو برشي ال فلحو هلجرب

 .هيبأ رأث
 ةعيبر تفلاح دق ةدنك تناكو .هوباجأف ،مهأَسف ،لئاو نب ركيب لزن ح راس مغ

 ةعيبر نب دسأ تنب ةلم ر عّترُم نب ةدنك دلو م نأ كلذو ،مهنيب تناك قلا ةبارقلل

 .اهدلو نم ةدنك لكف ،ةدنك يتبا سرشأو ةيواعم ةدنكل تدلوف

 ،برعلا كيلاعص نمو مهريغو لئاو نب ركب نم اعومج عمج سيقلا ارما نإ مث

 نإ :ضعب لاقو .مهتليل نم اولحتراف .هجورخب مهنهاك مهربخف ،دسأ ينب ديري جرخو

 تلا ةليللا تناك اًملف ،كلذب نوملعيال مهو دسأ ب ديري كلذ هعمجب راس سيقلا رما

 ،هعضاوم نم رفني اطقلا لعجف ،كلت هتليل راسف هب اوربخُي نأ لبق رداب ،اهيف مهحّبصي
 تاذ ةليللاك تيأر ام :لوقت هتأرما تلعجف ركنتم ناكو ،هتيب لهأو ءابلعب رميف

 .(ناسللا) .رمأ ق مهيأر ىلع اوعباتتو اوعمتجا :او ؤلامت )٤٦(

 ٨٨/٩. ناغألا ف ام تبثأو .ميضلا :لوصألا يف )٤٧(
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 .اولحترا :هتيب لهأل لاق مث .لم اهلسرأف .مانل اطقلا كرت ول :ءابلع لاقف ۔اطق

 نبب عقوأف ،عمجلاب سيقلا ؤرما مهحّتصو ،ةمبزخ نب ةنانك ونب رادلا يف يقبو ؛اولحتراف
 ةأرما تلاقف "ماما تاراثلاي :نولوقي هباحصأ لبقأو .اعيرذ التق مهنم لتقف ةنانك

 فكف .ةنانك ونب نحنو ،دسأ ونب كرأث امنإو ،كرأثب نحنام ،كللا اه ،ظتأآللاو :مهنم

 :سيقلا ؤرما لاقف .لتقلا مهيف عرشأ دقو مهنع

 اوباصُي ملف ءافشلا اوناك مه موق رثإ يسفن َفهَل اي الأ

 باقعلا ناكام نيقثغألابو يلع يبب مهُدَح مهاقو

 “باطولا رفَص هئكردأ ولو ًأضيرج ءالع ر هَتلفأو

 ،ةنانك نب فانم دبع وه يلعو ،ةنانك ب عي ،يلع نبب مهدَج مهاقو :هلوق

 هابرف هيبأ دعب همأب جوزت ناكو ،ناّسفلا دوعسم نب ّىلعب لع فانم دبع ىمس امإو

 ةوخإ ةنانك يب نأل مهيبأ نبب مهَدَج مهاقو :ًاضيأ يوريو .هيلإ بسش هرجح ي

 .ةعزخ نب دسأ ونبو ةعزخ نب ةنانك ونب مهو ،©بسنلا ي مهيبأ ونبو دسأ يب

 تعطقت دقو ،أرهظ مهكردأف ،مه اعبتم موقلا رثا ىلع راس سيقلا ارما نإ مث :لاق

 مهنيب زجحو مهنيب ىحرجلاو ىلتقلا ترثك قح اولتتقاف ،نوّماج دسأ ونبو ،مهويخ

 تبأف ،مهعبتي نأ دارأ سيقلا ؤرما حبصأ اًّملف .اهليل تحت نم دسأ ونب تبرهو ،ليللا

 هناكم ملعأ ًابدسأ عدأ ال لاو ال :لاقف .كرأث تبصأ دق :اولاقو بلغتو ركب هيلع

 سيقلا ؤرما مهّبسف .ءار اموق تلتق دقو ،اننكب ال ام اذه :اولاقف .لهاك ب ديبأو

 :كلذ يف لاقو ،مهدّعوتو

 )٤٨( ناغألا ن وهو باوصلا تبثأو ،مامحلا تاراث لآاي :لوصألا يف ٠/٩ ٩.

 نم هقيرب صاغلا :ضيرخلا .ليخلا ىلع دوعي ريمضلاو 9َنقاف :نهتلفأ ٥١. ص ناويدلا )٤٩(
 يفف .بيكرتلا اذه ريسفت يف فلتخا دقو .نبللا ءاقس :بطو ج باطولا .توملا صصغو عزفلا

 ناسللا فو .تغرفو تلخ يأ هباطو ترفص :لتق وأ تام اذإ لجرلل لاقي :(بطو) ناسللا

 مهيبأ نبب :ناويدلا فو ٩١/٩. يناغألا ف كلذك .باطولا رفص :هلوق ريسفت يف ىرخأ لاوقأ
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 الحالملا كلملا نيلئاقلا الهاك نئطَح ذإ يسفن ًفحاي
. 

 الئانو ابَسَح خيش ريخ اي الطاب يخيش بهذي ال لات

 الفاوقلا حرقلا انبلج نحن الئايش اوملع دق مهريخو

 الفاوج ىصًّلاب تامرفتسم الهاوَا لَّسألاو اننلمحُي

 ““لهاكو اكلام ًمبأ تح الئاوأللا رخاوألا رفثتست

 ىتأف ،ريسح لواقم ضعب ىلإ ،نميلا لإ كلذ هروف نم جرخ سيقلا أرما نإ مث

 تامو ،ريمح نم سراف ةئامسمخب هَدمأف ،هرصنتساف يريمحلا “ا»نّدَج نب ريخلا دترم

 نانبا ديرو ,يريمحلا ميملا نب “"[ورمع] نب لمق هموق يف هدعب ماقف ©ربخلا در
 :سيقلا ئرما لوق كلذف ،هيلع لوطو سيقلا ًأرما لمرق دّدرف ،ناريغص

 لمل اديغ يعد ال نغ ذإو انيي ويخلا دع وعدن نل ذإو
 :اضيأ سيقلا ؤرما لوقي كلذ يقو

 "") ربكأ ربكأ دجلاو الملا انثرو لُمْرَق ةوزغ لبق اسانأ انكو

 شيج لاإ اهّمَضف ،نميلا نم لبخ هل تعمتجاو ،شيجلا كلذ هل لسرأ ًالمرق نإ م

 ديري ،نميلا نم أهّجوتم مم راس مث ،ةميظع ليخ يف راصف عاطتسا نم عمجو ،ںيمح
 نب ديوُس :مهنم ،سيقلا ئرما يف نورمأي دسأ ب نم سان عمتجا هنأ انغلبف ،دسأ ب

 سولج مه امنيبف .دسأ نب ورمع نب بئاغلا نب ةلظنحو ،كلام نب نعمو ،ةعيبر

 هطل رر افراع ديوس ناكو ۔مهلازإب عقوف ،بارُع لبقأ ذإ سيقل ئرما يف نورأ

 ةياور نيبو ،هببأ ةأرما وأ سيقلا ئرما تخأ يهو ،دنه فلحلاي هيفو ١٣٤. ص ناويدلا )٥٠(

 ليخلا :لفاوقلا حرقلا .فيرشلا ديسلا :لحالحلا .فالتخالا ضعب ناويدلا ةياورو فنصلا

 ريصيف .اهرفاو ىصحلا ريثت يأ :ىصحلاب تامرفتسم .شاطعلا :لهاونلا .حامرلا :لسألا .ةرماضلا

 .اهلئاوأ ليخلا رخاوأ ولتي يأ :رفثتست .عارس :لفاوج .اهجورف لإ
 .فيرحت وهو ،نادح :لوصألا يف )٥١(

 )٥٢( دعم بسن نم ةفاضإ ٢٨١/٢۔

 .(ناسللا) .امهحتفبو ميملاو فاقلا مضب :لمرقو ٧٠. ص ناويدلا )٥٣(
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 ىشم مث ،رقتف عقو مث ،اثاث راطو “"اأثافَم ثاغو ،أثالث بارلا بّعَن نإ :لاقف

 ةرجح بلقا مهضعبل ديوس لاقف ،كلذ بارغلا لعفف .رظن كلذ يف ناك ،رَححف

 مكوحن بوجت ءاسرخ ةبيتك نع مكرذنأ :ديوس لاقف ،دلج اهتحت اذإف ،اهبلقف
 لاقف .هعباصأ ضبقو بارغلا راط مث .ءامسلا ءام ب نمو ،رْجُح خب نم ءارحصلا

 راط مث كأعبرأ بارغلا بعن مث .هحامط ىشمو ،هحانَج طسبو ،هحالس ضبق :ديوس
 كله دقف ، ““ةشاشك ىعفأ اهتحت ناك اذإف ،اهوبلقا :ديوس لاقف ،ةرخص ىلع عقوف

 ێب اخأ اي ٌجناف ،كلام ونب كله دقف ،كلاح "دوسأ اهتحت ناك نإو .“”ةشايخ ونب

 اوعمتجا مهيلإ سيقلا ئرما ريسم مهغلب املف :لاق .دوسأ اهتحت اذإف ،اهوبلقف .كتاف

 نطب مهاهتنم ناكو "ليخلا اوَضنأو ،لبإلا ““اوُرَسَح تح لباره اوجرخ مش
 وه اذإف ،هنم اولحترا يذلا لزنملا لإ ىهتنا تح مهراثآ يف سيقلا ؤرماو ،۔“”بيرجلا

 ىلع فرشأو ،اهذخأف ،ةعيبر نب ديوس تنب سيمل :اف لاقي ،اهنم لمجأ ري مل ةأرماب

 ىسو ،مهينفُي نأ داك تح هعيرذ التق مهيف لتقف مم عقوأف ،بيرجلا نطبب دسأ ب

 وهو ضيضحلا مهؤامد غلبت تح لبحلا سأر ىلع مهتلتقيل "ةيلأ لآو ةريثك ايابس
 مدآ ب تلتق ول :هل ليقف .دمجي مدلاو ،لتقي لعجف .ضرألا رارق دنع ،لبجلا لصأ

 :ثاغتساو لجرلا ثوغ :اهيف امإو نعللا اذه ةغللا بتك يف سيلو ،حاص :دارأ :ثاغ )٥٤(

 .(ناسللا) .هاثوغاو حاص

 ىعفألا هجرخت توص :شيشكلاو .ضعبب اهضعب تكح اذإ اهدلج توص :ىعفألا تّشك )٥٥(

 ۔(ناسللا) ۔اهيف نم

 اهلعلو ،ةشابخ وأ ةشايخ يبب فرعي نم اغوطبو برعلا لئابق نبيب سيلو .لوصألا ف اذك )٥٦(
 .(ناسللا) .تش لئابق نم ةعامجلا :ةشابحلاو ،ةشابح نع ةفحصم

 .ةيحلا :دوسألا )٥٧(

 .تلكو تيعأ :ةبادلا ترَسَحو اهوبعتأ :لبإلا اورسح )٥٨(

 .اهولزهأ :ليخلا اوضنأ )٥٩(

 .(نادلبلا مجعم) .دجن ضرأ نم ةّمرلا نطب ف بصي ميظع داو :بيرحلا )٦٠(

 .نيميلا :ةولألاو ةيلألاو ،فلُح :لآ )٦١(
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 ىالا مهئامد ىلع بّبصاف ضيضحلا مهؤامد تغلبام دحاو مد ىلع مهرخآ نع

 ورمعو كلام يجب يف لتقلا ًرحتساو .ضيضحلا غلب تح ءاملا عم مدلا ىرجف ،لعفف
 عورلا يمحي لعجو ،دسأ نب ةملُح ينبو ،دسأ نب بعّص ب ذئموي دابأو ،لهاكو

 ۔مهّلُحرأو مهيديأ عطقيو ،مهنيعأ لُمسيو ،اهم مهعتقيف """ضّْبلا يمحيو كاه مهلبرسيف

 يق يدنكلا رجُح نب سيقلا ؤرما لاقف ،همَّسق بأو ،هيبأ لتاق ثراحلا نب ءابلع لتقو
 :كلذ

 لقاع نم نيبخلاف لمرلاب اهو سراد ىملَس راد اي

 لئاسلا قطنم نع تمجعتساو اهمسر افعو اهادص ةص

 لسابلا دسألاب مكّرغام اصعلا ديبع نادوُل الو

 لهاك نمو ورمع يب نمو كلام نم نانيغلا ترق دق

 لفاسلا ىلع مهالعأ فذق ذإ نادود نب مع ينب نمو

 لئاشلا بشخلا مهلجرأ كَرْعَم ىدل مهانكرت قح

 "لفاحلا ةلقلا ماشَب لثم ةموملم ءابهش ام انئج

 "لهاتلا ةمظاك اطقك وأ بدلا لثمك لاسرأ رهف

 لبان ىلع نْيَمأل ك ةجولغو ىَكْلُس مهَنعطئ

 ةجول يأرلارر :لاثمألا نم لثمو .ةميقتسم ريغ :ةجولخو ،ةميقتسم :ًآكلُس

 ،لبن بحاص لجر ىلع نيمهس كّرك يأ ،لبان ىلع نيمأل كرك .«ىكْلُسب سيلو
 .نيفلتخ اعقوف امهب هَنيمر يأ ،هيلع تنأ اقرركف كامر

 لغاش لُعش ي اممرش نع اءرما تنكو رمخلا يل تلح

 .ةذوخلا يهو ةضيب ج ضيّلا )٦٢(

 .(ناسللا) .ريغصلا دوعلا :ةلقلا .هب كاتس معطلاو حيرلا بيط رجش :ماشبلا )٦٣(

 ةياورو .(ناسللا) .لمنلاو دارجلا نم ريغصلا :يدلا .ءيش لك نم عيطقلا :لّسَر ج لاسرأ )٦٤(
 ۔ابدلا لجرك طاسقأ ره ذإ )١٥٢(: ناويدلا
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 "لغاو الو هللا نم أي / بقحسُم يغ برشأ مويلاف

 نيكستل ،وحنلا بهذم ي ةهارك اهيف لوألا ةياورلاو ،شابرشاف مويلاف :ىوريو
 ةّمضلا ففخت دق برعلا نأل ،هوّرمأو هوزاجأ مهنأ الإ ،مفرلا عضرم ي ةّمضلا

 :رخآلا لاق امكو 6«مكًرمأيور) :ورمع وبأ أرق امك فيفختلل ابلط ةرسكلاو
 لمانألا هيلع دجو نم عطق ديس كله انربخي عانو

 مويلاف :هيوبيس دشنأ كلذكو ،راصتخالاو فيفختلل ابلط ءارلا نكسف كلانّربخع :دارأ

 فيفختلل ابلط ءابلا نُكَسف برشأ مويلاو :ئعم ىلع ،بقحتسم ريغ برشأ
 :هلوقك فيفختلل أبلط ةّمَضلاو ةرسكلا تخت بروعلاو .راصتخالاو

 َُّصعنا ُكسللاو نابلا هنم ًرْصُع ول

 ،بقحتسم ريغ :هلوقو .ريثك مهمالكو مهلوق يف اذه لثمو .فّقخف ،رصُع دارأ

 يليفطلا لثم وهو ،مهنم سيلو موقلا ىلع لحادلا :لغاولاو .بحجوتسم ريغ :هانعم
 .برعا مالك نم سيل دّلوُم يليّقَطلاو .هيإ ىعدي نأ ريغ نم ةصاخ بارشلا ىلع لفطتي يذل

 رذنملا ىلع هرصنتسي مورلا كلم رصيق ىلإ سيقلا ئرما جورخ
 هرمأ نم ناك امو يمخللا ءامسلا ءام نبا

 هسفن ي قيي مل و ىمابأ مهلتقب مهنم هرأثب ذخأو دسأ يب سيقلا ؤرما لتق اًملف :لاق

 ب رايدب نييدنكلا هلتقل يمخللا ءامسلا ءام نب رذنلا برل بصن ،دسأ ب نم ةلغ

 يذلا وه رذنملا نإ ليقو .ءامدلا نم مهنيب ناك املو ،ةفوكلا ةيحانب عضوم وهو .انيرم

 ناكو .كلذ ىلع مغاعأو مهارق "سيقلا ئرما يأ كرح لتق يل دسأ يب سد ناك
 مورلا كلم رصيق لإ سيقلا ؤرما جرخ كلذلف ،بورحو ءامد مخلو ةدنك كولم نبب

 يه ،ةدنك كلم ،كلملا ثراحلا تنب دنه تناكو .ءامّسلا ءام نب رذنملا ىلع هدجنتسي

 .ةراجحلا طًّرضعب بّقللا كلملا ورمع مأ يهو ،هيبأ تخأ ،رجح نب سيقلا ئرما ةّمع

 ءام نب رذنملا ىلع هنيعل نكت مل ريمح نأل هدجنتسي رصيق لإ سيقلا ؤرما جرخ امنإو

 .لماح ريغ :بقحتسم ريغ ٢٥٨. ص ناويدلا )٦٥(

 - ٤ع١١



 `"رصيق ىلإ سيقلا ؤرما جرخ كلذ دنعف .هتبارقل دسأ يب ىلع هورصن امنإو ،ءامسلا

 سيق يب دحأ ،رعاشلا ةئيمق نب ورمعو ،عفان هل لاقي هل لوم هعم جرخأو ،هدمتسي

 ،ناّسغلا ايداع نب لءوّمّسلا همشحو هحالس عيمجو هعارُكو هعاردأ عدوأو ،ةبلعث نب

 وهو ،هبحاص ىأرو ،بزردلا لخد املف .مورلا كلم رصيق مؤي راسو اميت كلم

 ام :سيقلا ؤرما هل لاقف ؟يب ديرت نيأ :لاقو ىكب مورلا برد يركلا ةئيمق نب ورمع

 ؤرما ىضمف .هيلع مدقي ام يردن الو هلاح يردنال نم انءارو انفلخ :لاقف ؟كلاح

 :كلذ هريسم يق ةديصقلا هذه لوقي وهو .سيقلا
 ""ارعرَعف وق طب ىميلُس تلحو ارصقأ ناك امدعب قوش كل ام

 ارمْعَي يلاو َناَسَ ًةرواج اهو ردصلا يفو تتاب ةينانك

 ""ارَمَش لخن نم جالفألا بناج لإ اولمحت ا يحلا نعط ييب

 ""ارّيقُم نيفس وأ موَد قئادح مهيار ا لآلا يف مهئهَّبشف
 "“ارَقَشلا نيلب يئاللا افصلا َنيَوُذ نماي نبا ليخن نم تاعَّرَكَلا وأ

 ")رمحأ رمسلا نم اناونق جرخأو هعورف ثيثأ رابج َقماوس

 يلاوح ناك هيلع همدقمو (ناينتسج) سوناينطسوي وه سيقلا ؤرما هيلإ أب يذلا رصيقو )٦٦(
 ٣٧٢/٣(. يلع داوج ل مالسإلا لبق برعلا خيرات) .م ٥٣٠ ةنس

 .ناعضوم :رعرعو وق )٦٧(

 :رميت .رامألا :جالفألا .اولحترا :اولمحت .اهجدوه يف ةنعاظلا ةأرملا :ةنيعط ج نعظ )٦٨(

 .عضوم

 ريقلا وهو ،راقلاب يلطللا :ريقلا .رجشلا ماخض نم وهو لقلا رجش :مودلا .بارسلا :لآلا )٦٩(

 .نفسلاو يرجا لبإلا هب ىلطت ،راقلاو
 .ليغو نفس محل رَجَه نم موق :نماي لآ .ءالا يف ةسورغملا ليخنلا تارجش :تاعركملا )٧٠(

 .ةماميلا ةيحانب نارصق :رقشملاو افصلا

 هيف امب ةلخنلا قذع :ونق ج ناونقلا .ميظع ريثك :ثيثأ .لوطلا طرفملا :رابلا .عفترا قمعم )٧١(

 .رمتلا نم ًرحاام :رسبلا .بطرلا نم

- ٤١٢ 



 ""ارقوأو رقأ ىح مهنايسأب نماي لآ نم ءادرلا ونب همح

 ٧٣ - . .  هه . ص _ . .
 ) "ارَهزأ وه اذإ تح هُمامكأو هوهرز متعاو ءادب رلا يب ىَّضرأو

 وكآ ے
 و

 ""ارْيحَت قح نيعلا هيف ُدَدَرَت هفاطق دنع ناليج هب تفاطأ
 ك س و ٥ & هو

 "رمم او موحاما ةزم اسك . ممأو ىلع مدقم ى ك
 "١ارََقُم ًارذشو توقاي نيلحُب ةمعلو نوصو رك يف ئار

 ""ارفذأ كسما نم كورفَعي باش ةّيريمح ةقح يف انس حيرو

 "ا ركفلا ءابكلاو لو ًادنَرو ًايكاذ دنحلا نم اولو انابو

ّ 

 "٨)ارّتبت دق اهّلبَح ىسمأف ىمْيلُس ثتعةا هب بيح نم نهرب نقلغ

 "ركسلا ءابلا فرطلاب قراسُي ةلخ رهدلا فلاس يف ال ناكو

 ٨١ ١مَحْلل حرصلا ُرلك ترَعذ امك هبلق عير ةرظن اهنم لان اذإ

 .لمح :رقوأ .هيلإ لصوي نأ نم هتعنم :ءادبرلا ونب هتح )٧٢(
 .ىتثت :رصمف .رسبلا نم رفصألاو رمحألا :وهزلا .متو لمك :متعا )٧٣(

 تح نيعلا هيف ددرتت .لخنلا هل اومرصيل نيرحبلا بناجب ًالامع ىرسك مهذغتا موق :ناليج )٧٤(
 .ريحتتو لكت ىح هيلإ رظنلا نم نيعلا لمت ال لخنلا اذه نسحل دارأ :اري

 .داو مسا :موجاسلا .روص هيف ماشلاب ريد وأ روص هيف ناكم :فقس )٧٥(

 .بهذلا عطق :رذشلا .رحلاو دربلا نع هب نكي عضوملا :نكلا .تامعان تالفاغ :رئارغ )٧١٦(

 .راقف لكش ىلع غ وصللا :رقفلا

 .ةحئارلا يوق :رفذأ .بيطلا ءاعو :ةقحلا .بيطلا نم برض :انسلا )٧٧(

 :ءابكلا .بيطلا نم برض :نبللا .ةحئارلا بيط رجش :دنرلا .بيطلا دوجأ :يولألا )٧٨(

 .رانلا ةرشابم دنع دعاصتي يذلا ناخدلا وهو راتقلا وذ :رّتقلا .هب رخبتيام

 .عطقت :رتبت .هبلقب نبهذ نأ دارأ .هلجأ ناح :نهرلا قلغ )٧٩(

 .قيدصلاو بيبحلاو بحاصلاو ليلخلا :دارأ :ةلخلا )٨٠(
 امك هبل بهذو عاترا هيلإ ترظن اذإ امأ دارأ احابص رمخلا نم برشيام :حوبصلا )٨١(

 .امراش لقعب رمخلا سأك بهذت

- ٤١٢٣ 



 تلياغت هجول تماق اذإ فيزن

 اريغت دق اهدو ىسمأ ءامسأ

 تنأ دقو نيحلّصلا ىلهأ تركذت

 افوُد لآلاو ناروَح تدب املف

 ىوملاو ةنابللا بابسأ عطق

 ي ه تلا تب مس
 انئاعظ تيقل دقام نسني ملو

 ةشي نود نم ضارعألا نم لثأك
 ةرسَجي كنع ما لسو اذ عدف

 اهئوُيُم نأك ًاناطيغ عطق

 اهنأك نكنلا
 و

 نيب ةديعب

 “"ارّتَحَت الأ َصحرلا داؤفلا يشارث

 ارخآ دولاب تلدبأ نإ لدبُنس

 “"ارَجوأو باكرلا صوُخ ىلَمَح ىلع

 ارظنم كينيعب رظنت ملف َترظن

 7 ةامح انزواج ةَيشَع

 “"ارَدَكَت نم ىلع يوبال دهجلا وحأ
 ٨٦ ردخم أموي “ةلاك اف ًالسَحو

 “١)اروضَمل تادماع ريمعلا نودو

 ““ارُجَهو راهنلا ماص اذإ لوُمَذ

 “اركَنُم ءالُم ىَسكُت ترهظأ اذإ

 “ارُكَسُم نينج اًره اهفلخ ىري

 امأ دارأ ,ةوشرلا يطعت :يشارت .فيزنلا ليامت اهتيشم يل ليامتت اهأ دارأ ڵىركس :فيزن )٨٢(

 .اهتيشم يف لذاختتو رتفت الف يشملا دنع دتشتل اهداؤف يرادت

 يهو صوحأ اهدحاو ،نويعلا تارئاغلا :صوخلا .ماشلا ةهج يف ناعضوم :رجوأو ىلح )٨٣(

 .هتبوبع ءاقل نم سئي رزيشو ةامح زواج نأ دعب هنأ دارأ ،ةقاف ريغ نم ةجاحلا :ةنابللا )٨٤(

 الو رظتني ال :يرليال .ةّنلا يهو هتوقب بهذي :هنع .بردملا نسملا ريبكلا لمجلا :دوعلا )٨٥(

 .فلختي نم نورظتني الو نيلجعتسم نوريسي مهأ يأ ،فلخت :ردغت .صبرتي
 لبإلا ىلع ءاسنلل بكرم :رقلا .لوضف هل لضفتو جسني ام اهوحنو ةفيطقلا بده :لمخلا )٨٦(

 .جدوهلا ةئيه ىلع لعج لمخلا نأ دارأ .جدوهلا انه وهو ردخلا ةئيه ىلع لعج :ردخم .جدوملاو

 .عضاوم :روضغو ريمغلاو هشبب .نايدولا :ضارعألا .رجشلا نم برض :لثألا )٨٧(
 .لدتعاو ماق :راهنلا ماص .اهريس يق ةعيرس :لومذ .ةيوقلا ةقانلا :ةرسحلا )٨٨(

 .ةريهظلا تقو يف تلخد :ترهظأ )٨٩(

 أره اهفلخ نأك اهريس يف عرست تناك افأ دارأ .هافخأو هرتس :هنجو ع روتسم :نينج )٩٠(

 هارت املق امُأل رلا نم رفنت لبإلاو .ارجشم اًّره رفضلا ىرحب دنع ىرت:ىوريو .ةعرسلا ىلع اهزفحي

- ٤١٤ - 

 



 ١١١" رَحمأ غ اهُموشلَم حلا بالص مسانع ىصحلا َناًرظ رياطت

 ""ارسعأ ُفَح اهلجر هلغ اذإ اهمامأو اهفلخ نم ىصحلا نأك

 ""ارقيغب ندقتني فور ُليلَص هرط نيح ورملا ليلص نأك

 ارَبصأو قفوأو قاثيعب نبأ هلثم ضرألا لمحت م نف اهيلع

 “"ارعأوأ ضرألا نم ًأنرَح دَّسأ يب طعان َوَج نم فآلألا لزا وه

 ارصيقب ناقحال انأ نقيأو هنود برتلا ىأر ا يجاص ىكب

 ارذعف توغ وأ أكلُم لواغ املإ كنيع كبت ال هل تلقف

 "“اروزأ َقنارلا هنم ىرت ريسب اكلَمُم تعجر نإ ميعز ناو

 "١ارجرَج ُيطابنلا دوملا هفاس اذإ هرانعي ىدتُي ال بحال ىلع

 ""”ربرب ليخ نم ليللاب ىرملا ديرب / دول يانلا صوصقم َلُك ىلع

 .هنم رفنتف

 تملثل ام يأ :اهموثلم :نيلجرلاو نيديلا ف بصع :ىجحعلا .ىصحلا نم لاطام :نارظلا )٩١(

 .هربوو هرعش بهذ نم :رعمألا .ىصحلا نم ىحعلا

 سمرب اهلجرب ىصحلا اهفذق هبش .اهوحنو ىصحلاب يمرلا :فذخلا .هترثعبو هتقرف :هتلج )٩٢(

 .هيمر ميقتسي الف هارسيب سمري يذلا وهو رسعألا لجرلا

 ،فريصلا اهصحفتي نيح ةفئازلا مهاردلا ليلصب رياطتملا ورلا ليلص هبش.ةراجحلا :ورملا )٩٣(

 .نميلاب داو :رقبعو
 .ةرعولا نكامألا مهلزنأ هنأب دسأ خب ىلع رخفي .عضوم :طعان )٩٤(

 .لئام :روزأ .دسألا نم اهرذني ةلفاقلا مامأ ريسي ليلدلا :قنارفلا )٩٥(

 لبإلا دشأ وهو ،طبنلا ىلإ بوسنم :يطابنلا .هش :هفاس حضاولا قيرطلا :بحاللا )٩٦(

 .وغريف هيف رانمال يذلا قيرطلا اذه ركني لمجلا نأ يأ .توصو اغر :رجرج .اهربصأو

 ي مدختست قلا يهو مهدنع لخلا دوجأ :ربرب ليخ اليل رفسلا داتعم يأ :ىرسلا ديرب دواعم )٩٧(

 .ديرملا

 - ١٥ع -



 "اردَحَت دق هفاطعأ نم ءالا ىرت رطمم ىضكل ناحرسك بأ

 «"ارفرف مث هفد ف لَدْيَلا ىشم امهيلك هيبناج نم هَعر اذإ

 ٠6“ارَكبأ لجابألا يهاو دَعْلَج ىلع ًقنارف نرأ انحور تلق اذإ

 اركنأ صمح ىرق يف جيَرُج نبالو اهلهأو كبلعب تركنأ دقل
 "“١١رّرفَع ةنباي كنم يفشُي يش الو هباصم نيأ نرلا قورب ْميشَل

 6ا"ارقأأل اهنم بتإلا قوف رذلا نم لوحُم بَد ول فرطل تارصاقل نم

 "‘”اركضَي ةنبا ةساسلا الو بيرق مشاه مأ الو ىسمأ نإ ليولا هل
 ؤ٠'ارَبصأ ناك امو ورمع ىلع ءاكب اردحت دق اهُعمد ورمع أ ىرأ

 ارخآ تلدب نانيعلا هب تًّرَقو هيضر دق بحاص انه تلق اذإ
 ارّيعَتو ناخ الإ سانلل نم ًاجاص بحاصأ ال يَنَج كلنك ّ

 يذلا قرعلا دارأ :ءالا .قباس عرسم :رطمتم .بئذلا :ناحرسلا .نطبلا رماض :بقأ )٩٨(

 .هريس ةعرسل هنم ببصتي

 .همف يف ماجللا كرح :رفرف .ليخلل ةعيرسلا ةيشملا :يديمحلا .هتفطعر هتلمأ :هتعز )٩٩(

 قورعلا :لجبأ ج :لحابألا .ديدشلا ظيلغلا :دعلجلا .ىغ :َنرأ ۔انع ءانعلا ففخ :انحر )١٠٠(

 .بنذلا عوطقلا :رتبألا .لجرلا ي

 بصي نيأ ملعنل قربلا ىلإ رظني هنأ ديري .هرطم بصي نيأ فرعيل هيلإ رظن :قربلا ماش )١٠١(

 .رزفع ةنبا لإ هقوش ففخيال اذه نكلو ،ةبيبلا ضرأ يف لزتي هلعل ،هرطم

 ىضم يذلا ريغصلا لمنلا :رذلا نم لوحلا .اهجوز ريغ لإ رظنتال يلا :فرطلا ةرصاقلا )١٠٢(

 اهدسج ي رثأل اهصيمق قوف بد ول لمنلا نإ لوقي .قيقر بوثو صيمقلا :بتإلا .لوح هيلع

 .هتموعنل
 .ةسابسبو مشاه مأ لإ هقوشو هدجو نع ربعي )١٠٣(
 .رصيق لإ هلاغرا يف هقفار يذلا ةئيمق نب ورمع دارأ ،ورمع مأ )١٠٤(

- ٤١٦ - 



 """اربكأ ربكأ دجلاو الملا انثرو لمق ةوزغ لبق اسانأ انكو

 6"“`ارَسيَمو صيعَبرب نم اهطبارم تركذت نكلو يليخ تنج امو

 "“"ارطرَط قوف نم للا تاذ َفذاتب هيدهش دق حلاص موي بر الأ

 ١) '١ارفعأ نرق ىلع يباحصأو يأك هلظ َنارادق ي موي لثم الو

 ٠6"ارَمشو سيق يح قال انأ لهو ةَحَو طوش نييب شام انأ لهف

 تيب لهأ نم انأ :لاقو هيلإ بستنا هيلع لخدو رصيق ىلع سيقلا ؤرما مدق املف
 :لاق ؟وه نمو :لاق .هنم فرشأ نحن نم انيلع بلف ، برعلا ىلع كلا انل ناك

 نكي م و :لاق .كب انكلُم انيلع هللا دري نأ كتوحَّر دقو ىمحلا ءامسلا ءام نب رذنملا

 هبجعأ ،هملكاعب رصيق ملك املف .رجح نب سيقلا ئرما نم لمجأ برعلا الو محعلا ق

 هتنبا هجوزو هبرقو همركأ و هردق عفرف هرمأ لامكو هلقعو هلامجو هتحاصف نم ىأرام

 هيف وه امو هلهأ ركذت مث .رصيق ةنباب تبا امدعب ،ماقأام هدنع ماقأو .ةرصلا هدعوو

 هاطعأو ،ميظع شيج هزهَّجف ،هل ةرصملا نم هدعوام هنم بلطو كلذ ف رصيق ملكف

 .احالس و م''"ًعارك

 دنع رصيق عنصام ىأر اًملف .حاّمطلا :هل لاقي دسأ يب نم لجر رصيق دنع ع ناك

 :[هل] لاقو رصيق لإ هب ىشوف ،هَّمغو كلذ هءاس ،هيرقتو هماركإ نم ،سيقلا ئرما

 َييغبب ترفظ اذإ :لوقي :لاق ؟لوقي امو :رصيق لاق ؟يبرعلا اذه لوقيام يردتأ

 .سيقلا ؤرما هب ثاغتسا يذلا نميلا كلم وهو :امهحتفو ماللاو فاقلا مضب :لمرق )١٠٥(

 .ناعضوم :رسيمو صيعبرب )١٠٦(

 .ناعضوم :رطرطو فذات )١٠٧(

 يط نرق ىلع هباحصأو هنأك مويلا كلذ يف هربص هبشي ،ةرمح هضايب طلاخي يظلا :رفعألا )١٠٨(

 . رفعأ

 .ءيط دالب نم ًأجأب لبج :طوش .ميهاربإ لضفلا يبأ قيقحتب هناويد ف سيل تيبلا اذه )١٠٩(

 ۔ءيط لابج نم :ةّيح

 .(ناسللا) .حالسلاو ليخلا عمجي مسا :عاركلا )١١٠(

- ١٧ 



 :لاقو ،كلذ هلوق ف رصيق همهتي ملف .هكلُم بلتساو هتلتقف مورلا كلم ىلع تفطع

 هانيطعأو ،انتكرك هانجّوزو هانمركأف ،ةمرُخ انب هل نكي مل و ،هفرعن ملو انءاج لجر اذه
 ؤرما راسو ،هعم شيجلا ثعب اّملف .هعم هلتقي نأ مّمذتف ۔انكاله يف رّبدب مث أشي

 مالسلا هيلع رقأ :لاقو ،ةمومسم ةلُح هعمو هباحصأ نم الجر هرثأ ف هَّجو ،سيقلا

 راح ءامب تلستغا اذإف ،ام كمركيل اهسبل دق ةلع كيلإ ثعب دق كلما نإ :هل لقو

 وهو ،ةّللاب لجرلا هكردأف :لاق .اهايإ هلسبلأف هنم جرخ اذإف ،ماَمَحلا هلخدأو اهسبلاف

 هيلإ عفدف .حورقلا اذ ىمسي ناك كلذلو ضلمدنت الو حورق هب ناكو ةرقنأب مامحلا يي

 .همدق لإ هنرق نم ةحرق راصو هدّسَج محل عيجو هدلج طقاست اهسبل اًّملف ،ةّلْلا

 :هتديصق يي هلوق كلذف

 اسّلث ام هئاد نم يسبلا هضرأ دعب نم حاَمّطلا حَمَط دقل

 "١سؤبأ ريخلاو ءامعّلاب تلّدبو ةّحص دعب ايماد احرف تلّدُبو

 مورلا كولم ضعب ةنبال ربق هبناج يفو ،بيسَُع هل لاقي لبج بنح لل لزن مث
 :لاقف هب ربخأف ،ربقلا كلذ نع لأسف

 بيسَع ماقأ ام ٌميقُم ىلإو بونت بوطخلا نإ انئراجأ

 ُبيسَن بيرغلل بيرغ لكو انهاه نابيرغ انإ انتراجأ

 "١"ُبيرغ بيرغلاف انيرُجَه نإو انيب ةبارقلاف انيلصت ناف
 :لاق ترولاب نقيأ اًملف

 هرفنَحُْم ةبطخو هرجنعَم ةنعط مك

 """هرقنأب تردوغ وق هرثَعدُم ةنفجو
 ى

 .فالتخالا ضعب عم 0١٠٧ ص ناويدلا )١١١(

 ريغ ثلاثلا تيبلاو ،بيرق رازملا نإ انتراجأ :هيف لوألا رطشلا ةياورو ٣٥٧، ص ناويدلا )١١٢(

 .رحاو لصولا نع ةتيم ةأرما لإ سيقلا ؤرما ثدحتي نأ حصي الو ،هيف روكذم

 :ةرفنحسم .ةلئاسلا :ةرجنعثملا .ةياورلا ف فالتخالا ضعب عم ٣٤٩، ص ناويدلا )١١٣(

 - ١٨



 . رصيق لإ شيجلا عجرو .كلانه هربقو كاك نفدو ةرقنأب تامف

 :هتوم لبق اضيأ هلو

 "١أ١سكنأف يئاد دتري نأ ُذاحأ اسلَعف مدقلل يئاد نبَوأت

 "رخأ ملكأ وأ يجانأ يناك اسقف بيكلا رادلا مرت ما

 ١١) ١اسرَعُمو مهدنع ًالبقَم تدجو مهئاكم اوحضأ رادلا لهأ نأ ولف

 )١١٧١( حلاف ًالوُع ىحلا لح لايل مكُراج انأ ينإ نوركنن الف

 اسعنأف بكأ نأ الإ ليلا نم ةعاس ضمغأ ال نيرت اف

 اسَقنت ىح ليخلا هنع نتنعاطو هءارو تررك بوركس بر ايف

 ِ ِ . ٬ ى . ّ ِ ّ

 "'“اسلمأ بعاوكلا ضيبلا لإ اثيح الُمَرُس حورأ دق موي َبر ايو

 ةنفجو :ناويدلا فو ،ةمدهنم :ةرثعدُم .(ناسللا) .ةعساو بصلا ةريثكو ،ةدتمع ةعيرس ةيضام

 .لضفأ ةياورلا هذهو اعدو ًاماعط ةءولمم يأ ةريحتم

 .اليل هاتأ :سلغ . ندراع :بوأت )١١٤(

 ةديصقلا 8 لرألا تيبلا وهو .ناويدلا ةياور رياغي تيبلا اذهو .عضوم مسا :سعسع )١١٥(

 اس رخأ ملكأ وأ يدانأ ينأك اسعُسَب ملقلا عبرلا ىلع لأ :ناويدلا ي هتياورو

 :سورعملاو .ةلوليقلا تقو لوزنلا :ليقملا ۔اندهعك اهيف رادلا لهأ نأ ولف :ناويدلا ةياور )١١٦(

 .ءاسللا تقو لوزلا

 .ناعضوم :سعلأو لوغ )١١١٧(

 .ابيبح :ناويدلا ةياورو .اعيرس :اثيثح .ةمللا حرسلا :لّحرملا )١١٨(

 - - ٤١٩



 "سيأ توص لإ طيع يوعرت امك هّئعمسام اذإ يوَص لإ نعي

 اسرقو هيف بيشلا َنيأر نم الو هلام لق نم نببحُبال ًرهارأ

 """)سبلأف موقأ نأ يعارذ قيضت ىرأ امك يلال حبرت تلخ امو

 "١»سؤبأ نلوغ دق ىّسعُت كلايف ةًّحص دعب ًايماد احرف تلدو

 """اسُفنأ طقاست سفن اهنكلو - ةيوَس تومت سفن / اهأ ولف

 اسّلَبام هئاد نم سبلأف هضرأ دعب نم حاًّمطلا حمط دقل

 7 رمع لوط ١ يشل 1 دعبو ةوق ءرمملل مدعلا دعب نإ الأ

. )١٢٤( 
 اضيأ لاقو

 ) "رمأي ام ءرلا ىلع ودعيو نمح يئأك ورمع َنب راحأ ١٢٥ خ و ِ ه ۔. ِ ِ

 رفأ ز موقلا يعًيال ي رماعلا ةنب ١ كيبأو إ أ

 .نوللا ضيبألا ريعبلا :سيعألا .قانعألا لاوطلا لبإلا :طيعلا )١١٩(

 .دوجأ ناويدلا ةياورو ،يعارذ موقي :لوصألا ف )١٢٠(

 .حرجلا :حرقلا )١٢١(

 .ةروهشلا ةياورلا يهو ةعيج تومت سفن اغأ ولف :ناويدلا ةياور )١٢٢(
 .لام نم ءرللا هانتقاام :ةونقلا .رقفلا :مدعلا )١٢٣(

 نب ورمع وبأ بسن دقو ،ةديصقلا ةبسانم حضوت ةليوط ةمدقم عم ١٥٣ ص ناويدلا )١٢٤(

 .طساق نب رمنلا نم لجرل ةديصقلا ءالعلا

 .هباصأ :ءاد هرماخو .ركُسلا ةيقب وهو رامخلا هباصأ :رمخ .ثراحأ مخرم :راحأ )١٢٥(

 - ك٠٢.



 ""١رغنتلا يوذ يراش ايأر . ماركلا / نوكاو . اهكساكس

 هانب سرغ بئاصع ىصلل ع قصل ىتُصل ديصو

 رغ ليلاهب يموق كعثلوأ دودجلا مارك هوجولا ناسح

 ملا دنع يلوح نوفوطي ىرشلا دوسأو ىرّولا كولم

 مويلاو ضرألا تقّرحت اومألتساو ليخلا اوبكر اذإ

 ول كريضي اذامو ركتبت مأ يحل ا نم ح ورت

 .ةدنك نب ةيواعم وه :يواعم :ةدنك اليبق :نوكسلاو كساكسلا )١٢٦(

 ي تسيل هدعب يذلاو هلبق يذلاو تيبلا انهو ظعاجشلا :رمنلا .مي نب نم يح :يَدّصلا )١٢٧(

 .ناويدلا

 .دراب :رق .عردلا يهو ،ةمأللا اوسبل :اومألتسا )١٢٨(

 .رظتنت نأب كيلع اذامو ٤ ١٥: ناويدلا ةياور )١٢٩(

 .رجشلا نم برض :ةرشع هتدحاو رشعلا .مايخلا هنم ذختت فيعض راًوخ رجش :خرملا )١٣٠(

 رطشلا يف ام نونعاظلا مأ ره يحلا نم ماقأ نميفو :ناويدلا ةياور )١٣١(
 .ام لزغتي يلا ةاتفلا مسا :ره .برتغملا ديعبلا :ريطش ج رطشلاو

٢١ - 



 لاجرلا بولق ديصت اهو

 نامُب ١ لثمك يعمد لبس ف

 ةصَْر - ةدو ةه

 الكلا عيطق مايقلا روتف

 مامًّملل ًَبرَصو ءادل نأك

 امايأ اهرب هب نعي

 .سيقلا ئرما وبأ وه ورمع نب رجح )١٣٢(

 .ؤلؤللا :نامجلا )١٣٣(

 .ءايعإلا نم سفنلا عاطقنا ةرهبلا .لمرلا نم عمتجا امو لتلا :بيثكلا )١٣٤(

 :رطفنملا .ندللا بيضقلا :بوعرخلا .ةمعانلا ةصخرلا :ةدؤرلا .دلجلا ءاسلم :ةهرهرب )١٣٥(

 .ققشتلا

 م -

 ١٣٢) )۔ ٥٨ د رمع نبا اهنم تلفأو

 رصقأ ملف ليح لا ةادغ

 ٥ ""×ردحلألا هقارقَر ردلا وأ

 ٣٤ .ا بيثكلاب هعرَصْي

 ٣٥) "رطنا ةنابلا ةبوعرخك

 ١٣٦) بورغ يذ نع رتفت م

 ٣٧ ١) شلا رثنو ىازا حيرو

 نعا اطلا برط اذا

 َرعَشقُم ةيلثخ نم بلقلاو

 ةرزن :مالكلا عيطق .اهالدو اهتمعن ليلد اذهو ءطبب ضهنت ،اهمايق ف ةئيطب :مايقلا روتف )١٣٦(
 .دراب :رصخ .هارو عمدلا ليسم :برغ ج بروزغلا .مالكلا

 .هب رخبتي دوع :رطقلا .ةحئارلا :رشنلا .ةحئارلا بيط تبن :ىمازخلا .رمخلا :مادملا )١٣٧١(

 .هريغو كيدلا ،رحَّسلا يف دّرغملا رئاطلا :رحتسملا رئاطلا .هب ىقسي :هب لعي )١٣٨(

 - ٤٢٢



 0ا٦٣سُجأ ابونو يسن ابوثف دست توند اًملف

 ل .
 ا':ّس بابلا ىدل انم َشفُي لو ٌمشاك ئلاك انَري مو ٠ ُ
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 (0ا٨"١×ًة, ارش تقحلأ كَحْبَو ه اناي اهلوق نيبار دقو ٨ ّ ١٤ ۔ . , ه س ه۔٬ . - -

 رفّتقم ةابرمب لكو ن يعمو يدتغا دقو "١٤ دَقُم ةبسب اذاصناقلا دتغأ دق

 )٣٤١١ه . . ّ ّ .هد . ..
 رك ب ولط مصب عيمس نج اد مع انكر لديو

 "ارثأ ًطبشت برط غويت عولطلا يح سورلا

 0١٤٥٤ دؤاأإ تلبُه :تلقف اسا ف هَرافظأ بشنأف

 ×`١٤ْ لا ناسللا رهظ لَخح امك هتاربع هيلع ركف

 .هقوف نم هذخأ :نالف نالف ىدست .امفولع :اهتيدست )١٣٩(
 .ةوادعلا نطبملا ودعلا :حشاكلا .بقارملا :انه ،ئلاكلا )١٤٠(

 .ةمهتب ةمق تقحلأ :رشب ارش تقحلأ .نالف اب :هانه اي )١٤١(

 فرشأو بقار :ابرو ،ةديرطلاب صناقلا هيف صبرتي ناكلملا :ةأبرملا .نادئاصلا :ناصناقلا )١٤٢(

 .شحرلا راثآ عبتت :رفتقا .لع نم

 .فيرحت وهو ،مغاف :لوصألا فو ،بلكلل ةفص انهو ءيشلا ىلع صيرحلا :مغفلا )١٤٣(

 .ديصلاب ملاع :ركن .ةرم نم رثكأ هدواع ديصلل فلآ :نجاد

 ةدح :نانسألا رشأ .يع :نح .بلكلل ةفص ،سورضلا قصتلم :سورضلا صلأ )١٤٤(

 .اهفارطأ

 الأ :رصتنت الأ .تلكث :تلبه .يشحولا روثلا اسن انه ديري وهو ذخفلا يف قرع :اسنلا )١٤٥(

 .ةيرخسلا ليبق نم روثلل انه باطخلاو ،مقتنت

 الئل ليصفلا ناسل قشي نأ :رارجإلا .نيكسلا :ةاربملاو ،هنرقب يأ :هتاربع. .روثلا يأ :ركف )١٤٦(

 .ناسللا قشب بلكلا فوج يف روثلا نرق لوخد هبش ،عضري
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 ""لا راملا ريدتسي امك لطْيغ

 ن اعملصأ

 )(٤١ا٨ه) . ا[ اسك ةنافخ

ِّ 

 ١) ؛٩ر)٤ س % . ظ و هيف ِ 7 د

ًّ 

 ١٥) "تبنم ا امح

ُّ 

 6“ّضُم فاحُج اهنع زربأ ل يسألا
 س ه _ و

 ربد نم اهجرف هب دست سورعلا

ِ 

 ه وو

 "رملا هيدعاس ىلع بكأ امك

 ب اقُعلا
ًّ 

 اذإ نئثفي
ّ 4 (١٠٣( .. .َ . 

 س ّ

 و

 6"“”رُدُعلا ف ةسوُمغَم رضخلا نم ةءابذ

 ازا اهيف سيل : ْ ا ةف

 يهو هفنأ يف ةرعنلا هتباصأ يذلا :رعنلا رامحلا .رجشلا :لطيغلا .ريدتسيو حنرتي :حنري )١٤٧(

 .ويو حنرتي هلعجتف رامحلا فنأ يف لخدت ةبابذ

 .ةفيفخلا ةعيرسلا سرفلا دارأ :ةنافيخلا )١٤٨(

 يذلا :رجعلا .بوقرعلا لإ وأ ةبكرلا ىلإ غسرلا نيبام :فيظولا .ريغصلا حدقلا :بعقلا )١٤٩(

 .ةبكرلا قوف ناتظيلغلا ناتمحللا :ناتامجلا .ريغص :عمصأ )١٥٠(

 .همامأ ام لك فرجي يذلا ليسلا :فاحجلا .ةرخصلا :ةافصلا )١٥١(

 .ناترتتكم يأ ،ناتاطخ :دارأ :اتاطخ )١٥٢(

 .رعشقي :رئبزي .نعجري :نئفي .غسرلا فلخ يلا تارعشلا :ننثلا )١٥٣(

 امأك ةبطر ةمعان امأ دارأ 6(ببد سرورعلا جات) ةدارحجلاو ،ءاسلللا ةعرفلا :ةعابدلا ) )٤ ٥ ١

 .ناردغلا يف ةسومغم

 .ةعمتجب :ةململم .ةبلصلا ةرودملا ةرخصلا :ةيفلألا )١٥٥(
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 ٠66`»“طّس سس اهفلخ 7 ا ةفوعرُس تلق تضرعأ نإو

 و ّ س ة و س 

 0 ٠٧ رُعُسلا يولا هيف مرضأ ن ابللا قوحسك ةفلاس و

 ٠ ُ . , سو . “)١٠٨

 ارصو حير موي ي نيكر ء اسنلا نورقك ردع اط

 ""١ردتقما عناصلا هقلح ر ل جلا ةارَسك ةهبج اه

 6"`“”هَبتَت اذإ حيرت هنمف عابضلا راجوك ًخْنَم اه
4 

, 

 "`ردتقلا فذاحلا اهأطخأ ء ابظلا ةاجت وك ودعو

 6`"ُمأ نم امهيقآم تقف ةرذب ةردَح اهف نعو

 "مهنس درب وذ لّرَني امك لاجم اهيف طوّسللو
_ 

 `٦\× ٦ 7 داوو ءاطح داوف ءابظلا بوك تابثو ال

 ٭ ٧ ٧

 .ليوط دتمم :رطبسم .ةدارجلا :ةفوعرسلا )١٥٦(

 ةرجشب اهقنع هبش .ردنكلا رجش :نابللا .ةليوطلا :قوحسلا .قنعلا ام دارأ :ةفلاسلا )١٥٧(

 .رانلا هيف يواغلا لعشأ :رعسلا يوقلا هيف مرضأ ،اهفوط يف نابللا

 .فيحصت وهو ،ردغلا :لوصألا فو .سرفلا سوبرق مادق تارعشلا :رذعلا )١٥٨(

 .سرتلا رهظك يأ :نجلا ةارسك )١٥٩(

 .بضلا رجح :راجولا )١٦٠(

 .امهريغ وأ اصعلا وأ رجحلاب براضلا :فذاخحلا )١٦١(

 .هيف عرستو رظنلا ردتبت :ةردب .ةبلص ةزتكم :ةردح )١٦٢(

 .دربلا يذ رمهنلا باحسلاب طوسلاب تبرض اذإ اهيرج ةعرس هبش )١٦٣(

 .رخآ داو ف عرستو داو يف وطخت انأ دارأ .ةوطخ ج ءاطخ )٣(

 ةرقنأ ف هتافور رصيق لإ هلاحترا مث دسأ نبب هعاقيإو سيقلا ئرما ربخ ليصفت لإ عجري )١(
 مالسإلا لبق برعلا خيراتو ،اهدعبامو ١١٤/١ ءارعشلاو رعشلاو ،اهدعبامو ٧٧/٩ اغألا يف

 .اهدعب امو ٣٥٩/٣ يلع داوج

 - - ٢٥



 رجح نب سيقلا ئرما توم دعب ةدنك كولم فالتخا
 سيق نب ثعشألا ةنج برك يدعم لإ كلا عوجرو

 كلم ،رصيق دنع نم هفرصنم دنع ،هقيرط يف رجح نب سيقلا ؤرما تام املف :لاق

 هَّمع نبا هدعب نم مهيف ماقف .مهتملك تفلتخاو ،هدعب نم ةدنك رمأ فعض ،مورلا

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

 نب ةيواعم نب عترُم نب روث نب ةيواعم نب ربكألا ثراحلا نب نيمركألا ةيواعم نب رار

 مب لزتف ،نميلا ضرأ لإ عجر ح مهب راسو ةدنك عمجف ،عّترُم نب روث وهو ،ةدنك

 ىلع ةيواعم نبا رغصألا ثراحلا ونب تناكو .مهربخ ىلع اذه ورمعو ،توم رضح

 نب ةيواعم نبا ةعيبر نب يدع نب ةلَبَج نب ةيواعم نب برك يدعم اوكلم دق مهربخ

 نب عترُم نب روث نب ةيواعم نب ربكألا ثراحلا نب نيمركألا ةيواعم نب رغصألا ثراحلا

 سيق نب ثعشألا دَج وه اذه برك يدعمو .عترُم نب روث وهو ،ةدنك نب ةيواعم

 ةدنك نم بزح يف ةيواعم نب برك يدعم راصو ،مهنيب فالتخالا عقوف .يدنكلا

 يأ نب ورمع كله نأ ىلإ كلذك الازي ملف .رخآ بزح يف برك يبأ نب ورمع راصو

 نب كلملا ثراحلا نب ،بالُكلا ليتق ،ليبحرش نب ديزي نب ورمع هدعب نم ماقف ،برك

 نب ورمع نبو نوكسلا اعدف شةيواعم نب ورمع نب رارلا لكآ رجح نب روصقلا ورمع

 ثراحلا ونب هيلع تبأو ،كلذ ىلإ مهنم عيمجلا هباجأف ،مهيلع هوكلي نأ ىلع ةيواعم

 لإ ديزي نب ورمع راسف .نوكسلا مهعم ةيواعم نب ورمع ونبو ةيواعم نب رغصألا

 هعياب نم ليبحرش نب ديزي نب ورمع عم تراسو ،ةيواعم نب رغصألا ثراحلا نب ةعيبر

 نب ةنفج وهو ،ييحا ةريتق نب ةنفج اهيلع نوكسلا مهعمو ،ةيواعم نب ورمع يب نم

 نب سرشأ نب دعس نب ةماسأ نب رفعج نب ةيواعم نب س دبع نب ةثراح نب ةريتق

 مهيلع ةيواعم نب رغصألا ثراحلا ونب مهتيقلف ،ةدنك نب سرشأ نب نوكسلا نب بيبش

 )١( ص مزح نبا ةرهمج نم تبثلاو ،يفعُج (ج) و (أ) فو (ب) يف اذك ٤٢٩.
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 ىلتقلا تشف تح اديدش ًالاتق "قيضب اولتتقاف ،سيق نب ثعشألا دَج ،برك يدعم

 َنهعمو ،مهؤاسن مهيلع تجرخف ،رغصألا ثراحلا ونب ")تلاج مث مهنيب تاحارجلاو

 ،ثعشألا وبأ برك يدعم نب سيقو ،مهنضّرعي نذحخأف ،بشخلا مهيلعو ظنهدالوأ

 ةمقلع وهو ،اريوُلا بثوو ،ةقرابلا نم ىري ام ةرثك نم ،ههجو ىطغ دق ًيص ذئموي

 ،هريعب لقعف ،ةدبع نبا وهو ،ةيواعم نب رغصألا ثراحلا خب دحأ ،كلام نب ةملَّس نب

 ثراحلا ونب تلعجف .اذه يلمج لوزي تح لوزأ ال هللاو مويلا مكريَور انأ :لاقف

 :لوقتو زحترت رغصألا
 ةدبع نبا لمج انعنم نحن

 هدقو هروكو هباتقأ

 هدنك قيضلاب تقالت موي

 نوكسلاو ةيواعم نب ورمع ينب يف تلتقف ةيواعم نب رغصألا ثراحلا ونب تلمح مث

 نب مامحلا هاخأو ليبحرش نب ديزي نب ورمع كلت مهتلمح يف اورسأو .مهيف تباصأو

 نب رغصألا ثراحلا ونب مهتعبتو ،ةيواعم نب ورمع ونب تلاج مث ،نييرج اذخأف ،ديزي

 ييب ىلع اوركف ،ةيواعم نب ورمع ونب ترماذت مهوبكر اًّملف ،رسأتو لتقت ،ةيواعم
 ،تاحارجلاو ىلتقلا مهنيب ترثك ح ،لاتقلا مهوقدصف ،ةيواعم نب رغصألا ثراحلا

 يف ناك ام ةيواعم نب ورمع ونب تذقنتساو ،ةيواعم نب رغص ًألا ثراحلا ونب تمزغاو

 ترسكناو ،ديزي نب مامحلا هاخأو ديزي نب ورمع اوُكتفاو ،ىراسألا نم ثراحلا ب دي

 ديزي نبا ورمع اوذخأو ،نوُكّسلاو ةيواعم نب ورمع ونب مه ترفظو ،ثراحلا ونب
 ورمع ب رمأ فعض اتام املف .مهيديأ يف اتامف ،نايرج امهو ديزي نب مامحلا هاخأو

 ثراحلا يب كلم ناكو .ةيواعم نبرغصألا ثراحلا نب مقوخإ برح نع ةيواعم نب

 ونب تنعذأ قح اولسارتف ،لتقلا نم كلت مهرح يف ملَّس دق برك يدعّم رغصألا

 هنأ وأ .توم رضح يف عضوم مسا هنأ لمتحيو ،توقاي مجعم يق ناكلا اذه ركذ دري مل )٢(

 .دعب زجرلا يف دريس امك ،قيضم :نع فرحم

 .هناكم نم لاز :لاج )٣(

 ٩٥/١. نميلاو دعم بسن نم تبثاو ،ويبزلا :لوصألا يف )٤(
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 .عيمجلا ىلع هوكلَمف ،برك يدْقَمل ةيواعم نب ورمع

 املف اريغص أيبَص كلما ثراحلا نب ليبحرش نب ديزي نب ورمع نب ريخلا وبأ ناكو

 مهاعد دق ام لإ ةيواعم نب رغصألا ثراحلا نب اعدف ،ةكلملا بلطي ضغ ربكو بش

 .ًالمتع كلملل ناكو ،هوباجأف ،هكيلم نم ا هيلإ

 امنإ ،ثراخجلا خب اي :ريخلا وبأ لاقف ،ريخلا يبأب ردغلا ىلا مهاعد بركي دعم نإ مث

 هئعمسف . مكل اهحرطن الو دئاسولا انل اوحرطتو ،مكنود ةّيت انل اولعجت نأ مكلأسأ

 رغصألا ثراحلا نب ةيواعم نب ةعيبر نب سيقلا ئرما نب جيدخ نب ناطيشلا تنب ةكيلُم

 ناك نإ دإ ضرالاو قشنت نأ ءامسلل َقُح - ريخلا يبأ ةلاخ يهو - تلاقف ،ةيواعم نب

 ثغض اذه:تلاقف .اذه يّسُم :لاق مث ضرألا نم "انض ريخلا وبأ ذخأف. اقح اذه

 ب ا تح قلطنا مث .ةكوش نوهأ مهو ،اَسَم اذه نم نيلأ ثراحلا وبل ،هللاو :لاق

 غلبي نأ مه اًّملف .هتباجأف ،نوكّسلا اعدو ،مهيف لزنو مهم لزتعاف ،ةيواعم نب ورمع

 هرمأ رغصو ،ةيواعم نب ورمع همع نب يق هب ىعسف ،ليبحرش همع هيلع اعب ثراحلا ينب

 دسح نم هب ىبا امو هرمأ فعض ريخلا وبأ ىأر املف .هنع مهخّسف تح ،مهدنع

 تلواح امم تسني دق ينإ :لاقف نوكسلاو ةيواعم نب ورمع ب ءاسؤر اعد ،هَّمع

 صاقو دنع يكلُم كراتب تسلو ،برحلا نم مهنيب رجش دق نيذلا يموق كلم نم
 امو ضرألا تلمح ام ، ثراحلا ب دنع الو ،ثعشألا دج ،برك يدعم عي

 امهيأف ،هدجنتسأل مجاعألا يكلّم دحأ لإ رئاس انأو ،يفيس مئاق ىلع ىلغأ تّمضنا

 :ةيواعم نب ورمع نب انوخا نب ورمع نب نامعنلا نب رجح :هلاقف ؟دصقأ نيأو ،نورت

 رجُح نب سيقلا ئرما كمع نباب عنص اع. هيلإ كئايتإب هركذو رصيق لإ تدصق نإ

 تدرأ اغإ :ييحا ةريتق نب ةنفج لاقف .كرصن لإ عرسُيف ،كنم يحتسي نأ ُيرَحف

 نود نوجلا نب ب يف ةيواعم نب ورمع ب كلُم دوعي نأ تلّمأ ث كلعل كلاهلا همحقُب نأ

 لبقأ مث ."كف لاطبأو ۔©_كَّب عماول َسارم كلذ لبق نإ الك .كلما ثراحلا ب

 .سبايلاب بطرلا اهيف طلتخي شيشح ةضبق :ثغضلا )٥(

 .(ناسللا) .عطاق :كتاب فيسو ،عطقلا :كتبلا )٦(

 - - ٢٨



 رأثب ًابلاط هَّيتأ امنإ كنظ رصيق تيتأ نإ نعللا تيبأ ،كلإ :لاقف ريخلا يبأ ىلع

 مث ،نامُع ىلإ لحاسلا قيرط بكراو ىرسك دصقاف ،سيقلا ئرما صيمق كسبلأو

 لل ًاهَجوتم ريخلا وبأ جرخف ۔جيدُح وبأ قدص :ريخلا وبأ لاقف .قارعلا ىلإ بّصنا

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

 ءانبأ نم لجر يلإ :لاقو ،ةرصلا هلأسو ىرسك ىلع ريخلا وبأ لبقأ مث .ىرسك
 سراف فالآ ةعبرأب هدمأ مث .هسفن نم هدعوف .نود وه نَّم ىكلُم ىلع بلغ ،كوللا

 مظعف ربخلا مهاتأف توم رضحب هاموق لل ًالبقم ريخلا وبأ مب عجرو ،ةرواسألا نم

 :كلذ يق ةلَّبَج نب ةيواعم نب برك يدعم لاقف .رغصألا ثراحلا خب ىلع كلذ

 رَصَبلا فَّسكي اهلثم نع ةيهادب هموقل ورمَع نب ريخ وبأ ءاجف

 "رظن نمل الوه ليخلل تاحفص ىلع مهاعج سو سرف ةمطامط
 لإ اورظن اًملف شيجلا كلذ هعمو ،ةمظاك ىلإ ىهتنا اذإ تح ،ريخلا وبأ لبقأو

 دق :هل اولاق هعجو دتشا اًملف ،هوُمَسف ؟اذه انب بهذي نيأ :اولاق برعلا دالب ةشحو

 مف بتكف . [ةدوعلاب] انل تنذأ دق كنأ كلما ىلإ انل بتكاف قياغلا هذه تلب

 لإ ،فئاطلا لإ جرخف ،هب ناكام ريخلا يبأ نع َفَحو .ىرسك لإ نيعجار اوفرصناف
 ةيمس هيلإ ىدهأو ،ص قح هاوادف ،برعلا بيبط ناكو .يفقثلا ةدلك نب ثراحلا

 يف تامف هتلع هب تضقتناف ،نميلا ديري لحترا مث :همأو دايز وبأ امهو ،اديبغو

 نب ةعيبر نب سيقلا ئرما نب جيَدُح نب ناطيشلا تنب ةشبُك هَّمأ تلاقف .قيرطلا

 :هيثرت رغصألا ثراحلا نب ةيواعم

 لاحرتلا ق تيقل امب ريخلا ابأ ترعش دقو يرعش تيل

 .(كتف) نع ةفرع (كتب) نأ تحجر دقو عطاقلا فيسلا وه كتابلاو ،كتب :لوصألا يف )٧(
 بذبذتتو كرحتت :سونت .حصفُأل يذلا محعألا :مطامطلاو مطمّطلاو ،مجاعألا :مطامطلا )٨(

 .(ناسللا) .ماهسلا ةنانك :ةبعج ج باعلا .ةيلدتم

 .هيبأ نب دايز اوبأ اه :ديبعو ةيمس )٩(

 - ٤٢٨٩



 لايقألاب تللح تيح نعللا تيبأ ،باكرلا كلب تّطغأ

 6٠“”لابشأ يبأ ىرشلا سوُمَه ث ًأ نم ُمجشأ تنأف عاجشأ

 لاطم لبسم نم ىعادت لي س نم دوجأ تنأف داوجأ

 "لاعلا ف ىشَم نًمو ناصح تًّسَض نس مركأ تنأف مركأ
 لاجرلا هوجو تبك ام اذإ م وقلا نم فلأ فلأ نم ريخ تنأ

 ('٦أ)لاجملا مويل اوعّمَج امو ص اقو نباو رماع نم ريخ تنأ

 وهو ةدنك نب ةلبج نب ةيواعم نب برك يدعل رمألا ماقتسا ريخلا وبأ تام اًملف

 .يدنكلا سيق نب ثعشألا دج

 هيلع مدق يذلا وهو هيبأ لعب ةدنك كلم بركي دعم نب سيق هنبا هدعب ناك ح

 يلا هتديصق كلذ نم .اهيف هحدمي حئادمو ةريثك دئاصق هيف هلو ،هل احدتمع ىشعألا

 :اهيف لوقي
 ُمذَجْنُم اج هاو لبلا مأ مل مأ ةيناغ رجأ

 : الوأ ێلا ةديصقلا أضيأ هحدع ،هيف لاقو .ليوط رعش يق

 نرعُم ءانع الإ رلا ىلع "سرلا اذه لوطام كرمعل

 .ليوط رعش يف

 يلوو ،دارُم هلتق نأ لل هيبأ دعب ةدنك ىلع ًاكلم برك يدعم نب سيق لزي ملف
 .يدارملا لاَرَت نب ورمع هلتق

 ناكف ،بركي دعم نب سيق نب ثعشألا هيبأ دعب نم مهكلمو ةدنك رمأ يلو م
 كردأو مالسإلا ءاج نأ لإ أكلم لزي ملف .مهكولم رخآ وهو ةدنك كلَم ثعشألا

 هيلع هسلجأو هءادر [لوسرلا] هل طسبو ملسأف ٨ ىللا ىتأو ،مالسإلا ثعشألا

 .هتسيرفل راسكلا دسألا :سوملا )١(

 .ةفيفعلا ةأرملا :ناصحلا )١١(

 .ضعب ىلع مهضعب لاج :برحلا ي موقلا لواحت .لاتقلاو ةلداجلا :لاجلا )١٢()

 - ٤٣٠



 هذهو ،×([اهومركأف موق ةعبرك)) :يورو ،هومركأف موق رك مكاتأ اذإر) :لاقو

 .ةمالعو ةباّسَت :لجرلل مهلوقك ،ةغلابملل ءاملا

 نب ثعشألا :مهنم ةيناطحق مهلك ةعامحب لعفلا اذه لثم 8 ينلا نع يور دقو

 نب ديزو ،أعاطُم اديس ناكو َيلَحَبلا هللا دبع نب ريرجو ،هركذ ىضم دقو ،سيق

 : ا هللا لوسر هيف لاق يذلا ،روكذما سيئرلاو ،روهشملا سرافلا ،يئاطلا لهلهلا

 ىنلا هاًمسف .«ريخلا ديزاي تنأ الإ فصّوام نود ناك لإ هَئيأرف ل فصو نم لك))

 .0٠”ليخلا ديز همسا ةيلهالا يف ناكو ،ريخلا ديز ة

 ."فلحلل ،ةعيبرو هيلإ ةيناميلا عاًّمُج ناكو ،نيفص سيق نب ثعشألا كردأ مث

 نأ داك نأ دعب ،هناكم نع جرفأف) ،ءالا نع نايفس يبأ نب ب ةيواعم حزحز يذلا وهو

 لوقيو هعر دعي كلذ عم وهو .هنع هان تقح (ءاملا ىلع هلتاقف شطع قارعلا لهأ لتقي

 لإ ةيناثلا اولتاق :لاقو هداعأف هذخأ حمرلا رخآ غلب اذإف ،حمرلا رخآ لإ اولتاق :سانلل

 ةليللا كلت يف هزاجبرا نمو .ءالا نع ماشلا لهأ مزه نأ ىلإ كلذك لزي ملف .هرخآ
 :هلوق

 حلم ريغب دازلا حلصيال حبصلا ضايب مويلا اندعوم

 حلصلل امو موقلل َحْلُصال حصن ريغب رمألا الو ال ال

 حْمَس نعطب موقلا لإ اوب يعر باق مادقإلا نم يح

 كَئرا نيح اريسأ هب نأ ال هلحأ و قيدصلا ركب وبأ هجوز يذلا وه ثعشألاو

 يبأ نب ىلع لإ لسرأ ،هقلطأ املف .ناّيناع كيلع فلتخي مل "تقلطأ نإ :ركب يأل لاقف

 يف “”جوُسلا حير دجأل يإ :لاقو يلع يأف هتانب ىدحإ هجوزي نأ هيلإ بلطي بلاط

 . موق مرك مكاتأ اذإ باب ، بدألا باتك هننس يف هجام نبا هجرخأ(×)

 الا برعلا نم لجر ل ركذ ام)) : . هللا لوسر لاق ١ / ٣١: دعس نبا تاقبط ي ءاج )١٣(

 ،ريخلا ديز ا هللا لوسر هامسو .((هيفام لك غلبي مل هنإ ديز نم ناكام الإ .يل ركذام نود هتيأر

 .نيضرأو ديف هل عطقو

 .مالسإلا ف ددج دقو ،مسقلا ذنم ةعيبرو ةيناميلا نيب ناك يذلا فلحلا يأ )١٤(

 ديري .(ناسللا) .ىدسلا كئاحلا هب يلطيو خبطي نيطلا نم جالع :جوّسلاو ،(أ) يف اذك )١٥(
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 هنيعي تكلم امم كئاح فلأ برك يدعم نب سيق هيبأل ناك ثعشألا نأ كلذو .هتبج

 در دق لع نأ د 6"”ركب يبأ وبأ ةفاحق وبأ كلذ عمس املف .جابيدلا نوجُسني

 هجوزف ،ثعشألا لإ لسرأ ياي :هل لاقو ركب يبأ لإ لسرأ ،جيوزتلا نع ثعشألا

 .ابر كل هتننظل ةيلهاجلا ف هابأ تكردأ ول هللاو ،كلم نبا كلم هنإف ،كتاوخأ ىدحإ

 نب ةنييع ىأر املف .ةفاحق يبأ تنب ةورف مأ هتخأ هجوزف هللا هر ركب وبأ هيلإ لسرأف
 عنُص امك يب عّنصُي [نأ] يلابأام :لاق ثعشألل هللا همحر ركب وبأ لعفام نصح

 وهو اريسأ ركب وبأ هب نف .دترا نم ةلمج يف ثعشألا عم دترا دق ناكو .ثعشألاب

 نب ةنييغ بطاخي َنافّطَعلا ةراد نب ملاس لاقف .سيقو نافطغ نم هموق دّيس ذئموي

 :ًاضيأ نافطغ ةنييُغو يرازفلا نصح
 يدع لآ نصح نب نيعاي

 الاب بصعلا ثعشألاك تسل

 سيقو رارلا لكآ هُدَج

 الا ةطخ امُيتأ .انوكت نإ

 ثعشألاو كوللا ةبيه هلف

 ايحو ُبابرلاو ناليع سيق

 يدعَّم نب سيق نب ثعشألا املإ

 ُميمَص ميمصلا كموق يف تنأ

 ُميطَف وهو داس دق ًاعيدق ج

 ميسَج بطخ كوللا يف هْطَح
 ُعدألا نث امك ءاوس ر

27 
 ىلق وأ ثداح ءاج نإ

 ُميمَتو هنوملعي لئ او
 و إ .

 ) ٧ ١ ( و ًّ

 ميهب تن أو ٣ غ ب رك

 ةط قيدصلا ركب يبأ تحأ ،ةفاحق يبأ تنب ةورف مأ سيق نب ثعشألا جّرزت الو

 هبقرعي ،تاناويحلا رئاس نم اهريغؤ ةاشو ةقانو لمجو لغبو سرف لك هفيسب ضرتعا
 لجر لك دعل نكلو ، يسانو يدالب يلع تدب :لاقف ،“كلذ ق هل ليقف .هخذيو

 .نميلا لهأ هب ريعي اًه تناك ةكايحلاو ،كئاح هنأ

 عمس يذلا وه ةفاحق وبأ وهو ركب يبأ ابأ نأ حيحصلاو ،ركب وبأ كلذ عمس املف (أ) ف )١٦(

 .يلع لوق

 يف هرابخأو ةراد نبا ةمجرتو .نزولا ميقتسيل (امنإ) اهتلعجف ،ثعشألا نإ :لوصألا يف )١٧(
 ۔١/١٠٤ ءارعشلاو رعشلاو ۔١٢/٠٣٢ ناغألا

 - ٤٣٢



 هبشأ أموي سانلا ري ملف ، كلذ نغ مهافوف كلذ اولعفف .هل ترحنام نمثب ىلع مكنم

 "مئاظعلا لقثل لاَمَح ةميلو هكالم موي يدنكلا ملوأ دقل

 ىلطلا يف اهم برل ينل ًادّمُْم ناكام لاط ًافيس لس دقل

, 
 "مئاوقلاو ىشحلا يف روثو ريغو جحاشو ركب لك يف هدمغاف

 مَدآ دالوأ ركذ سأب تبهذ هكالم موي يدنكلا قفلل لقف
ّ 

. 

 فلخ ش نادملا سيف نب ديعس دنع ثعشألا لبق ةفاح يأ تنب ةورف م تناكو

 نب كلملا دبع علخ يذلا ثعشألا نب دمع هل تدلوف ،سيق نب ثعشألا هدعب اهيلع

 دوجأ نم اذه عم سيق نب ثعشألا ناكو ."جاجحلا ىلع هدعب نم جرخو ،ناورم

 عّحَّتلاو تومرضحو ةدنك بارع عمج يذلا وهو ،هلام يف هاياطع تتبث تح .برعلا

 مهانغأو ،روهما مهنع قاسو ێاهئفكب ةيرك لك نابأو ;مهجّوزف ،فالآ ةثالث اوغلبف
 .هلام نم

 ئرما نب ةجفرع نب ورمع نب نامعنلا نب رجُح نب طمّسلا نب ليبحرش :مهنمو
 ةيواعم نب ربكألا ثراحلا نب نيمركألا ةيواعم نب لهذ نب ةيواعم نب بان نب سيقلا

 كردأ دق اذه طم ىلا نب ليبحرش ناكو .(""")ةدنك نب ةيواعم نب عترم نب رون نبا

 .(ناسللا) .جيوزتلا :كالمإلاو كالملا )١٨(

 .قانعألا :ةالطو ةيلط ج ىلطلا )١٩)

 باوصلا امنإو ،حبسي نم ثعشألا هرغ نم نيب سيلو ،جحاش ناكم ،حباس :لوصألا يف )٢٠(

 .جحاش وهف ،تّوص :لغبلا جحشو ،يشحرولا رامحلا وهو :جحاشلا

 اغإو ،جاجحلاو كلملا دبع ىلع جرخ يذلا وه ثعشألا نب دمح لعجف فنصملا طلغ )٢١(

 امو ٣٣٤/٦ يربطلا :رظنا) .ثعشألا نب دمع نب نمحرلا دبع هنبا وه امهيلع جرخ يذلا

 .(اهدعب

 نميلاو دعم بسن يف هبسنف ، باسنألا بتك يفام فلاخي انه طمسلا نب ليبحرش بسن )٢٢(

 نب ليبحرش ٤٢٦: ص مزح نبا ةرهمج يفو ةلبج نب دوسألا نب طمسلا نب ليبحرش :وه ١/
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 اهوحتتفا نيح اهلهأ نيب صمح لزانم مسق يذلا وهو ،ةيسداقلا كردأو ،مالسإلا

 ةدنك تيب وهو ،ةيواعم نمز يف ماشلا لهأ عاطأ هايإو ،ماشلا لهأ فارشأ نم ناكو

 .صمجخب مويلا
 .لاعت هللا لإ بوسنم وهف ،ليإ :هرخآ يف هلثم ناك مسا لك :ليبحرشو

 .طامسأو طومُس عمجلاو ،رهوجا نم ةدالقلا :طمّسلاو

 كلملا دبعل هعلخو هرمأ نم ناكف ،سيق نب ثعشألا نب دمع نب نمحرلا دبع امأف
 ،ناورم نب كلما دبع علخف ،ناتسجس هآلو ناك:جاّجحلا ىلع هجورخو ،ناورم نبا

 هعبتو ،ليحارتش نب رماع وهو ،َيْغَشلا :مهنمو مهؤاملُعو مهؤاَرق قارعلا لهأ هعبتاو

 نبا]بلغو .مههّبشأ نّمو لا همحر ،يرصبلا نسحلا وخأ ،راسي نب ديعس :مهنم
 لإ أجلو مزغنا مث ةليوط ةَدُم جاجحلا لتاقو ةفوكلاو ةرصبلا ىلع “""[ثعشألا
 لإ هملسو ،يكرتلا ليبترأ هب ردغف ،اريثك ًالام جاّجحلا هيف لذبف ،يكرتلا "ليبرأ

 لجر لل نرق دق ناكو عفترم نصح حطس ىلع اوئاب يرلاب اوراص اًّملف .جاجحلا

 لاق ليللا ضعب يق ناك املف .ريسأ وهو هري ناكو ،امهيديأ يق ةلسلسب ميمت ب نم
 هبايث عمجو ،ضرألا ىلإ حطسلا نم فرشأ هعم ماق املف .لوبأل يعم مق :ًيميمتلل

 عقوف ،هسفنب ىمر مث .كملعأ ةعاسلا :لاق ؟ريمألا اهيأ عنصتام :يميمتلا هل لاقف .هيلع

 نسحلا نب دمحم ركب وبأ لوقي هذه هتّصق يقو .جاّجحلا لإ هسأر لمحو يميمتلا وه

 :هتروصقم يف يدزألا ديرد نب

 ادعلا تامشإ راذح ىدلا لإ هسفن قاس لبقلا جشألا نباو

 برك يدعم نب سيق نب ثعشألا نب دمحم نب نمحرلا دبع ديري جشألا نباو

 :نادّسَه ىشعأ لاقو .َجشألا ىَّمسُي برك يدعس نب سيق ناكو .يدنكلا

 ةيولعم نب عترم نب روث نب ةيواعم نب ثراحلا نب ةيواعم نب ةعيير ني يدع ني ةلبج نب دوسألا نب طمسلا

 نب ناورم هبلص طمسلا نب ليبحرش نب تباث نب طمسلا :هدلو نمو :ةرهمجلا ف فاضأو .ةدنك نبا
 .لمح

 ۔حيضوتلل ةفاضإ )٢٣(

 .ليبتر ٣٢٦/٦: يربطلا يف )٢٤(
 - ٤٢٣٤



 ""دولولابو هدلاوب خبخب ٌخذاب سيق نيبو جشألا ني

 نود اه نوفرعي ةمالَعو ةرمإ رماع نب ورمع ب كولمو ريمحو ةدنك كولمل ناكو

 امإو ،"“بلكلا هل لاقي ءاد مهبيصي ناك برعلا نأ كلذو .برعلا لئابق نم مهريغ

 بالكلا حبنت امك ،ضاضُعو حاب ءادلا كلذ هباصأ ال ضرعي ناك هنأل بلكلا ىمس

 ""(ءاّدلا كلذ مهدحأ باصأ اذإ برعلا كلذكو ،ابَلك كلذب يمسف ضعت امكو

 أاربيف ،هقعليف ،همد نم هل رطّقيف ،ريمح وأ رماع ب كولم وأ ةدنك كولم نم الحر ىتأ

 ابأاي :لاقف ،ةفوكلاب هيح يف ،يدنكلا سيق نب ثعشألا ىتأ الجر نإو .ءادلا كلذ نم

 مد نم قعل نإ ًالإ اربيال هنأ تتّبئو ، بلكلا هل لاقي يذلا ءادلا انباصأ دق دمع

 نكلو ،يمد رطق ىلع ردقأ ال ريبك خيش انأ :هل لاقف .كمد نم [يل] رطقاف كوللا

 :هل لاقف ،هيلإ لبقأف ،هادان ىلو اًملف .هسرف مدو همد نم ذخأت تح ،ادّمحُم با تيإ

 با لإ بهذا نكلو فال مأ كئربيأ يردأ الو ةفاحُف يأ تنب هنأف دمع با امأ

 هسرف مدو همد نم ذخأف ،سيق لإ بهذف .نميلا كولم تانب نم هتجتنأ نإف ،سيق
 ينبا ،جرزخلاو سوألاو ناسغ ي ًاحاحن عرسأو ،كلذ ذخؤيام رثكأ ناكو .ئرَبف

 ونب باصأ هنأ كلذو بالكلا رفعج نب صوحألا لوقي كلذ يقو ،رماع نب ورمع

 صوحألا أشنأف ،خيشب خيش ،صوحألا الإ هب لتقن ال :موقلا لاقف مهموق يف أمد هيبأ

 :لوقي

 افشلا بلكلا نم مهؤامد ورمع نب ةبلعث ءاقنعلا الو

 يفو دولومللو هدلاول خبخب :ناسللا يفو ،راختفا ةملك يهو خب خب لاق :لجرلا خبخب )٢٥(
 خبخبتال كلاو ال :هل لاق تيبلا اذه هدشنأو نادمه ىشعأب رفظ ال جاجحلا نأ ٣٧٨/٦، يربطلا

 .هقنع برضف همدقف أدبأ دحأل اهدعب

 .ضرلا كلذب باصم بلك هَّضع نم بيصي وهو ،فورعم بلكلا ءاد )٢٦(

 دمحم نب نمحرلا دبع ةروث ربخو ۔(ج) و (ار ق طقاس نيسوقلا نيب امو (ب) نم ةفاضإ )٢٧(
 .اهدعب امو ٣٢٦/٦ يرطلا ف ثعشألا نب

 - - ٤٣٥



 ُءافَح مه سيل بابرألا مه . بص دالوأ نم لايقألا الو ّ
 ءالع يح نمو مكل امف ورمع ءانبأ نم تيبلا لهأو

 ُءاوب مف مكلاثمأ الو انلع لضف ةقوسل سيلو
 .ةيواعم نب ورمع نب رجُح ونب مهو ،ةدنكف ““ورمع نب رجح :هلوق امأ

 ،‘بعص دالوأ:هلوق اًمأو .ةعازُخف تيبلا لهأ :هلوق امأو .ناّسَعف ءاقنعلا :هلوق امأو

 نم اندروأل ةلاطإلا بت الولو ةدنك كولم رابخأ نم هركذ رضح ام اذهف .ريسحف

 ام ضعب ير ،مالسإو ةيلهاجب مهل انيب دق نكلو ،كلذ نم رثكأ مهفالسأو مهثيداحأ

 .مهاسنأ مات ركذ لإ عجرنو مهكلُمو مهتاماقم مظع ىلع ةلالد اندروأ

 ةدنك باسنأ ركذ لإ عجر

 نب سيق ب تيب رصعب مهنم .ةيواعم نب ديبع نب ورمع ينب نم مث ،ةدنك نمو

 .ةيواعم نب ورمع نب رارلا لكأ رجُح نب روصقملا ورمع نب كلما ثراحلا نب ةملس

 يمُسو .ةيواعم نب رجُح نب نوخا نب ورمع انبا ،ةيواعمو ناَسح:نوجلا انبا :مهنمو

 نب رجح نب نوجلا نب رضخألا نب ليبحرش نب ةيواعم :مهنمو .هداوس ةدشل نوجلا

 ، "“سّوخم :مهنمو .ةيواعم نب ورمع نب سيقلا ؤرما :مهنمو .ةيواعم نب ورمع

 نب ةعيلَو نب برك يدعم دالوأ .ةدّرَمَعلا "”[مهتخأو] ،ةعّضْبأو ہدُمَجو ،حّرشثمو
 نب ثراحلا نب - داوخا :مهمالك يف درقلاو - "درقلا رجُح نب ةيواعم نب ليبحرش

 ،ةدنك نب ةيواعم نب عترُم نب روث نب ةيواعم نب ربكألا ثراحلا نب ةيواعم نب ورمع

 ،سوخم :ةخسن يقو ،اشوخ شوخي شاخ نم لعفم :شوحمو .عترم نب رون وهو

 .ةيواعم نب ورمع نب رجح وهو ورمع نب رجح :تيبلا ةياورو ،ةيواعم نب رجح :لوصألا ف )٢٨(

 ٤٢٨، ص مزح نباو ١١٦/١، نميلاو دعم بسن نم تبثلاو شوخ :لوصألا ف )٢٩(

 ٣٦٧. ص قاقتشالاو

 ۔٨٢٤ ص مزح نبا نم ةفاضإ )٣٠(

 ١١٦/١، نميلاو دعم بسنو ٤٢٨، ص مزح نبا ةرهمج يفام تبثأو ،درفلا :لوصألا ف )٣١(

 .نميلا ةغل يف درق داوج :لاقيو ،©بضتقملاو (ج) نم باوصلا اذه :ةرهمجلا ةيشاح ي ءاجر

 - ٤٣٦



 نم قتشم :دْمَجو ،حرشلا نم لعفم حرشمو . "اسو سوُحَي ساخ نم لعفم
 دمحي ءاملا دَمَجو .داجأ :عمجلاو ظلغلاو ضرألا ف ةبالصلا :دمحلاو ،بلثُملا ءيشلا

 تقفاو اغأل ،اهيف ءاملا دومج ىًدامُح تيّسُسف ،رثكأ ءالا ف وهو ،هريغو ،أدومج

 محللا تعضب نم امإ ،ةلَعْفَأ :ةعّضْبَأو .ام روهشلا تيًّمُسف “””[أمايأ] مايألا كلت

 .طايسلا :ةعضبلاو فويسلا :ةعضلاف ،ةعضّبلاو ةعضّلا :موق نم امأو ،ًاعضب هعّضبأ

 :")رعاشلا لاق . رطفت اذإ هدلج عضت :لاقيو

 عّضبتي هلإف ميمحلا ١أ

 :عيضْبلاو .عضوم :عضابو كاهحاكن :ةأرملا علضو .حشري يأ ،ةمجعم ريغ ،داّصلاو

 .هنم ةعطق اهأك :لاملا نم ةعاضبلاو .ليطتستف .رحبلا ق ضرألا نم عطقنت ةريزج

 ةيدوأ ةوخألا هذف تناكو ۔"عضْبم يهف ام تطرش ةديدح 7 .عضوم :عيضو

 ف اودرا مث كو للا لوسر ىلع اودفو اوناك دقو .ةعبرألا كولملا :اوّمُسف كاغوكلع

 يذلا وه برك يدعم نب ةعّضبأو . "“ةدّرمعلا مهتخأ تلتقو اولنقف ةدرلا تقو

 فرصناف ،هبجي ملف ،لئابقلا ىلع هسفن ضرعي نأ هللا هرمأ نيح ة ىنلا هب فقو

 نب بركيدعم نب حَّرشم نب ةحرش :[ةدنك نم يأ] مهنمو .ةعيبر ءايحأ لإ هنع

 نب يلع لوقي اهيفو ، "بلطملا دبع نب سابعلا نب هللا دبع نب يلع ةدج يهو ،ةعيلو

 شاخ نم سّوَخم ٣٦٧: ص قاقتشالا يفو ،قبس ال راركت وهو ،شوخ :لوصألا يف )٣٢(

 .سوخيو سيخي هدهعب ساخ .ةنايخلا :سوخلاو سويح

 )٣٣( ص قاقتشالا نم ةفاضإ ٣٦٧.

 :تيبلا ردصو (عضب) ناسللا فو ١٧/١ نييلذملا ناويد يف تيبلاو ،يلذلا بيؤذ وبأ وه )٣٤(

 .تهركُسسا ام اذإ اردب إأت

 )٣٥( ص قاقتشالا ٣٦٧ - ٣٦٨.

 ربخو ،سيق نب ثعشألا ذئموي ةدنك ىلع ناكو ،ريجلا موي مهتخأو ةعبرألا ةوخألا لتق )٣٦(

 .اهدعب امو ٣٣٥/٣ يربطلا يف ريجنلا موي

 .سابعلا نب هللا دبع نب يلع مأ يهو ،حرشم تنب ةعدز ١١٦/١: دعم بسن يف )٣٧(

٤٢٣٧ - 



 ةنيدلا 7 "ف رم ىمسي يذلا وهو - آ ةبقع نب ملسُم ىلع لخد نح هللا لبع

 :لاقف ،ةيواعم نب ديزيل ةعيبلاب مهذخأب اهلهأ ضرتعي

 هعيلو ونب كوللا لياوخأو يصق نب مرق سابعلا يأ
 هعيكللا بو فرئسُم بئاتك تءاج موي يرامذ اوعنم مه

 7 ديأ هّنو ذ تلاحف اهيف ء ١ قلا يب دا رأ

 ةنيدملا ىلإ ةيواعم نب ديزي ههَجو دق أفرسُم ىمسي يذلا اذه ةبقع نب ملسم ناكو

 .مهمزهو مهلتقف ، ""ةَّرَخاب هوقلف مهءانبأو راصنألاو نيرجاهملا نم ،اهلهأ ضرتعي

 ىلع شيرق تعيابف ،نانقأ ديبع مهأ ىلع ،ةيواعم نب ديزيل ةعيبلاب مهنم نيقابلا ذخأ م
 نب نيسحلا نب يلعو ، سابعلا نب هللا دبع نب يلع الخ ام مهلك سانلاو طرشلا اذه

 سابعلا نب هللا دبع نب ىلع امأو ،هوفعأف نيسحلا نب ىلع امأف .بلاط يبأ نب يلع

 نب ديزي ركسع داّرف نم نيصحلا ناكو يدنكلا مث ةنوكملا ريم نب نيصلا هعنمف
 ،طرشلا اذه ىلع انتخأ نبا عيابي ال فلاو :لاقف ماشلا لهأ دّيسو ،ذئموي ةيواعم

 نم كيدي تعلخأ :ةبقع نب ملسم هل لاقف :نينمؤملا ريمأ مع نبا هنأ ىلع عيابي هنكلو

 ماشلا لهأ ديس ذئموي ريمن نب نَّصْلا ناكو .معنف هيف امأ :نيصلا هل لاقف ؟ةعاطلا

 : يعازأل يلع نب لبعد لوقي ةصقلا هذه يقو .اهيأر بحاصو

 انيدي نأ نم انتخا نبا كانه انعنم ادوسلا ةَّرلا مويو

 انيشافا هوجو نع بئاحس اهيف كالمألا ةدنك تلجف

 انيمعنللا نحنف كشي نإف ءازج الب نيصلا هب باآاف

 .سابعلا نب هللا دبع نب يلعب نيصحلا عنص ام عي

 نب ةجفرع نب ورمع نب نامعنلا نب رجُح نب طمّسلا نب ليبحرش :مهلاجر نمو

 ربكألا ثراحلا نب نيمركألا ةيواعم نب لهذ نب ةيواعم نب ثراحلا نب سيقلا ءىرما
 مالسإلا كردأ اذه ليبحرش ناكو ،ةدنك نب ةيواعم نب عترم نب روث نب ةيواعم نبا

 .ةَّرحلا موي ةنيدملا لهأ لتق ف فرسأ هنأل ففرسم :باوصلاو فرشم (ب) و (أا) ف )٣٨(

 .اهدعب امو ٤٨٢/٥ يربطلا يف ةرحلا ةعقو ربخ )٣٩(

 - - ٤٢٣٨



 . ")ةيسداقلا كردأو

 ،رجح نب ورمع نب عاطملا نب هللا دبع هيبأ مساو ،ةنَسَح نب ليبحرش :ةدنك نمو

 مس ١ ىلع تبلغ . حُمج نب ةفاذح نب بهو نب بيبح نب رمعم ةالوم همأ ةنَّسَح و

 .ةبطخ اهب هلو ةكم حتف رضح دقو هيبأ

 ۔طمسلا نب ليبحرش نع ثيدحلا قبس )٤٠(

 - ٤٣٩



 ةيواعم نب رغصألا ثراحلا ينب لئابق

 نب ربكألا ثراحلا نب نيمركألا ةيواعم نب رغصألا ثراحلا ينب نم مث ،ةدنك نمو

 نب ةعيبر نب َيدَع نب ةلَّبَج لآ ،عترم نب روث وهو ،ةدنك نب ةيواعم نب عترم نب روث
 برعلا تّس دقو ،ظلغلا نم ةلبج قاقتشاو .ةيواعم نب رغصألا ثراحلا نب ةيواعم

 وذ لجرو ،اذكو اذك ىلع ةلا هلّبَجو ،هتقلخ :ناسنإلا ةلبجو لَبَجو ةليبُجو ةلبج

 . "ظيلغ يأ :لوبجخ لجرو .قلخلا :ةلبا .اظيلغ ناك اذإ ةلبج

 نب ةلبج نب ةيواعم نب برك يدعم نب سيق نب ثعشألا تيب لهأ مه ةلّبَج ونبو

 ێب نم ةدنك كولم دنع هئابآ رابخأو هرابخأ دنع ةلَّبَج ركذ رم دقو .ةعيبر نب يدع

 نب ةعيبر نب يدع نب ةلبج نب دوسألا :مهنمو .برك يدعُم نب ةيواعم نب ورمع

 جابيدلا جرب ةيواعم هلتق يدع نب رجُح هنباو ،ةيواعم نب رغصألا ثراحلا نب ةيواعم

 ةيواعم هلتق هبو ،ءارذَع جرم حتتفاو ؤ ينلا لإ دفو دق رجح ناكو . "ةعامج عم

 ةزمح ونب :مهنمو .ريبلا نب بعصم امهلتق نمحرلا دبعو هللا دبع هانباو ،نايفس يبأ نبا

 .ةيواعم نب رغصألا ثراحلا نب ةيواعم نب ةعيبر نب بهو نب نامعنلا يبا ،ديعسو

 نب ةيواعم نب ةعيبر نب بهو نب ملاظ اتنبا ،نبطرقلا تاذ ةيرامو دونهلا دنه :مهنمو

 نب ةنفَج نبا ورمع نب ةبلعث نب مقرألا اتنبا امه لب لاقيو ، ةيواعم نب رغصألا ثراحلا

 رغصألا ثراحلا نب ةيواعم نب ةعيبر نب بهو ونب ورمعو ةعيبرو ملاظ :مهنمو .ناسغ

 نب بهو نب ''”[ورمع نب] نامعلا نب مقرألا انبا دعسو دوسألا :مهنمو .ةيواعم نب

 يف ىشعأللو .ةدنك كولم نم امهو ،ةيواعم نب رغصألا ثراحلا نب ةيواعم نب ةعيبر
 :افوأ ةديصق مقرألا نب دوسألا

 يلاؤس دري امو لي اؤسو لالطألاب ريبكلا ءاكب ام

 :لوقي اهيفو

 )٤١( ص قاقتشالا ٣٦٣.

 )٤٢( يربطلا يف هباحصأو يدع نب رجح لتقم ربخ ٢٥٣/٥ .اهدعب امو

 )٤٣( دعم بسن نم ةفاضإ ٨٠/١.

- ٤٤٠ 



 لاعفلا لهأو ىدنلا لهأ د ؤوسألا يعجتناو يلإ يكشت ال
 لاحملا ميظع ىدنلا ثك د جلا نصغ ق 7 دوُج غرف

 لاقثألا علضُمل لْسَحو ح رلا ىسأو ىقلاو ربلا هًدنع
 لالغألا نم ىرسألا فو س انلا ملع دق ماحرألا تالصو

 نامعنلا يخأ يمخللا ءامسلا ءام نب رذنملا نب دوسألا ف ةديصقلا هذه نإ :لاقيو

 .رذنملا نبا

 ،ىربو ،كدزأو ،رضاح :هدلو نمف .نامعب هدلو راصف مقرألا نب دعس امأف

 يعو نوس لهأ مهو ،رضاح نب سواك ونب مهف دعس نب رضاح ونب امأف .بيبحو

 .نامعب ةدنك لابب مويلا مهو ،رضاح نب دفر ونب :مهنمو .دمحلا قاتسُر نم

 ناميلس نب بيلك نب كلام نب ديزي نب الم نب عانم ونب مهو ،ةكوّش لهأ :مهنمو

 نب دعس نب رضاح نب دفر نب لالب نب ميمح نب كلملا دبع نب هللا دبع نب بويأ نب

 نب الم نبا ديزي نب دمحم نب هللا دبع نب ىي ونب ةيرقلاو ىحدَّم يداوب مهنمو .مقرألا

 نب رضاح ونب ،ةربصو زيزعو ملسأو ريرج .اضيأ دعس نب رضاح يب نمو .بيلك

 .نامُكب نوقَّرفتم مهو ،مقرألا نب دعس
 لهأ اوناكف دعس نب ديعس ونب اًمأو .اشرك لهأ اوناكف مقرألا نب دعس ونب امأو

 ،ريثك ددع اح مويلا مهنمف ةدنك لابحب نوقّرفتم مهف بيبحو كدزأ ونب امأو .تود

 نب نامعنلا نب مقرألا نب دعس ونب ءالؤهف .ىتح لهأ مه لوألا ق بيبح ونب ناكو

 . "ةيواعم نب رغصألا ثراحلا نب ةيواعم نب ةعيبر نب بهو

 )٤٤( ص ناويدلا ةياور ٥٧:

 لاحلل ديدش ىدنلا يزغ دجلا نصغ يف ًرتهي عْبَت عرف

 .رذنملا نب نامعنلا يخأ ،يمحللا رذنملا نب دوسألا حدم يف امأ ناويدلا يفو .ديكلاو ةبوقعلا :لاحلاو

 ةريزج ةفصو ،برعلا دالبو مجعتساام مجعمو نادلبلا مجعم :نادلبلا بتك ركذت مل )٤٥(

 ييعو نوس لثم ،مقرألا نب دعس ونب اهنطقي ناك لاو باتكلا يف ةروكذملا عضاوملا ،بروعلا

 .ىتحو اشرك و احدمو

 - ٤٤١



 ،ادف نونكسي ،ةّمّصلا تيب لهأ :مهنم ،ةيواعم نب رغصألا ثراحلا خب لئابق نمو

 ةعيبر نب سيقلا ءىرما نب كلام نب ندع نب معد نب رباج نب دعس نب ريسلا ونب مهو

 نب كلام نب ندع نب دوعسم نب ورمع يب تيب لخنب مهنمو) .ثراحلا نب ةيواعم نب

 لهأو مدكي ناك مهنمو ،(رغصألا ثراحلا نب ةيواعم نب ةعيبر نب سيقلا ءىرما

 ءام ونبو ،ندع نب رجح ونبو ،ندع نب ريرج ونب :مهنمو .ندع نب نعم ونب نويعلا

 نب ةعيبر نب سيقلا ءىرما نب كلام نب ندع ونب مهلك ءالؤهف ،ندع نب ءامسلا
 .رغصألا ثراحلا نب ةيواعم

 نب ىجي نب رايخلا نب هللا دبع نب رايس ونب مهو ، “”ىوزَتب دمَس لهأ :مهنمو

 نب رغصألا ثراحلا نب ةيواعم نب ةعيبر نب سيقلا ءىرما نب كلام نب ورمع نب ديز

 نب ىيحي نب رايخلا نب ةينايحيلا ونب مهو مهمع ونب مهو ، ىوزنب دمس لهأ نمو .ةيواعم

 .رغصألا ثراحلا نب ةيواعم نب ةعيبر نب سيقلا ءىرما نب ورمع نب ديز

 نب نابيش ونب :مهنمو .رغصألا ثراحلا نب ةيواعم نب لهلهملا نب ةلد ونب :مهنمو

 .رغصألا ثراحلا نب ةيواعم نب كيتعلا

 نب ةيواعم نب ربكألا ثراحلا نب نيمركألا ةيواعم نب رغصألا ثراحلا ونب ءالؤهف

 .عترم نب روث مهو ،ةدنك نب ةيواعم نب عترم نب روث

 .نيمركألا ةيواعم ونب تضقنا

 عترُم نب روث نب ةيواعم نب ربكألا ثراحلا نب ديز نب تباث ونب :ةدنك لئابق نمو

 ،بعكو ،لالهو ،بيلغ :تباث ب نمف ۔عترُم نب روث وهو .ةدنك نب ةيواعم نبا

 ب تيب وهو ،مشاه نب ناميلس نب مشاه بيلغ ينب نمف .تباث ونب ،يقرشو ،رهادو
 .ةقرفتم تويب نامب مهنمو ةدنك لابجب ،تتح ةيرقب مويلا وهو . نامعب تباث

 ةيواعم نب شئاَرلا نب رماع نب مهجلا نب سيق نب ثراحلا نب حيرش :ةدنك نمو

 روث وهو ،ةدنك نب ةيواعم نب عترُم نب روث نب ةيواعم نب ربكألا ثراحلا نب نيمركألا

 .توم رضخ باطخلا نب رمع يضاق حيرش ناك و ۔عترم نبا

 )٤٦( ةيخيرات ةيالو يهو ، مالسإلا ةضيبب تيمس ، نامع ةيلخاد تايالو مهأ نم : ىوزن .

- ٤٤٢ - 



 :ةءاشألاو ، “"[نوفَّرعي ام تومرضح نم ةمأ ةءاشأو :ةعاشأ ونب مغوطب نمو]

 :رعاشلا لاق ،فًَسلا ةريثكلا ةليسلا

 يرح اهيف ةءاشأ يز انيقتلا ال انزيزَه نأك

 :هلوقل ددكملا يمس امنإو اداوج ناكو ،حيرش همساو دكلا :مهنمو

 رمعلا يف يفك توح ام مكل لذابل ياف نكف ينولَس

 رسلاو

 :مهلاثمأ نم لثمو كلا نم لعفم :ددُكُمو ۔ ظ ينلا ىلع دفو نَّم ناكو
 عضوم : :ديدكلاو ، «كلُكب ال كَدَحب شعر )٤٩)

 سيكو ةيلهاجلا يف مهاسرف نم ناك ث علطلا وهو ،ئناه نب سنك :مشاجر نمو
 قذعلا :ةسابكلاو سأرلا ميظع :سابك اجرو اسيك هّسبكأ ءيشلا تُسَبك ردصم

 .ًاسابكو ًأسباك برعلا تّمَّس دقو .ةظيلغلا ةرَمَكلا :ءاسبكلاو ،لخَتلا نم

 نب ثراحلا ب اوقل موي مهئاسؤر دحأ ناك ،مقرألا نب ديزي نب معشقلا :مهنمو
 . "'معاشق عمجلاو ،روسلا نم َسسلا :معشقلاو .بعك

 ةوغر :لامثلاو] ،لامثلا نم ةلَعَُم :ةلمم .اوجرد دقو ،نطب هلما ونب :مهنمو

 يهورقتحاوث نالف :ليق كلذلو ،ماعطلا نم نطبلا يف ىقبي ام :ةليمثلاو لامثلاو ،نلللا
 . “"[مهدمتعم يأ نالف

 ص قاقتشالا نم كاردتسالاو ،ةعطقنم اهيف ةرابعلاو ،لوصألا ل طقاس نيتفوقعللا نبام ) )٧ ٤

.٣٦٤ 

 )٤٨) مقر ةيعمص ةيعمصألا تايعمصألا ي رهو يركلا لضفملل تيبلا ٩ :اهيف تيبلا ةياورو

 قيرح اهيف ةءابأ زيزه انيقتلا ال انزيزه نأك

 .(ةءابأ) ناكم (ةءاشأ) يور هنأ كانه ركذ دقو .بصقلا ةمجأ .ةءابألاو .توصلا :زيزهاو

 )٤٩( ص قاقتشالا ٣٦٤.

 .(سبك) ناسللاو ٣٦٥ قاقتشالا نم تبثلاو ةمركلا :لوصألا يف )٥٠(

 رسأو ديزي نب معشقلاو ئناه نب سبك لتقم ربخ ٧٨/١ يلكلا نبا بسن يو ٣٦٥، قاقتشالا )٥١(

 .ثعشألا

 ،اهعيمج لوصألا نم طقاس وهف مالكلا اذه خاّسنلا صقنأ دقو ٣٦٥، قاقتشالا نم ةفاضإ )٥٢(

 - - ٤٤٢٣



 رظن اذإ ،۔هرصبب حمط :موق نم “”[لَعف :حُمطلاو .حمطلا ونب ،مغوطب نموأ

 لجرو .هيف بيع وهو ،هيرَج يف صخش اذإ ضحماطو حومط سرفو لاو نيع
 . "مسالا وهو ،نالَعَف :ناحمطو .ءيش لك لل هينيعب حمطي ،حاّمط

 مهَّسلا شار :مهلوق نم لعاف :شلئاَّرلاو .شئارلا ونب :ةدنك نب ةيواعم لئابق نمو

 شيرّي نالف :لاقيو .هسابلو هثَّزب :ناسنإلا شيرو .فورعم شيرلاو أشيَر هشير

 ءالؤه شئاَرلا ب نمف .ةّربلاو بايثلا وغ :ناسنإلا شايرو .رضيو عفني يأ ،يربيو

 نب حيرش وهو .هريغ “”[مهنم] ةفوكلاب سيلو ، ثراحلا نب “”يضاقلا حيرش

 [هل] هط ںرمع ءاضقتسا ببس ناكو ""[ةفوكلا ءاضق رمع هالو] ،سيق نب ثرالا
 هيضري نأ ىلع هبجوتساف لجر نم اسرف ىرتشا رمع نأ ييعشلا نع يور امك

 بلطف هتحت قفَنف ،هدنع نم اسراف سرفلا ىلع لمح رمع نا مث اننيب عيب الف الإو

 يب :لجرلا هل لاقف نيملسملا نم لجر كنيبو يب :رمع هل لاقف .هسرف نمث هبحاص

 :رمع لاقف ،هب ءاجف :لاق .هب كيتآ :لجرلا لاق .هفرعأ ام :رمع لاقف .حيرش كنيبو

 لاقف .ملكت :لجرلل حيرش لاقف .قحلاب اننيب ضقاف ،كب الإ َضري مل لجرلا اذه نإ

 اسراف هيلع لمح مت ،اننيب عيب الف الإو هيضري نأ ىلع هبجوتساف اسرف هتعب :لجرلا

 :رمع لاقف .هل مرغت نأ امإو ،هَسرف لجرلا ىلع ةر :لاقف .قدَّص :رمع لاقف .قفنف

 ناك و ،أرعاش حيرش ناكو :لاق .ةفوكلا ءاضق ىلع هثعبف :لاق .َقحلا م هللاو تيضق

 نم :لامثلا ريسفت دعب هلوق كلذ ىلع لدي ،حمطلا نب فنصلا هيف ركذي هدعب امالك اوطقسأ امك

 .عاطقنا هيف مالكلاف ،حمطلا ينب مسا هلبق ركذي ملو ضحمط مهلوق
 .ضعبب هضعب مالكلا لصول ٣٦٢٣ قاقتشالا نم ةفاضإ )٥٣(

 ۔قباسلا ردصملا )٥٤(

 )٥٥( نايعألا تايفو ف حيرش يضاقلا ةمجرت ٤٦٠/٢، ءايلوألا ةيلحو ١٧٢/٤.

 .افودب مالكلا متيالو ٣٦٣، قاقتشالا نم ةفاضإ )٥٦(

 .ام مالكلا ميقتسي ةفاضإ )٥٧(

- ٤٤٤ - 
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 .رجُح نب سيق نب بْهَو نب ةيواعم نب ةملّس همساو ،يضاقلا ةرق وبأ :مهنمو

 ورمع مث ، ““حيّرش مث معشقلا نب رْبَج :ةعبرأ ةفوكلا يف ةدنك نم ةاضقلا نمو

 . ""ينفلا هللا دبع نب دلاخ هالو ،يرْجُلا نسح نب نيسُح مث ،ةّرَف يبأ نب

 ،مهئاهقفو ماشلاب ةدنك لاجر نم ناكو، “"لّرئَخ نب ةويَح نب ءاجر :مهنمو

 نب ناميلس نأ هتيالو ببس ناكو ،هيضاق ناكو زيزعلا دبع نب رمع ىلو يذلا وهو
 نإ ،نينمؤملا ريمأاي :لاقف ڵهَدعَب نميف ءاجر رواش ، بويأ هنبا قوب ال ،كللا دبع

 نم مظعأ اذهو كمهيقست نأ ةلل نوعدي مهَاَصُم لإ سانا جرخيف «بدحأ ضرأل
 رهش نم ،مولعم مويل مايلَصُم لإ اوجرخي نأ كلاّمُع عيمج لإ تبتك ولف ،رطللا يقس
 توجرل ،هترختساو هللا توعدف تجرخ مث ،هتفيلخ يق مهربخي نأ هللا نولأسيف ،مولعم

 لإ كلذب كلما دبع نب ناميلس بتكف .مه هاضري نم لإ ةّمًألل راتخي نكي مل هللا نأ

 اوناكو .زيزعلا دبع نب رمع هبلق يف عقوف هللا اعدف مويلا كلذ يف جرخ مث هلاَمُع

 .ءاجر ةكربب مل تبيجّتسا ةوعدب “""[فلخُتسا] زيزعلا دبع نب رمع نأ نوري

 ،لأزَلا نم وهو ،ةدئاز هيف نونلا ،لرتخو .ةلعف اهأك ،ةايحلا نم ةوْيَح قاقتشاو

 هنع زجع اذإ :اذكو اذك نع نالف لزغناو هعطق اذإ الرَح هلزخي هلزخ ،عطقلا وهو

(٦٣( .-. 
 فمعصو -

 .(ناسللا) :نانسألا صقانلا :جسوكلا )٥٨(

 نب ربج :وه ربجو ٣٦٥، قاقتشالا ف امك ،حيرش مث :باوصلاو ،حيرش نب :لوصألا يي )٥٩(

 نميلاو دعم بسن) ،باطخلا نب رمع مايأ قارعلاب ىضق نم لوأ وهو ، مقرألا نب ديزي نب معشقلا
 ۔(١/٣٨

 )٦٠( قاقتشالا  0٣٦٥نميلاو دعم بسنو ٨٥/١.

 .ةويح نب ءاجر ةمجرت هيفو ،لورَج ٣٠١/٢، نايعألا تايفو يف )٦١(

 .ةويح نب ءاجر ةمجرت هيفو ،لوَّرج ٣٠١/٢، نايعألا تايفو يف

 .نزولا ام ميقتسي ةفاضإ )٦٢(

 )٦٣( قاقتشالا ٣٦٨.

 - ٤٥ع٤ -



 .ئناه نب هللا دبع هعساو . “""هيلت قلا ةيشاحلا يف هماو ،هيقفلا ءارعلا وبأ :مهنمو

 ةأرماو ،رعزأ لجر :لاقي .رعشلا نم دّسجلا ةفحن رعّرلاو ،رَعَرلا نم ءالعف :ءارعرلاو

 .قالخألا رع لحرو "قيض يأ هقرع هقلس لو كعارعز
 لإ هَجو يذلا وهو ،قحلا بلاطب ىمَسلا ،يراشلا ىيي نب هللا دبع :ةدنك نمو

 ةزمح وبأ جرخ مث ،نامُع نم ةزمح وبأ هيلإ راسف يدزألا فوع نب راتخملا ةزمح يأ

 ىح ديدقب ةعقو هل تناكو .ةنيدملاو ةكم ىلع بلغف ،زاجحلا ىلإ ركاسعلاب هدنع نم

 .ةروهشملا ةبيجعلا هتبطخ ا هللا لوسر ربنم ىلع بطخو ،اهكلمو ةنيدملا لخد
 . ""اهنم ةّيمأ ب لاّمُع جرخأو ،اهلك نميلا ىحي نب هللا دبع كلمو

 نم هسفنل رمألا ىعدا نم لوأ وهو ، ""برح نب ورمَع نب هللا دبع :مهنمو
 ةلود يف ماق نم لوأ وهو ،نامُع نم يحشلا ىلعلا نب دمح :مهنمو .ةيمامإلا

 لإ هولقنو ،نامُع لإ ةرصبلا نم ملعلا اولمح نيذلا ةعبرألا دحأ وهو نامعب ةّيضابإلا

 .ةدنك نب سرشأ نب نوكسلا ێب نم هنإ لاقيو ،نامُع

 وه امإو ،يمجعأ مسا سوباقو .ةملس نب سيق نب سوباق ةدنك نم مهئارعش نمو
 لوعاف وهف ،ةيبرعلا نم هقاقتشا تلعج نإف .مجعلا كولم ضعب مسا وهو ،سوؤاك

 :سباقلاو ،حاقلإلا عيرس :سيبق لحفو رانلا نم باهشلا وه :سبقلاو سبقلا نم
 . "فورعم لبج :سيبق وبأو هّيدفأ اذإ .املع هَسبقو ران هُّسبقو .رانلا لعش

 قرس :موق نم لوعفم :قورسمو .ةفوكلاب ةطح هل ،ديزي نب قورسُم :مهنم

 نم ةقارس قاقتشا نإو .فورعم قَّرسلاو ،قرَس :ةخسن قو .فعض اذإ :ءىشلا

 .ابرَعُم ايسراف هبسحأو .ريرحلا بايثلا نم برض قّرُسلاو .قورسلا ءيشلا
 كهداجن عطق الإ دحأ هعم ريسيال ناكو ،ةيواعم هاو دحلا عطقلا :مهنمو

 اذه يف هنع ثيدحلا متأ نأ ترثآ دقو ،ليلق دعب هنع ثيدحلا لإ فنصملا دوعي فوس )٦٤(

 ٣٦٨(. قاقتشالا) .مالكلا عاطقنا مدع ىلع ًاصرح عضرلا

 .اهدعب امو ٢٢٤/٢٣ يناغألاو ٣٩٣/٧، يربطلا ف ةزمح يبأو ىجي نب هللا دبع رابخأ )٦٥(

 .ورمع نب برح نب هللا دبع :(أ) فو (ج) و (ب) يف اذك )٦٦(
 ٣٦٦. قاقتشالا )٦٧(

 -٤ع١٦٤ _



 . ""دُجُت :عمجلاو داجن دحاولا ،ةلامحلا نم بكلا ىلع عقوام :داجّنلاو

 ،حمرلاب هت رجش :موق نم لاعف :راجّشو ظةيلهاجا ق رعاشلا راجشلا :مهنمو

 بكرم :راجشلاو .ليقثتلاو حتفلاب ،راًّجشلا :ةخسن يو ،هنعط اذإ ،ارُجَش هرُجشأ

 ه ٣ س و ء ء ِ .

 .نيحللا عمجم :رجشلاو رجشلا ريثك يا : ريجش عضومو .ءاسنلا بكارم نم

 . 0""“لَجُشللا : رَجُشملاو

 يمس امنإو . (٠٧)و رمع نب لذلمخغ هعساو يدنكلا عنقا :ةدنك نم ،مهئارعش نمو

 :هرعش نم هب لثمتي امهو ،ع انقلا هتمزالم ةرثكل عق

 "نرقلاو سوقلا قاطأو هئانسأ ترغُث دق َئحلا ديلو َتيأر اذإ
 "انتم ًئحلا ءاسن هارت نأ نم هتروُحل ارتس يحتسي دق :تلقو

 "نبغ دقف يوري الو يمري سيلو ن فتك الو قر يف طخلا نسحا
 "انفأ دقو نبا نم كنبال فأ لقو هابأ هيف ملف اديدش ًاتُع
 "انق هَئَل اذإ ديلولا نإ هنّكلُبام ْمهفَي كَديلو "

 )٦٨( قاقتشالا ٣٦٧.

 )٦٩( قاقتشالا ٣٦٦.

 ناغألا فو ،ريمُع نب دمع ٧٣٩/٢: ءارعشلاو رعشلا يف وهف همسا ف رداصملا تفلتخا )٧٠(

 نم ناك هنأل عنقلاب بقلو .ورمع نب دمح :لوصألا و ،ريمع نب رفظ نب دمحع ٨/١٧ ٠:

 .نيعلاب بيصأ ههجو نع فشك اذإ ناكف ،اهجو سانلا لمجأ

 :نرقلاو .هنانسأ تتبن :رغناو رغتاو ،عضاورلا هنانسأ تطقس :(ءاثلا مضب) مالغلا رغت )٧١(

 .(ناسللا) .لبنلاو فيسلا

 َيصلا ناتخ نم انوتخ :نتخ )٧٢(

 .فتكلا مظع وهو فتكلا يفو ،هيف بتكي قيقر دلج وهو :قرلا يف نوبتكي ىمادقلا ناك )٧٣(
 .هلقع صقنو هيأر فُعض :نفأ )٧٤(

 .هبعوتساو همهف :مالكلا نقل )٧٥(

- ٤٤٧ - 



 حدق مفو برعي هلرغأ

 هل سيل بولحلا نبلاك لوقلاو

 هل سيل لوقلا كاذكو هعرَض يف

 اذإ نيفدلا ءاًدلاك ءوسلا بحاصو

 هبحاص تاروَع نع ربخيو يدي

 هتريس تنكي اذإ ءوُس 1

 رذح ىلع هنم نكف كاذ شاع نإ

 :اضيأ لاقو

 مهيلع مدقلا دقحلا لمحأ الو

 ُمه نإو أعارس يرصن إ اوسيلو
 مهَموحل ترفو يمحل اولكأ نإو

 س و

 "نحل نإ هرُجزاو هقطنم كبجعي

 نبللا بلاحلا دري فيكو ر

 انسح وأ ناك احيبق ٌَر فوجلا ق

 "انهو انهاه يرجي مسحلا ي َضفراام

 انفَد لاص نم هدنع ىري امو

 انَرَح هتكرح نإو حامجلا مار

 « ه س

 ا٨٧انَتَج هل دهشن الف اموي تام وأ

 ادقحلا لمحي نم موقلا سيئر سيلف
 غ و ء 5 ِ

 اذش مهتيتا رصن لإ ينوع

 7 م تينب يدجَُم اومده نإو

 . س ٠ س

 ادج مهرس اميف مف تعلط

 "“دُمَح مُهبسكُت ءايشأ يق تنيادت

 .ملسأو مالسإلا كردأ . رعاشلا رذنملا نب سباع نب سيقلا ؤرما :مهنمو

 نؤوُسيام ىلإ ادحب اوعلط نإو

 امنإو يموق نيلاب ينريب

 .هءوسو هقطنم جاجوعا دارأ ،نانسألاو رجشلا ف عقي لاكأ :حدقلا )٧٦()

 ٠/٢ ٧٤: ءارعشلاو رعشلا يف تيبلا ةياور )٧٧(

 انهو انه يرجي دلبل يف َضفرام اذإ ءايلا ءادلاك ءوسلا بحاصو

 .لاس :ضفرا

 .ربقلا :ننجلاو ،دوجأ يهو ،ءارعشلاو رعشلا ةياور تبثأو ،انفك هل دهشت ال :لوصألا يف )٧٨(

 :اهنمو هموق اهيف بتاعي ،يدنكلا عنقملا رعش روهشم نم تايبألا )٧٩(

 ادج فلتخمل يمع ب نيبو يأ ب نيبو يب يذلا نإو

 .ةياورلا ف فالتخالا ضعب عم ١٧١/٣ (يزيربتلا حرش) مامت يبأ ةسامح يف يهو

- ٤٤٨ 



 برعلا عجشأ نم ةيتف يضغ ىلع ىقلأ ينتيل

 :هلوق هغلب نيح ريرج ىلع ةر يذلا دوسألا نب ديزي نب سابعلا :مهنمو

 باضغ مهلك َسانلا تبسح ميمت ونب كيلع تبضغ اذإ
 : [لاقن

 "اباش تاءوُسلا نم اهيف امو بيلك ىأر بارلا نأ ولو
 طهر وهو ،ميم نب ةانم ديز نب كلام نب ةلظنح نب عوبري نب بيلك ينب ديري

 .رعاشلا ريرج

 .ةدنك نب ةيواعم ونب تضقنا

 وجهيو ،رعاشلا يعارلا طهر ،ريغ يب اهيف وجهي ريرح ةديصق نم وه لوألا تيبلا )٨٠(
 :اهوأو قدزرفلا

 اباصأ دقل تبصأ نإ يلوقو باتعلاو لذاع موللا يلق

 :اهعلطم ةضيقنب قدزرفلا هيلع در دقو
 ابان ناثدحلا مظعأ ام اذإ ميت ب نيمصاعلا نبا انأ

 ءاجه هيف نأل ريرج ةديصق نم كلذك وه سيلو ،قدزرفلا ةضيقن نم سيل وهف اثلا تيبلا امأ

 .ريرج ىلع هيف دري ديزي نب سابعلا رعاشلل هنأ تحجر كلذلو _ ريرج موقل

 - - ٤٤٩



 ه ٠

 ي نكس نم لوُمف وهو ،ةدنك نب سرشأ نب نكسلا :لاقيو نوكسلا اّمأف

 ةبقعو ،بيبشو ،كلعس :مهو رفن ةنالث نوكسلا دلوف . )٨١) عضرلا

 ةش اح نب موثلك نب ةبيسيف 7 ؤ ونب : :ةدنك نب سرشأ نب نوكسلا نب بيبش يب نمف

 نب ورمع هنباو .ثيدح هلو ،ةيلهاجلا يف مهداس نم ناك ،موَس نب لئاو نب ورمع نب
 كبيج يب تيب مه موثلك نب ةَّسْبَق ونبو . اضيأ ةيلهاجلا ف مهداس دقو ح '“آ”ةبسيق

 ل ه ّ غ ٠ ّ َ - ُ م ٠.
 مهمأ بيجبو قدنك نب سرشا نب نوكسلا نب بيس نب سرشا دلو مه بيخ وبو

 نب ف٣)دلَج نب ةلع نب هبنم نب ءاهُر نب ميلس نب نابوث تنب بيحت يهو ،اهيلا اوبسن

 .ةدنك نب سرشأ دلو ىلع تبلغ جحذم

 تعمسو 8داّصلاب لاقي ي او ،نيسلاب لوكأملا بُسَقلاو رجشلا نم برض ةبسيقو

 ،هشبحأ ءيشلا شبح :مهلوق نم ةلاعف ةشابُحو .هيرَج توص عم اذإ ،ءالل بيسن

 ارش همسو كب تمواس اضاإ اموس هب موُس ًأ ءيشلا تمس ردصم موسو . هعجخ هتعمج اذإ

 لجرلاو 6(ماوُسلا يهور) لبإلا نم ةيعارلا يهو ةمئاسلا تماسو اموس هموس

 نب ةماسأ نب “”رفعج نب ةيواعم نب سمش دبع نب ةثراح نب ةريتف ونب :مهنمو

 فارشأ لاجر ةريتق ونبو ةدنك نب سرشأ نب نوكسلا نب بيلس نب سرشأ نبا لعس

 وهو ،ةيلهالا ف نوكسلا دئاق ناك ،ييجلا ةريتق نب ةنفَج :مهنم ناك ،ةدنك نم

 )٨١( قاقتشالا ٣٦٨.

 .(ب) يق وهو باوصلا تبثأو ،موثلك نب ورمع :(أ) ف )٨٢(

 .فيرحتلا اذه لإ افنآ تهبن دقو ،دلَج :باوصلاو دلاخ :لوصألا ف )٨٣(

 )٨٤( قاقتشالا ٣٦٩.

 مزح نبا ةرهمجو ١٢٢/١، نميلاو دعم بسن رظنا) .فيرحت وهو ،ىفعج :لوصألا يف )٨٥(
 ص ٤٢٩(.

- ٥٠ 



 يقو .ركب يبأ نب دمح لتق يذلا ةثراح نب ةريتق نب ةنفج نب جيَدُح نب ةيواعم دَج

 نم برض :ةرق نباو .ةرق ريغصت ةريفو . “”ركب يبأ نب دمحم هلتق يذلا :ةخسن

 نم :زحارلا لاق ،هنم ودييام لوأ :بيشلا ريتقو ،اهريماسم :عردلا ريتقو ،تاّيلا

 .ُريتقلا كل حال امدعب

 :رعاشلا لاق .رّتَقلا وهو ،ةرَبَعلا :ةرتفلاو ، ناخدلا وهو ،فورعم رانلا راتقو

 “"رَتقلا اهقوف ولعي نيفص يثب اومده دق رتَقلا نأكف ةنفَج اي

 . ٨١ 4ةرَق اهّقَحرَ)ا :ليزنتلا يو . )اومده دق ضوحلا نأكف :ةخسن يو

 .ةبادلا رهظيل ذخألا نسح ناك اذإ جرسلا كلذكو ،رتاق لجرو ةرتقلا مات لجرو

 . «“هّيمريل هيرق دحأل لام اذإ ،لجرلل لجرلا رّتقتو .داوس رطقلا لثم ،ةيحانلا :رتَقلاو

 :رعاشلا لاق .راطقألا :راتقألاو

 "راتقألا ىلع ةيعقُم ليخلاو
 .ريذبتلا دض :ريتقتلاو .مهيلع قّيض يأ ،هلهأ ىلع نالف رقو .يحاونلا ىلع يأ

 . “"”نفاوَص يأ ،اهيحاون ىلع يأ ،اهراتقأ ىلع :اهراتقأ ىلع :موق لاقو

 :لاقيو - ،لدنجلا ةموُد بحاص يحلا دبع نب كلما دبع نب رديكألا :مهنمو
 ءابق هيلعو ةنيدملا لخدو ا ينلا هلاصو ملسأ - لدنجلا ةمود بحاص نجلا دبع

 ربخ رظنا) .ركب يبأ نب دمح لتق يذلا وه جيدح نب ةيواعمف ،لوألا ربخلا وه باوصلا )٨٦(

 .(اهدعب امو ١٠٣/٥ يربطلا يف هلتقم

 ديبز يبأ ةمجرتو ٨٨٦(. ةبيتق نبال ريبكلا ناعملا :رظنا) ،يئاطلا ديبر وبأ وه تيبلا لئاق )٨١٧(

 ١٤٣/٤. بدألا ةنازخ فو ٣٠١/١. ءارعشلاو رعشلا يف

 )٨٨( قاقتشالا يف ديرد نبا ةياور ٣٧٠:

 .(ناسللا) .ضوحلا يي ءاملا بصم :ءازإلاو .اومده دق ضوحلا ءازإك ةنفجاي

 )٨٩( ةيآلا ،سبع ةروس ٤١.

 .فيرحت وهو ،لام اذإ :ناكم ،تام اذإ :لوصألا يف )٩٠(

 .ًاملعُم نكسُم بنجب هوأر تح :هردصو ٧٩، ص ،لطخألل رعشلا )٩١(
 .مئاوق ثالث ىلع مئاقلا ليخلا نم وهو :نفاص ج نفاوصو ٣٦٩ - ٣٧٠. قاقتشالا )٩٢(

- ٥١ 



 : ينلا محل لاقف كهنم نوملسلا بّجعتف ،يهلاب جوسنم ناكو ،ناَسَح هيخأ

 بتك ناكو . "اذه نم نسحأ ةّنلا يف ذاعُم نب دعس ليدانل ؟اذه نم نوبجعتأ))

 دهلا ضقنو ةقدصلا رديكأ عنم | هللا لوسر ضبق اًملف اباتك ي هللا لوسر هل

 وبأ بتكف ] “٨')لدنجلاا ةلو هامس ءانب ێتباو اهرب عضوم لإ لدنجلا ةمود نم جرخو

 ،“١٨هلتقف ،هيلإ راسف رديكأ لإ ريسي نأب رمتلا نب وهو ديلولا نب دلاخ لإ ركب

 هوخأو .هتنبا ةيواعم نب ديزي جوزتو ،مالسإلا ىلع كلملا دبع نب ثيرح هوخأ تبثو
 ءابطخ نم ملعت ناكو ،رابنألاو نميلا لهأ ءابطخ ملعأ هنإ لاقي كلملا دبع نب رشب

 مهئامسأ ريسمت ىرنسو ،}٨`»ة ردج نب ملسأو ةرم نب رمارُم نم [طخلا] ملعتو مرحلا

 تخأ ، ؤ"”برح تنب ءابهَّصلا جّوزتف ،ةكم ىلإ جرخ مث للا ءاش نإ ، اهعضاوم ي

 :رديكأو . ('٨ةكم لهأ نم لاجرو طخلا نايفس ابأ ملعو كبرح نب نايفس يأ

 اطقلاو ،داوس اهيف ةربع يهو ردكلا نم ةخسنل يفو .ةردكلا نم ،ردكأ ريغصت

 يأ] هما نإ لاقيو ،رابنألا لهأل طخلا ملع لاقيو دوُس طقن هرهظ يف نوكي :يركلا

 و ٤٥/٧ يراخبلا حيحص رظنا) .ذاعم نب دعس ليدانم اهيف ركذي ثيدح نم رثكأ ةث )٩٣(

 ٣٧٢. قاقتشالاو ١٠٩/٣، يربطلا يف هربخ رظناو ۔٧/٠٢٢ و ٤/ ٢٢٧

 هيف هتوخإو رديكأ بسنو .لدنجلا ةمودب ،لدنجلا ةمود ١٣٣/١: نميلاو دعم بسن ي )٩٤(

 نب ةوالخ نب ةيواعم نب ثراحلا نب ايعأ نب يحلا دبع نب كلملا دبع ونب ثيرُخو رشبو رديكأ :وه

 .ةماكُش نب ةملس نب ةمابأ

 )٩٥( يربطلا يف ديلولا نب دلاخ دي ىلع هلتقمو رديكأ دادترا ربخ ٣٧٨/٣.

 ناكو ،رابنألا لهأ اذه انطخ ملع يذلا كلملا دبع نب رشب هوخأو ٣٧٢: قاقتشالا ف )٩٦(

 ريسفت ىرنسو ،ةرّرَج نب ملسأو ،ةورق نب رمارم نم هملعتو ;مرضحلا :(طخلا مسا يأ) هما

 نب يقرشلا نعو ،ةردج نب رماع هباوص :اهنيع ةحفصلا ةيشاح يف ءاجو .اهعضاوم يف مهئامسأ
 طخا ملعت أ رشب نأ ٤٩٢ مزح نبا ةرهمج يفو .ةردج نب ةملس اذه انطخج بتك نم لوأ :يماطخلا

 .ءابهصلا جوزتف ،ةكم لإ ىتأ نغ ،ةريحلاب

 .برح تنب ءابهضلا ٣٧٢: قاقتشالا ق )٩١٧(

 )٩٨( قاقتشالا ٣٧٢.

- ٤٥٢ 



 .ةردَج نب ملسأو ةَّرُم نب رمارُم نم طخلا مّلعت.ناكو مرا [طخلا

 نم لعاف :لتانو .ةنثغحج نب ديبل نب «"لتان نب ريمن نب نيصلا :نوكسلا نمو
 ،ناّيَلُصلا لوصأ :نثْمحلاو ۔لتتناو لتنتساو مهنيب نم جرخ اذإ ،موقلا نيب لتن :مهلوق

 .رجشلا نم برض وهو

 "يرلا ةبقع نب ملسُم هفلختسا يذلا وهو ادّيس ناك اذه ريغن نب نيصلاو

 ديزي مايأ ةكمب هبراح و سيبلا نب هللا دبع برحل هفلختسا ناكو فرس ىعْدێ يذلا

 سابعلا نب هللا دبع نب يلع عنم يذلا وهو .ةبعكلا تقرتحا هراصح يفو ،ةيواعم نب

 نب ديزيل ةعيبلاب مهذخأيو ،اهلهأ ضرتعي ،ةنيدملا ةبقع نب ملسم لخد نيح ،ةّرْلا موي
 سابعلا نب هللا دبع نب يلع الخ ام ،ةيواعم نبب ديزيل مهعيابو سانلا ذخأف ،ةيواعم

 ديزي يوت املف .اذه لبق هتّصفب انيتأ دقو يدنكلا م نوكسلا ريمن نب نيصحلا هعنم

 وهو ،ماشلا لإ ركاسعلاب ريبزلا نبا براحي "“[ناك يذلا] نيصلا جرخ ةيواعم نب

 ةيواعم نب ديزي توم دعب ،ماشلا لهأ فلتخا املف .مهخيشو ماشلا لهأ دّيس ذئموي

 لاقف ،نيصلا هيلع يأف .ديزي نب دلاخل دقعن انب رس :نوكسلا ةريبُه نب كلام هل لاق

 دقو .اهلثم يت انعقوتو ةأوَس يق عقت لازت ال هللاو كلإ .نيصُحاي ،كَيو :كلام هل

 مهلثم مهئانبأ نم رغاصألا ءالؤهو ، "ةدعق انيف اناك هنباو ةيواعم يأر تيأر

 فاخي يذلا رمألا غلبي ال للاوف هئود رمألا انل نوكي هنإف ،ديزي نب دلاخ كلمت يْمطأف

 لاو ال :لاقف نيصحلا نم سيآ كلام ناكو .ديري امب مكحيو ،رومألا مربي تح ،هنم

 ،كَحْيَو :هل لاق .هنامز لهأ لضفأ ناورّمةو لدبأ يصب أن نغو خيشب سانلا تأي ال

 ناسلو ٣٧١، قاقتشالاو ٤٢٩ مزح نبا ةرهمج يف امك ءءاتلاب هباوصو ،لئثان :لوصألا ف )٩٩(

 .(لتن) برعلا

 .فيرحت وهو ،زملا :لوصألا ف )١٠٠(
 .قايسلا اهيضتقي ةفاضإ )١٠١(

 وأ ةداق :لثم ىرخأ ةملك نع ةفرع اهلعلو ،امب دارملا ل حضتي م و ،لوصألا ق اذك )١٠٢(

 هو

 .هدع

 - ٤٥٢٣



 دق سيق نم تيب لهأ ناورم لهأل نإ ،كملح بهذ دقو ،لقعلا هئات ناسنإ كلإ

 ةقالعو ،كبوث ءاقن ىلع كلدسحيل اوكلم ول ،لاو ةدالولا ف مهيلع اوفّطعت

 اذه كرتأ ال لاو ،يلإ ،كنع انغَد :نيصحلا لاقف .َلظتستل ةرجشلا ىلعو ،كطوَّس

 لإ كوثعب دق مب نأكل لاو امأ :كلام هل لاقف .نايبصلا رمأ الو ،رمألا

 .ةعيض كلذ نيب اميف كلمم مث . ":"”مههيفَّس كيلع اولمعتساو مهروغُىصقأ

 لاتقل ،قارعلا ىلإ ريمن نب نبَصْلا ضعب ناورم نب كلملا دبع فلخا املف

 .مهيلع أ ريمأ دايز نب هللا ديبع ثعب غ ،ماشلا لهأ نم افلأ نيتس هعم ثعبو ێراتخللا

 هئاولب ةريزجلاب ميقم وهو ،يعازخلا درص نب ناميلس لتق لبق هللا ديبع هيلع مدقف

 نب ةللا ديبع ءاول اذه :اولاق ؟ءاوّللا اذه ام :لاق كلذ ىلإ نيصحلا رظن اّملف .هتيالوو

 نوثعب هللاو دقو ،ةريبُه نب كلام هللاو قدص دق :نيصحلا لاقف .كيلع أريمأ مدق .دايز

 وه لتقف .ةعيض ًالإ ًاكلاه نظأ الو ،مههيفَّس يلع اولمعتساو مهروغث ىصقأ لا
 لإ امهيسأرب ثعبو َيعَحّنلا رتشألا نب ميهاربإ امهلتق ،رزاخب اعيمج دايز نب هللا ديبعو

 يلع نب نيسلا نب يلع لا امهيسأر راتخملا ثعبو ك""فوع نب راتخلا ةزح
 ام يذلا هلل دمحلا :لاق امهيلإ رظنو غرف اًملف ،يلصي وهو هيلع الخدأف ،بلاط يبأ نب

 : يعازخلا يلع نب لبعد لوقي كلذ يقو دايز نب هللا ديبع سأر ارأ تح تامأ

 ٢ رزاخب ًادايز ىتأ موي نيدلا انرأث ي

 .ئلع نب نيسحلا مدب دايز نب هللادايز نب رتشألا نب ميهاربإ لتق ديري

 .مهميئل :(ب) يف )١٠٣(
 هدئاق رتشألا نب ميهاربإ ناك يذلا راتخللاف ءأفنآ هتحلصأ دقو ،يخراتلا أطخلا اذه رركت )٤ ١٠(

 وهف فوع نب راتخللا امأ ،ةعيشلا نم ناكو ،قاحسإ وبأ هتينكو يفقثلا ديبع يبأ نب راتخملا وه
 .ةزمح وبأ هتينكو ،دمح نب ناورم مايأ ،ةيمأ خب ىلع راث يذلا يضابإلا

 دبع روتكدلا هققح يذلا لبعد ناويد يف سيل وهو ،نزولا لت برطضم تيبلا اذه )١٠٥(
 .رتشألا مركلا

- 0٥0٤ 



 :لوقي يذلا وهو ، ا :"رامح نب ديزي نب نوجلا : نوكسلا نمو

 فرتقم لك سانلا فرشتساو اوذفن دق كوللا تيأر ال

 :هريغ لاقو

 بسلا نادو افيلح لإ هبحاص نب ًَرَع نم راصو

 بطقلا ىلع ىحرلا ًرَجو علا لئابق لئاو نم ييحا
 فلح بلج نم لوأ دثرم نب ورمعو .ةدنك ىلإ نابيش فلح بلج نم لوأ وهو

 لجر :لاقي بعرش ىلإ بوسنلا رعاشلا يعرشلا نب كلام :مهنمو .ةدنك لإ لئاو

 بايث نم برض :ةّيعرشلاو ،ناسحلا لاوطلا مهو ، "ابعارّش :عمجلاو «بعرش
 :رعاشلا لاق ،نميلا

 بَعرَشُم ىمحلا نم هتوصو

 لايذألا اذ عرشلاو : "““[رعاشلا لاقا

 يي مهو رانلا حداق ونب :مهنمو . """“”بيطخا ةمرخُم نب ةلبج نب ميهاربإ :مهنمو

 لاد نم لعفن :لودو ،[ثراحلا نب] لوَُت ونب :مهنمو . اددع مه ،نابيش يب
 مغريام لعفت نأ يهو ةةمُغارلا نم لعافُ :مغارتو ;مغارُت :مهنمو . “'لوُي

 ةعقو نع ثيدلا ي ٩/٢ ٠ يرطلا نم حيحصتلاو ،فيحصت وهو ،دامح :لوصألا ي )١٠٦(

 .راق يذ

 .بيعارشلا ٣٧١: قاقتشالا يف (٠١ا٧)

 :همامتب تيبلا وأ ىشعألا وه رعاشلاو ٣٧١. قاقتشالا نم ةفاضإ )١٠٨(

 لايذألا اذ يعرشلاو جيرض إلا ةيسكأ نضكري اياغّبلاو

 ٥٩(. ص ىشعألا ناويد)

 ةملسم ةنميم ىلع ناك ةلبج هوبأو روصنملل توم رضح ةمرخم نب ةلبج نب ميهاربإ يلو )١٠٩(

 ١١٥/١(. دعم بسن) .بلهملا نب ديزي لتق موي كلملا دبع نب

 ٣٧٢. قاقتشالا )١١٠(

 .قباسلا ردصملا )١١١(

 - ٤٥٥



 مقسلا :مهنمو . ؤ"'مهكرت هنأك ،هموق مغار :رجاه نَم نومسي اوناكو .كبحاص

 :مقلّسلاو .مورلا دالب لإ سيقلا ئرما عم جرخ نه ناك ،هللا دبع نب سوأ وهو

 . "رومألا ف يضاملا ردصلا ءيرجلا

 تبلغ ،ةميزُخ نب دسأ نب نادو نب ةبلعث نب كلام تنب ةرضاغ ونب :نوكسلا نمو

 نب نوكسلا نب بيبَش نب سرشأ يخأ ،نوكُسلا نب “'"بيبَش نب ةماكش دلو ىلع
 .ةدنك نب سرشأ

 و

 نب نب كلام نب نابوث تنب بيجُت يهو مهمأ بيجتو ،بيجت ونب :نوكسلا نمو

 بيبش نب سرشأ مسا ىلع تبلغ .جحذم نب دلَج نب ةلغ نب برَح نب هّبتُم نب ءاه

 بيبش نب سرشأ ناكو ...اهيلإ اوبسثف مهمأ يهو ةدنك نب سرشأ نب نوكسلا نب

 ابسنف ،سرشأ يبا دعسو ايدَع :هل تدلوف ،اهجوزت ةدنك نب سرشأ نب نوكسلا نب

 نب ةشابُح نب موثلك نب ةبَسِيق ونب بيجت تيبو ،بيحُت مه دعسو يدع دلوف .اهيلإ

 ورمع ناكو ،ةبسيق نب ورمع :مهنمو .هركذ مدقت دقو ، “'موَّس نب لئاو نب ورمع

 ،بكار هب رمف ،بعك نب ثراحلا ونب هرسأ نيح لوقي يذلا وهو ،ةيلهاجلا يف مهداس

 :لاقف ،هموق لإ لحرلا رًخؤم يف بتكف ةمكأ ىلع وهو
 لاجر نيمركألاب تراس ثيح الوسر كوللا ةدنك نغلب

 لاقث اياورلاو هنم اوردصاف الاجع سيمخلاب ريعلا اودر نأ

 ١١) »لاجسأ ال ىسلا ي اورثعاو الث قيقعلا لإ اوريس 2

 .قباسلا ردصملا )١١٦٢(

 .قباسلا ردصملا )١١٣(

 )١١٤( نميلاو دعم بسن نم تبثلاو ،بيبح :لوصألا يف ١٢١/١.

 ةشابخ نب موثلك نبا وهف ةبسيق بسن ١٢١/١ نميلاو دعم بسن يف يلكلا نبا لّصف )١١٥(

 .نيرعاش ةثراح هوخأو ةبسيق ناكو ،موس نب لئاو نب يلوَح نب رماع نب ماله نب ورمع نب

 لاحسألا .رئبلا :ىفسلا ،ةدازملاو اهيلع ىقتسي ةبادلا :ةيوار ج اياورلا .شيجلا :سيمخلا )١١٦(

 - ٥٦



 نب ةيواعمو ،جيدُح نب ةيواعم دج قريكق نب ةنثعج ذئموي نوكسلا دئاق ناكو

 .نيفص برح يق ةيواعم عم ناكو ،ركب يبأ نب دمحم لتق يذلا وه جيدح

 نب ةنفَج نب جيدُح نب ةيواعم وهو ،ناقع نب نامثع مايأ رخآ يف ةيقيرفإ لو دقو

 نب سرشأ نب دعس نب ةماسأ نب ّيفعُج نب ةيواعم نب سمش دبع نب ةثراح نب ةربق

 .ةدنك نب سرشأ نب نوكسلا نب بيبش

 ىلع لخد نم دحأ وهو ،ةربيف يب نم ، "ارشب نب باع نب ةنانك :مهنمو

 :ةبقع نب ديلولا لوقي هيفو ،دومَلاب هبرضو ،رادلا ف نامثع
 رصم نم ءاج يذلا يحا ليتق ةثالث دعب سانلا ًريح نإ الأ

 موسكي يبأ نم عنتما نم لوأ وهو ،دلاخ نب بارغ نيب ،ناطيسلا ونب :مهنمو
 وهو ،فيقث "ريع راجأ يذلا لقعألا يبأ نب كيرش تيب بيح نمو .يشبحلا
 اوكرت ةيواعم بب اورم اًملف .هتنانك نم امهس مهاطعأف ،نايبَّصلا عم ىعري مالغ

 كلذ غلبف .ةماسأ نب يفعُح نب ةيواعم خبب اوراجتساو .هنس رغصل هورقتحاو ،هراوج

 ي ام ذخأف ،لقعألا يبأ نب كيرَش لإ اوعجرف "امهعم ام ذخأف ،مهعبتف ،ةبسيق

 :يفقثلا كلذ يف لاقف . ")مهيلع هدرف ،ةبسيق يدي

 لقعألا يبأ نب كيرش تنأ يلتعي يذلا ريعلا بحاص اي

 لت مو دهعلا ضقنت م ةريج اه نأ كيرشل لق

 لهي مل ريخلا كابأ نإ ملاظ رئاج هيفس لوق
 , م

 رعاشلاو .لدجسو لاجسألا لجس عمج يي ركذتال ةغللا بتكو ةميظعلا ولدلا يهو لجس -ج

 .ةيانكلا بولسأب هتدحن لإ هموق وعدي انه
 نميلاو دعم بسنو ٣٩٣/٤، يربطلا يف همساو ،فيرحت وهو ظةناهك :لوصألا يف )١١٧(

 - ١٢٥/١ نميلاو دعم بسن :رظنا) فالخ هبسن يفو ، بانع نب رشب نب ةنانك ١/ ١٢٥:

 .اهدعب امو ٣٦٥/٤ يربطلا يف ،نافع نب نامثع لتق رابخأو ،نامثع ةلتق دحأ وهو ٢٧

 )١١٨( نميلاو دعم بسن باوصلاو ،فيرحت وهو ،رخب :لوصألا يف ١٢٢/١.

 .(ب) يف ام تبثأو حيحصلا فالح وهو ،هعم ام اوذخأف (أر) ف )١١٩(

 .قايسلا بساني ام تبثأف ،هيلع هَدرف ،ةبسيق يدي يف ام اوذخأف :لوصألا يف )١٢٠(
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 : كي رش ل اقو

 سئب مهنم كياكرلا نإ اهردصم ريغ يأب فيقث تلظ

 ١٢) )ودهزام

 نب ثراحلا نب ةملس نب ةعيبر نب هللا دبع نب ةعيبر وهو ةلازغلا نب ةعيبر :مهنمو
 :لوقي يذلا وهو ،دايإ نم ،نانق تنب ةلازغلا هُمَأ و .موس نب لئاو

 ""ااناوعأ اعدلا رثك اذإ اهو نزخت مل انمأ ةلازغلا نإ
 ۔. غ َ 7 7 . م
 اناوس لوزلا ؟ عيطتسي ام هفونى لك رعب لخ دسا

 اهم رمف ،يّضلا ورمع نب رارض نب رذنملا نب ناسح هتنبا ىس يذلا وه اذه ةعيبرو

 :كلذ ق لاقو مهيلع

 رارض بل دجام ةيده هَعَم تملع دق ،تيدهعأ دقل

 يراصتنا ةلابف نكأ نإو اريخ تيلوأ دقف رَكشأ نإف

 د وعشم نب دعس .مهنمو .ملسأو مالسإلا كردأ رعاشلا برضم نب ةّجُح :مهنمو

 :مهنمو .كلملا دبع نب ماشه ةيقيرفإ يلَو ،ةمادق نب ةبقع :مهنمو .هيقفلا ثدحلا

 . روصلللا رفعج يأل ةيقيرفإ لو ابرح نب نضسحلا

 ضعب ىلع اوبلغت اوناك دقو ،سلدنألاب ريثك ددع ملو ةيهاتع ونب :بيج نمو

 فيقث ريع راجأ نيح كيرش لوقي ١٢٢/١: نميلاو دعم بسن يقو .لوصألا ي اذك )١٢١(

 دملاو مؤللا اهنم فيكاعأرلا نإ اهردصُم ريغ ينأب فيقث تّظ

 اودرو امك يناريج منمأو اير مهدروأو اروط مهردصأل يإ

 دج الو يتم سوخم رجي مل ذإ اسند نكي مل اضرعو ارامذ يحأ

 اودقع يذلا لبحلا ةشئاع نيبو هتبسن فورعملا لقعألا يبأ نيب

 .حاشرلا يذ نب كلام نب ةشئاع وه ةشئاعو

 .(ج) يام تبثأ ،اناوع داغولا رثك اذإ اهو :(ب) و (ًأا) ق )١٢٢(

 - - 0٥٨



 . "ددع ام مهو ،اهروغُ
 رم نب هرم نب دسا ونب :مهنمو . ١ يفعج نب ةيواعم نب هوالخ ونب :مهنمو فح رب ةم .ب دسأ ونب :مهنمو . ٦٥" ےفعج :ب ةيواعم :ب ةوالَخ ,نب :مين

 ” 8 لً , ِ . . هد .دو ح ١,
 هللا دبع تنب ةكمرد :مهمأ يهو ظةكمرَد ێبب نوفرعي ةرم نب ةملُس ونبو .محعألا نب

 .مهيبأ مسا ىلع تبلغ ْ قرع نب ةرم نب دعس نب

 نب ىَدئْلجلا نب لبع نب دابع نب ديعس مأ :مهنم ريثك ددع نامكب نوكسلا نمو

 نب بيبش نب ناحيس نب نال نب ركب نب ةدابع تنب ةنييع اهمساو "يدزألا ريكتُسملا

 نب ةماكش نب ةعيبر نب حيلم نب كيتع نب ورمع نب ثراحلا نب دفار نب ربج نب ةملس
 ث . ٠ - . , ى ٠ - ن ّ ٠

 :مهنمو .عبرم نب روى وهو ةدنك نب نوكسلا : لاقيو نكسلا نب سرشأ نب بيبش

 ِ و - . . ّ 7

 . ناحيس يأ نب ركب نب ةماكش تنب ةفج اهعساو ،ىدنلجلا نب لبع نب دابع مأ

 كساكُسلا

 برض هنأك ،لجرلا كسكسَت :مهلوق نم وهف ،ةدنك نب سرشأ نب كساكُسلا امأو

 . ؤ"»ع َرضتلا نم

 نوطبو ،معجهو ،ردخ او ، مامضو ،تبعصو ،شادخ :كساكُسلا نوطب نمف . . أل ٠ ٤ ٠ ١٢١) . . ى ً . . ۔¡غ

 .كلذ نم لاعف وهو ،اًمَض همضأ ءيشلا ُتممض نم هقاقتشا :مامضو .هذه ىوس

 ةيهاتع نبل ركذ الو مهلزانمو مهماسنأو بيت ي رابخأ ٤٣٠ ةرهمجلا يف مزح نبا لّصف )١٢٣(

 .هيف

 ونب مهف ةوالح ونب امأ ،رفعج نب ةيواعم نب ةوالخ ١٢٢/١: نميلاو دعم بسن يف )١٢٤(

 ٤٢٩(. مزح نبا) .نوكسلا نب بيبش نب ةماكش نب ةمابأ نبا ةوالح

 ديعس ٢٢٨/٢: نميلاو دعم بسن ي ءاج .فيرحت وهو ،وينتسملا :(ب) يقو () يق اذك )١٢٥(
 . دوعسم نب ريكتسلملا نب ىدنلا ٠ًاضيأ هيفو ضىدنللا نب دبع نب ديز نب داع انبا ناميلسو

 :لاقف يعّبضلا سلَع نب بيسملا هحدم يذلا نامع بحاص

 روكذلا نم يشمي نم ريخ اي ريكتسُم نباي ىدنلج اي

 )١٢٦( قاقتشالا ٣٦٨.

 )١٢٧( قاقتشالا نم تبثاو ،ماصمص :لوصألا يف ٣٧٣.
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 .د

 لخد اذإ سألا ردخأ :موق نم وأ ةملظلا وهو ،ليللا ردخ نم امإ :ردخألاو

 شحولا ي راص ،ةّيلهاجلا ف ناك سرف :ردخألاو .ردخُمو رداخ وهف ،“"“ةمّجألا

 ركب وبأ لاق . مادقإلاو ةأرجلا يهو ةةمعجلم ا نم :معجهو .ةيردخألا ريمحلا هيلا ١ سف

 . ""“[ةرهمحجلا باتك ] ةيعابرلا ءامسألا هذه ريسفت انيصقتسا دقو :ديرد نب

 ٭ ٭ ٧

 س س و

 .ددأ نب ةرم نب ثراحلا نب ريفع نب عترم نب ديزي نبا وهف ءادُص امأو :ءادُّص

 .ملعأ هللاو ،عّئرُم نب روث وهو ،ةدنك نب ديزي نب ءادص وه لب :لاقيو

 تعمس مهلوق نم لاعف :ءادُصو .تاياورلا ضعب يف ،ديزي نب فرلا هنإ لاقيو

 نم كيلإ عجري يذلا توصلاف _ داصلا حتفب _ 1 امأو .هحايص يأ ،هعادُص

 . ""٠)داو وأ لبج

 ىلع مدق ناكو ،ءادُص لاجر نم ناكو ،ٹراخلا نب دايز :ديزي نب ءادُص نمف
 هنم برشي الف ، ""١قعَّر مهءام نأو مهرش اهنم ناك قلا رئبلا يف هلأسو ظ ىنلا

 انموي ىلإ مهؤام بف هرشبلا ين اهاقلأف ،تايَّصُح ه ينلا هاطعأف .تارورضلا يف لا

 قاقتشالا ف باوصلا ىلع وهو ،ةمجألا وه امنإ دسألا نيرعو ،ةمكألا :لوصألا يف )١٢٨(

 ٣٧٣.

 )١٢٩( قاقتشالا نم ةفاضإ ٣٧٣.

 ىلع ،لاوقألا ضعب يف ،ةدنك نم امنأ ىلع عضوملا اذه يف ءادص ةليبق فنصلا ركذ دقو )١٣٠(

 نوطب نم امهأ ٤٠٥ قاقتشالا يفف ،لوقلا اذه ديؤيام انيدل ةرفاوتلا باسنألا بتك يف دجأ مل نأ

 نب ديزيو مخض نطب ،ءادُص :ةلع نب برح نب ديزي دلو ٤١٣: مزح نبا ةرهمج يفو ،جحذم

 الف ،نالهك نب ديز نب بيرع نب بجشي نب ددأ نب كلام نب دلج لإ بستني ةلع نب برح

 نب ديزي ٣٠٥/١: نميلاو دعم بسن يف كلذكو .جحذم وه ددأ نب كلامف ،ةدنك ةليبقب هل ةلص

 ةياغ فو .برح نب ديزي نب بج ةوخإ مهو ،ءادّص وهو كدلج نب ةلع نب برح نبا ديزي

 .دلج نب ةلع نب برح نب ديزي نب ءادص ونب ٣١٤: ص يدنشقلقلل برعلا لئابق ةفرعم يف برألا

 (ناسللا) .حلملا ريثك :قاعز ماعط .ةرم :ةقعّز رئبو ،هبرش قاطي ال ظيلغ رم :قاعُر ءام )١٣١(
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 .كلذب نورختفي مهو ،اذه

 .ةدنك باسنأ تضقنا

 .ةدنك باسنأ ةرجش ةروص هذهو

 يدعم نب ليبحرش نب ديزي نب ورمع نب ريخلا وبأو . ةملس نب سيق نب رضُم

 روصقلا ورمع كلملا نب ثراحلا نب رجح نب سيقلا ؤرما . سيق نب هللا دبع نب برك

 نب ةيواعم نب ربكألا ثراحلا نب نيمركألا ةيواعم نب ورمع نب رارلا لكآ رجُح نب

 نب ثراحلا نب يدع نب ريفع نب عترم نب روث وهو . ةدنك نب ةيواعم نب عئرُم نب رو

 نب بجشي نب أبس نب نالهك نب ديز نب بيرَع نب ورمع نب عسيمحلا نب , ديز نب ددأ

 مرإ نب صوع نب داع نب دولخلا نب دولخأ نب شاو هللا ين ،دوُه نب ناطحق نب برع

 نب درايلا نب ،َا سيردإ وهو خونخأ نب خلشوتلا نب كَّمَل نب حون نب ماس نب

 نب سيق نب ثعشألا .بارتلا نب !ا مدآ نب ثيش نب شونأ نب نانيق نب ليئالهم

 نب رجح .رغصألا ثراحلا نب ةيواعم نب ةعيبر نب ةلبج نب ةبوثم نب برك يدعم

 ةيواعم نبا ورمع نب ناَّسَح نب رضخألا نب ليبحرش . دوسألا .يدع نب ربدألا يدع

 . سراك ونب قاتسرلا يع لهأ . بيبح يبأ نب كدزأ . رضاح . نامعنلا نب رجُح نب

 نب ملاظ نبا ةعيبر نب بهو نب نامعنلا نب مقرألا نب دعس نب دعس ونب اشرك لهأو

 دبع نب ليبحرش نب ديزي نب ورمع نب ريخلا وبأو . ةملس نب سيق نب رضمو . ورمع
 نب سيقلا ئرما نبا ءامسلا ءام نب نامعنلا نب رذنملا نب نامعنلا . برك يدعم نب هلل

 تيب لهأ . راغأ نبا ورمع نب ثراحلا نب ورمع نب ةعيبر نب رضن نب يدع نب ورمع

 رجح نب نعم ونب نويعلا لهأو . مدك لهأ ىصفأو . روس نب دوعسم نب ورمع لخن

 ىوزن دمَّس لهأو . ليلهملا ةلد ونب . كيتعلا نب نابيش ةفوكلا لهأ . ءامسلا ءام نب

 .ناحلم نب ورمع نب ديز نب هللا دبع نب رايس ونب
 ملسُم نب ةملس خيشلا فيلأت باسنألا باتك نم لوألا ةعطقلا وهو ،باتكلا ح

 .ةيناثلا ةعطقلا هولتتو ،لاعت هللا همحر ،يراحُصلا ىَيَوَعلا

 نم ةفاضإ هنأ ودبيو باتكلا ريغ نم لصف :أيام ةرابعلا هذه دعب ءاج :ةظحالم

- ٦١غ -



 باتك نم سيل هنأل لصفلا اذه تابثإ مدع تيأرف ،ةقرفتم رابخأ هيفو ،خاّسنلا دحأ

 كولمو رذنملا نب نامعنلا نعو دزألا ةليبق نع رابخأ لصفلا اذه يقو .يتوعلل باسنألا

 .راق يذ ةعقوو ديز نب يدعو ةريحلا

 ةعطقلا هللا ءاش نإ هولتير) :ةيتآلا ةرابعلا (أ) ةخسنلا ف لصفلا اذه دعب تءاجو

 دقو ، يراحصلا يتوعلا ملسم نب ةملس خيشلا فيلأت ،باسنألا باتك نم ةيناثلا

 ۔«(عطقنم اهرخآو اهلوأ ،باتكلا اذه يف دحاو دلج يف امهانعج

- ٤٦٢ -



 يبتوعلل باسنألا باتك تاعوضومل ليصفت تسرهف

 لوألا ءا

 ةحفصلا

 .قيقحتلا جهنمو فلؤملا ةمجرتو باسنألا ملع يف ةئطوت :ةمدقم ٢-_ ٥٤

 ملع ةيمهأو ،فلؤملا جهنمو باتكلا عوضوم نع :فلؤملا ةمدقم ٢

 .هملعت ىلع رضحلاو باسنألا

 تاومسلاو تيبلا عضومو ءاملاو حيرلا قلخ :قلخلا أدتبم ٩
 . ناجلاو ةكئاللاو ضرألاو

 نم مهقلخ - مهتيمست ببس :ةكئالملا رابخأ نم ءيش ركذ ١٢٣
 . ةفلتغ روص ي روهظلا ىلع مهتردق - رون

 هفيلكت - هناطلسو هكئاللاب هطابترا : هللا هنعل سيلبإ رابخأ ١٥

 هؤالتبا - ضرألا يف اودسفأ نيذلا نجلا ةبراحمب

 -هتيرذ - هتجوز - ناطيش ىلا هلوحتو هنايصعو

 .ةمايقلا موي ىلا هراظنإ

 - مومسلا ران نم مهقلخ - مهتيمست ببس : نجلا ركذ 5
 .ةوقلا بتارم يف مهجردت

 نيطلا نم هقلخ : هتصق نم ءيشو مالسلا هيلع مدآ قلخركذ ٠
 ًادسج ةنس نيعبرأ هؤاقب - توملا كلم هعمج ىذلا

 - هنم سيلبإو ةكئاللا فقوم - حور الب
 نم ءاوح قلخ - مدآ يف حورلا خفن - هتماخض
 سيلبإ ةياوغ - ةمرحملا ةرجشلا - رسيألا هعلض

 . ءاوحو مدآل

. 1 - . 
 مدآ لوزن : ضرألا لا ةنحلا نم ءاوحو مدا طوبه ركد ٢٦

ةعمل ا موي لئاضف - هلحب ءاوحو ،كدنما يفرش



٣٥ 

٣٨ 

٤١ 

١ ٤ 

٤٢ 

٤ 

٤٦ 
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 باقع - ضرألا ىلا طبهو مدآ هف قلخ يذلا

 - ءاوحب هؤاقل - مدآ ةبوت - ةيحلل هللا

 -هلوط هللا صقنأف مدأ ةماخض نم ةكئالملا يذأت

 اهلح يتلا ءايشألا - تيبلا لا مدآ جح

 ةيبرعلاب مآ ثدحت - ةنجلا نم هعم

 روثلا عم هراوح

 - هاخأ ليباق لتق - اهنيب فالخلا ببس : ليباهو ليباق ةصق

 مدأ نزح -هيخأ ةأوس يراوي فيك هملعي بارغلا

 . رعش نم هيلا بسنامو
 مدآ نب ثش ءانبأ ءاقب - مدآ ءانبأ ددع : مدآ دالوأ ركذ

 ّ مهادع نم ضارقناو

 . هيف نفد يذلا عضوملاو - اهشاع يتلا ةدملاو :مدآ ةافو

 . ةبعكلا ءانب هتداعإو هيبأ دعب دهعلا هتيالو : مدآ نب ٹثش

 .درايلا - لئالهم -شونأ - نانيق : مدآ دالوأ ةيقب

 هميلعتو هتلاسر (درايلا نب خونخأ وهو) : مالسلا هيلع سيردإ
 . اهشاع ىتلا ةدملاو -سانلل

 .كل هنبا مث سيردإ نب خلشوتم
 ةدم ةيدسجلا هتافصو هلمع : هلاسرلا هلح : مالسلا هيلع حون

 نأ هرمأ =- هبر لا هاوكش 7 هموقل هريذحت 7 هتايح

 تاقولخملا - ةنيفسلا ةفص - كلفلا عنصي
 ةنيفسلا ىلا ناطيشلا للست - هعم تبكر ىتلا

 _ حون نبا كاله -نافولطلا عوفو _

 ةنيفسلا فصو عبات - رهشأ ةتس نافوطلا رارمتسا
 ةثالثلا حون دالوأ نيب ضرألا ميسقت -

ب



 بارغلا ةصق - هعم نجانلاو هئانبأ ددع : حون دالوأ ركذ ٥٩

 ةم|حلاو

 طوقلاو طبقلا : هلسن نمو : هدلوو حون نب ماحركذ ٦١

 رعشلا دعج دوسأ لكو ، دنهلاو دنسلاو نادوسلاو
 حون ةروع فاشكنا ةفارخ -

 رزخلاو كرتلا نم اهلك مجاعألا : هدلوو حون نب ثفاي ركذ ٦٤

 . سرفلاو
 ءايبنألاو مرلاو سرافو بوعلا : هدلوو حون نب ماسركذ . ٦٧

 . رصمب ةنعارفلاو سانلا رايخو لسرلاو

 داعو دومث مهنمو فاقحألاب مهلوزن : هدلوو ماس نب مرإ ركذ ٦٩
 دج دوه نب ناطحق مهنم - داع موق -

 هلوزنو مرإ نب شامو - ةينميلاو برعلا

 لباب
 سيدجر مسطو سراف هئانبأ نم : ماس نب ذوال ركذ ٧٣

 دالب نكست سانسنلا يمست ةبيجع تاقولخغو

 . رابو

 هموقو دوه ةصق ٨٢
 عاطقنا - دوه هللا يبنل داع نايصع : داع موق ةصق ٨٤

 - ءاقستسالل ةكم لا مهدفو - مهنع رطلا

 مهركذت - ءانغلاو فزلاب مهتمهم نع مهلاغشنا

 ةرمدملا حيرلا هابتا - تيبلا دنع مهؤاعدو مهموقل
 دوه ةاجن - مهكاله ةيفيك - مهماوقأ لا

. دوه نب ناطحق مهنمو هعم نمأ نمو
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 رسنأ ةعبس رمع شاع ىذلا داع نب نامقل ةصق : داع دفو ركد

 .هرفكل زنع نب ليق كاله -
 لزانم - حلاص تافص : مالسلا هيلع حلاص هللا يبن ركذ

 - لابجلا نم مهتويب - مهرايعأ لوط - هموق
 ةقانلا رقاع دلوم نع يورت يتلا ةروطسألا

 يهن - موقلا كاله ةصق - -
 ةرعللالإ دومث رايد لوخد نع لوسرلا

 فيرعتلا - ةليصف ىلا بعش نم تسنلا تاحلطصم جردت

 مهأر نيذلا برعلا دادجأ - ةريشعلاب

 تاقبط لا ةدوع - هجارعم يف لوسرلا
 بللا

 ةعبرأ برعلا ءايبنأ - ناطحق نب برعيب يرعلا ناسللا طابترا

 . سيدجو مسط كاله ةصق

 . مهرجو قيلاعلا ركذ
 لضف نع ملسو هيلع هللا لص لوسرلا ثيدح يف درو ام

 . يرعلا ناسللاو برعلا

 ةباحصلاو لوسرلا ثيدح ي بسنلا ملع ةيمهأ يف دروام

 .برعلا لئاضف نع ىسرافلا عفقملا نبا ثيدح

 تعرفت يتلا ممألاو ةثالثلا حون ءانبأ : حون دلو بعشت باب

 ةداعإ - يوري ام ربثك يف فلؤملا كشو . مهنع

 داع دفو ةصق ركذ

 هيلع ميهاربإل رصاعللا مهرهشأ ةتس مهو ‘، ةدرانلا ركذ

. مالسلا



 ٤ - مهبعشتو حون ءانبأ ركذ ىلا ةدوع .

 ١١٢٤" حون دالوأ ءاسن ركذ ٠.

 ٨ - مهرجو تومرضحو ، برعي : مهو ناطحق ءانبأ ركذ
 ةيواعمو ذ هتابنو ذ ثراحلاو .

 ليعاسإ هدلوو ميهاربإ هلسن نمو حون نب ماس نب دشخفرأ ركذ ١٣٠
 . ميهاربإ تاجوز - مالسلا اهيلع

 . ميهاربإ ينبا بوقعيو فاحسإ ركذ ۔ ٣٤

 يأرو ،نانويلاو مورلا هيلا بسنيو - قاحسإ نب صيعلاركذ ٦-
 .كلذ ي هبنم نب بهو

 مف عمتجا نمو نينرقلا يذب نومسلاو ،ينانويلا ردنكسإلا - ٧

 .اهلك ضرألا كلم

 نع يورامو :باسُئلا هيف فلتخا امو باسنألا يف ءاجام ركذ . ١٤

 لبق ايف كشلا نم ءالعلاو ةباحصلاو لوسرلا
 . ناندع نب دعم

 ٢ ريح نم ةعبابتلا كولم ءاسأ .

 ١٤٢- ريج كولم ةربقم ةروطسأ .

 ٥ ١- رغصألا ثوغلا لئابت .

 ٦ - رمح كولم رباقم ةصق ىلا ةدوع .

 .فيس هنباو نزي وذ : ريح كولم نم -۔٥٠

 ١١ - مهلئابقو ربح مالعأ نم .

 ١٥٧ - (ةناندعلا) رازن نب ةعسر تس .

 ١٦٨ - - (ةعيبر نم ) لئاو نب ركب بسن .

١٧٤ - لئاو نب ركب نم) نابيش بسن (.
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 .اهزانمو ةعيبر راشتناربخ

 . رازن نب دايإ ربخ

 .ب اسنأل أ ة رجش

 ملسو هيلع هلبا ىلص يبنلا دمحم
 . ناندعو ناطحق قوف باسنألا يف كشلا

 . سرلا باحصأو ناومص نب ةلظنح

 .ناطحق نب برعي نب بجشي نب أبس بسن
 .نالهكو ريح نيب أبس كلم ميسقت

 . ريح نم ةعبابتلا كولم ددعو (عبت ينعم

 . أبس نب ريج باسنأ
 .ثوغلا لئابق

 . (ثوغلا نم) نيعر يذ لئابقو “ ثوغلا نب نامدر لئابق

 ةوعدل اباجتسا ناذللا ثراحلاو ميعن مهنمو-لالك دبع ونب

 .مالسإلا
 . هرابخأو ددس نب ثراحلا وهو شيئارلا : ةعبابتلا لوأ

 . شيئارلا نب رانلا يذ ةهربأ كلم

 .ةهربأ نب شيقيرفأ كلم

 . ليحارش نب داهدملا كلم

 . مالسلا هيلع ناميلس عم اهتصقو داهدحلا ةنبا سيقلب كلم

 . ق رمع نب معنل ١ رش ان كلم

 .شيقيرفأ نب شعري رمش كلم
. بركيمع نرقألا كلم
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 بركيمع نب نأشلا .وذ : ربكألا عبت كلم

 . ربكألا عبت نب بركيلك كلم
 قرشلا دالب هوزغ - برك يأ دعسألا :طسوألا عبت كلم

 هعاس - برثي هوزغو -نيصلا دودح ىتح
 هميظعتو ةبعكلل هتوسك - لوسرلا ةثعبب ةراشبلا
 هبس نع لوسرلا يهن - اش

 .دعسألا عبت نب نهاعم يذ ناسح كلم

 .دعسألا عبت نب ورمع كلم

 .ينيعرلا بوثم نب لالك دبع كلم

 .نهاعم يذ ناسح نب رغصألا عبت كلم

 . هعيلو هدلو كلم مث لالك دبع نب دثرم كلم

 .(بصتغم) رئانش يذ ةعيثخ كلم

 .دودخألا ةصق - ساون يذ كلم

 . نميلل شابحألا لالتحا

 دبعب هؤاقل -هل ريح لئابق يدصت - ةبعكلا وزغل ةهربأ جورخ
 ةازغلا كاله - مشاه نب بلطلا

 . ةرصنلا بلطي ىرسك لا نزي يذ نب فيس جورخ

 .هدنجو ةهربأ نب قورسمو هئافلحو فيس نيب لاتقلا

 . نزي نب فيس ةئتهم دوفولا مدقو ريمح ىلا كلملا ةدوع

 هيلع هللا لص دمع ةثعبب هرشبتو بلطملا دبعب فيس ءاقل
 .ملسو

 هدلو راشتناو -( ريح نم) حابصلا نب ةهربأ كلم

.لبو ملسأ مهنمو ، فاحلا نب ورمع نوطب
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 ةورعو ريثكو ليمج :قاشعلا ءارعشلا مهنمو ، ةرذع ريهاشم

 .ةعاضق نوطبو -مازح نب

 .«نينرقلا يذهب خيراتلا يف اوفرع نيذلا ةعبرألاو ،ريمح ةعبابت

 .ريح نم كوللا

 . رج باسنأ

 .هدلوو أبس نب نالهك ركذ

 . نالهك نب ديز نب ددأ نب ءيط رابخأ
 .ددأ نب ءىط دلو سن

 نب حامرطلا مهئارعش نم - دارجلا ريع : ءىط مالعأ نم

 رعاشلا يرتحبلاو - ميكح
 . (ءىط نم) نالوب ونب

 .(ءىط نم) ةليدج ونب

 .ةثالث مهو ،بلاعثلا : ءىط نوطب نم

 دلاخو ةريشعلا دعسو ، دارم مهنوطب نمو :جحذم باسنأ
 . سنعو

 هنأل) بركي دعم نب ورمع اهيف كراش ىتلا ةيسداقلا ةعقو ركذ

 .(جحذم نب ةريشعلا دعس نم

 دنواهن ، ءالولج : سرفلا عقاوم نع ثيدحلا لا دارطتسالا

 درجدزي ىرسك لتقمو - رتست حتفو

 -بثَّجو -۔بعص نب دوأ مهنمو ذ ةريشعلا لعس نوطب عبات

. نزامو -لمجو
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 نالجعلا ينب اجه يذلا يشاجنلا ةعيبر نب .رماع: رعاشلا

 يأ نب لع هدلج مث باطخلا نبا رمع هددهف
 رمخلا هبرشل بلاط

 هردق نم طح امدنع ةيواعم ىلع راث يذلا روعألا نب كيرش
 . ةيواعم هل رذتعاف

 رتشألا مهنمو ،(جحذم نم) ا عخنلا » مالعأ نم

 ميهاربإ هنباو ظ يعخنلا
 سنعو - بييت ءاهر :جحذم نوطب نم

 . نميلاب ةوبنلا ىعدم ىنعلا دوسألا ركذ

 . ةدنك مهنمو " (نالهك نم) ددأ نب ةرم باسنأ

 , مهكولم ركذ - ةدنك باسنأ
 ركذو -هيبأل رأثلا هتالواعو رجح نب سيقلا درما رعاشلا رابخأ

 . هيف ءالعلا ءارأو هرعشو هنوجعو هوه

 . هابأ دسأ ونب تلتق نيح سيقلا ءىرما ثيدح

 .ةربلا كلم ىلع هرصنتسي رصيق ىلا سيقلا ءىرما جورخ

 عوجرو رجح نب سيقلا ءىرما توم دعب ةدنك كولم فالتخا
 . سيق نب ثعشألا دج بركي دعم لا كلللا

 جاجحلا ىلع هجورخو ثعشألا نب دمح نب نمحرلا دبع ركذ
 . ةيمأ ينبو

 .ةدنك باسنأ ركذ لا عجر
 .( ةدنك نم) ةيواعم نب رغصألا ثراحلا نيب لئابق

 (ةدنك نم) ركألا ثراحلا نب ديز نب تباث ونب
 ةويح نب ءاجر -حيرش ىضاقلا : مالسإلا يف ةدنك مالعأ نم

 يراشلا ييحي نب هللا دبع -

 ةدنك نب سرشأ نب نوكسلا باسنأ

 .(نوكسلا نم ) بيجت ونب

9٣ ةع ة كساكسلا
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