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 ةمصاع اهجيوتت ماع يف ..اهقبع تايلخو ...ًءاعنص ءاهب نم
 .اهراونأ لالجو ..ةملكلا دجم ٌءافتحالا اذه ىتأي ..ةيبرعلا ةفاقثلل
 :.ةملكلا تباك ىناسنالا نعولا ديف
 ..تارادصإلا هذه يتأت يئانثتسالا ماعلا اذه تايلاعف سأر ىلعو
 لامجلاو خيراتلاو ةفاقثلل ًاعساش ٌءاضف ءاعنص جوتي ًاثدح

 ناشيورلا هللا دبع دلاخ موصل
 ةحايسلاو ةفاقثلا ريزو







 فلؤملا ةمدقم

 (ريمحو أبس ةراضحو ةلود خيرات يف ديدجلا) هتيّمس يذلا باتكلا اذه نإ

 تايطعمو ةيرثألا تابيقنثلا جئاتن نيب طبرلاو ثحبلا ىلإ دنتسي باتك لوأ وه
 ةيروشألاو ةيلبابلا صوصنلا نم تائملاو ةميدقلا ةينميلا سوقنلا نم فالآلا

 ةيمارآلاو ةيموسكألاو ةينامورلاو ةينانويلاو ةيبرعلا ةيخيراتلا رداصملاو ةينوعرفلاو
 .«ةئنس 4٠٠١ ربع ديلتلا يراضحلا نميلا خيرات» نع نيقيلا ءانبلا ميدقت يف

 ءاجرأ نم ديدعلا يف اهفشك مت يتلا ةيرئألا عقاوملاو تابيقنتلا ىلإ ًادانتساف

 ةيناسنإلا ةايحلا نأ نيبتي ةميدقلا ةيرجحلا كيتلويلابلا روصع ىلإ دوعت يتلاو نميلا
 ةئام نم رثكأ ذنم ىلإ دوعي يضاملا يف يعب نمز ذنم نميلا يف تلصاوتو تأدب
 برغ يف نوكسملا يويحلا زكرملا وه نميلا نأو «تضم ةنس فلأ نيرشعو
 «1طغع 1 0 رخأتملا وأ ىلعألا كيتلويلابلا رصع ىف اهلك ةقطنملاو ةيسآ

 ب .م .ق 0٠٠٠" ماع) نم دتمملا نمزلاب ءاملعلا هددحي يذلا آه 22136 10»

 ةيناملألا ةثعبلا تابيقنت ريراقتو جئاتن . كلذ نييبتل  ائيصقتسا دقو (.م .ق 0

 - ةيتيفوسلا ةثعبلاو - يلاخلا عبرلاو برأم يف - ةيكريمألا ةثعبلاو - نارهج يف -

 كلذ لكب ققحتيو  رامذو نالوخ يف - ةيلاطيإلا ةثعبلاو - جحلو تومرضح يف
 ؛«نامزلا كلذ لالخ نميلا نم ةعساو ءاجرأ ىف ةيناسنإلا ةايحلا راشتناب نيقيلا

 ةلاذنآ نويلا ةاكفر نإ ةيوعلاو ةيقانلا ةيقيمرافلا نقاسدلاب تللذ طلو وش ميقف
 صنقلا ةايح نم اولقتنا دقو «نييماسلا ةبراعلا برعلا ءامدق نم ىلوألا ةمألا مه

 تاعمجتلاو ىرقلاو ةيشاملا ةيبرتو ةعارزلاو ةحالفلا ىلإ فوهكلاو ديصلاو
 1:٠١ ماع لئم ةيساسأ ةفصبو - داليملا لبق رشاعلا فلألا دئم ةيعارزال ةيناكسلا

 دامع يه ةعارزلا نأ امبو ؛ديلتلا يراضحلا نميلا خيرات كلذب أدبف - .م .ق
 يف ةيناسنإلا ةراضحلا اوسسؤم مه ءامدقلا نويناميلا برعلاف «ةميدقلا ةراضحلا

 ىلدأ دقو .ةيناسنإلا خيرات يف مدقألا ةراضحلا دهم وه نميلاو ءاهلحارم مدقأ

 ةنس ماه حيرصتب نيلرب يف يناملألا راثآلا دهعم سيئر رنخوب نومدأ روسيفوربلا
 دوجول ًارظن ةيرثألا ثاحبألل ةماهلا راطقألا نم نميلا نإ» :هيف لاق - م5
 يف ةيراضحلا زكارملا مدقأ نأ يضاملا يف انداقتعا ناكو ءاهيف ثاراضحلا مدقأ

 كن
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 زكارملا مدقأ نم نميلا نأ حضتا دقف نآلا امأ «نيدفارلا دالبو رصم يه ملاعلا
 .هأ .(ملعلا يف ةيراضحلا

 دقو .م .ق 46٠٠ 6560١٠ ماع ىلاوح ذنم نميلا يف مدقألا ةراضحلا ملاعم

 هيف ترشتناو تنوكت يذلا نمزلاو ىلوألا داع ةراضح رصع هنأب ًايناكس رصعلا

 لئابق ديحوت ىلإ الوصو - ةيبرعلا ةريزجلا بونج  نميلا ءاجرأ يف ناطحق لئابق
 . ناطحق بأ برعي ةماعزب نميلا قطانمو

 ذنم  ديدج روط ىلإ تلقتنا ةينميلا ةراضحلا نأ ةفداصملا ليبق نم سيلو

 يدودناسيلا روسيفوربلا هامس يذلا رصعلا أدب ثيح  داليملا لبق 20٠٠ ماع

 يف يزنوربلا يساحنلا رصعلا ةراضح» مساب ةيلاطيإلا ةيرثألا ةئعبلا سيئر تيرقيم
 لدتو -.م .ق٠١٠٠7-.م .ق 060٠١ ماع نم («ةيبرعلا ةريزجلا بونج

 لئاوأ روهظو سيسأت ىلع نميلاب رصعلا كلذل اهفاشتكا مت يتلا ةيرثآلا عقاوملا

 رخآ ناكم يأ لبق نميلا يف أدب نداعملاو زنوربلاو ساحنلا مادختسا نأ ىلع لدت
 خيراتلا يف دودسلا لئاوأ دييشت مت امك «.م .ق سماخلا فلألا ذنم «ملاعلا يف

 رهظو «تاناويحلا مادختساو ةيبرتو ةعارزلا ترهدزاو (داجنلا يداو كس)) اهنمو

 يناوألا ةعانص تروطتو «بوبحلا تاجتنم ليوحت تاودأل يعامجلا جاتنإلا

 يناوألا ةعانص تروطتو رجحلا نم ةريبك عطق اهمادختسا متو ؛ةيراخفلا

 كلت لكف :ةياعملاو ندملا ءانب يف رجحلا نم ةريبك عطق مادختسا متو ”ةيراكملا

 ةراضحو ةقطنم يأ لبق ةينميلا ةراضحلا يف اهمادختساو اهعارتخا مت ءايشالا

 يف ةلود لوأ مايقب يزنوربلا يساحنلا يراضحلا رصعلا كل انطبر دقو 0

 باتكلا اذه يف (ريمحو أبس ةراضحو ةلود خيرات يف ديدجلا) ملاعم نم نإ

 : يلاتلا نييبت
 ماع (بجشي نب أبس) كلملا ةماعزب نميلا ديحوت نع تماق أبس ةلود نإ - (أ)

 مسابو همسابو دالبلل ةمصاعك (أبس) ةنيدم ءانبب ماق ثيح .م .ق
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 لئابقلا نم ةجوم هيجوتب ماقو ءأبس مساب دالبلاو ةلودلا تيَمُّس أبس ةنيدم
 يف ثحبلابو ءرصمو ماشلاو نيدفارلا دالب ىلإ ةيناطحقلاو ةيماسلا ةينميلا
 تعقو  .م.ق ماع يف  لعفلاب هنأ نيبتي دالبلا كلت خيرات تاسارد

 دالب ىلإ ةيبرعلا ةريزجلا بونج نم ناعنكو نييروشألاو نييداكألا ةرجه
 دقو ءرصم ىلإ نميلا نم ةنعارفلا نييرصملا ءامدق ةرجهو ؛ماشلاو نيدفارلا
 ةقالعلا نع ةيلبابلا ةيداكألاو ةيرموسلا شوقنلاو كلذ نع نيقيلا ءانبلا انيصقتسا
 نع ةينوعرفلا ةيرصملا ضوقنلاو داليملا لبق ثلاثلا فلألا يف أبس ةلود عم
 ةراضحو ةلول لوألاو مدقألا رصعلا كلذ يف نميلا عم طباورلاو تاقالعلا

 كولم نع لئاوألا نيينميلا برعلا نيخرؤملا ءاملع هركذ امب كلذ انطبرو ءأبس
 .م .ق ثلاثلا فلألا رخاوأ ىلإ نميلاب رصعلا قاثاو رصعلا كلذ

 ةماعزب يناثلا اهرصع مدقألا ابس ةلود تلخد 0 اد تر

 دقو ءمدقألا ميظعلا برأم دس ىيناب وهو «لئاو نب سمش دبع أبس كلملا

 برأم دس تآشنمو عقوم يف نيلربب يناملألا راثآلا دهعم ةثعب تابيقنت تتبثأ

 دس تآشنم مدقأ نمز نإو .م .ق ثلاثلا فلألا ذنم ّيرلا ةينقت دوجو»
 ميظعلا دسلا ءانب نأ دكؤي كلذو ؛داليملا لبق ماع ىلإ دوعي برأم

 ضوقنلا انيصقتسا دقو «لئاو نب سمش دبع أبس دهع يف ناك برأمب مدقألا

 بونج نم ةريبك ةيرشب ةجوم ءيجم دكؤت يتلا ةيرموسلاو ةيلبابلا تاساردلاو
 لئاو سمش دبع أبس كلملا هيجوتب ماشلاو نيدفارلا دالب ىلإ ةيبرعلا ةريزجلا
 مره ناكو ءماشلاو نيدفارلا دالب يف مهناطلس دعما نيا نزوروهألا مهو
 هتركذ دقو لئاو نب كسكسلا كاحضلا رصعلا كلذ يف أبس ةلود كولم

 نادمُع تيب ءانبب ماق يذلا وهو (لباب وأ بس كلم) بقلب لباب صوصن
 كلذكو .م . .ق رشع نماثلا نرقلا يف (ةرهزلا /راتشع) ةدابعل ًادبعم ءاعنصب
 مكح دقو (لبابو أبس كلم - طالت ميس ظاطلملا) كلملا: نصويصتلا تركت
 .مدقألا أبس ةلودل يناثلا رصعلا كلذ كولم رخآ وهو .م .ق 1747 ماع ىلإ

 سمش) كلملا ةماعزب ثلاثلا اهرصع مدقألا أبس ةراضحو ةلود تلخد مث  (ج)
 روشأو لباب صوصن هتركذ دقو (لباب كلم يبارومح) رصاعم (ًابس كلم داع
 ماع هدهع أدب دقو (نادلبلا عيمج كلم - نر أبس كلم ددآ سمش) ظفلب
 راطإ يف لبابل اكلم ناك يبارومح نأ» ىلع تاساردلا لدتو .م .ق 5
 صوصنلا تركذ كلذكو «- وترأ  أبس كلم داع سمشل ايلعلا ةيكولملا
 برعلا نوخرؤملا ركذ يذلا وهو (داع سمش نب دادش) كلملا ةيلبابلا
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 مكح أدب ٍدئدنعو ءرصمو ماشلاو سرافو قارعلا ىلإ ازغ هنأ لئاوألا

 تاذ مرإ» ةنيدم ءانبب داع سمش نب دادش كلملا ماقو ءرصمل (سوسكهلا)
 ةدعب مكح مث ءاهنع نيقيلا أبنلا انيصقتسا دقو «نآرقلا يف ةروكذملا «دامعلا

 (داع سمش نب نامقل) وهو  ليلكإلا يف امك  ؛طاطلملا نب داع نب نامقل»

 بحاص وهو (ددأ سمش نب نامقد) ظفلب روشآو لباب صوصن هتركذ دقو

 ركذو «مدقألا ميظعلا برأم دس يف تآشنم ءانبب ماقو «ةعبسلا روسنلا

 ةراغم يف هنفد مت تام امل داع نب نامقل كلملا نإ ليلكإلا يف ينادمهلا

 ةدع ىلع (مابشب سارغلا لبج سووان) يف روعثلا مت دقو .مابش لبجب

  ادنلوهب يئايزيفلا ربتخمال يف اهنم تائيع صحف مت ةينمي تاءايموم
 (.م .ق 5/36 )١54  ماع ىلإ اهمدقأ نمز ةدوع حضتاو ١5 نوبركلاب

 مدقألا ابس ةلودل ثلاثلا رصعلا كلذ ىهتنا دقو داليملا لبق ثلاثلا فلألاب

 .داليملا لبق رشع سماخلا نرقلا لئاوأب

 اذه يف (ريمحو أبس ةراضحو ةلود خيرات يف ديدجلا) ملاعم زربأ نمو

 : هنإو ايلا تر ةعبابتلا نميلا كولم) خيرات نييبت باتكلا

 روصع تأدب  .م .ق ١47١ ماع  داليملا لبق رشع سماخلا نرقلا يف  (أ)

 لوأ وهو «أبس كلم شئارلا ثراحلا» ةماعزب نييريمحلا ةعبابتلا أبس كولم
 تومرضح كلذ يف امب نميلا لك مهمكح لمش نيذلا ةعبابتلا كولملا
 «نميلا كولم ةعبابتلا»  نودلخ نبا لاق امكو هنأ ْذِإ ءنامّع رافظو ةرهملاو

 رحشلاو نميلا كلمي ىتح ْاَعّبُت مهنم كلملا نوّمسي اونوكي ملو . عّبُت مهدحاو
 اعبت ىمسُي ال نميلا كلم ناك» هنأ برعلا ناسل ىف ءاجو 2«. . تومرضحو

 ىهيققاي دمحم د لاق امكو_ ثيحب ةريمجو ابسو تومرضح كلمي ىتح
 «نميلا ديحوت اوققح نيذلا كئلوأ ريسافتلا فالتخا ىلع مهف ةعبابتلا امأ . .»

 يف يريمحلا ناوشن لاقو .نميلا ءاجرأ لك مهمكح لمش نيذلا يلاتلابو

 يراصنألا ريشب نب نامعنلا لاق . .ًاعِبُت نوعبس مهو ٠.. :مولعلا سمش

 مجاعألا اهنم جرخلاب اهل تعاطأ اعَّبُت نوعبس ناطحق ينب نيممانل

 : يباهشلا حلطلا يبأ نب قلاخلا دبع لاقو

 ةزحبت امورك يه اس اذ[ اكن ومي [سن ايش دخت

 .(شئارلا ثراحلا نيخرؤملا نم قافتاب ةعبابتلا لوأو» نودلخ نبا لاق

 «ماشلاو سرافو نيدفارلا دالب ىلإ ةيجراخ تاوزغ هيجوتو ةدايقب شئارلا ماقو
 رشع عبارلاو رشع سماخلا نرقلا يف دالبلا كلت شوقنو تاسارد انيصقتسا دقو
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 صوصن يف شئارلا مسا ءاجو كلذ عوقو شوقنلاو تاساردلا دكؤت ثيح .م .ق
 كلم سمتوحت) شوقن تركذ كلذكو (وترأ  أبس كلم مشيرأ) ظفلب لبابو روشأ
 رشع سماخلا نرقلاب شئارلا دهع يف نميلا عم ةقيثولا تاقالعلا (ةينوعرفلا رصم
 دكؤيو (رصم كلم سمتوحت) ركذي شقن ىلع نميلا يف روثعلا متو «داليملا لبق
 : هنبا هلعب مكح دقو . شئارلا ثراحلا دهع يف رصمو نمبلا نيب ةقيثولا ةقالعلا

 نينرقلا وذ بعصلا) كلملا مث ءرافظ ةنيدم ىّنَب يذلا وهو (حانجلا وذ رّمش عّب)

 هدهع عئاقوو كلذ لئالد انركذ دقو نآرقلا يف روكذملا نينرقلا وذ وهو (أبس كلم

 رصعلا كلذ كولم ددع غلبيو (ةعبابتلا أبس كولم ةلودل مدقألا رصعلا) كلذب ديلتلا
 .داليملا لبق ١41١ - 177١ ماع نم اومكح كولم (0)

 وهو (شاير وذ ناراب) يناثلا شئارلا كلملا أبس ةعبابت شرع منست مث  (ب)
 ناك» هنأ ليلكإلا يف ينادمهلا نسحلا ركذ دقو «خيراتلا يف كولملا مظعأ

 درت ردو( تار ن1 ةياراا اجلا لش يسوم يتلا هع يل تكارلا
 يف رصم نم هموقب ىسوم جورخ ناك» هنأ ىلع تاساردلا تلد دقف حيحص

 كئََسْلا يفو - .2م ٠ 5 ماع يناثلا سيسمعر نوعرفال كلملا دهع رخآ

 ثكمو ( .م .ق ١١١١ ماع - سيسمعر نب حابتنرم هنبا دهع نم ةئلاثلا
 شئارلا) دهع ناك نمزلا كلذ يفو .ةنس نيعبرأ ءانيس ةيرب يف هموقو ىسوم

 0م .ق 177١-١١86 ماع ع نم) ةنس نيعبرأ مكح دقو (شاير وذ ناراب
 ةلودل ةيراجت تانطوتسم نيوكتل ةعساو ةيجراخ تاوزغ هيجوتو ةدايقب ماقو

 يفو دنهلا ىلإ اهقراشمو نيدفارلا دالب يف نييقنيفلاو نييمارألا اهئافلحو أبس
 خيراتو عئاقو انيصقتسا دقو ءرصمو نانويلاو صربقو ىرغصلا ةيسآو ماشلا

 كلم أبس كلم شاير وذ ناراب» مسا فلأتي ثيح نمزلا كلذ يف نادلبلا كلت

 يف اهيلع روثعملا لئاسرلاو صوصنلاو شوقنلا تارشع يف «ضرألا كولم
 مت امك ءرصمب ةنرامعلا راثآ يفو نانويلاب سيبيث يفو ماشلاو نيدفارلا دالب
 يف (نارب دبعم) نأ ودبيو «برأم يف همساب يفيلغوريه شقن ىلع روثعلا

 شروقن هب ةخرؤملا يئبسلا ميوقتلا نإو (شاير يذ ناراب) مساب يمس برأم

 دهع نم لوألا ماعلاب أدبي ةقحاللا روصعلا يف ةعبابتلا أبس كولم نم ديدعلا
 سا كمت ؛ ةدعب مكح دقو - 55 سا
 ةناكمنلا قذ ني ناعذألا وذو «شئارال يذ نب رانملا وذ مهو ءامظع
 ناعنك نب غيزامأ ةليبق قاس يذلا وهو شاير يذ نب رانملا يذ نب سيقيرفأو
 مهنكسأف يبرعلا برغملا دالب ىلإ ماشلاو نميلا نم ةيئبس ةيريمح لئابقو
 لبق رشع يناثلا نرقلا يف كلذو (سنوت يف) ةيقيرفإ ةنيدم ىنبو كانه
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 كلذ كولم قئاثوو عئاقوو «ءكلذ نع نيقيلا ءانبلا انيصقتسا دقو «داليملا

 وذو رانم وذو شاير وذ مهو ؛ةعبابتلا أبس كولمو ةلودل لوألا رصعلا»
 لبق ١١7١ ١١١١ نم ةئنس نيرشعو ةئام اومكح دقو سيقيرفأو راعذألا

 .داليملا

 أبس ةراضحو ةلود خيرات يف ديدجلا) عئاقوو ملاعم مهأو زربأ نمو
 : باتكلا أذه يف (ريمحو

 دتسملا شوقن ىف «نادير ىذو أبس كلم» بقل يرصع نأ تابثإو نييبت - ()

 هير نا رب ةساسلا اين كولمل هيلاقلا يسحلاو اغلا ويعمل انه ةةلمنلا
 لبق 311-680 :ماخع قفاوي ميوقعلل 17-26: .ءاع نم نيرضعلا
 كلذ يف لوألا ماعلا قفاويو يئبسلا ميوقتلا وه امنإ ميوقتلا كلذ نأل داليملا

 «شاير يذ ناراب شئارلا دهع ماوعأ لوأ وهو .م .ق١77١ ماع ميوقتلا

 كلملا ةمدقم بحاص» وه «لاهعمس نب راتو ىلع رمذ» ناك دقو

 سيقيرفإ دعب اكلم حبصأ مث «هثوعب دئاقو شئارلا نب رانم يذ نب سيقيرفأ
 دبعم) سيقلب مرحم نم شقن لوأ بحاص وهو سقيرفإ اكلم بحاص وهو
 لوأو (نادير يذو أبس كلم) بقل لمح نم لوأ وهو ء«برأم يف (ماوأ
 راثآو ءابنأ انيصقتسا دقو «ةعبابتلا أبس كولمو ةلودل ىناثلا رصعلا كولم

 ١7١ ماع نم ةرتفلا يف اومكح اكلم ١4 مهددعو رصعلا كلذ كولم شوقنو
 11٠١ نم وه كلذل قفاوملا حيحصلا نمزلاو يئابسلا عيوقتلل 7٠١
 .داليملا لبق

 ةنشا7 تيكمت نقو :رنهعلا قللذ كولم نما( ايم ةكلف سيقلب ):كتاكو: و( يو

 ةينميلا رداصملا هتركذ ام انيصقتسا دقو «م .ق 974 945 ماع نم

 سيقلب دهع نع ةينيصلاو ةينوعرفلا ةيرصملاو ةيموسكألاو ةيمارألاو ةيلبابلاو
 لبابو ةشبحلاو ةريزجلا لامشو نميلا لمشي اهذوفنو اهمكح ناكو أبس ةكلم
 ةكلملا اهنأل ةيناسنإلا خيرات يف ةكلم رهشأو مظعأ يهو ءماشلا ىلإ دتميو

 ةاروتلاو نآرقلا) ةثالثلا ةيوامسلا بتكلا اهركذ ىلع تعمجأ يتلا ةديحولا

 نيش ءاعر هعيير ماك ةسيس وت ايقييرات عدت اهقوعتا دقو ( لهنألا
 مكح دقو .عباسلا لصفلا يف 7١5( - 754 ص نم مث 796 ص نم) هحفص

 وهو «- لئاوألا برعلا نيخرؤملا ءاملعلا عامجإب  ورمع نب رساي اهدعب
 همكح دتما دقو ءدنسملا شوقن يف «نادير يذو أبس كلم قالصهُي رساي»

 يناثلا رصعلا) كلذ كولم نم رشع عبارلا وهو ءرصم بونجو ةشبحلا ىلإ
 .بئابسلا ميوقتلل ٠١١" ماع ىلإ مكح دقو (ةعبابتلا أبس كولمل
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 أبس كولمل ثلاثلا رصعلا» شوقنو خيرات  نماثلا لصفلا يف انيصقتسإ مث - (ج)
 رثكأ ىلع روثعلا مت 3 دقو (نادير يذو أبس كلم) بقل روصع ىيناث وهو ( ةعبابتلا

 ءاكلم (70) مهددعو رصعلا كلذ كولم دوهع نمو ءامسأب دنسم شقت ةثام نم

 يتلا ةلدألا تارشع لدتو يئابسلا ميوقتلل 7٠١-85" نم ةرتفلا يف اومكح
 لبق 856 30101 ا رعب تالا ارم يحتمل كمرلا نآب اهانذووأ

 يناثلا نيرصعلا يف ليصفتلاب كلم لك دهع شوقنو خيرات انركذ دقو «داليملا

 راثآو عئاقوو مهشوقنو مهخيرات نيّيبت قبسي ملو ؛ةعبابتلا أبس كولمل ثلاثلاو
 يذو أبس كلم معنهُي رساي» مهرخآ ناك دقو «باتك يأ يف ليصفتلاب مهدوهع

 نميلا نم ةريثك لئابقو فيثك شيجب راسو «ةعبابتلا كولملا ءامظع نم ؟نادير

 ةيراجتلا تائنطوتسملا نيوكت داعأو برغملاو رصم بونجو ةشبحلا ىلإ
 هب خرؤملا ماعلا ىلإ مكح دقو «نادلبلا كلت يف ةيراجتلا قرطلاو تاطحملاو

 ا و ل ا ا م ع

 ماع ربع الذل قكارعلا حولا نمزلاو يئابسلا ميوقتلل "85 ماع وهو أبس

 ينادمهلا اا هيدع يذلا نمزلا وهو داليملا لبق عساتلا نرقلا يف م.

 كلملل لئاوألا برعلا نيخرؤملا ءاملع رئاسو نودلخ نب ءاو يريمحلا ناوشنو
 (78) معني رساي ىلإ شاير يذ ناراب شئارلا نم كولملا ددع غلبيو « معني رساي
 . ةعبابتلا أبسو كولم نم اكلم

 :ًاضيأ باتكلا اذهب (ريمحو أبس ةراضحو ةلود خيرات يف ديدجلا» نمو

 شوقن يف 2تناميو تومرضحو نادير يذوب ايس كلما تقل نقع نأدن(1)

 بتكو تاسارد يف عاش دقو (ةعبابتلا بس كولمل جارلا نصعلا )وه جوملا

 اهتمصاع تناك يتلا ةيريمحلا ةلودلا كولم) مهنإ نيّيميداكألاو نيقرشتسملا

 شوقنلا هب قطنت ام فالخب كلذو (يداليملا عبارلا نرقلاب رافظ ةنيدم
 كلم)ب أدبت شوقنلا ىف : مهياقلأف بس كولم نم مهنأب راثآلاو عئاقولا هدكؤتو
 يف مهشوقن ىلع روثعلا متو برأم ةنيدم مهدوهع يف ةمصاعلا تناكو (ًابس

 يف اهبلغأ رشن متو ' ةيئابس شوقن يهو عابس ةمصاع برأمب سيقلب مرحم

 :(سيقلب مرحم نم ةيئابس شوقن) :ناونعب ماج تربلا ةعومجم باتك
 5363 عاج 12501121101215 1 هاج 1121132: 95

 نارب دبعم يف يناملألا راثآلا دهعم تاثعب تابيقنت تفشكو تتبث تتبثأ دقو

 راثآو نمز ةدوع سيقلب مرحمب روهشملا ماوأ دبعمو سيقلب شرعب روهشملا
 نر ىلا د يعل لبق بالا لاو رضا سلا فرقلا فسم رتل ىلإ يدل
 روثعملا ةعبابتلا ءابس كولم شوقنل حيحصلا نمزلا وه كلذو .م.ق سداسلا
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 تومرضحو ناديز يذو أبس كلم) بقل رصع شوقن اهنمو نيدبعملا يف اهيلع

 عساتلا نرقلا يف وه حيحصلا مهنمزو يئابسلا ميوقتلاب ةخرؤم مهشوقنو (تناميو
 .داليملا لبق نماثلا نرقلاو

 رصعلا كلذ كولم شوقنو خيرات  عساتلا لصفلا يف  انيصقتسا دقو - (ب)

 لك همكح لمش يذلا «شعرهُيرَّمش١ ميظعلا ميعزلا مهلوأ كولم ةعست مهو
 سراف دالبو روشأو لبابو مايخلا يف هتايار تفرفرو ةيبرعلا ةريزجلاو نميلا
 سراف ةكلممو ماشلل هتاحوتف - ةلماك اهاندروأ يتلا  دنسملا شوقن تلجسو

 ةيراجتلا حلاصملا نيمأتو ةيراجت تانطوتسم نيوكتل قرشملاب ةريثك نادلبو
 ىلإ تدتما ةعساو ءاجرأ يف نيّيقنيفلاو نيّينادلكلا نيّيمارألا اهئافلحو أبسل

 رحبلا لحاوسو رزجو ىرغصلا ةيسآو ماشلا لحاوس ىلإو ًاقرش تبتلاو دنهلا
 ةيمارآلاو ةيئميلا شوقنلا اندروأو انيصقتسا دقو ءايرغ طسوتملا ضيبألا

 يف كلذ دكؤت يتلا ةينانويلاو ةيروشآلاو ةيتاروتلا صوصنلاو تاساردلاو

 نيسمخ يف (شعرهي رمش ) ميكا ميعرلا كلذ دهعب صاخلا ثحبملا

 م ماد يذلا ةدهعل لماك قي وت لوأ وهو م َ 87 ص نم) ةحفص

 ماع قفاويو يئابسلا ميوقتلل ** 4 ماع وهو ةدهع شوقن رخآ هب خرؤملا ماعلا
 .م.ق١

 نيّيريمحلا ةعبابتلا أبس كولم نم كولم ةينامث هدعب مكحلا ىلع عباتت دقو
 ىلإ برك) مهرخآو ءمهدوهع راثآو شوقنو خيرات ركذ انيفوتسا دقو ؛ءامظعلا
 دقو (روشآ كلم بيرحنس) شوقن يف (أبس كلم ليإ برك) وهو (معنهي راتو
 .داليملا لبق نماثلا نرقلا رخاوأ يف م.قا/١٠ ماع ىلإ مكح

 سماخلا رصعلا ةراضحو كولم خيرات  رشاعلا لصفلا يف - انيصقتسا مث - (ج)
 أبس كلم بقل دنسملا شوقن يف نولمحي نيذلا مهنإو ةعبابتلا أبس كولمل

 كلذ يف لصألاو «تماهتو ًادوط مهبارعإو تنامُيو تومرضحو نادير يذو
 مظعأ «دعسأ برك وبأ» رصعلا كلذ كولم لوأ ناكو «أبس كلم» وه بقللا

 وترا  ابس كلم» بقلب ىونينو لباب شوقن هتركذ دقو ةعبابتلا أبس كولم
 ماقو داليملا لبق عباسلا نرقلا يف مكح هنإو «ةعبرألا ضرألا ناكرأ كلم

 لامشلاو قرشملا ءاجرأ ىلإ ةعساو تاحوتفو تاوزغ هيجوتو ةدايقب

 ايش ةلودل ةيراجتلا قرطلاو ةيراجتلا تانطوتسملا نيوكتو نيمأتل برغملاو

 يف دوصقملا عبت 5 وه لعسأ برك وبأو ءميدقلا ماعلا ءاجرأ يف اهئافلحو

 ناكو ["ا/ : ناحدلا] 4 هيث ا ه9 ٠ ميركلا نآرقلاب ىلاعت هللا لوق



 ١ فلؤملا ةمدقم 13

 نم لوأ وهو ًايبن ناك هنإ ءاملعلا ضعب لاقو فينحلا ديحوتلا نيدب ًائمؤم

 نم) لماك ثحبم يف هدهع ءابنأو شوقن ركذ ائيفوتسا دقو «ةبعكلا اسك
 ميعزلا كلذ دهع نع نيقيلا أبنلل نيّيبتو قيثوت لوأ وهو (5907 - 577 ص
 .داليملا لبق عباسلا نرقلا يف ميظعلا

 ءامظعلا نيّيريمحلا ةعبابتلا أبس كولم نم ةسمخ هدعب مكحلا ىلع عباتت دقو
 ناكو «مهدوهع شوقنو خيرات ركذ انيفوتساو انيصقتسا دقو ؛«نامزلا كلذ يف

 مرحم يف همساب هدنسم شقن ىلع روثعلا مت دقو (رفعي برك يدعم) مهرخآ

 يف - م.ق0894 ماع قفاويو يئابسلا ميوقتلل 57١ ماعب خرؤم وهو برأمب سيقلب

 رايهنإ عقوو ىمظعلا أبس ةلود تككفت هدهع يفو  داليملا لبق سداسلا نرقلا
 -م.قه١٠ ماع يلاوح يف لوألا مرعلا ليسو مدقألا ميظعلا برأم دس

 شئارلا ْدنم كولملا ددع غلبيو عداليملا لبق نسسداسلا نرقلا نم يناثلا فصنلاب

 ةيبلاغ مهو ةعبابتلا أبس كولم نم (07) رفعي برك يدعم ىلإ شاير يذ ناراب

 ةعبابت ةلود تهتنا (رفعي برك يدعم) دهع ءاهتنابو «نيعبسلا ةعبابتلا نميلا كولم
 .أبس يدايأ تقرفتو ىمظعلا أبس

 - كلذ كلذ دعب  (ريمحو أبس ةراضحو ةلود خيرات ديدجلا» ملاعم نمو

 ةلود روصع ءاهتنا دعب اهتريسم تفنأتسا نإ ثبل ام ةينميلا ةراضحلا نإ نيّيبت

 نميلا يف تماق ثيح مدقألا ميظعلا برأم دس رايهناو ىمظعلا ةعبابتلا ءابس كولم

 انيصقتسا دقو «نميلا نم ًاءزج اهنم لك مكح ةرصاعتم كلاممو ةلود سمخ

 ةينميلا ةلودلا روصع» ناونعب رشع يداحلا لصفلا يف اهراثآو اهشوقنو اهخيرات

 أبس براكم ةلودو ناسوأ ةلودو نابتق ةفلودو نيعم ةلود ىهو «ةطيسولا ةميدقلا

 لصألا يف مه نويناسوألاو نويئابتقلاو نويئيعملاف ءرهاعم ينبو تومرضح ةلودو
 ناسوأو نابتقو نيعم كلامم اهيق تماق ىتلا قطاتملا ثناكو ءأبس سوعش نم

 مث «ةعبابتلا أبس كولم روصع يف ىمظعلا أبس ةكلمم نم ًاءزج تومرضحو
 : يهو ةرصاعتم كلاممو ةلود سمخ ىلإ أبس يدايأو ةكلمم تقرفتو تككفت

 نيعم نأ ىلإ نوبهذي نيساردلاو نيقرشتسملا لئاوأ ناك دقو :نيعم ةلود  (أ)
 نيعم قطانم نأو كلذ أطخ تتبثأ شوقنلاو تاساردلا نكلو ءأبس نم مدقأ

 أيس ةكلمم رصع يفو ةعبابتلا أبس كولم روصع ىف أبس نم ًاءزج تناك
 ةماعزب نيعم ةكلمم نوينيعملا سسأ مث .م.ق سماخلا نرقلاب ةطيسولا

 .(تومرضحو نيعم) همكح لمشو (نيعم كلم ليإ قدص)

 -9١17ص) رشع يداحلا لصفلا نم لوألا ثحبملا يف انيفوتسا دقو
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 لوأ وهو «ليصفتلاب مهدوهعو اهكولم شوقنو اهكولمو نيعم ةلود خيرات 7

 ماع  اهتيادب ذنم اهشوقنو اهكولمو نيعم ةلودو ةراضحو خيراتل يليصفت قيثوت

 نم نيعم كولم سيلو «يداليملا يناثلا نرقلا رخآ يف اهتياهن ىلإ - م.
 .نميلا لك لمشي مل مهمكح نأل ةعبابتلا

 نابتق لئابقو قطانم تناك دقو :(م.ب'”"5 ٠٠١ -م.قده؟١5 نم) نابتق ةلود -(ب)

 ل ل ل يل
 .م.ق سماخلا نرقلا يف ذ (ةطيسولا ابس ةكلمم) مكح اهلمشو .م.ق0

 .(م.ق[* ماع نابتق كلم نايبذ بأ عدي) ةماعزب (نابتق ةكلمم) تماق مث

 «يبرعلا رحبلاو رمحألا رحبلا ىلإ (ريمح) نادير قطانم اهمكح لمشو

 لجي رهش) دهع ذنم (نيّيريمحلا نابتق كولم) رصع يف ًاريبك ًأوأش تغلبو
 خيرات نم ءزج وه نابتق خيراتف .م.ق5١١ ماع (نابتق كلم بجرهي

 يف اهكولمو نابتق ةراضحو ةلود خيرات انيصقتسا دقو «ريمحو أبس ةراضحو
 ةبقحلا تهتناو (9/لا/5 - 7/58ص) رشع يداحلا لصفلا نم ىناثلا ثحبملا

 .ةيداليم 7٠٠١ ماع نابتق كولمل ةريخألا

 قطانم تناك دقو :(م.ق5١١ -م.3ق١٠0 نم) ةيريمحلا ناسوأ ةلود د ( هج )

 رصع يف مث ةعبابتلا أبس كولم روصع يف أبس ةلود نم ًاءزج ناسوأ لئابقو

 سماخلا نرقلا يف (أبس كلم راتو ىلإ برك) ةماعزب ةطيسولا أبس ةكلمم
 70٠9 ةنس) يناثلا اهرصع يف ًاميظع ًاوأش ناسوأ ةكلمم تغلب دقو .م.ق

 خيراتف «نويريمح مهو اهكولم ليثامتو شوقن ياعب نوتغلا متو .(م.قا06
 كولمو ةراضحو خيرات انيصقتسا دقو «ريمحو ابس خيرات نم ءزج وه ناسوأ
 امد 1118 داع نانبرأ تيضنإو لماك تحبح و انوا

 لودلا ىدحإ يهو :(م.ببآ١٠56 م.قوا» خم) امس: تراكم ةلود (3)

 ماكح لمح دقو «ةعبابتلا أبس كولم روصع ةياهن دعب تماق يتلا سمخلا
 يذلا (أبس بركم فوني يلعهمس) مهنمو (أبس بركم) بقل لوألا اهرصع
 تلوحت مث .م.ق سماخلا نرقلا لئاوأ يف يناثلا ميدقلا برأم دس ءانبب ماق

 م.ق٠465 ماع  (أبس كلم راتو ىلإ برك) ةماعزب ةكلمم ىلإ (أبس ةيبركم)
 كا ىلع او نما 1 كلي دار طيقرلا اين كدرت نس كركر

 ةطيسولا أبس.ةكلمم تككفت مث نيعبسلا ةعبابتلا كولملا نم مهو كولم ةثالث

 عم اهتياهن ىتح سمخلا ةينمبلا لودلا نم ةدحاوك (أبس ةيبركم) تداعو
 .ةيداليم ٠٠١ ماع نابتقو نيعم
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 امهخيرات انيصقتسا لقو : ةيريمحلا رهاعم ىنب ةلودو تومرضح ةكلمم  (ه)

 -/6١8ص) رشع يداحلا لصفلا نم سماخلا ثحبملا يف امهكولم شوقنو

 ريمح ةعبابت ةلود يف تومرضح ءاوضناب تومرضح ةكلمم تهتناو 14
 «نابتقو «نيعم) ةينميلا لودلا كلت كولم ددع غلبيو «ةيداليم ماع

 نم رثكأ (رهاعم ينب ةلودو ءتومرضح كولمو ءأبس براكمو «ناسوأو
 ةعبابتلا كولملا نم اوسيلو ًاعيمج مهشوقنو مهخيرات انركذ دقو «كلم ةئام
 :نميلا لك لمشي.مل .ههمكح نآل

 كلذ دعب  (ريمحو أبس ةراضحو ةلود خيرات يف ديدجلا» ملاعم مهأ نمو

 لنم (ةعبابتلا ريمح كولمو ةيريمحلا ةلودلا) نع الوهجم ناك يذلا خيراتلا نيّيبت -

 : هنإو «يداليملا سداسلا نرقلا ىلإ يداليملا ثلاثلا نرقلا رخاوأ

 لك تدحو ىتلا ةيريمحلا ةلودلا تماق «نزي يذ ميرأ ناشلم» ةماعزب - (أ)

 وأ ميرأ ناشلم) ناكو (ةيداحتا ةيريمح ةلود) يف ةيعيبطلا نميلا ءاجرأ

 داق ميرأ ناشلم نأ (ريبكلا نادبع شقن) لجسُيو (ةيريمحلا ةلودلا ةعبابت

 ةلودلا يف نامُع زوافم ىلإ ةرهملا نم اهيلي امو تومرضح توضناف

 ىلإو أبرغ رمحألا رحبلا لحاسو ةماهت ىلإ تغلب تالمحلا نإو ةيريمحلا

 زاجحلاو دجن موخت ىلإ هشيبو ريسع يهو نميلا لامش ىلاعأ يف (ةارسلا)

 - شقنلا ىف ءاجو «ةيعيبطلا نميلا ءاجرأ لك ةلودلا تلمش كلذبو ءالامش

 هوءانبأ ىلوت امك ئلوت ميرأ ناشلم نإ»  هيقفاب دمحم .د ًاضيأ ركذ امكو
 هبش نم ةفلتخم ءاحنأ يف نميلا جراخ ةعساو تالالمح ةدايق هلعبو هعم

 نيرحبلاو ءدجن فارطأو «ةماميلاب فرعي ناك ام ىف ةصاخ «ةريزجلا

 نيب ءاجس ىلإ) تغلب تالمحلا نأ شقنلا ركذيو ميلا عساولا اهلولدمب

 ذوفنو مكح لمش كلذبو ( ماشلاب - ناسغ ضرأو  زاجحلاب  رازن ضرأ

 عّبُت خّود» هنإ نودلخ نبا ركذ دقو «ةيبرعلا ةريزجلا لك ةيريمحلا ةلودلا

 امل» هنإو (نْيَعُر يذ بوثم نب لالك دبع هتمدقم ىلع ناكو «برعلا ةريزج

 نب رارملا لك أرجح رازن لئابقو زاجحلا ىلع لمعتسا فارصنإلاب عّبت ّمَه

 وه دوصقملا عّبُت نأ ىلع ريبكلا نادبع شقنو نمزلا لديو «يدنكلا ورمع

 ةيريمحلا ةلودلل ةمصاع ءاعنص تحبصأ هدهع يفو .«نزي وذ ميرأ ناشلم»

 ينب /ىلوخو ليبحرش) هدعب مكح دقو ءءاعنصي نادمُغ رصق ةيلعت متو

 نيف وييحلا نادبع شقن نيودتب ماق يذلا ( برك يدعم ) هديفح مث (ناشلم
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 ٠١60 ماع قفاويو يريمحلا ميوقتلل 67١ ماع وهو شقنلا هب خرؤملا ماعلا

 . يداليملا عبارلا نرقلا طساوأ يف - ةيداليم

 يذلا ريمح كلم» وهو ؛نْيَعُر يذ لالك دبع» دهع عئاقو انيصقتسا مث  (ب)

 لوألا رصعلا كولم عبار نيعر وذ لالك دبع ناكو «ةيحيسملا ةنايدلا قنتعا

 : يريمحلا ناوشن لاق هيفو «ةيريمحلا ةلودلا ةعبابتل
 حاسملا رهاطلا حيسملا نيد ىلع يضاملا لالك دبع نيأ ْمأ

 هتركذ امو لئاوألا برعلا نوخرؤملا هركذ ام نيب طبرلا انل حاتأ دقو

 رداصملا تركذ يذلا ريمح كلم وه لالك دبع كلملا نأ نيّيبت ةينامورلا رداصملا

 كلملا ثعب» :هنإ سئانكلا خيرات نع غورتسوليف باتك يف ءاجو ةينامورلا
 لمحو ء«ريمح كلم ىلإ (سوليفويث) رابنألا بهارلا نيطنطسق نب سويسنطسق
 يف سوليفويث حجنو «ريمح كلم ىلإ سويسنطسق كلملا نم اياده سوليفويث
 يف اهادحإ سئ ةانك ثالث ءاتيب ماقو «ةيحيسملا ةئنايدلا قانتعاب ريمح كلم عانقإ

 يريمحلا كلملا كلذف م01 ماعو 65 ماع نيب ام كلذ ناكو  (رافظ ةنيدم

 لالك دبع كلملا ناك» هنإ لئاوألا برعلا نوخرؤملا ركذ دقو «لالك دبع وه

 نم هيلع دْفَو ناسغ نم لجر هيلإ هاعد يذلا ناكو :ىلوألا ةينارصنلا نيد: ىلع

 ةنايدلاب ريمح كلم لالُك دبع عنتقاف (سوليفويث ) بهارلا وه نوكيف - «ماشلا
 رافظ يف سئانك ثالث ديّيشتب ماقو ةيسيئر ةديقع اهلعجو اهب نمآو ةيحيسملا
 يف ةيحيسملا ةنايدلا رصع نع نيقيلا ءانبلا) انيصقتسا دقو «ءاعنصو نادبعو

 يف ةيديحوتلا ةيحيسملا ةنايدلا لئالدو خيراتل نيَيِبتَو قيثول لوأ وهو «نميلا

 لوألا رصعلا يف (لالك دبع) دعب مكح دقو «نميلا يف ةيريمحلا ةلودلا روصع
 عقوم نم (8) مقر شقنلا بحاص «بغليو نزي وذ ليرب» مهرخآ كولم ةثالث
 ميوقتلل 07١ ماع ىلإ ريمح ةعبابت ةلودل لوألا رصعلا كولم عباس وهو «قبني
 . ةيداليم 450 ماع قفاوملا يريمحلا

 ةعبابت ةلودل يناثلا رصعلا خيرات - رشع ثلاثلا لصفلا يف - انيصقتسا مث د -(ج)

 نم رصعلا كلذ يف ةعبابتلا ريمح كولم راثآاو شوقنو قئاثوو عئاقوو «ريمح
 ناكو «يداليم 258 556 ماع قفاوملا يريمحلا ميوقتلل 155 855٠9 ماع

 عّبت١ هيلي مث ؟يريمحلا ناميغ يذ نب ناسح عب رصعلا كلذ كولم لوأ

 نيبو هئنيب سانلا ذلخيو «ةيريمحلا ةلودلا ةعبابت مظعأ وهو (ناسح نب دعسأ

 ةعبابتلا أبس كولم نم دعسأ برك وبأ ناك دقو (أبس كلم دعسأ برك يبأ)
 ةلودلا كولم نم «ناسح نب دعسأ عبت» امئيب داليملا لبق عباسلا نرقلا يف
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 يراصنألا تباث نب ناسح لاق هيفو «يداليملا سماخلا نرقلا يف ةيريمحلا

 ٌرَهَفُي سيل خماش كلّمب مهاوح هفويس تحت سائلا ناك دعسأو

 يقع ُديِصلا اهفارشأ ترك اذ[ :انهلع ةئربلا فاوستأ غقاونت

 نب ناسح بت دهع يف ةيريمحلا ةلودلا ةمصاع يه ءاعنص ةنيدم تناكو

 دقو يريمحلا ناميغ يذ نب ناسح نب يناثلا دعسأ عَبُت دهعو ناميغ يذ

 (107 - 9156ص نم) ةحفص 4 يف عقي لماك ثحبم يف هدهع عئاقو انيصقتسا
 ةالال هاب ماع ع نم) ثادحألاب ةلفاح ةنس نيرشع ناسح نب دعسأ مكح دقو

 : يشيرقلا مناغ نب ةفيذح لاق هيفو (ةيداليم

 رصنلاب نطاوملا كلت يف ديؤي ةح ويرشع نماكلا أفق نحيتأو

 ةريحلا ةرامإ ىلإ (يدنكلا ورمع نب ثراحلا) هبئان مكحو همكح دتماو

 ناسحن نب دعسأ دعب مكحلا ىلع عباتت دقو «سراف كلم ذابق دهع يف قارعلاب

 (ندج وذ مخري ةعيحل) مهو «مهدوهع نمو مهئامسأب شوقن دجوت كولم ةعبرأ

 ماع قفاويو يريمحلا ميوقتلل 016 ماعب خرؤم شقن هلو (لمكي ليبحرش) مث
 هدعب مكح مث (ةيموسكألا رداصملا يف ريمح كلم ليبحرش) وهو .مم

 هلو (ريمح كلم سويفيمس) مساب ةينامورلا رداصملا هتركذ دقو ( عوشأ عفيمس)

 راسأ فسوي) هدعب مكح مث 2«م١٠0 ماع قفاوملا يريمح 570 ماعب خرؤم شقن
 هدهع ىهتناو ءرصعلا كلذ كولم سداس وهو مه50 6 ماع نم (ساون وذ

 دقو .ةيداليم 015 ماع نميلا لحاسل نامورلا نم موعدملا يموسكألا وزغلاب

 ةنامورلاو ةيوسكألا رذانضملاو ةكبلا ىئاوشلا وم ةدهف نض ميقنلا اعلا انيضتما
 ساون يذ فسوي ىلإ ميرأ ناشلم نم ةعبابتلا ريمح كولم ددع غلبيو «ةيمارآلاو

 مهبلغأ نأ نيّيبت فلس نيذلا نيعبسلا ةعبابتلا نميلا كولم نم مهو هاه اكل

 .ةعبابتلا أبس كولم روصع يف اوناك

 ةلودلا نأب عئاشلا نظلا باوص مدع  رشع عبارلا لصفلا يف - نيبتيو - (د)

 ماع ساون يذ ةياهنو نميلا لحاسل يموسكألا وزغلاب تهتنا ةيريمحلا
 ماعلا سفن يف لوألا يموسكألا وزغلا كلذ ىلع نوينميلا ىضق دقف .م06

 ةلودلا ةعبابتل ثلاثلا رصعلا) كولم لوأ وهو (عالكلا وذ عفيمَس ) ةماعزب

 يف  بارغلا نصح  ةيوام ةعلق عقوم يف دنسملا هشقن ركذيو (ةيريمحلا
 شابحألا ةدراطمب ريمح لئابقو ءاوذأ عم دراط هنأ  ةوبش لحاسب - انق ءانيم

 نابهرلاو (مورلا) رمُحلا هتداقو مهكلم اولتقو ريمح ضرأب نيذلا
 كلذو نميلا ىلإ اوداعو ةشبحلا لحاس ىلإ شابحألا اوبقعتو (ةسواسقلا)
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 ناكو .م575 قفاوملا يريمح 54١ ماع وهو شقنلا هب خرؤملا ماعلا يف

 كلم نميلا مكح ىلوت» :هنإ سويبوكورب ركذ دقو ةيحيسملاب نيدي عفيمُس
 ثعبا م0579 ماع يفو .عفيمس وهو (سويفمسيإ همسا رّيمَح ىراصن نم

 عفيمس كلملا مكح دقف .«ريمح كلم عفيمس ىلإ ًادفو مورلا كلم نايتسوج
 لماك ثحبم يف هدهع قئاثوو ءابنأ انيصقتسا دقو م01 5607 نم نميلا

 . م57 ماع نميلل يناثلا يموسكألا شبحلا وزغلاب هدع ىهتناو -

 ضعبل يموسكألا يشبحلا لالتحالاو وزغلاب ةيريمحلا ةلودلا هتنت مل مث
 بونج يف نزي يذ رفعي برك يدعم كيلمت مت دقف م0577 ماع نميلا قطانم
 ىف ةهربأو شابحألا براحو هتماعزب ةيريمحلا ةلودلا ترمتساف نميلا قرشو
 هنأب ترك يدعم ةفضر دسم دقن يف كلذ ركذ هاج. نميلا نم لكملا'مسقلا
 ديع) ءاننأ ايضقتسا دقو نمبلا نم يقرشلا فصنلا كلم يأ (نقرشم كلم)

 (نميلا نم قطانمل يموسكألا يشبحلا لالتحالا ةرتفو نزي يذ رفعي برك يدعم
 كيلمتو نزي يذ برك يدعم ةافو ىتح لماك ثحبم يف م٠017 57" ماع نم
 نزي يذ نب فيس داق مث نيلا نم لقتسملا مسقلا يف نزي يذ نب فيس هنبأ
 دقو مما” ماع شايع الا ىلع يعكر نمل ني لتصل مخل ير يرج
 ىذ نب فيس ناكو لماك ثحبم يف نزي يذ نب فيس دهع خيرات نييبت ,ت ائيفوتسا

 هنن لول ا.زيو5:7 ماج اقوي ينحت ةنضي نيريتع مكتوب ةعباشلا: نهيلا كولع زم ذو

 نب برك يدعم) هنبا هدعب مكح امنإو - ضعبلا نظي امك  هتافوب ةيريمحلا ةلودلا
 هلايتغاب هدهع ىهتناو  لماك ثحبم اضيأ هلو - (نينس عبرأ نزي يذ نب فيس
 ماقأ» :بهذلا جورم يف يدوعسملا لاق .كولملا رخآ وه ناكف م5 ماع

 «نينس عبرأ هكلم ناكو «نميلا ىلع اكلم نزي يذ نب فيس نب برك يدعم

 نيعستو ةئامو ةنس فالآ ةثالث اوكلم دقو «ناطحق نم نميلا كولم رخآ وهو

 نميلا كولم ينادمهلا نسحلا ركذ دقو - بجشي نب بس نمز نم ينعي - .«ةنس
 اوكلم ام عيمج نوكي» :لاقو نزي يذ نبا دهع ىلإ شئارلا دهع ذنم ةعبابتلا
 ل ا ول ا يدي نواتم كلا

 رقع نساختلا نزقلا ىف :نيعيسلا ةعبابشلا"لزأ .شئارلا تراخلا دهع ةياذب كنها ةدعلل
 يف م054 ماع نزي يذ نب فيس نب برك يدعم دهع ةياهن ىلإ داليملا لبق

 خيرات يف ةراضحو ةلود يأ لصاوتتو مدت ملو «يداليملا سداسلا نرقلا رخاوأ
 نمز ذنم ةينميلا تاراضحلاو ةلودلا اهيف تلصاوتو تماد يتلا ةدملا لثم ةيناسنإلا

 نب أبس نمز ذنم مث «داليملا لبق عساتلا فلألا يف ةيعارزلا ةراضحلاو داع
 ناكو 2 م4 ماع نزي يذ نبا دهع ةياهن ىلإ - م.ق”٠٠60 ماع - بجشي
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 يه تناكو ةيناسنإلا خيرات يف رفاولا اهماهسإ روصعلا كلت يف ةينميلا ةراضحلل
 ةعبابتلا اهكولم نم ريثكلا ناكو «ةديلتلا روصعلا ىف ةيبرعلا ةمألاو نميلا ةراضح

 ْ . ضرألا جات

 ٌسرْفلا ٌمكَحو نزي يذ نبا دعب تهتنا ةيريمحلا ةلودلا نأب نظلا عاش دقو

 ةيريمحلا ةلودلا تككفت امنإو ًاحيحص كلذ سيلو «مالسإلا روهظ ىتح نميلا

 كِلمُي مل نزي يذ نبا لتقم دعب - هيثم نبا ركذ امك  ثيح كلامم ةدع ىلإ

 رّيمج نم الجر مهيلع اوكلَم فالخم لك نأ ريغ مهسفنأ ىلع ًادحأ نوينميلا

 ةلودلا نأ وه ثدح يذلاف . 2 مالسإلاب هللا ىتأ ىتح فئاوطلا كولم لثم اوناكف

 ًاكولم لايقألا رابك حبصأ امنإو «دحاو كلم نميلل دعي ملو تككفت ةيريمحلا

 ملو «نزي يذ نب فيس نب ةعرُز كلملا مهنم ناكو مهفيلاخمو مهقطانم ىلع

 نب ةعرُز دهع» خيرات ريخألا ثحبملا نمضتيو «ءاعنص الإ سرفلا مكحي
 ىدحإ مهو - «مالسإلا روهظ ىتح نميلاب كولملا لايقألاو نزي يذ نب فيس
 دمحم يبنلاب اونمآو نميلا ءاجرأ مظعم نومكحي اوناكو ًاكلم رشع
 ني هللا لوسر ىلع مِدَق» ةيوبنلا ة ةريسلا يف ءاج امك ثيح مالسلا ةالصلا هيلع

 رجح نب ظفاحلا لاقو .«مهمالسإب نزي وذ ةعرُز هيلإ ثعبو ؛ريمح كولم باتك

 ريهاشم نم نزي يذ نب فيس نب ةعرُز) :ةباحصلا زيّيمت يف ةباصإلا باتك يف
 يذ نب فيس نب هعرُز ىلإ اباتك ٍةَي يبنلا بتك مث .هوَو يبنلا َبّناك ءكولملا
 نب ذاعم ثعب ِةِْكَي ىبنلا نأو يوبنلا باتكلا صن اندروأ دقو «ريمح كولمو نزي

 عالكلا وذ لايقألا كاولملا نم ناكو «نميلاب لامعلا عيمجل ًاريمأ يراصنألا لبج
 رخآ وهو رصمو ماشلل يمالسإلا يبرعلا ,حتفلا يف ريمح بئاتك دئاق يريمحلا
 .قفوملا هّللاو .باتكلا اذه يف نيّيريمحلا كولملا

 حرفلا نيسح دمحم





 لوألا لصفلا لح

 خيرات يف ديدجلا لخدم
 ريمحو أبس ةراضحو ةلود

 م. :ةءدد مدقألا ةينميلا تاراضحلا روصع)

 بناجألاو نييبوروألا نييراثآلاو نيقرشتسملا ءاملع تاسارد ةيادب ذنم

 ىلإ ميدقلا نميلا خيرات ميسقت داسو عاش ميدقلا نميلا تاراضحو لود خيراتل

 .تومرضحو ناسوأو نابتقو أبسو نيعم كلامم روصع :امهلوأ «نييسيئر نينمز
 نرقلا نوددحي نيقرشتسملا لئاوأ ناكو .ةيريمحلا ةلودلا رصع :امهيناثو

 كلذ نكلو . .أبس براكم ةلود مث نيعم ةيادبل ًانمز رشع عبارلاو نشغ نتماخلا

 ناك نأ دعي -هيقفاي دمحم :ذ ركذ امكو - ثينع ئشالج نأ فيل اام ديدحتلا

 ءاملعلا حبصأ داليملا لبق يناثلا فلألا رخاوأب نيعم ةيادب نوردقي ءاملعلا لئاوأ

 لبق 55٠١ ماعو 06٠ ماع نيب ام حوارتت ةيادبلا هذه نولعجي نورخأتملا

 ةكس ارش هقاك هع" ةناذنانأ قيبك دقف ةيساشأ ةقيفيو: .' '"ةةذلحنلا

 ةقرم فديو اسوار ناس لوقو اس مو اكو هلق هيا ذي ةكلذكو لم.

 عجري ال امبر ةيبرعلا ةريزجلا بونج ةراضح نإ :نيريب نيلكاج تلاق امك ثيحب
 وه ديدحتلا كلذ حبصأ دقو .«داليملا لبق سماخلا نرقلا نم دعبأ ىلإ اهخيرات

 ةينميلا ةراضحلاو أبس ةلود خيرات ةيادب نأب تاساردلاو بتكلا بلغأ يف دئاسلا

 نم دعبأ ىلإ عجري ال ميدقلا يراضحلا نميلا خيرات نأو .م.ق٠٠0 ةنس وه
 كلذ نم مدقأ نميلا خيرات امنيب ءريسي ِدمأب الإ .م.ق سماخلا نرقلا علطم

 :ةيمسلا فلاب

 ةسارد يف اهيف كش ال ًادوهج بناجألاو نوقرشتسملا ءاملعلا لذب دقل

 دح ىلإ تلصو ةميسج ءاطخأ يف اوعقو مهنكلو ميدقلا نميلا خيرات ميدقتو

 ةلدألا دوجو نم مغرلاب ديلتلا يراضحلا نميلا خيرات نم نينسلا فالآ طاقسإ

 سيقلب ببسب أابس لوح عساو لدج راث دقو ءاهيلع ةيخيراتلاو ةيراثآلا دهاوشلاو

 ؛داليملا لبق رشاعلا نرقلا ىف ناميلس ىبنلا ترازو ترصاع ىتلا أبس ةكلم

 .(كلذ دكؤي ديدج ليلد ؟ةيراتلا ىف ةقيعح انس ةكلب كناك لهذ :ناونعبو

 1١. 60 ص  هيقفاب دمحم .د  ميدقلا نميلا خيرات ()

 امل
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 هلهتسا لبماك نلوك يكريمألا بتاكلل ًاثحب ةيكريمألا زميات كرويوين ةديرج ترشن
 تاونسل لدجلا هلوح راد لاؤس ؟خيراتلا يف ةقيقح أبس ةكلم تناك له» :الئاق

 أبس ضرأ نأ نوررقي نييراثآلاو نييجولويكرألاو نيثحابلا ءاملعلا نإ . .ةليوط

 ًاناكم قيرغإلا ءامدق اهددح يتلاو ةيبرعلا ةريزجلا بونج يه ةاروتلا يف ةدراولا

 نطو املاطف اذهلو ءمهل ةرباغ داجمأ ىلع ةميظعلا اهراثآ ضعب دهشتو نييئبسلل

 ام نأ ديب .ةدوجوم تناك أبس ةكلم نأ ضرتفملا نمف ًادوجوم لاز ام أبس ةكلم
 يأ «داليملا لبق رشاعلا نرقلا يف مكح دق ناميلس نأ وه ةيضرفلا كلتب لخي

 نم نأ امك . .ةيئبسلا ةراضحلل ةفورعملا راثآلا مدقأ خيرات نم نورق ةثالث لبق

 ام أبس ةكلمب ناميلس ءاقل ةعقاو ةقيقح لوح كشلا نم الالظ تقلأ يتلا لماوعلا

 اهخيرات عجري ال امبر ةيبرعلا ةريزجلا بونج ةراضح نأب نيريب نيلكاج هتدروأ
  لبماك ركذ امك وهف ديدجلا ليلدلا امأ  «م.ق سماخلا نرقلا نم دعبأ ىلإ
 راثآلا ملاع ةسائرب ةيكريمأ راثآ ةثعب اهب تماق أبس ضرأ يف ةيرثأ تابيقنت جئاتنا
 هدقتعا امم مدقأ أبس نأب نهربي يذلا اينافلسنب ةعماج نم رواس سميج روتكدلا
 يداوب برأم ةقطنم يف راثآ ىلع ةيكريمألا ةيرثآلا ةثعبلا ترثع دقف .«ءاملعلا
 هنأ حضتا ثيح اكريمأ يف ينوبركلا عاعشإلاب اهنمز ديدحتو اهصحف متو ةبوجلا
 دوعي امبر ةيبشخ ةعطق اهنيب نمو داليملا لبق رشع ثلاثلا نرقلا ىلإ اهنمز دوعيلا

 .م.ق رشع سماخلا وأ رشع عبارلا نرقلا ىلإ يأ - رثكأ وأ نرقب كلذ لبق ىلإ اهنمز
 نأب ةلئاقلا ةركفلا مدهت ةيرثألا تافشتكملا هذه نإ :رواس سميج . د لوقيو -
 يف ميلشروأ ىلإ ةكلم لسرُت نأ نم ثدحأ تناك ةيبرعلا ةريزجلا بونج ةراضح
 1 تايولعلا ضعب وأ  ءاملعلا هذقتعا امم مدقأ أبس نأب نهربّتو : .ناميلس نمز

 عبارلاو رشع سماخلا نرقلا يف ةدوجوم تناك أبس ةلود نأب نهربت تافشتكملا كلتف
 ءاملعلا هددح يذلا .م.ق نيسماخلا نرقلا نم ةحس فلا ,لجق أ .م.ق رشع

 ىف أبس ةلود دوجو نكلو .ةينميلا ةراضحلاو أبس ةيادبل انمز بناجألاو نوقرشتسملا

 ةلدأ نييبتو عمجلو كلذ لبق أبس ةلود دوجو كاردإل بابلا حتفي لب «كلذ لبق

 ذنم  ةيبرعلا ةريزجلا بونج  نميلا عوبر يف أبس ةراضحو ةلود دوجو دهاوشو
 ةثالثب ناميلس ىبنلاو أبس ةكلم سيقلب نمز لبق ام ذنم يأ «داليملا لبق عبارلا فلألا
 دس تآشنمو عقوم يف ةيناملألا ةيرثألا تاثعبلا تابيقنت ترفسأ دقف «ةنس فالآ

 )١( زميات كرويوين - لبماك نلوك كلذ دكؤي ديدج ليلد ؟خيراتلا يف ةقيقح أبس ةكلم تناك له -
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 بقسوب يق نك د: امك قاع ثيح ةيمهألا ةغلاب جئاتنو قئاقح نع مدقألا ميظعلا برأم

 يداو يف ةيناملألا ةثعبلا هب تماق يذلا يرئثألا حسملا جئاتن ن1 هللا كنع محب

 فلألا ذنم يرلا ةينقتو ةراضح دوجو ىلع تلد دق برأم دس عقي ثيح هنذ

 تايسرت نإ :ةيناملألا ةيرئألا ةثعبلا وضع رئورب .د لاقو .داليملا لبق ثلاغلا

 فلألا فصتنم ىلإ دوعي ةنذ يداو يف يرلا م خيرات نأ ىلع لدن ىرلا لئاسو

 ةأشنم م948١ ةنس  ةيناملألا ةثعبلا تابيقنت تفشك» مث ''”«داليملا لبق ثلاثلا
 كلتو ؟') «داليملا لبق 7٠٠١ ةنس ىلإ اهئنمز دوعي ميدقلا ترام كسا اشتما نم

 سوالك ىناملألا ثحابلا لوقيو ءدسلا ىف هايملا نيزختل ةأشنم ىه ةأشنملا
 اذه تّحرأ 708617181 رئجاف ملاعلا لبق نم ةثيدحلا تاساردلا نإ لب» - نامبيش
 ترام دس نأ نعي امه: ''”(داليملا لبق فلاعلا فلآلا طساوأب ىئاملا ناوجلا
 تلقت لالا كاطع يرون ب ادوعيع ناك ييطعلا
 حرصلا» :هنأب برأم دس ةيناملألا ةيرثآلا ةثعبلا ريرقت فصو دقو (.م.قال٠٠٠ )
 جئاتن ترفسأ كلذكو ."”«نينسلا فالآ هتفيظو ءادأ يف رمتسا يذلا قالمعلا

 سارغلا لبج سووان يف اهيلع روثعلا مت يتلا ةيئبسلا ةينميلا تاءايموملا صحف
 نع ادنلوهب يدنلوهلا يئايزيفلا ربتخملا يف نوبركلا ةعشأب اهنم تانيع صحف متو
 ىلإ وعدت ةريثم جئاتن اهنإ) :الئاق يدنلوهلا يئايزيفلا ربتخملا ريدم اهفصو حجئات

 ىلإ دوعي ةيناثلا ءايموملا نمز» نأ اهمهأ نم .2*”«ةريثك تامولعمب حوبتو ةشهدلا
 ىلإ مدقألاو ىلوألا ءايموملا نمز دوعيو م. قو70  .م.ق١؟56 نم ةرتفلا
 هو هروب يله قلل لاو“ ١ ناليملا لبق 7746 07١ ماع نم ةرتفلا
 ثلاثلا فلآلا يفو داليملا لبق عبارلا فلألا ذنم أبس ةراضحو ةلود يف طينحتلا

 برأم دس يف يناملألا بيقنتلا جئاتنو تاءايموملاف ء«داليملا لبق يناثلا فلألاو

 لئالد يه (ديمح رجه) عقوم يفو برأمب ةبوجلا يداو يف ةيكريمألا تابيقنتلاو
 يفو داليملا لبق عبارلا فلألا ذنم ةدوجوم تناك أبس ةراضحو ةلود نأ ىلع

 ةلود ةيادبل حيحصلا نمزلا نأو «داليملا لبق لوألا فلألا ىتح ثلاثلا فلألا

 رجف قورشو ةيادب نكلو «داليملا لبق 56٠١ ةنس يلاوح وه أبس ةراضحو

 دلتا دبع كمحم فسوي .دا ةديدج تافشتكم - نطولا ةلجم + يناملألا راثآلا دهعم ريراقت )١(

 .م1984 وينوي ١١/ ةنسلا /ه ددعلا

 زكرم ةمجرت - "7ص - نامبيش سوالك - ةيبرعلا ةريزجلا بونج يف ةميدقلا كلامملا خيرات (؟)
 .م١١١5  تاساردلا

 .م19854 ١/6/ ددع  ءاعنص - ةروثلا ةفيحص - نيلربب يناملألا راثآلا دهعم تاطاشن ريرقت ()

 .م19484 /11 /77*  داحتالا ةلجم  يدنلوهلا يئايزيفلا ربتخملا ريرقت (؛)
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 ديلتلا نميلا خيرات ذختا دقف «نينسلا فالآب كلذ نم مدقأ نميلا يف ةراضحلا
 : يلاتلا راسملا

 نميلا يف مدقألا ةيناسنإلا ةايحلا ةنمزأ
 يف ةيناسنإلا ةايحلا رارمتساو ةيادب تدهش يتلا قطانملا مدقأ نم نميلا نإ

 ةقطنمو يبرعلا نطولا يف ةيناسنإلا ةايحلا دهم وه نميلا نإ لب ضرألا بكوك
 راثآلا ةثعب تاحوسمو تابيقنت ترفسأ دقف .اهعيمج ميدقلا ىندألا قرشلا

 مت ةيناسنإ اياقب ىلع روثعلا نع م1985 ةنس برأمب ةبوجلا يداو يف ةيكريمألا
 دقو «ةيكريمألا ةدحتملا تايالولاب اينيجرف ىف ١4 نوبركلا ةعشأب اهصحفو اهذخأ

 ١54/ خيراتب راثآلا ةئيه ىلإ صحفلا جئاتن نع ةلاسر ةيكريمألا ةيرثألا ةثعبلا تثعب
 :هصن يلي ام اهيف ءاج م5 /م

 لبق ام ىلإ دوعي ةبوجلا يداو يف اهيلع روثعملا ةيناسنإلا اياقبلا نمز نإ
 لبق ام ذنم ةقطنملا خيرات ةفرعمل ةغلاب ةيمهأ بستكتو .ةنس فلأ ةئامتس
 , 0( رضاحلا ىتحو ةنس فلأ ةئامسمخ

 ةدعو نوبير ةقطنمب ةيتيفوس ةيرثأ ةثعب اهب تماق تابيقنت ترفسأ كلذكو
 نع م1986 ١19417 ةنس جحل ةظفاحمو تومرضح ةظفاحمب فوهكو عقاوم
 ءاجو «كيتلويلابلا ةنمزأ يف مدقألا ينميلا ناسنإلا اهلمعتسا ةيرثأ ةناودأ هقينك

 :هصن يلي ام تومرضحب نوبير عقوم تافشتكم نع ةيتيفوسلا ةثعبلا ريرقت يف
 ىلع اوشاع سانلا نأب ساسألا نيقيلا انيطعي راثآلا هذه دوجو نإ.. »

 اهيلع انرثع ىتلا تاودألا ضعب نأ امك . .نآلا ىتحو ةنس نويلم ذنم نميلا ضرأ
 هدا علل ل رع لوأل دجوتو .ةفورعملا كيتلويلابلا ةنمزأ تاودأ مدقأ يه
 . "”«اهلك ةقطنملا يف لب

 اهيف بيقنتلاب تماق يتلا فوهكلاو عقاوملا يف ةيتيفوسلا ةثعبلا ترثع دقو
 رجحلا نم ةعونصم ةادأ )5٠0٠٠( ىلع علاضلاو جحلو تومرضح تاظفاحمب

 ءاج امك - ثيح (ريطاوس - سوؤف - طشاقم  ماهس  نيكاكس) اهبلغأ ناوصلاو

 .م1988 8/1١5/  ةيكريمألا ناسنإلا ةسارد ةثعب ةلاسر )١(

 - ميدقلا قرشلا خيرات + ١987 ربمتبس ١١8 ددعلا  ةمكحلا ةلجم - ةيتيفوسلا ةئعبلا ريرقت (0)
 .م98/8١  وكسوم  مدقتلا راد
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 روصعو ةنمزأ ةفاك ىلإ اهيلع روثعلا مت يتلا تاردألا دوعت»  ةثعبلا ريرقت يف

 نمز مث (.م.ق )56٠٠0  8٠٠١ ةميدقلا ةيرجحلا روصعلا يهو كيتلويلابلا
 ضرألا هذه ىلع اوشاع سانلا نأ ينعي اذهو (.م.ق 8٠٠١١ ٠٠٠١ كيتلوينلا
 . ''”(نآلا ىتحو ءاملعلا ىدل ةفورعملا ةنمزألا مدقأ ذنم مئاد لكشب

 ىلع روثعلا نع ةيسنرف ةيرثأ ةثعب اهب تماق حسم لامعأ ترفسأ» كلذكو

 «نينسلا نم فالآلا تائم لبق ناسنإلا اهلمعتسا علت لبج عقوم يف سوؤف ةدع
 ةئام ىلإ اهنمز دوعي  نميلا لامشب عقاوم ةدع يف  تاودأ ىلع ةثعبلا ترثع امك

 شاع دق ناسنإلا نأ ىلع  ةيناملألا  ةيرثألا ثاحبألا تلد» كلذكو .«ةنس فلأ

 امك . "تضم ةنس فلأ نيرشعو ةئام نم رثكأ ذنم نارهج عاق ةقطنم يف

 (رامذ) ادحلا نم قطانم يف ةيلاطيإو ةيناملأ ةيرثأ تاثعب ثاحبأو تابيقنت ترفسأ

 ةيرثأ تاودأ ىلع روثعلا نع (نالوخ) نيدح نيبو شورعألاو (ءاضيبلا) ةنسملاو

 نمزو (. موق 86117 5) طسوألا كيعلوبلابلا نسز:ىلإ هوهت
 ىلع لدتو (.م. ق )70:٠0- 8٠6٠0١ رخأتملا وأ ىلعألا يرجحلا كيتلويلابلا

 ةيرشبلا تاطاشنلا لك سرام نميلا ىف ةميدقلا ةيرجحلا روصعلا ناسنإ نأ»

 نميلا يف - كيتلويلابلا  ةيرجحلا روصعلا راثآ دوجوبو .كاذئيح ةدوجوملا
 روذج اهل سيلو ةدزوتسم ةينميلا ةراضحلا نأب نولدي نيذلا ضعبلا ةفسلف ضحدُت
 ناسنإلا نأ دكؤت اهريغو ادحلاو رامذو نالوخ يف ةفشتكملا عقاوملاف «ةيخيرات

 ." ”«ضرألا بكوك حطس ىلع ةايحلا تّبد نأ ذنم تأدب ةميدق روذج هل ينميلا

 «1© [7ممه+ 0: 116: رخأتملا وأ ىلعألا يرجحلا كيتلويلابلا رصع بستكيو

 ةيساسأ ةيمهأ (.م.ق )376٠٠5- 8٠٠٠١ نم ةرتفلاب ءاملعلا هددحي يذلاو طهلهم1غ0»

 يذلا يويحلا زكرملا وه نميلا ناك دقف «حون نافوط دعب ام رصع ابلاغ هنأل
 «رخأتملا ىلعألا كيتلويلابلا رصع ةيادب ذنم وأ «نافوطلا دعب ةايحلا سمش هيف تقرشأ

 نم ناك (.م.ق 80٠١ - .م.ق 0٠:٠٠" ماع نم) رصعلا كلذ لحارمو ةنمزأ لالخف

 : يلي ام (ةيبرعلا ةريزجلا بونج) نميلا يف ةيناسنإلا ةايحلا ةريسم ملاعم

 يف نييماسلا ةبراعلا برعلا نم ىلوألا ةقبطلا لئابقو رئاشع راشتناو ءوشن - ١

 )١( ددعلا  ةمكحلا ةلجم  ةيتيفوسلا ةئعبلا ريرقت ٠١8 ميدقلا قرشلا خيرات + 1947 ربمتبس -
 .م198/8  وكسوم  مدقتلا راد

 ددع  ةروثلا ةفيحص - ةفيلخ نامثع  ةيئميلا ةراضحلا راسم) لاقم + ةيسنرفلا ةثعبلا ريرقت ()
 مم

 .م1985 /8  ةروثلا ةفيحص ب راثآلا ةئيه . باطعلا فطل دمحأ  ةديدج. ةيرثأ عقاوم ()
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 دلونرأ) يملاعلا خرؤملا نع بيد هَّللا جرف لقن دقو .نميلا نم ةعساو ءاجرأ

 يه  ةيبرعلا ةريزجلا بونج اهنمو  ايسآ برغ ةقطنم نإ» :هلوق (يبنيوت
 يرخلا ىلا ةييمركتالاب !فورعملا موجلا ىف ةيسفرلا نفاعسلا لقكلا ةطقر
 برعلا مه رصعلا كلذ يف نميلا ناكسو .'!”ةميدقلا ملاعلا نم  نوكسملا
 (ةبراعلا برعلا نم ىلوألا ةقبطلا) نودلخ نبا مهام دقو نويماسلا ةبراعلا
 ةوق مهدشأو ةردق مهمظعأو حون موق دعب نم ممألا مدقأ ةمآلا هذه» :لاقو

 رابخأ نأل هانعمس اميف ةقيلخلا نم برعلا لايجأ لوأو ءضرألا يف ًاراثآو
 الإ اهسوردو باقحألا لواطعل اهيلع نعال عيسي مهلت ثم ةيضاخنا ةوزخلا

 برعلا ءالؤهو . .مهيلإ هللا يحوب ءايبنألا نع رثؤُي وأ باتكلا انيلع هصقي ام
 ةقلامعلاو ميمأو دومثو داع مهنم ةريثك بوعش - ىلوألا ةقبطلا يأ - ةبراعلا

 لهأ يّمّسو . .تافلسلاو روضحو تومرضحو مهرجو مخض دبعو ليبعو
 ليل :لاقُي امك ةّيبورعلا يف ةخاسرلا ىنعمب امإ ةبراعلا برعلا ليجلا كلذ

 دقو ءاهلايجأ لوأ تناك امب اهل ةعدتبملاو ةيبورعلل ةلعافلا ىنعمب امإو «ليلأ
 نيذلا لئاوألا ءامدقلا نميلا ناكس مه كئلوأف 7 ةذفابلا هترعلا نمت
 نب ماس ءانبأ ةيرذ نم اولسانت مهنأ خيراتلا بتكو لايجألا ةركاذ انل تظفح

 يف اهيلع روثعملا ىلعألا كيتلويلابلا رصعل ةيرثألا تاودألا لدتو «حون
 ورشتنا ةمألا كلت لئابقو رئاشع نأب نميلا نم ركذلا ةفلاس قطانملاو عقاوملا
 فاقحألاو يلاخلا عبّرلاو برأم اهنيب نم ةعساو ءاجرأ يف اوشاعو

 ىلإ نالوخو ادحلاو رامذو علاضلاو جحلو ءاضيبلاو هوبشو تومرضحو
 نودلخ نبا خيراتو ليلكإلا يف مهنم ةريثك لئابق مهو .ريسعو نارجنو ةماهت

 عةنئاقو «نارهو «ناراف نب برأمو ءرثاعو «ليبعو ءذوشأو «داع :لئابق

 ,ناددو «ةقلامعلاو ءدومثو ءمساجو ءمخض دبعو ءرباثأو ءناعئكو

 .رطم ينبو «تافلسلاو «ىلوألا روضحو

 فتاك ىلعألا كيتلويلابلا رصع يف كئلوأ نيمدقألا نميلا ناكس نإ

 ةدوجوملا ةيرشبلا تاطاشنلا لك اوسرام (.م.ق .  68٠٠١ عميق 04

 فوهكلاو تاعفترملا نم اوذختاو «ديصلاو صنقلا ةايح اوشاع : ثيح كاذنآ
 رجحلا نم طشاقمو ريطاوسو ماهسو سوؤفو نيكاكس اوعنصو ءمهل نكاسم

 )١( بيد هللا جرف - لصألا يه نميلا - ص١5.
 .7ج 54ص  نودلخ نبا خيرات رف
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 رجح نم قئاقرعنص تاقتإ مت ©: مم ق )+*١48٠:٠- ١5٠٠٠ ةنس نيب اميفو

 ا ا ءأدج ةقيقد 0 ا و

 هلا نع ةضاسلاز ا تاساردلا قلد «ةعارزلا روط

 ءىفاد خانم ةيبرعلا ةريزجلا بونج دوسي ناك»  ةسوس دمحأ .د ركذي امكو

 تناكو «ةيراجلا راهتألاك ةيلاحلا ةيدوألا ضعب تناكو ءراطمألا هيف رثكت

 تمدختساو تنجُد ةاشلاو زعملاو سوماجلا اهيف امب ةيشاملا نأ ىلع لئالد

 ناكس نأ حجرألاو . .قارعلاو رصم يف نجدُت نأ لبق نميلا يف ًايداصتقا
 نلغ ةعارزلاو ةحالقلا نلا ةيضلاو نصققلا نول عم ارلقعتا ةييرحلا ةريرحلا
 ةنس نيب ام ذنم] - مرو ةرود نم ةريخألا ةنس فالآ ةرشعلا لالخ ّيرلا

 قلطأ نيذلا سمرعلا نوكي !ذيو م 2 َّق نيدو ةئسو . كو ق

 «ّيرلا ىلع دمتعت يتلا ةعارزلا عرتخا نم لوأ (ًاطخ) نييماس مسا مهيلع

 تبرعت نافعنا لايف كانو 3و ساما ور ةسخاقلا سرا وف مدقأو لوأو
 تاعمجتلاو .ةعارزلا ةلحرم ىلإ ةيبرعلا ةريزجلا بونج ىف ءامدقلا نييناميلا

 أدب -.م.ق 46٠٠ ماع وأ  داليملا لبق رشاعلا فلألا يف ةيناكسلا

 .ةيناسنإلا خيرات يف مدقألا ةراضحلا روصع

 ايناث
 مدقألا ةينميل دلا ةراضحل اروصع

 (.م.قا"ه0-94660١٠)

 رضعب ب عاشأو مهوت امك .م.3ق سماخلا نرقلا يف أدبت مل نميلا ةراضح نإ

 فلألا ذنم نميلا ىف ةراضحلا روصع تأدب امنإو «نييميداكألاو نيقرشتسملا

 تانيقتعلا جئاتن تل دقو ءداليملا لبق عساتلا فلألا يفو داليملا لبق رشاعلا

 راثآلا دهعم سيئر رنخوب دنومدأ روسيفوربلا اهيلإ راشأ ةماه ةقيقح ىلع ةيرثألا
 حيرصتب م1947 ةنس  رئنخوب دنومدأ روسيفوربلا ىلدأ ثيح نيلرب يف يناملألا

 :هصن يلي ام هيف لاق ماه

 تاراضحلا مدقأ دوجول ًارظن ةيرثألا ثاحبألل ةماهلا راطقألا نم نميلا نإ)

 )١( راد - 28ص  ةسوس دمحأ .د  نيدفارلا ةراضح الحرية  بغداد  198٠م.
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 رصم يه ملاعلا يف ةيراضحلا زكارملا مدقأ نأ يضاملا يف انداقتعا ناكو ءاهيف

 يف ةيراضحلا زكارملا مدقأ نم نميلا نأ حضتا دقف نآلا امأ «نيدفارلا دالبو
 . ''”(ملاعلا

 مدقأ اهنأب نميلاو نيدفارلا دالبو رصم تاراضح رئخوب دنومدأ عضو دقل

 نميلا يف ةراضحلا رصع ةدوع حاضتا ينعي امم «ملاعلا يف ةيراضحلا زكارملا

 يف ةراضحلا ةريسم ةيادب نمز وه كلذ رابتعاب (.م.قا"٠6٠0 )65٠٠٠  ماع ىلإ

 راشأ دقو ءريثكب كلذ لبق تأدب نميلا ىف ةراضحلا نكلو «نيدفارلا دالبو رصم
 ةيرثألا ثاحبألل ةماهلا دالك سمبل نإ هلوق يف كلذ ىلإ رنخوب دنومدأ
 نم مدقأ نميلا يف ةراضحلا نأ ينعي اذهو .«اهيف تاراضحلا مدقأ دوجول ًارظن
 لب «ةيناسنإلا خيرات يف مدقألا يه نميلا يف ةراضحلا نأو «نيدفارلا دالبو رصم

 نيدفارلا دالب ىلإ  ةيبرعلا ةريزجلا بونج  نميلا نم تلقتنا يتلا تارجهلا نإ
 . قافآلا كلت ىلإ ةراضحلا لعشم تلمح يتلا يه نمزلا كلذ يف رصمو

 وه يسيئر لماعو ببس ىلإ دوعي ةيراضحلا زكارملا مدقأ نميلا نوك نإ
 ةليط نميلا ءاجرأ ىف اوشاع سانلا نأب ةيراثآألا تابيقنتلا تلد دقف .ناسنإلا
 فتاك ةييرغلا ةريزحللا يركص وحلا نسةعيباو قلاع اوكار ويلاتلا يودصع
 0#. نمزلا يف) رخأتملاو ىلعألا كيتلويلابلا رصع يف لئابقلاو ناكسلاب ةرماع

 ديلجلا ناكو ناكسلا ةردان اهريغو ماشلاو رصم تناك امئيب (.م.ق 8٠6٠١
 مرو ةرود ةنمزأ نم نمزلا كلذ يف طسوتملا ضيبألا رحبلا ةقطنمو ابوروأ يطغي
 ةديدش قطانملا نم امهتمس ىلع امو ماشلاو رصم تناك ثيحب ةيديلجلا 107

 بونج تناك روصعلا كلت لالخف ؛ناكسلا نم اهمظعم ىف ةيلاخو ةدوربلا

 يويحلا يناكسلا لقثلا ةقطنم يه  ميدقلا عساولا اهلولدمب - ةيبرعلا ةريزجلا
 يف ةيناسنإلا ةايحلا ةريسف دارطضاو ءىفادلا اهخانم ببسب ةيسآ برغ يف يسيئرلا

 صنقلاو فوهكلا ةايح نم لاقتنالاب نميلا يف ةراضحلا رجف قرشأ ثيحب اهعوبر
 ذنه ةيشاملا ةيبرتو ةيناكسلا ةيعارزلا ىرقلاو تاعمجتلاو ةعارزلا ةايح ىلإ ديصلاو
 تاساردلا تلد دقف .م.ق ٠ ماع لشنم وأ داليملا لبق رشاعلا فلألا

 دوسي ناك» . ةسوس دمحأ .د ركذ امكو 6 هنأ ىلع ةيخانملاو ةيجولوفروميجلا

 ةيربلا رامثلا تناكو . .راظمألا هيف رثكت ءىفاد خانم ةيبرعلا ةريزجلا بونج
 نأ ىلع لئالد كانهو . . عرزي نأ نود يعيبط لكشب ناتبني ريعشلاو حمقلاو

 )١( .م18485/4/17 ددع  ةروثلا ةفيحص - رئخوب دئومدأ تاحيرصت .
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 نميلا نيف ايفاصتقا ةعسلشتسماو تعحذ ةانقلاو وهنلاو..سوماطلا:اهيف انج ةيشاملا

 نم ةيبرعلا ةريزجلا ناكس لاقتنا نأ حجرألاو . .قارعلاو رصم يف نجدُت نأ لبق
 ةنس فالآ ةرشعلا لالخ مت دق يرلاو ةعارزلاو ةحالفلا ىلإ ديصلاو صنقلا روط

 مسا مهيلع قلطأ نيذلا برعلا نوكي اذبو .ةيديلجلا مرو ةرود نم ةريخألا
 نم مدقأو لوأو ءّيرلا ىلع دمتعت يتلا ةعارزلا عرتخا نم لوأ (أطخ) نييماس
 املو ..ملاعلا يف ةيئاورإلا ةراضحلا سسأ نم لوأو «ةعارزلاو ةحالفلا سرام

 ةراضحلا وسسؤم مه اذإ برعلاف ةميدقلا ةراضحلا دامع ٌيرلاو ةعارزلا تناك

 نم اورجاه نيذلا عاطتسا فيك انل رسفي اذهو . .اهلحارم مدقأ يف ةيناسنإلا

 يف تاراضحلا مدقأ اوسسؤي نأ بيصخلا لالهلا دالب ىلإ برعلا ةريزج

 يتلا ةعارزلا يف ةينف ةربخب نيدوزم اوناك دقف نيدفارلا يداو يف مهتانطوتسم

 اولقنف  ةيبرعلا ةريزجلا بونج لوألا مهنطوم يف اهوبستكا - ّيرلا ىلع دمتعت
 اننكمي» :يبنيوت دلونرأ خرؤملا لاقو .''”ديدجلا مهملاع ىلإ مهعم مهتراضح

 نم ةليقثو ةريبك عطق علق ةينقتو ةيشاملا ةيبرتو ةعارزلا نأ ةقثلا نم ءيشب لوقلا

 نوكسملا يويحلا ءزجلا ىف ةرم لوأل تعرّتخأ اهلك ءايشألا هذه ءاهلقنو رجحلا

 ةيبرعلا ةريزجلا بونج ةقطنم يهو 2')ةايسآ برغ ةقطنم يف نيموكيألاب فورعملا
 بيصخلا لالهلاو نيدفارلا دالب ىلإ دعب اميف ءايشألا كالت فرغم تلفقتنا اهنم يتلا

 رصع :امهلوأ «نيرصع ىلع لمتشت مدقألا ةينميلا ةراضحلا روصع نإ .رصمو

 ةبراعلا برعلا نم ىلوألا ةمألا لئابقو داع ةراضح رصع وهو ةراضحلا رجف

 رصعلا :امهيناثو .م.ق ه٠٠6+ ىلإ .م.ق نال يلاوح نم نييناميلا نييماشلا

 .م.ق قف ىلإ .م.ق مهدد نم يناطحقلا يبرعيلا يزنوربلا يراضحلا

 : داع ةراضح رصع . . ةراضحلا رجف رصع ملاعم أ

 برعلا نم مهناوخإو داع لئابق مه ةراضحلا رجف رصع يف نميلا ناكس نإ ١
 مدقأ)  نودلخ نبا مهفصو امك مه كئلوأف «لئاوألا نييماسلا ةبراعلا
 ةقيلخلا نم برعلا لايجأ لوأو ,ةردق مهمظعأو .«حون موق دعب نم ممألا

 لواطتل اهيلع انعالطا عنتمي مهلبق نم ةيضاملا نورقلا رابخأ نأل هانعمس اميف
 .(. .اهسوردو باقحألا

 ناكس ةبراعلا برعلا نم ىلوألا ةمألا كلت لئابق ربكأو مهأ داع تناكو

 )١( دمحأ  نيدفارلا ةراشح سوسة  ص8ة  5١.
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 ونب مه :داع» :نودلخ نبا لاق .رخأتملاو ىلعألا كيتلويلابلا رصع يف نميلا

 لامر» :لاقو «لمرلا فاقحأب مهنطاوم تناكو «ماس نب مارإ نب صوع نب داع

 رحشلا عم داعل تومرضح تناكو . .داع نطاوم تناكو تومرضحب فاقحألا

 نميلاب لمرلا لابج ىهو فاقحألا نكست داع تناك» :ريثك نبا لاقو *”«نامعو
 .«*©«. .رحشلا اهل لاقُي رحبلا ىلع ةلطم ضرأ يف تومرضحو نامع نيب

 نميلا ءاجرأ يف ةبراعلا برعلا نم ىلوألا ةمألا لئابق ةفاك داع تمعزت دقو
 عساتلا فلألا ذنم ماشلا ىلإ قيرطلا نم عقاومو ةكم يف اهناطيتسا مت:قطانم ىلإ
 دعب ةيتاستالا خيرات يف ةراضح لوأو مدقأ يه داع ةزاضح ثناكو "30 .م.ق

 موق ًابطاخم ميركلا نآرقلا يف لجو زع هللا لوق كلذ ىلع لديو ءحون نافوط

 ارركسالت ٌةططَب قلل يف دارو جف روم دب هَ مكعب ذأ اوكصْدأَو ...# :داع
 .[14 :فارعألا] 13 قل لاا
 ويح يكب كب اعمجملا وا يرقلا ماجر ةيتحامل] مادختماوب ةييرتو ةعاورلا تاخد ؟

 اهركذ يتلا ملاعملا سفن يهو «نميلا يف ذ ةراضحلا رجف رصعل ةيسيئرلا ملاعملا

 ىلا اوتو ماسلا تي ا

 -1١155. 5 : ءارعشلا] 2**2 # نوبعو تنجو نيو رم ردم نملك امير

 من رع هاذع ثمل ناصصت ةووّشكو ةثَ كل“ عير لكي نوكأ :ىلاعت 00

 .[١؟59 2١78 :ءارعشلا]

 ىلإ مالسلا هيلع دوه َيبنلا ىلاعت هللا ثعب .م.ق نماثلا فلألا يلاوح يفو -
 بهذلا رم يفو رباع وه ىيبنلا دوه نأ ليلكإلا يف ءاج دقو . دأع هموق

 ىلاعت هللا ركذ دقو . اداع نب دلخسم ع نب دولخلا نب حابر نب هللا دبع نب دوه

 دي : ىلاعت لاقو ؛دوه يبنلاو داع أبن ميركلا نآرقلاب ةريثك تايآ يف

 ىلا هلأ كنأ اري َرلَو 4 كر دقل زارلكو قلك رقي بألا ىايطتلا
 ا ميظعلا هللا قدص ١6[.  :تلصف] 4و بنِ
 داع ةليبق رايدب تفصع مث ءهعم نيذلاو مالسلا هيلع دوه يبنلا مهقراف

 ةقطنم يف دوه يبنلا رقتسا امنيب ءاوكله ىتح ةيتاع رصرص حاير فاقحألاب
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 .:ج 777 ص - نودلخ نبا خيرات ()
 .3ج ١785 - ١٠7١ص - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا (*)

 فلألا يف طيبارملا لت عقوم يف ناك يماس ناطيتسا مدقأ نأ ايروس يف بيقنت لامعأ تلد )١(

 ماشلا ىلإ ةريزجلا بونج نم نييماسلا برعلا لاقتناو ةرجه نأ ينعي كلذو . ما عيباتلا ش

 .66 ق عساتلا فلألا لنم ةسوس دمحأ ركذ امكو - تأدب
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 :دوه نب ناطحق ةنبا مهيف ناكو هعم اونمآ نيذلاو وه تومرضح يداو قرش

 افورعم هربق عضوم لاز ام ثيح تومرضح ىف مالسلا هيلع دوه ىيبنلا تامو

 . مويلا ىتح
 عباسلا فلألا لاجر نم ناطحق ناك» :هنأ تاساردلا ضعب تردقو تّلد دقو
 ظفلب ةاروتلا باتك ىف ناطحق ركذ ءاج دقو ''”«داليملا لبق نماثلا فلألا وأ

 . نطقي برعم وه ناطحق» :نودلخ نبا لاق .«. .رباع نب نطقي" وأ ناطقي
 نأ ىلإ «ضعب ىلع اهضعب ميدقتو اهفورح ليدبتب ءامسألاب فرصتت برعلاو
 نطقي نأ بوصألا امنيب .«حيحصلا وهو نطقي برعم وه ناطحق نإ» لاق

 يف ءاج كلذكو «ناطحق وه ةاروتلا يف نطقي نأ مهملاو «ناطحق ميجعت

 رفس) يف ءاج ثيح ناطحق وه ةاروتلا يف نطقي نأ ةيماسلا ممألا باتك

 «فلاشو «دوم :مهو ءادلو رشع ةثالث نطقي بجنأ» :هنأ ةاروتلاب (نيوكتلا

 «لابوعو «ةلقدو ءمارودهو «حرايو ءابيشو «ريفوأو «لازوأو ءتومرضحو

 اشيم نم مهنكاسم .نطقي ونب ءالؤه عيمج .بابويو «هليوحو «لاميبأو
 ةيماسلا ممألا باتك يف ءاجو .©”6قرشملا لبج رافس ىتح ءيجت امنيح

 ىأ :نافس نعح اهيم: نع هارملا) هدفت: يلي اش ةاووعلا :نهفل اروسفت

 لئابقلا تناكو «برعلا ةريزج نم يقرشلا بونجلا يف ةعقاولا تاعطاقملا
 تومرضح اهنمو «تاعطاقملا كلتب ميقت ناطحق نم ةردحنملا ةرشع ثالثلا
 ريكا ارك ان رهوكست ضتاكوت رقواوت اج كود ومجد خيا وعلا
 ةيلمرلا دالبلاو فاقحألا دالب ةليوحب دارملاو :هليوحو «ميدقلا خيراتلا يف

 يتلا أبس يهو :ابيش ةليبقو «نوشيف ةاروتلا هيمست رهن هب طيحي ًاميلقإ تناكو
 0 , 7مل ةلواللا اهبلإ هتيبعت

 لالخ ناطحق ءانبأ نم ةرشع ثالثلا لئابقلا كلت تردحناو تلسانت دقلو

 نكاسم تدتمأ ثيحب «داليملا لبق ثلاثلا فلألا ىتح تدتما روصعو لايجأ
 ىلإو - ًاقرش  نامُع يف قرشملا لبج رافظ ىلإ  الامش  اشيم نم ناطحق لئابق

 خيو د ايرع ف رهحالا ركدنلا لدا ىلإ رقاق ىهزاذا طحت عيوتقرا هالب
 «يربت ثيدحت ىف ناطحق ركذ ءاج دقو. ةيبرعلا ةريرجلا :توثج:ءاجرآ لك كلذ
 انثدح (ناطحق ركذ باب) يراخبلا لاق» :هصن ىلي ام ريثك نبا ظفاحلا لاق

 ١ ص - يحامشلا هللا دبع  ةراضحلاو ناسنإلا نميلا 6".

 .84ص ب رداقلا دبع دماح  ةيماسلا ممألا (”)
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 ثيغم يبأ نع ديز نب روث نع لالب نب ناميلس انثدح هّللا دبع نب زيزعلا دبع
 ناطحق نم لجر جرخي ىتح ةعاسلا موقت ال» :لاق لكي يبنلا نع ةريره يبأ نع
 ديز نب روث نع يدرواردلا نع ةبيتق نع ملسم هاور اذكو . «هاصعب سانلا قوسي
 نميلا وبأ ناطحق نأ يف فالخ سانلا نيب سيلوا :نودلخ نبا لاق .*””هب
 ىنادمهلا دمحأ نب نسحلا لاق  ناطحق بسن يف فالخلا عقو امنإو - 0
 : نا :مهّلقأ لاقف .اركرتا .رباع نب ناطحق وه ناطحق لج لاق»

 ,دوه يبنلا وه رباع نإ :مهرثكأ لاقو ءلسرُملا دوه يبنلا سيلو رباع
 تالاجرو ءاملع لايجأ دنع رتاوت دقو .''”(دوه نب ناطحق وه رباع نب ناطحقف
 دوه يبتلا نبا ناطحق وه ناطحق نأ روصعلاو ةنمزألا ربع ةيناطحقلا ةيبرعيلا ةمألا
 : يراصنآلا تباث نب ناسح لاق .مالسلا هيلع

 ِكئابحلا قوف هللا يبن ٍدوُمِل يمتني ناطحقل ٍهيِمْنَي برعيو
 ©ِكعلوأو يلوأ نم تباش بسانم اب طلتخت مل نوّيداع نونامي

 :ةغمادلا يف ينادمهلا لاقو

 اتوزتماتت قيقذا نك كد هنآ - .قويغ ونا ناينطسخق لآ اتاوسب

 :ديلتلا نميلا كولم نع هتديصق يف يريمحلا ناوشن لاقو
 حالَصوٍةَوُْبُن ُعِزَزٌةاطخف ةييضصرو يقتلاوذ ةويه نئافقأ

 : يبنتملا بيطلا وبأ لاقو

 ””اصأ اهل دوه نبا ٌناطحقو ٌعورف هل ءىيط يذلا ولحلا ٍرمثلا ىلإ
 نب ناطحق دلوأ : :لوألا لجسلا يف تأرق» :ليلكإلا يف ينادمهلا لاقو

 وهو لازأو ءبجشيو «ىربكلا فّلّسلاو ءبرعي :الجر نيرشعو ةعبرأ دوه
 + ةاعمازو : « توه ريفحتو .: :امهرخو>:9'لاقو 2: نىلكيو :ءاعتصا يكب يذلا
 رثكأ ينادمهلا ركذ دقو '؟”(ناطحق نب رفعيو : يدع نب مئيهلا لاكو . :ًامرذهو

 اوتاك ناطحق ءانبأ نأو «ناطحق دافحأ نم مهبلغأ نأ ىرنو اما نيثذات مم

 ءريفوأو «لازوأو ءتومرضحو «فلاش) مهنمو «ةاروتلا يف امك رشع ةثالث
 دقو «مرذهو ءرفعيو «لازأو ءتومرضحو .فلسلا» ليلكإلا يف مهو (مارودهو

 ب 8ع ت نيفك ربان ةياهتلاو ةيادبلا (1)
 ١: هب 184 نصا ىنادمهلا نشحلا ب ليلكإلا (8)
 ,.ىبنتملا يللا نبأ ناويذ"(0)
 دعا 1148 ن1 نظ د ىلا دمبلا ندسنلا ب ليلكألا (8)
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 رصع لالخ  ةيبرعلا ةريزجلا بونج - نميلا ءاجرأ لك ىف ناطحق لئابق ترشتنا

 ونب مهو ةبراعلا برعلا نم ةيناثلا ةمألا تنوكت ثيح ؛ةينميلا ةراضحلا رجف

 اهبلغأ شيعت لازت ام نييماسلا ةبراعلا برعلا نم ىلوألا ةمألا تناك امنيب ناطحق
 نم مهريغو ةقلامعلاو ناعنكو نارافو ذوالو ذوشآ مهنمو داع كاله دعب نميلا يف

 :نودلخ نبا لاق «ةبراعلا برعلا نم ىلوألا ةمألا لئابق

 مهل نيرهاظمو ةبراعلا برعلا نم مهناوخإل نيرصاعم ناطحق ونب ناكو»
 كلملا ةبتر نع نيدعبم «ةيدابلا تالاجم يف نيعمتجم اولازي ملو .مهرومأ ىلع

 فرتلا هيلإ قوسي يذلا مرهلا نم ةاجنمب اوحبصأف «كئلوأل ناك يذلا ههفرتو
 مهذاخفأ رفقلا وج يف دّدعتو مهلئاصف ءاضفلا ضرأ ىف تبعشتف «ةراظنلاو

 : «ناطحق ينبل ةلودلا قلخ اوّدجتساو مهبكاتمي ناطحق ونب مهمحازف «ليجلا

 : يناطحقلا يبرعيلا رصعلا . .ةيزنوربلا ةراضحلا رصع ب

 يذلاو ةيزنوربلا ةراضحلا رصع نميلا يف أدب داليملا لبق 260٠١ ماع يف

 ترفسأ دقف .ناطحق نب برعي نمي ةماعزب نميلا خيرات يف ةلود لوأ مايقب نرتقا
 عقوم يف ةنيدم لالطأ فشك نع ةيلاطيإلا راثآلا ةثعب اهب تماق ةيرثأ تابيقنت

 ةنس ىلإ اهنمز دوعي برأمو ءاعنص نيب نالوخ يف شورعألا ةقطنمب معاني يداو
 تاذ يف ىرخأ ةنئيدم عقوم ةيلاطيإلا ةثعبلا تفشك دقف كلذكو داليملا لبق ٠

 نمز دوعيو - ءاضيبلاب  ةنسملا يف ثلاث عقومو (نيدح نيب عقوم) وهو ةقطنملا

 بتك دقو «داليملا لبق عبارلا فلألاو سماخلا فلآلا ىلإ عقاوملاو ندملا كلت

 نع ةسارد ةيلاطيإلا ةيرثألا ةئعبلا سيئر تيرقيم يد ودناسيلأ روسيفوربلا
 :ناونعب رصعلا كلذ راثآو تافشتكم

 علا ةريزجلا بونج يف يساحنلا يزنوربلا رصعلا ةراضحال

 نداعملاو ساحنلاو زنوربلا نم ةعونصم تاودأ ىلع روثعلا مت هنأل كلذو
 زنوربلا نم تاودأ ةعانص راكتبا ىلع لدت ةيرثألا عقاوملاو ندملا كلت يف
 ملاعم مهأ كلذ ناكو داليملا لبق سماخلا فلألا ذنم نميلا يف ساحنلاو
 لبق ثلاثلا فلألاو عبارلا فلألا ىلإ رمتسا يذلا رصعلا كلذ يف ةينميلا ةراضحلا
 كاردإل ًاضيأ ساسألا انيطعت ةينمزلا نئارقلاو ةيرثألا تافشتكملا نكلو .داليملا

 .1ج 5ص - نودلخ نبا خيرات ١0
 .19854 - تيرقيم يد وردناسيلأ  ةيبرعلا ةريزجلا بونج يف يزنوربلا رصعلا ةراضح (؟)
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 نأ نودلخ نبا هنع لاق يذلا وه .م.ق 5٠0٠١ ةنس أدب يذلا رصعلا كلذ نأ

 ثتدريشكأو ؛مهددع ىمنو مهرئاشعو مهذاخفأ تدّدعت.. 0 ناطحق ىنب

 ناطحق ونب مهمحازف ليجلا كلذ رخآ يف ةبراعلا برعلا نم مهناوخإ
 ثدحلاوه كلذف .؟')2«ناطحق ينبل ةلودلا قلخ اوذجتساو مهبكانمب

 يف نميلا ةراضحل ملاعم ةرشع مهأو دحأ هرابتعا ىرن يذلا ربكألا يخيراتلا

 : يهو ديلتلا رصعلا كلذ

 . ةيناطحقلا ةيبرعيلا نميلا ةلود مايق -

 .نميلا نم ىلوألا ةيماسلا تارجهلا عوقو -

 .نداعملاو ساحنلاو زنوربلا مادختساو ةعانص -

 . ةيعارزلا ليصاحملا جاتنإو . . ةعارزلا -

 . خيراتلا يف دودسلا مدقأ دييشت -

 . تاناويحلا مادخعتساو ةيبرت -

 . بوبحلا تاجتنم ليوحت تاودآل يعامجلا جاتنإلا

 .اهريوطتو ةيراخفلا يناوألا ةعانص -

 . خيراتلا يف ندملا لئاوأ دييشت -

 . ةينيدلا ةديقعلاو . .دباعملا ءاني

 : يلي اميف ملاعملا كلت ركذنو

 : ةيناطحقلا ةيبرعيلا نميلا ةلود مايق ١

 ةلود لوأ ةيبرعلا ةريزجلا بونج يف تماق .م.ق 5٠6٠١ ماع يلاوح يف

 نإ :ماشه نبا لاق» :نودلخ نبا لاق .ناطحق نب برعي ةماعزب خيراتلا يف

 رداصملا نم نيبتيو '”«نميلا تيَمُس هبو انمي ىَّمسُي ناك ناطحق نب برعي
 : ةينمزلا نئارقلاو ةيخيراتلا

 نم ناطحق ناك» :هنأ ْذِإ ءناطحقل ًارشابم أنبا سيل ناطحق نب برعي نأ
 برعي نيب نأ ومنلا ةعيبط لدتو .م.ق نماثلا فلألا وأ عباسلا فلآلا لاجر
 لاز امو مهلئابق تلسانتو ناطحق ءانبأ رثاكت اهيف نورقلا تارشع ناطحقو

 لاصتا ليبق نم وهف ناطحق نبا هلعج امأ . .برعي رصع ىلإ ومنيو دتشي مهعمج

 .؟ج الص  نودلخ نبا خيرات 000

 .18ص - حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا (؟)
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 (نزي يذ نب فيس) لاقُي كلذكو .''لصاف الب هنبا هنأ ال ءناطحقب هبسن
 فلس دقو .ناطحق ليلس برعي ىنعمب ناطحق نب برعيف «ةريثك لايجأ امهنيبو

 مهنيب سيلو ءأدلو ١١ ناطحق بجنأ هنأب ةاروتلاب (ةيوكعلا "رفس) نفت ركذ

 «تومرضحو «(فلسلا) فلاشو «(دومث) دوم» : مه ناطحق ءانبأ امنإو « برعي

 ءحرايو .(أيس -) ابيشو «(رفاعملا دلاو رفعي -) ريفوأو «(لازأ -) لازوأو
 تردحناو .بابويو «ةليوحو «لاميبأو «(ليبع -) لابوعو ءهلقدو «مارودهو
 (رافظ) رافس ىتح (رفاعملا /اخملا) اشيم نم مهنكاسم ترشتناو «ةليبق ١ مهنم
 يف نييماسلا ةبراعلا برعلا لئابق نم مهناوخإ ترثك :كلذكو .«قرشملا لبج
 ينبل ةلودلا قلخ اوذجتساو ؛«مهبكانمب ناطحق ونب مهمحازف رصعلا كلذ رخآ

 .م.ق سماخلا فلألا لئاوأ يف برعي ةماعزب ناطحق

 مسا  «برعي نمي» همسا نأ يأ .نمي ناطحق نب برعي مسا ناكو -

 .ميدقلا نميلا كولم نم ريثكو (شعرُي رمش) و (معني رساي) مسا لثم  تعنو
 برعي ناصخش امهنأب نظلا عقو دقو ««برعي نمي» :برعي مسا ناك كلذكف
 يَمُس هبو «ناطحق نب نماي» ناطحق ءانبأ نم نإ :ليلكإلا يف ءاجف «نميو
 دلول عنا نسييلا ءاهلعلا روع نانا ةريعلا نق علام لاقو ""ةميبللا
 انك توضألاو 7 ”«اهونكس يتلا ةيحانلا تيمس مهبو نمي مهيبأب اوُمُس «ناطحق
 َتيَمُّس هبو ًانمي ىمسُي ناك ناطحق نب برعي نأ» :ماشه نباو نودلخ نبا ركذ
 لك امنإو عماج مسا هل نكي مل دلبلا اذه نأل هانبوصو كلذ انحجر دقو . ا تلا

 نمي ةماعزب لئابقلاو دالبلا تدحوت املف اهنكست يتلا ةليبقلا مساب ىمسُت ةقطنم
 (نرغي نمي) ةلوذ ةلودلا تيهشو ( نمن) هحياي دليلا نمش ناطحق نيترعي
 رقاعتلاو اقيمت لضاس نم دحيملا دليلا اذهل عئاجلا مببالا وحن (نمي) حصان
 نأ ًاضيأ ليق دقو .الامش ةكم ىلإو ًاقرش نامُع رافظ ىلإ ًابرغ رمحألا رحبلاب
 ةبعكلا نيمي ىلإ دتمي نميلا نأل كلذو «ةبعكلا نيمي عقي هنأل انمي يمس نميلا
 كلملا ةماعزب خيراتلا يف ةلود مدقأو لوأ مايق وهف مسالل يساسألا ببسلا امأ
 همساب دلبلا يّمُسو برعي نمي ةلود همساب ةلودلا تيمسف ناطحق نب برعي نمي

 مسا هنأل (ةيبرعلا ةريزجلا بونج) دلبلا اذهل عماج مسا مدقأو لوأ وهوا نع

 . ةيناطحقلا ةيبرعيلا نميلا ةلود يهو خيراتلا يف ةلود مدقأو لوأ

 ."ا/ص - ىحامشلا هّللا دبع  ةراضحلاو ناسنإلا نميلا )١(
 .اج ١57 ص - ىنادمهلا نسحلا . ليلكإلا مف

 ."١ص - عبيدلا نبا  نوميملا نميلا رابخأ يف نويعلا ةرق 0
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 ةبراعلا برعلا ةمأ :نيتمألا ناطحق نب برعي كلملا مكح لمش دقو

 ناعنكو ةقلامعلاو داع مهنم تناك نيذلا نييماسلا ةبراعلا برعلا ةمأو «ةيناطحقلا

 تمحدزا دق ةيبرعلا ةريزجلا بونج تناكو .ىلوألا ةمآلا لئابق نم مهريغو ذوشآو

 مهناوخإ ترثك» ناطحق لئابق نإ :نودلخ نبا ركذ امك ثيحب نيتمألا نم اهناكسب

 أودجتساو «مهبكانمب ناطحق ونب مهمحازف «رصعلا كلذ رخآ يف ةبراعلا برعلا نم

 وهو «برعلا كولم مظاعأ نم ناطحق نب برعي ناكف .ناطحق ينبل ةلودلا قلخ

 [ةبراعلا برعلا نم ىلوألا ةمألا يأ] داع موق اهيلع َبَلَغَو نميلا دالب َكَلَم يذلا

 :يريمحلا ناوشن لاقو [؟ /57ص] .«نامع دالب ىلع ناطحق نب نامعو

 نم (ةيبرعلا) مسا قتشأو «ةضحملا ةيبرعلا مهلأ نم لوأ وه ناطحق نب برعيلا

 َتْيَبَأ) : كلملا ةيحتب ىّيحو (ناطحق ونب) هتيب لهأ همظع نم لوأ وه برعيو .همسا

 نع اّلِإ ردصت ماس ونب نكي ملو ءزغي مل ًاميظع اكلم ناكو :(ًاحابص معنأ) و (نعللا

 (ماس ونب) نييماسلا ةبراعلا برعلا نم ىلوألا ةمألا لمش همكح نأ يأ .2هيأر
 .زاجحلا يف مهضعب ناك نيذلا كلذكو نميلاب اوناك نيذلا

 : ةيبرعلا ةريزجلا بونج نم ىلوألا ةيماسلا تارجهلا عوقو - ؟
 ةيبرعيلا نميلا ةلود مايقل ةيسيئرلا لماوعلا نم يناكسلا ماحدزالا ناك دقل

 ىمَنو مهلئاصف تبعشت ناطحق لئابق نأ» : نودلخ نبا راشأ امك ثيح ةيناطحقلا

 «مهبكانمب ناطحق ونب مهمحازف «ةبراعلا برعلا نم مهناوخإ ترثكو «مهددع

 بّلَغو نميلا دالب ُكَلَم يذلا وهو «ءناطحق نب برعي ةماعزب ةلودلا قلخ اودجتساو
 . زاجحلا ىلع ةقلامعلا ٍبَلَغو  نييماسلا ةبراعلا برعلا يأ داع موق اهيلع

 ةريزجلا بونج نم ةريبك ةرجه ةجوم لوأ عوقو كلذ ىلع بترت دقو
 نأ كاردإ نكمي ثيح «قارعلاو ةريزجلا قرش ىلإو ماشلاو زاجحلا ىلإ ةيبرعلا

 يف يناكسلا ماحدزالا ةلكشم لحل ناطحق نب برعي كلملا هيجوتب ناك كلذ

 تارجهلا نع تاساردلاو ةيرثألا تابيقنتلا تلد دقو .ةيبرعلا ةريزجلا بونج
 .م.ق سماخلا فلألا علطم يف  ةسوس دمحأ .د ركذ امكو - هنأ ىلع ةيماسلا

 بونج يف ترقتسا لئابق جيلخلا قيرط نع ةيبرعلا ةريزجلا بونج نم ترجاها
 يضارألاو ةمئادلا ةينيرغلا هايملاو بصخلا ىبوسرلا لهسلا ثيح قارعلا

 .68ص - يريمحلا ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا )١(
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 يتلا ةيناكسلا تاعمجتلاو ىرقلا لالطأو عقاوم فاشتكا مت دقو . .ةبصخلا
 ءاملعلا ضعب نّيع دقو (روأ) نم برقلاب (ديبُعلا لت) عقوم :اهلوأو ءاهوسسأ
 داليملا لبق سماخلا فلألا علطمب ديبُعلا عقوم ةراضح رصعو نطوت ءدب نمز
 .م.ق سماخلا فلألا طساوأب مهضعب هنّيع امنيب .م.ق 5:٠١ ماع دودح يف
 ماعب اهخيرات ردقُي ةيرق لالطأ ىلع هيف رثُع دقو (ةنوسح لت) عقوم :اهيناثو

 فلألا نم ةيراخف تاودأ ىلع هيف روثعلا مت ءارماسب عقوم :اهثلاثو .م.ق
 .  2١1 ءاكرولا عقوم مث .م.ق سماخلا

 ناعتكو ةقلامعلا نم: لئابق زاجحلاو نميلا نم ترجاهو تلقتنا كلذكو
 فاشتكا مت دقو . .م.ق سماخلا فلألا لئاوأ يف ماشلا نم قطانمب ترقتسا

 (زوغاب لت) عقوم :اهنم «ماشلاب اهوسسأ ةيناكس تاعمجتو ىرق لالطأو عقاوم

 دقو .م.ق ٠٠١*65٠ 18٠٠ نم ة ةرتفلا ىلإ دوعيو ايروسب روزلا ريد ةقطنم يف

 يناوألا نم عون روهظب ماشلا يف نطوتلاو ةرجهلا نم ةجوملا كلت تنرتقا
 كلذ رشقناوند فلخ لت عقوم ىلإ ةبسن - (فلخ لت راخف) مساب رهتشا ةيراخفلا

 ىلع روثعلا مت ثيح (.م.ق 06٠6٠6٠ 70٠0٠ نم) ةرتفلا يف راخفلا نم عونلا
 (ةرمش نمآو) تيراقوأ :اهنم عقاوم ةدع يف ةيراخفلا يناوألا نم عونلا كلذ
  عقاوم ةدعو « لصوملا برق (اروك ةبت) عقومو ءروباخلا عقومو «ةيقذاللا برق

 . ؟"ةيطسلفب  احيرأو لمركلا اهنم

 نأ» :نودلخ نبا ركذ دقف ءزاجحلا نم قطانمب ترقتسا يتلا لئابقلا امأو
 ةليبق نطوأ هنأ ينعي امب . «زاجبحلا ىلع ناطحق نب مهرج ىّلو ناطحق نب برعي
 كتلعكوببب ةيئاجتكلا ارو اح انسو ءزاجحلا نم اهرواج امو ةكم يف مهرج
 رفس يف لابوع مهو] ليبع ةليبق تنكسو «فئاطلاب مخض دبع ةليبق تنكس
 ا ا وسم يلا 1: ب فضلا ويرجتل
 يلاعأب نادد ةليبقو «ةكم نم قطانمب ناراف ةليبق تنكسو «بارثي طصخبا ئذلا
 .زاجحلا يلاعأب ىرقلا يداو يف دومث ةليبق نم رئاشع تنكس امك ءزاجحلا

 لكم لكاوألا قيتماشلا ةيراغلابنرعلا ةمأ نمت 0 ا
 ماحدزالا عقو نأ ىلإ ناطحق لئابق عم اوشاعف «ناعنكو مارآو داكأو ذوشأ لئابق
 5 ماع  يناطحقلا يبرعيلا يزنوربلا رصعلا ةياهن يف يناثلا يناكسلا
 نيدفارلا دالب ىلإ ىربكلا ةيناثلا ةيماسلا ةيبرعلا ةرجهلاو لاقتنالا ةجوم تعقوف

 )١( 87ص  ةسوس دمحأ  نيدفارلا ةراضح - 44.
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 ةقلامعلاو ناعنك نم لئابقو نويروشآلاو نويداكألا اهنم ناك يتلاو رصمو ماشلاو

 :نيتجوملا يف اورجاهو اولقتنا نيذلا ناكو «نييبتلا يتأيس امك ةنعارفلاو

 ةيبرعلا ةريزجلا تلا نم ل

 ©70ديدجلا مهملاع ىلإ مهتراضح اولقنف

 : نميلا يف نداعملاو ساحنلاو زنوربلا مادختساو راكتبا

 .م.ق سماخلا فلألا لئاوأ ذنم نميلا ةراضح ملاعم زربأ نم ناك دقل

 تناك دقف .نداعملا نم امهريغو ساحنلاو زنوربلا مادختساو ةعانص راكتبا
 ادب :ساجسلاو ةثوربلا مادختساو فاشتكا نأ ربتعت ةميدقلا روصعلا م خيرات تاسارد

 تافشتكملاو تابيقنتلا نكلو .م.ق 70٠٠-7٠٠١ ةنس نيدفارلا دالبو رصم يف

 يداو ةنيدم عقاوم يف ةيلاطيإلا ةّيرثألا ةئعبلا تابيقنت اهمهأو  نميلا يف ةيرثألا
 أدب نميلا يف ساحنلاو زنوربلا مادختسا نأ ىلع لدت  ةنسملاو نيدح نيبو معاني
 كلذ دعب امو .م.ق عبارلا فلآلا يف رمتساو .م.ق سماخلا فلألا لئاوأ ذنم

 ةيرثألا ةثعبلا سيئر تيرقيم يد ودناسيلأ روسيفوربلا ركذ دقو ءروصعلا نم
 بونج يف يساحنلاو يزنوربلا رصعلا ةراضح» نع هتساردو هريرقت يف ةيلاطيإلا

 : اهيلع روثعلا مت يتلا تاودألا نم نأ «ةيبرعلا ةريزجلا

 عقوم نم .عاطقلا عبرم ضبقمو ةضيرع ةمدقم هل زنوربلا نم شاقنم» -
 . ضيبألا دجنلا

 داح امهدحأ نيسأر يذ زنوربلا نم زرحم نع ةرابع يهو ةيزنورب ةادأو -

 .نيدح نيب عقوم نم .حطسم رخآلاو
 . ةيندعم تالآ لامعتسا ىلإ اهراثآ ريشت رمرملا نم ةيلدتم ةيلح نم ةعطق -

 . معاني يداو عقوم نم
 .ةروح يداو عقاوم نم .ةيزنورب ةادأ نم ءزج -

 . (ةنسملا عقوم نم . قيقعلا نم دوقع تازارخ

 ساحنلاو زنوربلا مادختساو ةعانص راكتبا نأ ىلع تافشتكملا كلت لدتو

 دالب لبق كلذو ةددايملا لك ىماخلا فلألا ذنم نميلا يف ' ا كداقجلا ةفرعمو

 ىلإ اورجاه نيذلا نأ ىلع ًاضيأ يداملا ليلدلا رفوتيو «ةنس فلا يو نيدفارلا

 اولخدأ» - نسح ميلس .د ركذ امكو  .م.ق 6٠١ ماع نيدفارلا دالبو رصم

 )١( 87ص - ةسوس دمحأ - نيدفارلا ةراضح - 88.
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 مادخعتساو راكتبا لهم وه نميلاف ()(ىساحتلا ةصاخو نداعملا ةفرعم رصم لآ

 : ةيعارزلا ليصاحملا جاتنإو . .ةعارزلا

 دمحأ .د ركذ امكو تلد دق ةيجولوفروميجلاو ةيخانملا تاساردلا تناك

 هيف رثكت ءىفاد خانم ةيبرعلا ةريزجلا بونج دوسي ناك» :هنأ ىلع  ةسوس
 لاقتنا نأو . . يعيبط لكشب ناتبني ريعشلاو حمقلاو ةيربلا رامثلا تناكو «راطمألا

 ّيرلا ىلع ةعارزلاو ةحالفلا ىلإ ديصلاو صنقلا روط نم ةيبرعلا ةريزجلا ناكس
 لوأ برعلا نوكي اذيو . .مرو ةرود نم ةريخألا ةنس فالآ ةرشعلا لالخ مت دق

 ةحالفلا سرام نم مدقأو لوأو «ّيرلا ىلع دمتعت يتلا ةعارزلا عرتخا نم

 :لاق ثيح كلذ ىلإ راشأ دق (ينيوت دلونرأ) يملاعلا خرؤملا ناكو ؟. .ةعارزلاو
 ةريبك عطق علق ةينقتو ةيشاملا ةيبرتو ةعارزلا نأ ةقثلا نم ءيشب لوقلا اننكميا

 يويحلا ءزجلا يف ةرم لوأل تعرتخا اهلك ءايشألا هذه ءاهلقنو رجحلا نم ةليقث
 ْ نها 42 اننا نك رغ ةقطنم خم نوكسملا

 راكتبا دهم يه نميلا ضرأ نأ ةحص ىلع ةيداملا ةلدآلا ترفوت دقو

 يف ةفشتكملا تاودألاو عقاوملا ةسارد تلد ثيح «ةحالفلاو ةعارزلا ةسراممو

 ىلع  .م.ق سماخلا فلألا ىلإ دوعت يتلاو  ةنسملاو نيدح نيبو معاني يداو
 تاودألا ىلع بوبحلا تاعابطنا نأ»  تيرقيم يد ودناسيلأ ركذ امكو هنأ
 نم عون] موغرسلاو نافوشلاو حمقلاو ريعشلاو ةرذلا ةعارز ىلع لدت ةيراخفلا

 .[ها] . «نخذلاو [ةرذلا

 : خيراتلا يف دودسلا لئاوأ دييشت -

 لنم نميلا يف دودسلا ءانبو ٌيرلا مادختسا ىلع تابيقنتلا تلد كلذكو

 داعببلا قوي يف هني اياقبر ةيلاطيإ| ةثيبلا تنصح تحتم .م.ق سماخلا فلألا

 هدييشت مت داجنلا عقوم دس نأ" : : ةثعبلا ريرقت يف ءاجو نمزلا كلذ ىلإ دوعي

 فرجت نأ نم ةبصخلا تايبوسرلا عنملو تاناضيفلل ةيبلسلا راثآلا عنمل هلامعتساو

 .م.ق سماخلا فلألا ذنم دودسلا ءانب ىلع كلذ لديو  [ها] .«يداولا ربع

 د يداو يف ةيناملألا ةيرثألا ةثعبلا هب تماق يذلا يرثألا حسملا جئاتن نأ» امك
 ا را ا ا

 )١( نسح ميلس  ةميدقلا رصم - ص١4١.
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 تانسقتت تتنك تتبثأ يذلا ميظعلا برأم دس دييشتل ةمدقم كلذ ناكو . (داليملا لبق

 كرالا هتنمستم- لإ ناش فقم عز ةدرع ةيناملألا ةيرثألا ةثعبلا تافشتكمو

 . نييبتلا ففلس امك هاليملا لبق ثلاثلا

 : تاناويحلا مادختساو ةيبرت - ؟

 معاني يداو عقاوم يف ةيلاطيإلا ةيرثآلا ةثعبلا ةساردو تافشتكم تلد دقو

 دقف ًاضيأ كلذبو . «ىرخأ شاومو نأضلاو مانغألاو ناريثلا ةيبرت» :ىلع ةّئسملاو

 نأو «ةيشاملا ةيبرت» دهم يه ةيبرعلا ةريزجلا بونج نأ ىلع يداملا ليلدلا رفوت
 نميلا يف ًايداصتقا تمدختساو تنجُد ةاشلاو زعملاو سوماجلا اهيف امب ةيشاملا»
 .(رصمو نيدفارلا دالب لبق

 0 ا ا

 نم اهريغو ةئسملاو نيدح نيبو معاني يداو عقاوم يف روثعلا مت

 تاودأ نم ةريبك تايمك ىلع نميلا ىف 0 ا

 ةثعبلا ريرقت يف ءاج امك تب ةساردتلا لدتو «بوبحلا تاجتنم ليوحتو نحط

 قطانمو ةعونصملا تاودألل ماعلا جاتنإلا نم عون دوجو» ىلع  ةيلاطيإلا ةيرثألا

 :تيرقيم يد ودناسيلأ لاقو .«اهجاتنإل عناصمو شروو ةكرتشم ةيعامج لمع
 بويحلا داصح تايلمعب ةصاخ تاودأ نم ءزج يه ةفشتكملا تاودألا مظعم نإ

 ىحرلا راجحأل ةبسنلاب ديكأت لكب حيحص اذهو .بوبحلا تاجتنم ليوحتبو
 ةعونصم يهو كحلاو طشكلا ىلع ةيلاعلا ةردقلاو رعقملا حطسلا تاذ ةمخضلا

 راجسحأ يف لثمتتو ًاروطتو امدقت رثكأ ىرخأ عاونأ كانهو . .تيكارتلا رخص نم
 معانلا تينارغلا رجح نم ةعونصملاو يواضيبلا لكشلا تاذ ةريغصلا ىحرلا
 ةداملا سفن نم فركمملا ةروطتملا تانواهلا ىلإ ةفاضإلاب ء.ىلمرلا رجحلاو
 ضعب نأ امك . .دوسألا تلزابلا رجح نم ةعونصملا تاقدملا عم ةمدختسملاو
 . ريبك دح ىلإ ةنقتُمو ةمكحُم ةعانص تاذ تاودألا

 : اهريوطتو . .ةيراخفلا يناوألا ةعانص # 

 نم تايمك ىلع نيدح نيب عقومو معاني يداو ةنيدم عقوم يف روثعلا مت
 - اهنمو .داليملا لبق عبارلا فلآلاو سماخلا فلآلا ىلإ دوعت ةيراخفلا يناوألا

 :- تيرقيم يد ودناسيلأ ةسارد يف امك

 «ةعونتم يهو (ديلاب رادت يتلا) ةيوديلا ةلجعلاب ةلومعم ةيراخف يناوأ» -أ
 يناوأ اهنمو «ةهوفلا دنع تاثلثم لاكشأ ىلع ةليمج زوزحب ةفرخزم يناوأ اهنم
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 جراخلا ىلإ جئاملا اهنم :ةفلتخم فاوح تاذ ةهوفلا دنع ةميقتسم زوزح اهيلع

 .[ها] .«قيقر رمحأ نول تاذ يهو «ةميقتسملا ةفاحلا وذ قيقرلا اهنمو نيخشلا

 يف ماشلاب اهيلع روثعملا يناوألا نم اهتاليثم ةيراخفلا يناوألا كلت لئامتو

 ترهتشا يتلاو لصوملا برق اروك ةبتو روباخلاو تيراغوأو فلخ لت عقاوم
 ءاكرولا عقومو ءارماس عقوم يف اهيلع روثعملا كلذكو (فلخ لت راخف) مساب

 ةيوديلا ةلجعلاب ةلومعم اعيمج يهو «(قارعلا) نيدفارلا بونجب ديبعلا لت عقومو
 ةلجعلا مادختسا أدب نيح .م.ق 0٠٠" ماع ىلإ كانه اهمادختسا رمتسا يتلا

 نيدفارلا دالب) بيصخلا لالهلا ةقطنمب ةيراخفلا يناوألا ةعانص يف ةعيرسلا

 .نوسرادلا دقتعي ناك امك خيراتلا يف ةرم لوأل (ماشلاو

 نميلا يف أدب ةيراخفلا يناوألا ةعانص يف ةعيرسلا ةلجعلا مادختسا نإ - ب

 نيبو معاني يداو عقوم يف اهيلع روثعملا يناوألاف «ءبيصخلا لالهلا ةقطنم لبق
 ةعونصم ةعونتم ةيراخف ىناوأ) - تيرقيم يد ودناسيلأ ركذ امك - لمشت نيدح

 قيقرلا رمحألا اهنمو «نيخشلا ينبللا لكشلا تاذ يناوألا اهنم ةعيرسلا ةلجعلاب

 قورحملا راخفلاو قيقرلا ينبللا راخفلا اهنمو «ةعيرسلا ةلجعلاب لومعملا
 ليمج لكش تاذ رتسبلألا نم ةريغص ةينآ اياقب ىلع روثعلا مت امك . . .نشخلا
 . «ةليمج ةينف ةيسدنه لاكشأ اهيلعو

 : نميلاب ةيناسنإلا خيرات يف ندملا لئاوأ ديبشت 4

 دييشت نميلاب يساحنلا يزنوربلا رصعلا ةراضح ملاعم زربأ نم ناك دقلو
 ةنيدم اهنمو داليملا لبق سماخلا فلألا علطم ذنم ةيناسنإلا خيرات يف ندملا لئاوأ

 دقو «ناطحق نب برعي نمز ىلإ دوعت يتلاو - برأمو ءاعنص نيب معاني يداو

 سماخلا فلألا لئاوأب معاني يداو عقوم ةنيدم نمز ةيلاطيإلا ةيرثألا ةثعيلا تددح

 يد ودناسيلأ روسيفوربلا لاق امك  يهو رصعلا كلذ ةليط ترمتساو .م.ق

 درجم نم لاقتنالا ةلحرم لثمُت ىتلا ةدقعملا تاعمتجملا ةيادب لثمت» :- تيرقيم
 .«تاطاشنلاو فئاظولا ددعتم زكرَم عمتجم ىلإ يعارزلا ةيرقلا عمتجم

 ةيرجح لتك نم ةديشم ةريثك ينابم) معاني يداو عقوم ةنيدمب دجوتو
 امك ءرصعلا كلذ تاطاشن ضعبل ةيعامجلا ةعيبطلا ىلإ اهضعب ريشيو «ةمخض
 نأ كلذ دكؤيو  «ةنيدملا دارفأ ةفاكل ةينيدلا سوقطلل صصخسم ريبك ىنبم دجوي
 .نميلا يف ةرم لوأل مت اهلقنو رجحلا نم ةليقثو ةريبك عطق علق ةينقت

 نالطت نيترواجتم نيتفرغ نم تيب لك نوكتيف» ةنيدملاب ناكسلا تويب امأ
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 تينبو «ةيتينارغ لتك نم دعاوق ىلع تويبلا تديش دقو «تيبلل ةعبات ةحاس ىلع
 .بوبحلا نزخم طيحمو لصاوفلا كلذكو راجحألا نم تابتعلاو ناردجلا

 نالمحي طسولا يف نادومع اهل ةريبك تويب اهنمف «تويبلا لكشو مجح عونتيو
 رابكل نوكت دقو . . لكشلا يواضيب اهضعبو لكشلا ةليطتسم تويب يهو فقسلا
 اهضعبو لكشلا يرئاد اهضعبو «ةدمعأ اهل سيلف ةيداعلا تويبلا امأ ..موقلا

 .[ها] .«لكشلا يواضيب

 وه ديلتلا نمزلا كلذ ىلإ اهتدوعو معاني يداو ةنيدم عقوم فاشتكا نإ
 ةنئيدم ةصاخ ةفصبو رصعلا كلذ ىف ندملا نم ديدعلا دييشت ىلع ةماه ةنيرق

 نم تنافر «ندملاب ةيطسع ا ةةيدع لرأ اهيا + ةرولطم ىلا ناق' سلا ءامم
 كرا ندم مدقأ ء ءاعنص» :ةفصلا يف ينادمهلا ٍلاقو ''"«مهتغلب ةيلوألا نم لازأ
 ءانبأ نم» : نأ ليلكإلا يف ينادمهلا لاق هنا الإ: "يا يذلا حون نب ماس نأل

 يرشب ناطيتسا مدقأ نوكي دقف 1 لرر ةايسد هير »قا نر ارأ ناطحت
 يف ناكف ءاعنص يف ةنيدم دييشت امأ «مقن لبج ةقطنم يف ماس نمز ذنم ءاعنصل
 َتيَمُس مهبو ناطحق نب لازأ ةليبق ءاعنصب ترقتسا نيح يناطحقلا يبرعيلا رصعلا

 .طفرأفو ءاعنص نيب معاني يداو ةنيدم دييشت نمز يف كلذ ناكو «لازأ ءاعنص

 ءاملعو نودلخ نبا ركذ امك  لازأ  ءاعنص نأل  .م.ق 560٠١ ماع يلاوح

 .نميلاب تطتخا ةنيدم مدقأ يه لئاوألا نميلا

 : رصعلا كلذ ةياهنو . . ةينيدلا ةديقعلاو . .دباعملا ٠

 ةينيدلا سوقطلا ةسراممل ريبك ىنبملا معاني يداو عقوم ةنيدم يف ناك دقل

 ةفاكل ينيد دبعم اهيف ناك ةنيدم لك نأ ىلع كلذ لديو .«ةنيدملا دارفأ ةفاكل

 )5٠٠60  ةينميلا ةراضحلل يساحنلا يزنوربلا رصعلا كلذ يف ةنيدملا دارفأ

0 

 نمز ذنم رصعلا كلذ ىف ةينيدلا ةديقعلا وه فينحلا ديحوتلا نيد ناك دقو

 رصعلاو ناطحق نب برعي نمز ىلإ دوه نب ناطحق هنباو مالسلا هيلع دوه يبنلا
 :يريمحلا ناوشن لاق .يساحنلا يزنوربلا

 حالصوٍةءوُبُن َعْرَز ناطخف 5 ُهّيبِصوو ئقّثلا وُد ٌدوه َنيأفأ

 .157ص - حرفلا دمحم  نودلخ نبا خ خيرات يف نميلا ()

 .47 ص - ينادمهلا نسحلا . برعلا ةريزج ةفص ()
 .١ج ٠١ ؟ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا 7
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 :تباث نب ناسح لاقو

 كئابحلاق وف هللا يبن ٍدوهل يمتني ٌناطحقل هيمني برعيو
 لزي ملو «هتافو ىتح كولملا مظاعأ نمو ًانمؤم ناطحق نب برعي ناكو

 دمحأ نب نسحلا لاق .روصعلاو ةنمزألا ربع هتمأ لايجأ ةركاذ ىف ًادلاخ هركذ
 : ةغمادلا ةيخيراتلا ةديصقلا يف ينادمهلا

 انوَتُهَةَمِكوٍنْيَهْرَملاْنِم ٌةارث يف َبْروْعَيَعظَع ىْوَرَق
 انيبا يحاور انش عزتقجو. اتنيبأ نالهك: نيصرشتلا بأ

 هعيرسلا نكشام شايلاةلوتل .١ فيتا كو ف رتكلا "اك نيب

 هدعب اوبقاعت نيذلا كولملا رابخأو ءامسأ انل ظفحت مل لايجألا ةركاذ نكلو

 نب بجشي» وه دحاو صخش يف اعيمج مهتلزتخا لب «نمزلا كلذ مداقتل
 نأ يمهرجلا ةيرش نب ديبع نع يريمحلا ناوشن ركذ هنأ الإ «ناطحق نب برعي

 «يألو «يحانملاو ءمّتعملاو ءرامنأو ءرايخو «برعي :مهو ناطحق دالوأ)

 «ميشغو «ملاظو «يماطقلاو «سملتملاو ءمهرجو «عينمو ء«بضاغو ءزعامو

 دقو «كلمُي ملف ملاظ ريغ كّلَم دق مهلكو ءالجر رشع ةتس ءرقابو ءرفتغملاو
 مكحلا ىلع اوبقاعت كئلوأ نأ كلذ نم ىرنو - !" ص] .«شويجلا يف ريسي ناك

 ناطحق ءانبأ مهنأب مهركذ لازتخا مت امنإو هتوخإ اوسيلو ناطحق نب برعي دعب
 رايخ مه اكلم ١5 برعي كلملا دعب مكحلا ىلع بقاعت دقف «هتلالس نم مهنأل

 مث ؛عينم مث ءبضاغ مث ءزعام مث «يأل مث «يحانملا مث ءمتعملا مث ءرامنأ مث
 نأ ناسملا لو موقع قو ركاب رت ءيباطتلا مز سلما لب يح
 مث .ناطحق نب برعي دعب ةنس فلأ وحن لالخ كولملا كئلوأ ناكو .«رمشغتملا»

 : يريمحلا ناوشن لاق هيفو «ناطحق نب برعي ليلس بجشي كلملا مكحلا ىلوت

 يحاوردقبهلةلاحو ٌبَجَش هرهَدْنِمهناخ ٌبِيْشَي نيأ مأ
 داسف .كالهلا بجشلاو .ردقم يأ .يحاو .هردق يأ :هاحو» :لاق مث

 . '"'"«(زاجحلاو نميلا زاحو ءهّرمُع مهيهنو مهرمأ َكَلَمو ماس ينب بجشي كلملا

 ماعو 8٠١ ماع نيب ام ةرتفلا يف مكح بجشي كلملا نأ ضارتفا نكميو

 هنألو برعيب هبسن لاصتال ناطحق نب برعيل ًائبا هرابتعا مت دقو .م.ق 5
 يف ءاج دقو .نورقو لايجأ امهنيب نإف الإو هتلالس نم هدعب مكح نم رهشأ

 )١( يريمحلا ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا - ص٠١.
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 همامعأ ديتساو «بجشي هنبا ناطحق نب برعي دعب كَما هلا هونلخ وتل خيرلا

 دحاو لك ىعْذا بجشي تام امل» :ناوشن لاقو ” «كلامملا نم مهيديأ يف امب

 29 هنمألا رتفف قالا نرش نأ نوع
 اوناك بجشي ةمومعو ناطحق نب برعي ةلالس نم ءارمأ نأل كلذو

 رحشلاو نامع رافظ اهنم يتلا رشع ةئثالثلا نميلا فيلاخمو قطانم نومكحي

 «ةلقدو «(ريفوأ) رفاعملاو «(لازوأ) لازأو (ابيش) أبسو هليوحو تومرضحو

 نم دحاو لك ٌدبتساو لقتسا بجشي تام املف «حرايو «بابويو «لاميبأو
 ةيبرعيلا ةلودلا دقع طرفناف ءاهكلم راصو هدي تحت يتلا ةقطنملا مكحب ءارمألا

 ميلاقأو قطانم يف يساحنلا يزنوربلا رصعلا كلذ ةراضح تلصاوتو «ةيناطحقلا

 نب برعي نب بجشي ليلس ربكألا أبس كلملا ماق نأ ىلإ رشع ةئالثلا نميلا
 تأدبيو .م.ق ١06٠١ ماع  هتماعزب ميلاقآلاو قطانملا كلت تدحوتف ناطحق

 .ةديلتلا أبس ةراضحو ةلود روصع كلذب

 . 1 8ص نودلخ نبا مخ خيرات (0

 .١٠ص  يريمحلا ناوشن ةديصق - ةعماجلا 0



 يناثلا لصفلا دموع وحاسم

 رصحعلا خيرات ملاعم

 ًأبس ةراضحو ةلودل لوألا مدقألا

 (.م.ق١5١5-.م.ق'"6 . نم)

  .م.ق 0٠١" ماع يف  تماق نميلا يف يزنوربلا رصعلا ةراضحل ًاجيوتت
 سسسؤم بجشي نب أبس كلملا ةماعزب نميلا ءاجرأ لك تلمش ىتلا أبس ةلود

 76:٠ ١65٠١ ماع نم رمتسا يذلا مدقألا اهرصع كولم لوأو أبس ةكلمم
 ةيخيراتلا عئاقولاو اهجراخو نميلا لخاد ةيرثألا تافشتكملا ىلإ ًادانتسا .م.ق

 أبس ةلودل مدقألا رصعلا كلذ دهاوش ملاعم نم نأ اهنم نيبتي يتلا ةينمزلا نئارقلاو

 : يلي ام

 ةيرثألا ةثعبلا تابيقنت تتبثأ ثيح مدقألا ميظعلا برأم دس دوجوو دييشت ١

 لبق ثلاثلا فلألا فصتنم ىلإ هتآاشنم ضعب نمز ةدوعو دسلا دوجو ةيناملألا
 ءانب نم دسلا نأب لئاوألا برعلا نوخرؤملا هركذ ام كلذ ديؤيو .داليملا

 . يتأيس امك نمزلا كلذ يف سمش دبع أبسو بجشي نب أبس
 نيب . سارغلا لبج سووان يف اهيلع روثعملا ةيئبسلا ةينميلا تاءايموملا ١

 ادنلوهب يئايزيفلا ربتخملا يف اهنم تانيع صحف رفسأ ثيح - برأمو ءاعنص
 ؟10/40 ١٠١ نم) ةرتفلا ىلإ مدقألا تاءايموملا نمز ةدوع ديدحت نع

 فلألاو عبارلا فلألا يف نميلاب طينحتلا نف ةفرعم ىلع كلذ لديو (.م.ق
 . داليملا لبق ثلاثلا

 ىلإ .م.ق 70٠0١ ماع ةيبرعلا ةريزجلا بونج نم ةرجهلاو لاقتنالا ةجوم

 كلملا نأ لئاوألا برعلا نوخرؤملا ركذ دقف رصمو ماشلاو نيدفارلا دالب

 لك يف نطوأو رصمو ماشلاو ةيتارفلا ةريزجلاو لباب ىلإ راس بجشي نب أبس
 عوقو ىلع ةميدقلا روصعلا خيرات تاسارد لدتو .هعم اوناك نمم لئابق اهنم

 رصمو ماشلاو نيدفارلا دالب ىلإ .م.ق 0٠١" ماع لعفلاب ةريبك ةرجه ةجوم

 .ةماه ةيراضح حجئاتن - يتأيس امك - اهل ناكو

 لاق امكو هنأ ىلع نيدفارلا دالب يف اهيلع روثعملا ةيرامسملا صوصنلا لدت  ؛
 فلألا يف أبس دوجو ينعي كلذو «رموس ترصاع أبس نأ»  لموه ملاعلا

 هه
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 صن يف أبس ركذ ءاج» :لموه ركذ امكو كلذكو .داليملا لبق ثلاثلا

 ىلع داوج .د راشأو 2.م.ق ماع شجل كلم زئانورأ كلملل يرامسم

 دالبب روأ كولم رخآ رصاعم رئاندرأ كلملل صن ىف أبس ركذ ءاج» هنأ ىلإ

 لباب صوصن يف بس ركذ ءاج امك .م.ق 7١٠١ يلاوح كلذو ؛نيدفارلا
 .داليملا لبق يناثلا فلألا يف روشآو

 تاجتنملاو روخبلا بلجو نميلا عم تاقالعلا نع ةينوعرفلا ةيرصملا شوقنلا  ه

 نميلا ىلإ توسبشتح ةثعب ىلإ .م.ق 51٠١ ماع ذنم رصم ىلإ نميلا نم
 .م.ق ١594٠ ماع سدقملا روخبلا بلجل

 لئاوألا برعلا نيخرؤملا ءاملع هركذ امو ةيبرعلا ةيخيراتلا رداصملا صوصن - 5

 نوخرؤملا انل ظفح ثيح ءمهدوهع ءابنأو مدقألا رصعلا كلذ كولم نع

 رصعلا كولم نم أكلم )١5( وحن ءابنأو ءامسأ مدقألا مهرداصم نع لئاوألا

 أبس كلملا مهلوأ (.م.ق 7١٠١ -57600) أبس ةلودل لوألا مدقألا

 اكلم (١؟) ءابنأو ءامسأو .ثوغلا نب لئاو كلملا مهرخآو بجشي نب ربكألا

 أبس مهلوأ (.م.ق )5١70 - ١0١١ أبس ةلودل يناثلا مدقألا رصعلا كولم نم

 أبس ةلود سسؤم بجشي نب ربكألا أبس ليلس لئاو نب سمش دبع طسوألا
 + [كيت هدهع ملاعمب يذلاو

 تح
 آبس ةلود سسؤم ٍبُجْشَي نب ًاَبَس دهع

 (.م.ق"415-6:0)

 يأ  ناطحق نب برعي نب بجشي نب ربكألا أبس كلملا وه ٍبُجْشَي نب أبس
 كلذكو «تورقو لايجأ ةدع مهنم دحاو لك نيبف  ناطحق ليلس برعي ليلس

 :ليلكإلا يف ينادمهلا لاق .نورقو لايجأ ةدع امهنيبو (نزي يذ نب فيس) لاقي

 مل كاذ الولو ءرهشألا هيبنلا الإ لجرلا دالوأ نم ركذي ال نأ بسنلا طئارش نموا

 بججشي نب أبس ينادمهلا ركذو .2)بتاك اهطبضي ملو باتك سانلا باسنأ عسي
 وه :ييلخللا نبأ لاقو « سمش دبع وهو كلا ايس :نحجسنف كلوأ) :لاقف

 ريبدتل (لامعلا) لمعتسا نم لوأ وهو : يمت لتعيشأ يمك ليغ .رماع

 .7ج 85ص - ينادمهلا دمحأ نب نسحلا  ليلكإلا )١(
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 نمم ْيبَسلا اًبَس نم لوأو هتايح يف دهعلا يلو َبَصَن نم لوأو د ل

 :هدهع ملاعم نم ناكف . )7 ”«هيصانو هبراحو هب َرَتْخ

 الوأ

 بجشي نب ًابس ةماعزب نميلا ديحوت
 يزنوربلا رصعلا يف نميلاب تماق يتلا ةيناطحقلا ةيبرعيلا ةلودلا تناك

 كلذ ىلإ دود نبا راشأ دقو «قباسلا رصعلا رخاوأ يف تككفت دق يساحنلا

 ناردخت لاو“ ؛كلامملا نم مهيديأ يف امب بجشي مامعأ ٌدبتسا# :الئاق
 رتفف «كلُملا برعي دالوأ نم دحاو لك ىعدا بجشي تام امل» :يريمحلا

 ناطحق ةلالس نم اوناك نميلا ميلاقأو فيلاخم لايقأ نأ دوصقملاو - "”«رمألا
 تحت يذلا ميلقإلا مكحب مهنم دحاو لك دبتساو لقتساف «ناطحق نب برعيو

 لئابق اهنكست تناك يتلا رشع ةئثالثلا ميلاقألا يف كلذو هيلع ًاكلم راصو هدي

 ب13 اهنأ نيوكتلا رفس ىف” ءاجب لاو ةيبرغلا ةريدجلا توتح ءاجزأ نف تاطسق
 قا تونر دست اللا منقل: تم قاتلا هتان < ةرججتل) دوب
 ا ايش تكا (يتاسنلا) يقرأ 8 اهتم ىف )انا قرأ تقارب حل
 ٠١ .ةلقد - 4 (ةماميلاو نارجن نيب سّرلا ةقطنمب اروضح) اروده 8 . حراي
 .«بابوي ١ (يلاخلا عبرلا ةقطنمب) هليوح ١١1 لاميبأ - ١١ (ليبع) لابوع

 ناطحق نم ةردحنملا ةرشع ثاللثلا لئابقلا تناكو» :رداقلا دبع دماح .د لاق

 برعلا نم ةريثك لئابق نميلاب لازت ام تناك كلذكو '*”6تاعطاقملا كلتب ميقت
 «نارافو «قيلامعلاو «ناعنكو ءداكأو «ذوشأ لثم لئاوألا نييماسلا ةبراعلا
 ةيناطحقلا نيتمألا نم اهئاكسب نميلاب ةيسيئرلا قطاتملا تمحدزاو «مهريغو

 ةهزالا وأ ماحدزالا نم عون نوقإ ىدأ امم رصعلا كلذ رخآ يف ةيماسلاو

 دوجو مدع ةقباسلا ةيبرعيلا ةلودلا طارفنا ىلإ ىدأ امم ناك دقو «ةيداصتقالا
 دبتساو لقتساف ءاهيف كلملل نيعبات ةالو لامع دوجو مدعو اهل ةيزكرم ةمصاع

 تسعي نت اها علو هدي تحت يذلا ميلقإلا مكحب لايقألا نم دحاو لك

 ىلإو ةدحولا ىلإ مهلئابقو كولملا لايقألا رئاس اعدف «لايقألا نم ًادحاو حبصأ

 .١اج 98١ص - ىينادمهلا دمحأ نب نسحلا  ليلكإلا ()
 0 48ص - نودلخ نبا خيرات 0

 .١١ص - يريمحلا ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا 00

 .84ص - رداقلا دبع دماح  ةيماسلا ممألا (؟)
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 يناكسلا ماظدرألا دكتم لح ةرهر ةيزكرم ةمصاعو ماظن تاذ ةيوق ةلود

 ناوشن 0 دقو «كلذ نإ ناطحق لئابقو لايقألا باجتساف .ةيداصتقالا ةمزآلاو

 توضناف ؟'”(دوه ىنبو تايد نب يسن ينحني نب اهوا :هلوقب كلذ نيلإ

 نب أبس ءاول تحت نييماسلا ةبراعلا برعلا نم مهناوخإو ناطحق لئابق رئاس
 :بهذلا جورم يف يدوعسملا لاق ثيحب نميلا ءاجرأ لك هتلود تلمشو بجشي

 ."”(بُجْشي نب أبس نميلا كولم ْنِم َدعُي ْنَم لوأ)

 ًايناث

 ايس مساي ةلودلا ةيمستو ًابس ةنيدم ءانب

 65٠٠" ماع) - بجشي نب أبس كلملا ةماعزب نميلا لئابقو دالب تدحوت امل

 لامعلا ةيلوتو دالبلاو ةلودلل ةيزكرم ةمصاعك امش ةنيدم دييشتب ماق - (.م.ق

 ىف ينادمهلا ركذ امك - بجشي نب أبس ناكف ؛هبناج نم دالبلا ميلاقأ ىلع
 نبا خرؤملا لاقو .«هكلُم يف مكحلا ريبدتل (لامعلا) لمعتسا نم لوأ»  ليلكإلا

 ةنآل ايش حسو ءرماع همسا ليقو «سمش دبع هنبا بجشي دعب كلم» :نودلخ

 ينادمهلا لاقو ."7ترام .دسو بس: ةئيده ىتبو +ىبسا نم لوأ 2 ليق اهيف د

 ."”«نميلا ضرأ نم برأمب أبس ةنيدم»

 ضرأ نم ام ناكم يف ةديلتلا أبس ةنيدم ءانبب بجشي نب أبس كلملا ماق دقو

 لبق اليوط ًانمز دالبلاو ةلودلل ةمصاع كلت أبس ةنيدم تناكف «ةعساشلا برأم

 نع رموسو لبابب ةميدق صوصن يف «ارابس ةئيدم» ظفلب اهركذ ءاج دقو «برأم
 .داليملا لبق يناثلا فلألاو ثلاثلا فلألا يف أبس عم تاقالعلا

 ةلودلا تيمُّس بجشي نب أبس سسؤملا كلملا مسابو بس ةنيدم مسابو

 - ديلتلا يراضحلا نميلا خيرات روصع بلغأ يف (نييناميلا) و (نميلا) مسال
 كلت ىف نييناميلا نودلخ نبا ركذ دقو  ةنس فالآ ةثالث نم رثكأ دادتما ىلع

 ةيناميلاب ليجلا كلذ فرعُيو» :لاق ثيح كلذ ىلع لدي امب روصعلا
 ش لا

 .١١ص - يريمحلا ناوشن ةديصق ب ةعماجلا ةريسلا (0)

 ,ا حج ٠ ص  يدوعسملا . بهذلا جورم 222

 .١١ص - ينادمهلا  برعلا ةريزج ةفصو 53ج 86ص  نودلخ نبا خيرات 02
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 : ابس مسا لصأ

 وأ «رماع همسا ناك بجشي نب أبس نأ لئاوألا برعلا نوخرؤملا ركذ دقو

 لوقلا عاش دقو .أبس يمس كلذلو «اًبَّس نم لوأ» هنأو كل ايا

 ازغ امدنع بورحلاو تاوزغلا يف يِبّسلا اَبَّس نم لوأ :ىنعمب ةاّبَس نم لوأ»هنأب

 ناطحق ينب نم لئابق دالبلا كلتب نطوأو رصمو ماشلاو روشآو لباب دالب ىلإ
 : يريمحلا ناوشن لاق كلذ يفو ءهعم اوناك نيذلا ماسو

 (حاشو ٍتاذّلكًامْدِق ٍوْرَغلا يف اَبَّس نم لّوأ وهو َبُجْشَي ُنب ْأَبَس»
 ملو . .اهحتتفاف لباب ازغو . .ًاميظع اكلم ناك ءبجشي نب أبس» :لاق مث

 .هعم نّمم ًاموق ةمأ لك ىلع فلختساو .. رصم ىلإو ماشلا ىلإ ربع ىتح لزي
 هل ل ال ؛مهيرارذ ابس ةمأ لتاق املك ناكو

 . .اوردغو اوثكن مهنأل كلذ هل هللا لحأ امنإو

 نأو 0 ا أبس نأ بوصألاو
 .د لاق ددصلا اذه يفو .(وزغلا) اهانعمو (نتأبس) ةملك نم ذوخأم أبس مسا
 :هصن ىلي ام هللا دبع دمحم فسوي

 نمش اليعرذأ لاك تنيخ نريراخللا ركاار اك حلا سرس انا عسا

 رصمو تارفلاو ماشلا ضرأو ةينيمرأو لباب ضرأ ىلإ راسو ناطحق ينب رمأ يلو
 وزغلا نم  أبس مسالا نإ لب .أبس يَمّسف ًاريثك اقلخ ابس دقو نميلا ىلإ عجرو
 ءازغ يأ أبس :ةميدقلا ةينميلا شوقنلا يف ظفللا ردصم نم ْنِّيب وه امك

 - ةملكلل  دنسملا مسرو «فيرعت ةادأ يه رخآلا نونو ”ةوزذلا يأ (نئاسلاو

 . "”شوقنلا يف ريثك وهو ءرخآلا زومهم مسالا نأ تبثي
 ازغ نم لوأ ىنعمب اّبَس نم لوأ وه بجشي نب أبس نأ كاردإ نكمي ىيلاتلابو

 ا ا ا «ميدقلا نمزلا يف رصمو ماشلاو لباب دالب ىلإ

 دقو ةيادبلا ذنم (أبس) وه (بجشي نب أبس) مسا ناك دقو .(وزغلا) يأ (نتأبس)

 نميلا كولم بلغأ ءامسأ نأل - تعنو مسا  (أبس رماع) وأ (رماع أبس) نوكي
 «بجشي نب أبس كلملل يصخشلا مسالا وه بس ناكف «نيتملك نم نوكتت ءامدقلا

 هركذ ام كلذ ززعُي اممو ءأبس بوعشو لئابقو ًابس ةلودو أبس ةنيدم تيمس همسابو

 دَقلإ# :ميركلا نآرقلا يف ذ ىلاعت هّللا لوق لزن امدنع هنأ نم ليلكإلا يف ينادمهلا

 كا ص تفاوشت ةذكضت (19
 .؟/؟ 4ص هللا دبع دمحم فسوي .د  هراثآو نميلا خيرات يف قاروأ (؟1)
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 ملال 2 7 مير طعس 0 و 1 ُُ 8-1 كر 5 لا

 مل اوركشأو بر قذر نم أولك لاَمْسَو نمي نع ِناتنج َهَياَ مهن دم يف ايس نك
 | س ف دس

 ا ا ل و وس 0
 ةرشع دلوأ برعلا نم لجر هنكلو ةأرما الو ضرأ ال» :لاقف ؟ةأرما مأ ضرأ

 اذه دلئسو قرط ريثك منا ركذ دقو +. .ةعبرأ تمآشتو ةتس ثتفايتن نطبأ

 ىلع كلذ لديو «ميركلا نآرقلل ريثك نبا ريسفت يفو ةياهنلاو ةيادبلا يف ثيدحلا

 ًاثلاث

 آابس دهع يف ةيلاقتنالا ةرجهلا تاجوم
 رصمو ماشلاو نيدفارلا دالبو ةريزجلا لامش ىلإ

 بجشي نب بس ةماعزب  ةيبرعلا ةريزجلا بونج - نميلا دالب تدحوت نيح
 ينب نم لئابق ةدايقو ةيجتوش ةبحش م ابس كلملا ماق (.م.ق 55 ماع)

 دالبو ةريزجلا لامش ىلإ نييماسلا لئاوألا ةبراعلا برعلا نم مهناوخإو ناطحق
  ةيبرعلا ةريزجلا بونج  نميلا دالب ماحدزال كلذو ءرصمو ماشلاو نيدفارلا
 :نودلخ نبا ركذ امك ثيح ناطحق نب برعي نمز يف ثدح امك ناكسلاب
 دهع يف ثدح كلذكو يكاد ةيزاعلا هيرعلا نم عيداوخا]و ناطق وني ععارلا

 ةيداصتقالا دراوملا ةيافك مدع يناكسلا ماحدزالا نردقا فيش نجكي ةناابس

 ةلكشم لحب بجشي نب أبس كلملا ماقف «قطانملا ضعب يف فافج عوقوو
 ريغ نادلبلا ىلإ نميلا ناكس نم مسق لاقتنا لالخ نم يناكسلا ماحدزالا
 لقو ءرصمو ماشلاو نيدفارلا دالبو ةريزجلا لامش يف ناكسلا ةليلقو ةنوكسملا

 ليلكإلا بحاص ينادمهلا لاق امك ثيح ميدقلا نميلا خيرات يف ًارارم كلذ ثدح

 : ميدقلا نميلا خ خيرات نع ةغمادلا هتديصق يف

 انوكس هل بارخلا فاعلا نم ةاوكس حف ويح اربت ةزامكعكو

 انيرفختماووتناثيح مهب يموقريغ نم هب ْنَّم حبصأف
 ةنس  ناطحق نب برعي نمز ىف ةيلاقتنا ةرجه ةجوم لوأ تعقو دقف

 نيدفارلا دالبو زاجحلا ىلإ ةريبك ةيلاقتنا ةرجه ةجوم تعقو مث  .م.ق 0

 ةجوم تعقو مث  .م.ق 70٠١ ةنس  بجشي نب أبس دهع يف رصمو ماشلاو

 لئاو نب سمش دبع أبس دهع يف نيدفارلا دالبو ماشلا ىلإ ةيرومأو ةيناعنك ةرجه

 .1ج ١51١ ص - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا - ١ج ١8١ص - ىنادمهلا نسحلا  ليلكإلا )١(
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 ثراحلا دهع يف ةيمارآلا ةيلاقتنالا ةرجهلا ةجوم مث  .م.ق 7١١ ةئس

 نرقلا يف أبس لئابق ضعب ةرجه مث  .م.ق رشع سماخلا نرقلاب - شئارلا
 اهتساردو تارجهلا خيرات ةنراقمب» :يتح بيليف ذاتسألا لوقيو .م.ق سماخلا

 بقح ىف تناك ةيبرعلا ةريزجلا هبش نأ ىف ةركفلا ةيماسلا ءاملع ضعبل تدب

 قاض لئاه نازخك ناكسلاب محدزت ًابيرقت ةنس فلألا اهنم ةدحاولا غلبت ةبقاعتم
 .''”(هعاستا نع ديزي ام ةضافإ نع ًاصيحم دجي ملف

 نب أبس كلملا ماق ثيح .م.ق 70٠6١ ةنس ثدح ام وه كلذ ناكو

 ىلإ ةيبرعلا ةريزجلا بونج ناكسو لئابق نم تاجوم ثالث ةدايقو هيجوتب بجشي
 :رصمو ماشلاو نيدفارلا دالبو ةريزجلا لامش

 : ةريزجلا لامش ىلإ بجشي نب أبس دهع ةجوم- ١
 نب - مهرج ةليبق رّيس بجشي نب أبس نإ» :ليلكإلا يف ينادمهلا لاق

 ممألا كلتو مخض دبعو قيلامعلا ىلع ةالو زاجحلاو مرحلا لابج ىلإ  ناطحق

 . '””(مرحلا لبْجَأو فئاطلاو دجنب اوناكف «مهتواتأ نوضبقي

 نب روطق ونب مث زاجحلا مهرج تلزن امنإ ليقو» :نودلخ نبا لاق
 . "”«نميلا باصأ طحقل قالمع نب ركرك

 نمز يف زاجحلا ىلإ نميلا نم تلقتنا مهرج رئاشع ضعب تناك دقو
 هيجوتبو دلهع يف نميلا نم اهعيمج مهرج ةليبق تلقتنا مث ناطحق نب برعي
 تحبصأف «زاجحلاو مرحلا لابجو فئاطلاو دجن قطانمب اورشتناف بجشي نب أبس
 نم مهريغو نارافو مخض دبعو ةقلامعلا لئابق نم كانه ناك نم ىلع ةدايسلا مهل

 ةليبق نم رئاشع تلقتنا كلذكو .نييماسلا ةبراعلا برعلا نم ىلوألا ةمألا لئابق

 .زاجحلا يلاعأب ىرقلا يداو يف اونكسو تومرضح ةقطنمب ةيناطحقلا دومث

 بجشي نب أبس دهع ىف نيدفارلا دالب ىلإ نييروشآلاو نييداكألا ةرجه  ؟
 3 : اهتلالدو

 دالبو ةيماسلا ممألاو ةميدقلا روصعلا خيرات تاساردو بتك رئاس قفتت

 نويماسلا نويروشآلاو نويداكألا رجاه .م.ق 6٠٠" ماع يف» هنأ ىلع نيدفارلا

 رقتساو (لباب دالب) نيدفارلا بونج يف نويداكألا رقتسا دقو «نيدفارلا دالب ىلإ

 .م1928 - توريب  فاشكلا راد ١١ص - يتح بيليف  لوطملا برعلا خيرات 80

 .١ج ١/5 ص  ىنادمهلا نسحلا  ليلكإلا (؟)

 3١. ص  حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا هوه
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 تتبثأ دقو (روشآ دالب) نيدفارلا لامش ةيتارفلا ةريزجلا ضرأ ىف نويروشآلا
 اوقبثأ نيذلا لئازأ نم اكو .. ةيبرعلا ةريزجلا فوتج نم اوءاج مهنأ تاسازتنلا
 ماع قديص خيدلا نييروشالا نع هباتك يف ةخالن سياس يزيلكتإلا ملاعلا كلذ

 يه ةيبرعلا ةريزجلا نأ ىلع لدت ةيفانملا كيلاقتلا عيعج نإ) : لاق ثيح مم 5

 نرقلا يف 50822068 رديرش يناملألا ملاعلا كلذكو ''”«لوألا نييماسلا نطوم
 لبق ةيماسلا ممألا عيمج دهم برعلا ةريزج نإ) : :لاق ثيح .م.ق رشع عساتلا

 ممألا طبرت تناك يتلا ةيوغللاو ةيفارغجلاو ةينيدلا قئالعلا» كلذ دكؤت امك (اهقرفت
 كا يب ايكو ةيفاعلا

 6٠٠" ماع نيدفارلا دالبب نييروشآلاو نييداكألا رارقتساو ةرجه توبث نإ
 ناك» هنأ نم لئاوألا برعلا نوخرؤملا هركذ ام ةحصل ساسأآلا انيطعي م. ق
 ينب عمجف بجشي نب أبس ماقف ءاهالاو امو لباب دالب ىلع اوبلغت دق مجاعألا
 نم اهيف دجو نم لتاقو ؛ ءاهحتتفاف لباب ضرأ ىلإ فحز مث ماس ينبو ناطحق
 ىلإ غلب ىتح «ةينيمرأو مليدلا ةيحان غلب نأ ىلإ لتاقي مهفلخ راسو مجاعألا
 ةمأ لك ىلع فلختسي ناكو .. دو ةرظنت اهيل يما داع ةريزجلا ضرأ
 لباب دالب يف نييداكألا نطوأو فلختسا يذلا وه نوكيف . ("”(هعم نيذلا نم أموق
 اوناكو «نيدفارلا لامشب ةيتارفلا ةريزجلا ضرأ يف نييروشألاو نيدفارلا بونجو

 يف اهوبستكا ةيئاورإ ةيعارز ةراضحب نيدوزم اوناك» - ةشويس ا لمحلا 3: ركذ امك ع

 للا ا ا
 «نيدفارلا دالب يف ةميظع كلامم سيسأت نم اونكمتو

 : .م.ق 6٠٠ ماغ ماشلاب ةيناعنك لكابق رارقتسا " 

 دالب ىهو) ةريزجلا ضرأ بجشي نب أبس غلب. . ١ يريمحلا ناوشن لاق
 ينب نم يقل نم لتاقُي ماشلا ىلإ ربع ىتح لزي مل مث (ايروس بونج ىلإ روشآ

  ماشلا ىلإ عجر مث .ةيرودع تلد لإ مهدجلا سحمان هادرع

 006 - هعم نيذلا نم ًاموق - ماشلاب فلختساو

 ةريزجلا نم تءاج ةقلامعلاو ناعنك نم ةيماس لئابق نأ ىلع تاساردلا تلد دقو

 سيل» :رقشأ دسأ .د لاقو .م.ق 76٠١ ماع ماشلا نم قطانم يف ترقتساو ةيبرعلا

 )١( ص  ةسوس دمحأ  نيدفارلا ةراضحو 09ص  رداقلا دبع دماح _ ةيماسلا ممألا 1١ 5.

 .١١ص - يريمحلا ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا (0)
 .م٠198  دادغب  ةيرحلا راد - 15١١ص - ةسوس دمحأ .د  نيدفارلا ةراضح (؟)
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 ىلإ ةيبرعلا ةريزجلا نم ةرجه ةجوم  .م.ق 0٠٠ ماع عقت نأ ةفداصملا ليبق نم

 "”«دحاو تقو يف رصمو ةيروس ىلإ ةرجه ةجومو نيدفارلا دالب
 كلت يف ماشلا نم قطانمب  اورقتساو اولقتنا يأ  اورجاه نيذلا ناك دقو

 اوناك نيذلا نييماسلا برعلا قيلامعلاو ناعنك نم لئابق - .م.ق 0٠٠ ماع  ةجوملا
 :ماح لئابق نم ناعنك نأ ةاروتلا يف دوهيلا رابحأ معز دقو «زاجحلا ىلإ نميلاب

 ركذ دقو نييماسلا نم مهنأ حيحصلاو (دوسألا يماحلا سنجلا نم يأ) نييماحلا

 :لاق ثيح . (ماس نب مليوع نب ناعنكا وئنب مه ناعنك نأ ليلكإلا يف ينادمهلا

 .مليوع نب يرممو «مليوع نب لبركو «مليوع نب ربعش :ماس نب مليوع دلوألا
 ماس ع نب ذوال نب قالمع ينب نما نأ نودلخ نبا خيرات يف ءاجو 0 «ماشلا ناعنكو

 نأ# يبل. د لاق امكو - هنأ ىلع تاسارتلا تلد دقو. .""" «ةربابجتلا ناعتك لئابق

 © «ناعنك لئابقل لوألا نطوملا تناك ريسع اهنمو ةيبرعلا ةريزجلا برغ
 «تاجوم ةدع يف ماشلا ىلإ ةريزجلا برغو نميلا نم ناعنك تلقتنا دقو

 ماع ةريبك ةيناث ةجومو - بجشي نب أبس دهع يف  .م.ق 70٠١ ماع ةجوم اهنم
 (ناعنك ضرأ) مهمساب تيمسو ماشلا ءاجرأ يف ناعنك ترشتناف .م.ق

 «نيطسلفب كبوشلاو كركلا ىلإ زاجحلا يلاعأب :ناعنك نب يوخ ونب) مهنم ناكو

 :ناعنك نب نافرع ونبو «نيطسلف نم اهرواج امو سدقلاب :ناعنك نب سوبي ونبو
 ونبو «سلبارطب :ناعنك نب انس ونبو «ليلخلاب ناعنك نب بيبح ونبو .سلبانب
 ةقطنمب :ناعنك نب شيجرج ونبو ءايروس يف ةامح ةقطنمب :ناعنك نب هامح

 نب أبس نأ يريمحلا ناوشن لاق يتلا ةيرومع ةهج ىلإ ايروس يلاعأب شيمكرك
  ماشلاب ةيناعنكلا البإ ةكلمم دعب اميف ناعنك لئابق تسسأ دقو ءاهيلإ غلب بجشي
 . ماشلا ءاجرأ لك تلمشو - .م.ق ثلاثلا فلألا يف

 86٠٠ ماع ةميدقلا رصم ىلإ نميلا نم ةنعارفلا ءامدق لاقتناو ةرجه - ؛
 : ةينوعرفلا ةيرصملا ةراضحلا سيسأتو بجشي نب أبس دهع يف ا

 ريا ةعاطلاب 5 0 تاذ رصم يرارب ىلإ بره نم مهنمو

 نودعسلا ناميلس .د  ةيراضحلا تاقالعلا باتك هنعو  رقشأ دسأ .د  ايروس خيرات )١(

 .١!؟ص - ليعامسإ نيدلا زعو

 .اذج ١484 ص © ىتادمهلا دمحأ نب نسحلا  ليلكإلا0)

 0 _ 67ص - نودلخ نبا خيرات 02

 .7 ص - يبيلص لامك  برعلا ةريزج نم تءاج ةاروتلا 0
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 أبس نب نويلباب هنبا فلخ هنأل نويلباب اهامسو رصم ةنيدم ئنب مث «لينلا ءىطاش
 . 20(نميلا ىلإ أبس عجر مث . .ماس ينبو ماح دالوأ ىلع ءرصم ىلع ًايلاو

 بونج نم ةرجه ةجوم عوقو ىلع ةميدقلا رصم خيرات تاسارد تلد دقو

 نييرصملا ءامدق خيرات أدب كلذبو .م.ق 0٠٠" ةنس رصم ىلإ ةيبرعلا ةريزجلا
 : يلي ام تاساردلا نم نيبتي ددصلا اذه يفو . ةنعارفلا

 لبق ام رصع ىف رصم ناكس نأ» :(اجنبوأ) و (بويداتنا) ةسارد ركذت -
 ليكتتسملا نم نأ نيسرادلا نم هده ىرروب ©!( طقق اجونو اوناك ةدوعرفلا فاريألا
 نم ًاعيمج اوناك ثيدحلا يرجحلا رصعلا يف رصم ناكس نأب لئاقلا يأرلا رارقإ
 لبق اه ووضع ذم ليثلا يداو تلخد نييمانسلا نم تاعامج: نأ نودكؤيو .٠ دوسلا
 نأ» :ترفنيوش راثآلا ملاع لاقو .داليملا لبق سماخلا فلألا ذدنم يأ .2"”(خيراتلا
 اهلك ترهظ نإو «نأضلاو زعاملاو ةيشاملا سينأتو حمقلاو ةعيفرلا ةرذلاو ريعشلا

 ةيربلا اهتلاح يف دجوت مل اهنإف دوهعلا مدقأ نم نيرهنلا نيب ام دالبو رصم يف
 «ةميدقلا برعلا دالب نميلا يف ةصاخبو ايسآ برغ دالب يف لب رصم يف ةيعيبطلا
 ةريزج ىف ةنودملا ريغ ةميدقلا روصعلا يف ترهظ دق ةراضحلا نأ ىلع اذه لديو

 .؟9«رصمو نيرهنلا نيب ام ىلإ ثلثم ةروص يف اهنم ترشتنا مث برعلا
 دالب ىلإ ةريبك ةيلاقتنا ةرجه ةجوم عوقو ىلع تاساردلا تلد دقو -

 تاقالعلا) باتك يف ءاجو .م.ق 76٠١ ماع رصمو ماشلا ىلإو نيدفارلا
 ناحيب يداو نم ميدقلا يربلا قيرطلا تكلس ةيرشبلا تاكرحتلا) :نأ (ةيراضحلا

 ماشلا دالب يف ركتستل ةبقعلا ىتح راجحلا مث ةريزجلا بلقو نارجن يداوف برأمو

 - يتح بيليف ذاتسألا لاقو 2”(ءانيس ربع رصم ىلإ اهلئابق ضعب تكرحت امنيب
 ةريزجلا بلق نم ةيرشبلا تاكرحتلا تهجتا»  تاساردلا نم ديدعلا ىلإ ًادانتسا

 ةريزج هبش دنع عرفتي ثيح لامشلا وحن ةريزجلا نم يبرغلا لحاسلا ربع ةيبرعلا
 رحبلا قيرط وأ - قيرطلا كلذ كلس دقو «بيصخلا لينلا يداو ىلإ قيرط ءانيس

 اهناكس عم رصم يف اورقتسا نويماس نورجاهم  يقيرفإلا لحاسلاف رمحألا
 . 2(ءامدقلا نويرصملا رهظ نأ كلذ ةجيتن نم ناكو .مهب اوطلتخاو نييماحلا

 )١( ناوشن ةديصق الحميري  ص١١.

 .1١ا/ص  يوابرعلا دمحم  ىمادق برع ربربلا (؟)

 .1ج 47ص - ناردب دمحم ةمجرت  تنارويد  ةراضحلا ةصق ()

 . م1987 تيوكلا ١7/4 ص  ليعامسإ نيدلا زعو نودعسلا ناميلس .د_ةيراضحلا تاقالعلا (:)
 .اادج 7١ص - يتح بيليف  لوطملا برعلا خيرات (5)
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 فلألا يف هنأ يهو ةمهم ةقيقح كانها :يرخف دمحأ د يرصملا ملاعلا لاقو

 برعلا ةريرح تراس رضا رج تضر 0 م ق )١6٠٠١  داليملا لبق عبارلا

 .''”«ةفاقثلا نم ليلق ريغ ردق ىلع نورجاهملا ءالؤه ناكو ءرصم ىلإ
 كفل .) :ةميدقلا رصم باتك يف نسح ميلس يرصملا ملاعلا لاقو

 نع وأ رمحألا رحبلا قيرط نع امإ «برعلا ةريزج هبش نم رصم ىلإ اوءاج
 ءيبونجلا يلبقلا هجولا مث : اتلدلا يبرغ مث اتلدلا يقرشف ءانيس مث ماشلا قيرط

 نف أشن يذلا فاح نجل ند اوناك نيذلا نييلصألا ناكسلا ىف اوجنمدناو
 راسو نأ ىلإ طعوس عم اهيرق فال ساقلا كلذ لود تاكو هةكابلا
 ىلإ لئابقلا كلت تلخدأ دقو . .ًائيشف ًائيش دالبلا ديلاقم ىلع ءاليتسالا ىلإ
 ةباتكلاو  ةنايذلاو ةدابخلاو + قدملا ءانبو :ساحتلا ةصاخ نداحملا ةقرغق رصف
 لضفبو. . » زنوكرف ناج لاقو ."'”«ةيسايسلاو ةيعامتجالا مظنلاو «نونفلاو
 3 رم رفلا ةهيراعلا نوصعلاو ةرريسملا ةنايعمتلا تثقلطلا هادحلا قللت

 : ىلإ فلس ام لمجم نم يهتتنو

 ةريزجلا بونج نم ةيرشبلا ةجوملا كلت عوقو دنع رصم ناكس نأ أ
 ناوشن هركذ ام كلذ قباطيو .«دوسألا يماحلا سنجلا نم» اوناك رصم ىلإ ةيبرعلا

 لتاقي رصم ىلإ ماشلا نم راس بجشي نب أبس كلملا نأ نم ةيرش نباو يريمحلا
 - ةبونلا دالب يأ - بونجلا تاذ رصم يرارب ىلإ بره نم مهنمو ءماح ينب
 رصم ناكس نأ ينعي كلذف .«لينلا ءىطاش ىلع مهنكسأف «ةعاطلاب هل اونعذأو

 . تاساردلا هيلع تلد ام وهو يماحلا سنجلا نم اوناك

 كلت يف رصمب ترقتسا ةيبرعلا ةريزجلا بونج نم ةيماس لئابق نأ - ب
 نب أبس نأ نم ناوشن هركذ ام لصأ كلذ لثمُّيو - .م.ق 6٠٠ ماع  ةجوملا

 دقو . ماس ينبو ماح دالوأ ىلع رصمب ًايلاو أبس نب نويلباب هنبا فلختسا بجشي
 نب نادو :ماس نب ذوشأ نب زارمإ نب جولهف ينب نم نأ» :ليلكإلا يف ءاج

 : ماس نب ذوال نب قالمع ينب نمو ..رصمب ةنعارفلا نادو دلو نمو «جولهف
 بجشي نب أبس مهنطوأ نيذلا نأ ىلإ ريشي امم  [؟ /5١”ص] «رصمب ةنعارفلا

 نب نويلباب ةماعزب ناطحق نمو ةقلامعلا نمو نادو ينب نم لئابق اوناك رصمب

 )١( ةيرصم ولجنألا ةبتكم - 78١ص  يرخف دمحأ .د  ميدقلا قرشلا خيرات يف تاسارد -

 القاهرة  1957.
 .١15١ص - نسح ميلس  ةميدقلا رصم (؟)

 ١5. ١ص - يوابرعلا راتخملا دمحم  ىمادق برع ريربلا )
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 اولخدأ نيذلا ةنعارفلا نييرصملا ءامدق نم ىلوألا ةقبطلا مه كئلوأو ءأبس
 كلت نأ نسح ميلس ركذ دقو .رصم ىلإ ركذلا ةفلاس ةيراضحلا فراعملا
 هجولا مث اتلدلا يبرغ مث  رصمب # اتلدلا يقرش يف ترقتسا.. » لئابقلا
 سنجلا نم اوناك نيذلا نييلصألا ناكسلا عم تجمدنا مث يبونجلا يلبقلا
 اولصوت نأ ىلإ فنع ريغ نم ًايجيردت لئابقلا كلت لوخد ناكو . يماحلا

 يوابرعلا ةمحبم, لقتي هيب.« انشق ايده دذلبلا ديلاقم ىلع ءالبغسالا ىلإ
 ناكسلا اوعضخأ نييماسلا ةازغلا نإ» :هلوق نامرأ فدلوأ ذاتسألا نع
 نييماحلا اوعضخأ مهنأ بوصألا نوكيف يضم ىف نييلضألا نييماحلا
 لك فنع نودب مهمكح لمش ًايجيردت مث «مهعم اوشاعو اوجمدنا مث الوأ

 ةرسألا مكح أدب ثيح  انيم كلملا ةماعزب  اهبونجو اهلامش رصم ءاجرأ
 ملاعلا دكؤيو .م.ق 7٠٠١ ماع دودح يف ىلوألا ةينوعرفلا ةيرصملا
 كولم نأو «برعلا ةريزج نم اوءاج نييرصملا ءامدق نإ يكيج فاتسوغ
 . ؟'!نيمداقلا كئلوأ نم مه ىلوألا ةناوعزفلا ةرسألا

 دالب» مساب نميلا دالب ةميدقلا ةينوعرفلا ةيرصملا شوقنلا تركذ دقو  ج
 نويعلا وبأ .د يرصملا ملاعلا دكؤيو «- ةسدقملا ضرألا يأ - سيإ رتنات تنوب
 ةيبرعلا ةريزجلا بونج تنوب دالبب دصقي ناك ميدقلا يرصملا نإ) :تاكرب

 ضرأ يأ - (سيإ رتنات) اهنأب تنوب دالب نييرصملا ءامدق افصو دقو .ا(طقف

 نأ ديفي» :تاكرب نويعلا وبأ .د لاق امك كلذو  ةسدقملا ضرألا وأ ةهلآلا
 نأ كلذ ببس ناك امبرو . .نييرصملا ءامدق دنع ةصاخ ةيسدق هل ناك نميلا
 , 02: . نمبلا نم ةروغس تناك ةيرضملا دباعملا ىف: لمعتست تناك يتلا داوملا
 نينزيمنلا ءامدعل يبتلي دز دجال نسوا نمملا نآل امرأ ةزكي دك سبل 31 عنو
 ركذ ءاج دقو .ةسدقملا ضرألاو ةهلآلا ضرأ اهنأب نميلا اوفصو كلذل ةنعارفلا
 ثلاثلا فلألا طساوأ ذنم ةينوعرفلا ةيرصملا شوقنلا يف نميلا عم تاقالعلا
 كلت تاكرب نويعلا وبأ .د ىصقتسا دقو .م.ق يناثلا فلألا رخاوأ ىلإ .م.ق

 روصع يف رصمو نميلا نيب ةقيثولا تاقالعلا ىلع اهتلالدل اهركذ يتأيسو شوقنلا
 . مدقألا أبس ةراضحو ةلود

 - ديدجلا نميلا ةلجم  تاكرب نويعلا وبأ .د  ةميدقلا ةينميلاو ةيرصملا رداصملا نيب تنوب ()

 .م1985 رياربف 1١5 ةنسلا ”  ددعلا
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 ًاعبار |

 بجشي ني أبس دهع يف برأم دس ءانب
 سمش دبع أبس دهعو

 ىلع نويلباب هنبا بجشي نب أبس فلختسا . . ١ :يريمحلا ناوشن لاق

 :هباتك يف ىلاعت هللا هركذ يذلا دسسلا ضيف ءومبلا »ىلإ اس معو وت يوفق

 ديسلا كعاوق نسا اهلو «لويسلاب اياز: نوعيس:هنلإ ليتث ديموهر ؛مرَعلا همساو
 1 ع لوا

 وهو مرعلا ىمسُي يذلا وهو . .دسلا برأمب ناكو. . » :نودلخ نبا لاقو

 : يدعجلا لاق ءهظفل نم هل دحاو ال عمج

 امرعلاهليس نودنمنونبي ٌدِإٌبرأم نيرضاحلاًأبسْنِم
 . .ةينميلا لئابقلا وبأ  أبس نب  ريمح وه دسلا ىنب يذلا نإ لاقيو ءدسلا يأ

 مخسرف يف ًاخسرف هلعج لاقو «يدوعسملا هلاق امك ءداع نب نامقل هانب :ليقو
 هنأو بجشي نب أبس ءانب نم هنأ بوصألاو قيلألا وهو ليقو .ًابقُت نيثالث هل لعجو

 امنإو ؛هدعب ريمح كولم هّمتأف «همامتإ لبق تامو ايداو نيعبس لويس - هيلإ قاس
 ."”ةدحاولا اهب لقتسي ال ةخماشلا لكايهلاو ةميظعلا ينابملا نأل هانحجر

 أيش كلملاو تجشي ني ريكألا أابم كلملا خف تاياورلا تلغأ تجمد: دقو

 نأ لوقلا نكمي يح «ةفرام دس لييشت ءابثآ ىف طسوألا أيس وهو. نيمش ليغ
 هّمتأف «همامتإ لبق تام هنأو بجشي نب أبس دهع يف ناك برأم دسل مدقألا ءانبلا
 يف دسلل مدقألا ءانبلا كلذ نمز نوكيف ءبجشي نب أبس نب ريمح كلملا هتبا
 ميظعلا برأم دسل لماشلا ءانبلا نكلو (.م.ق )546٠0 - 7176٠ ماع نيب ام ةرتفلا

 )7١7١- لئاو نب سمش دبع أبس كلملا دهع يف ناك هفراصمو هتاونقو مدقألا

 نبا طالبملا نبا داع نب نامقل كلملا ناك هتلالس نمو (.م.ق 05

 ءانيب ماق هنأ يدوعسملا لاق يذلا سمش دبع أبس نب ريمح نب لئاو نب كسكسلا
 .هديدجتي ماق هنآل دسلا

 برأم دس تآشنمو عقوم يف ةيناملألا ةيرثألا ةثعبلا ت ةنت جئاتن لدتو

 .د ركذ امكو - ثيح روصعلاو ةنمزألا كلت ذنم برأم دس دوجو ةحص ىلع

 .١؟ص  ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا (0)
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 بكل د الب يس ببي ب < - سس ب ب بي يبيبييبببببببنبيبيششسبسسات”بتب-

 ةيناملألا ةئعبلا هب تماق يذلا يرثألا حسملا جئاتن نأ» - هللا دبع دمحم فسوي
 ذنم ّىرلا ةينقتو ةراضح دوجو ىلع تلد دق برأم دس عقي ثيح ةنذ يداو يف
 لئاسو تابسرت نإ :ةيناملألا ةثعبلا وضع رنورب .د لاقو .م.ق ثلاثلا فلألا
 لبق ثلاثلا فلألا فصتنم ىلإ دوعي ةنذ يداو يف ّيرلا خب راق نأ ىلع لدق:قرلا

 تاش قفدحإ ةناملألا ةثعبلا تابيقتت ةتقفشكال :م198/8 ماع يف مث د 17(2(داليملا

 يه ةأشنملا كلتو 21 )«داليملا لبق يناثلا فلألا علطم ىلإ اهنمز دوعي برأم دس
 نأ) نامبيش سوالك ىناملألا ثحابلا لوقيو «دسلا ىف هايملا نيزختل ةأشنم
 نازخلا اذه تّحرأ 78862188./7 رنجاف ملاعلا لبق نم ةثيدحلا تاساردلا
 دقو .06©2هنم يناثلا فصنلاب لقألا ىلع وأ .م.ق ثلاثلا فلألا طساوأب يئاملا
 رمتسا يذلا قالمعلا حرصلا» هنأب برأم دس ةيناملألا ةيرثألا ةئعبلل ريرقت فصو
 .©"0«نينسلا فالآ هتفيظو ءادأ يف

 : كلذ نم نيبتيو
 يفو ٠ .م.ق ثلاثلا فلألا طساوأ يف ًادوجوم ناك مدقألا برأم دس نأ - أ

 ىدؤمو .(.م. ق )56٠0 ٠١٠١ داليملا لبق ثلاثلا فلألا نم يناثلا فصنلا

 هكولم لوأ ناك يذلاو أبس ةلودل لوألا مدقألا رصعلا يف ًادوجوم ناك هنأ كلذ
 كلذ انيطعيو (.م.ق 7١١٠١ 70505) نم رصعلا كلذ ناكو تعي اان
 نب أبس كلملا ءانب نم دسلا نأب لئاوألا برعلا نوخرؤملا هركذ امل ًايدام ًاساسأ
 دسلا ناك كلذلو ءأبس نب ريمح كلملا هنبا هّمتأف هّمتي نأ لبق تامو بجشي

 فلألا نم يناثلا فصنلا يفو .م.ق ثلاثلا فلألا طساوأ يف ًادوجوم مدقألا
000 

 لبق يناثلا فلألا علطم ىلإ اهنمز دوعي مدقألا دسلا تاشتم: نفع نأ:

 هتفيظو ءادأ يف رمتسا ًاقالمع احرص ناك برأم دس نأو ٠( م.ق ٠٠ د

 ةمظعو دوجو كلذ ىدؤمو ٠( 2 قادما ل5 ل) 26 ق يناثلا فلألا يف

 نب سمش دبع طسوألا أبس دهع ذنم أبس ةلودل يناثلا مدقألا رصعلا يف دسلا

 هتاونقو برأم دسل مظعألا ءانبلاب ماق يذلا وهو (.م.ق )5١7١ .7٠١75 لئاو

 - نطولا ةلجم - هللا دبع دمحم فسوي .د  ةديدج ةيرثأ تافشتكم + ةيناملألا ةئعبلا ريراقت (1)
 .م1944 وينوي ١١/ ةنسلا /5 ددعلا

 زكرم ةمجرت - 55ص - نامبيش سوالك - ةيبرعلا ةريزجلا بونج يف ةميدقلا كلامملا خيرات (؟)
 .م١١٠1  تاساردلا

 .م0١8/1 ددع  ءاعنص  ةروثلا ةفيحص - يناملألا راثآلا دهعم تاطاشن ريرقت (9)
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 دسلا لزي ملو (.م.ق )١7/5٠١ طالبملا نب داع نب نامقل كلملا مث «هقراصمو

 فلألا ىتح ةعبابتلا أبس كولم روصع يف مث مدقألا رصعلا كلذ يف ًاقالمع ًاحرص

 ميظعلا برأم دس نع ةيئبسلا شوقنلاو راثآلا كلذ دكؤت امك داليملا لبق لوألا

 . ةعبابتلا أبس كولم روصع خيرات يف اهركذ يتأيس يتلا

 بجشبي نب ًابس دهع ةياهن
 امل  هرمع ناكو «ةديلتلا أبس ةئيدم ىف هتافوب بجشي نب أبس دهع ىهتنا دقو

 ضعب يف كلذ فحصت دقو .«ًاماع 1١97 وأ «ماوعأ ةعبسو ةنس ةئام تام

 ركد دقو (اماع )/١.1 تاوضلاو (اناع يجو نساني نتا فاتاوزلا

 عدل نم همكح ةدم نوكشم "7 قب 7,5 كلم تجتعي نب بس نأ يدوعسملا

 . مدقألا برأم دس ءانب ّمُِي نأ لبق أبس ةنيدم يف هتافوب هدهع ىهتناو .م.ق "757

 يناثلا ثحبملا

 أبس نب نالهك ينبو أبس نب نالْهَكو
 (.م.ق 7000-5

 ربكألا أبس نب رّيْمِح كلملا
 نب أبس نميلا كولم نم َدَعُي نم لوأ» :بهذلا جورم يف يدوعسملا لاق

 يف سانلا َعَجْشَأ ناكو «بجشي نب أبس نب ريمح هدلو هدعب َكْلَم مث . .ٍبُْجْشَي

 رم نثكأ : ليقو «ةنس نيسمخ هكلم ناكو ءالامج مهرثكأو «مهسرفأو «هتفو

 ىلع عضو نم لوأ ناكو «جّوتملاب فرعُي ناكو .كلذ نم لقأ :ليقو ءكلذ

 : 9 نلا كولم نم بهذلا جات هسأر

 نالهكو ريمح مهرهشأو «ريثك دلولا نم أبسل ناكو» :نودلخ نبا لاق

 )١( اج 5ص  يدوعسملا  بهذلا جورم (5) اج 865 ص  يدوعسملا  بهذلا جورم .
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 لاق 22 . .ٌدعلاو كلّملاو ةرثكلا لهأ ةينميلا نم ناتميظعلا ناتمألا امهنم ناذللا
 لاق .أبس ينبا نالهكو ءريمح وهو ججنرعلا :بجشي نب أبس دلوألا : ينادمهلا

 وهو بجشيو .دوهأو «نامعنو «ناديزو اكو ,حلفأو ؛ًارصنو : يبلكلا نبا

 كلام ابأو : ىبلكلا نبا ريغ لاقو عانس وكب ةعاوو ادادنشو امهر «نابجش

 1 . "1. .أبس نب نوهأو ءأبس نب بركيمع

 ضعبف «ةرشع اوناك مهنأ باوصلاو «ةرشع نم رثكأ كلذب بس ءانبأ نوكيف
 «لئاو نب سمش دبع طسوألا أبس ءانبأ نم مه امنإ (أبس نب ناديز) مهنمو ءالؤه
 .ةرشع اوناكف بجشي نب أبس ءانبأ امأ

 بجشي نب أبس نأ» :ميدقلا خيراتلا باحصأ نع يريمحلا ناوشن ركذ دقو
 نع ريمح هدلو سلجأو - سانلا هوجوو ةداقلاو لايقألا نم  هتكلمم لهأ عّمَج

 ؛نيميلل حلصي ام ًاريمح اوطعأ : سانلل لاقو ا
 نم ربكأ هنأل ينيمي نع ًاريمح تلعج يّنإو ءلامشلل حلصي ام نالهك اوطعأو
 نم رعصأ هنأل ىلامش نع نالهك تطجرو ؛«نيميلل حلصي ام هل تلعجو نالهك

 ملقلاو فيسلا نيميلل حلصي :ًاعيمج اولاقف .لامشلل حلصي ام هل تلعجف ء«ريمح
 فيسلا بحاص نإ :اولاقو «سوقلاو سرتلاو نانعلاب لامشلل اومكحو «طوسلاو
 اقتار اقتاف ًاربدم الإ نوكي ال ملقلا بحاصو ؛هعضوم يف فوقولاو تابثلل حلصي

 نحاض نأ اويكحر اسكس افئاوألا نوكي أل طوسلا :يحاضو ..ابهان ارمآ
 وهو ةكلمملا راد يف بتارلا مظعألا كلملا نوكي ريبدتلاو تابثلاو فوقولا

 ةياكنو كلملا نع ٌبذلل ليخلا يداوهل فرصم نانعلا نأ اومكحو («ريمح

 ه:لاتت سوعلا نأو .«ءاقللا دمع سابلا هين دري نمرعلا نآو: ءاوناك تين ةادعألا
 ةلودلا طئاحل حلصي كلذ نأ اومكحو ءاهنم دعبلا ىلع يداعملاو ءىوانملا

 دلقتف .نالهك وهو اهروغث حالصإو اهبورحب مئاقلاو اهتضيب نعو اهنع َباذلاو
 بورحلاو روغثلاو فارطألا نالهك دّلقتو «ةكلمملا راد ىف بئارلا كلُملا ريمح
 ©1تاواتألا جارختساو ءادعألا ةأوانمو

 نب أبس دهع رخاوأ يف دقعنا يذلا يروشلا عامتجالا كلذ يف مت دقل
 ماظب تعارف رارقإو يدعم سانلا هوجوو دالبلا ةداقو لايقأ روضحب - بجشي

 اوددحو «دئاقو كلم ةلودلا سأر ىلع نوكي نأب ةلودلا ةّمق يف ةيسيئرلا مكحلا

 ." غص - حرفلا دمحم  نودلخ :نبا خيرات يف نميلا 2030

 اج 55١ص - ينادمهلا نسحلا ب ليلكولا 000

 ١6 7١ص  ناوشن ةديصق ب ةعماجلا ةريسلا ()
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 نأو . .ريبدتو يأرو ملقو فيس بحاص نوكي نأب كلملا تاصاصتخاو طورش

 روغثلا لامعأو شيجلا ةدايق ىلوتيو سوقو سرتو نانع بحاص دئاقلا نوكي
 أبس نب ريمح يف ةرفوتم كلملا طورش تناكو .كلملل ًافيدر نوكيو ةيابجلاو

 كولملا نوكيو كلملا ريمح نوكي نأ اوررقف «نالهك ىف ةرفوتم دئاقلا طورشو

 ايلوتمو ادنان نواهك ةوكي ةأرن ءطورخشلا كلت ين كرقوت اناةعلاللس نم
 اودهاعتو .هتلالس نم ةداقلا نوكيو كلملل ًافيدرو ةيابجلاو روغئلاو فارطألل

 يف مكحلا دعاوقل ميظنت لوأ كلذ ناكف «لايجألا ربع ماظنلا كلذب مازتلالا ىلع

 اليوط ًانمز رمتسا ماظنلا كلذ نأل أبنلا كلذ لايجألا تلقانت دقو «ةيناسنإلا خيرات

 .ةديلتلا اهتراضحو مدقألا أبس ةلود روصع ربع

 - أبس ةافو دعب بس هيبأ ةكلممب ماقأ ريمح نإ مثا ”يريمجلا ناوخت ام
 ىتح اكلم ريمح لزي ملف «كلذ ىلع هفدر نالهكو ءاميظعت اهيف دازو

 , 230. . تام

 بجشي نب أبس نب ريمح نمز نم دوهعلا نييرابخإلا بلغأ لزتخا دقو
 ةنمزألاو دوهعلا كلت مداقتل كلذو ء«ريمح نب عسيمهلا كلملا نمز ىلإ

 دهع ذنم نمزلا ناك دقو ءاهلالخ اومكح نيذلا كولملا ءامسأ ةفرعم مدعو

 متف «ةنس ةئامعبس ءاهز عسيمهلا دهع ىلإ أبس نب ريمحو بجشي نب أبس
 نع يدوعسملا لقن ثيحب أبس نب ريمحو بجشي نب أبس مكح ةدم ةلاطإ
 لاق. ةتنبن .نينامتو اعيراآو دعم ةكافر كلت ةيهدشي نب امس نأ» + ةيوشأ نا

 لاق 100ج نة تم ص هدانا انتمي ووجع كلف: اولاقوف تاو
 مايا حرا دعي كلملا و زمعلا ىف ا نب ريمح غلب» هليلكرلا يف ينادمهلا

 714 هن نيعبرأو انسخ ةلرن

 كولملا ةرهش مدعل أبس نب ريمحو بجشي نب أبس مكح ةدم ةلاطإ مت دقو
 نأ بوصألاف .أبس نب ريمح ليلس عسيمهلا كلملا دهع ىلإ اومكح نيذلا
 نب ريمح مكح مث (.م.ق 76٠٠-515" نم) ةنس 85 مكح بجشي نب أبس

 مال 17515 نم) كلذ نوكيف يدوعسملا ركذ امك ةنس نيسمخ ءاهز أبس

 كولم ةرشع ءاهز عسيمهلا لبقو أبس نب ريمح دعب مكحلا ىلع بقاعت مل : (.م.ق

 ايس اك .م.ق ا ماع ىلاوح ناك عسيمهلا نمز نأ

 )١( ةديصق - ةعماجلا ةريسلا نشوان  ص١١ ١١
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 ًايناث

 ةميدقلا ةينالهكلا ةيكلملا ةرسألاو . .ًايس ند نالهك كلملا

 ريكو .هرمع لاطف :ناليك هوكل دس وب ويس عب كلم# :: يووغسملا لاق

 . '"”«ةنس ةئامثالث نالهك كلم ناكو ءرومألا هل تماقتساو «هنس
 مكح ةدم لمشت (ةنس ةئامثالث) اهنأ روكذملا نالهك مكح ةدم نأ ىرنو

 .(ىلوألا ةيكلملا ةينالهكلا ةرسألا) مهو «هدافحأو هئانبأ نم كولم ةدعو نالهك
 ًابيِرَع : لوز كلوأف اك أبس نب نالهك دلوأ» : هنأ ليلكإلا يف ءاج دقو

 اك :ورمنع دلوآف ارْمَع :نالهك نب ديز نب بيِرَع دلوأف .ابلاغو ءاكلامو

 نب ديز نب كلام دلوأو .كلملا ةدانج :نالهك نب ديز نب بلاغ دلوأو . . عسيملهو

 د
 ُ + يواستلاو انين ا

 ةرسألا كلت مكح ةدم يه ةنس ةئامثالث اهنأ روكذملا نالهك مكح ةدمف

 ا

 أبس نب نالهك
 ا

 أ

 نالهك نب ديز

 كلام نالهك نب ديز نب بلاغ بيرع

 ميصابسحصم "د ظ
 رايخلا تبن كلملا ةدائج ررمع

 - 7415) أبس نب ريمح كلملا هيخأ دهع يف ًادئاق أبس نب نالهك ناكو
 زيكو :ةرمع لاظف' ءان نبا ريمح دعب اكلم قالك حبصأ مث ( عنق 75
 مماو _ "856# ىلاوح) ةنس نيسمخ نم رثكأ سيل ءرومألا هل تماقتساو «هنس
 تذل ناو ركذ مكوة دهق ىلا مث نيمح ةييحأ يهم ينوه(
 ينكاس ىلإ بتكو «ناطحق نب مهرج - ةيقب  زاجحلا ضرأ ىلإ أبس نب نالهك

 .؟ج 4 ص  يدوعسملا  بهذلا م ورم 000

 .١٠١ج ١ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا 0
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 امم دجن ضرأ ىلإ نالهك زهجو ..مهرجل ةعاطلاو عمسلاب ةقلامعلا نم زاجحلا

 نميف ةمهلج نب مصاع نب ميمهلا ةماميلا دودحف رضح ىلإ فئاطلا نم رسايت
 دالب طسوت ىتح ميمهلا راسف ءعابتألا نم مهقحل نمو نميلاب سيِدج نم فلخت
 نب ورمع اعد أبس نب نالهك نإ مث . .اهكلتماف ةماميلاو فئاطلا نيب ام دجن

 يداو - يداولاف ءاميت ىلإ زهجتيل دومث نم نميلاب فلخت نم دحأ وهو ردحج

 دالبلا كلت ينكاس ىلع ةيالولا هل دقعو «هليإ براق ام ىلإ جوهنلا كلتف  ىرقلا

 ينب نم هرئاشعو هتيب لهأ يف ردحج نب ورمع زهجتف «قيلمع ينبو دومث نم
 . ؟ءاميتب نطق ىتح راسو ماس

 نب ركسع نب بركيمع) مكحلا ىلوت أبس نب نالهك ةافو دعب هنأ ودبيو
 نالهك كلُم ناك» هنأ يدوعسملا ركذ دقف أبس نب نالهك ونب مكحلا ىلوت مث (أبس

 لصتاو ءأبس نب ركسع نب ورمع كلام وبأ كلم مث. . » لاقو «ةنس ةئامثالث

 «ةنس ةئامثالث هكلُم ناكو «هناسحإ مهلمشو ءهلدع سانلا رمغو ءهكلُم

 .[99١/١ص] «أبس نب بركيمع كلام وبأ» ليلكإلا يف وهو - [7 /7/4 ص]

 امك عسيمهلا لبقو أبس نب ريمح دعب رصعلا كلذ كولم بيترت انل ودبيو

 : يلي
 - 7759 يلاوح نم) ةنس نيسمخ ءاهز مكح دقو ءأبس نب نالهك كلملا ١

 .(.م.ق 75
 774227516 ئلاوخت نم ايس نب ركسع نييمركيمع كلام ونبأ كلما 27

 ظ .(.م.ق
 .(.م.ق 15١١" _5؟505) ةنس نيثالث يلاوح أبس نب نالهك نب ديز -“*

 :(.م.ق )51511١ 7١1/١ ةنس نيعبرأ يلاوح نالهك نب ديز نب بير -

 .(.م.ق )37١1١- 1١7١" ةنس نيسمخ يلاوح نالهك نب ديز نب كلام

 .(.م.ق )1١7١ 7٠5١ ةنس نيتس يلاوح نالهك نب ديز نب بلاغ 5

 .(كلملا ةدانج) ظفلب ينادمهلا هركذ لقو بلاغ نب ةدانج دال

 تالهك نب ديز نب بلاغ نب رابج كلم مث» : يدوعسملا لاق . بلاغ نب رابج 6

 . (ةنس نيرشعو ةكام

 نم كلذو) .ًاعم بلاغ نب رابجو بلاغ نب ةدانج مكح ةدم اهنأ ىرنو
 .(.م.ق 7950 705٠“ ىلاوح

 بلاغ نب رابج دعب َكَلَم مث» :يدوعسملا لاق .كلام نب ثراحلا 4
 ينادمهلا لاق . «ةنس نيعبرأ وحنو ةنس ةئام هكلُم ناكو . . كلام نب ثراحلا
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 سل را يل م سااااا

 طلغي هيفو ءأبس نب نابجش نب يفيص نب كلام نب ثراحلا» وه ليلكإلا يف
 مكح دقو  [١٠٠/١ص] «ددش لإ نب شئارلا ثراحلا هنونظيو سانلا
 كلذو .«ةنس نيعبرأ وحنو ةنس ةئام» يدوعسملا ركذ اميف كلام نب ثراحلا

 مهايإو مكحف ءهدالوأ ضعب دهعو هدهع لمشت ةدملا كلت نأ ىرنو «ريثك
 ..م.ق 78٠١17914٠ يلاوح نم كلذ نوكيف ءةنس

 نب رايخلا نوكي دقو .أبس نب نالهك نب ديز نب كلام نب رايخلا - ١
 يلاوح نم كلذ نوكيف «ةنس نيسمخ ءاهز مكح دقو «كلام نب ثراحلا

 :ةميدقلا ةيئبسلا ةينالهكلا ةرسألا كولم رخآ وهو . .م.ق 50١0-8
 لآ نم كولملاو عسيمهلا دهع - .م .ق 706٠ ماع يف أدب ثيحب

 دعبل

 عسيمهلا لآ نم أبس كولمو ريمح نب عسيمهلا دوهع
 (.م.ق؟١٠1-.م.ق؟ا/6)

 ةلودل لوألا مدقألا رصعلا نم (. 6 ق 5/٠ _ 5١5١ 2 ةرتفلا زيمتت

 لئاوألا نوخرؤملا انل هظفح امو ةيراثآلا دهاوشلاو لثالدلا ةرفوب أبس ةراضحو

 فلألا يف ة ةديلتلا دوهعلا كلت خيرات ملاعمو اهكولمو أبس 5 ةراضحو ةلود نع

 ا

 ىلإ رغد ةاتن اهنأ» 0 يئايزيفلا ريتخملا ريدم لاق جئاتن نع سارغلا لبج
 نا رعب لاا ءايموملا نمز نأ» :ايدزريكرمو ١ رق - ريثك تامولعمب حوبتو ةيشهللا

 نم ةرتفلا علا ةيلاتلا ءايموملا نمز دوعيو ا 0 لا ماع نم ة ةرتفلا

 لا ا 1 6 ىف 358م١ 06 ماع

 . داليملا لبق يناثلا فلآلاو ثلاثلا فلألا يف ةينوعرفلا رصم يف امك نميلا يف يف

 اوسع 2 0 ا ا شوقنلا بارق تلد دقو

 روح ام او نم لشن يا 7 ق 748 6-2 ) ةعبارلا ةينوعرفلا ةرسألا
 وبأ .د ركذي (.م.ق 7754٠ -748*) ةسماخلا ةينوعرفلا ةرسألا كولم 0

 .داحتالا ةلجم - ادتلوهب تخرتوأ ةعماجو يدنلوهلا ىئايزيفلا رتخملا ريرقت (0)
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 0 ا ا نب 0
 بلج نع مدقألا رصعلا يف ةينوعرفلا رصم كولم شوقن لصاوتت مث («نميلا

 (.م.ق )5١١١ 7١5:0 خنمس ةبتوحتنم كلملا دهع ىلإ نميلا نم تاجتنم

 كلت يف نميلا عم ةعساو تاقالع ىلع لدت يتلاو شوقنلا كلت ركذ يتأيسو

 م.ق ثلاثلا فلألاب دوهعلا

 يف نميلا ةلود نأ ىلع لبابو رموسو نميلا يف ةيرثألا تافشتكملا نهربتو
 دوجو ةيناملألا ةيرثألا ةتعبلا تابيقنت تتبثأ دقف ءأبس ةلود ىه رصعلا كلذ

 يف» برأم دس عقي ثيح ةنذ يداو يف يرلا لئاسوو مدقألا برأم دس تآشنم

  (داليملا لبق ثلاثلا فلألا نم ريخألا فصنلا ىفو .م.ق ثلاثلا فلألا طساوأ

 صوصنلا يف أبس عم ةقالعلا ركذ ءاجو  .م.ق 56٠٠ - 7٠٠١ نم ةرتفلا يأ

 ترصاع أبس نأ» لموه ملاعلا لاق ثيح نيدفارلا دالبب ةيشكللاو ةيرموسلا

 لبق 7٠6٠١ ماع شجل كلم زئانورأ كلملل شقن يف أبس ركذ ءاجو 6 ريم وسما

 دوعي شجل نم يرامسم صن يف ارأبس كلم مطني# ركذ ءاج كلذكو ''”«داليملا
 كلملل يرامسم صن يف أبس ركذ ءاج» كلذكو .م.ق 571٠٠ 5760٠ ماع ىلإ

 راشأ امك داليملا لبق 7٠١٠١ يلاوح ىلإ ةرتفلا يف «روأ كولم رخآ رصاعم رئاندرأ

 . لصفملا هباتك ىف ىلع داوج .د كلذ ىلإ

 مهرداصم نع لئاوألا نيينميلا برعلا نيخرؤملا ءاملع انل ظفح دقو

 ردقب عتمتي لكشب دوهعلا كلت كولم ءابنأو ءامسأ ءانيلإ لصت مل يتلا مدقألا

 كلملا ذنم ةنس نيثالثو ةئامتس وحن اومكح اكلم ١١ مهددعو «ةّقدلا نم ريبك

 نب نطق نب ناديج نب ثوغلا نب لئاو كلملا ىلإ أبس نب ريمح نب عسيمه
 ناوشن ركذ دقو ءأبس نب ريمح نب عسيمهلا نب نميأ نب ريهز نب بيرع
 امك  «..ثوغلا نب لئاو كلملا رصاع ميهاربإ يبنلا نأ» ينادمهلاو يريمحلا

 نب لئاو ىلإ عسيمهلا نم كولملا كئلوأ دوهع نأ ىلع كلذ لديو - يتأيس
 اهدكؤت يتلا ةرتفلا كلت يهو (.م.ق 5١١١  ؟”!0٠5) ماع نم يه ثوغلا

 .ديدجلا نميلا ةلجم  تاكرب نويعلا وبأ .د  ةميدقلا ةيرصملاو ةينميلا رداصملا نيب تنوب (0

 ."/ص - ىحامشلا هللا دبع . ةراضحلاو ناسنإلا نميلأ ()
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 الوأ

 أبس نب رّيْمِح نب َعَسْيَمُهلا دهع
 أنبا عسيمهلا سيلو «بجشي نب أبس نب ريمح ليلس عسيمهلا كلملا وه

 انفلسأ كولم ةرشع اهلالخ مكح نورقو لايجأ امهنيبف «أبس نب ريمحل ًارشابم

 أبس نب ريمح ليلس عسيمهلا مكح مث ءأبس نب نالهك ينبو أبس ينب نم مهركذ
 هرابتعا مت نمزلا كلذ مداقتل ًارظنو «هتلالس نم هنأل أبس نب ريمح نبا هرابتعا متف

 .أبس نب ريمح ليلس هنأ باوصلاو «هدعب مكح هنأو ةرشابم أبس نب ريمح نبا

 .*10/67) ةنس وسمحت :ءاغز مك: ةكولنلا ءايظع نم عسمملا ناكو
 : ناوشن لاق هيفو (.م.ق

 حاصضورهاز ِكْلَمرِيَمُرو هّدعبْنَّمْئأمث ٌعَسِيَمُهلا نيأ

 نب ريمح هيلع مهارجأ ناك ام ىلع سانلا ريمح نب عسيمهلا ىرجأ» لاقو
 يفوت املو . .اهريادم تدصحتساو «عسيمهلل ةكلمملا بانطأ تدتشاف 507

 نم دلقتي نالهك ناك ام دّلقتو «هيبأ مايق عسيمهلل نالهك نب ديز ماق «نالهك
 دلقت يذلا نالهك نب ديزف سابتلا انهاه عقو دقو ''”«روغثلاو فارطألاو لامعألا
 نب ورمع نب ديزا هنأ دب ال عسيمهلا دهع يف روغثلاو فارطألا لامعأو ةدايقلا

 لاقي امنإو '' ”ليلكإلاب باسنألا يف روكذملا «أبس نب نالهك نب ديز نب بيرع
 درج نالهك نب ديز نإ مث" :ناوشن لاق .سابتلالا وأ راصتخالل (نالهك نب ديز)
 .ةواتإلا عفدو هل ةعاطلاو عمسلاب مهرمأو ءاهلوج انو تدم ىلإ اره: هبا

 . (57ص) «ريمح نب عسيمهلا تام مث . .اوعاطأف

 لاق .«يوقلا لجرلا هانعمو  حتفلاب  عّسيمهلا» :ليلكإلا شماه يف ءاجو
 +: عيسي ومو يفت أوو انفاك :ريمح نب عسيمهلا دلوأ : لجسلا لهأ لاق» :ينادمهلا
 نأ ةميدقلا نادمه ربز ضعب يفو ..عرقأو ءاعبتمو .عستخملاو .عساهلاو

 عسيمهلا نب ثوغلا دلوف .ثوغلاو ؛جردف ًاريهز انيّمس نم عم دلوأ عسيمهلا

 007 :ريمح نب عسيمهلا دلوأ : يرهيلا رصن وبأ لاقو . .نطب نابلعت
 . .عرقأو ءعستخملاو ءاعبتمو ءًاجحلو «عساهلاو ءاعسيهمو «نميأو
 : يثراحلا لوقي هيفو .كلملا عسيمهلا

 .77؟ص  ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا ()

 .١٠١ج "١ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا 0
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 انتتو نسمتيتالاو تركانأ ٠ هليقوارست ناهعتلا نيتفتتكلا وه

 ('”0اعسيمهو ةونع ىدوأ ناَوَلَححو ء«رماع نب ورمعو «نالهك نب ديزو

 ًايناث

 ةثلاثلا ةينوعرفلا ةرسألا رصاعم عسيمهلا نب نميأ دهع
 هدهعو هرمع لاظو «عسيمهلا نب نميأ أبس شرع ىلوت عسيمهلا يفوت امل

 «نماي) مهو هذهع يف ءارمألا لايقألا نم هتوخإ ناكو «ةنس نيعبس ءاهز

 .(عرقأو «عبتمو ءجحلو «عستخمو «عساهو «عسيهمو

 فرشلاب لاجأف «هيبأ دعب عسيمهلا نب نميأ ىلوت» :يريمحلا ناوشن لاق
 ةسايسو ةلودلا ةنايصل هفالسأو هيبأ اياصو نم هيلإ ىهتنا امب راسو «ددؤسلاو

 نب ديز هعم بّصنو .هيف سانلا بغرو هلدع عاشو «همايأ تدِمَحف ءكلُملا

 [؟ 5ص] «- فارطآلاو روغثلا لامعأ ىلع  نالهك نب ديز نب كلام هنبا نالهك
 نب ديز نب ددأ» هسفن وه عسيمهلا نب نميأ رصاعم ديز نب كلام ناك امبرو

 .ليلكإلا يف ؛أبس نب نالهك نب ديز نب بيرع نب ورمع
 ؟*80 - )7/٠١ نيب ام ةنس نيعبس ءاهز عسيمهلا نب نميأ مكح دقو

 ةقطنم تيّمس همسابو جحل مهنمو هدهع لايقأ نم نميأ ةوخإ ناكو (.م.ق
 نأ هابتنالل تفلملا نمو 2١7 عرقأو ء«عبتمو «عستخمو «عساهو «عسيهمو ءجحل

 ةرسألا كولم مهو نمزلا كلذ يف ةينوعرفلا رصم كولم نم ةبيرق مهءامسأ
 ةرسألا كولم مث .عركرفنو ءعركنب (.م.ق 5570 ؟١٠1) ةثلاثلا ةينوعرفلا

 هباشت لديو '"0(عرقنمو عرسفوس) مهنمو (.م.ق 5158٠ -7179) ةعبارلا

 .نامزلا كلذ يف ةكرتشملا روذجلاو ةفاقثلا ىلع ءامسألا

 (.م.ق 757٠ ماع يلاوح) هتافوب عسيمهلا نب نميأ كلملا دهع ىهتنا دقو
 ارخآلا مهرج :ثوغلا دلوف «ثوغلاو ءأريهز :نميأ دلوأ» هنأ ليلكإلا يف ءاجو
 لمتحملا نمو (وئوغ - ٌثوغ) لصألا يف وه ثوغلا مسا نأ ودبيو [؟ /"ص]
 .ةنس نيثالث ءاهز هيبأ دعب مكح هنأ

 .1ج "ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا )١(
 .577”ص - رندراج نلأ  ةنعارفلا رصم (؟)



 68 أبس ةراضحو ةلودل لوألا مدقألا رصعلا خيرات ملاعم : يناثلا لصفلا 51م

 اثلاث

 عسيمهلا ني نميأ نب ريهُر دهع
 دومث كالهو مالسلا هيلع حلاص ىبنلا رصاعم

 نب ريمح نب عسيمهلا نب نميأ نب ريهز كلملا مدقألا أبس شرع ىلوت مث
 كولم خيرات نع هتديصق يف يريمحلا ديعس نب ناوشن ةمالعلا خرؤملا لاق ا

 : ءامدقلا نميلا

 حا ضو ار از كل ماو 7 مرو هل ,نسميأ مث ٌمَسِيَمُهلا نيأ

 حارتألا نمًاحرتاهب تيِقأ ةقانبٌةومث ثكلَم هرصع ىف

 :هدهع ملاعم نم ناكو

 نم) ةنس نيتسو سمخ ءاهز مكح عَّسيِمُهلا نب نميأ نب ريهز كلملا نأ -
 نع زواجتلاو «ةّيعرلا يف لدعلاب راس» هنأو (.م.ق 756 7٠٠ يلاوح

 :ناوشن لاق .«اهيلإ بّبحتلاو ءاهب ظفحتلاو «ةريشعلا ىذأ نع فكلاو «ءىسملا

 ىف روغثلاو فارطألا لامعأ نالهك نب ديز نب كلام نب تْبَن نب ثوغلا دّلقتو»

 ىنكاس ىلع ةيالولا هل دقغو كلام نب تبن نب ثوغلا نب دزألا هّجوو . .اوعاطأو

 .'3200(ناحيبو ةوبشو ةخرمو تومرضح نم برأم لامعأ لهأ عيمجو برأم

 ًايلاو ناكو ديلتلا دهعلا كلذ ءارمأ نم ناك ثوغلا نب دزألا نأ كلذ نم نيبتيو

 .7تومرضح ىلإ ءاضيبلاو ناحيبو برأم نم نميلا قرش ىلع الماع

 نيطسلف ىنادأ ىلإ اورشتناو زاجحلا ىلاعأب ىرقلا يداو ىهو رجحلا ةقطنم

 هنأ ءأبس نب نالهكو ءأبس نب ريمح كلملا دهع ءابنأ يف ناوشن ركذ دقو .ماشلاو

 ءرثاع نب دومث ةليبق نم نميلاب فلخت نم دحأ وهو ردحج نب ورمع اعد»

 دقعو «ةليإ براق ام ىلإ جوهنلا كلتو  ىرقلا يداو  يداولاف ءاميت ىلإ ههجوو
 نب ورمع هجوتف «قيلمع نب ةرهزو دومث نم دالبلا كلت ينكاس ىلع ةيالولا هل

 )١( 8ص - يريمحلا ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا 5.

 ناكو .(أبس نب نالهك نب ديز نب كلام نب تبن نب ثوغلا نب دزألا) :ليلكإلا يف امك وهو (؟)

 نب ديز نب بيرع نب ورمع نب ديز نب ددأ نب جحذم» :ًاضيأ نمزلا كلذ تالاجر نم
 نونكسي اوناكو .ءيط ةليبق دج :ديز نب ددأ نب ةمهلجو «جحذم ةليبق دج (أبس نب نالهك
 . فوجلا ةقطنم
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 نم مه نيذلا) هرئاشعو هتيب لهأ يف عضاوملا كلت ينكاس ىلع ًايلاو ردحج
 كلت ىف دومث ةليبق ترشتناف (1868١ص) (ءاميتب نكس ىتح ددعلاو لبإلاب (دومث

 اوناكو (ًايلاح ةبقعلا يهو) ةليأ ىلإ ءاميتو ىرقلا يداو وهو رجحلاب ةقطنملا
 نوطسوتي وأ ةيراجتلا تاجعتنملا نولقني رصمو ماشلاو نميلا نيب قيرطلا يف كلذب

 ءرصمو ماشلاو نميلا نيب ام ريمحلاو لبإلا روهظ ىلع أرب اهنولمحيو اهلقن يف
 ىلإ كلذك اولازي ملو «قزرلا يف ةعسو «نادبألاو ةوقلا يف الضف هّللا مهاطعأو
 نب حلاص وهوف :ةيرش نبا لاق . مالسلا هيلع حلاص يبنلا مهيلإ ىلاعت هللا ثعب نأ
 ىلإ حلاص يتلا يهاضدن (دومث نب ذولأ نب , بقحأ نب حشاك نب ةبهو نب ورمع

 مهسيئر كلذ ىأر املف» ةقانلا ةزجعم مهل رهظأ نأ ىلإ فينحلا ديحوتلا نيد

 1 .اونمآو ريثك ٌرشب هعم دجسو ءأدجاس هلل ٌرْخ ورمع نب عّدْنج

 ياك 4 ري اموت ا هلأ ضْرأ ف لُكأَت اهوردَف هياء كحل هلأ ةَقان ذدَه ©

 .[ 06 يلا م رز برش 1و ُترْساَ  :لاقو [7* :فارعألا] « عيل

 جهله دوس امو ل :ىلاعت هللا لاق .ءدبهعلا كلذ نم ةرغف مهناميإ ىلع اوثكمف

 ٍِطْمَر ُهَعْنق ِةَئيِدَمْلا يف كراكو # :ىلاعت لاقو ١7[ :تلصف] « ىدملا َلَع يَصْلأ أوُبَحَتْساَ
 ةقانلا رقع ىلع ةعستلا عمتجاف . : لمدلا] 4 َنوُحِلِض اهب الو ضرألا ىف تنوُدِسُفي

 اولكأو اهوحيبذف ةقانلا ىلع هباحصأو رادق ٌبكأف «فلاس نب رادق مهنم ناكو
 تلد ٍراَيأ همت َمُكِراَم فسم » تا ءرفكلا دومث ترهظأو اهمحل
 يف روكذم وه امك ةحيصلاب هَّللا مهكلهأ مث 156 :دوه] # ٍبوُدُكَم ريغ دعو

 . نينمؤملا نم هعم نيذلاو حلاص يلا هللا :نكفو «نآرقلا

 كلذ ىلع لديو «سانلل عضو تيب لوأ ثيح ةكم ىلإ حلاص يبنلا ءاجو
 نوجحي ميهاربإو حلاصو دوهو حون يداولا اذهب ّرم دقل» :ةلَك دمحم يبنلا لوق
 . ؟'”(دامنلا مهتيدرأو ءابعلا مهُرزَأ «قيتعلا تيبلا

 يه يتلا تومرضح ةقطنم ىلإو نميلا, ىلإ مالسلا هيلع حلاص يبنلا ىتأو
 انمؤم عسيمهلا نب نميأ نب ريهز كلملا ناكو «نميلا يف دومث ةليبقل لوألا نطوملا
 نيدب نمآ كلذكو «مالسلا هيلع حلاص يبنلا هيلإ اعد يذلا فينحلا ديحوتلا نيدب

 كولملا رابخأ يف يمهرججلا ةيرش نب ديبع ركذ دقو «نيينميلا نم قيرف ديحوتلا

 ىصوأ ريهز كلملا َّنَسأ امل» :هنأ ةيخيراتلا هتديصق يف يريمحلا ناوشنو نييضاملا

 .هاوس نم ىلع ُهْرْيََف هللا ىوقتب كيصوأ يب اي لاقف ريهز نب بيرع هنبا

 اهل بيجأ امق مكناذآ عامسو «مكنيعأ بصن دومث عراصمب عيمجلا عم كظعأو
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 .[75ص] (دلج الو مهنم ددع مهعفني ملف . .هب اودعوأ ام مهنيب حبصأ لب ءءادن

 نمز نأ ىلع عسيمهلا نب نميأ نب ريهز كلملل حلاص يبنلا ةرصاعم لدتو
 لبق كلذو (داليملا لبق" ) ماع يلاوح يف ناك دومث كالهو حلاص يبنلا

 كلملاو لئاو كلملا رصع يف ميهاربإ ناكو «ةنس ةئامعبرأ وحنب ميهاربإ يبنلا

 نب نميأ نب ريهز نب بيرَع نب نطق نب ناديج نب ثوغلا نب لئاو نب سمش دبع
 .©”ليلكإلا يف روكذم وه امك عسيمهلا

 دوه َّيبنلا مهو نيفورعملا نييناميلا برعلا ءايبنألا يناث حلاص يبنلا ناكو

 ركذ' كفو .مالسلا هيلع حلاص يبنلاو مالسلا هيلع دوه نب ناطحق دلاو ٌىداعلا

 للم دمحم يبنلا لأس يرافغلا رذ ابأ نأ نابح نبا حيحص نع ريثك نبا ظفاحلا

 اي كيبنو بيعشو حلاصو دوه برعلا نم ةعبرأ مهنم» :لاقف برعلا ءايبنألا نع
 : يدزألا يراصنألا ريشب نب نامعنلا لاق» :هنأ ليلكإلا يف ءاجو ؟')«رذ ابأ

 مظاعألا كولملاو اّنم لفكلاوذو ٌملاصوٌدوه سانلا ةارّساّئمف

 : يراصنألا تباث نب ناسح لاقو

 رياخألادوه هَّللا يبن اّنمو ىلعلاو كلُّملاو ناطحق ونب نحنف

 رخاز بلخأب ثوح هب َتالأ امدعب سنوي موحرملاو حلاصو
 (7١(رئارسلا بيطب اوزاف دق نونامي 0مهلك لفكلا وذو سايلإو بيعش

 (فاحصأ) ةيرق يف ًافورعم هربق لازي ام ثيح نميلاب حلاص يبنلا يفوت دقو

 كلملا يفوتو .تومرضح ةظفاحم يف رتموليك نيسمخ ةفاسمب نوئيس برغ
 يف .م.ق 5016 ماع يلاوح كلذو ةديلتلا أبس ةئيدمب عسيمهلا نب نميأ نب ريهز

 .داليملا لبق نيرشعلاو سداسلا نرقلا

 اعبار

 نيبأ سسؤم نييآ كلملاو ريهُر نب بيرغغ كلملا دهع
 . عسيمهلا نب نميأ نب ريهز نب بيِرَع كلملا مدقألا أبس شرع ىلوت مث

 نم رادلا يف ام لاقيو .ةيبرعلاو برعي نم قتشم بيرعو» :ينادمهلا لاق
 : ندج يذ نبا لاق . نكاس يأ :رماع الو «ربخم عل : بيرع

 ا نص د ىتادشيلا نسا ت ليلكإلا 3

 .١اج 7١١ص - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا (؟)
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 اة مع هجن يسن ىضااو اهارق يف بلاعثلايوعت

 يف ةيلوغزفلا ىضم كلم مسا نم ابغيآ بيرت ريهز نب بيرع كلملا عشاو
 هيلي مث ةعبارلا ةرسألا كولم نم (عرف عخ - بيرس) كلملا وهو دهعلا كلذ سفن

 كاملا نبل هديب لاك اهنيف أ ددسن لق 9 نقب اس نإ 2 رقئم كلملا
 00 الا ولم

 ريهز كلملا يفوت امل» :هنأ مدقألا هرداصم نع يريمحلا ناوشن ركذ دقو

 هعم ىلوو ءرججي ملو لدعو ؛مْذُي ملو هيف دو مايق نسحأ بيرع هنبا هدعب ماق
 لمعلا دنسأ مث «هتيالو نم ًاردص  روغثلاو فارطألا لامعأ - تبن نب ثوغلا

 هنأ فارطألا لامعأ يف ّنسو «كلملا الكي لزي ملو «ثوغلا نب دزألا هنبا ىلإ

 ال همع ينب نم وأ هتوخإ وأ هدلو نم دشرألا هلمع دّلق فرط لماع تام املك

 .[" ص3 .«مهريغ ىلإ جرخي

 :ريهز نب بيرع دلوأ» :هنأ ميدقلا لجسلا لهأ نع ليلكإلا يف ءاجو
 . .ناديجو ءُأبّوَكُمو  ةدئاز هيف ءارلا ّنأك سادع لاقيف ففخُيو  ًاسرادغو ءانطَق

 ونب ةسمخ «ةجشلاو «ةنعو ءةنرعو «عورشألاو «نالخن :بيرع نب بوثم دلوأف

 بونج عقاولا نالخن يداو يّمس نالخن مسابو ««اهلك اهلئابق بيرع نب ٍِبوْتَم
 مسابو عالكلا فالخم يف عورشألا يداو يمس عورشألا مسابو «بإ ةنيدم
 مسابو «بإ ةنيدم برغ عالكلا فالخمب نيدعلا يف هّنع يداو يمس (هنع)

 نأ لاقُيو «نالخن ليقن قوف ركعتلا لبج قرش ةعقاولا ةجبث ةدلب تيمّس (ةّجن)
 بيرع نب بوُتُم هنبا ىلو بيرع كلملا نأ ودبيو «بإ ةنيدمل مدقألا مسالا ةجشلا
 نمزلا كلذ ذنم هتلالسو هدالوأ اهب رقتساف  ًايلاح بإ ةظفاحم يف قطانملا كلت

 .ةنس نيرشعو سمخ وحن ريهز نب بيرع كلملا مكح دقو .ديعبلا
 نب ثوغلا قت ويه خم قيبأ : عسيمهلا ءانبأ نم َكَلَموا :نودلخ نبا لاق

 ."”«نميلا دالب نم نيبأ برع بسنُي هيلإو «عسيمهلا نب نميأ

 ندع نأ فيه ةيوت نيب اذ مدقي وذ دلوأ :رصن وبأ لاق» :ينادمهلا لاقو

 تناك الإو هلبق يمُس دق مسا ىلإ فاضي نأ الإ نكمي سيلو  ينادمهلا لاق -

 ا ا ع لارا :ًابيرع

 .2ا/ ص - رئدراج ولأ ةنعارفلا رصم ()

 .ااج 8ص - نودلخ نبا خيرات 00
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 كلذ نم دافتسيو ''"(ريهز نب بيرع وخأ ريهز نب نيبأ وه :نولوقي يبلكلا نبا
 رحببلا لحاس ىلإ دتمت ىتلا نيبأ ةقطنمب ةئيدم لوأ سسؤم وه نيبأ كلملا نأ

 دهع ىف امإ نيئس رشع وحن نيبأ كلملا مكح دقو .كانه ةءانيم أشنأ امبرو يبرعلا

 .م.ق ”؟عو ماع يلاوح ىلإ اعم امهدهع ناكو «هذعب امإو بيرع كلملا هيخأ

 . مويلا ئلإ نينا كلملا مسا لمحت نيبأ ةقطنم لازت امو

 عروحاس رصاعم لوألا نطق كلملا دهع

 تاقالع مدقأ سسؤمو لباب كلم زئانورأو رصم كلم
 خيراتلا يف كولملا عم ةيمسر ةيجراخ

 لكو ءأبس ةلود كلم عسيمهلا نب نميأ نب ريهز نب بيرَع نب نطق وه
 ناوشن لاق .نيبأ هيخأو بيرع كلملا دعب  ةيبرعلا ةريزجلا بوئج  نميلا دالب

 : ءامدقلا نميلا كولم نع هتديصق يف يريمحلا

 ٌحاَضو ٌيَوَنمهئأكاوحضأ ًاعم ٌنادْيَجو نطق وأ ُبيرعو

 يف راسو «ريهز نب بيرع هيبأ دعب «بيرع نب نطق كلَملا يَلُو» :لاق مث
 هتيعر رعشأو «هتيب لهأ ىف ةمعنلا رهظأو «لدعلا رهظأ . ._ ةنسح  ةريس سانلا

 هلعجو .هتّلخ اودقتعاف «مجاعألا كولم َلّصاوو «ليبسلا نِّمأو .لدعلاو نمألا
 . 00هرهظ ءارو القعم مهنم دحاو لك

 ءاهز ناك نُطق كلملا دهع نأ ىلع لدي كولملاو نمزلا لسلست نأ امبو

 يف انثحب دقف .م.ق 70٠١ 544٠ ماع يلاوح نم ةرتفلا يف ةنس نيتس
 نطق كلملا ةلصاوم ملاعمو تالالد نع رصمو نيدفارلا دالب راثآو تاسارد

 ناك ثيح دالبلا كلت كولمل (ةيبرعلا ةريزجلا بونج لكو أبس ةلود كلم)
 رهشأ ؟رصم كلم عروحاس» ناكو .لباب دالب كولم رهشأ «شجل كلم زئانورأ»

 نم نيبتيو .دهعلا كلذ يف رصم تمكح يتلا ةسماخلا ةينوعرفلا ةرسألا كولم

 : كانه اهيلع روثعملا راثآلاو تاساردلا

 تنوي ةالز ةيبرعلا ةريزجلا بوت نومسي اوناك ةنعارفلا نييرضملا ءامذق نأ تأ

 .1ج 47ص - ينادمهلا نسحلا - ليلكإلا )١(

 . ص  يريمحلا ناوشن ةديصق (؟)
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 نأ» :تاكرب نويعلا وبأ .د يرصملا ملاعلا دكأ امك ثيح «ةسدقملا ضرألا

 ركذي ناكو «ةيبرعلا ةريزجلا بونج تنوب دلبب دصقي ناك ميدقلا يرصملا

 ديشقي امم ةسدقملا ضرألا وأ هلإلا ضرأ يأ (سيارتنات) ةملك ًامئاد اهل ًافدارم

 اذه ءاج امبرو . .ءامدقلا نييرصملا دنع ةصاخ ةيسدق هل ناك دلبلا اذه نأ

 دباعملا يف ةينيدلا سوقطلا يف لمغتست تناك ىتلا داوملا نأ نم سيدقتلا

 قع عوني عدمتت تناك نضرآلا «ذه نآل انيرزأ دلبلا اذه نق: وروخت تناك
 هلوصحم عمج دنع هل ناك يذلا روخبلا ىلع اهنم نولصحي مهنأل سيدقتلا

 عروحاس كلملا دهع يف ةميدقلا ةلودلا رصع يفف . .ةسدقم ةصاخ سوقط
 ىلإ ةيراجت ةثعب لسرأ هنأ دجن (.م.ق )1١48٠0  755٠ ةسماخلا ةرسألا نم

 ىلع تروص -داوملاو روخبلا بلجل  (ةيبرعلا ةريزجلا بونج) تنوب دالب
 ريص يبأ يف عروحاس دبعم رادج يف مسرلا نم نيبتيو ''”(هديعم ناردج
 تاساردلا ركذت امك يهو رصم كلم ىلإ تنوب دالب نم ةثوعبم ةئيفس لوصو
 عروحاس لابقتسا مسرلا يف رهظيو . .ايادهلاو تاريخلاو لسرلاب ةلمحم»

 نيب فّرعُملا وه امبر] مجرتملاك فقي صخش امهنيبو ةنيفسلا يف نيمداقلل
 «جاهتباب مهلبقتساو مهلوصوب ًارورسم عروحاس ناكو . .[دفولاو عروحاس
 كلملا  ةسدقملا ضرألا كلم هثعب يذلا دفولا وه كلذ نأ ىرنو .[ها]

 كولملا َلَصاو نم لوأ هنأ دكؤي كلذ نأو  عروحاس  رصم كلم ىلإ نطق

 لسرأ دقو « خيراتلا يف ةيجراخلا تاقالعلا سسأ نم لوأو ءايادهلاو لسرلاب

 ضعبو روخبلا تبلج  ةسدقملا ضرألا  نميلا ىلإ ةيراجت ةثعب عروحاس
 موسر اهتركذ ةريثك تاثعبو تاقالع ةيادب كلذ ناكو ءرصم ىلإ داوملا
 وبأ .د ركذ امك - ثيح رصم يف ةميدقلا ةينوعرفلا ةلودلا كولم شوقنو
 دجن (.م.ق ؟؟١7  ؟١87) ةسداسلا ةرسألا دهع يف»  تاكرب نويعلا

 ىدحإ ةسدقملا ضرألا تنوب دالب ىلإ هبكرمب ددرت هنأ ركذي ناوسأ مكاح

 ةبق يف يوخريمألا ةربقم يف يفيلغوريه شقن يف كلذ ءاج دقو .1ةرم ةرشع

 دالب ىلإ ةرم ةرشع ىدحإ هبكرمب رحبأ بتخ مونخ نأ» ركذي ناوسأب ءاوهلا
 لماح  يوخريمألا ةبحصب دباعملل روخبلا بلجل ةسدقملا ضرألا تنوب
 دالب نأ دكؤي اذهو .«شوك دالب ىلإ ةدحاو ةرم ارحبأ امك  كلملا ماتخأ

 لحاسو ةشبحلا يه شوك دالب نأل طقف ةيبرعلا ةريزجلا بونج يه تنوب

 ايس نيمبلا هله يدساك نتؤوشلا وأ د ةيدقلا ةيرتلاو حملا سانطحلا تي فيون(
 .م1945 رياربف ١6/ ةنسلا /؟ ددعلا
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 (فوقرح) وهو ربقلا بحاص نأ» نيتنفلا ةربقم يف شقن ركذيو .لاموصلا

 ضعبو وكنحلاو روخبلا بلجل أرب  ريمحلا نم ةلفاق سأر ىلع راس
 هنأل - ««ةبعص رهشأ ةينامث تقرغتسا هتلفاقب ةقاش ةلحر دعب اهرضحأف داوملا
 قطانم ىلإ مث زاجحلا مث ءانيس ىلإ رصم طسو نم ريمحلا نم هتلفاقب راس

 ىلإ قيرطلا كلذ نم داع مث ةرتف ثكمو نميلا يف سدقملا روخبلا جاتنإ

 ردا احباب /يبويب) يب كلملا دهع يف كلذ ناكو - رصم طسو

 .(.م.ق 7؟51/- )521١١ ةرتفلاب هنمز

 7١ 5) ةرشع ةيداحلا ةرسألا دهع ىف» هنأ تاكرب نويعلا وبأ .د ركذيو
 تامامحلا يداو قيرط نع بهذف هتناخ ريدم هبتحوتنم كلملا لسرأ (.م.ق 0١
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 تلصاوت دقو .«جزاطلا روخبلا راضحإل  نميلا - تنوب دالب ىلإ رمحألا رحبلاو
 .داليملا لبق يناثلا فلألا روصع يف  يتآيس امك  اهشوقنو تاقالعلا

 أيس مسا نأ» يرق ملاعلا ركذي لباب دالبب ةيرامسملا صوصنلا تاسارد يفو
 007 ل ماع شجل كلم زئانورأ كلملل صن يف ءاج
 كلم زنانورأ نيب ةيمسر ةقالعو تالاصتا ىلع لدي اذهو 7 و

 (.م.ق 5440 76٠١ ماع نيب ام) نمزلا كلذ يف أبس ةلودو شجل

 صنلا كلذ يف (أبس) وهو نميلا دالب ةلودل يمسرلا مسالا ركذ ليلدب
 _دهعلا كلذ يف أبس كلم نأ دكؤي كلذ نإف يلاتلابو «يرامسملا

 مهريغ امبرو  رموس ماكحو شجل كلم زئانورأ لصاو - نطَق كلملا
 رموس اهنمو دالبلا كلت عم تاقالع كلذب تأدبو - نيدفارلا دالبب ًاضيأ
 أبس نأب لموه مزج ثيحب نينسلا تائم مدقألا رصعلا كلذ يف تلصاوت
 داوج .د راشأ دقو .م.ق يناثلا فلألا ىتح ترمتسا يتلا رموس ترصاع
 عاج ءروأ كولم رخآ رصاعم رئاندرأ دهع نم يرامسم صن دوجو ىلإ يلع

 نكت مل أبس ةلود نأب نظلا عويشل كلذ ليصفت ركذي مل هنكلو أبس ركذ هيف
 رواس سميج روسيفوربلا لاق امكو  ةقيقحلا نكلو «نمزلا كلذ يف ةدوجوم
 صنلا كلذ نمز ىلإ ّيلع داوج راشأ دقو «ءاملعلا هدقتعي امم مدقأ أبس نأ" -
 كولم رخآ نأ تاقالعلا باتك يف ءاجو .روأ كولم رخآ رصاعي هنأب يرامسملا
 فلألا رخاوأ يف .-م.ق 5-73٠٠ ”17 نم ةرتفلا يف ناك (نس يبيا) روأ
 , ”0داليملا لبق ثلاثلا

 ."ا/ص - يحامشلا هللا دبع  ةراضحلاو ناسنإلا نميلا )١(
 .م1987  تيوكلا ةعبط  ليعامسإ نيدلا زعو نودعس ناميلس .د  ةيراضحلا تاقالعلا (؟)
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 يراجتلا طاشنلاو نيدفارلا دالب عم تاقالعلا يف ةماهلا لماوعلا نم ناكو

 ىلإ رصن دئاقلا بيرع نب نطق كلملا هججو» هنأ نم يريمحلا ناوشن هركذ ام اهيلإ
 [ها] ؛دالبلا كلت نطوتي نأ هرمأو «ددعلاو لاجرلاو ليخلا يف َنامُعو رحّضلا

 يف يبرعلا جيلخلاو نامع ةهجب ةيسيئر ةنطوتسم نيوكت ىلإ ريشي ثدحلا كلذف

 نميلا نيب يراجتلا طاشنلل لصو ةزمه اوراص كانه اونطوت نيذلا نأو دهعلا كلذ

 دقو (نوملد) يه ةيسيئرلا ةنطوتسملا كلت نأ لوقلا نكميو «نيدفارلا دالبو

 نيرحبلاب ضعبلا اهرسفو نوملد عم ةعساو تاقالع نيدفارلا صوصن تركذ

 ضرأ نأ» نيسرادلا ءاملعلا نم ًاقيرف تعنقأ صوصنلل تاساردلا نكلو

 يف رضخألا لبجلاو ءاسحألاو جيلخلا ةقطنمو نيرحبلا لمشت تناك نوملد

 «ةقطنملا كلت لمشتل تعسوت نوملد ةنطوتسم نأ ينعي امم ''”0نامُع

 نم نيينوملدلا نأ» ركذ دق رموسو لباب نم ًايرامسم ًاصن نأ كلذ نم مهألاو
 اياعرو أبس ضرأ نم مه نيينوملدلا نأ كلذل حيحصلا ىنعملاو "'”«ار  أبس

 لدم ايم ةلودو: وبلا مهدالب طاشنل لصو ةزمه مهطاشن ناكف ءأبس ةلود

 نأ” شجل كلم زنانورأ كلملل يرامسم صن يف ءاج دقف نطق كلملا نمز

 يهاضي كلذو '' 2 لباب دالب - شجل لحاس ىلإ تلصو نوملد نم ةنيفس
 نوينوملدلا ناكو .رصم كلم عروحاس ىلإ نطق كلملا اههجو يتلا ةنيفسلا

 سدقملا روخبلا اهنمو نيدفارلا دالب ىلإ نميلا نم ةيراجتلا تاجتنملا نولقني

 ه مقر صنلا ركذي» ثيح (روأ) دبعم ىلإ روشعلا نومدقيو ساحنلاو

 ريبك قيربإو ساحن كئابسو ساحنلا نم انام ةرشع بلج يلار ودرانويل

 نم انام ١١ بلج ”١؟ مقر صنلا ركذيو .نوملد نم اليس ةرشع سمخو

 مدقألا رصعلا نم .م.ق 54٠٠ ماع دعب ام ةرتف يف كلذ ناكو *”ساحنلا

 .دوهعلاو ةنمزألا نم كلذ الت ام ربع صوصنلا تلصاوت مث

 ةيبرعلا ةريزجلا نم ةيماس ةيناعنك ةرجه ةجوم عوقو تاساردلا تركذ دقو

 كلملا هيجوتبو دهع يف ًاضيأ كلذ ناك امبرو "”.م.ق 55٠0 ماع ماشلا ىلإ

 .م.ق ١54٠ ماع يلاوح هتافوب هدهع ىهتنا دقو .نطق

 .47ص - نودعسلا ناميلس .د  داليملا لبق يناثلا فلألا يف جيلخلا ةقطنم )١(

 .م134817  تيوكلا ةعيط  ليعامسإ نيدلا زعو نودعس ناميلس .د  ةيراضحلا تاقالعلا ()

 م. ماع ايروس يف ةيناعنكلا البإ ةكلمم تسسأت مث - قيفش يقوش - خيراتلا سلطأ رف
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 سل لل سس بيب مااا لالالا

 ا ًاسداس |

 ثوغلا كلملاو يناثلا نطق كلملاو نادْيَج كح كلملا دهع

 ةلصاوم يف هيبأ ةسايس جهتناو ء«نطَق نب ُنادْيَج كلملا مكحلا ىلوت مث
 يريمحلا ناوشنو يمهرجلا ةيرش نبا ركذ دقو «ةيجراخلا تاقالعلاو كولملا
 لصاوو» :اهيف لاق ناديج كلملا هنبال نطق كلملا نم ةيصو لكش ىلع كلذ
 اهلخدي نمب مهدالب رمعاو «معاياعر: يل كركذ رشنار كولملا نم كيذاحي نم

 نإف ةنّيي كلدع ةروص اوريل  ةراجتلا يأ - عفانملا بلط يف مهيلإ كدلب لهأ نم

 ىلإ اوناك مهيلع راج نإو ءهركش يف هل ًاكيرش تنك مهناطلس مهيلع لدع

 .[٠١4ص] «عوطأ كتيعر نم كلو .عرسأ كناطلس باذتجا

 جهتنا دقف «كلذب ناديج ىصوأ نطق كلملا ناك اذإ امع رظنلا فرصبو
 لسرلاب رصمو ماشلاو نيدفارلا دالب كولم ةلصاوم يف جهنلا كلذ ناديج كلملا
 يراجتلا طاشنلل ءالكوو نيبودنم ءاقبإو يراجتلا طاشنلا عيسوتو «تاثعبلاو
 هلاعفأ تدمخحو «نطق نب ناديج ةريس تنسحو» :ناوشن لاق ءكانه
 .[1 ٠ ص] «تنسحتساو

 نب نطق دلوأ» :هنأ لوألا لجسلا لهأ نع ليلكإلاب باسنألا يف ءاجو
 نيباسنلا نم ريثكو ءًابيرعو «.ثوغلا :ناديج دلوأف «نطق نب ناديج :بيرع
 ءملاكيو ءربكألا ليكب : نادي نب سيرع دلواك: :ناديح نب ركرك هلآ نوري
 كلملا دهع لايقأ نم كئلوأ ناكف .17//١١ص] .«عجنزو ءاليهبو ء«عانيرو
 مهنم ناكف ءاهيف مهتلالس ترقتساو نميلا نم قطانمب فيلاخم اولوتو ناديج
 ناديج نب ركرك ونبو (بإ نم ةبيرقلا) عالكلا فيلاخمب عجنُرو ليهبو عانير لئابق

 يأ) نب رايخلا نب ىلعألا ثراحلا هدهع يف نالهك تالاجر نم ناكو .مهريغو
 .لايقألا ةداقلا رابك نم ناك .أبس نب نالهك نب ديز نب كلام (ديفح

 نيكلم دوجو رهاظلاو ءاليوط ًانمز مكح نطق نب ناديج نأ لاقي دقو
 نب يناثلا نطق كلملا هذعب مكح نطق نب ناديج كلملا نأو ءمسالا سفنب
 : ةمقلع لاق .جاتلا وذ هل لاقي ناكو نطق نب ناديج

 (نطَق جاتلا وذو ليقلا نميأ هنباو سمش دبعانيبأو)

 754٠٠ ماع نيب ام ةرتفلا يف (زنانورأ نب - لاج  روكأ) دهع دعب لباب دالب
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 نيدفارلا دالبب ةيماسلا ةيداكآلا ةلودلا تسسأت هدهع ىفو ''اداليملا لبق
 نم روذجلا يف وهو (.م.ق 740 - 701/0) يِداّكألا نوجرس كلملا ةماعزب
 .م.ق 716٠ ماع يلاوح ناديج نب يناثلا نطق تامو .ةيبرعلا ةريزجلا بونج
 هتديصق يف يريمحلا ناوشن لاق «نيلمرملا ثوغ «ثوغلا كلملا مكحلا ىلوتو

 :ءامدقلا كولملا نع

 حاّيفلا ىئدنلا وذ سمش ٌدبع وأ لئاوو َنيلِهْرُملا ٌتوُغ ُتوَعلاو
 نب ناديج نب ثوغلا كلملا هنأ ليلكإلا يف ينادمهلا كلذكو ناوشن ركذو

 ريشي اذهو .نطق نب ثوغلا كلملا هنأ اياصولا باتك ىف ءاشولا لاق امنيب . نطق

 نب ناديج نب ثوغلا نوكي دق لب «نطق نب ناديج نب نطق نب ثوغلا هنأ ىلإ
 ىلإ لازتخالاو سابتلالا ىلإ ىّدأ ءامسألا راركت نأو نطق نب ناديج نب نطق
 ناديج علخ :ءاملعلا ضعب لاق» :ناوشن لاق .(نطق نب ناديج نب ثوغلا)

 يلو ناديج نب ثوغلا نأ :اوركذو  هتايح يف نطق هنبا ىلإ نميلاب كلملا
 مث «ةريس كولملا نسحأ نم ناكو :اليوط ًارهد هتافو دعبو هيبأ ةايح يف كلملا

 يفوت ىتح ًاريسي الإ اهعم ثبلي ملف ءاهب هجوزف هتنبا نينرقلا يذ ىلإ بطخ هنأ
 نيتس وحن نع ديزت ال ثوغلا كلملا مكح ةدم نأ ىرنو . *"*«لئاوب لماح يهو
 ..م.ق 779١ ماع يلاوح هتافو نوكتف ةنس

 ثوفلا نب لئاوو مدقألا نينرقلا يذ دهع

 مالسلا هيلع ميهاربإ ىبذلا ىرصاعم

 نب عسيمهلا نينرقلا وذ» هنأ ليلكإلا يف ءاجو ''!نالهكو ريمح هماقم ىلع

 وذ  هنأو - . لجسلا لهأ لوقب ءابس نب نالهك نب ديز نب بيرع نب ورمع
 نب نالهك نب ديز نب كلام نب رايخلا نب ىلعألا ثراحلا نب كلام نب نينرقلا

 ةلالس نم هنأ نيلوقلا عمجيو . مارا نب قافنأو ةرالاو نادم: لوقن ءابنم

 هنمز نأل دادجألاو بسنلا بيترت يف سابتلا عقو دقو .أبس نب نالهك نب ديز

 .7 ١7ص - رقاب هط .د  نيدفارلا خيرات يف زجوملا 010

 .60 و 57ص ب ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا ()

 .اج ١87 ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا 0
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 يف فارطألاو روغثلا لامعأو ةدايقلا ىلوتي ناكو «كلام وبأ ىتكُي ناكو «ميدق

 يفوت ىتح ًأريسي الإ اهعم ثبلي ملف هتنبا ثوغلا جوزتو ثوغلا كلملا دهع رخاوأ
 ىلع أبس نب نالهك يئبو أبس نب ريمح ينب لايقأ قفتاف ؛«لئاوب لماح يهو
 «نانرق امهنم ىلدتي سأر ءاطغ ذختا هنأل نينرقلا يذ بقلب رهتشا دقو .هكيلمت

 هرصاع يذلا مدقألا نينرقلا وذ وه امنإو نآرقلا يف روكذملا نينرقلا وذ وه سيلو
 0 ماسلا هلع ميار يبنلا شاع» :ناوشن لاق .مالسلا هيلع ميهاربإ يبنلا

 اقو ”'”«لئاو نب سمش دبعو ثوغلا نب لئاوو نينرقلا وذ :ةثالثلا ءالؤه رمع
 م عسب كا : ليلكإلا يف ينادمهلا

 أفلأ سدقملا تيب دجسم ناميلس ءانبو ميهاربإ يبنلا دلوم نيب ناكو . .ثروغلا

 كلذ نم نيبتيو . "'”2سيقلب رصع يف كلذو ةنس نيعبرأو ىدحإو ةنس ةئامو

 ناميلس يبنلا نمز لبق اناك لئاو نب سمش دبع كلملاو ميهاربإ يبنلا نأ صنلا
 نيرشعلاو يناثلا نرقلا يف كلذ نوكيف ةنس نيعبرأو ةئامو بفلأب سيقلب ةكلملاو
 نرقلا ىف ناك ناميلس نأل داليملا لبق نيرشعلاو يداحلا نرقلا طساوأ ىلإ

 يذ قلل انين نبأ قينف: يدق يناوبعا سامألا فللذ انيطغيو الملا لبق وفاعل

 2 .م.ق 7191١ - 7١7١ نيب ام ةرتفلاب ثوغلا نب لئاو دهعو نينرقلا
 :دهعلا كلذ ملاعمو ءابنأ نم ناكو

 ةمصاع تناك (يكل - وشأ) همسا أكلم لباب دالب خيرات تاسارد ركذت -
 تس (ىكلا ع وشأ) كلملا كلذ نأو نيدفارلا دالب بونج يف (روأ) ةنيدم هتكلمم

 دورمنلا هنأ كلملا كلذ ىلع قبطتي يلاتلابو . ""ةيه ولألا ىعّداو ةهلآلا ىلإ هسفن
 ىف ةروكذمللا تابآلا رحآ ىلإ ©: .تيمأو ىبحأ انآ دنا" :مييهاربال لاق يذلا
 . ةفورعم هتصقو ماشلاب ناعنك ضرأ ىلإ (روأ) نم ميهاربإ رجاه دقو «نآرقلا

 دتمي ناك يذلا اهذوفنو اهناطلسب أبس كلم وه نينرقلا وذ كلام وبأ ناكو -
 قارعلاب رقارق ونح ىلإ ازغ هنأ تاياورلا تركذ دقو لباب دالب موختو نوملد ىلإ
 صوصن دوجو نيبتي نيدفارلا خيرات تاسارد يف ثحبلابو «دالبلا هل تنعذأو

 كولملا نم هنأو (نيس  مران) مساب نوسرادلا ه هركذي ميظع كلمل حاولأو
 ءاطغ ءادتراب تاتوحنملاب هليثمت يف درفت» رقاب هط د هيد

 ينالهكلا نينرقلا وذ هسفن وه كلملا كلذ نأ ىرنو . 13الف ادعي نم

 )١( و 57ص - ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا 46.

 ) اه 147 نص ب قادمهلا نسحبلا د ليلكإلا"
 ١ه .اال7 و "١ص رقاب هط .د  نيدفارلا خيرات زجوم
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 (ار ابس) نأ نوسرادلا ربتعا دقو :«نيدفارلا دالبب داكأ ىلإ أبس نم دتما همكح نأو

 اهتز انوع ابس) نأو داكأ يه داكأ نأ باوصلاو ؛(داكأ) يه هصوصن يف ةروكذملا

 دقو ءاهريغو روأو داكأ ىلإ هذوفنو همكح دتماو أبس كلم وهف أبس ضرأ يه

 يبأ دهع سفن وهو (. 6 ق 55606 -7791) نم ةرتفلاب هدذهع تاساردلا تددح

 .أبس نب نالهك نب ديز ليلس نينرقلا يذ كلام

 ثيح «نينرقلا يذب ميهاربإ يبنلا ءاقل لئاوألا برعلا نوخرؤملا ركذ دقو -

 نب ورمع نبا نينرقلا وذ وه نولوقي لجسلا لهأو» :يريمحلا ناوشن لاق

 مكاح موي مالسلا هيلع ليلخلا مي ميهاربإ يقل هنأو أبس نب نالهك نب ديز نب بيرع

 يف ًارثب رفتحا مالسلا هيللع ميهاربإ نأ كلذو «قيلامعلا نم ندرألا لهأ هيلإ

 رثبلا ةصرع نأ قيلامعلا نم موق ىعّداو 0 هتيشام لجأ نم ءاملل ندرألا ءارحص

 ركذو .198 ص] «ماشلا نم هفرصنم دنع نينرقلا يذ ىلإ مهمكاحف «مهتزوح يف

 عفرو قيتعلا تيبلا ءانب ةداعإب ليعامسإو ميهاربإ يبنلا مايق أبن يف ريثك نبا ظفاحلا

 ّرم «كاذ ذإ ضرألا كلم ناكو نينرقلا اذ نإ :هصن يلي ام ةبعكلا ءانبل دعاوقلا

 هن ايات هللا :ميهاربإ لاقف ءاذهب امكرمأ نم :لاقف «تيبلا نايئبي امهو امهب

 ب كلذب نشبكأ ةسمخ تدهشتا ؟لوقت ام:قاديفي«كيودي' امو: :نيترقلا وذ لاقف

 يناذإ ىلإ ةريزجلا نضرأ نفرألا كليتنا هنا ذريصقملاو 2013م ىئان

 ١ . نيدفارلا بونجو ماشلا

 نينرقلا وذ هدج هيف لاخو ثوغلا نب لئاو أشن املو» :يريمحلا ناوشن لاق

 يذ دهع ىهتنا كلذبو «_ هكيلمتب يأ  هيلإ سانلل راشأ «ةكلمملل حلصي ام
 . مدقألا نينرقلا

 نب نطق نب ناديج نب ثوغلا نب ب لئاو كلملا مكحلا ىلوت مث -

 ناوشن ركذ امك ثيح .عسيمهلا نب نميأ نب ريهز نب بيرع نب - نطق نب ناديج
 ةنسح ةريس سانلا يف راسو «ةكلمملاب ثوغلا نب لئاو ماق»  مدقألا هرداصم نع

 نميلا نم  برعلا ةريزج تلمكتساو «ةنسح ةسايس هنامز لهأ ساسو «ةديمح
 كلذ تأر املف .ةباجإو هل ةعاط  ماشلا ينادأو نيرحبلاو ضورعلاو زاجحلا ىلإ

 فحتلاب هورمغو «حوّرلاب مهنع هورادف «هنم اوفاخ رصمو قرشملاو لباب كولم
 .[47ص)] .«هتيعر نم مهألام نميف هوطاحو ةعناصملاب هل اولدأو ءايادهلاو
 لوألا مدقألا رصعلا كلذ ىهتناو .هتافو ىتح ًامظعم ًاكلم لئاو كلملا لزي ملو
 .م.ق ١١١٠١ ماع يلاوح لئاو سمش دبع كيلمتب أبس ةراضحو ةلودل

 .اج 57١1ص - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا )١(





 ثيلاثلا لصفلا محصل

 رصعلاكولمو خيرات ملاعم
 أبس ةراضحو ةلودل يناثلا مدقألا

 (.م.ق 797١-.م.١١١37)نم

 لياو سمش دبع يناثلا أابس ميعزلا دهع
 مدقألا ميظعلا برأم دس يناب

 (.م.قالد#ه-51)

 سمش دبع أبس كلملا وه ديلتلا خيراتلا يف ءامعزلا كولملا ءامظع نم

 نب ناديج نب ثوغلا نب لئاو نب سمش دبع :ليلكإلا يف امك وهو «لياو
 لاق .بجشي نب أبس نب ريمح نب عسيمهلا نب نميأ نب ريهز نب بيِرَع نب نْطَق
 نب سمش: دبع و هو اذه سمش دبع دهغ يف ميهاربإ يبنلا ناكو) : ينادمهلا

 اغلا سقحلا قير نجت ةاييلس ءاتوو ميهاربإ نيب ناكر :لاقو 2000. . .لئاو

 تددح دقو :"”(نييقلب رصغ ىف كلو ءةنس نيعبرأو ىدحإو ةنس ةئامو

 169 ماعب ناميلس لكيهب فورعملا سدقملا تيبل ناميلس ءانب نمز تاساردلا
 كلملا دهع نأ نيبتي ماعلا كلذ ىلإ ةنس )١١51( ةفاضإبو .©0داليملا لبق
 كلملا مكح دقف ةقدلا غلاب ديدحت وهو .داليملا لبق 5١٠١ ماع ناك سمش دبع

 وهو (. مم )٠ نم كلذ نوكيف ةنس (8660) وحن اذه سمش دبع

 وهو ربكألا أبس نيبو هنيب طلخو سابتلا عقو دقو .يناثلا أبس وأ طسوألا أبس

 : كلذ ىلع لدي اممو «بجشي نب أبس
 َيْمُس نميلاب داو مسا ٌنارجن» :مولعلا سمش يف يريمحلا ناوشن لاق -أ

 نب أبسل ناك) :نودلخ نبا لاق امنيب "”«طسوألا أبس نب ناديز نب نارجنب

 )١( ص  ينادمهلا نسحلا - ليلكإلا  187ج١.
 ب ميسكدارت - تراس اوييردملا نراك ص١١9.

 ) )"9م يريمحلا ناوشن مولعلا سمش مث نم بختتملا ٠

 م1
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 هبو ناديز نب نارجن هنباو ناديز هدلو يف مزح نبا دعو . :ريثك للولا نم بجشي

 نب نارجن امس: نبا ناديز:دلوأ» هنأ ليلكإلا يف ءاج كلذكو 2”دلبلا تيَمُس

 طسوأللا أابس نب ناديز نب نارجن وه امنيب ''”نارجن تيمس هبو ا

 5-5 ٠[. 0 م ل ع وج

 نية د نك للا يذ نب ىرمم ورب كاطلملا# :ناوشن ةديصق يف وه

 هيب اعقو يذلا سابتلالا ىلع كلذ لذيو دنا . لئاو نب سمش دبع نب راوصلا
 0 ا ل ا جس

 دهركد يتايسم لباب نم شقن يف (طالبم نيم) ظفلي طاطلملا .كلملا عا ءاج
 وهو . .م.ق 1191 - 1877 ماع نم (طالبم نيس) طاطلملا كلملا مكح دق و
 ىو نا سي اسس عم ل

 الوأ

 برعلا ةريزجو نميلا ةدحو
 ليلو سمش ديع ايس ةماعزب

 هرم ا يس لا ا

 ل ا رعاة ل 55-56

 هنبا هماقمب ماق «ثوغلا نب لئاو يفوت امل» :لاقو «. .ةباجإو هل ةعاط «ماشلا ينادأو
 هب داد تال ءمايألا رظن «رئاطلا نوميم هرصع لهأ يف شاعو دهتجاف سمش دبع

 , 20(ةدجنل دادعتساو ءةذعل راخّا نع الإ ىلايللا هيوطت الو ءةذج الإ ةسايرلا

 «نميلا ىف ًاماسقنا تدهش امبر هدهعل ةقباسلا ةرتفلا نأ ىلإ نئارقلا ريشتو

 .؟ ج ؟7ص  نودلخ نبا خيرات )١(

 .اج ٠٠١ ص - ىنادمهلا نسحلا - ليلكإلا )0

 .9”25و ة؟ و 48ص - يريمحلا ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا 2
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 يف عزانت عقو» :لاق ثيح بهذلا جورم يف كلذ ىلإ يدوعسملا راشأ دقو

 ءاهتنا دعب ناك لياو سمش دبع كيلمت نأ ىرنو .«نالهكو ريمح دلو نيب كلُملا
 (أبس) هل ليق كلذل امبرو «لياو سمش دبعل رمألا عمتجاف ماسقنالاو عزانتلا ةرتف

 ماظن سمش دبع أبس ىغلأ ًاضيأ امبرو ءبجشي نبا لوألا ربكألا أبس لثم هنأل
 نب ريمح ينب نم ةلودلا سأر ىلع كلم دوجو يف لثمتي يذلا قباسلا رصعلا

 ينب نم فارطألاو روغئلا لامعأو ةدايقلا ىلوتي دئاق دوجوو بجشي نب أبس
 ةطلسو كلملا ةطلس لياو سمش دبع أبس عمجف «بجشي نب أبس نب نالهك
 لايقأو لامعو ةداق امنإو نالهك ينب نم دحاو دئاق هدهع ذنم دعي ملو «ةدايقلا

 لئابقلا هتيكولم تحت توضنا مث «نميلا لئابق نم امهريغو نالهكو ريمح نم
 - نيرحبلا ىلإ دجنو ةماميلا ضورع يفو ماشلا ينادأ ىلإ زاجحلا يف ةنكاسلا

 ناعنكو قيلامعلاو ناطحق نب مهرج اهنم ةريثك لئابق يهو  يبرعلا جيلخلا ةقطنم

 كلذبو «لباب دالب موخت ىلإ جيلخلا ةقطنمب نيينوملدلاو ماس نب مرإ لئابقو
 «ةّدِج الإ ةسائرلا هب دادزت ال» ناكو .ةباجإو هل ةعاط برعلا ةريزج تلمكتسا

 ديرب ناك هنآل كلوديا ةدضتل ةانعتتساو هةدعل ناخيا حجاألا ىلابلا ةيرطت ةلو
 .قافآلا نم اهريغو ماشلاو قرشملاو روشآو لباب دالب حايتجا

 ننال

 ةيرومآلا ةرجهلاو وزغلا ةجوم
 سمش دبع أبس دهع يف اهلئالدو

 ةيراضحلا اهجئاتنو

 ام هتجيتن نم ناك ًاريبك ًايخيرات ًاثدح لياو سمش دبع أبس دهع دهش دقل

 نم نييماسلا نييرومألا ةرجه» هنأب ةيماسلا ممألاو ةميدقلا روصعلا تاسارد هركذت

 ١٠١5و 57١5٠١ ماع نيب ام  نيدفارلا دالب ىلإو ايروس ىلإ ةيبرعلا ةريزجلا

 ايروسو نيدفارلا دالب ىلع مهناطلس طسب يف نويرومألا حجن» هنأو 2.م.ق

 . ''”ًابرغ طسوتملا رحبلاو ًاقرش - ناريإ يف - ماليع دالب ىلإ مهكلامم تدتماو
 نيب ةيبلاغلا نولثمي نويرومألا ناك امبر» :روفصع نسحملا وبأ دمحم .د لوقيو

 ساسألا كلذ ائيطعيو ''”0. .رصم ىلع ترطيسو ايروس تحاتجا يتلا لئابقلا

 .77ا/ص روفصع .د يندألا قرشلا خيرات ملاعمو 87ص رداقلا دبع دماح  ةيماسلا ممألا )١(
 .1الا/ص - روفصع نسحملا وبأ دمحم .ذ ميدقلا ىندألا قرشلا خيرات ملاعم 00
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 ببال اساسا

 نيدفارلا دالبل ةيحايتجا وزغ ةيلمع ناك (نييرومألا ةرجه) ىمسي ام نأ كاردإل

 يتلا لئابقلا نم اوناك نييرومألا نأو ءرصمو طسوتملا رحبلا ىلإ ايروسو ماليعو
 أبس كلملا هيجوتو ةدايقب كلذ نوكي يلاتلابو «حايتجالاو وزغلا كلذ يف تكراش
 .هنمز يف كلذ عوقول لياو سمش دبع

 ىمسُي ناك هنأو بجشي نب أبس ءابنأ يف كلذ يريمحلا ناوشن ركذ دقو
 ضاخلا هيف لوقي يذلا نكو» :لاقو:نمك ذيع

 سمش ديع نم ريح ًةثارو ٌدَجْفدَج نم ٌرعلاانثرو
 ىلع مجاعألا كولم تبلغت هنأ كلذ ببس ناكو ءاهحتتفاف لباب ازغو

 ةيكاطنأ ىلع ثفاي نب ناجوع ونبو «لبابو سرفلا ىلع سراف ونب :دالبلا
 سمش دبع عمجف .برغملا ىلإ سدقملا تيب ىلع ناعنك ونب بلغتو «بوردلاو
 نب الو اهمسفال لبا يقرأ ىلإ عر حد ماس ينب وأ - دوه يتبو ناطحق ينب
 ضرأ غلب نأ ىلإ لتقي لتقي مهفلخ ًابلاط راسو - سرفلا مجاعألا نم - اهيف دجو
 لك ىلع فلختسيو ءهيقل نم لك لتاقي اينيمرأ ىلإ رزخلاو مليدلا ةيحانو ناسارخ
 يهو ةجنص ةرطنق ىنَبف (ةيتارفلا) ةريزجلا ضرأ ىلإ غلب ىتح هعم نمم أموق ةمأ
 ينب نم يقل نم لتاقيو رسأي ماشلا ىلإ ربع ىتح لزي مل مث ءايندلا دباوأ نم
 لتاقيو ريسي ماشلا ىلإ عجر مث ,ةيرومع فلخ ىلإ مهدعبأ ىتح تفاي نب ناجوع

 ءرصم يرارب ىلإ بره نم مهنمو «برغلا ىصقأ ىلإ مهب غلب ىتح - هلتاق نم -
 كلذب يمسف ا .ةعاطلاب هل اعيمح تاودعذاو
 اولّدبو اوردغو اوثكن مهنأل كلذ هل هللا لحأ امنإو «ُىِبَّسلا هلبق فرعُي ملو ءأبس
 نأ نينبت كلم ادق" فيلا ىلإ عجرنول» .رصمب ةئيدم َتَب مث «ةعيرشلا
 وه ناكو (ىزغلا) يأ (نتأبس) نم ذوخأم مسا وهو أبس همسأ ناك بجشي نب أبس
 يف يبسلا ىَبَس َس نم لوأ) هنأب دوصقملا وهف ذ لياو سمش دبع أبس امأ ءازغ نم لوأ

 نم لوأ» هد نيلكرلا يل هج اهي نيمنسلا يعش دع ا سيول ( رولا
 :ندج يذ نب ةمقلع لاق كلذ يفو .هبصانو هبراحو هب َرَّثْ نمم يبسلا ىبس

 ار مل املا ةادونو جس. .ةهتابتس لبق تشيل يذلا اكِمو
 نوخرؤملا ركذ يتلا نيطوتلاو حايتجالاو وزغلا ةجوم نأ كلذ نم نيبتيو

 اهلئالدو اهعوقو ىدم نع ثحبلا يغبني اهب ماق سمش دبع أبس نأ لئاوألا برعلا

 .١١ص 9 ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا ()
 اج ١ 55ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكولا 000
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 دالب راثآو خيرات نع تاساردلا يف ثحبلابو (.م.ق٠6١7 )7١١١- هنمز يف

 جئاتنلاو كلذ عوقو ىلع لئالد دوجو ىدمو نمزلا كلذ يف ماشلاو رموسو لباب

 مكح تحت تناك ايروس ىلإ رموسو لباب دالب نأ نيبتي كلذ ىلع تبترت يتلا
 ماع ذنم) مث  اهتاهجو سراف دالب نم مه نيذلا  نييماليعلاو نييمتوكلا ةرطيسو

 نم تءاج يتلا ةيرومألا ةرجهلاو حايتجالاو وزغلا ةجوم تعقو (.م.ق

 مهناطلس طسب يف اوحجن نييرومألا نأ» :تاساردلا ركذت ثيح ةيبرعلا ةريزجلا

 رحبلاو ًاقرش ماليع دالب ىلإ مهكلامم تدتماو ءايروسو نيدفارلا دالب ىلع

 اكلم رموس يفو لباب يف ةيرامسملا صوصنلا تاسارد ركذتو . (ًابرغ طسوتملا

 يف «لاكيو سمش» و لباب صوصن يف «انوليإ سمشا وهو ةرتفلا كلت يف ًاميظع
 ةملكلاو (سمش) امهادحإ نيتملك نم نوكم كلملا كلذ مساف ءرموس صوصن

 نوكيف (دبع) ينعت دق (لاكيو) ظفلو (انوليإ) ظفلب ةمجرتملاو ةروكذملا ىرخألا
 وه (انوليإ سمش) وأ (لاكيو سمش) نأ لوقلا نكمي ثيحب (سمش دبع) ىنعملا
 اكلم رموس صوصنل نوسرادلا هربتعا دقو . سمش دبع أبس وهو لياو سمش دبع

 دوعي كلذ ببس نأ ىرنو «ًايرومأ ًايلباب اكلم لباب صوصنل نوسرادلاو ًايرموس
 أبس كلم لصألا يف هنأو ءاهريغو لبابو رموس تلمش يتلا ايلعلا هتيكولم ىلإ

 تحاتجا يتلا ةجوملا كلت شيجو لئابق نم مهريغو نييرومألاو برعلا ةريزجو
 يف ثحبلا نم نيبتيو .ماليع ىلإ نيدفارلا دالبب مهريغو نييمتوكلا مجاعألا
 : يلي ام كلملا كلذ ءابنأو ةرتفلا كلت ملاعمو صوصن نع تاساردلا

 قس لاكي نوح :كتنعلا ن1: ني ررنسلا نزأ نصوصت تاساروزكذت ج1

 مزهو ءمهدالب ازغو .ةهلآلا ءادعأو ةصراقلا لابجلا نيباعث «نييمتوكلا

 نوينميلا نوخرؤملا هركذ ام قباطي اذهو .''”«ناقيرت مهكلم لتقو «مهعومج
 راسو لباب دالبب مجاعألا سرفلا حاتجا سمش دبع كلملا نأ نم لئاوألا

 عقت كانهو رزخلاو مليدلا يحاونو سراف يف مهدالب غلب ىتح لتاقي مهفلخ
 لياو سمش دبع مزه ثيح «نييمتوكلا دالب يه يتلا (سورغاز لابج)
 ناوشن ركذ دقو .لباب دالب ىلإ داعو مهايابس ذخأو مهكلم لّتَقو مهعومج

 يهو (- ةجنص ةروطق وأ  ةجنص ةرطنق َنَبا سمش دبع كلملا نأ يريمحلا
 متو (لاكيو سمش) دهع ىلإ اهسيسأت دوعي يتلا (روأ ةروقز) ودبي اميف
 .مويلا ىتح ةيقاب اهراثآ ضعب لازت امو ةقحال روصع يف اهميخفتو اهديدجت

 ١0 و "848 و ”١8ص - رقاب هط .د  نيدفارلا دالب ةراضح خيرات يف زجوملا 41١.
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 ةحول نسب ماق لاكيو سمش نأ» ةيرموسلا روأ صوصن تاسارد ركذت - ؟

 دقو «- .م.ق 7١٠١ ماع يلاوح ىلإ اهنمز دوعي  روأ يف تاعيرشت
 نوينوملدلا راجتلا همدقي امو يراجتلا طاشنلاب ةصاخ ًاماكحأ ةحوللا تنمضت

 طاشنلاب لصتت صوصنلا كلتف .يرموسلا روأ دبعم ىلإ مهتراجت روشع نم
 نيرحبلا ةقطنم يف نيينوملدلا نأل نيدفارلا دالبو نميلا نيب يراجتلا

 .أبس نم لصألا يف اوناكو طاشنلا كلذل لصو ةزمه اوناك جيلخلاو

 كلملا نأ» لباب ىف ةيرومألا ةيرامسملا صوصنلا تاسارد ركذت كلذكو

 راجتلا مدقي نأو «لباب يف نيينوملدلل دبعم ءانبب ماق 5ةيسهان-1ده8 انوليإ سمش
 ةروبزم ةحول ىلع روثعلا من 7 دقو . لباب دبعم ىلإ ةيراجتلا مهحابرأ رشع نوينوملدلا
 هنأ فرت نولي سمش ميظعلا كلملا مساب لباب يف ةيدومألاةيرامسملا ةباتكلاب

 . لياو سمش دبع وه هنأو ةيرموسلا صوصنلا يف (لاكيو سمش) هسفن وه
 دالج ىلع ىوموسلا مانروأ كيلمتب ماق لاكيو سمش نأ» تاساردلا ركذت #٠

 ءانب ىلع فرشي وهو لاكيو سمش كلملا تام)» هلأ ةردأ 0 رمرم

 ةاوشتو لئارألا :نوعمملا وكي وملا ةركذ انه قاطو لنيغ 5" "”(ميظع دس

 «مرعلا برأم دس ىنبف «نميلا ىلإ سمش دبع أبس عجر» هنأ نم يريمحلا
 .[4١ص] «توملا هب لزن ىتح دسلا ءانب لمكي ملو

 ءروأ ةنيدمو رموس ىلع (مانروأ) كيلمتب (لاكيو سمش) مايق نإف كلذكو
 اهتلمش امنإو رموس دالبل ًارشابم اكلم الو ًايرموس اكلم نكي مل هنأ ىلع لدي
 ةثلاثلا روأ كولم ةلالس ةرتف» تاساردلا هيمست امل ةيادب كلذ ناكو ايلعلا هتيكولم
 ةيكولملاب تأدب يتلا ايلعلا ةرتفلا يهو '”6.م.ق 7١١١ ق.م.  7٠0 نم
 هدهع ىف روأ ةنيدمو رموس دالب كلم امأ «لياو سمش دبع» لاكيو سمشل ايلعلا
 نييئبسلاو نييرومألا نم موق اهيف رقتسا يتلا لباب دالب امأ .مانروأ كلملا ناكف
 لياو سمش كلملاب نيطبترم اوناك امبر ءارمأ اهالوت دقف «ةجوملا كلت يف

 كيلمتب أدب لباب دالبل نييرومألا مكح نأ تاساردلا ركذت ثيح «ةرشابم هتفيلخو
 ةيرومأ ةيرامسم ةحول يف ءاج دقو .م.ق 7١١0 ماع (نسيأ نب - اريأ - يبشأ)
 عاشأ دقو .«نيسياواسرألل اكلم لباب دالب مكح ىلوتو ار أبس نم ءاج» هنأ ةيلباب
 .داكأ اهمسا ناك داكأ امئيب «لبابب (داكأ) ةنيدم يه (ار  أبس) نأ نوسرادلا

 خيراتل موكلو دهعم ١١4/45 مقر ةحوللا  نودعسلا ناميلس .د  ةيراضحلا تاقالعلا ()

 .ندنلب بطلا

 .41 و 9445# و ”81ص - رقاب هط .د  نيدفارلا دالب ةراضح خيرات يف زجوملا
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 برأم ضرأ يف ةديلتلا أبس ةنيدمو أبس ضرأ» يه امنإ «ار  أبس» نأ ىرن كلذلو

 وهو (نيسياواسرألل كلم) حبصأو لباب دالب ىلإ (اريأ - يبشأ) راس اهنمو «نميلاب
 . لباب دالبل نييرومألا كولملا لوأ

 يف ةديدج ةلحرم ةيادب دكؤت نمزلا كلذ يف ماشلاو ايروس خيرات تاسارد نإ - :

 برعلا ةريزج نم اوءاج نيذلا نييرومألا ةلحرم يهو دالبلا كلت خيرات
 يتلا لئابقلا يف ةيبلاغلا نولثمي نويرومألا ناك» هنأو ايروس يف اورقتساو
 دالب ىلع مهناطلس طسي يف نويرومألا حجن» هنأو ٠ .ايروس تحاتجا
 طسوتملا رحبلاو اقرش ماليع دالب ىلإ مهكلامم تدتماو ءايروسو نيدفارلا

 يف (يرام) ةنيدم ايروس يف ةيرومألا كلامملا ندملا مهأ نم ناكو .ةًابرغ

 . ةيرومألا بلح ةكلممو ءايروس يف (يريرحلا لت) عقوم

 ركذ امك  رصم ىلإ ماشلا نم لياو سمش دبع أبس كلملا ىضم امبرو
 نيع) مساب تاياورلا اهركذت رصمب ةنيدم ءانبب ماقو  لئاوألا برعلا نوخرؤملا

 ىدحإ ةهجاوم يف ةيكلملا ةينوعرفلا ةرسألا مكح معدل ناك هريسم نكلو (سمش
 امأ 0”'2ةيعرش ريغ نوكت دق» اهنأ ىلإ (رندراج نلآ) ثحابلا ريشي يتلا رسألا
 نام دي كيكح ىلا شع ةيداحلا ةزيمألا» ىف: ةفرتفلا ةيترعرفلا ةردمألا

 مث (خنع حاو فتوينأ) مث (يواترهس فتوينأ) اهماكح لوأ ناكو (.م.ق 0١
 نكميو (.م.ق 7١٠١-7١0١ خنمس هبتحوتنم) كلملا مث (ثلاث فتوينأ)

 رصم دالب لكل (خنمس هبتحوتنم) مكح معدب ماق لياو سمش دبع أبس نأ ضارتفا
 سمش دبع أبس كلملا داع مث  يراجتلا طاشنلا نامضل  هعم ةديج ةقالع ماقأو

 نويعلا وبأ .د هركذ ام ةيراجتلا تاقالعلا راهدزا ملاعم نم ناكو «نميلا ىلإ لياو

 يداو قيرط نع بهذف هتناخ ريدم هبتحوتنم كلملا لسور هنأ نم تاكرت

 راضحإل  ةيبرعلا ةريزجلا بوئج  تنوب دالب ىلإ رمحألا رحبلاو تامامحلا
 قرش ةيناغلا ةرسألا دهع يف رصم نم تاثعبلا تلصاوتو .جزاطلا روخبلا

 .“”6تنوب دالب ىلإ اهلاسرإل نفس ءانبب ًارمأ لوألا ترسونس كلملا ردصأو
 ةقطنمو ةنطوتسم ربع متي ناكف لباب دالب ىلإ ينميلا يراجتلا طاشنلا امأ  ه

 صوصنلا نمو ءأبس نم لصألا يف اوناك نيذلا نيينوملدلا راجتلاو نوملد
 : ةيلاتلا صوصنلا طاشنلا كلذ نع لبابو روأ يف اهيلع روثعملا

 )١( ال5 ص - رئدراج نلآ  ةنعارفلا رصم - 58٠.

  2230ديدجلا نميلا ةلجم  تاكرب نويعلا وبأ .د  ةميدقلا ةيرصملاو ةيئميلا رداصملا نيب تنوب -

 ةنسلا /” ددعلا ١9/ .م1945 رياربف
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 مدق (نس  ليوأ) رجاتلا نأ ركذيو ءروأ دبعم نم 7174 مقر يرامسملا صنلا -

 قيقعو متاوخ حابرأ نم رشعك «دبعملا ىلإ اعردو قيقعلا نم ةعطقو ةيضف متاوخ

 ميدقتا ركذيو 5 مقر صنلاو . «نام لإ ىت» نوملد نم اهبلج ةيساحن عوردو

 «نام لإ - يت نم اهبلج مت رهاوجلاو قيقعلاب ةنيزم يناوأو عطقو داوم نع رشعلا
 كلذكو «نام - لإ - يت تاجتنمب اهتضياقمل باوثأو فاوصأ لاسرإ ركذت» صوصنو

 ركذي روأ كولم رخآ وهو (.م.ق )/7١71-7١١15 1561-ةأ2 نيس يبيا دهع نم صن

 لإ - يت نم اهبلج مت ةفرخزم ةيساحنو ةيزنورب يناوأ حابرأ نم دبعملا ىلإ رشعلا ميدقت
 راجت اهرضحأ داوم حابرأ رشع ميدقتا» ركذيو 055 مقر صنلاو .دبعملل روخبو نام

 (دبعملل روخب بلج» ركذيو 518 مقر صنلاو «؟عوردو قيدانصو يناوأ يهو نوينوملد
 - لإ  يت) نوملد نم ةفرخزم يناوأو قعالمو قيدانص بلجا ركذيو 745 مقر صنلاو

 . '")(روأ دبعم ىلإ ًانيع داوملا كلت حابرأ رشع ميدقتو (نام

 نييرومألا كولملا لوأ نأ تاساردلا ركذت ةيرومألا لباب دالب صوصن يفو

 ركذيو .م.ق 7١١1 ماع (نيسياو اسرال كلم) حبصأو (ار أبس) نم ءاج (اريأ - يبشأ)
 ةيراجت ةتعب لاسرإ .م.ق 1917-١405 اسرال كلم موجنج كلملا دهع نم صن»
 دهع نم صن ركذي مث : «ةنيمث تاعونصمو قيقعلاو ساحنلا تبلج نام لا يت ىلإ

 0 .م6 .ق ١9٠٠-1846 هاسرال كلم 5816-461 راس يبا كلملا

0 
 «ساحنلاب قشعم بشخو لحكو قومك وأ اه روخب يهو ةبولجم داوم حابرأ رشع

 دعب عقاولا ملاعم ىلع ةيرومألاو ةيرموسلاو ةيرصملا صوصنلا كلت لدتو .

 نيماتو راهدزاو لياو سمش دبع أبس دهع يف ةيرومآلا ةرجهلاو حايتجالا ةجوم
 -لادلبلا كلت عم يراجعتلا طاشنلا

 ًاثلاث |

 سمش ديع ًابس دهع يف مدقألا ميظعلا برام دس ءانب

 نب أبس كلملا نأ يريمحلا ناوشن مهنمو لئاوألا نوخرؤملا ركذ دقل

 يذق دو ادلاوا ولاا يلا رسم نع كرام سيشل كودو ويح

 ار هقول نب د لل يونان براق لل تح 15 يدار نك فلا

 ق1 - ليعامسإ نيدلا زعو نودعسلا ناميلس .د  ةيراضحلا تاقالعلا ()
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 تت ات ا ل ا ا ا ا تل

 فرشي وهو تام» هنأ هيف ءاج يذلا ركذلا فلاس يرموسلا صنلا ىف (ار - أبس

 . ؟ميظع دس ءانب ىلع

 نمزلا كلذ يف نميلا ناك دقف ءراطمألا هايم زجح لجأ نم دسلا ءانب نكي ملو
 ناكو «ةيراجلا راهنألاك نايدولا ضعب لويس تنتاكو ًءاتشو ًافيص راطمألا هيف رثكت

 يف يدوعسملا لاق .ايداو نيعبس لويس هيلإ قفدتت  أبس يداو وهو  ةنذ يداو

 نم ليسلا اهبكري ناك ءأبس ضرأ نأ ميدقلا خيراتلا باحصأ ركذو» :بهذلا جورم

 مهرثؤيو مهينديو ءامكحلا برقي نامزلا كلذ يف موقلا كلم ناكو .هايملا كلت
 ا ءاجتلالل مهعمجف ءمهيلإ نسحيو

 ًاطباه لبجلا يلاعأ نم ردحني ناك هنأ كلذو ؛هرصحو ليسلا كلذ عفد يف مهرواشف

 لمع ىلع مهيأر موقلا عمجأف . ءانبلا هتلمح يف قوسيو عرزلا كلهي ىتح هسأر ىلع

 ترفخ اذإ ءاملا نأ كلملا اوربخأو «رحبلا ىلإ هب فذقت يرارب ىلإ هل فراصم

 عابط يف نأل لابجلا ولعي ىتح مكارتي ملو اهيف ردحناو اهبلط ةطباهلا فراصملا
 كلت ىلإ فرصناو ءاملا ردحنا ىتح فراصملا كلملا رفحف .ضفخلا بلط ءاملا
 نم ءاملا نايرج ءدب هيف ناك يذلا عضوملا يف دسلا اوذختاو  يراربلا ةهج  ةهجلا
 ؛ديدحلاو دلّصلا رجحلا نم قارخم وهو «قارخملا هيف اولعجو .لبجلا ىلإ لبجلا

 كلت نم اوبذتجا مث ءميظع رهن لابجلاو دسلا ءارو ناكو «خسرف قارخملا لوط

 ىلإ هنم ثعبني مث «قارخملا ىلإ هنايرج يف يهتني ًامولعم ًارادقم اًلسرم ًارهن هايملا

 ةرودم ًاضرعو الوط عارذلا ةرادتسا يف ةريدتسم ًاراغص ًاقارخم نوئالث يهو باقنألا

 يف قيراخملا كلت نم جرخت هايملا تناكو «ريدقت لمكأو ةسدنه نسحأ ىلع

 "”«موقلا برش ٌمعتو ًايْقَس اهيورتف نانجلا يتأت ىتح اهيراجسم
 نب لياو سمش دبع أبس كلملا هانب يذلا مدقألا ميظعلا برأم دس ناكف

 :نم نوكتي لئاو

 عبرلا بلق يف يراربلا ةهج ىلإ هايملا اهيف ريست يتلا تاونقلاو فراصملا -أ

 لك يدوب ما هنأ ايبا كللع نراعي لع سرتل ١ كالعلا نذل يقءاج ا دتور يلاخلا

 مسا وه مبحرو ' '«ربعلا مادق وحصو يداو ىلإ مبحر برق نم تاونقلاو فراصملا

 يلاعأ يف ربعلا ىلإ دتمت فراصملا ثناكو برأم دس يداو يف ةيبونجلا ةحاولا

 7 ايس ضرأ نم اءزج ناك يذلا اياك ناكلاعيرلا يرارب تلق ىف تومردمخ
 لبجلا ىلإ لبجلا نم قلب يلبج قيضم يف دسلا ناينئب وهو : مرعلا - ب

 . 0.1.81. 540 مقر - برأم دس يف رفعي ليبحرش كلملا شقن (6)
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 راقلاو رخصلاب ًاينبم»  نودلخ نبا ركذ اميف  مرعلا ناكو .نيلبجلا عافترابو
 : ينايبذلا لاق هيفو .«اًخسرف ناكو

 انيرستلا ليس ةودوف ةرحس - ذإ ترام يرمماهلا ايم ردم

 نب ريمح دهع يف نفلا تاذ موسرلاو ةدمعألاو ماخرلاب مرعلا نييزت متو
 نع (أبس كلم رفعي ليبحرش) شقن يف ءاج دقو «ةعبابتلا ريمح كولمو أبس
 ميتا «نفلا يذو مرعلا داوعأو يرامت ددجلا هنأ هدهع يف برأم دس ديدجت

 ”(ممأ نيتس هسار برع وماشو مرعلا اورسمكا مهنأو «مرعلا داوعأ اولقصس»

 .ةماقلاو عارذلا لثم سايق ةدحو ممألاو
 اولعج» مهنأب بهذلا جورم يف روكذملا وهو : : مرعلا مادق يذ للفملا - ج

 ءايملا نمر هربا حرت ماوج «ديدحلاو دلصلا رجحلا نم ًاقارخم دسلا يف
 مث قارخملا ىلإ هنايرج يف يهتني ًامولعم ًارادقم السرم ًارهن دسلا ءارو يتلا

 رفعي ليبحرش) شقن يف ءاج دقو . و ل
 مادق يذ للفملا اوبذعو اوددج» مهنأ مي 0 يا

 رقش لك سأر ىلإ هرقاشم نم مرعلا
 ًاقارخم نوثالث" اهنأب جورملا ي نا ركل :نيثالثلا تاللفملا د

 لمكأو يدك صحا ناله نر ءًاضرعو الوط عارذلا ةرادتسا يف ةريدتسم
 ضرأ تاونقو يراجم ىلإ اهعيزوتو دسلا نم هايملا لابقتسال تآشنم يهو (ريدقت
 هنأو (تاللغملا /للفلا) مساب رفعي ليبحرش شقن يف اهركذ ءاج دقو «نيتنجلا

 تابيقنت تفشك دقو .(نزت للفم) امهادحإ تاللفملا نم نيتنثا عقوم رييغتب ماق
 امهناكم رييغت مت تآشنملا نم نيتنثا م1985 ماع ةيتانملالا ةيرثآلا ةقحبلا
 0 (رفعي ليبحرش دهع وهو) .م.ق عباسلا نرقلا يف امهنيسحتو
 . .اهعيزوتو هايملا لابقتسال ةمخض ةيئام ةأشنم! ىه 2 ةافسلا نأ ةقعبلا
 00 ةينامث هضرع غلبي يرئادلا نميوووهلا ةدمعأ هع حل ماسالا

 سيوهلل ضرعلا ةيواستم فرش ثالث دجوتو .٠ أرتم نيعبرأ هلوطو فصنر
 اًلوط عارذلا ةرادتسا ةرودم) فدارت (يرئادلا فيولا ) ةيلكد '""9:بيرفادلا
 تالاللقملا قيراخملا ىدحإ يه ة ةأشنملا كلتف .«بهذلا جورم صن يف ؛ًاضرعو

 ةثعبلا هتفصو يذلا مدقألا ميظعلا برأم دس يف هايملا عيزوتو لابقتسال نيثالنلا
 4 نيشلا فالآ هتفيظو ءادأ يف رمتسا يذلا قالمعلا حرصلا» ةنأبب ةيئاملألا
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 ف ضل ا ير

 ىلإ دوعت اهنأب دسلا يف تآشنملا ىدحإ نمز ةيناملألا ةثعبلا تددح دقو

 يذلا لياو سمش دبع أبس كلملا دهع يف كلذ نوكيف «''داليملا لبق 7٠٠٠١ ماع

 ءانب ٌمتأف .م.ق ٠ 10 ماع يلاوح ميظعلا برأم دس ءانب ىلع فرشي وهو تام

 ليلكإلا يف ينادمهلا دروأ دقو . سمش دبع أبس نب راوصلا ريمح هنبا دسلا
 : ةيلاتلا تايبألا اهنم سمش دبع أبس ءاثر يف ةديصق

 لسبع ملت ادجم تديشو .:قدعلا تكفلت سمتك دبع ايا

 لعفاهيدلدوهناكامك روذنلا ىفوت تيبلاب تمرحأو

 ليسا اههوةيولا تاقأ . "1 نييقح كاجول ميج

 7 غن ااهنيفريش وص ةيضوقو يدتقفعملا رميح كدازو تلخو

 ديحوتلا نيدب انمؤم ناك سمش دبع أبس كلملا نأ كلذ نم دافتسيو

 شاع دقو ميهاربإ يبنلا هددج يذلا مالسلا هيلع دوه يبنلا نيد وهو فينحلا

 جح همايأ يفو تيبلاب فاطو جح يذلا سمش دبع أبس كلملا دهع ىلإ مي ميهاربإ

 0 ا ا

 يناثلا ثحيملا

 سمش دبع أبس نب راوصلا ريمح كلملا دهع
 راوصلا لآ نم كولملاو
 (.م.ق 1898 - .م. ق 308ه نم)

 الوأ

 سمش دبع أبس نب راّوّصلا رَيْمِح كلملا
 : ءامدقلا نميلا كولم نع هتديصق ىف يريمحلا ناوشن لاق

 حارط بلاس رهّدبايِفُم مدقَيوذوأ راوصلاٌريَمُرَو

 «راّوصلا :مهو هيئب عمج «هاهتنم هرمع نم سمش دبع غلب امل» :لاقو

 عةّرمو ء«فكومو ءةعيهلو «.فكنيو «نطقو «خانم وذ ةعوزو ءمشِجو

 ١١/ ةنسلا /5 ددعلا  نطولا ةلجم هللا دبع دمحم فسوي .د  ةديدج ةيرثأ تافشتكم ١(

 .م19/8/ وينوي

 .8ج 78١ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا (؟)
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 سل اا يي يبي سس سس لل

 يفوت املو . .راّوصلا مهيخأ ةعاطب مهاصوأو «ةعافقلاو ءبيهصلاو «بيصخلاو
 يف سمش دبع هيبأ ةيصو لمعتساو نهب لير رب را رصلا ةكاقعي 20 نسخ راع

 31 ينم جراخ ريغو ءهدلو يف نئاك كلملا نأ باّسحلا ملعأو .ةكلمملا

 ةنز د راوعضلا : لئاو نب .نسمش ةبع دلوأ) : لماكألا يف يتادججلا ناكر
 فكنيو ءأأنطَقو ,خانم اذ ةعرؤو  ددعلا هيفو - مشُجو .«كلملا هيفو  لاتقلا

 رشع دحأ ءبيَّهُصلاو «ةعافّقلاو ءبْيَّصخلاو «ةّرمو ءأفكؤمو «ةعيهلو ء«ربكألا
0000007 

 نب ربكألا أبس كلملا اهّئس يتلاو قباسلا رصعلا يف ةدعاقلا تناك دقو
 كولم بلغأ ناكف ؛بجشي نب ًابس نب ريمح ينب نم كولملا نوكي نأ بجشب

 رصعلا اذه يف مث .بجشي بجشي نب أبس نب ريمح نب عسيمهلا ينب نم رصعلا كلذ
 دار ناضل رع اصح جفالرا كف , نم كلملا نوكي نأ سمش دبع أبس كلملا ّنَس

 ريغو .«هدلو يف كلملا نأ راّوصلا نلعأ» كلذكو ءراّوصلا ينب نم كولملا نوكي
 أبس نبا يناثلا ريمح وهو (ريمح) حبصأ راوصلا نأ كلذ ىدؤمو .«مهنم جراخ
 - راوصلا ينب نم كولملا نوكي نأ يف ةديدج ةدعاق تررقتو سمش دبع يناثلا
 نوطب مهنم تردحناو اورثك دق اوناك بجشي نب أبس نبا ربكألا ريمح ينب نأل

 : هتلالس نم كولملا ةروزيص فقيحب نم ريمح ةباتمب راوصلا حبصأف - لئابقو
 سني ملو ؛جواسلا راخداو لاملا عمج يف راوصلا ذخأو » :ناوشن لاق

 فيرطغلا ةئراح فارطألاو روغثلا ىلع هبئان ناكو «ةريسلا نسحو لدعلا نم هظح
 ىلي ام ىلوتي فيرطغلا ةثراح ناكو [57ص] «لولهبلا ةثراح نب سيقلا ئرما نبا
 نيرحبلاو ةماميلاو زاجحلا يف ةيراجتلا تانئطوتسملاو فارطألاو روغثلا نم نميلا

 راس» سمش دبع أبس نب راوصلا ريمح دهع يفو .لباب دالب موخت ىلإ (نوملد)
 .م.ق 5١١1 ماع لباب دالب ىلإ ار - ابنس) أابْس ضرأ نمءاربأ ىبشأ ربمألا
 هدهع يفو .؟لباب دالبب نييرومألا كولملا لوأ وهو .نيسياواسرال كلم حبصأو
 مور 77) نيس يبيا كلملا روأ ةنيدمو رموس دالب مكحي ناك ًاضيأ
 ةرحرما ةيساحنو ةيندعم يناوأ بلج هدهع نم يرامسم شقن ركذ يذلا ٠( م.

 :نوأ ىلإ (ناه لآ يت) نوملد نم روخبو

 ناينبلا نّيزو ميظعلا برأم دس ءانب ّمتأ يذلا ريمح وه راوصلا كلملاو

 .5 5ص - ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا ()

 .اج ؟ ؟ ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا ةردإ
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 : ىشعألا لاق .نفلا تاذ موسرلاو ةيماخرلا ةدمعألاب مرعلا

 معلا ة يبلغ نتق ثراتو .:ةوبسأ ىستوسلل كا3 فق

 "'مهريملهمارنمءاجاذإ ٌرّيمِجحهِهلهانب ماخر
 كلت تيمسف «نميلا نم قطانمب ءارمألا لايقألا نم راوصلا ةوخإ ناكو

 مهنمو ءاهلئابقو اهرئاشع مهنم تردحناو مهتلالس اهيف شاعو مهئامسأب قطانملا
 نب ةعافقو (ًايلاح بإ ةظفاحمب) عالكلا فالخم ةلفاس يف سمش دبع نب فكوم

 زعتب ةطيحملا قطانملا يهو ةيزعتلاب نآلا فورعملا متاح فالخم يف سمش .دبع

 ةظفاحمب) ةبطعق نم يقرشلا بونجلا يف سمش دبع نب بيهّصلاو .اهل ةعيباتلاو
 ديبز يداو لفسأ سمش دبع نب بيصخلا نكسو» :ينادمهلا لاق .(ًايلاح علاضلا
 . ةماهتب ديبز دالبل ميدقلا مسالا بيصحلاو 6”2«بيصخلا مهب ديبز تيَمّسف

 غلب» لاقي «ةليوط ةدم سمش دبع نب  راوصلا  ريمح كلملا مكح ماد دقو

 هنأ جورملا يف ءاجو .«ةنس نيعبرأو ًاسمخو ةنس ةئام هيبأ دعب كلملاو رمعلا يف
 نم ةرتفلاب همكح ةدم ريدقت نكمي يلاتلابو ها نيم اس ل نيودع كلل

 .م.ق 6 ماع يلاوح تام هنأو .م.ق 1986  .م.ق ٠١70 يلاوح

 انناك

 فسوي يبنلا رصاعم راوصلا ني مدقي وذ كلملا
 ال لاا ريب لكم ملفي اذ: ىمقسش نضاو حاولا نر رإ» :اادعإلا لا

 ."”(«سمش دبع نب راوصلا ينب رفن ةسمخ .كرب مغشأو «ثوغلاو «عذيمسلاو
 هاذحف ءراوصلا نبا مدقي وذ هماقمب ماق «راوصلا يفوت امل» :ناوشن لاق

 يذ مايأ يفو « ةريسلا نسحو لدعلا يف - ىضم نم ةريس ىلع رمتساو «هداهتجاب
 «بدجلا اهيلع لصتاو «دالبلا تطحقف «مالسلا هيلع فسوي ونس تعقو مدقي

 .رصمو ماشلا يف ثدح امك برعلا ةريزجو نميلا دالب يأ -"”«نويعلا تراغو

 سمش دبع أبس كلملا دهع يف ناك ميهاربإ يبنلا نأ ركذ فلس دقو

 )1٠١”7 خنمس هبتوحتنم ناك هدهع يف رصم كلم نأو (.م.ق )7070-7١7

 .ااج ها١ص  نودلخ نبا خيرات )١(

 .)ج ؛”ص - ىينادمهلا نسحلا  ليلكإلا (؟)

02 
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 :هدعب ءامدقلا ةنعارفلا رصم كولم تاسارد ركذتو (.م.ق 7٠١5٠

 يلاوح ىلإ) ةنس ١١ مكح دقو يناثلا هبتوحتنم عراك خنعس كلملا -
 .(.م.ق

 .(.م.ق ١01 ماع ىلإ) ثلاثلا هبتوحتنم عر يوات بن كلملا مث

 وهو (.م.ق )١99١ ١957 لوألا سمنمأ عربيأ بتحس كلملا مث -
 )191/١ ١978 ةرسوتس عراك ربح كلملا مث .ةرشع ةيناثلا ةرسألا كولم لوأ

 أبس نب راوصلا ريمح نب مدقي اذ كلملا نأ ىلإ نمزلا ريشيو 0٠2(.م.ق
 ربح كلملا مث (.م.ق )1991١- ١935 عريا بتحس كلملا رصاع سمش دبع

 يف رصمب ًاريزو ناك ميهاربإ نب بوقعي نب فسوي يبنلا نأو ءهرسونس عراك
 ءرصمو ماشلا يف عقو امك ةيبرعلا ةريزجلا يف طحقلا عقو ثيح نمزلا كلذ
 حضاونلا نإ :نميلا لهأ لوقيو» :ناوشن لاق .مدقي يذ كلملا دهع يف كلذو

 ىلع اومدق امل نميلا لهأ نم ًاموق نأ كلذو «هدعّب وأ رصعلا كلذ نم تذختأ

 نيأ :مهل لاقف ءرفسلا دعُي نم مهل ىثر ءرصم نم نوراتمي مالسلا هيلع فسوي
 نميلاب تيقب رئثب لكف .حضاونلا رابأ اورفتحاف مهل اهفصوو «حضاونلا نم متنأ
 (0”(ةيفسويلاو ةيداعلا ىمستو «لوخت الو بضنت ال ءدَتَع يهف دهعلا كلذ نم

 يف مفلت رغب  ليلكإلا يف امك  اهنمو مدقي وذ كلملا اهرفحب رمأ رابآ يهو
 .م.ق ١945 ماع يلاوح ىلإ مدقي وذ مكح دقو .ةدير

 ًاثلان

 راّوّصلا لآ نم كولم ةعبرأ
 :ءامدقلا نميلا كولم نع هتديصق ىف يريمحلا ناوشن لاق

 3-5 حالَج 6 طل طاطتعلا هّنباو ورمعو سئأ وذ نيأ مأ

 7 م 9

 نئس ىلع نتساو «سنأ وذ هنبا هلعب ماق ء«مدقي وذ يفوت امل» :لاق مث
 وذ» ليلكإلا يف امنيب «نيبأ وذ وه سّنأ وذ» :لاقو .2”«مهتياغ ىلإ ىرجو «هئابآ

 ىف ةنيدم عاب ماق هلعلو نيبأ تيمَّس همسايبو ءاكلم ناك  (؛مدقي يذ نب نيبأ
82 

 )١( رئدراج نلآ  ةنعارقلا رصم - ص48١ - 547.
000 
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 نب مره وذا  نودلخ نباوكذ امك اضيأ ةرتفلا كلت كولم نم ناكو

 ةيعبسلا عرش ةئيدمتيْعُس (مره:يذ) سابو "'"«لكاؤ نب. سمش دبع ني. زاوضلا
 كت هائب فوجلا ىف بيجع ءانب مارا :ناوشن لاق . فوجلاب ةديلتلا ةيريمحلا

 اهعقوم لازي امو فوجلا ةقطنمب ندملا مدقأ نم اهنأ ىلع كلذ لديو ةعبابتلا

 لاق .(راوصلا نب مدقي يذ نب نيبأ يذ نب ورمع) مكحلا ىلوت مث

 يف وهو ءاذو اذ ليق دق :لاقو هّرقأف «نيبأ وذ ورمع :هترجشم يفو «نيبأ يذ

 «نيبأ يذ ربخ ريغ اهيف ورمع ربخ نأل ءدكوأ وهو : ثنا يذوب نومف ةريعلا

 .[ليلكإلا - ؟ /575”ص] .؟«نيبأ يذ ينب رفن ةثالث ءامْنَعو «عتارلاو

 ءبعب ًاعبطضم ورمع هنبا هدعب نم ماق نيبأ وذ يفوت مل» :ناوشن لاق
 .[١5ص] ؛هيلع نمتؤا امل ًأظفاح ءدلُق امل ًاقحتسم «ةسائرلا

 ءمره وذو «نيبأ وذو ءسّنأ وذ  ةعبرألا كولملا كئلوأ مكح دقو

 ماعو ١95454 ماع نيب ام كلذ نوكيف «ةئنس نيتس وحن  نيبأ يذ نب ورمعو

 نب طاطلملا كلملا  نيبأ يذ نب ورمع دعب  ناوشن ركذ مث .م.ق 6

 ءزجلا يف وه امنيب «سمش دبع نب راوصلا نب مدقي يذ نب نيبأ يذ نب ورمع
 نب لئاو نب كسكسلا نب طاطلملا) :نودلخ نبا خيرات يفو ليلكإلا نه خنماكلا

 أبس نب راوصلا ريمح نب لئاو نب كسكسلا نب طاطلملا يأ (أبس نب ريمح
 .بوصأالا وهو « سمش دبع

 رصعلا نم ةيناثلا ةلحرملا كولم
 مهدوهع ملاعمو ًأابس ةلودل يناثلا مدقأآلا

 (.م.ق 179-.م.ق 1895 نم)

 لئاو نب كاحضلا كسكسلاو ءراوصلا ريمح نب لئاو :كولم ةعبرأ مهو

 - لباب دالبب - شام نب ريمح نب لئاو نب كسكسلا ازغ» هنأ ليلكإلا يف ءاج يذلا

 .؟دج 8ص  نودلخ نبا خيرات 0010
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 كلملاو «رفاعملا لبآ كلملاو ''""قارعلا ضرأ نم رِقارق ونجح غلب ىتح
 نامع ىلإ نميلا نم دتمي مهمكح ناكو .لئاو نب كسكسلا نب لبآ نب طاطلملا
 يف لباب خيرات تاسارد يف ثحبلا نم نيبتي ثيح لبابو - نوملد  جيلخلا ةقطنمو

 تاساردلا مهتربتعا دقو «ةعبرألا كولملا كئلوأ ءامسأب صوصن دوجو ةبقحلا كلت

 - ةيبرعلا ةريزجلا بودج نم لصألا يف نويرومألاو  لبابل نييرومألا كولملا نم
 فرصبو (لبابو ار  أبس كولم) بقلب ةيلبابلا ةيرومألا صوصنلا مهتركذ دقو
 ينعي امنإ بقللا نإف «لباب يف اهنأب (ار  أبس) دالبل نيسرادلا ليوأت نع رظنلا
 :مهو .م. .ق 1١895 ”١1/97 نم اومكح دقو (لبابو أبس ضرأ كولم)

 ١ الوأ

 ليايو أبس كلم سمش دبع أبس نب ريمح نب لكاو
 أبس نب ريمح نب لئاو)  ليلكإلاو نودلخ نبا خيرات يف امك -وه

 أبس نب راوصلا ريمح نب مدقي وذا وه قبسألا كلملا نأ امبو سهلا لبتع
 كلملا مكحلا ىلوت مدقي يذ ةرسأ مكح ىهتنا امل هنأ لوقلا نكمي «سمش دبع

 . ضراعتلا لوزي كلذبو : سمك لع اش: ني ناوتصلا نيطحت اليقتخ وأ نبا  لئاو

 نب كلام هوخأ بلغتو «لئاو ام ةيفابا :نودلخ نبا لاق

 رخَشلا دالبب لزن نم لوأ» :لاقو ''”6بورح امهنيب تناكف «نامُع ىلع ريمح
 نادمُع رصقب كلم وهو لئاو هيخأ ىلع جرخ «ريمح نب كلام ةيناطحقلا نم
 07 ل هيا

 : كلذ نم نيبتيو

 كلملا دهع ذنم مصاوعلا ةيسيئرلا ندملا نم تناك (ءاعنص) لازأ ةنيدم نأ -أ

 لازأ ةنيدم نع ةيانك نادمُع رصق نأل «ءسمش دبع أبس نب راوصلا ريمح نب لئاو
 نب كسكسلا كاحضلا كلملا هنبا دهع يف ناك نادمغ ءانب نأ يتأيسو ء(ءاعنص)
 . ةمصاعلا ةديلتلا أبس ةنيدم دعب ةيناثلا ةيسيئرلا ةنيدملا ءاعنص تناكف «لئاو

 نامُعو رحشلا ميلقإ ىلع ًابئان اكلم راوصلا ريمح نب كلام ناكو - ب
 نم لئاو كلملا هيلإ راسف «لتاو كلملا هيخأ ىلع جرخف  نوملد  جيلخلاو

 .شج ١8١ص  ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا )١(

 .5258صو ؟ ؟ ص حرفلا دمحم - نودلخ نبا خ خيرات يف نميلا 230

 م و
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 راوصلا ريمح نب كلام رمتسا امنإو «هيلع ضقي ملو ؛هبراحو نامع ىلإ ءاعنص

 . لباب دالب ىلإ لئاو كلملا ىضم امنيب ءنامُعو رحشلا دالب ضعب يف اكلم
 مساب ةيرومأ ةيرامسم صوصن دوجو لباب خيرات تاسارد تركذ دقو  ج

 .م.ق ١18954- ١8608 ماع نم ةنس 7” مكح هنأو «لبابو ار أبس كلم ليئلو»

 - ١895 نم «لباب كلم  موبأ - وموس» يرومألا كلملا دهعلا تاذ يف تركذو

 أبس كلم» وه امنإ «لبابو ار أبس كلم ليئلو» نأ ينعي اذهو .''6.2ق 0١

 تلمشف «مهموصخ ضعب دض نييرومألا ةرصانمل لباب ىلإ راس هنأو «لبابو
 كلملا داعو «لبابل اكلم (موبأ - وموس) رارمتسا عم «لباب دالب ايلعلا هتيكولم
 .م.ق ١89248 ماع هتافوب هدهع ىهتناو أبس ضرأ ىلإ (لئاو) ليئلو

 ًايناث

 مدقألا نادمُغ رصق يناب لئاو ني كسكسلا كاحضلا كلملا
 ةاكور هنن ود كييكسلا لئاو دعب نم َكَلَم مث» :نودلخ نبا لاق

 كسكسلا هبراحف :«كلام نب ةعاضق نامع ىلع َبلْعَو كلّه دق ريمح نب كلام

 هنا هدفي لوف تاهت رممجع ىتاكلام كاق# :لاقو "ايو هيسرتتلاو

 رصتقاو ءهرهق نأ ىلإ هبراحي لئاو نب كسكسلا لزي ملف «كلام نب ةعاَضُق
 . '"”ةرهم دالب ىلع ةعاضق

 دورمنلا ازغف ريمح نب لئاو نب كسكسلا امأ» : ليلكإلا ىف ينادمهلا لاقو
 0 ككفب ا مان فل 1,

 . "«قارعلا ضرأ نم رِقارُق ونح غلبو شام نبا
 ار أبس كلم ليئلو نب موئباس» كلملا لباب خيرات تاسارد تركذ دقو

 . ناك همسا نأ ىرنو 2”.م.ق ١808 ق.م.  ١845 نم ناك هدهع نأو «لبابو

 صوصن ىف همسا دوجو دكؤيو (كاحضلاو كسكسلا) ناك هبقل نأو (موئباس)

 ًاكلم براح ثيح قارعلا ىلإ لئاو نب كسكسلا وزغ نع ينادمهلا هركذ ام لباب

 . لباب دالب ايلعلا هتيكولم تلمشو لباب دالبب اسرال يف شام نبا هل لاقي

 رصقل مدقألا ينابلا وهو كاحضلا هل لاقُي لئاو نب موئباس كاسكسلا ناكو

 )١( 96ص رقاب هط .د  نيدفارلا ةراضح خيرات يف زجوملا -41.
 ”ه ص  حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا 6ع وص6م/١1.

 ) )6مج 14:1 نص - نئادههلا نسحلا - ليلكإلا
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 هاتب ءاعنصب نادمغ تيب# :بهذلا | جرم يف يدوعسملا لاق .ءاعنصب نادمغ

 ءاعتم) : نويت وبا لاق كنذقو؟ ''«ةرهزلا بكوك مسا ىلع كاحضلا كلملا

 نادمُع رصقو «مهتغلب ا لازأ مست تناكو : قميلاب :تطقخأ ةئيدم :لوأ

 «ممألا هيلإ تجحو «ةرهزلا مسا ىلع كاحضلا هانب

 كلذ تم نيو

 «ليوط نمزب كلذ لبق ًادوجوم ناك هيف نادمغ ءانب مت يذلا عقوملا نأ -
 عضوا هنأو «حون نب ماس هءانب ا نادمغ ٌسأ يذلا نإ» :ليلكإلا يف ءاج دقف

 اهيخرطب وئاط اه ناطق وكن لبج حاس يل ءانبلا هييرلت يذلا ظيحلا وهو ارقي

 ناك نادمغ عقوم نأ ىلإ نيش كللذو ”(كانه نادمغ ٌسأف ءنادمغ ةجرح ىلع

 ينابلا نإف نادمُعل يلعفلا خيراتلا امأ «حون نب ماس نمز ىلإ دوعي تيب ساسأ هيف

 ريمح نب لئاو نب موئيباس كسكسلا كاحضلا كلملا وه نادمُعل مدقألا
 طساوأب .م.ق ١8648 ١855 ماع نيب ام كلذو سمش دبع أبس نب راوصلا

 .داليملا لبق رشع عساتلا نرقلا

 نأ ينعي امب .(راتشع - راتثع) ةرهزلا بكوك مسا ىلع نادمُع ءانب ناكو -
 يف ينادمهلا لاقو .«ةرهزلا» راتثع ةهلآلل ًأدبعم هانب لئاو نب كسكسلا كلملا

 ناك نادمُع ءانب ةعاس علاطلا نأ رباك نع ًارباك نميلا ٌباَّسُح ركذ» :ليلكإلا
 ةلقو اهب ءايشألا تابث يف جربلا اذه عئابط دجويو . .ةرهزلا هيفو روثلا (جرب)

 ةعبرأ ردق كولملا عم ديازت يف نادمُغ ماقأ كلذل ءساسألا اذه ماودو اهريغت

 . ””ةيرمق ةنس قالآ

 ةقحو# : نونلخ نبا لوقف كلذ.دكويو امهم اريك اذبعم ناذيف ناكواد
 قوف  نادمُع رصق ءانئبب ماق مث (عارذ ٠* ا 40) ًادحاو ًاقباط ناكو «؛ممألا هيلإ
 رصقل ركذ لوأ ءاج دقو «نادير يذو أبس كلم بضحي حرش لإ لوألا قباطلا

 ءابنأ يف يتأيس امك «ًاقباط نيرشع نادمغ عافترا غلبو '*”هدهع شوقن يف نادمُع

 وهف نادمغل لوألا ينابلا امأ «ةعبابتلا أبس كولم روصع يف بضحي حرش لإ دهع
 : لاق ثيح يمكحلا رعاشلا هركذ دقو «لئاو نب موئيباس كسكسلا كاحضلا كلملا

 اهيراحم يف كسملاوءاعثص انلو ٍطعان بابرأ نحنو

 .5ج 84ص - يدوعسملا  بهذلا جورم 2000

 .197ص - حرفلا دمحم  نودلخ نبأ خيرات يف نميلا ()
 م هر: ادهولا نيسحلا  ليلكإلا 5
 .011/ - ماج تربلأ - سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن 0
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 اهبراسم يف نجلاو سنإلا (هدبعت)كاح ضلااهيف ناكو

 هنبا نميلاب هنع ةباين مكحلا ىلوت امنيب كانه ةرتف ثكمو لباب ىلإ راس مث
 نم رِقارُق ونِح لئاو نب كسكسلا غلب املو» :ليلكإلا يف ينادمهلا لاق ءرفعي لبآ
 هتافو تناكو ''7نميلا ىلإ نيلفاق اوعجرو هولمحف «تامو ّلتعا قارعلا ضرأ
 ..م.ق ١845 ماع

 ًاثلاث

 كسكسلا نب رْفْعَي لبآ دهع
 رفاعملا سسؤم رفاعملا نامعن كلملا هنباو لبابو أبس كلم

 ريمح نب لئاو نب كسكسلا موئيباس نب رفعي لبآ كلملا مكحلا ىلوت مث
 : هدهع ءابنأ نم ناكو ءةنس ١8 همكح ناكو سمش ديع أبس نب راوصلا

 ا  كسكسلا دعب يأ هدعب َكَّلَم» :هنأ نودلخ نبا خيرات يف ءاج -

 ةعاضُق نب فاحلا نب كلام هبراحو «جراوخلا هيلع تجرخو «كسكسلا نب رفعي
 نب رفعي مكح نأ كلذ نم نيبتيو . ''اةامهنيب ةئتفلا تلاطو  نامُع يف -
 (نوملد) نيرحبلا ةقطنم كلذكو نامع ىلإ نميلا ءاجرأ لك لمشي ناك كسكسلا

 نب نارام ريمألا((نوملد) نيرحبلا ةقطنمب هبئان ناكو «لباب دالب موخت ىلإ

 .أابس نب راوصلا ريمح نب فوع
 «لباب دالب ىلإ راسو نميلاب رفعي نب رفاعملا هنبا رفعي لبآ فلختسا مث -

 لبآ» وهو نييرومألا كولملا نم هرابتعاب لباب شوقنو خيرات تاسارد هتركذ دقو

 لبابب يرومأ يرامسم صن ركذيو «لبابو ار أبس كلم ليئلو نب موئيباس نب نيس
 ىلإ ار  أبس نم قيرطلا ةيامحل عالق ءانبو ار  أبس ةنيدم ريوستب ماق» هنأ

 ركذت تقولا تاذ يفو (.م.ق 1857-1875 نم) ةنس ١8 مكح هنأو «لباب
 دارو) وه دهعلا كلذ يف لباب دالبب يرومألا كلملا نأ لباب خيرات تاسارد

 كلجلا نأ دكوياذهو "ق1 ب1747" :انيزال كن رداك ني بش

 نأو «لبابو أبس كلم» وه (لبابو ار أبس كلم لئاو نب كسكسلا موئيباس نب لبآ)
 .ايلع ةيكولم تناك لباب دالبل هتيكولم

 .اج و ياا 0 0010

 مال رقاب 1 نيدفارلا 0 يف هوما 0
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 كل دظلس آل  يييييي ي مبيبيبيبيبيبيبي بئس سام

 نبأ لاق .نميلاب هل ًابتان ًاكلم رفاعملا هنبا ناك لباب ىلإ راس املو -
 .رقاعملاب فرعيو المح نامعنلا هئثبا  كسكسلا نب رفعي - فلخو» :نودلخ

 «نارجن لزنف نيرحبلا بحاص ناكو فوع نب نارام ريمح ينب نم هيلع دبتساو
 سبح مث  نامَع يف  ةعاضق نب فاحلا نب كلام برحب رفاعملا لغشناو
 َتيِمُس رفعي نب رفاعملا مسابو ''”(هرمع لاطو ءهرمأ بتتساو «فوع نب نارام
 :رعاشلا لاق (ًايلاح زعت ةظفاحمب يهو) رفاعملا دالب

 رارحأ لست نم ةلواَقَم ضيب (اومزتعاو) كلُملا راد َرِفاَعملا اوّلَح

 مساو  لئاو نب كسكسلا نب رْفعَي نب رفاعملا كلملا امأ» :ينادمهلا لاق
 سف يرميشلالا : :هموقو هيئبل لاق توملا هنم اند املق نامعنلا رفاعملا

 نب ناميلس ةفالخ يف هنإو . «امئاق مكُكلُم لازي الف ًامئاق ينونفدا نكلو مككلم
 ًابهذو ًارهوج اوباصأف نميلاب ةراغم تحتُف (ه65 53 ناووذ ني كلملا دنع

 كلذ اوعلقف «صاصرلاب اهسأر متُح دق ةمئاق ماخر نم ةيراس اودجوو ًاحالسو
 :هيف بوتكم بهذ نم حول هسأر ىلع ًامئاق ًاخيش ةيراسلا يف اودجوف صاصرلا

 .هونفدو ةراغملا يف اودجو ام اوذخأف '”(رفعي نب , رفاعملا انأ

 اعيباو |

  طالبم نيس  طاطلملا دهع

 أبس ةلودل يناثلا مدقألا رصعلا كولم رخآ

 . لئاو نب كسكسلا موئيبس نب لبآ نب  طالبم نيس  طاطلملا كلملا وه
 : ءامدقلا نميلا كولم نع هتديصق يف يريمحلا ناوشن لاق

 الج ٍِتِحْسُمِب طل طاطلملا هنباو ورمعو نسا قذ: نيا م

 يوب ريشا ةقاغ بارت طاظلملا لقرب هرحبلا لكاس طاطلملا# لاقت
 يذلا تحسملاو رمشلا نلغأ ذخأي يذلا : حالجلاو . يلاعلا 5 طاطلملا ىّمس

 ا ذوخأم :طاطلملا) يي ىنادمهلا لاقو 1535 صر «هلوصأ علقب رجشلا ماحس

 (طاطلم وهف ءايشألا نم ىلاعتم لكو «ءىتانلا لمجلا ةماه فرحو لبجلا ةورذ
 نب ورمع نب طاطلملا» هنأي باسنألا يف ينادمهلاو ناوشن هركذ دقو [7 /67ص]
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 نب طاطلملا» هنأب ليلكإلا باتكب نماثلا ءزجلا يف ينادمهلا هركذ مث  «نيبأ يذ

 نيس٠ ةيرومألا ةيلبابلا صوصنلا تاسارد يف هلباقيو [187١”ص] «لئاو نب كسكس

 ةملكو - «لبابو ار أبس كلم ليئلو نب - كسكسلا - موئيبس نب لبآ نب طالبم
 ةريسلا ىف (طاطلم) فداريو (طالبم) همسا نوكيف (هلإلا - لإ) ىنعمب (نيس)
 وهو (.م.ق 117/97 ١815 نم) كلذ نوكيف ةنس "4 مكح دقو - ليلكإلاو
 . لباب خيرات تاسارد يف طالبم نيس كلملل ددحملا نمزلا سفن

 :هدهع ملاعمو ءابنأ نمو

 هرزاوو «مزعو مزحب  ةكلمملا رومأب  طاطلملا ماق» :يريمحلا ناوشن لاق -

 ماشلا ىلإ دّرج ةثراح نب رماع نأ ركْذَو . .ةثراح نب ءامسلا ءام رماع روغثلا ىلع

 نب دوُس نب ثيل نب ديز مهيلع ىّلوو «طاطلملا رمأب ةعاضق ءايحأ يف ثيل نب ديز
 نم دافتسُيو [49ص] (هتعاطب ماشلا لهأ ىلإ بتكو «ةعاضق نب فاحلا نب ملسأ
 نب كلام نب ةعاضق ينب نيبو ةلودلا كولم نيب  هركذ فلس يذلا  عارصلا نأ كلذ
 ءارمأ هيجوتب ماق طاطلملا كلملا نأو «ىهتنا نامُعو ةرهمو رحشلا ةقطنم يف ريمح

 مهنمف) :ناوشن لاق ءماشلا ىلإ مهعم نولتاقي اوناك نيذلا مهاياعرو يعاضقلا تيبلا

 .144ص] 'رصمو ماشلا ىلإ يضم نم مهنمو «زاججحلا لزن نم
 هنبا نميلاب فلختشاو لباب: ىلإ (طالبم نيس) ظاطلملا كتلملا زاسو د

 ةرتفلا يف مكح هنأو لباب دالب كلم نوسرادلا هربتعا دقو (نيسيإو اسرال)

 - دارو» ناك لباب دالبب كلملا نأ ركذت تاساردلا نكلو (.م.ق 179" 5)
 ةيكولم نأ دكؤي اذهو «.م.ق ”١797 - 1877 نم هدهع ناكو اسرال كلم نيس

 ةرصانمل هريسم ناكو ءايلع ةيكولم تناك لباب دالبب  طالبم نيس  طاطلملا

 ءازجأ سرفلا نويماليعلا لتحا هدهع رخاوأ يفو «ةيداعم فارطأ دض نبيرومألا
 لباب دالب نم ةيرومألا ةقطنملا يف  طالبم نيس . طاطلملا تام مث لباب دالب نم
 نميلا يف مكحلا ىلوت امنيب (يبارومح) كانه مكحلا يلوتف .م.ق ١197 ةنس

 .أبس ةلودل ثلاثلا مدقألا رصعلا كلذب أدبو «طاطلملا نب داع سمش
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 أبس ةلودل ثلاثلا مدقألا رصعلاب هانزيم رصع أدب  .م.ق ١197 ماع داع سمش

 هكولم لوأ ناكو «ةنس «7700 رمتسا يذلا «ىرخألا داع» وأ «ةيناثلا داع رصعا وهو

 أبس كلم ددآ سمش» ظفلب روشآو لباب صوصن يف روكذملا أبس كلم داع سمش
 . (ةيناثلا داع) مه هتلالس يذلا «داع» وهو «كولملا مظاعأ نم ناكو ؟وترأ

 : ةيناثلا داعو ىلوألا داع نيب زييمتلا انه مهملا نمو

 « قب قاومت ٌكوُدلا اع كلم هنو أل : ميركلا نآرقلا يف ىلاعت هَّللا لاق دقل
 نب ماس نب مارآ نب صوع نب داع) ةليبق يه ىلوألا داعو 5٠« 5١[ :مجنلا]

 نم نميلاب تناكو لمرلا لابج يهو فاقحألا نونكسي اوناكو» ريثك نبا لاق (حون
 مهيلإ هللا فينو ©)«رخشلا اهل لاقُي رحبلا ىلع ةلطُم ضرأب تومرضحو نامَع

 دوه يبنلا اجنو ةيتاع رصرص حيرب هللا مهكلهأف هوبذكف مالسلا هيلع دوه َيبنلا

 يلاعأ ةقطنمب دوه يبنلا تامو.(ةغم اوثمآ نيذلاو دوه نب ناطحق هئنباو

 مدقألا نمزلا يف كلذ ناكو «مويلا ىتح ًافورعم هربق لازي ام ثيح تومرضح
 (”(داليملا لبق عباسلا فلألا وأ نماثلا فلألا لاجر نم ناطحق ناك» هنآل

 .ىلوألا داع مه كئلوأف

 نييرابخألاو نيرسفملا ىلع سبتلا دقف (ىرخألا داع) وأ ةيناثلا داع امأ
 تاذ مرإ ةنيدم يناب (داع نب دادش) كلملا اوركذف «ىلوألا داع نع مهزييمت

 ليلكإلا ىف ءاج امك هبسن نأ باوصلاو «ىلوألا داع ةليبق كولم نم هنأب دامعلا
 ايش دن وس نب لكاود وب كليكتملا نبي طاطلملا يداعب ةالقاا نسف

 ضعب هتربتعاو ؛داع نب نامقل» كلملا ًاضيأ نوخرؤملا ركذ دقو .''”سمش دبع

 نب نامقل» هنأ ليلكإلا ىف ءاج امك باوصلاو ؛«ىلوألا داع نم ثارتلا بتك
 حاتأ دقو 2©”(سمش دبع أبس نب ريمح نب لئاو نب كسكسلا نب طاطلملا نب داع
 نب داع كلملا ةلالسو ةرسأ مه امنإو ةليبق تسيل (ةيناثلا داع) نأ كاردإ كلذ انل

 اهاتيب يتلا دامعلا تاذ:مرإ ةنيدف تناك ههرصغ يقود طالبم نيس  طاطلملا

 هلوقب ىلاعت هللا مهركذ نيذلا مه ةيناثلا داع نإف يلاتلابو داع نب دادش كلملا

 « ِدَكْلا فاي قم مل لأ دامهْلا تاد نإ داعب كير لَكِ لأ :يركلا نآرقلا ىف

 لب - ضعبلا نظي امك  ريمحو أبس نم مدقأ ةيناثلا داع تسيلف [8- ” ةرجتقلا]

 .5ج ١7١ ص -ريثك نبا - ةياهنلاو ةيادبلا )١(
 ١. ةه ص 5 يحامشلا  ةراضحلاو ناسنإلا نميلا 000

 .غج ١84 و 87١ص - ىنادمهلا نسحلا . ليلكإلا (9)
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 نب ريمح ينب نم هكولم مظعم ناك يذلا أبس ةلودل مدقألا رصعلا سفن يف اوناك

 : يريمحلا ناوشن لوق ًاضيأ كلذ ىلإ ريشي اممو .أبس

 ا ارههضأ كلت بنأ ينو كوتور

 ها ب يسم

 . أدين هدذهعب يذلا

 ١ لوألا ثحبملا

 نادلبلا عيمج كلمو .ًابس كلم داع سمش دهع

 :ليلكإلا يف وهو . طالبم نيس طاطلملا كلملا نب داع سمش كلملا وه

 7( ديغ انه قي نيمحت ضي لئن وب ةكايكسلا نم طاطلملا ةيدواع دانك ومأ)

 ابئان اكلم حبصأو مدقألا أبس شرع ىلوت دق طاطلملا نب داع سمش ناكو

 ماع /ح) لباب دالب ىلإ طالبم نيس طاطلملا كلملا هيبأ ريسم ذنم نميلا يف هيبأل

 هتركذ ثيح مهل ةئوانم كلاممو ىوق دض كانه نييرومألا ةرصانمل ( .م.ق 65

 رخاوأ يف» هنأو «لبابو ار أبس كلم طالبم نيس» ظفلب ةيلبابلا ةيرومألا صوصنلا

 ةقطنملا يف كانه تامو 298لياب دالب نم ءازجأ - سرفلا  نويماليعلا لتحا هدهع

 يرومألا كلملا هنبا كيلمت مت ثيح- . 6 ق 11/97 ماع لباب دالب نم ةيرومألا

 نم نيدفارلا دالبو لباب كلم يبارومح» وهو «طالبم نيس نب يبارومح» روهشملا
 :هصن يلي ام لغنلك تسروه خرؤملا ثحابلا ركذي يذلاو (. م.ق ١-١759

 22 هدا سوت كاملا ىاعألا ةدايسلا تحت لبابل اكلم يبارومح ناك)»

 ًاعبات نكي مل هنكل دآ سمش م ةدايس تحت ناك يبارومح نأ نم مغرلابو . .400»

 : يلي ام نمزلاو عئاقولاو ءامسألا طبر. نم انل نيبت دقو . "”هل

 سمش) ظفلب نيدفارلا دالب صوصن تامجرت يف روكذملا كلملا نإ :الوأ

 مج ١87 ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا (0)

 )١( -5947ص - رقاب هط .د  نيدفارلا ةراضح خيرات يف زجوملا 798.
  دادغي  ةيفاقثلا نوؤشلا راد 1٠ ص بلدنا تسروحسةرصخو لباب كلب ينارومخ 9

 .ماة41/
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 روشأ كلم نوسرادلا هربتعا دقو .(أبس كلم داع سمش) وه (ددآ. نسسمش) وأ د

 أشقن رقاب هط .د ركذ دقف «كلذك رمألا سيل امنيب «روشآ كلم دأ سمش»
 أيس كلم ددآ سمش نيبو انوئشأ كلم نيب برحلا» نع انونشأ كلم هبتك ايرامسم

 سيل ةددآ سمشأ داغ سمش كلملا بقلف ''”«وترابوس عومجو هشيجو -وترأ -

 ىلإ (وترأ - أبس) تامجرتلا تفححص دقو «وترأ  أبس كلم» وه امنإو روشآ كلم
 هط هد ناقل (روشأ ضرأ) 0 مهتكلو ( ريسي 0 (وترايوس)

 يه ؟وترأ - أبس» نأ ىرئثو 0 قالطإلا ىلع - دال وأ مهل مساق ار راسا

 داع سمشا وه ؛وترأ  أبس كلم ددآ سمش» نإف يلاتلابو «أبس ضرأ» حوضوب
 يرخا هيي ةازردإ مك اهوار ار !يدقاو طالع يي ةوااكاملا ب اح الو

 نأل داع سمش كلملل رغصألا خألا وه لباب كلم يبارومح نأ يهو ًاضيأ ةماه
 ب نيس نب يبارومح» صوصنلاو تاساردلا قافتاب وه يبارومح

 ءةنس 14 مكح (ددآ سمش» داع سمش كلملا نأ صوصنلا تركذ دقو
 ا نا نك ا ع1 11112 ندد رقلا ةورالا فوفكو

 هيبأل ًابئان اكلم داع سمش ناك .م.ق ١1/971816 نم ةرتفلا يف
 ايلعلا ةيكولملا هلو لباب دالب ىف هوبأ ناك ثيح أبس ضرأ يف طالبم نيس طاطلملا

 .م.ق 11/87 ةنس رخآ يف تامو نييرومألل ةئوانملا كلامملاو ىوقلا براحيو
 أبس) أبس دالبل ًاكلم داع سمش ناك .م.ق ١1/47 17481١ ةرتفلا يف - ب

 دالبو لبابل ًاكلم يبارومح ناك امنيب نييرومألا ىلع ايلعلا ةيكولملا هلو (وترأ -
 ىلع يبارومح دهع صوصن ةسارد نم (لغنلك تسروه) لدتسا ثيح نيدفارلا
 نإ)  لغنلك تسروه لاق امك  ىهو رداصملا نم ريثكلا اهلهاجتت ىتلا ةقيقحلا
 نكي مل هك برود سمك كلملل ىلعألا ةدايسلا تحت لبابل اكلم ناك نار
 يبارومحل ربكألا قيقشلا وه داع نسمش نأ ًاضيأ دكؤي كلذ نأ ىرنو .4هل اا
 ظ 1000

 يبارومح تاعيرشت ةحول ىلعأ يفف ءًأضيأ ةماه ةقيقح كاردإ كلذ حيتيو
 شرعلا ىلع سلاج كلم مامأ فقاو وهو يبارومح كلملل مسر دجوي ةروهشملا

 يبارومح هنم ىقلتي يذلا كلملا كلذ نوسرادلا ربتعا دقو (. . سمش) همسا

 ."48 79ص - رقاب هط .د  نيدفارلا ةراضح خيرات يف زجوملا 7
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 هنأب قطنت اهسفن ةروصلاو نئارقلا نأ ىرنو .(سمشلا هلإلا) وه تاعيرشتلا

 ىلعألا ةدايسلا تحت لبابل اكلم ناك ىبارومح ْنأَل (ددآ سمش) داع سمش

 ىلع سلاجلا نألو ءهنم عيرشتلا ينارومح يقلع كلذلو هاه سمع تلننلل

 ًابوث يدتريو جات هسأر قوفو مكحلا ناجلوص هديب لجر وه - شرعلا  يسركلا

 دقو (ددا سمش) داع سمك هكساو قاسشنإ كلف ويف نبقعلا كلذ كولم باوثأ نم

 قيقشلا هنأ انه مهملاو (ملاعلا كلم نادلبلا عيمج كلم) بقلب صوصنلا هتفصو

 . عيرشتلا يبارومح ىقلتي هنمو يبارومحل ربكألا

 دادش هنبا ةدايقب ةفيثك لئابقو شويج هيجوتب داع سمش كلملا ماق :ًايناث

 يلي ام نودلخ نبا خيراتب داع رابخأ يف ءاج دقو ءاهيلي امو نيدفقارلا دالب ىلإ

 ىلوتساو كلامملا ىف راس يذلا وه دادش (وهو) داع دعب كلَم يذلا نإ) :هصن

 عَلَب» :ليلكإلا يف ينادمهلا لاقو ©0«قارعلاو دنهلاو ماشلا دالب نم ريثك ىلع
 - ىضم مث «كلَه الإ دحأ هل فقي ال قرشملا ىصقأ طاطلملا نب داع نب دادش

 رحبلا غلب ىتح برغلا ىلإ مث «ماشلا ىلإ راس مث «ةينيمرأ ىلإ - سراف دالب نم
 ."”«عناصملا ذختيو ندملا ينبي وهو طيحملا

 ةجوملا كلت نع يلي ام نمزلا كلذ عقاوو تاسارد يف ثحبلا نم نيبتيو

 :اهجئتاتنو اهراثآو

  نويماليعلا لتحاو فعض دق ناك لباب دالبب نييرومألا ناطلس نأ

 داق يبارومح كلملا نإ مث «يبارومح دهع لبق لباب دالب نم ءازجأ - سرفلا

 ىرخألا تانايكلاو كلامملا دض تاراصتنالاو تالمحلا نم ةلسلس يف نييرومألا

 ىلإ ئدأ امد 70100 نييماليعلا دضو (نيسيإ) و (ءاكرولا) لثم لباب دالب يف

 يف ماليع دالب ىتحو لباب دالب لك ىلع نييرومألاو يبارومح ةدايس طاسبنا

 يبارومح ىلإ ةبوسنملا تاراصتنالاو تالمحلا كلت نكلو .اقرش سراف

 .أبس كلم داع سمش تاوق ةكراشمب عقاولا يف تناك لبابب نينكاسلا نييرومألاو

 تاونسلا لوح قئاثولا ةقيقح نم جتنتسُيا :هصن يلي ام لغنلك تسروه ركذ دقو

 ءاكرولا ىلع تاراصتنالاو تالمحلا نع يبارومح دهع نم (9) ىلإ )١( نم

 ىلع هرهظ ةيامح نود اهب مايقلا عيطتسي ناك ام يبارومح نأ اهريغو نيسيإو
 له :هسفن لاؤس حرطي انهو . .ددآ سمش كلملا نم ةدعاسم نودو لب لقألا

 .؟ج 9١ص  نودلخ نيا خيرات )١(

 ./ج ”١87 ص - ىينادمهلا نسحلا  ليلكإلا (؟)
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 فيلكت ىلع ءانب تالمحك اهيلإ رظنلا بجي مأ يبارومحل ًارصن ربتعت تاراصتنالا

 د نا ل سك 1 ؛؟ددآ سمش كلملا معدو

 هل مَسَقلا نإ :لوقيو لباب دالب ماكحو ءارمأ نم مسقلا ءادأ نع يبارومح دهع
 ىلع لدي امم ددآ سمش كلملا دنع كلذك هتيدأت مت امنإو طقف يبارومح دنع نكي
 انقلسا كلقو "يل ًاعبات نيكي مل هنكلو ٠٠ ايلعلا هتدايسل عضخي ناك يبارومح نأ
 تاللمحلا كلت تدأ دقو داع سمش كلملل رغصألا خألا وه يبارومح نأ نيب

 ةطلس طاسبنا ىلإ  دادش ةدايقب داع سمش تاوق اهيف تكراش يتلا تاراصتتالاو

 .ًاقرش سراف دالب يف ماليع ىتحو نيدفارلا دالب لك ىلع نييرومألا
 شيج سأر ىلع هسفنب داع سمش كلملا راس اهسفن تاونسلا كلت لالخو

 دقو .ايلعلا هتيكولم تحت روشآ دالب توضناو انونشأ ةكلمم حاتجاو أبس عومجو

 ل ا ل
 اك بانا أبس عومجو هشيجو وترأ - أبس كلم ددأ سمشلا ع نيبو انونشأ كلم
 - رولا هذا وشل او ررتلا ىف تف اينيااح الم داخ دمسق يكد و د نيس كتان

 كلم نوسرادلا هربتعا دقو ايلعلا هتيكولم تحت - ةيتارفلا ةريزجلاو لصوملا يهو
 ءأبس ضرأ يهو (وترأ - أبس كلم) هنأ شقنلا هب قطني يذلا باوصلاو ةوشآ
 هئباو داع سمش كلملا راس اهنمو ءروشآ دالب تلمش ايلعلا هتيكولم نكلو
 لت) يرام ةنيدم عقوم يف روثعلا مت ” لقو .ماشلا لإ داع نيمش نك دادش

 0 لا ا ا لا فرع

 امهنأ ركذت (داع سمش نب دادش) هدا نيسش نب دادمكشي مسابو (داع سمش)
 دضو (البيإ) ةكلمم دض تالمحلل ةدعاقو أرقم (يريرحلا لت) يرام ةنيدم اذختا
 لحاس ىلإو ايكرت موخت ىلإ دالبلا كلت امهناطلس لمشف (خالالا) دالبو ةكلمم
 حجن . . » هنأب تاساردلا هركذت ام كلذ ةجيتن تناكو . طسوتملا ضيبألا رحبلا
 ىلإ مهكلامم تدتماو ايروسو نيدفارلا دالب ىلع مهناطلس طسب يف نويرومألا

 كلذ لياقيو ''”«ًابرغ طسوتملا ضيبألا رحبلا ىلإو ًاقرش  سراف يف - ماليع دالب
 مث . .قرشملا ىصقأ طاطلملا نب داع نب دادش غلَب» هنأ نم ليلكإلا يف ءاج ام
 .[87١8/1ص] .؛طيحملا رحبلا غلب ىتح برغلا ىلإ مث ماشلا ىلإ راس

 (يريرحلا لت) يرام ةنيدم يف ةيكولملا داع سمش نب دادش ىلوت دقو -

 نب نامل ىلوتو طسوتملا رحبلا  ماشلا دالب روحم يف نييرومألل أكلم ايروسب

 .5 ١ص ب لغنلك تسروه  هرصعو لباب كلم يبارومح ()

 .777ص - روفصع دمحم .د  ميدقلا ىندألا قرشلا خيرات ملاعم هف
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 ىّدأو .ةيتارفلا ةريزجلا دالب يف نييرومألل اكلم روشآ يف ةيكولملا داع سمش

 داع سمش كلملا مامأ  ءالولاو ةعاطلاب - ٌمَّسّقلا اهقراشمو لباب دالب ماكح

 5 يي . لباب كلم يبارومحو (ددآ سمش)

 :بقل وهو خيراتلا يف ليثم هل قبسي مل
 ”١ يطور 1عتوطقأت مياعلا كلم» و «5طهج ظكنوطخ 1121213 نادلبلا عيمج كلم»

 ريدك م تاسع ع عا ا بلا

 نميلا ىلإ داع سمش كلملا داع ثري : .م.ق ١187 ةنس يه ىتلا ةرشاعلا ةنسلا

 ٠ اسم نقرأ

 فاشتكا مت يذلا هرصق عقوم يف يبارومح قئاثو نيب روثعلا مت دقو -

 نم ةلاسر» يهو ةيرومألا ةيرامسملا تامالعلاب ةبوتكم ةلاسر ىلع 0 يف هلالطأ

 يف زجحلل تضرعت ةيراجت ةلفاق نأشب لباب كلم يبارومح ىلإ ددآ سمش

 ىلإ ةلفاقلا لاسرإ ةعرسب يبارومح ىلإ تاميلعت ةلاسرلا نمضتتو (موراكمت)
 تهجوتف ودا نرش هنا الاب ساخن وح ا ناز ناعم لإ - ىث) نوملد

 نكيلا ل ةاغ نسف :هكالجلا نار اهي ترس ةفلطعم 1[ نان يالا نه ةم كلا
 ْ . أبس ضرأ

 اذإف «ةنس "5 همكح ةدم تناكو «هتافوب داع سمش كلملا دهع ىهتنا دقو

 1415 ماع نم كلذ نوكيف هيبأ دهع يف مكحلا ىلوت ذنم ةدملا كلت تناك

 ايلعلا ةيكولملاو أبس شرع ىلوت ذنم يه همكح ةدم تناك اذإ امأ .م.ق 6١

 يلاتلابو .م.ق ١1/47 ١95١ ماع نم هدهع نأ بوصألا نوكيف هيبأ ةافو دعب

 .داليملا لبق 177١ ماع يلاوح هتافو نوكت

 ىناثلا ثحبملا

 ..داع سمش نب دادش دهع

 نب دادش» : ليلكإلا يف ءاج امك وهو داع سمش نب داذش كلملا وه

 سيل وهف .«سمش دبع أبس نب ريمح نب لئاو نب كسكسلا نب طاطلملا نب داع

 .5/9ص - رقاب هط .د  نيدفارلا ةراضح خيرات يف زجوملا ()

 .6١1ص - ليعامسإ نيدلا زعو نودعسلا ناميلس .د  ةيراضحلا تاقالعلا 0
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 وه امنإو تاياورلا ضعب يف عاش امك ةنس ةئامسمخ شاع الو ىلوألا داع نم
 نم ةرتفلا يف مكح يذلا ؛وترأ  أبس كلم ددآ سمش» داع سمش كلملا لجن

 نب داذش هدعب مكح مث .م.ق ١16١ - 7 نم وأ .م.ق 15-١78١

 امهالك رصاعو (.م.ق ١98٠- ١1754١ نم) ةنس نيعبرأ ءاهز داع سمش
 لئاوألا برعلا نوخرؤملا ركذ دقو (.م.ق )١7945 - ١,54 لباب كلم يبارومح
 : هذهع ملاعمو ءاينأ نم

 تاوزغ داع ني دادش ةدابق

 رصمو ماشلاو سرافو قارعلا ىلإ ةيجراخ
 قرشملا ىصقأ طاطلملا نب داع نب دادش غلب» : ليلكإلا يف ينادمهلا لاق

 ىلإ مث ماشلا ىلإ راس مث ةينيمرأ ىلع ىضم مث ءكّلَه الإ دذحأ هل فقي ال
 ماقأف ءعناصملا ذختيو ددعلا يب وعد طيحملا رحبلا غلب ىتح (برغلا) برغملا
 ١ 5 مم 5 3 . .
 : ”«. .قرشملا ىلإ لق مث  ةرتف  برغملا يف

 دادش (وهو) داع دعب َكّلَم يذلا نأ يدوعسملا ركذو» :نودلخ نبا لاق

 بلغو طبقلا نم ًاضعب براح دادب نب داّدش نأ طبقلا رابخأ يف ديعس نبا ركذو
 ,؟9:نوأ اهل لاقي ةنيدم اهب اتيو ةيردتكسإلا لزتو رضم: لفاسأ ىلغ

 نيدفارلا دالبو لباب ىلإ شيج هيجوتب ماق اددآ سمش» داع سمش كلملا نأ-١

 نب دادكمشي' ةدايقب شيجلا ناكو .نييرومألاو لباب كلم يبارومح ةرصانمل

 هنأ انوئشأ كلمل يرامسم شقن ىف ءاجو .داع نب دادش وهو (ددأ سمش

 ناكو "وقرأ تام عومجو هشيجو - وترأ  أبس كلم ددآ سمش براح»

 ةدايس طسب متو ءوترأ  أبس عومجو شيج دئاق وه «دادش» دادمكشي

 رحبلا ىلإ ماشلاو ايروس يفو  اقرش - سراف دالب يف ماليع ىلإ نييرومالا
 :ًانرغ :طسوتملا ضيألا

 ,ىلثح ”١87 ص - ىنادمهلا نسحلا  ليلكإلا (0)

 .؟ جل 9١ص  نودلخ نبا خيرات 230

 .558ص - رقاب هط .د  نيدفارلا خيرات يف زجوملا (9)
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 ةنيدم يف اكلم حبصأ داع نب دادش وهو  (ددآ سمش نب دادكمشي) نأ

 ةمصاع ةباثمب يرام ةنيدم تناكو .ايروس يف (يريرحلا لت) يرام

 ةرامإو ةيرومألا بلح ةرامإ اهنم يتلاو ماشلا يف ةيرومألا تارامإلل
 دادش ةيكولم تناك امبرو ءاهريغو قشمد ةرامإو (نانبل) ةبوص

 قئاثو نيب روثعلا مت دقو .ًابرغ رصم يلاعأ موخت ىلإ دتمت (دادكمشي)

 ةيرومألا ةيزامعنملا :ةينكلا ةيرتكم ةلاجو ىلع لباب يف يب رزمجت حاولا

 عيمج كلم ددآ سمش نب يرام كلم دادكمشي كلملا نم ةلاسر» يهو

 ىلإ ةهجوتم تناك ةيراجت ةلفاق نأشب : لباب كلم يبارومح ىلإ نادلبلا

 نمضتتو ؛وبيا  يل» وعدملا اهريس ةلصاوم قاعأ دقو (نام لإ - ىت)

 ىلإ ةلفاقلا تجرد ةعرشم هلوؤنسلا كلذ نع ةينعتلاب تاييلغ ةلامرلا

 يهو (نوملد) يه (نام لإ  يت) نأ نوسرادلا ىريو '”0نام لإ يت

 لفاوقلا قيرط يه نوملد تناكو .نامع ىلإ جيلخلا ةقطنمو نيرحبلا

 :(وترا تاهل ايش نضوأ نمبلا نلإ

 سوسكهلا مكح أدب (.م.ق 1١77٠ ماعو 5 00 , ام) ةرتفلا كلت يفو

 الئاق نييرومألاب مهتقالع روفصع نسحملا وب .د ركذي نيذلاو رصمل
 ا ب احا : هصن ىلي ام

 عاش دقو 1 ريفكولا عساي ا كنرتس ىلا يهود ويقع لا قعر طم ايروس

 رصم ىلإ تللست ةاعرلا ودبلا نم ةليبق سوسكهلا نأب لوقلا تاساردلا يف

 مهرئاشع ضعب نوكت نأ نكميو كسلا نع ةرظيسلا حد اهيردت عينكمتو

 ةريبك ةجوم اوناك رصم ىلع اورطيس نيذلا نكلو لعفلاب كلذك رصم تلخد

 :هصن يلي ام سوسكهلا نع ةينوعرفلا وتلنام ةيدرب يف ءاج ثيح مهنم
 رصنلا يف ةقثلا مهؤلمت اوءاج .ةحلسألاب نيدوزم لجر فلأ نيعبرأ اوناك)

 همسأ مهنم ًادحاو اونّيعو . .ةدحاو ةبرض اندالب ىلع ءاليتسالا نم اونكمتو

 1 للا نتا سورا قيل ىتتو كلانا رد هريشع ىلع الع سلاح

 بلغو رصم ىلإ داع نب دادش راس# هنأب ثارتلا بتك ىف ءاج ام لباقي اذهو

 اهل لاقي ةنيدم اهب ئنبو ةيردنكسإلا لزنو رصم' لفاسأ ىلع - طبقلا  ةنعارفلا
 انأ :هيف بوتكم رجح ةيردنكسإلا يف ناك) هنأ ليلكإلا يف ءاجو «نوأ

 .1 1ص نإ 0 9 نوتعسلا ناهيلم .- :.رايفخلا 0
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 . رصم لين ينعي .داولا يدعاسب ا دانجألا تدئج يذلا د

 نب دادش نأ كلذ لصأ نأ ىرنو ''”«دحأ هجرخي سيل رحبلا يف زنك تزنكو

 اونّيعو رصم ىلع اورطيسف سوسكهلا هّجوو عّجَش يذلا وه داع سمش
 سيروأ ةنيدم ىه اهانب ىتلا ةئيدملا نأو ءرصم ىلع اكلم سيلاس ريمألا
 طاشتلا ريسيتل رمحألا رحبلاو لينلا رهن نيب ةانق قشب ماق امبرو ءاتلدلا قرش
 نب ةانسش دان مى «نيمحلالا رخبلا قيرط نع صنمو نافيلا نيب يراجتلا
 ىنادمهلا لوق ىضتقم وهو «نميلا ىلإ مث د ماشلا ىلإ رصم نم داع سمش

 راع ىلإ تعفو يب و

 .م.ق ١61/5 ةنس ىتح رصمل سوسكهلا مكح رمتسا دقو .[18 7/187 ص]
 .نامزلا نم نينترق ءاهز يأ

 ًايناث

 برأم يف قيتعلا رصقلل داع نب دادش ءانب

 كلملا هيبأ ةافوب نميلا ىلإ ماشلا نم داع سمش نب دادش ةدوع تنرتقا
 ىلوت ثيح .م.ق ١771 ةنس وأ .م.ق ١978١ ةنس (ددآ سمش) داع سمش

 ىلإ روشآ ةيكولم ىلوتو (ميل يرمز)» يرومألا كلملا (ايروس) يرام يف 0
 لباب يف كلملا ناكو (داع نب نامقل) وهو (ددآ سمش نب نامقد) كلملا قشم

 ةديلتلا أبس ةنيدم يف أبس ةلود شرع داع سمش نب دادش ىلوت امنيب 0

 . برأم ضرأب

 رصقلا انهب ىتبف ترام ىلإ داغ نب دادش ىضم» © ليلكإلا يف ينادمهلا لاق
 «لباب ضرأب الو ءًاعزج الو ًاقيقع الو ًارهوج الو أَرد نميلا يف عدي ملف « :قيتغلا

 نيصراخلاو ةضفلاو بهذلا نم ايندلا رهاوج عمجف «كلذ عمجي قافآلا يف لسرأو

 ا ءرهوجلا كلذ عيمجب هعصرو هفرخزو رصقلا هيف ىنبف ءصاصرلاو ساحتنلاو

 اهيلإ ضافأ ًابارسأ اهتحت لعجو ناولآلا نم كلذ ريغو ضيبأو رمحأ ًاجاجز هضرأ
 .[8/187ص] .؛هلثم ايندلا يف نكي مل ًارصق ناكف «دسلا ءام

 يكلملا رصقلا وهو ْنيِحْلَس رصق نوكي دق برأم يف قيتعلا رصقلا كلذو
 يداحلا نرقلا ذنم شوقنلا يف هركذ ءاج دقو ةعبابتلا أبس كولم روصع يف برأمب
 نب دادش دهع يف نورق ةعبسب كلذ لبق هدييشت نوكي نأ نكميف .م.ق رشع

 .8ج ١45 ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا )١(
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 هلثم ايندلا يف نكي مل ًارصق ناكو «هفاشتكا متي املو مويلا ىتح الوهجم برأمب
 : :هكيلتلا خيراتلا روصع يف

 ًاثلاث

 اهنع نيقيلا ًابنلاو دامعلا تاذ مَرِإ ةنيدم ديمشت

 يتلا لا تاذ مرإ را نييت د داع سا نردد كلملا دهع يفو
 هم 0

 كير لعف نك رم :لجو زع هللا لاق ثيح ميركلا نآرقلا يف ىلاعت هَّللا اهركذ

 . ميظعلا هللا قدص [8 - 5 :رجفلا] « دلل ف اهْنْعِم قلي ل لأ ِداَمِهْلَا ٍتاَذ مرِإ دام

 .ةدلب مرإ) :مولعلا سمش يف يريمحلا ناوشن ةمالعلا خرؤملا لاق

 هلوق رسفي نيهجولا ىلعو .مرإ نب صوع نب داع دلو نم «حون نب ماس نب مرإو
 ةنيدم مرإ :ليق «يناثلا ريسفتلاو .ةليبقلا مسا مرإ :ليق «ِدامِهْلا ٍتاَد َمَرِإ * :ىلاعت
 سيل ام ءائبلا ةدمعأ نم اهبو «نميلاب نيبأ هيتب «مرإ نم اهنكاسب تيّمُس « ةميظع

 «مرإ ةبحاص داعب كّبر ّلعف فيك َرَث ل :ريدقتلا ىلع ةيآلا ىنعمو .اهريغ يف

 «قشمد يه مرإ مهضعب لاقو .[8؟ :فسوي] # َةَيْرَمْلا ٍلَكْمَو :ىلاعت هلوقك

 .تومرضحو نميلاب اوناك ًاداع نأل «ءءيشب كلذ سيلو «ةيردنكسإلا يه :لاقيو

 :لاقُيو .مارإلا عمجلاو «ةزافملا يف بصنت ةراجحلا نم ملعلا :ًاضيأ مرإلاو

 .2”«ةراجحلا مرإلا»

 قرعأو» :يلي ام لاقو دامعلا تاذ مرإ ةنيدم ةيضق نودلخ نبا شقان دقو

 َقِيك يملأ # :ىلاعت هلوق يف رجفلا ةروس ريسفت يف نورسفملا هلقانتي ام مهولا يف
 ٍداَمِع ٌتاذ اهّنأب ٌتَفِصُو ٍةنيدمل ًامسا م رإ َةَطْفَل نولعجيف 4 املا تام داي َكَْر ل

 اكلم دادشو ديدش امه نائبا ها ناك هنأ ولت ١ نيطاسأ يأ

 فصو عمسو مهكولم هل ثّئادو دادشل كلُملا ٌصّلَخف ُديِدَش كّلَّمو ؛هدعب نم
 ةناهتالا هده يف ندع ىزاخضص» يف .عرإ ةكيدض نتبك + ءاهلثم نينبأل :لاقف ةنجلا

 توقايلاو ِدَجْوَيَّرلا نم اهنيطاسأو بهذلا نم اهروصُق ةميظع ةنيدم اهّنأو ةنس

 هتكلمم لهأب اهيلإ راس اهؤانب مت اّملو ٌةَدِرْطُملا ٌراهنألاو رجشلا فانصأ اهيفو

 اوكلهف ءامسلا نم ًةحيص مهيلع هّللا ثعب ةليلو موي ةريسم ىلع اهنم ناك اذإ ىتح

 .١ج الا/ص - يريمحلا ناوشن مولعلا سمش ()
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 نولقنيو .َنيرّسفُملا نم مُهُريغو ٌيرشخمزلاو ُيبلاعّتلاو ٌيربطلا كلذ ركذ . مهلك
 لمحو اهيلع عقوف هل ٍلبإ بلط يف جرخ هَّنأ ةباحصلا نم ةباّلق نب هللا دبع نع

 رابحألا بعك نع ثحبف هيلع ٌصَقو هرضحأف ةيواعم هربخ غلبو هيلع نال اه انهن

 هذهو» :نودلخ نبا لاق مث « ..دامعلا تاذ مدإ يه :لاقف كلذ نع هلأسو

 ندع ىَّراحّصو ؛ضرألا عاقب نم ءيش يف ذئموي نم رّبْح اهل ْعَمْسُي مل ةنيدملا
 ٌءالدإلاو ًابقاَعَتُم ُهُناَرْمُع لاز امو نميلا طسو يف يه اهيف تَينُب اهّنأ اوُمعز يتلا

 نم دحأ اهركذ الو ٌربخ ةنيدملا هذه نم لمي ملو هجو لُك نم ُهَقُرَط ٌصْقَت
 ةّبشأ ناكل راثآلا نم سرُد اميف ْتَسِرُد اهّنِإ اولاق ولو .ممألا نم الو نييرابخإلا
 ٌةبئاغ اهّنأ ىلإ مهضعبب نايذهلا يهتني دقو . .ٌةدوجوم اهَّنأ مهمالك رهاظ نأ الإ

 لاقو ''52. .تافارخلاب هبشأ اهلك ٌمِعازم ءرحسلاو ةضايرلا لهأ اهيلع ُرُثعي امّنإو
 مدإ امنإو مرإ اهمسا ةنيدم كانه سيل هنأ حيحصلاو» :رخآ عضوم يف نودلخ نبأ

 نبا عفدنا دقو 0 ال ةليبقلا وامل ٍتاَد َمَِإ 8 :ىلاعت هلوق يف ةروكذملا
 نع لقنُي ملو.. :التاق هركذ يذلا ببسلل بيذكتلاو يأرلا كلذ ىلإ نودلخ

 1 ا اهل اولاق ولو . .ذئموي نم ٌربخ ةنيدملا هذه
 سرُد اميف تَّسرْد اهنأ حيحيصلاو ' 7و انينأ مهمالك رهاظ نأ الا «هبشأ

 : يلاتلا يف نيقيلا أبنلا لثمتيو «ةميدقلا ةنمزألا راثآ نم رثدناو

 : ىلاعت هلوق ليلدب «دلبلا يه امنإو ةليبقلا تسيل (دامعلا تاذ مدإ) نإ

 اهنأ دكؤي «ِدَلْلَأ ىف# :ىلاعت هلوقف عدلا فاَهْلْكم ني ْمَل لأ ِداَمِهْلَأ تاَذ َمَرِإ ©
 نودلخ نبا مهنع ركذ امك  بارعإلاو ةغللا لهأو نورسفملا ركذ دقو .ةدلب

 نوكي نأ نّيعتف نيطاسألا دامعلا نأو «مرإ ٌةَّفِص دامعلا تاذ ةظفل نأ» -
 :ناوشن لاقو .«نيونت ريغ نم ةفاضإلا ىلع (مرإ داع) ريبزلا نبا ةءارق يفو . َءانب

 .«مرإ ةبحاص داعب كبر لعف فيك رت ملأ :ريدقتلا ىلع ةيآلا ىنعمو»

 نيخرؤملا بلغأ عامجإب وه دامعلا تاذ مرإ ةنيدم دييشتب ماق يذلاو

 نب صوُع نب داع نبا» هنأ ضعبلا مهوت امنإو «داع نب دادش» لئاوآلا ءاملعلا
 مهولا عقوو «فاقحألاب تكله يتلا ىلوألا داع ةليبق دج «حون نب ماس نب مارأ

 0 «ةنس ةئامثالث ةدم يف مرإ كيد حا هنأ ضعبلا لوق يف ًاضيأ

 امنيب .«مهلك اوكلهف ءامسلا نم ةحيص مهيلع هللا ثعبف هتكلمم لهأب اهيلإ راس
 ةيينصالل اطفال . يدنانس نجعل ني ادق كلملا» وه داع نب دادش نأ حيحصلا

 ١. ؟؛ص  نودلخ نبا ةمدقم ()

 .1ج 9١ص - نودلخ نبا خيرات (0)



 ١ أبس ةلودل ثلاثلا مدقألا رصعلا كولمو ملاعم : عبارلا لصفلا 115

 همكح ةدم تناكو «سمش دبع أبس نب ريمح نب لئاو نب كسكسلا نب طالبم
 ١/8٠١ ماع نيب ام ةرتفلا يف نييبتلا فلس امك كلذو طقف ةئنس نيعبرأ وحن

 نم كولملا بقاعت امنإو ةحيصلاب هتكلمم لهأو وه كلهي ملو داليملا لبق

  مهركذ يتأيس  كولم ةرشع مث داع سمش نب نامقل هدعب مكحف هترسأ

 ةئامثالثلا ةدمف .ةنس ةئامثالث ءاهز مهرصع ىف ةميظع ةنيدم مرإ ةنيدم ترمتساو

 مظعأ مرإ ةنيدم اهيف ترمتسا يتلا يه امنإ مرإ ةنيدم ءانب ةدم اهنأ ليق يتلا ةنس

 ىتحو داع سمش نب دادش كلملا دهع ىف اهدييشت ذنم كلذو «دالبلا ىف ةنيدم

 ١ : اق رع سماخلا نوغلا ظيشازأ

 داع سمش نب دادش كلملا ماق امنإو ةنجلا ةاهاضمل مرإ ةنيدم ءانب نكي ملو -

 امك  ةديلتلا أبس ةنيدم تناك ثيح برأم يف (نيِحْلَس رصق) قيتعلا رصقلا ءانبب
 ةيلحاسلاو ىطسولا قطانملل ةمصاع نوكت ةنيدم دييشت دارأ مث  نييبتلا فلس

 ىلإ يرحبلا يراجتلا طاشنلل أزكرمو رحبلا نم ةبيرق نوكتو نميلا نم ةيبونجلاو
 نم داع نب دادش جرخ امل» :رواجملا نبا لاق .يبرعلا رحبلاو رمحألا رحبلاو رصم

 ىلع نم همظعو َرُعلا لبج ىلإ رظن جْسَل لصوو تومرضح لامعأ ًابلاط نميلا ضرأ
 عضوملا اونياع املف «هنود امو لبجلا اذه اورصبأ اوُدْغا :هناوعأل لاقف ةديعب ةفاسم

 فرشم وهو ماظع يعافأ هيفو رجش هنطب يف ٍداو عضوملا اذه نإ :اولاقو اوعجر
 .70'2. .اهيف رابآلا رفحت نأب رمأو جحل يف لزن ةلاقملا هذهب عمس املف ءرحبلا ىلع

 دعبو ةنيدملا دييشتل بسانملا عقوملا رايتخاب داع نب دادش كلملا ماق مث

 يربطلا ركذ» :نودلخ نبا ركذ امك ثيح ةنيدملا دييشتب ماق عقوملا رايتخا

 ىراَحَص يف مرإ ةنيدم ئنب داع نب دادش نأ مهريغو يرشخمزلاو يبلاعشلاو
 يف دامعلا تاذ ّمَرِإ ئنب داع نب دادش نإ) :ندع رغث خيرات يف ءاجو 2. .ندع

 : مرإ مولعلا سمش يف ناوشن لاقو .؟'”«هريغو يليهسلا ركذ امك ندع ىراَحَص

 ضرأ يأ  اهبو» ةفصلا يف ينادمهلا لاقو "0«نميلاب نيبأ هّيتب «ةميظع ةنيدم
 . .ناديرو ركّمو ءنادمٌّعو طعان لثم ةميظعلا راثآلاو ةميدقلا كلامملا  نميلا

 . .ةيماهت ةيبونج ندع» لاق ثيح اهعقوم ىلإ راشأ مث ؟*”«دامعلا تاذ مرإو

 لوقف .(70مَرإ ةالف بناج يف لمر يف ٌءاسحأ قْيَحلا هل لاقُي ءام اهدرومو

 )١( 7ص - رواجملا نبا  رصبتسملا خيرات ٠١.

 7١. و 9١ص - ةمرخمم وبأ ندع رغث خيرات (؟)

 .7١/١ص - يريمحلا ناوشن  مولعلا سمش (5)

 ١/. صو ا/ص - ينادمهلا نسحلا  برعلا ةريزج ةفص (؟)
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 يرشخمزلاو يليهسلا لوق فداري (نيبأ هّيت) ناوشن لوقو (مرإ ةالف) ينادمهلا

 نبا ركذ دقو «دامعلا تاذ مرإ ةنيدم تناك ثيح (ندع ىراَحَص) امهريغو

 نيب ام دامعلا تاذ َمَرِإ ىنب داع نب دادش نإ :لاقف ليصفتلاب اهعقوم رواجملا

 لبج ىلإ يذلا لمرلا وهو سيلافملا قيرط يلع يتلا يواغملا نيبو جخّلو ةبَخّللا

 ضرألا نم ءافص يف ٌوجلاو ةيوهألاو يضارألا بيطأ يف اَّلِ اهائب امو «ةنيز راد

 رخبلا وانتو ةامعلا هاذ مرإ دالي كارطا يف نديبلا عج 0 ءرحبلا نع ديعب

 نيبأ ندع رهاظب عضوم : 0 نأ ندع رغت خيرات يف ءاجو "036 هئم ًائيش

 ام ٌدتمت مرإ ةنيدم تناكف ' '”(عبر اَلِإ نيخسرف ندع ىلإ اهنم نأو .اهيحاوضو

 ةنيدم عقوم وه كلذف «سيلافملا قيرط ىلع يتلا يواغملا نيبو جحلو هبخللا نيب
 وحن يف اهدييشت هعم يذلا بعشلاو داع نب دادش كلملا متأ يتلا دامعلا تاذ مرإ
 ةهومم نوصقو ةريثك نيطاسأو ةدمعأ تاذ ةميظع ةئثيدم تناكو ٠ نيئنس رشغ

 يرجت اهلويس تناك ىتلا نايدولاو رجشلا ٌفانصأ اهيفو «ةضفلاو بهذلاب
 ْ :نايتألاك

 ريمألا هنبا اهل ةعباتلا قطانملاو مرإ ةنيدم ىلع داع نب دادش كلملا ىلوو

 نبا ركذو» :نودلخ نبا لوق نم كلذ انجتنتسا دقو «(داع نب دادش نب مرإ)

 نأ نكميو *' «داع نب دادش نب مرإ وه مرإ ةنيدم يناب نأ يقهيبلا نع ديعس
 كلملا هيبأ عم ةنيدملا ءانب ىلع فارشإلا يف كرتشا دق دادش نب مرإ نوكي

 .مرإ ةنيدم تيّمُّس همسابو دالبلاو ةنيدملا ىلع هوبأ هالو مث داع نب دادش

 لهأ اوراص مهنأل داع نب دادش كلملا مهنطوأ نيذلا ناكسلا مرإ مسا لمشو

 نإ مث .«مرإ نم اهنكاسب تيَمُس «ةميظع ةنيدم مرإ» :ناوشن لاق كلذلو «مرإ

 طسو قطانم ابلاغ يهو  مرإ ةنيدمل ةعباتلا قطانملا لك لئابق لمش مرإ مسأ
 لحاسو يبرعلا رحبلاو ابرغ رمحألا رحبلا ىلإ نميلا لحاسو بونجو

 ًايرادإ مسقني نميلا ناكف (نويمرإ) مهل ليقف  ًاقرش نامعو ةرهمو تومرضح
 ىلإ دعب اميف ًايرادإ مسقنا امك ةنس ةئامثالث وحن مرإو أبس ىلإ رصعلا كلذ يف
 لك يف ةئيدم مظعأ اهنمز يف دامعلا تاذ مرإ ةنيدم تناكو .(نادير يذو أبس)
 .دالبلا

 م ا 0

 .5ج 9١ص  نودلخ نبا خيرات ()
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 اعبار ]|

 ندع ةنيدمل داع سمش نب دادش سيسأت
 لايجألا اهركذ تلقانت ىتلا ةدلاخلا ةينارمعلا لامعألا نم ناكو

 نأو هّرَّبْلا ةهج ىلإ اهل قيرط الو ندعب ةطيحُم تناك لابجلا ّنأ» :ةميدقلا
 دامعلا تاذ َمّرِإ ىنب امل داع نب دادش يربلا ندع باب  بابلا حتف نم لوأ

 ردص يف باب هل بقنُي نأ رمأ هريغو يليهسلا ركذ امك ندع ىراحص يف

 لصو امل» :رواجملا نبا لاقو ؟'' يربلا ندع باب وهو  بقُتف يداولا
 لاقف ةديعب ةفاسم ىلع نم هّمْظِعو ّرْعلا لبج ىلإ رظنف جحل ىلإ داع نب دادش

 اوعجر عضوملا اوئياع املف «هنود امو لبجلا اذه اورِصْبَأ اوُدْغا :هناوعأل

 فرشُم وهو ماظع يعافأ هيفو رجش هنطب يف داو عضوملا اذه نإ :اولاقو
 رابآلا رفحُت نأب رمأو جحل يف لزت ةلاقملا هذه عمس املف «حلاملا رحبلا ىلع
 «يداولا ردص يف باب هل رقتُي نأ رمأو اهنم ندع لهأ برشي نآلا يه يتلا
 لبجلا رقني امهدحأ لاز الو «نيلٌُجر بابلا رقنو رهنلا رفح ىلع ماقأو

 رقنلا يف نالمعي نالّجرلا لاز الو ء«جحل لامعأ نم رهنلا رفحب أدتبا يناثلاو
 لاقف ءريسي ٌْءيش لمعلا نم مهيلع يقب نأ ىلإ (امهلامع عم) رفحلاو
 دغلاب انأو :رافحلا لاقف « «يلمع ُمِتَأ دغلاب ىلاعت هللا ءاش نإ ينإ :راّجحلا
 ضعب نم هضعب رهنلا عطقناف .أشي مل وأ هللا ءاش نإ ندع ىلإ ءاملا لِخدَأ
 نإ «ردج ىف ليمور ١ رفعي ىلع ضحي ءاضااب مكرر ءاعثلا نعم السار
 رقن حتف دغلا نم راّجحلا حبصأ املو . عطقنا هدنع نمو ديدحلا لبج تحت

 0 ا بايلا ةحتفو بابلا

 هسبحي ٌسبحلا هيلع بجو نم لك ندع ىلإ يأ  ناكملا اذه ىلإ ذفنُي
 ءرصم ةالو اوتاك نيذلا ةنعارفلا ةلود رخآ ىلإ هلاح ىلع ًاسبح يقبف هيف
 الإ ندع ندع تيّمُس امو» :لاقو .'”«ناكملا برخ مهتلود لاوز دعبو
 (”(داع نم الإ ندع ٌقْئشا امو «ندع هنبا مسا ىلع اهاّمس اهانب امل هنأل
 ىلع ندع يف داع نب دادش اهانب ةرطنق :رِسكُملا نإ) رغثلا خيرات يف ءاجو
 . عا رقاب

 يف ناك لبجلا يف يربلا ندع باب حتفو ندع سيسأت نأ كلذ نم نيبتيو

 .١5١صو 6١ص  ةمرخم وبأ - ندع رغث خيرات 0

 .8١٠١ص - رواجملا نبا  رصبتسملا خيرات 0
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 نب دادش نب ندع مساب ندع تيّمسو «.داع سمش نب دادش كلملا دهع

 ىلع فرشأ يذلا هنأل امبر ءداع نب ناندع نب ندع مساب وأ ءداع

 «ندع يف رسكمروخ ةرطنقل مدقألا ءانبلا نمزلا كلذ يف مت امك ءاهسيسأت
 ةالو اوناك نيذلا ةنعارفلا ةلود عم يراجتلا طاشنلا يف رود ندعل ناكو
 .م.ق ١918 ماع ىلإ رصم اومكح نيذلا سوسكهلا كلذ لمشيو ءرصم
 مهتلود تلاز املف .م.ق لوألا فلألا ىتح رصم اومكح نيذلا ةنعارفلا مث

 نمل اسبح ندع تناك كلذكو «نودايص ندع نكسو ندع ءائيم برخ

 .روصعلاو ةئمزألا كلت يف سيحلا هيلع بجو

 : اهلثم دلب يف سيل يتلا نميلا بئاجع» :ةفصلا يف ينادمهلا نسحلا لاقو

 لحاسلا نم ندع عضومب ًاطيحم ناك لبج يف عوطقم رصِش وهو ندع باب اهنم
 لبجلا يف عطّقف «لبجلا رهظ بكر نمل لجاّرلل الإ ربلا ىلإ قيرط اهل نكي ملف
 .«تافحملاو لماحملاو لامجلاو باودلا هكلس ىتح لبجلا ضرع غلبم باب

 11 25 نصا

 داع سمش ني دادش كلملا ةافو

 ةئامسمخ رّمع نأ دعب داع نب دادش تام مث» : ليلكإلا يف ينادمهلا لاق

 .«ىلاعت هلل ًاعضاوتم جّوتم ريغ ناكو مامش لبج يف ةراغم هل تبقّتف ةنس
 .148/187”ص]

 (ةنس ةتامسمخ رّمع نأ دعب» ةملك يف نيخسانلا نم فيحصت عقو دقو

 ناك دقف - نينس سمخو ةنس ةئام يأ  «ةنس ةئامو سمخ رّمع نأ دعب» باوصلاو
 حبصأ مث ةنس 5 مكح يذلا داع سمش هيبأ دهع يف ًاريبك ًادئاقو ًاريمأ دادش

 هرمعو تام نوكي نأ نكميف (ةنس /5) كلذ ةلمجف «ةنس (50) مكحو أكلم

 . نينس سمخو ةنس ةئام

 باوصلا وهو «مابش كلذ لعل» :يلي ام شماهلا يف ءاجف مامش لبج امأو

 فشك مت دقو - برأمو ءاعنص نيب ءاعنص ةظفاحمب - سارغلا مابش لبج وهو

 نم ددع ىلع روثعلا مت ثيح سارغلا مابش لبج (سيواون) تاراغم ىدحإ
 فلألا ىلإ اهنمز دوعي ىتلاو ءاعنص فحتم ىف ًايلاح ةدوجوملا ةينميلا تاءايموملا
 ماع يلاوح داع سمش نب دادش ةافو تناكو .داليملا لبق يناثلا فلألاو ثلاثلا
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 ندع باب لازي امو .م.ق يناثلا فلألا نم لوألا فصنلا يف .م.ق 0١
 . مويلا ىتح ًايقاب لبجلا يف هّقش يذلا

 داع نب دادش دهع يف هّقش مت يذلا ندع ةنيدم باب

 ثلاثلا ثحبملا

 ةعيسلا روسنلا بحاص ..داع سمش نبي نامقل دهع

 نب كّسكّس نب طاطلملا نب داع نب نامقل»  ليلكإلا يف ءاج امك وه

 داع نب نامقل سيلف ''"«رسنألا ةعبسلا بحاص سمش دبع أبس نب ريمح نب لئاو
 داع سمش نب نامقل وه امنإو تاياورلا ضعب ىف ءاج امك ىلوألا داع ةليبق نم

 ةوحأ ناكو# ١ ىنادتهلا لاق طال نيس ظاطلملا نفاع نشا ني,داذنك قيقش
 داع سمش نب نامقل ناك دقف .''”6هيلإ رمألا راص دادش تام املف هكلم ىف دادش
 زلزل تانع ملف د ايروسر قوتك ىف وكيلا يراجع دادس وخلا: هيه ىف اكلم

 (.م.ق ١74١ ماع) نميلا ىلإ داعف نامقل ىلإ رمألا راص داع سمش نب دادش
 ءانبب ماق يذلا وه داع نب نامقل نأ» :يدوعسملا ركذ دقو «دالبلل ًاكلم حبصأو
 نمو ميدقلا نمزلا كلذ خيرات يف ثحبلا نم نيبتيو ''”«أبس ضرأ يف برأم دس

 ءابنأ نم نأ لئاوألا برعلا نوخرؤملا هركذ امو ةيبرعلا ةيخيراتلا رداصملا

 : يلي ام هدهع ملاعمو داع نب نامقل

 .8ج ١84 ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا 000

 أجا ١8١٠ ص 0 يدوعسملا بهذلا جرم كرد
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 ايروسو روشأ يف داع سمش نب نامقل ةيكولم
 نب نامقل نأ روشآو لباب صوصنو خيرات تاسارد يف ثحبلا نم نيبتي

 تامجرت هتركذ دقو «لعفلاب ايروسو روشآ هالب ىلع ًاكلم ناك داع سمش

 سمش نب ناكد  يمشأ» ظفلب روشآو لباب يف اهيلع روثعملا ةيرومألا صوصنلا
 روشآ مكح» هنأو «ددآ سمش نب نامكد» وأ ؛ددآ سمش نب ناكد  عمسي» وأ (ددآ

 .227(.م.ق ١1/86- ١1/51 ماع نم اهرواج امو

 يف ماشلاو روشآ دالب ىلع نييرومألا ةدايس طاسبنا راطإ يف كلذ ناكو

 مض ددآ سمش نأ» رقاب هط 5 نك امكو  ثيح (ددآ سمش) داع سمش دهع

 ناكو ءطسوتملا رحبلا لحاوسو داحلو ايروس نم ةمهم قطانمو يرام ةكلمم هيلإ
 ىمسملا ىناثلا نّيعو «يرام ىلع اكلم (دادكمشي) ىمسُملا امهدحأ نّيع نانبا هل
 يف وتع (نامكدال ىأ (ةدآ سمس نب ناكد): مسالا اذهو "'"ةزونتا ىلع (ناكذ)
 لايجألا ةركاذ يف رتاوت امك (داع نب نامقل) وهو (داع سمش نب نامقل) لصألا

 (نامكد) وأ (ناكد) ةئيهب موسرملا مسالل بوصألا قطنلاف ءروصعلاو ةنمزألا ربع

 يرام ىلع ًاكلم  دادش وهو تب دادكمشي هوا ناكو.:(نامقل) وه ةيرامسملاب

 روشآل اكلم نامقل ثكم هيبأ دعب مكحلا ىلوتو نميلا ىلإ دادش عجر املف ماشلاو
 اهريغو قشمد ىلإ دتمي همكح ناكو ةيتارفلا ةريزجلا ةقطنمو لصوملا دالب يهو

 ةليبقلا مهنم» نأ رقاب هط .د ركذي نيذلا نييرومألل اكلم هتفصب ايروس قطانم نم
 يأ «انيميوتا لاقو.4ةيرومألا لكابقلا ننقآ تناك ىعلا (انيمع ؤثب) ةاحسلا

 ل وشحيلا مهنأ ىلع كلذ لدرو ”7يىوتسلا

 ةئيدم ريصمت مت ايروسو روشأ يف داع سمش نب نامقل ةيكولم ةرتف يفو
 نكدولا + لافو "0 ةقيو اوكتس داع ىو رز نودلس ندا كد نقر قف
 ةنيدح طحنا ئذلا هناو ينيكولم قم ناك داعب دعس هب نوريج نأ يووعسلا
 امه ناوخإ ديزيو نوريج نأ قشمد خيرات يف ركاسع نبا ركذو . .اهرّصَّمو قشمد
 نم نيبتيو ''”«ديزي رهنو نوريج باب فرُع امهبو ءداع نب نامقل نب دعس انبا
  يمشأ) همسا ناك نامقل نأل (داع نب نامقل دعس نب نوريج) هنأ نيلوقلا

 .5547و 57١ ص رقاب هط .د  نيدفارلا ةراضح خيرات يف زجوملا ١0

 .1أج 9١صو ١ج ١ص  نودلخ نبا خيرات ()
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 لجن وه نوريجف (نامقل  دعس) كلذ لباقُيو (نامقل  عمسي) وأ (نامقل
 .داع سمش نب نامقل

 وعل داما يشل سنع ني اما نأ» لغنلك تسروه ركذيو

 يف الوغشم ناك نامكد كلملا نأ لاسر يدع رادو لباب كلم ىبارومح

 نم جتنتسبلا :رقاب هط .د لوقيو . ١ ”تصتماعو كرتلا لابجسلا بعش عم لاتقلا

 دقو .«ًاربدمو ةيصخشلا يوق ًاعاجش ناك (نامكد) ناكد نأ (لئاسرلا) قئاثولا
 . '"".م.ق ١1/5١ ماع ايروس تاهجو روشآل همكح ىهتنا

 ًايناث

 سمش نبي نامقل ةدوع

 دالبلل اكلم هتروريصو نميلا ىلإ داع

 ءاهتنا ببس فرعت الو ركذت ال روشآو لباب يف ةيرومألا صوصنلا تاسارد نإ

 ايروس تاهجو روشأآ دالبل (ددآ سمش نب نامكد) داع سمش نب نامقل كلملا مكح

 ركذ ثيح ببسلا نوفرعي لئاوألا برعلا نيخرؤملا نكلو ..م.ق ١75١ ماع

 دادش تام املف هكلم ىف دادش هوخأ ناك داع نب نامقل نأ» :هبتم نباو ىنادمهلا

 .دالبلل اكلم راصو نميلا ىلإ ماشلا نم داع هنأ 6 (هيلإ "لاا

 لاقو 1 ريدمو ةيصخشلا يوق ًاعاجش ناك» هنأ ىلع قئاثولا تلد دقو

 هنامز يف سانلا نم هريغ هطعي مل ام داع نب نامقل ىلاعت هللا ىطعأ» : ينادمهلا

 نبا لاق :بهو لاق .هنامز لهأ هبراقي ال اليوط ناكو لجر ةئام ةساح هاطعأ

 ٌتيقل :دمحم وبأ لاق - لسرُم ريغ يبن طاطلملا نب داغ نب نامقل ناك : سابع
 «نيلسرم ريغ ءايبنأ لاينادو نينرقلا اذو نامقل نأ نومعزي اوناك ءاملعلا نم ةماع

 ةالص لك لبق وعدي نامقل ناكو :بهو لاق .نوحلاص دابع نولوقي ةماعو

 نإ رتخاف «كتوعد تبيجأ دق : : يدونف ءرمع لك قوف ًارمع كلأسأ مهللا :لوقيو

 ءرسن هدذعب بقع رسن كله املك ءرسنأ ةعبس ءاقب 0-0 «تارقب عبس ءاقب تئش تعش

 ينطعا مهللا :داع نب نامقل لاق» :يربطلا لاق "علا ةعبس ءاقب نامقل راتخاف

 يف رفُع نأض ٍراعبأ ءاقب «دولخلا ىلإ ليبس ال هنأ الإ كسفنل رتخا هل ليقف ءأرمع

 .57ص - لغنلك تسروه  هرصعو لباب كلم يبارومح ()
 .١47ص رقاب هط .د  نيدفارلا ةراضح خيرات يف زجوملا 0

 .8ج 85١ص - ىنادمهلا نسحلا  ليلكإلا 0
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 . ؟2(روسنلا هسفنل نامقل راتخاف رسن ىلإ ٌتولخ رسن ىضم اذإ رسنأ ةعبس مأ «لبج

 ديدش ناكو ءرسنأ ةعبس ينتقي ناك داع نب نامقل نأ كلذ لصأ لعلو
 . 2”«برعلا يف اًلثم هروسنو نامقل ناك» : هنأ ينادمهلا ركذ دقو ءاهب ءانتعالا

 وهو مرعلا ءأبس دالب يهو نميلا ضرأ نم برأمب ناكولا : :يدوعسملا لاق

 نمم هريغ ريخحو هربخ انركذ دقو داع نب نامقل هانب «خسرف يف ًاخسرف ناكو «دسلا

 تلقا نا حب نس فلس امس كلل ضرس الرا "ار ربسلا نع لما را نا

 أبس نب ريمح هنبا هّمتأو مدقألا ميظعلا برأم دس ىَتَب يذلا وه سمش دبع أبس
 نب نامقل نوكيف (.م.ق 57١١-١980 نيب ام) ةرتفلا يف امهئمز ناكو سمش دبع
 ءانبلاب ًاضيأ ماق سمش دبع أبس نب ريمح نب لئاو نب كسكسلا نب , طاطلملا نب داع
 دقو (.م.ق )١/41- ١٠١ نيبام ةرتفلا يف هدهع يف برأم دس يف ديدجتلاو

 ٠٠٠١ ماع ذنم هتآشنم ضعبو برأم دس دوجو ةيناملألا ةيرثألا ةثعبلا تابيقنت تتبثأ

 .«نينسلا فالآ هتفيظو ءادأ يف رمتسا يذلا قالمعلا حرصلا» هنأو .م.ق

 ًاثلاث

 ديل رسنلاو داع نب نامقل كلملا ةافو
 ءًادج اهب ًاقلعتم ناكو ةعبسلا هروسن رمع ةدم داع سمش نب نامقل شاعو

 تام املف» :ىنادمهلا لاق .دبُأ همساو عباسلا رسنلا يقبو ءروسن ةتس تتامف

 + اقيم وو ديل ورع كير طسا) سيد ةامعل ءاج دبل وهو عباسلا رسنلا

 : ةيلهاجلا يف لثملا كلذب برضي يبالكلا ةعيبر نب ديبل لاقو

 لزعألا ريق فلاك مداوقلا عفر ترياطت ٌروسنلا دبل ىأرامل
 يلتأيالنأنامقل ىردقلو ةضهنوجرينامقلهتحت نم

 : ينايبذلا ةغبانلا لاقو

 (دبُل ىلع ىنخأ يذلا اهيلع ىنخأ اولمتحا اهلهأ ىسمأو ءالخ تسمأ

 ذخأي رسنأ ةعبس رمَع نومعزي اميف داع نب نامقل رّمعف» :يربطلا لاق
 ملف هريغ ذخأ تام اذإ ىتح هتوقل اهنم ركذلا ذخأيف هتضيب نم جرخي نيح خرفلا

 .ااج ١١ص - يربطلا  كولملاو ممألا خيرات )١(

 .8ج 84١ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا ()

 كج ١8١ص - يدوعسملا  بهذلا وره قره
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 نينامث شيعي اومعز اميف رسن لك ناكو «عباسلا ىلع ىتأ ىتح كلذ لعفي لزي
 الإ كرمع نم يقب ام ّمع يأ :نامقلل خأ نبا لاق عباسلا ريغ قبي مل املف «ةنس

 .رهدلا مهناسلب دبْلو .دبل اذه يخأ نبا يأ :نامقل هل لاقف ءرسنلا اذه رمع

 ملو لبجلا سأر نم ةادغ روسنلا تراط هرمع ىضقناو نامقل رسن كردأ املف

 مل املف «هنّيعتت يه امنإ هنع بيغت ال كلت نامقل روسن تناكو ءدبل اهيف ضهني

 نامقل دجوف دبل لعف ام رظنيل لبجلا ىلإ ضهن «روسنلا عم ضهن ًادبل نامقل ري

 اعقاو ادب هرسن ىأر لبجلا ىلإ ىهتنا املف كلذ لبق هدجي نكي مل أنهو هسفن يف

 تيرع ءعطتسي ملف ضهنيل دبل بهذف ءدبُل ضهنا :هاداتق ءروستلا نيب نم

 دن اتامف تطقس لقو همداوق

 دحاولا ءرسنأ ةعبس رمع شاع داع نب نامقل نأب نظلا يف مهولا عقو دقو

 نوثسو ةئامسمح كلذ: نوكيف «ةئش قينامث نكيغي نرسن لك ناكو.: هرخآلا ولت
 نمزلا نم ةرتف تشاع ةتسلا روسنلا نأ كلذ لصأ لعلو «نكمي ال كلذو ءةنس
 ءةفلاسلا ةياورلا يف امك تام مث نمزلا نم ةرتف دبل عباسلا رسنلا اهدعب شاعو

 ىلإ هعم نيذلا هلمحف «كلذل َنَمَو ,تام دبل عباسلا رسنلا نأ نامقل ىأر املف
 «نامقل رمعو ةعبسلا روسنلا رمع يف مهولا عقوف «تام نأ ثبل ام ثيح هرصق

 ةئامسمخ ىلإ كلذ فحصتف «نينس تسو ةئس ةئام وحن شاع هنأ حصي يذلاو

 يف امإ تام امنإو ناكملا سفن يف رسنلا توم دنع نامقل تمي ملو .ةنس نيتسو

 : هنأ مدقألا هرداصم نع ينادمهلا ركذ دقف «ةريسي مايأب كلذ دعب امإو مويلا سفن

 نيرابجلا نتس نم ينوعد موق اي :لاق داع نب نامقل نم توملا اند امل»

 الو ًابصحو ًابارت هيف ينوروأو ًاحيرض يل اورفحا «نيحلاصلا لبس يب اوكلساو
 .[85١/8ص] .«ًابصن نيرظانلل ينولعجت

 * اةدئاسلا »لاق «بارتلا يف هوراوو أربق هل اورفحو ءهوطنحُي مل تام املف

 ءمكحلاو ملعلا يفو ءردقلاو ةهابنلا يف داع نب نامقل نأش مظعُت برعلا تناكو»

 :اهابأ يثرت ةميثو ةنبا تلاق . . ملحلاو ناسللا يفو

 ةمؤّصخلايفَحِضوُمتاذإ دلألو ّضٍِخلاَعِفادلاو..

 ةميكحلاهتبطخ لصفو دهداعنبًنامقلناسلب

 :نامقل ركذي ينيقلا ناحّمّطلا وبأ لاقو

 نارتو قالا عطتت هيمف“ ةيقاجع ىعفكالو نامؤلا نإ

 )١( يربطلا  كولملاو ممألا خيرات - ص١١4 ج١.
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 '""(نامقل ٌيحاياقب نم مهّنأك ةعّزوم ًاقارفأ نيّقلا ونب ْتَسْمأ

 نب داع نب نامقل ناك : سابع نبا لاق :بهو لاق) :ىنادمهلا لاقو

 اكو 1 14 نيف را فزت يت اين ينج ا ناكاو نح كفك مي وح اطلس
 ..م.ق ١7٠١ ةنس يلاوح يفوتو ةنس ةئامعبرأب ميهاربإ يبنلا دعب داع نب نامقل

 عبارلا ثحبملا
 مدقألا رصعلا ةياهن ىلإ داع سمش نيب نامقل دعيام

 ثلاثلا مدقألا رصعلا يف ءامظع كولم ةثالث ثلاث داع سمش نب نامقل ناك دقل
 نب دادش كلملا مث طاطلملا نب داع سمش كلملا مهو . ةيناثلا داع رصع وه يذلا أبس ةلودل

 2م. .ق ١7٠١١ ١ا/55؟ ماع نم مهدوهع تناكو «داع سمش نب نامقل كلملا مث داع سمش

 ليغتا داع موك نيدكحيو نامل دانادع عبو ْكَلَم مث» :نودلخ نيا لاق

 نأ ىلع لدت ةينمزلا نئارقلا نكلو ''”(ديزي وأ ةنس فلأ لاقي اميف كلُملا مهل
 ثراحللا مايقب مدقألا رصعلا كلذ ءاهتنا ل داع سمش نب نامقل دعب نم ةدملا

 ةنس (770) وحن يه  .م.ق ١4/١ ماع  ةعبابتلا أبس كولم لوأ شئارلا
 : ةرتفلا كلت كولم نم ناكو : ةئئس :تفلأ كسل

 :داع نب دادش نب دئرم-١

 0 نمر هم انركع عزا اودجو مهنإ) : ليلكإلا يف ينادمهلا لاق

 نب دقرم ان هبف بوتكم جول هسأر دنعو ءايحألا ةثيه هيلع ميش هدسج

 : لئاقلا لاق هيفو "76. .(دادش

 نايغطلا ىلع دهادش دعب نم افاست نها سال هانا

 ناودعلاورفكلاباونكمتو اوغبذإ براغملاو قراشملا لهأ

 ١ دادش نب رمعي :

 داع كولم نم ناكو : يناجرجلا ز زيزعلا دبع نب يلع لاق» يو الل

 .داع سمش نب دادش نب رمعي وهو ' 50(دادش نب رمعي

  0ص ب ظحاجلا ب نييبتلاو نايبلا ١184 امج ,

  0نودلخ نبا خيرات - ص٠١ جب١ا,

 ميج ١١ص  ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا 4وفز
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 : دادش نب كدمَش آت

 ًاضيأ وهو 0)20داع نب دادش نب دّمش» يناجرجلا نع نودلخ نبا ركذ مث
 كلملا ةرتفلا كلت يف سوسكهلا رصم كولم نم ناكو .داع سمش نب دادش لجن
 .20.م.ق 1574 110٠ نم ةنس ال5 مكحو نانخب

 : نايخ كلملا رصاعم دايم نب دانح - ؟

 (داع نب دادش نب دّمش نب دايم نب دانح»  نودلخ نبا خيرات يف امك - وه
 وه اذه (دانح) نأ ودبيو (ةيناثلا داع يأ) داع سمش ىينب نم عباسلا كلملا وهو
 هربتعت يذلا (نادلبلا عيمج كلم نايخ) كلملا رصاع هنإف مل ام (نايخ) كلملا
 نيب ًاعساو اَلدج نايخ كلملا راثأ دقو ءسوسكهلا رصم كولم نم تاساردلا
 ءانإو شوطرخ ىلع تيرك ةريزجب سوسونك عقوم يف روثعلا مت ثيح نيسرادلا
 نيطسلف يف همساب صن ىلع روثعلا مت : كلذكو (نادلبلا عيمج كلم نايخ) مسا هيلع
 ا يب يي متو «لوضانألاب يوكزاغوب يفو
 لباب دالب لمشت تناك نايخ كلملل ايلعلا ةيكولملا نأ ينعي امم . .نايخ كلملا

 كلت نم يأل ًارشابم اكلم نكي ملو يوكزاغوبو تيرك ةريزجو رصمو ماشلاو
 5٠ مكح يذلا (ناتس) ساناي كلملا وه رصم يف يسوسكهلا كلملا ناكو ءنادلبلا
 دق يذلا نايخ كلملا مكح ةرتف سفن يهو (. مم ق 1١55-١5١5 /ح نم) ةنس

 .م.ق ١16٠-١15١ نيب اه ةرتفلا يف ذ هدهع ناكو دانح كلملا وه نوكي

 :دانخ نيب تنك نيب برق قلتم كلدلا بف

 نب دّمش نب برك يدعم»  يناجرجلا نع نودلخ نبا خيرات يف امك - وه
 مكح هنأ ضارتفا نكميو  ًابيرقت  رصعلا كلذ كولم نماث وهو (داع نب دادش

 ثيح ةميسج ًاثادحأ تدهش ةرتف يهو .م.ق 1١٠١-١815 نم ةرتفلا يف
 ءاضقلاو ايروس وزغب (ايكرت) لوضانألا دالب يف نييثحلا ةكلمم تماق -

 اهيلإ مهذوفن اوّدمو ايروس نم ءازجأ ىلع اورطيسو ةيرومألا بَلَح ةكلمم ىلع
 ةيروشآ ةلود تماق ثيح روشآ ىلإ مهذوفن دتما امك .م.ق ١6٠١ ماع ذنم

 . يكرتلا سنجلا نم مه نيذلا نييثحلل ةفيلح
 يبارومح ناك يتلا ةيرومألا لباب ةكلمم سراف دالب نم ةازغ حاتجاو -

 لج ١5١ ص  ينادمهلا نسحلا . ليلكإلا (0)

 .178ص - رثدراج نلآ  ةنعارفلا رصم (؟)
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 نين تل ا 500 5007

 ريق مح ىلإ كراج داك يول عمم و حسا ار

 يلاوح ئلإ) سيلخرأ كلملا مث (ناتس) ساناي كلملا سوسكهلا كولعملا نم

 كولملا رخآ وهو ةنس 7” مكح يذلا نيف زا كلملا مث (.م.ق ١1١4

 سمحأ ينوعرفلا كلملا دي ىلع رصمل سوسكهلا مكح ىهتنا ثيح سوسكهلا
 .م.3ق ١ هزم ماع (هزومحاع)

 : برك ىدعم نب رهبأ دبع كلملا 5

 يدعم نب رهبأ دبع»  يناجرجلا نع نودلخ نبا خيرات يف امك - وه

 هنأو رصعلا كلذ كولم عسات هرابتعا نكميو «داع نب دادش نب دمش نب برك

 ا ا

 دايرالاةصاسك اج د امج هبِددَش يلإ مهّدعب ُكْلَملاو

 لاق كلذكو ''”«شئارلا ثراحلا دلاو طاطلملا نب ددش يلإ» هنإ لاق مث
 طاطلملا نب ددش ىلإ :ورمع نب طاطلملا دلوأ» :ليلكإلاب باسنألا ىف ىنادمهلا

 ددشي نولوقيف نوفذحيو «دمحيلإ لثم دّدشيلإ :نولوقيف برعلا ضعب هففخي دقو
 ينادمهلا لاق امنيب ''شئارلا ثراحلا :طاطلملا نب ددش ىلإ دلوأف .رمعي لثم
 نب دادش يذ ماج نيتلاوولا ورمع خب شئارلا ثراحلا» هنأ نمانلا ءزجلا يف ًاضيأ

 نأ كلذ هم نمو" ا د روك نانا خي كيك دو ب طاطلملا نب رماع

 :وه ددش ىلإ نإو ءطاطلملا مساب نيصخش دوجو ببسب عقو دق ًاسابتلا

 أبس نب /راوصلا ريمح نب /لئاو نب /كسكسلا نن /طاطلملا نب /داع سمش

 /ر يهز نب /بيرع نب /نطق نب /ناديج نب /ثوغلا نب /لئاو نب /سمش دبع
 .«بجشي نب ربكألا ابس نب /ربكألا ريمح نب /عسيمهلا نب /نميأ نب

 : كولملا لسلست نئارق نم ودبيو
 ١57٠ 16765 ماع نيب ام ةرتفلا يف هدهع ناك اذه ددش ىلإ كلملا نأ

 .١ج 57ص - ىينادمهلا  ليلكإلا 0030 .06 ص ب ناوشن ةديصق ()

 .8غج ١5١ صو 187/ص - ىنادمهلا  ليلكإلا ()
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 نيمسق ىلإ دالبلاو ةلودلا تمسقنا امنإو نميلل الماش همكح نكي ملو .م.ق
 .ددش ىلإ كلملا ناك مهنمو سمش دبع أبس نب راوصلا لآ ةماعزب امهدحأ

 أبس نب مشجج لآ مكح تحت نميلا نم رخآلا مسقلا ناك امئيب -
 نب ناسح وهو» : ىنادمهلا لاق .ناسح كلملا ناك مهنمو «لئاو نب سمش دبع

 نب ثوغلا نب لئاو نب سمش دبع نب مشج نب ةيواعم نب سيق نب ورمع
 .'"”0أبس نب ريمح نب عسيمهلا نب نميأ نب ريهز نب بيرَع نب نطق نب ناديج 000 1 . - 1 :

 قرخ نميلا ضرأب اليس نإ» :لاق ليهس نب دابع نع هدنسب ينادمهلا ركذو

 هيلع لجر هيلع بهذ نم ريرسب اذإو انلخدف قلب باب هيلع جزأ نع ىدبأف ًاعضوم
 نم نجحيم هيدي نيبو «بهذلاب ةجوسنم ةمامعو بهذلاب ةجوسنم ةلح ةرشع اتنثا

 ناسح انأ) هيف بوتكم بهذلا نم حولو ءارمح ةتوقاي هسأر ىلعو بهذلا
 5 1 - 5 ء 2000 3

 رصم ةكلم توسبشتح تلسرأ (.م.ق )١975 ١57١ دهعلا كلذ يفو -

 دقو (ةسدقملا ضرألا /تنوب دالب) نميلا ىلإ ةريبك ةيراجت ةثعب ةينوعرفلا

 ةثعبلا كلت تناكو (.م.ق )١445 - ١559 ةرتفلا يف رصم توسبشتح تمكح

 «تنوب دالب يف  نيدلب وأ - نيلحاس ىلإ نفسلاب اهتثعب لوصو عئاقو يرحبلا
 لحاس نوكي امبر لحاس ىلع رخآلاو رمحألا رحبلا لحاس ىلع امهدحأ
 نم ةنيمث ءايشأو (وبتنعلا) راجشأو سدقملا روخبلاب تداع ةثعبلا نأو ءتومرضح
 .رنضم ىلإ دولجلاو:بهذلاو: نموثبألا

 ةيبرعلا ةريزجلا بونج - تنوب يف نيدلب ىلإ ةثعبلا كلت لوصو نأ ودبيو -
 نب مشج ونب ناك دقف «نيتلود ىلإ دهعلا كلذ يف نميلا ماسقناب طبتري -

 دالب ةصاخو نميلا نم يقرشلا فصنلا نومكحي (ناسح كلملا) سمش دبع

 .رمحألا رحبلا لحاس ىلإ نميلا نم يبرغلا فصنلا مكحي (داع سمش

 روصع كلذب تأدب ثيح هتماعزب دالبلا ديحوتو شئارلا ثراحلا مايقب ةيناثلا

 . نيعبسلا نميلا ةعبابت روصعو ةعبابتلا أابس كولم

 .8غج ١6١ صو 87١/ص - ينادمهلا  ليلكإلا )١(





 سماخلا لصفلا سا

 نميلاك ولم ىلإل خدم
 ريمحو أبس روصع يف نيعبسلا ةعبابتلا

 يف نميلا اومكح اكلم نيعبس ىلع (عّبُن) بقل لئاوألا نوخرؤملا قلطُي

 ا اريام رداع لاق ميال ولا مهو ريمحو أبس روصع

 [اا/ : تاحدلا] 4ث دنع ما : ميركلا نآرقلا يف لجو زع لل اقر

 يف يبطرقلا لاقو 0)(أبس مه عّبُت موق» ةيآلا ريسفت يف ريثك نبا ظفاحلا لاق

 لاق 4 رن مانع نا : ىلاعت هلوق ريسفت يف نآرقلا ماكحأل عماجلا ريسفتلا

 ءنمبلا كردم ةعئابعلا نح ادار: دازأ انيثإ ىناعتو ةئاحيم هللا نإ» : يبطرقلا

 » :26 يبنلا لاق كلذلو . .هريغ ةفرعم نم دش مسالا اذهب هفرعت برعلا تناكو

 برك ةنيخي اذحلاو 0 ل

 "ا 0

 : ةعبابتو عّبَت بقل ىنعم

 بحاص لاقو . عبّتملا كلملا عّبَت ىنعم :يليهسلا لاق» , ةودتس نا لإخ

 كله املك ًاضعب مهضعب ُعِبْنَي مهنأل عّبُت مهدحاو نميلا كولم ةعبابتلا : :مكحملا

 لاقو :«تسنلا'ةفاؤإل ةعبابتلا يف ءابلا اودازو ءهتريس يف هل ًاعبات رخآ ماق دحاو

 ملو :يدوعسملا لاق .نوعبّتُي مهنأل ةعبابتلا نميلا كولمل ليق :يرشخمنزلا

 :ليقو «تومرضحو رحشلاو نميلا كلمي ىتح ْاعَبُت مهنم كلملا نوّمسُي اونوكي

 . 70عبت هل لاقُي الو اكلم

 ءريمح نم عبَتْلا ةرثك نم قّتشاف عّبُت امأ» :ينادمهلا دمحأ نب , نسحلا لاقو

 .ريثك نبا ظفاحلا  نآرقلا ريسفت )١(

 1 يبطرقلا  نآرقلا ماكحأل عماجلا ريسفتلا (؟)

 . 1ص حرفلا دمحم نودلخ نبا من خيرات يف نميلا ةرهز

8 
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 نب مشج ونب هعبتت ىتح ًاعْبُت ىَمسُي - كلملا نكي مل :مهضعب لاقو

 .3. ركذيو (0)0(فلسلاو فِدّصلاو تومرضح هتعبت اذإ :نورخآ لاقو . سمش دبع

 اعّبُت ىّبسُي ال نميلا كلم ناك ليق) هنأ برعلا ناسل يف ءاج» هنأ هيقفاب دمحم
 دحاو : عّبْتا :يريمحلا ناوشن لاقو "”«(ريمحو أبسو تومرضح كلمي ىتح

 رخآلا نأل ةعبابت اوّمس ليقو .هعابتأ ةرثكل اعَبُن يَمُسو ءريمح كولم نم ةعبابتلا

 لوأو» :نودلخ نبا لاق 20«. .ًاعّبُت نوعبس مهو «كلُملا يف مهنم لوألا عبتي

 , ؟7(شئارلا ثراحلا نيخرؤملا نم قافتاب ةعبابتلا

 نميلا كولمل ًابقل ناك امنإو دحاو كلمل أبقل وأ ًامسا نكي مل ؛عَّبت١ نأ -أ
 ةنعارفو نوعرف بقل لثم كلذب وهف (عّبت) مهدحاو «شئارلا ثراحلا ذنم ةعبابتلا
 رصيق بقلو «سرُفلا كولمل ةرساكأو ىرسك بقلو «ةميدقلا رصم كولمل
 .نميلا كولمل ةعبابتو عّبت بقل كلذكف «مورلا كولمل ةرصايقو

 و ا عال د سس هج رد

 كلملا نكي ملف ؛ شئارلا ثراحلا لبق سمش دبع نب مشج ونب اهمكحي ناكو
 تومرضح قطانم همكح لمشو سمش دبع نب مشج ونب هعبتا اذإ الإ أعَبُت ىّمسُي

 أبس همكح لمشي ثيحب ؛نميلا قرش ىهتنم يهو فلُسلاو فيَّصلاو رْخشلاو

 ةعبابتلا نأ»  هيقفاب دمحم تك ًاضيأ ركذ امك - كلذ رهوجو . تومرضحو ريمح و

 "007 «00«نميلا ديحوت اوققح نينا 0

 : دحاو تام اياك هوك ةعبابت هذعب ا هل كولملل لاقيو :مدقألا لوألا

 لمشي هلثم اونوكي نأ ةطيرش كلذو ءأضعب مهضعب عبتيو هتريس يف هل ًاعبات رخآ

 الف دحاو كلم نم رثكأ نميلا يف راصو ةطلسلا تمسقنا اذإف «نميلا لك مهمكح

 يتأي نأ ىلإ كلذو (عَبُت هل لاقُي الو اكلم ىمسُيا امنإو ًاعّْبَت مهتم دحاولل لاقي

 .ةعبابت هدعب نيذلل لاقُيو (عّبت) هل لاقُيف نميلا لك مكح هل عمتجي كلم

 ."ج 50ص  ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا )١(
 .١/7؟5ص  هيقفاب دمحم .د  ةديعسلا ةيبرعلا يف (؟)
 .١/؟4١ص - يريمحلا ناوشن  مولعلا سمش (')

 .45ص - حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا (5)
 .7/147ص  هيقفاب دمحم .د  ةديعسلا ةيبرعلا يف (5)
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 : ريمحو أبس روصع يف ةعبابتلا كولملا مكح ةدمو ددع

 نميلا كولم ددع نأ لئاوألا نيينميلا نيخرؤملا ءاملعلا دنع رتاوت دقو

 :يريمحلا ناوشن لاق كلذ يفو :اعبت اكلم نوعبس رمفعو انس روصع يف ةعبابتلا

 : يبالكلا ةعيبر نب ديبل لاق . . ضرألا عيمج - اوكلم اعّبُت نوعبس مهو... ,

 رهزأدعبًارهزأأعيمج اولوت عِّبُت لبق نم نوعبس ةعبابت
 : يراصنألا ريشب نب نامعنلا لاقو

 مجاعألا اهنم جرخلاب اهل تعاطأ ًاعَّبُت نوعبس ناطحق ينب نمانل

 : يناعنصلا يباهشلا حلطلا يبأ نب قلاخلا دبع لاقو

 است ةيركتي دعانا[ "اهم نيينع يم اد انيق لدعم

 : يريمحلا ناوشن لاقو

 ردصفت ال نوعبس مهتذع  نجشح نم كالمألا عناَبَت

 ا"ريمحام ءرغصألاريمح نم مهروهمج شئارلادلو ْنِم
 نم مهنأل (ريمح كولم) مهل لاقُي امنإو (ًأابس ةلود كولم) مهتيبلاغ ناكو

 مسالا ناكف (رغصألا أبس نب رغصألا ريمح) ةلالس نم مث (أبس نب ريمح) ةلالس
 ينب نم مث أآبس نب ريمح ينب نم ةعبابتلا أبس كولم ةيبلاغ ناكو (أبس) ةلودلل يمسرلا

 كالو أبس يهف ةلودلا امأ ءرغصألا أبس نب رغصألا ريمح وهو نادير يذ ريمح

 موق» :ريثك نبا لاق # مّ مرهم ٌرْيَح مهأ# : ىلاعت هّللا لوق ريسفت يف ريثك نبا لاق
 نإ نقب ابي ايس نم ككَلَْنجَف 0 ٠

 لاق .[9“ 09 :لنهدلا] 14 هلت قرع كو روك لكك نو تيراو يكسإم اما ثديي

 نميلا دالب يف نيجوتملا ةعبابتلا أبس كولم هيلع ناك ام ركذت. . » ةيآلا نإ ريثك نبا

 ةنبا «مهنم ةأرما ىلإ نامزلا كلذ يف لآ دق كلَملا ناكو «ةميظعلا ةكلمملا نم

 يتلا سيقلب ةكلملاف "72. .حرشي لإ تنب سيقلب يهو مهيلع اهوكلمف مهكلم
 (ةعبابتلا أبس كولم نم» يه داليملا لبق رشاعلا نرقلا يف ناميلس يبنلا ترصاع

 أبس نب نادير يذ ريمح ينب نم اهنأل ريمح كولم نم تقولا تاذ يف يهو
 يذ نب ليبحرش نب حرش نب داهدهلا ةنبا أبس ةكلم سيقلب» :ناوشن لاق .رغصألا

 .؟ج ١١١ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا (؟)

 .؟ ج ؟١ ص - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا ()
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 امهيلع دواد نب ناميلس عم اهربخ هللا ّصق يتلا يهو «ريمح كولم نم ( رخحس

 هو وم نكح نم تيوَأَو ْهكحِلْم ةأرمأ تدي نإ » : :لاقف .لمنلا ةروش ىف مالسلا

 17 ل

 ىلإ شئارلا ثراحلا ذنم ةعبابتلا كولملا ريهاشم ىنادمهلا نسحلا ركذ دقو

 هوخأ مث ةنس نيرشع نزي يذ نب فيس َكْلَم مث» :لاقو نزي يذ نب فيس
 ةنس نينامثو ىدحإو ةنس يفلأ اوكلم ام عيمج - نوكيف ءنيئس ثالث لييحرش

 ا 0 شئارلا لبق اوكلم ام ىوس
 يتلا لوقا نم نيتسلا نميلا لك مكحت نلوث نزيا يد نير توسل امو

 ليبحرش هوخأ مكح مث م5 ماع ىلإ مكحو ما ماع كلذو ' ”(ههل5 لمحم

 دهع ةيادب نأ ىنادمهلا هركذ امم نيبتي م7 ماع ىلإ برك يدعم هنباو

 يتلا ةدملا نوكت ثيحب .م.ق ١54484 ماع ةعبابتلا كولملا لوأ شئارلا ثراحلا

 .(ةنس )١١/81١ كلذو م04 0 .م.ق ١58/8 نم) ىنادمهلا اهركذ

 : ىلإ كلذ نم يهتننو

 .اعّبُت اكلم نوعبس وه ريمحو أبس روصع يف ةعبابتلا نميلا كولم ددع نأ أ

 ماع ىلإ داليملا لبق ١584/8 ماع نم تناك ةعبابتلا كولملا روصع نأ

 . ةيداليم 2577

 : مهروصعو ةعبابتلا كولملا بيترتو ديدحت
 نيخرؤملا ايعأ دق ليصفتلاب مهنمزو ةعبابتلا كولملا بيترتو ديدحت نكلو

 روصع يف ةدع اكولم ةعبابتلا ءالؤه ناك" :نودلخ نبا لاق ثيحب لئاوألا برعلا

 امبرو «دراوشلا مهنم تديقت الو رصحلا مهطبضي مل «ةلواطتم باقحأو ةبقاعتم

 رات يوكل هيو ارزق رعغلا ندب مرتع نعي اهب بل نوبل كالشارزر اتي اوئاك

 عقوو ءمهكولم نم ريثك ءامسأ تقفتاو « ىرخأ ةرات مهنمي ىلع نورصتقيو
 ””(مهلودو مهمايأ لقت يف سبللا

 روثعملا شوقنلا تاسارد يف ثحبلا نم ةليوط تاونس لالخ انلصوت دقو

 نيسمخو ةعبس (01) دؤهع نمو ءامسأب راثآو شوقن دوجو ىلإ نمّبلا يف اهيلع

 .١دج ١85 ص - يريمحلا ناوشن  مولعلا سمش (')

 .5 ١4ص - ينادمهلا نسحلا  ةغمادلا حرش (0)

 .)ج ”79ص - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا ()

 .1ج 49ص  نودلخ نبا خيرات ()
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 طقف اكلم )١17( دوهع شوقن انصقنت ثيحب نيعبسلا ةعبابتلا نميلا كولم نم ًاكلم

 ةعبابتلا كولملا نم ىمظعلا ةيبلاغلا راثآو شوقن دوجوبو «ةعبابتلا كولملا نم
 شوقنلا ىف صقنلاو تارغثلا دسل لئاوألا برعلا نوخرؤملا هركذ امب ةناعتسالاو

 تلماكت دقف «نميلا جراخ اهيلع روثعملا ةيرثألا نئارقلاب ةناعتسالا كلذكو
 مهبيترتو مهديدحتو نيعبسلا نميلا ةعبابت دوهعو خيرات ىلع دهاوشلاو لئالدلا

 : يه روصع ةعبس يف

 ةعبابتلا أبس كولمل لوألاو مدقألا رصعلا
 (.م.قا1590١١٠١1)

 لاق يذلا ددش يلإ نب شئارلا ثراحلا كيلمتب ةعبابتلا روصع تأدب دقل
 دقو 6 قارا تراحلا ميسر ملا نما قاقتا ةعباسلا كولملا لوأ#: :نودلكدلا
 نأ ىلع نئارقلا لدتو .م.ق ١484 ماع يلاوح قفاوي امب هنمز ينادمهلا ددح

 بقاعت مث ءةنس 8 كلذ دعب مكحو .م.ق ١517٠١ ماع ناك هتماعزب دالبلا ديحوت

 نم انل نيبتو لئاوألا برعلا نوخرؤملا مهركذ كولم ةرشع مكحلا ىلع هدعب
 مهنع صوصن دوجو رصمو روشآو لباب يف اهيلع روثعملا شوقنلا يف ثحبلا
 وه رصعلا كلذ كولم بيترت نإو «ليصفتلاب اهركذ يتأيس ء«مهعم تاقالعلا نعو
 : يلي امك

 .ةعبابتلا كولملا لوأ وهو ةنس ”8 مكح دقو لوألا شئارلا ثراحلا ١

 .رافظ ةنيدم سسؤم وهو ءةنس ١5 مكح دقو ربكألا دئارلا رّمش - ١

 نآرقلا يف روكذملا نينرقلا وذ وهو ءةنس 58 مكح دقو نينرقلا وذ بعصلا -
 : مركلا

 .نينس ٠١ مكح دقو رّمش نب يفيص عّبت - 4

 ءةئنس ١9 مكح دقو (نادير وذ ريمح) وهو رغصألا أبس نب رغصألا ريمح  ه

 .ةعبابتلا كولملا بلغأ ناك هتلالس نمو

 .ةنس 5١ مكح دقو نادير يذ ريمح نب يفيص 5

 هيفو «ةنس 0٠ مكح دقو رغصألا أبس نب نادير يذ ريمح نب يفيص نب سيق -
 :ناوشن لاق

 ٌرِهشألب سمشلاك ٌعبتو عبتنعلئاسلااهيأاي
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 رْغصألاريمحهذجو عّبُتوبأ يفيص نباسيق
 يذ رغصألا ريمج نب يفيص نب سيق نب شاير وذ ناراب يناثلا شئارلا عّبَت 4

 هتيب ضعبلا طلخ دقو « خيراتلا يف كولملا مظعأ ناكو ءرغصألا أبس نب نادير
 شئارلا دهع نمو مساب صوصن دوجو انل نيبت دقو «لوألا شئارلا ثراحلا نيبو

 انرب) مساب تامجرتلا هتركذ ثيح روشآو لبابو رصم يف شاير يذ ناراب
 هنأ ينادمهلا ركذ دقو (.م.ق 177١-١١80 نم) ةنس 4٠ مكح دقو (شايروب

 تلد دقف حيحص ديدحت وهو ؟!(مالسلا هيلع ىسوم يبنلا رصع يف شئارلا ناك#»

 كلملا دهع رخآ يف رصم نم هموقب ىسوم جورخ ناك# هنأ ىلع تاساردلا

 يف هموقو ىسوم ثكم دقو 7*2 .م.ق ١7175 ماع- يناثلا سيسمعر نوعرفلا

 ماقو «شاير يذ ناراب شئارلا دهع ناك نمزلا كلذ يفو «ةنس نيعبرأ ءانيس ةيرب
 ىلإ اهقراشمو نيدفارلا دالب يف أبس ةلودل ةيراجتلا تانطوتسملا رشنو سيسأتب

 : يدنكلا سيقلا ؤرما لاق هيفو ءرصمو ىرغصلا ايسآو ماشلا يفو دنهلا
 الاجرلامهتليدهعلالوتخ لوغرهدلا نأ كنزحي ملأ

 الامرلاو ةنوزحلا كَّلَمدقو شايراذ عناصملا نم كلازأ

 الاعرلااهقراشم يف ىقلأو ًايحد قافآلا حطحط ُمامُه
 شاير يذ نآراب شئارلا دهع ماوعأ لوأ نم دعب اميف ةعبابتلا أبس كولم ذختا دقو

 دبعم نأ امك «ةعبابتلا أبس كولم نم ديدعلا شوقن هب ةخرؤملا يئبسلا ميوقتلل ةيادب
 تتبثأ دقو «شاير يذ ناراب مساب يمس برأم يف سيقلب شرع مساب روهشملا ناراب
 . "”.م.ق رشع يداحلا نرقلا ذنم ناراب دبعم دوجو ةيناملألا ةيرثألا ةثعبلا تابيقنت

 نبا لاق .ةعبابتلا ءامظع نم ناكو «شاير يذ ناراب نشتارلا نب ناتملا ند

 رانملا عفر هنأل رانملا اذ يّمسو « كارلا نب , رانملا وذ َكّلَم مث» :نودلخ

 سيسأتو رشنل ةيبرح تايلمعب ماقو ءةنس "8 مكح دقو .اهب ىدتهُيل .
 دالبو طسوتملا ضيبألا رحبلا ىف ةيقينيفلاو ةيئبسلا ةيراجتلا تانطوتسملا

 ْ ”نارعن لاق هيفو:: ةيرخلا
 حارموةعجبر يف هلذِيل اًرغ اذإَراتملا نئتترانملا وذ وأ

 حارب نيح تال وعدي برغلا يف هكْرَب ةرامعلا عِطَقْتُمب ئقلأ

 مح 9١7ص  ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا 2ع

 ."7١ص  روفصع نسحملا وبأ دمحم .د  ميدقلا ىندألا قرشلا خيرات ملاعم (؟)
 .م199/8 سرام  ءاعنص ب ةيئميلا ةراضحلاو راثآلل يلودلا رمتؤملا قاروأ 8
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 اهيلع ةيرثأ ةعطق عم برأم يف همساب يرثأ نارعج ىلع روثعلا مت دقو
 . سمشلا صرقو رقصلا مسار

 ٠ - مكح دقو «ةعبابتلا ءامظع نم ناكو .رانم يذ نب راعذألا وذ دبع لإ 5”

 .«هروج نم سانلا رعذ ةرثكل راعذألا يذب يَمُّس» :يدوعسملا لاق .ةنس

 نإ» :هدهع نم ةقيثو يف ءاج دقو «هدونج نم سانلا رعذ ةرثكل» بوصألاو
 .«يديس كلملا دونج ةيؤر دنع دعترت اهلك ضرألا ْ

 ١ مكح دقو «شئارلا نب رائملا يذ نب سيقيرفإ- ١5 نم) ةنس 1١١١5
 ٠ ةيئبس ةيريمح لئابقو ناعنك نب غيزامأ ةليبق قاس يذلا وهو (.م.ق

 :ناوشن لاق هيفو .برغملاو ايقيرفإ لامش يف مهنكسأو ماشلاو نميلا نم

 حاتمملا رباجو ءٌودعلا فسح ءهكلُم ثراو سيقيرفإ هوخأو

 حاضيإلاحضوأب هيلإثّبِسُت ًةيقيرفإ برغلا يف ئَكَب َكِلَم
 يحاونوةدلب نماهلوحام اوكلمتفهموقاهيف ّلحأو

 لئابقو  ربربلا مهو  ناعنك نب غيزامإ ةليبق سيقيرفإ كلملا نطوأ دقو
 رزج ىلإ (ايقيرفإ لامش) برغملا دالب يف ةيراجت تانطوتسمك ةيئبس ةيريمح
 رزج يف روثعلا مت ثيح يسلطألا طيحملا يف يبرغملا لحاسلل ةلباقملا يرانكلا

 يف روثعلا مت هنأ ْذِإ ءنميلا نم اوءاج مهنأ ىلع لدت تاءايموم ىلع يرانكلا

 يف اهنم تانيع صحف مت ةيئبس ةينمي تاءايموم ىلع نميلاب سارغلا لبج سووان
 نمز نأ حضتاو ١4 نوبركلا ةعشأب اهنمز ديدحتل ادنلوهب يئايزيفلا ربتخملا
 يئايزيفلا ربتخملا ريدم لاقو .م.ق 65-980 نم وه ةيناثلا ءايموملا
 ةينميلا تاءايموملا يف طينحتلا ةقيرط هباشت مامتهالا ريثي امم نإ) :يدنلوهلا
 ةيدلج بئاقح هبش يف ةعوضوم يرانكلا تاءايمومف .يرانكلا رزج تاءايمومو
 ةينميلا تاءايموملا زيمتت كلذكو .ةينميلا تاءايموملا يف لاحلا وه امك
 ةرداقو ةبيط ةحئار تاذ باشعأب وشحم ينطبلا غارفلا نأب يرانكلا تاءايمومو
 نف نأ ىلع لدي اذه لكو - ءارلا تابن باشعأ يهو  لئاوسلا صاصتما ىلع
 نأ نودقتعي نوسرادلا ناك دقل . .يرانكلا رزج يف عبّتَأ يذلا وه ينميلا طينحتلا
 مهنأ نيبتي نآلاو «رئازجلاب ةيربربلا يبرع ىتشم ةليبق نم يرانكلا رزج ناكس
 مهل ةبسنلاب تناك اهنكلو رئازجلا نم يرانكلا رزج ىلإ اودفو لعفلاب اوناك امبر
 ال دهاش تاءايموملا كلتف ''”2نميلا نم تأدب يتلا مهتلحرل ةيلاقتنا ةطحم درجم

 .م198/ ربمفون ؟7 - يبظ وبأ  داحتالا ةديرج  رهاط يلع 1 - ةشبلا تاءامومل 3
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 دالبب رانملا يذ نب سيقيرفإ كلملا اهنطوأ ىتلا لئابقلا ىلع هتلالد ءىطخت

 ةدلب نم اهلوح ام اوكلتماف ةيراجت تانطوتسمك يرانكلا رزج ىلإ يبرعلا برغملا

 .ةعبابتلا أبس كولمل لوألا رصعلا كلذ كولم رخآ سيقيرفإ ناكو «يحاونو

 اناث

 بقل رصع
 (نادير يذوأبس كلم)

 (.م.ق )١١١١-8880 يئيسلا ميوقتلل ١7١-868" نم

 شوقن ىلع روثعلا مت : اكلم 5 سيقيرفإ كلملا دعب أبس شرع ىلع عباتت دقل

 ار ل ع وم ا مارا ديعي زم اهيلعأ مدري ربو هئابمأب

 نيرشلا ىف ىيبلعا ايحتو ءأبس ةلود ةمصاع برأم ىف سيقلب شرعب روهشملا

 يف يف رصعلا كلذ ىّمسُي كلذل (أبس كلم) بقل مهضعبو (نادير يذو أبس كلم) بقل

 . (نادير يذو أبس كلم بقل رصع) ةيشوقنلا تاعومجملاو تاساردلا

 نيقركو نشنو ىيتست ىف ةيبط اذوهج ةويميداكألاو:نوكرتكتسملا لذي:ذكو

 نم ناك كولملا كئلوأ نمز نأ اوضرتفا مهنكلو ءرصعلا كلذ كولم شوقن بلغأ
 نأب داقتعالاو نظلا ىلإ ًادانتسا «يداليملا ثلاثلا نرقلا ىلإ .م.ق يناثلا نرقلا

 نرقلا لبق ام ىلإ دوعي ال سيقلب شرعب روهشملا ناراب دبعمو سيقلب مرحم نمز

 ؛ناراب دبعمو سيقلب مرحم يف شوقنلا مظعم ىلع روثعلا مت 7 دقو .م.ق سماخلا

 وه ةعبابتلا أبس كولم نم ديدعلا شوقن هب ةخرؤملا ميوقتلا نأب نظلا ىلإ ًادانتساو

 تابيقنتلا نكلو .م.ق ١١5 ماع هيف لوألا ماعلا قفاوي يذلا يريمحلا ميوقتلا

 أطخ تعبث تتبثأ سيقلب مرحمو ناراب دبعم يف ةيناملألا ةيرثألا ةثعبلا اهب تماق يتلا

 ا ناراب دبعم نمزل :يميداكألا يقارشتسالا ديدحتلا كلذ
 ةرتفب سيقلب شرعب روهشملا نارب دبعمل خرؤن انك» : هللا دبع دمحم ففسوي .د

 هذه نكلو .م.ق لوألا فلألا نم يناثلا فصنلا لبق ام ىلإ عجرت ال
 (070.م.ق رشاعلا نرقلا علطم ىلإ دوعن تكي. مدقأ ةرتف و

 00 شرع) نارب دبعم يف ةميدقلا ءازجألا نأ ةيناملألا ةثعبلا تنلعأو تتبثأ مث

 - ناراب دبعم دوجو تبث دقف كلذبو ؟7.م.ق رشع يداحلا نرقلا ين دوعت

 .م198/4 وينوي ددع  نطولا ةلجم هللا ل ا تسوي قد ونش هيأ تنانشتك 41
 .م99/8١ سرام - ءاعنص  ةينميلا ةراضحلاو راثآلل يلودلا رمتؤملا قاروأ ()
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 نرقلا يفو رشع يداحلا نرقلا ذنم (سيقلب مرحم) ماوأ دبعم كلذكو - نارب دبعم

 اذه يف لئالدلاو ليصفتلاب هانتبثأ ام دكؤي كلذو .م.ق سداسلا نرقلا ىلإ رشاعلا

 شوقن مظعم ىلع روثعملا ةعبابتلا أبس كولمل حيحصلا نمزلا وه كلذ نأب باتكلا

 يعبسلا ميوقتلاب ةخرؤم مهشوقن نأو سيقلب مرحمو ناراب دبعم يف مهروصع

 كولم مهنمو ٠( مم ق 05 )٠١ شاير وذ ناراب شئارلا دهع ماوعأ وأي ادد يذلا

 نانألاو شوقنلا يف مهؤامسأ قلاغت يذلا (نادير يذو أبس كلم) بقل رصع

 : نيرصع ىلإ رصعلا كلذ مسقنيو ءةيخيراتلا رداصملاو

 :(م.ق١391-1 /يئبسلا ميوقتلل .٠١" نم) ةعبابتلا أبس كولمل ىناثلا رصعلا -أ

 را هيام دا لايعمل دوووم اسد موز ب طي وماا

 بقلب ينادمهلا هركذ دقو ' 'نميلا خيرات يف تاككي سيقلب مرحم نيهرغتت

 ةنرهت لنا نيشيرفا كلاما فلق ام رهوأ :لاقو (لامهلا نب دئارلا)

 فلدك و" يملا وا ةابسلاو زاجحلاو ةماهت لامعأ ىلوتي كلذ عم ناكو

 «سيقيرفإ دعب هكيلمت مت دقو "لطفل نب يلع نار قود نافركذ

 .م.ق رشع يداحلا نرقلا لئاوأ يف ناك هنأ كلذ ىدؤمو

 بيترت يف يناثلا كلملا وهو : (نادير يذو أبس كلم نيب يلع رمذ)  ؟

 "«ناديو ئذو ايس كولن ايسولوتوركا

 0 ا ا ا اولا

 .(0.1.53. 542) مقر شقنلا وهو

 نب رانم يذ نب سيقيرفإ) لجن وهو :(نادير يذو أبس كلم ضبقهي نادمع)

 نم كلم لوأ» هنأ ا ري ول وتورك) يف ءاجج دقو (شئارلا

 ةيئبس ةيدقن ةعطق ىلع روثعلا مت علا اذه يف «نادير يذ ينب

 رشع يداحلا نرقلا طساوأب 00 نادمع» دهع يفو همساب ةكوكسم

 . خيراتلا يف ةكوكسملا دوقنلا مدقأ يهو - .م.ق

 .0ص - ١ مقر شقنلا - يلاهكلا شوقن - نميلا خيرات يف 0
 .1ج 07ص  نودلخ نبا خيراتو - ؟ج ٠١ 4ص  ينادمهلا  ليلكإلا ()

 .7١/7؟ص د هيقفاب دمحم .د  نادير يذو أبس كولم ايجولونورك  ةديعسلا ةيبرعلا ىف

 .7١/7؟ص  هيقفاب دمحم .د  ةديعسلا ةيبرعلا يف (5)
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 يف (ضبقهي نادمع) دعب هبيترتو :(نادير يذو أبس كلم معنهُي رّمش) 5
 وهو .ًاضيأ هدهع نم ةيدقن ةعطق ىلع روثعلا مت دقو ''”كولملا ايجولونورك
 "”«شئارلا نب رانم يذ نب سيقيرفإ نب رُّمش» ليلكإلا يف
 ىف ةيراثآلا تاساردلا لدتو .يقيرفإلا لحاسلاو ةشبحلا ىلإ ةيجراخ تاوزغ
 يف»  فراعلا زاتممو دلفنيرج دراشتير ركذ امك هنأ ىلع ةشبحلا خيرات
 ةريزجلا بونج لئابق نم ةليلق ريغ دادعأ تماق .م.ق ٠٠٠١ ماع يلاوح
 كلت ضعب تءاج مث ةشبحلا نم ةيلامشلا ءازجألل يعامج وزغب ةيبرعلا

 نم يقرشلا مسقلا يف رره ةبضه ىلإ بدنملا باب قيضم ربع لئابقلا
 تاذ موسكأ ةراضح تأدب يئبسلا ناطيتسالاو وزغلا كلذبو . .ةشبحلا
 نب نادمع نب معنهي رْمش دهع ذنم كلذ ناكو .””«(قيرعللا ينبسلا اكنيلا

 . شئارلا نب رانم يذ نب سيقيرفإ
 يف (ضبقهي نادمع) ليج نم وهو :(نادير يذو أبس كلم حرذ يلع رمذ) -

 «برأم يف شقن هدهع نم دجويو ''”(نادير يذو أبس كولم ايجولونورك)
 . برأمب ًايلاح نيسدنهملا حالس ركسعم يف

 هيجوتو ةدايقب ماقو

 هشوقن لذتو. **”سيقلب مرحم يف شوقن ةثالثو برأمب ناراب دبعم يف همساب
 كلذ ىف ىكلملا رصقلا ناكو ًادوجوم ناك برأمب نيحلس رصق نأ ىلع
 486 - 497) يعبسلا ميوقتلل 70 558 نيبام هدهع يفو رصعلا
 ها

 همساب شقن ىلع روثعلا مت :(حرذ يلع رمذ نب نادير يذو أبس كلم مقاهي) 4

 تربلأ /سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن) باتكب ماج 544 مقر شقنلا وهو
 . (ماج

 ًاشقن ١5 ىلع روثعلا مت :(حرذ يلع رمذ نب /أبس كلم نماهي بركاشن)- ٠
 نأ ىلع شوقنلا لدتو . حاورص يف شقنو (سيقلب مرحم) ماوأ دبعم يف همساب
 784٠-50٠ ماع نيب ام كلذو '”هدهع يف تأدب (سمش) ظفلب سمشلا ةدابع

 )١( دمحم .د  ةديعسلا ةيبرعلا يف يافقيه  ص؟١١/7.

 .7ج ١١١ص ب ىنادمهلا نسحلا  ليلكإلا )0

 .17ص - دلفنيرج دراشتير - ايبويثأو - ١١ص  فراعلا زاتمم  موسكأو برأم نيب شابحألا (؟)
 . سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن ماج 15-1472 شوقنلاو - فرش 45 مقر شقنلا (5)

 .8ص - ينايرألا رهطم قيقحت - " مقر شقنلا - نميلا خيرات يف (5)
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 . ةنس نيعبرأ وحنب سيقلب دهع لبق (.م.ق 91/٠ - 480) يئبسلا ميوقتلل

 هدهع نم شقن ىلع روثعلا مت :(نادير يذو أبس كلم نرمن سمش بر)-١
 يف مكح دقو .(ماج 540) مقر شقنلا وهو (سيقلب مرحم) ماوأ دبعم يف

 كلذل قفاوملا حيحصلا نمزلا نأ امبو (يعبسلا ميوقتلل 7565 - )76٠ ةرتفلا

 يف (رمن وذ سمش دبع) وه اذه (سمش بر) نإف (.م.ق 405 ):!9  وه

 ريهز كلَُم» لاقو «سمش دبع ريهز مساب نودلخ نبا هركذ دقو «ليلكإلا

 َكَّلَّمَو ءليبحرش نب داهدهلا اوكَلَمو «هوعلخف . .ًامرجم ناكو «سمش دبع
 بر) كلملا كلذ مساو '''5. سيقلب دلاو - ليبحرش نب داهدهلا هدعب
 تناك سمشلا ةدابع نأ مسالا دكؤيو .«سمشلا ةهلإلا بيبر» ىنعمب (سمش

 .دهعلا كلذ يف ةيسيئر ةدابع

 بر) كلملا دعب هكيلمت مت :(ْرَحَّس يذ نب ليبحرش نب دادهلا حرش لإ) - 7

 وذ وهو ليبحرش نب داهدهلا َكَّلَم مث» :نودلخ نيا لاق امك ثيح (نسعش

 مث: :ينادمهلا لاقو .“”«سيقلب هتنبا هدعب تكلمو ءأرشع وأ اتس ؛ حرشلا
 رصع يف سيقلب هتنبا تكلم مث ( ليسا نب عرشيلا وو ها عدول كلو

 يذ ليرب نب ليبحرش نب داهدهلا كلملا وه» :ناوشت لاقو.' 0 نانميلَس

 اكو ا ول ا عا ع
 قو نيكل نال يل ىلع هلا عيد جلا نا رعب .رغصألا

 ا دلوأف 0 :لاقُيو هرم اسنيا رجس
0 

 ٍيذ لآ مساب شوقن ةدع ىلع روثعلا مت دقو (لرب) وه (رحس يذ ليرب) مس
 ا ري ل ل 1 _” ( رخحس

 ام كلذو ًارشع وأ ًاتس» رحس يذ ليرب نب ليبحرش نب دادهلا حرش لإ مكح دقو

 رشاعلا نرقلا طساوأب (.م.ق 955-447 -) يئبسلا ميوقتلل 777 774 نيب

 . «ناميلس رصع يف سيقلب هتنبا تكلم مثال نودلخ نباو ينادمهلا لاق .م.ق

 .أ)ج 55ص  نودلخ نيا خيرات ()

 .579ص - ينادمهلا نسحلا  ةغمادلا حرش (؟)

 ./5 ص - يريمحلا ناوشن ةديصق ()

 .7ج 7١7ص - ىنادمهلا نسحيلا  ليلكإلا ()

 .1؟4ص  يلاهك ٠١ مقر شقنلا  نميلا خيرات يف (0)
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 رقد قتلا ابنه ةكلم ىهو :(ناقيلس ىقلا ترصاف تلا انساةكلم نييقلب): ت7

 كلذكو «ميركلا نآرقلاب لمنلا ةروس يف ناميلس يبنلا عم اهربخ ىلاعت هّللا
 :يلاتلا صنلاب كلذ لهتست يتلا ةاروتلا يف ناميلسل اهترايز ركذ ءاج

 تتأف «لئاسمب هنحتمتل تتأف برلا دجمل ناميلس ربخب أبس ةكلم تعمسو)

 نع هتديصق يف يريمحلا ناوشن لاقو .22)«ًادج ميظع بكومب ميلشروأ ىلإ
 : ةعبابتلا كولملا خيرات

 حارصألا ىلع يلاعلااهحرص وأ اهّشرع ٌمظعملا ٌسيقلب ني ْمأ

 حاكنتسا الب أن يد برأم نم (بكومب) ّيبنلا َنامِيَلَس ثراز

 حالِط هيلإ لبإ يف ٍتأتمل اهموق نم ٍحَجدُم ٍفلأ نلأ يف
 : يلي ام ىلإ انه ريشنو

 ناكردد ةينرعلا ةريدحلا يوت تدمنلا ةكلع تناك انس ةكله نسسقلب نإ

 ٠٠٠١ ماع ذنم يئبسلا مكحلا تحت تناك يتلا ةشبحلا ًاضيأ لمشي اهمكح

 ةكلمو غنووم) هتسارد يف (ه. 20ه2ه1©) كروف .أ يناملألا ملاعلا ركذيو .م.ق

 .م.ق رشاعلا نرقلاب (00-843702) وشت وم ينيصلا كلملا صوصن نأ (ًابس

 ةشبحلا ميلقإو ةديعسلا ةيبرعلا دالب مكحت يتلا ةيبرعلا ةريزجلا بونج ةكلم» ركذت
 ةميظعلا ةكلملا يهو» :كروف لاقو .«ةشبحلا ةبضهو أبس ةكلم اهنأو ..(ولوك)

 نكت ملو. . » :كروف لاقو ؟'2«ناميلس ترصاع يتلا أبس ةكلم سيقلب ةرهشلا

 امنإو بسحف ةديعسلا ةيبرعلا دالب يهو نييئبسلا اهموق يضارأ مكحت أبس ةكلم
 مهؤابرقأو نويئبسلا نكمت دقف «ةشبحلا يف ولوك تاعفترم مكحت ًاضيأ تناك
 اورمعتساو يقيرفإلا لحاسلا ىلع مهتطلس دم نم روصعلا مدقأ ذنم نويريمحلا

 ريع ةكلم تتاكف :.اضيا ةشحلا تيكح ابن ةكلم نأ ةبحز:ةشيخلا

 ."”«ةشبحلا تاعفترمو ةيبرعلا ةريزجلا

 يف بيقنتلاب تماق يتلا ةيكريمألا ناسنإلا ةسارد ةثعب ترثع دقو - ب

 مساب شقن ىلع سبليف لدنيو ةسائرب - م1157 ماع  عنمت عقومو سيقلب مرحم
 نم ديدعلا ىلع انرثع. . ١ :يلي ام كلذ نع سبليف لدنيو لاق ثيح «سيقلب
 مسا نمضتي هنأل ظوحلم لكشب انمامتها شوقنلا هذه دحأ راثأ دقو «شوقنلا

 05١. ص - لوألا كولملا رفس  ةاروتلا )١(

 تقيلري - كروت ١ تاس ةكلفو غنووم) نع 94!7 ص - ىنم دايز  زاغلألا ةأرما سيقلب (؟)

 م16
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 يملاعلا ءارغإلا اهيلإ ًافاضم انلامآ نأ ريغ .أبس ةكلمل يديلقتلا مسإلا وهو سيقلب

 نورق ةدع ىلإ انتلمح دق ناميلس كلملل ةرئازلا ةكلملا كلت سفنلا يف هثعبت يذلا

 عقوم نأ ةيكريمألا ةثعبلا كلت تنظ دقف .؟١)هيلإ انتلصوأ انتايرفح تناك امم دعبأ

 «نورق ةدعب ناميلسو سيقلب نمز دعب ام ىلإ دوعي سيقلب شقن ىلع روثعلا

 نارب دبعمو سيقلب مرحمب روهشملا ماوأ دبعم نأ عئاشلا داقتعالا ناك كلذكو

 تابيقنتلا نكلو .م.ق سماخلا نرقلا لبق ام ىلإ دوعي ال سيقلب شرعب روهشملا

 نرقلا كلذ ىلإ دوعت يتلا شوقنلل حيحصلا نمزلا اضيأ وه كلذو .م.ق رشاعلا

 .سيقلب مسإ نمضتي يذلا شقنلا اهنمو
 ًاضيأ هيف يذلا .م.ق رشاعلا نرقلا طساوأ يف سيقلب تمكح دقو  ج

 نمز (ىتاكسوم) ةسارد اهنمو تاساردلا تددح دقو «نيطسلفب ناميلس مكح

 (.م.ق 956 )456  ةرتفلاب وأ "”داليملا لبق 977 - 45١ نم ةرتفلاب ناميلس

 رشاعلا نرقلا يف  .م.ق 475 9557 ماع نم ةنس ١5 سيقلب ةكلملا دهع ناكو

 ثحبملا يف اهدهع ءابنأو راثآو قئاثو نع نيقيلا أبنلا انيفوتسا دقو - .م.ق

 : باتكلا اذه: يف اتم ةكلم سسيقلب الهم ضاخلا
 دقو .(نادير يذو أبس كلم قدصهُي رساي) كلملا سيقلب دعب مكح مث - 16

 دعب مكح رساي كلملا نأ لئاوألا برعلا نيخرؤملا ءاملع رئاس ركذ

 كلُم نإ) نودلخ نبا لاقف . ناميلس ىبنلا ترصاع ىتلا أبس ةكلم سيقلب

 .«معنأ رساي هل لاقُي يذلا ورمع نب رساي ىلإ سيقلب دعب راص نميلا
 ب ندفع" او يهم ا ريسات كلملا اذه)» :ناوشَت لاقو 7١[ /ه 7ص ]

 ىصوأ يذلا وهو «شكئارلا نب راثم يذ نب راعذالا يذ دبعلإ نب ورمع

 عقو دقو [89 ص] «اهدعبو سيقلب ةايح يف هيلإ كلملاب داهدهلا كلملا

 نيبو (سيقلب دعب مكح يذلا رساي) نيب برعلا نيخرؤملا دنع سابتلا
 امهدهع ءابنأ هباشت ببسبو (رساي) مسالا ةيدحاو ببسب (معنُي رساي)
 .امهدهع براقت كلذكو

 كولملا ايجولونوركو شوقنلا نم نيبتي ثيح سابتلالا ةلازإ شوقنلا حيتتو

 شوقن ةثالث ىلع روثعلا مت دقو «نادير يذو أبس كلم قدصهي رساي» امهلوأ نأ

 )١( سبليف لدنيو - نميلا يف ةيرثألا أبس ةنيدم فاشتكا ةصق - سيقلب ةنيدم زونك - ص©٠١5.

 ص - يعيبرلا لضاف - شرعلاو ناطيشلا (؟) 55.
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 «"نادير يذو أبس كلم قدصهي رساي» ةغيصب هبقلو همسا اهيف ءاجو هدهع نم
 نم (©.1.51 4١ مقر) شقنلاو «سيقلب مرحم نم يلاهك ١5 مقر شقنلا :يهو
 رساي) مكح دقو .رمقلا عقوم نم (ينايرإ/"ا) مقر شقنلاو ءفاض عقوم
 4١٠١ 977 -) يئبسلا ميوقتلل ١١" و 591 ماع نيب دام ةرتفلا يف (قدصهي

 ةرعلا يت اطيل فلا : ماعم يقلب دعب مك ىذلا ردتاب ريق( م.ق
 يف مكح دقو (معنهُي رساي) مساب شوقن ىلع روثعلا مت : كلذكو .م.ق رشاعلا

 عساتلا نرقلا يف (.م.ق 8755 8554 - يئبسلا ميوقتلل "86 )705  ةرتفلا

 (نادير يذو أبس كلم) بقل رصع نم ةيلاتلا ةبقحلا كولم رخآ وهو .م.ق
 كولم رخآ قدصهُي رساي ناكو «ةعيابتلا أبس كولمل ثلاثلا رصعلا يه يتلاو
 . يناثلا رصعلا

 :(.م.ق 51-880 /يئبسلا ميوقتلل "86-" نم) أبس ةعبابتل ثلاثلا رصعلا كولم_ب

 ناوشن راشأ امكو ءسيقلب ةكلملا ةفيلخ رساي كلملا دهع دعب

 تحت ام ىلع لك بلغتو ؛«كلُملا ىلع نميلاب ةنتف تعقو» :يريمحلا
 رساي مايق ىتح ةنس نيعبرأ ةنتفلا ترمتسا» : قيلكلا نما لاقو"' 06

 لقتنا نأ دعب اهيلإ ريمح كلم در هنأل معنُي رساي يّمُسَو» :ناوشن لاق .«معني
 ورمع نب معنُي رسايا :ينادمهلا لاق كلذكو ”وصاسلا هيلع تاهيل لإ
 ناد فاوسلاو ' ٠”(ناميلس دعب ريمح ىلع كلملا در:يذلا معنلا رساي هو

 تعقو يتلا ماسقنالا ةنتف دعب نادير يذ ريمح ينب ىلإ كلُملا در معني رساي

 دعب مكح يذلا قدصهي رسايو ناميلسو سيقلب دهع دعب ةنس نيعبرأ نميلاب

 ىلع ًاعارصو ًاماسقنا تدهش ةبقحلا كلت نأ شوقنلا نم نيبتي ثيح . سيقلب

 نيبو رافظ ةنيدمب نادير رصقلا يف نادير يذ ريمح ينب نم كولم نيب مكحلا

 ماسقنالا رمتساو .أبس ىلإ نوبستني برأم ةمصاعلاب نيحلس رصقلا يف كولم
 ل ةماعزب اهتدحو ةلودلا تداعتسا نأ ىلإ عارصلاو

  رصعلا كلذ كولم دوهع نمو ءامسأب ةريثك شوقن ىلع روثعلا
 مهنم « 1 ) مهددعو  نادير يذو أبس كلم بقل رصع نم ة ةزجفلا

 ءرافظب نادير رصقلا يف كولم (1) و برأمب نيحلس رصقلا يف ًاكلم (14)
 ةعبابتلا أبس كولمل ريثألا بقللا سفن كئلوأو كولملا ءالؤه بلغأ لمح دقو
 :مهو (نادير يذو بس كلم) بقل وهو رصعلا كلذ يف
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 نادير رصقلا يف نادير يذ ريمح ينب نم كولملا |برأم ةمصاعلاو نيحلس رصقلا يف أبس كولم

0 

 | (سيقلب لجن) ْعَتَب نب زوحي لإ بهو

 لإ بهو ني أبس كلم نماهيرامنأ 84

 لإبهو نب أبس كلم معنهي راتولإب رك 0١

 نميأ مراي نب أبس كلم نافهن ناهلع 0

 نادير يذو أبس كلم معنهُي رساي 5 نادير يذوأبس كلم مخريثعيحل 4

 لدت ثيح معنهي رساي ةماعزب ةلودلا ديحوتب ماسقنالا ىهتناو

 عباط عارصلا ناك١  هيقفاب دمحم .د اضيأ لاق امكو هنأ ىلع شوقنلا

 رساي ةدايق تحت ضارت نع ناديرو أبس ديحوت مت ىتح اهلك ة ةركقلا

 نب نادير يذ: نيمح :ىنب ىلإ كلثلا داعا يذلا معني رسايوهو *' "ا معتبت
 675 لب «ةنس نيعبرأ ءاهز ترمتسا يتلا ماسقنالا ةرتف دعب رغصألا أبس

 ةتس ىلع روثعلا مت 7: لقو 0 ف

 نادير رصقلا نم 0 ةبسانمب شقن اهنم ءهدهع نم دنسملاب شوقن

 برأمب نيحلس رصق يف أبس شرع ةدس همنستو برأم ةنيدم ىلإ رافظ ةنيدمب

 أبس كلم قدصهي رساي نب نادير

 نادير يدو

 ايس كلم قدصهي رساي نب نادير

 نادير يذو

 رساي نب ربهي يلع رمذ نب نادير

 قدصهي

 ويساي نت ب نادير وذ فنهي مزعل ه5

 )١( هيقفاب دمحم .د  ةديعسلا ةيبرعلا يف - ص١١١/؟.

 نمو .نميلا خيرات يف . يلاهك ١5 مقر شقنلاو  يفاقثلا نميلا خيرات - فرش 4 مقر شقنلا 200
 . ماج 158 - <45 شوقتلا ًاضيأ هدهع
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 حيحصلا نمزلاو يئبسلا ميوقتلل "80 -65 ماع نم معني رساي مكح دقو

 يذلا ددايسلا للبت منجاعلا نرقلا يف (.م.ق 5”8 -/55) وه كلذل قفاوملا

 هيفو . معنُي رسايل ًانمز نودلخ ماا

 حاقل ةارتال يح كلمنِم د
 حاجسخسَج ٍدجام َدَئْسُم برغلاب عضوُم ئصقأ ٍلمّرلا يداوب ئقبأ

 ديري هلحاس ىلع راسو رحبلا معني رساي ربع» هنأ ماشه نبا ركذ دقو

 جرخ اهيل ام حش ا ناك :ناوشن لاقو 0[هذحاف ةشبحلا ضرأ

 كلذ ناكو 184 ص] «برغملا وحن هجوتو رصم خّودف ءايزاغ نميلا نم

 شعري رمش هنبا عم داع مث «ةيراجتلا تانطوتسملا نيمأتو نيوكت ةداعإل

 معنهي رساي» نأ برأمب ناراب دبعم يف دنسم شقن لجسُي ثيح نميلا ىلإ
 هلإلل ادمح ةيبهذ ليثامت امْدَق نادير يذو أبس ىكلم شعرهي رمش هنباو

 0 د ندي 0-1 0 00
 5/86 ماعب خرؤم هلهع شوقن رخاو ة«امهلامأ لك قيقحت ةبسانمب
 بقل رصع كولم رخآ معني رساي ناكو (. م. ق 88 -) يئبسلا ميوقتلل

 ثراحلا نم مهانركذ نيذلا كولملا ددع غلبيو (نادير يذو أبس كلم)

 . ةعبابتلا أبس كولم نم (اكلم 55) معني رساي ىلإ شئارلا

 ًاثلاث

 بقل رصع

 «تناميو تومرضحو نادير يذو أبس كلم»

 .م.قال١٠-41 5 /يتبسلا ميوقتلل 85-070 نم

 لع روتجلا ب (كارام 4) مهددعو «ةعبابتلا أبس كولمل عبارلا يضعلا وهز

 برأمب ناراب دبعمو سيقلب مرحم يف ًاعيمج مهدوهع نمو مهئامسأب شوقن

 تومرضحو نادير يذو أبس كلم) بقل شوقنلا يف نولمحيو أبس ةمصاع

 كلذ ددصب ريشُتو «معنهُي رساي نب شعرهي رمش ميظعلا ميعزلا مهلوأو «تناميو
 انتا ىلا ريما

 نمو .نميلا خيرات يف  يلاهك ١5 مقر شقنلاو - يفاقثلا نميلا خيرات - فرش ١9 مقر شقنلا )١(

 .ماج 558 545 شوقنلا اضيأ هدهع
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 كولم كولملا ءالؤه نوربتعي نييميداكألا نيسرادلاو نيقرشتسملا نإ

 «شوقنلا فالخب كلذو ءرافظ ةنيدم اهتمصاع تناك يتلا ةيريمحلا ةلودلا

 متو ءأبس كلمب أدبت شوقنلا يف مهباقلأو أبس كولم مهنأب قطنت شوقنلاف
 اهبلغأ رشن متو ءأبس ةمصاع برأمب سيقلب مرحم يف مهشوقن ىلع روثعلا
 : سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن) ناونعب ماج تربلأ ةعومجم باتك يف
 (5 2 ة عاج 1256121م13ه25 آه 84 ةطتنقتنطم 811515 ذل. ]ونصت ع. 1881112201, 1962)

 شوقنلا يف كولملا باقلأو أبس ةمصاع برأم نم اهعقومو ةيئبس شوقنلاف

 كادي سلا ني ركل يف رابع قو اس ةلولعب عربا موق اسف كاتب ذهن
 دالبلل يرادإلا ميسقتلا نع ةيانك (تناميو تومرضحو نادير يذو أبس
 دالبلا تناك دقف (تناميو تومرضحو نادير يذو أبس) ماسقأ ةعبرأ ىلإ

 تومرضح تناك ثيح (نادير يذو أبس) ىلإ قباسلا رصعلا يف مسقنت

 ميسقتلا ليدعتب (شعرهي رمش) ماقف (نادير يذ) مسقل ةعبات تناميو

 نادير يذو أبس كلم) شوقنلا يف هبقل حبصأو ماسقأ ةعبرأ ىلإ يرادإلا
 كلذلو (أبس) ةيزكرملا ةلودلا راطإ يف كلذو (تناميو تومرضحو
 ةمصاعو شوقنلا يف بقللا أدبي هبو (أبس كلم) وه بقللا يف لصألاف

 ميوقتلا نإف ةقيقحلا يه كلت نأ املاطو ءبرأم ةنيدم يه ةلودلا

 ةلودلا ميوقت سيلو يئبسلا ميوقتلا وه ةيئبسلا شوقنلا كلت هب ةخرؤملا
 يئبسلا ميوقتلا وه امنإو .م.ق ١١6 ماعب أدبي يذلا ةريخألا ةيريمحلا

 كولملاو أبس ةلودلاف . شاير يذ ناراب شئارلا دهع ماوعأ لوأب أدبي يذلا

 كلذ كولم مكح دقو .يئبس ميوقتلاو ةيئبس راثآلاو شوقنلاو أبس كولم
 قفاوملا حيحصلا نمزلاو يئبسلا ميوقتلل 200 785 ماع نم رصعلا

 .م.ق ال٠٠ 8754 ماع نم وه كلذل

 كولم عيمج دوهع نمو ءامسأب شوقن ىلع روثعلا مت دقو

 مهدوهع خيراتو راثآو قئاثوو شوقن عيمج انيفوتسا دقو ءرصعلا كلذ
 ءامظع نم اوناكو «باتكلا اذه ىف رصعلا كلذب صاخلا لصفلا ىف

 انك يرو اةعساو تاجرا نك يكارار كلوت نيذلا) ةعبابتلا اكولحلا
 : يلب
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 ا سلا را 0

 بقل رصع يف ةعبابتلا أبس كولم ايجولونورك
 (تناميو تومرضحو نادير يذو أبس كلم)

 روشعملا شوقتلا مكحلا ةدم كلملا مسا
 كتل كسل | داكعل عا معلا

 6مم قمكعا

 نشنتلاو يلابك 4 ىدعتلا | د4: /يسيش 0241١ | رماد ا
 ماج 112 | .م.ق 6٠

 يزنورب لاثمتو ناجمنا يراك يك را (يناثلا) ربهي تع

 يزنورب مق .:

 ماج 11١57594" شوقنلا| 7507 / يئبس ةرلم اال ناراث نب نماهي ب

 : 1 هاو .م.ق 7|

 ماج 554 مقر شقنلا | / يئبس 606-007 يد سيرسل

5 

 ةعيبابتلا أبس كولمل سماخلا رصعلا

 ) 2 قولد /يئبس )0-8١”

 ادوط مهبارعأو تناميو تومرضحو نادير يذو أبس كلم) بقل رصع وهو
 فاضأ يذلا (نماهي برك يكلم نب دعسأ برك يبأ) دهعب أدب دقو (تماهتو
 يرادإلا ميسقتلا ليدعت نع ةيانك شوقنلا يف بقللا ىلإ (تماهتو دوطلا بارعأو)
 (أبس كلم) هنأب بقللا أدبي كلذلو (أبس) ةيزكرملا ةلودلا راطإ يف كلذو «دالبلل
 يف روكذملا عِبُت وه دعسأ برك ابأ نأ» لئاوألا برعلا هيو وحلا ةاملع نكد كفر
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 ْمُهَأ 8 :ناخدلا ةروس يف ىلاعت هَّللا لوق ريسفت يف ريثك نبا لاقو «ميركلا نآرقلا
 يف ينادمهلا نسحلا راشأ دقو ةأبس مه عبُت موق» :ريثك نبا لاق . 4 مّ منْ دْيَخ
 مايأ يف ناك لباب كلم رّصن تخب نإ) :لاق ثيح حيحصلا هنمز ىلإ ليلكإلا

 (رصن ذخوبن) وه رّصن تخبو .[١١٠/8ص] ؛دعسأ نب ناسح هنبا وأ عَبُت دعسأ

 يبأ نمزو .داليملا لبق عباسلا نرقلا يف .م.ق 5*5 ماع لباب شرع ىلوت يذلا
 عباتت دقو .م.ق عباسلا نرقلا يف لعفلاب وه ليبحرشو ناسح هينباو دعسأ برك
 59” 5٠١ ماع نم اومكح ع ءامظع كولم ةتس رصعلا كلذ يف مكحلا ىلع

 مهراثآو مهشوقن ركذ انيفوتسا دقو (.م.ق هاا/-١١٠1 -) يئبسلا ميوقتلل

 هةضاقكلا اذه يف رصعلا كلذب صاخلا لصفلا يف مهدوهع خيراتو قئاثوو

 : يلي امك مهبيترتو

 بقل رصع يف ةعبابتلا أبس كولم ايجولونورك
 (تماهتو ًادوط مهبارعأو تناميو تومرضحو نادير يذو أبس كلم»

 روثعملا شوقنلا

 هدهع نم اهيلع

 زئامكر 504 ناشقتلا| /يفيس 60١-81 نمأ برك يب نب نامي احا
 هدير 055 وا .م .ق 115-1561

 ينيراج هال و .مق 30 دعسأ

 دوس ناتعسلا ح5 /يئبس 5١5 -544| فونب نلأ قرم

 م1

 7 ا و ا ناسح نب نميأ - وأ أرد

 1 لل
 ١ لاثمتو ىبلف 755١8 شقنلا|-65 / عبس 51 رعي اترك قلما +|

 يزنورب| .م.ق هال( ْ |

 شئارلا ثراحلا ذنم كولملا نم نوسمخلاو عساتلا وهو «ىمظعلا أبس ةعبابت
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 نرقلا نم ريخألا فصنلا يف .م.ق 0717 ماع ةميظعلا روصعلا كلت تهتنا دقو
 :ددليملا لبق نمدانملا

 ايس ةلودل سداسلا رصعلا

 نميلا قطانم يف تماق ىمظعلا ةعبابتلا أبس كولم ةلود روصع ءاهتنا دعب
 ةلودو يعم ةلوكو ءأبس براكم ةلود ىهو ةرصاعتم كلاممو لود سمخ

 70000 ةلودو «نابتق ةلودو (تاسفأ

 ةماعزب أبس ةكلمم ىلإ أبس براكم ةلود تلوحت .م.ق 555 ماع يف مث
 يف (رصنلا شقن) مساب روهشملا هشقن لجسي يذلا (أابس كلم راتو لإ برك»

 تومرضح ىلإ فوجلاو نارجن نم اهقطانمو كلامملا كلت حايتجاب ماق هنأ حاورص
 ءاول تحت دالبلا ديحوتو ءرمحألا رحبلا لحاسو رفاعملا ىلإ نيبأو ناحيب نمو

 كولملا نم وهو (أبس كلم) بقل شوقنلا ىف (راتو لإ برك) لمح دقو .(ًأبس)
 لإ ترك سرا فا ةكياوبلا نوهيف وبلا هديك دقو: يومدلا لك لسن هيكس مزال ةعئابتلا
 ةثعبلا ةسارد ىف ءاج كلذكو («داليملا لبق سماخلا نرقلا فصتنم ىف أبس كلم راتو

 دهع يف اهريمعتو لتك راوسأ ءانب متا هنأ فوجلاب (لتك) ةنيدم راثآل ةيسنرفلا ةيرثألا
 . ؛داليملا لبق سماخلا نرقلاب أبس كلم راتو لإ برك

 : مه ةعبابت كولم ةثالث هذه أبس ةكلمم شرع ىلع عباتت دقو
 مقرو -أ-179145 مقر) نيدنسملا نيشقنلا بحاص ءأبس كلم راتو لإ برك ١

 . حاورص يف (16685 - ب "65

 نع حاورص يف شقن هلو .أبس كلم راتو لإ برك نب أبس كلم نيب لإ عدي - ؟

 . بئارضلاو ضرألل نوناق نسب همايق

 .أبس كلم راتو لإ برك نب أبس كلم نيب لإ عدي نب أبس كلم برك يناه
 . بئارضلاو ضرألا نوناقب مازتلالا نع حاورص يف ريبك شقن هلو

 ءاهز اهرصع ناكو كلت ةيناثلا أبس ةكلمم تككفت ةثالثلا كولملا كئلوأ دعبو

 نم ًاءزج اهنم لك مكحي ةرصاعتم لود سمخ ىدحإ أبس تراضصو .. ةئش نينامثك

 لثي اهتمصاعو نيعم ةكلممو «برأم اهتمصاعو أبس براكم ةلود يهو نميلا
 ناسوأ ةكلممو عنمت ةنيدم اهتمصاعو ةيريمحلا نابتق ةكلممو «فوجلا يف وانرقو

 ينب ةلود كلذكو «ةوبش اهتمصاعو تومرضح ةلودو (نامعن) اهتمصاعو ةيريمحلا



 ١4 ريمجو أبس روصع يف نيعبسلا ةعبابتلا نميلا كولم ىلإ لخدم : سماخلا لصفلا 149

 ةئام نم رثكأ دوهع نمو ءامسأب شوقن ىلع روثعلا مت 5 لقو «ةيريمحلا رهاعم

 كلتل ناك مهمكح نأل ةقيا ا وسسل يكل ةابلا لوذنلا كلن اويكح كلم
 كلت شوقنو خيرات ركذ انيفوتسا دقو :منحبلا لكل نيكلو اهقطانمو لودلا

 اهرصع ىهتناو ةطيسولا ةميدقلا ةينميلا لودلاب صاخلا لصفلا يف كلامملا
 0 لا ةلود مايقب دالبلا تدحوت مث ةيوق ةيريمح ةكلمم مايقب

 . يداليملا ثلاثلا نرقلا يف

- 

 اسداسا

 ةعيايبتلا ردمِح كولم ةلود روصع

 ةلودلا تماق (ةيداليم ؟5/!7 ماع قفاوملا) يريمحلا ميوقتلل 7/8٠١ ماع يف

 نيرحبلاو ةريزجلا لامش ىلإ اهذوفن دتماو نميلا ءاجرأ لك ديحوتب ةيريمحلا

 هر ل ل ما 00 مبا تايم هدايا

 وتلا جرو دلع اد د عير كاش ةماحر ةلردلا هان عئاقو هيف لجسو

 عا 0 وهو شقنلا هب خرؤملا ماعلا نإ تك يدعم) هديمحو (يلوخو

 . (ةيداليم ١206 قفاوملا) يريمحلا ميوقتلل

 هيفو نيْعُر وذ ِبوُْنُم نب لالك دبع كلملا ةيريمحلا ةلودلا ةسائر ىلوت مث
 :يريمحلا ناوشن لاق

 حاسملا رهاطلا حيسملا نيد ىلع يضاملا لالُك دبع َنيأ ْمأ

 هنأو (ريمح كلم) بقلب ةينامورلا رداصملا هتركذ دقو [7 /2 5ص ] «ةينارصنلاب

 ثاالث عاثبب ماقو ةيحيسملا ةنايدلا قانتعاب ريمح كلم عانقإ يف سوليفويث حجمو

 مث هتافو ىتح ريمح كلم لالك دبع مكح دقو .«رافظ ةنيدم يف اهادحإ سئانك

 ءاغزرلا (لذلك يعن ني ذك رم نياتجيلو) هييتحي تا (لالك ديكور .نترع)اهنبا مك
 .(م458 قفاوملا) يريمحلا ميوقتلل

 نم شقن ىلع روثعلا مت 7 لقو (ناميغ يذ نب ناسح عّبت) مكحلا ىلوت مث

 ه1 2000 (يداليم :55) يريمحلا ميوقتلل 05١ ماعب خرؤم هدهع

 مث (01 517 06 < /يريمح هالك ل 00 نر ناسح مكح دقو .(نابور
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 /يريمح 097 0 ا/7) ةنس نيرشع ناسح نب دعسأ عّبُت هنبا هدعب مكح

 : يشرُقلا مناغ نب ةفيذح لاق هيفو يناثلا دعسأ وهو (م87717/ +61

 رصنلاب نطاوملا كلت ىفّديؤي ٌةجح نيرشع سانلا داق دعسأو

 شوقن ةثالث ىلع روثعلا متو نيئس ثالث (ندج وذ مخري ةعيحل) مكح مث

 مث .زئامكر 5١5 و 51١7 مقر ناشقنلاو (1.8. )٠١١ مقر شقنلا يه هذهع نم

 0 و روم 23 مانعا لوك ليي ل ركع

 055 مالي روب فرصا نم شفتو حلما نر قرح نصدر ١ 15 مقر شقنلا

 515 نم (لمكي ليبحرش نب عوشأ عفيمس) مكح مث (ةيداليم )581١ يريمح

 هدهع نم قبني 5! مقر شقنلا ىلع روثعلا متو (م500-015) يريمح 4

 .(م١01) يريمح 5170 ماعب خرؤم وهو

 - 015) يريمح 57٠ 541١ ماع نم (ساون وذ /راسأ فسوي) مكح مث

 ماعب خرؤملا(ماج ٠١ 7/4) مقر شقنلا وه هدهع نم شقن ىلع روثعلا متو 0

 هلو (ريمح كلم عفيمس) مكحلا ىلوت مث .(م8١0 ماع قفاوملا) يريمح رفا

 ماع قفاوملا) يريمح 14٠ ماعب خرؤم انق ءانيمب بارغلا نصح عقوم يف شقن
 هدهع ىهتناو (ريمح كلم سوفيمس) ظفلب ةينامورلا رداصملا هتركذ دقو 0(

 نب فيس هيلع ىضق يذلاو م0“ ماع نامورلا نم موعدملا يموسكألا وزغلاب
 نب بلطملا دبع هيلإ دفوف 2«م517 ماع دالبلاو ةلودلا ةدحو داعأو نزي يذ

 : تلّصلا يبأ نب ةيمأ لاق هيفو «برعلا ءارعشو دوفوو مشاه
 الالحيم كنم راد نادمُع سأر يف ًاقفترم ٌجاتلا كيلع ًائينه ُبرشاف

 كلم مث ءةنس نيرشع نزي يذ نب فيس َكَلَّمو» :ينادمهلا نسحلا لاق
 ةنس نينامثو ىدحإو ةنس يفلأ اوكلم ام عيمج - نوكي يعم كالا نرش نوكأ

 5 («شئارلا لبق اوكلم ام ىوس

 نيذلاو «ءنزي يذ نبا ىلإ شئارلا ثراحلا نم ةعبابتلا كولملا مه كئلوأف

 ا ا ا

 حافلا ربكعلا لدم يبطنا يف نا د

 يف لقتنن ةديلتلا ةيراضحلا مهروصعو مهدوهع نعو مهنع نيقيلا أبنلا ىلإو
 . ةيلاتلا لوصفلا



 سداسلا اصفل | دهس

 مدقألا رصعلا ةعبابت خيرات

 ةعبابتلا أابس كولمل لوألا رصعلاو

 © ٠.١540

 ايس ةعيابت ةلودل مدقآألا رصعلا كولم

 ةعبابتلا كولملا لوأ . . شئارلا ثراحلا-١
 (.م.ق1487-.م.3ق1470)

 نب راوصلا ىنب نم أبس كلم ددش ىلإ نب شئارلا ثراحلا كلملا وه

 نب ريهز نب بيرع نب نطق نب ناديج نب ثوغلا نب لئاو نب سمش دبع
 .ناطحق نب برعي نب بجشي نب أبس نب ريمح نب عسيمهلا

 ثراحلا نيخرؤملا نم قافتاب ةعبابتلا كولم لوأ» :ةودلح نبا لاق
 ناكو ان نست ناكر: م: ءاطعلاب نماتلا نقاز هئآل .نكئارلا ئتش امنإو: «عتتاولا
 ا سلا لاق اميف انهؤم

 بسن يف اوفلتخاو نوخرؤملا مسقنا دقو :شئارلا بسن يف فالخلا ببس
 مهقافتا دعب هبسن يف سانلا فلتخاو» : :نودلخ نبا لاق ةعبابتلا لوأ - شئارلا

 نب بيِرَع نب نطق نب ناديج نب ثوغلا نب لئاو نب سمش دبع دلو نم هنأ ىلع
 أبس ىلإ هبسن يف لوقي قاحسإ نباف . .ريمح نب عسيمهلا نب نميأ نب ريهز

 . يفيص نب يدع نب نب ثراحلا ! نسمش دبع نب مش نب ةيواعم نبا رغصالا

 نب ثراحلا وه :يليهسلا لاقو . يفيص نب سيق نب ثراحلا :لوقي يبلكلا نباو
 نب راوصلا نب مدقي يذ نب ورمع نب طاطلملا نب هدس يذ نب لامه

 ركذو .سمش دبع نبا وه (رغصألا) أبس دج مشجو . لئاو نب سمش دبع

 .ورمع نب طاطلملا نب ددش نب ثراحلا وه :لاق ةيرش نب ديبع نع يدوعسملا
 يف ةعبابتلا كلُم تيبو :لاق ةرمف ثراحلا بسن يف هبسن فلتخاف يربطلا امأو

 .8ا/ 45ص - حرفلا نيسح دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلأ )١(

 6٠١أ
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 وه ددش يذ نب ثراحلاو :رخآ عضوم ىف لاقو ءّْرَم امك هبسنو رغصألا أبس

 نب دمحم وبأ برطضا كلذكو .ددش ىلإ نبا هلعجف ةعبابتلا كولملا دج شئارلا

 . '”«رغصألا أبس ىلإ ةرمو طاطلملا ىلإ ةرم ؛ةرهمجلا يف هبسن يف مزح

 :شئارلا بسن يف نيلوق دوجو يف فالخلا صخلتيو

 ينادمهلا دمحأ نب نسحلا مهنيب نيخرؤملا نم قيرف دكؤي :لوألا لوقلا
 ينب نم شئارلا ثراحلا نأ يليهسلاو يمهرجلا ةيرش نب ديبعو ليلكإلا بحاص
 تراشلا وهو .هعلالتن' نم ةفئاتلا ةاودإ لقاو ني سمتش يع" وب ناويعلا
 نب راوصلا نب مدقي يذ نب ورمع نب طاطلملا نب ددش يلإ نب شئارلا
 ٠ - لئاو نب سمش دبع

 ديعس نب ناوشن مهنيب نمو نيخرؤملا نم يناثلا قيرفلا دكؤي امنيب : يناثلا لوقلا
 وه شئارلا نأ ينادمهلا نسحلا نب دمحمو قاحسإ نباو يبلكلا نباو يريمحلا

 نب بعك نب رغصألا أبس نب رغصألا ريمح نب يفيص نب سيق نب ددس نب شئارلا
 . لئاو نب سمش دبع نب مشج نب ةيواعم نب سيق نب ورمع نب روهمجلا ديز نب لهس

 ىنب نم هنأب  (ددّش ىلإ نب شئارلا ثراحلا» ليلكإلا ىف ىنادمهلا ركذ دقو
 نب همس دلو ةفلاخ دق اتا دمملا لوف الهدا: قازشن نايك لاقق داوعلا
 يف هيلع لّوعملا حيحصلاو .ةغمادلا هتديصق ريسفت يف ينادمهلا دمحأ نب نسحلا
 نم باسبلا رثكأو .رغصألا ريمح نب يفيص نب سيق دلو نم هنأ شئارلا بسن
 لاق .رغصألا ريمح نب يفيص نب سيق نب ددس نب شئارلا وه :لوقت ريمح
 :هللا همحر ديعس نب ناوشن

5 . 

7 

 ٌريمحامرغصألاريمح نم مهروهمج شئارلا دلو نم
 رهشأ لب سسمشلاك ٌعَبُتو مهيح ةيعرتاسلاا انينااو

 ربها هرييصت يف هللاو هةتريكبم راوصلادلو نم

 ُربشخملاو لئاسلاهظفحي هتلقامريغلوقلعمساف

 رْغصًالريمحهذجو عّبتوبأ ّيفيص نباسيق
 رخفملاو ددؤسلا ىهتنا ثيح ىدسلا 2 وون يفي روح

 رصنعلاوعرفلاهنتم باطدق ةحود نم راوصلاونتبومه

 رمقت ويف هيف هيسبلا .ةينلاب اهلابفعغأ ترن دق

 .59/ - 55ص  حرفلا نيسح دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا 2230
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 رهوجلا كلذ لضافتيومل كحاورهوج وهنم لكلاو

 '"(ركنتسم لطابلاب لوقلاو ٌنسحتسُم قحلالوق نكل
 ا ب ومما ولو ب سب

 شئارلا عّبُت مساب امهنم لك يّمُس نيميظع نيكلم دوجو ىلإ دوعي شئارلا بسن
 :امهو

 نب راوصلا ينب نم وهو أبس كلم ددش يلإ نب شئارلا ثراحلا ١
 ركذ دقو .ةعبابتلا نميلا كولم لوأو مدقأ وهو «لئاو نب سمش دبع
 ذنم نميلا كولم نع هلوقب شئارلا ثراحلا نمز ليلكإلا بحاص ينادمهلا
 نينامثو ىدحإو ةنس يفلأ اوكلم ام عيمج نوكي» :نزي يذ نبا ىلإ شئارلا

 ةرركسلا ةدملا تايحير تل ل شئارلا نم ةنس
 يف هدهع ناكو .م.ق رشع سماخلا نرقلا يف شئارلا ثراحلا نمز نوكي

 ةتس هدعب عباتت مث ءةنس 8 مكح ثيح (.م.ق )١15410 ١4157 ةرتفلا

 ءرمش نب يفيص ءرّمش نب نينرقلا وذ بعصلا «دئارلا رمش :مهو كولم
 كلذو «يفيص نب سيق «رغصألا ريمح نب يفيص :؛نادير وذ رغصألا ريمح
 .م.ق ١77١ ةنس يلاوح ىلإ

 يذ رغصألا ريمح نب يفيص نب سيق نب شاير وذ ناراب يناثلا شئارلا كلملا - ؟
 دقو .لئاو نب سمش دبع نب مشُج ينب نم وهو ءرغصألا أبس نب نادير

 يي ا تا عيا
 شئارلا نإ :ةيرش نبا لاقو .نودلخ نباو يبلكلا نبا ركذ كلذكو
 ل ."”ىسوم يبنلا دهعل ناك يفيص نب سيق
 شاير وذ ناراب يناثلا شئارلا ناكو .ًابيرقت (.م.ق )١770 ١١8٠ ةرتفلا
 :هلوقب يريمحلا ناوشن هانع يذلا وهو «ةعبابتلا ءامظع نم

 رجعنا لج سمسشلاب خبتو عبث نعلئاسلااهيأ اي
 ةغصألاريمحهذجو «عَيتوبأ يفيص نباٌس يق

 شئارلا دهع ماوعأ لوأ ةقحاللا روصعلا يف ةعبابتلا ايس كولسدختا لق

 روثعملا ةعبابتلا أبس كولم شوقن هب ةخرؤملا يئبسلا ميوقتلل ةيادب شاير يذ ناراب

 )١( الإكليل  ينادمهلا دمحأ نب نسحلا - ص١١١ ج١.

 ينادمهلا نسحلا  ةغمادلا حرش (؟) - ص4١ 5.
 )( .16ض - يريمحلا ناوشن ةديصق حرش  ةعماجلا ةريسلا
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 ميوقتلا كلذ يف لوألا ماعلا قفاويو «برأمب سيقلب مرحمو ناراب دبعم يف اهيلع
 دقو شاير يذ ناراب شئارلا مكح ماوعأ لوأ وهو .م.ق ١١5١ ةنس يئبسلا

 وذ :مهو كولم ةثالث هدعب عباتت مث (.م.ق )1١770- ١١80 ةنس نيعبرأ مكح

 ىلإ كلذو ءرانم يذ نب سيقيرفإ «رانم يذ نب راعذألا وذ «شئارلا نب رانملا
 يناثلا رصعلا كولم مهيلي مث (.م.ق )٠١٠١ يعبسلا ميوقتلل ٠٠١ ةنس يلاوح
 شئارلا لآ نم مهبلغأو (نادير وذو أبس كلم) بقل مهشوقن يف نولمحي نيذلا

 :يريمحلا ناوشن لاق كلذل «يناثلا

 ٌريمحام هرغصألاريمحْئنِم مهروهمج شئارلادلوْئِم
 نسحلا راشأ دقو .(رغصألا أبس ىف ةعبابتلا كولملا تيبو) : يربطلا لاقو

 ةغمادلا هتديصق يف شئارلا مساب نيكلم دوجو ىلإ ليلكإلا بحاص ينادمهلا
 :لاق ثيح

 انيك نأل دالبلا بفعط ندعو. . «نقعز قذو «تاحتتك اولا اكسو

 . شئارلا بسن يف لئاوألا ةيكرؤملا فالاتخا ببس وه كلذف

 : (لوألا عّبث) شئارلا ثراحلا دهع ءابنأ

 نب راوضلا ليلس  أبس كلم -ةدش ىلإ نب شئارلا ثراحلا ناك دقل

 برأم ضرأ لمشي يذلا يبرغلا مسقلا وه نميلا نم مسقل اكلم ءسمش دبع
 نم يقرشلا مسقلا مكحي ناك امنيب ءرمحألا رحبلا ىلإ دامعلا تاذ مرإو ءاعنصو

 .سمش دبع نب مشُج ينب نم كولم نامع رافظو رحشلاو تومرضح ىلإ نميلا
 . (سمش دبع نب مشج نب سيق نب ورمع نب ناسح) مهنم ينادمهلا ركذ دقو

 ةتف اهو تققحتت هالبلاو ةلودلا ةدهتت نآل عبث نقتازلا :كزاجلا نمش قو

 تما اذإظل اه كلدلا ىجست الوسن اب ةيقيزادلا يدردمتلا تناك كح
 .«سمش دبع نب مشج ونب هعبت اذإو .ءفدصلاو فلسلاو رحشلاو تومرضح
 تومرضح قطانمو لكئابق هتماعزب ةدحولل تباجتسا شئارلا ثراحلا نإف ىلاتلابو

 ديز) ةماعزب - سمش دبع نب مشج ونب هئاول تحت ىوضناو نميلا قراشمو

 نميلا ءاجرأ لك تدحوتف  (سمش دبع نب مشج نب سيق نب ورمع نب روهمجلا
 .م.ق ١41١ ةنس يلاوح كلذ ناكو .(عّبُت) هل ليقو شئارلا ثراحلا ةماعزب

 «شئارلا ثراحلا عّبُت دي ىلع ةيديحوت ةينيد ةديقع روهظب كلذ نرتقا دقو
 شئارلا ثراحلا عَبُت ناك) :مهلوقب لئاوألا برعلا نوخرؤملا هيلإ راشأ ام وهو
 ناكو ًاعّبُت ىّمسُي ناكو» شئارلا ثراحلا نع نودلخ نبا لوق فلس دقو .(ًانمؤم



 1١868 0 ةعبابتلا أبس كولمل لوألا رصعلاو مدقألا رصعلا ةعبابت خيرات :سداسلا لصفلا 0-225
 عّبَت) هديفحو (دئازلا رمش عّبت) هنبا ناك كلذكو ؛«يليهسلا لاق ابق نعوم

 .ًائنمّوم (رّمش نب نيئرقلا وذ بعصلا

 : ةينيدلا دئاقعلا نع ىلي ام نميلاب نمزلا كلذ راثآ يف ثحبلا نم نيبتيو

 ديدعلا ةدابعو ؛ةهلآلا ددعتب داقتعالا - شئارلا دهع لبق  نميلا دوسي ناك دقل -
 مساب ترهتشا يتلا ةباتكلاب ةبوتكم ةينمي ةيرثأ عطق ةدع ىلع روثعلا مت دقو «ةهلآلا نم

 لبق ةينوعرفلا رصم يف امك نميلا يف ةسدقملا ةينيدلا ةباتكلا يه تناكو ةيفيلغوريهلا

 لراك) يناملألا ملاعلا ةينميلا ةيفيلغوريهلا ةيرث رثألا عطقلا كلت رشن دقو .دنسملا ةباتك
 باتك يف كلذكو , 300197 ةنس رداصلا امهباتك يف (نامسياو) هليمزو (سنجتار

 اهيلع ارثع دقو . '"'يناملأب غروبماه يف م1565 ماع رداصلا (سنجتار لراك)
 ملاع اهارتشا وأ اهيلع رثع ةيرثأ عطق ةدع كلذكو .نميلا ىلإ ةيرثأ ةلحر يف اهايرتشاو
 دوعيو ”""هباتك يف اهرشنو نميلا ىلإ ةيرثألا هتلحر يف يرخف دمحأ .د يرصملا راثآلا

 رشع سماخلا نرقلاو رشع سداسلا نرقلا نم ةرتفلا ىلإ ةينميلا ةيرثألا عطقلا كلت نمز
 : اهنمو . م. ق رشع يناثلا نرقلا ةياهن ىلإ .م.ق

 (سيروح) هلإلا زمرو رقصلا اهيلع توحنم قرزألا سنايفلا نم ةيرثأ ةعطق ١
 . "؟”ءاعنص يف اهيلع روثعلا مت
 . ””ةديدحلا نم هؤارش مت (روحلا) هلإلا مساب د

 .(سيبونأ) هلإلا مساب قرزألا سنايفلا نم نارعج
 . (نيقرشملا ديس يتخأ روح عر) هلإلا مساب قرزألا سنايفلا نم نارعج - 5

 . (نيضرألا شورع ديس عر نومأ) اهيلع بوتكم ةيرثأ ةعطق -
 رصم كلم ثلاثلا سمتوحت) ركذت اهنأ يرخف دمحأ .د لاق ةيرثأ ةعطق - "

 .(.م.ق ١15١51-74

 امك نميلا ىف ةدئاس اهتدابع تناك يتلا ةهلآلا ددعت ىلع راثآلا كلت لدتو

 رصاع (.م.ق ١558-١5١5 ةنس رصم كلم ثلاثلا سمتوحت) نأو ءرصم يف
 ١ 577 دئارلا رمش عِبُت) هنباو (.م.ق ١5737١57٠١ أبس كلم شئارلا ثراحلا)

 .(.م.ق -١518

 7مدواهعدتمطع ةط[عطسمتل - 0011 ههنطز همك لع ال. ؟؟/كدددق. 1933 : باتك )١(

 . هم 815104 - فطتم 2417517151315. ةآةططا1128. 1955. 2. 215 - 217 : باتك (؟)

 .1948 - يرخف دمحأ .د .نميلا يف ةيرثأ ةلحر ()
 رداصملا نع .م15417/ ةنسلا ١ ددعلا  ليلكإلا ةلجم  تاكرب نويعلا وبأ :ذ: ةيرثأ ةعارد (4)

 .ةروكذملا
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 ةليقع شئارلا دهع دنم ةيبرعلا ةريزجلاو نميلا يف تداسو ترهظ دقو

 + اعيو ةقادللا هود ديحولا دحاولا هلإلا هرابتعاب (سمشلا هلإ) ةدابع يه ةيديحوت

 هلإلا) لاقيو (سمشلا هلإ) مسا وهو (سيا) مسالا شوقنلا يف هئامسأ نم ناكو

 وأ (قفألا نم جرخي سمشلا صرق) وه يديحوتلا نيدلا كلذ زمر ناكو .(سمشلا
 يف اهيلع روثعملا ةيفيلغوريهلا ةينميلا راثآلا لمشتو .(لاله عم سمشلا صرق)

 قطنت ةيرثأ عطق ةدع يرخف دمحأو نامسياوو سنجتار لراك اهرشن يتلاو نميلا

 يهو (.م.ق )١56٠  ١١٠١ ةرتفلا ىلإ اهنمز دوعيو يديحوتلا نيدلا كلذب

 .رصمب ةنرامعلا راثآ يف امك .قفألا نم جرخي وهو سمشلا صرق هيلع نارعج ١
 راثآ يف امك  سيإ هلإلا زمر - سمشلا صرقو رقصلا ةروص هيلع نارعج - ؟

 :ةنزامعلا

 هجولا ىلعو «سمشلا صرق هولعي رقصلل مسر اهيهجو دحأ ىلع ةيرثأ ةعطق - ١"

 ىنعمو .(ضرألا كولم كلم سيفنمأ) ةرابعو ءًاكلم لثمُي مسر رخآلا

 شيارلا كلملل ينيدلا بقللا وه كلذ ناكو .(سيإ) هلإلاب نمؤملا (سيفنمأ)

 .(.م.ق ١57١ - ١١8١ شاير وذ ناراب) يناثلا

 يذ ناراب:ننئيارلا ني.رانهؤذ-ًابلاغد وهو (ثلاثلا سيفنمأ) كلملا مساب نا رعج -

 .م . ق رشع يناثلا نرقلا ىلإ دوعيو «برأم يف هيلع روثعلا مت دقو ءسشاير

 شئارلا ثراحلا عّبُت نأ ىلع يداملا ليلدلا شوقنلاو راثآلا كلت انيطعتو
 هلإلا - (سمشلا هلإ) ةدابع وه ّيديحوت نيد هدهع يف داسو رهظ ءًانمؤم ناك

 هديفح مث دئارلا رمش كلملا هنبا مث شئارلا ثراحلا مهو رصعلا كلذل ءامظعلا

 روشأو ماشلاو رصم ىلإ نميلا نم نيدلا هتللذد ىشتنا لقو .نيترقلا وذ بعصلا

 .ديلتلا يراضحلا نمزلا كلذ يف لبابو

 : ثلاثلا سمتوحتو شكئارلا ثراحلا دهع يف رصمو نميلا نيب تاقالعلا شوقن

 (سيإ رتنات - تنوي دالب) نميلا نوّمسي ةتعارفلا نييرصملا ءامدق ناك

 نويعلا ؤنأ يد :ئصقتسا دقو سمشلا هلإ ت نسإ لالا ىفرأ (نيسا رثنات) تعفو
 دكأ ةسارد يف نميلا عم تاقالعلا نع ةينوعرفلا ةيرصملا شوقنلاو راثآلا تاكرب

 علا ةريزجلا بولئج تنوب دالبب دصقي ميدقلا يرصملا ناك)» * هثأ اهيف

 - ديدجلا نميلا ةلجم . تاكرب نويعلا وبأ .د  ةميدقلا ةينميلاو ةيرصملا رداصملا نيب تنوب ()

 .م19/5 رياربف ١8 ةنسلا 7 ددعلا



 ١ ما/ ةعبابتلا أبس كولمل لوألا رصعلاو مدقألا رصعلا ةعبابت خيرات : سداسلا لصفلا 157

 سمتوحت دهع ذنمو يف ًاماه ًأاروطت رصمو نميلا نيب تاقالعلا تدهش دقو

 تراخلا ريماجم وصوب © 2 َْف )1١5548- ١5١5 ةينوعرفلا رصم كلم ثلاثلا

 كولم يناث - دئارلا رمش : عَبُت) هنباو (.م.ق 11-١57335 ) ةعبابتلا لوأ شئارلا

 نينرقلا وذ بعصلا هديفح دهع لئاوأ ىلإ (.م.ق )5”١57 ١51١8 ةعبابتلا

 نع راثآو شوقن ىلع رصم يف روثعلا مت دقو .(.م.ق 1500-60
 : يهو رصعلا كلذ يف نميلا عم تاقالعلا

 ساس ا ب يي يف

 ىلإ ةثعب لمبرأ هنأ سمتوحت مكح نم ةرشاعلا ةنسلاب خرؤم شقن لجيل ١-

 («نومآ هلإلا دبعمل ج جنتارلاو روخبلا تبلج تنوب دالب نميلا

 نم ريبك دفو لوصو  سمتوحت ريزو  (عريمخر) ريزولل شقن لجسي - ؟

 اياده اورضحأو - سيإرتنات  تنوب دالب ءامظعل مالسب لوصولا متا
04 

 ةبيط ةنيدمب سمتوحت كلملا ىلإ دفولا هجوت دقو 12سمتوحت كلملل

 كلملاةوعد اهمهأ نإ لوقلا نكمي ةماه رومأ ىف هعم ثحابتو

 اهلوخدب حامسلاو سمشلا هلإ ةدابع ةديقع ديحوتلا نيد ىلإ سمتوحت

 . رصم ىلإ

 تاسارد ررقتو ءرصم ىلإ سمشلا هلإ ةدابع لوخد موسرلاو شوقنلا لجست -

 كلت زمر مسرب رمأ نم لوأ ثلاثلا سمتوحت ناك» :هنأ ةميدقلا رصم خيرات
 «نومآ يرصملا هلإلا ةدابع لقعم تناك يتلا ةبيط ةنيدم يف ةنايدلا

 ريزولا هبتك (.م.ق 1405-١757 رصم كلم بتوحنمأ) دهع نم شقن 4

 دفو لابقتساو لوصو لجسي ءانيسب مداخلا طيبارس عقوم يف (بتح كيوس)
 فللذوا ." ؟نترحتما دهم نم 5 هيلا فاد سيارتنا نعبلا ةامظع نين
 نيب ام ةرتفلا يف شئارلا ثراحلا نب رمش نب نينرقلا وذ بعصلا دهع يف

 ةيمسرلا ةنايدلا سمشلا هلإ ةدابع تحبصأ دقو .م.ق 1١5414- ١6٠ ةنس

 .:ديدجلا ةدنلا ةلجتمب تاكرب ةويعلا ىبأ دن ةميدقلا ةينميلاو ةيوصملا رداضتلا نيب كتوي 0
 . م1547 رياربف ١8 ةئسلا 1 ددعلا

 78٠. 1/7 ص - روفصع نسحملا وبأ .د  ميدقلا ىندألا قرشلا خيرات ملاعم 7
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 شئارلا ثراحلا تاحوتف أبن

 قراشملاو (كرتلا) نييثحلا دالبو سرافو روشآو لبابل
 داق  ةعبابتلا لوأ - شئارلا ثراحلا نأ لئاوألا برعلا نوخرؤملا ركذ دقو

 سرافو روشآو لباب ىلإ ةيبرعلا اهتريزجو نميلا نم ةعساو تاوزغو تاحوتف
 يف ينادمهلا دمحأ نب نسحلا لاق .قراشملا نم اهريغو كرتلا دالبو ماشلاو

 ماشلاو لباب ضرأو دنسلاو دنهلا هشويج تحتتفا شئارلا ثراحلا نإ» :ليلكإلا

 . '"!علطت ُتيح نم شعن تانب تحت غلب نأ ىلإ قرشملاو
 وزغلاو ريسملا ةبهأ ىف شئارلا ثراحلا ذخأ» :هنأ ةعماجلا ةريسلا ىف ءاجو

 ذيدقا املف هل ةتفموتسا نت ثرحلا ةريزج كرعو. «سالشلاو ليخلا ذاخقاينمأو
 كولم نم اياده هتتأو يحاونلا ءاسؤرو نادلبلا كولم هتفاخ هناطلس العو هكلم

 انادي نسرفلا كولف هخآ رهتق ردم هناثكو لبان كلغ سو. ةانآو زي ةرخاف قكملا
 ثعب ام رثكأ ناكو ةعيفرلا ةينآلاو جابيدلاو ريرحلاو كسملاو رهاوجلا نم ةسيفن

 يف مهداسف هفّرعو «مهدالب يف هبغريل حالسلا نم مهتعتمأو كرتلا دالب نم هيلإ

 مهنم لباب نأو «ناجيبرذأب مهروهمج نإو «لباب لامعأ ىلإ مهطاسبناو «ضرألا
 وزغ ىلع كلذ دنع شئارلا عمجأف : ةّيرش نب ديبع لاق .فوخ ىلع ماشلاو

 ىلإ :ةيناثلاو «دنسلاو دنهلا دلب ىلإ ىلوألا :نيترم هرمع يف ازغ ناكو ءكرتلا
 سرفلا دالب ىلإ هيعدتسي هنأ رهشونم باتك يف ناكو .كرتلا دالبو ناسارخ-و لباب
 ام جرخ ىتح افلأ نيسمخو فلأ ةئام يف شئارلا ضهنف «كرتلا ىلع هرصنتسيو
 - ربكألا حانجلا اذ رَّمش ثعبو .لصوملاب لزنو - ةيتارفلا  ةريزجلاو قارعلا نيب
 ءمهيف ترثأ ةعقو مهيف عقوأف «ناجيبرذأ كرتلا ىلع لخد ىتح  لصوملا نم
 ىلإ بتكو .كرتلا دلب يف لغوأ ىتح مهّلف عبتو «ةيرذلا ىبسو «ةلتاقلا لتقف

 ءهعم ام لكب لصي نأ هرمأف «ىوتحاو حتف امب هربخي شئارلا ثراحلا كلملا

 . 71/1 لإ ةنيداش هنا نلف ردت وو روقأ ةوماو

 : ةعبابتلا كولملا خيرات نع هتديصق يف يريمحلا ناوشن لاقو

 حانجج لك ناطحق نم شارْذإ ًاشئار ىّمسملا ُكِلملا ٌثراحلاو

 حالفلاو يدنجلا ىلع تضاف يلا سْرُفلا مئانغب مُهابحتو
 حابمَريغناكًامج ُكِلَم مهدالب حابتساف مجاعألا ازغو

 .8ج 9١7صض - ليلكإلا - ىنادمهلا دمحأ نب نسحلا )١(

 16 - ١5ص - يريمحلا ناوشن ةديصق حرش - ةعماجلا ةريسلا 000
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 ("”ساجوب ْمَهٌّرُش نم اورتسُي مل ًاسراف ْتْلَذَأ دق تناك ُكرلاو.
 ”7وارّصل يِموَتْنَي ٌحاَرًص اهيف ٍبِناقمب مهرازف ءهيلإ اوكّشف

 حاّيّصلادي يف ضرعتعيبلل مهنيباميف كرتلا ايابس اوكرت
 شئارلا تاحوتف نع برعلا نوخرؤملا هركذ ام ةحص ىلع نئارقلاو دهاوشلا

 ىندألا قرشلاو نيدفارلا دالب نع ةيشوقنلاو ةيراثآلا تاساردلا يف ثحبلابو
 : يلي ام انل نّيبت دقف نمزلا كلذ يف ميدقلا

 ةيتارفلا ةريزجلاو لباب دالب نأب لئاوألا برعلا نوخرؤملا هركذ ام باوص ١-
  تاساردلا يف مهو ا ل لا ا

 نم تسلا ةالجد لوضانألاو ةي ةينيمرأ يف مهتكلممو مهدالب تناكو «نويثحلا»
 اوطسبو ايروس يف ةيماسلا ةيرومألا بلح ةكلمم لالتحاو وزغب اوماقف
 دالب وزغ ىلع سرفلا نم موق ةدناسمب اوماقو ءروشآ ىلع مهذوفنو مهتدايس
 ناك يتلا ةيماسلا ةيرومألا لباب ةكلمم ىلع اوضقو .م.ق ١9945 ةنس لباب
 ةيسراف ةلود مكح تحت سرافو لباب دالب تتابف . .اهكولم مظعأ ي ىيارومح
 لصوملاو قارعلا لامشب ونوس نق تايكللدكو ,(كرتلا) نييثحلل ةعبات

 قطانمو بلح تتاب امئيب «نييثحلل نيعبات نييروشآ كولم - ةيتارفلا ةريزجلاو
 نادلب ىلع نييثحلا ةكلمم تنميهف «نييثحلا ذوفنو مكح تحت ماشلاو ايروس
 .اهرواج امو ةينيمرأو لوضانألا لمشت مهدالب تناكو ةريثك

 بونج نم نييمارآلا ةرجه» تاساردلا هيمست ام عقو .م.ق ١59٠ ةنس يف ١
 انضر لا رورسو وفا رلا فكان تلابحت م.ق +١49 ةئس ذنم ةييوحلا ةروزجلا
 لباب دالب ىلع اوراغأ نييمارآلا نإ» : يلي ام (ةيماسلا ممألا) باتك يف كلذ نع
 ىلإ روشآ نم اوقفدت مث «ةيوق ةمخض دادعأ يف اوناكو اهعيمج روشأآ دالب مث
 . '7«ةينيمرأ لابج اوغلب ىتح نوحتفيو نوزغي مهقيرط يف اولظو ءايروس

 مهتاوزغو نييمارآلا ةرجه ببس نع اضيأ ةيماسلا ممألا باتك يف ءاجو
 :هصن ىلي ام كلت

 ةريزجلا بونج ىربك ةلود مايق ىلإ عجري كلذ نأ حجرملا نم»
 .©"2«ةيبرعلا

 )١( حارصلاو .ةراغلل عمتجت ليخلا نم ةعامج :بنقم عمج «بناقملا .رتسلا :حاجولا :

 .ءيش لك نم صلاخلا
 هوم د وداقلا هع دبات بالا منال(
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 ثراحلا ةماعزب ىربك ةلود ةيبرعلا ةريزجلا بونج يف تماق دقف لعفلابو

 لئابقو شيج مه (نييمارآ) مساب تاساردلا مهركذت نيذلاو ءأبس كلم شئارلا

 نيباسنلاو نيخرؤملا دنع  ناطحق لئابق نأ نايبلا نع ينغو .نويناطحقلا نميلا

 ةليبق نم دوه َيبنلاو «مالسلا هيلع دوه يبنلا نبا ناطحق ينب نم  لئاوألا 1

 نإف ىلاتلابو . ؟ماس نب مرإ نب صوع نب داع ونب :داعو) 0 نبا لاق .

 .نويمارآ نويناطحقلاف (ماس نب مارآ) وهو ءماس نب مرإ ينب نم ناطحق 00

 شئارلا ثراحلا حاتجا نييمارآلا ناطحق لئابقد شويج نم ًافلأ نيسمخو ةثامبو

 - «لصوملاب لزنو ةيتارفلا ةريزجلاو قارعلا نيب ام جرخ ىتح» سرافو لباب دالب

 .- روشا دالبب يأ

 ءاج امك هنأ ذإ (كرتلا) نييثحلا دالبو ايروس ىلإ قالطنالا زكرم روشآ تناك - م

 يف اولظو ايروس ىلإ روشأ نم اوقفدتال نييمارآلا مع ةضايسلا ممألا باتك يف

 .217ةينيمرأ لابج اوغلب ىتح نوحتفيو نوزغي مهقيرط

 ماقأ شئارلا نأب لئاوألا برعلا نوخرؤملا هركذ ام عم كلذ قباطتيو

 لغد يح نييشلاب رايق ىكالا ماسلا ١ نمش فقير نواب -لصوملاب
 ضرأب شعن تانب تحت غلب نأ ىلإ كرتلا دلب يف لغوأو ناحيبرذأ كرتلا ىلع

 قرشلا خيرات تاسارد هيمست ام كلذ ىلع تبترت يتلا جئاتنلا نم ناكو . ةينيمرأ

 ١570 ةنس نيرهنلا دالب نم ءىجافملا نييثحلا باحسنا» :ميدقلا ىندألا
 عملا جيد واحتامو ًايعوط الو ًائجافم ًاباحسنا كلذ نكي ملو م.ق

 دحأ بتك دقو ءاهتاذ نييثحلا دالب ىلإ ايروسو روشآ نم دتما يذلا حايتجالاو

 وزغت ةيثحلا دالبلا تناك يلاوخلا مايألا يف» : يلي ام هيف ءاج ًاماه ًاصن نييثحلا

 ذختتاو ةيثحلا دالبلا ازغو اكس نم ودعلا ءاج مث ءاهدودح جراخ يتلا دالبلا

 .ًايلاغ (أبس) فيحصت يه اكسو - 12 ادودخ اسانين

 كلم مشيرأ) كلملا دهع نعو مساب موسرو حاولأ ىلع روشآ يف روثعلا مت - 4
 . ايروشآ أكلم نيدفارلا دالبو روشآ خيرات تاسارد هتربتعا دقو :(وترأ ايف

 دون نم ةيقرشلا ءازجألا ىف ةيراجت تانطوتسم نسمات تاساردلا تركذو

 رهظي يذلا هنبا هدعب مكح دقو .©06لوألا مشيرأ كلملا دهع يف لوضانألا

 )١( 5ص - رداقلا دبع دماح  ةيماسلا ممألا ٠١.

 )( .187ص - روفصع نسحملا وبأ .د  ميدقلا ىندألا قرشلا خيرات ملاعم
 ) )0رقاب هط .د  نيدفارلا ةراشح خيرات يف زجوملا - ضص58١.
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 00 يذ) بقلو ها هه ركل اكلم

 نيدفارلا 507 اوسيل ةثالثلا ءامظعلا كولملا كئلوأ نأ ىرنو

 لصألا يف مهنكلو «نيدفارلا دالبو روشآ ايلعلا مهتيكولم تلمش امنإو طقف

 هنباو «شئارلا كلملا وه (مشيرأ) كلملاف - (أبس كولم) يأ - (وترأ  أبس كولم)

 وذ) كلملا امهيلي مث (حانجلا وذ دئارلا رّمش) وه حانج اذ ًابوث يدتري يذلا
 رصعلا كلذ يف ةعبابتلا كولملا ثلاث (رّمش نب نينرقلا وذ عَبت) وهو (نينرقلا

 .ديلتلا

 شئارلا ثراحلا ةافو بن

 نأ» :ةعماجلا ةريسلا باكك ىفاءاجو لئاوألا برعلا نوخرؤملا ركذ دقو

 ىلإ عجر مث «مارحلا هللا تيب ىلإ مث , ماضل لإ لصوملا قع عجر شئارلا

 . قلي دمحم يباب نشلارلا وشو ةيرش نك دمع لاق نادي

 نادمغ ىلإ ًاعجار شئارلا ثراحلا َلَفَق» :ليلكإلا يف ينادمهلا لاقو
 ةلامأ نإ 40 لوقو هعصض رو هلو نلف ثنا م فوسلا هكرد اردت هيف فتم نلف
 لعجاف «هب مهالوأو هيف سانلا ةطساو تنأ دتحم يف هّرقأف كلُملا َكَلَوْخ

 .(ام مويل ةريشعلا عنطصاو ةدجن كل ناسحإلا ذختاو ارصان لدعلا

 .[9١8/5ص]

 سماخلا نرقلاب .م.ق ١577 ةنس يلاوح شئارلا ثراحلا ةافو تناكو

 .م.ق رشع

 وفا ادار اللا وا اوبال لحلو رّمَش دئارلا عّبت-"

 ًاضيأ هل لاقيو ةنيكألا حانجلا وذ رمش >كئاولا عب «ةعبابتلا كولملا يناث وه

 يفو ةلودلا سيسأت يف - شئارلا ثراحلا عب  هيبأ عم كرتش ذا دقو .(ربكألا عَبُت)

 نبا لاق ثيح «ةعبابتلا لوأ هنأب لوق دوجو ىلإ ىدأ امم ةيكولملاو مكحلا
 دهعل ناك «كولمألا رّمش رّيْمِح نم نميلا كّلَم ْنَم لوأ نإ ليقو» :نودلخ
 "”«ةقلامعلا اهنم جرخأو ءرافظ ىّتَبو «مالسلا هيلع ىسوم

 مكحلا يف كرتشا هنأ ىلإ دوعي ةعبابتلا كولملا لوأ هنأب لوقلا لصأو

 .١58ص ب رقاب هط . ل
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 تاوزغ بلغأ دئاق وه ناكو (.م.ق )١510 - ١5775 شئارلا عم ةيكولملاو

 ةيرش نب ديبع نع ناوشن ةديصق حرش يف ءاج دقف ءهيبأ دهع تاحوتفو
 نيب ام جرخ ىتح أفلأ نيسمخو فلأ ةئام يف شئارلا ضهن» :هنأ يمهرجلا

 لخد ىتح ازغف «ربكألا حانجلا اذ رمش ثعبو «لصوملا لزنو «ةريزجلاو قارعلا
 كلملا ىلإ بتكو «كرتلا دلب يف لغوأ ىتح مهلف عبتو «ناجيبرذأ كرتلا ىلع
 . 70. .لاومألا نم ىوتحا امو ىبسو حتف امب هربخي شئارلا

 )١510  هيبأ دهع يف هيبأ عم مكح هنأ كاردإل ساسألا كلذ انيطعيو
 يف ءاج دقو .م.ق ١5١14 ةنس يلاوح ىلإ هيبأ ةافو دعب مكح مث (.م.ق 1

 برعلا هب تبرضو ..ربكألا عّبت وه رمش كلملا» نأ ينادمهلل ليلكإلا باتك
 :ينادمهلا ركذو ."'”هكلُم مظعلو . .هايإ مهتبحمل ربكألا عّبُت هوّمسو لاثمألا
 ةديصق م يف ءاجو ("(دئارم يذ شئارلا ثراحلا نب نينرقلا وذ بعصلا»
 ()«ربكألا عَبُت دعب َكَلَم يذلا وهو دئارم يذ نب بعصلا نينرقلا وذ» :ناوشن
 .©ةدكلُم مظيل ربكألا يب ىمسُي يذلا وهو دئارلا كلملا» :ناوشن لاقو

 هباشت ببسب سبللا نم عقو ام بيوصت نمو صوصنلا كلت طبر نم نيبتيو
 وهو ربكألا عّبُت وه  ربكألا حانجلا اذ  رّمش كلملا نأ ؛باقلألا وأ ءامسألا
 ثراحلا نب دئارلا رمش نب بعصلا نينرقلا يذ دلاو  دئارم وذ  دتارلا كلملا

 : ةعبابتلا نع هتديصق يف ناوشن لاق هنعو .ش ندفارلا

 حاّسملاك ٌضرألاٌةورَيكلم ٌعِّبُت ٌجَّوتملا كلملا ٌدئارلاو
 حاربوةيرب يف نيصلل ئحتناو ٍقراشملا يف َنئادملا ّحتف

 ىحادةييخل نخيل جفت ىف هبىحدفهمْتَخَرِبعي قاذأف

 حازُتلا نم اًئَعاهب اوحضأ ًارشعَم َتَّبُتب ِنَمَي نِم لحأو
 حالكألوهجولاٌعيِقَش موي هب مهل ناك نيصلا لبق ُكرّملاو

 ربكألا ًاعَّبت ىمسُي يذلا وهو دئارلا كلملا اذه» :يريمحلا ناوشن لاق مث
 «لبابب نم ىلع مهلواطت نم هءاس ام كرتلا نع هاتأ . هتأطو ةدشو هكلُم مظعل
 ىلع مث ء ءىيط ّيلبج ىلع مث دجن ضرأ ىلع مهيلإ راسف :هفيراطأل مهلوانتو
 مهمزهف ناجيبرذأ دح يف مهيقلف ٠ شئارلا هكلسي يذلا قيرطلا وهو «نابتألا

 مث «سرافو ناسارخو لباب يف لاج مث «ىبسو مهنم رسأو مهيف لتقلا عرذأو

 )١( و 55ص - يريمحلا ناوشن ةديصق حرش - ةعماجلا ةريسلا ١١7 و 11١5.
 ) )0الإكليل  .1ج 1870و 7١7ص ب ىنادمهلا دمحأ نب نسحلا
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 اهب ماقأو «ربعي اهكلم لتقو لاومألا نم ناك ام ذخأو اهحتتفاف نيصلا وحن هجوت

 ىلا مث مد قويطبارع ا د ةطبار ًاميظع ًاشيج تبتلا يف فلخو ءِلَقَق مث ةّدم

 ةلبار اهيف كرت الإ مهريغو مجاعألا ضرأ نم هاوح امم ًاضرأ عدي ال ًانيمي
 ١١5[. - 5١١ص] .«نيصلا نم هعوجر نيح كلذو «لعفف .هموق نم ًاركسعو

 : دئارلا رمش عّبَت حوتف نع برعلا نوخرؤملا هركذام ةحص ىلع نئارقلاو لئالدلا

 هيبأ عم ناك روشآو سرافو لباب ضرأل دئارلا رّمش عّبُت حايتجاو ريسم نإ- ١
 (كرعلا) نييثحلا ذوفنو مكح ةلازإ كلذ ىلع بترت دقو شئارلا ثراحلا

 نم اهيف ةيركسع طباورو تايماحو ةيمارأ لئابق نيطوتو «ةهج نم ءاهنم
 نيرمألا عوقو ةرتفلا كلت تاسارد يف ثحبلا نم نيبتيو .ىرخأ ةهج

 ظفلب نييثحلا ذوفنو مكح لاوز نع تاساردلا ترّبع ثيح ءامهيلك
 رثآلا تاساردلا ثتركذو .«نيرهنلا دالب نم ءىجافملا نييثحلا باحسنال
 مهنأو (نييمارآلا ةرجه) ظفلب كلذ ىلع بترت يذلا يسايسلاو يناكسلا
 ىلإ روشآ نم اوقفدت مث ءاهعيمج روشآ دالبو لباب دالب ىلع اوراغأ»
 لإ جاري للا نأ عييرملا نبا . دنا ةيماستلا مكألا هياتك يقاداعو يروم

 نم يسيئرلا فدهلا ناك دقو .' '"«ةيبرعلا ةريزجلا بونج ىربك ةلود مايق

 طسبو ةيراجتلا قرطلاو حلاصملا نامضو ةيراجت تانطوتسم نيوكت وه كلذ
 لئاوألا برعلا نوخرؤملا ةيلإ رابشأ ام: لااخ نم كلوت مق دقو .اهيلع ةدايسلا

 مهريغو مجاعألا ضرأ نم هاوح امم ًاضرأ عدي مل» عّبُت كلملا نإ مهلوقب
 مساب تاساردلا مهركذت نيذلا مهو .(هموق نم ًاركسعو ةطبار اهيف كرت الإ

 ذنم ايروسو روشآو لباب دالب نم قطانمب اورقتسا دقو .(نييماسلا نييمارآلا)
 تاساردو حاولأ هيلع تلد ام ًاضيأ كلذب طبتريو .م.ق رشع سماخلا نرقلا

 تانطوتسمو تارمعتسم سس عوقوو نييثحلا دالب لخاد مدقتلا نع روشآ

 .«مشيرأ كلملا دهع يف لوضانألا دالب نم ةيقرشلا ءازجألا يف ةيراجت

 نيخرؤملا دنع دئارلا رّمش عبتو شئارلا ثراحلا ءابنأ يف يسيئرلا ثدحلا نإ - ١

 لئابقو ةوق نطوأو دنهلا دالب ىلإ ًايزاغ راس شئارلا نأ وه لئاوألا برعلا
 سرافو لباب نم ىضم دئارلا رمش عّبُت نأو .دنهلاو دنسلا ضرأب هموق نم

 تبتلا دالب يف هموق نم لئابقو ةوق نطوأو نيصلا وحن هجوت مث دنهلا ىلإ
 نب رفعي هعم راسو دنهلا ضرأ شئارلا لخد» :يريمحلا ناوشن لاق .نيصلاب

 ٠١. 5ص  رداقلا دبع دماح  ةيماسلا ممألا (0)
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 ضرأب ًافلأ رشع ينثا يف ارفعي شئارلا َفلَخ مث . .ةميظع ليخ يف ورمع
 ىلإ شئارلا داعو ءاهلثم ري مل ةئيدم ىنتباف كانه ةنيدم ءانبب هرمأو ءدنهلا

 . «ةميظعلا مئانغلاب نميلا

 «شاير يذ ناراب يناثلا شئارلا دهع يف ةيناث ةرم كلذ رركت دقو -

 ضرأ ىلإ يناثلا شئارلاو لوألا شئارلا ريسم نيب لئاوألا نوخرؤملا جمدف
 برعلا نيخرؤملا دنع نيتعقاولا ةحص عم ربخلاو مسالا هباشتل دنسلاو دنهلا
 نيصلا وحن دئارلا عّبُت هجوت.. ١» :يريمحلا ناوشن لاقو .- لئاوألا
 فلخو «ةدم اهب ماقأو (ربعي) اهكلم لتقو لاومألا نم ناك ام ذخأو اهحتتفاف

 ةيئاث ةره اضيأ كلذ رركت دقو: [14١١ض] 8: ةطئار اميظع اشيح تبعلا ىف

 ءربخلاو مسالا هباشتل امهنيب لئاوألا نوخرؤملا جمدف شعري رمش دهع يف
 ةزافم غلبو . .ربكألا عْبُت وه شعري رّمش عّبت» : ليلكإلا يف ينادمهلا لاقف
 ضرألا كلت اونكس «تبتلا لهأ الإ اهب هموق نم قبي ملو ؛«نيصلا ضرأ نم
 .[١8/51”ص] .«نآلا ىلإ

 ةيرشب تاجوم ثالث نيب اوجمد لئاوألا برعلا نيخرؤملا نأ كلذ ىدؤمو

 نرقلاب  دئارلا رمش عّبُتو شئارلا ثراحلا دهع يف اهلوأ ءدالبلا كلت ىلإ ةينامي
 يناثلا نرقلاب - شاير يذ ناراب شئارلا دهع يف اهيناثو - .م.ق رشع سماخلا

 .م.ق عساتلا نرقلاب معني رساي نب شعري رمش دهع يف اهئلاثو - .م.ق رشع
 انل تنيبت دقف «ةميدقلا روصعلاو دنسلاو دنهلا خيرات تاسارد يف ثحبلابو

 : ةيلاتلا نئارقلاو لئالدلا

 ةراقلا هبش نكست تناك» :هنأ تاراضحلاو بوعشلا خيرات باتك يف ءاج

 نويديفاردلا مهو دوسألا نوللا ىلإ اهنول ليمي ةميدق ةيئادب بوعش ةيدنهلا
 سفن لمحت دنهلا دالب نم قطانم يف ةيقابلا مهتلالس لازت امو 28735

 لئابق داليملا لبق رشع سماخلا نرقلا يف دنهلا ىلإ تءاج مث .ةميدقلا مهحمالم
 دنهلا ىلإ اوءاج دقو «طسوتملا رحبلا بوعش حمالمك مهحمالمو ءارمس مهترشب
 81121747 باجنبلا ةقطنم ىلإ دنهلل ةيبرغلا ةيلامشلا تارمملا لالخ نم ةازغك

 ةنيدم تناكو ناتسجارو ريمشكو روسيمو ساردمو باجنبلا يف اونطوتو اورشتناف
 مهناطلس اودطو املو . .دنهلا يف اهوسسأ يتلا ندملا لوأ «ارادوجنهوم»”عقوم
 لنم امبر) ًابونج نورشتني اوذخأ ةعساشلا جناجلاو دنسلا لوهس ىلع لامشلا يف

 ةراقلا هبش ءاجرأ يف مهتراضحو مهتدايس اورشنف (.م.ق رشع يناثلا نرقلا

 ترشتناو 484724[18 هباراه ةنيدم اهلوأ ناك ةرهدزم اندم اوسسأو ةيدنهلا
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 .70)21:برعلا رحب ىلإ دنهلا يف المس لالت نم (ةيراجتلا مهتطشنأ اهنمو) مهتراضح

 حتف نع ناوشن لاقف (هبارأ) ظفلب برعلا نوخرؤملا اهركذ هباراه ةنيدمو

 :دنهلا دالبل يفيص نب سيق نب شئارلا

 حاّرج لماعلةابجلااهيف ةبارةنيدممهضرأب ىَعَبو
 تحاتأ» :يلي ام يتاكسومل (ةيماسلا تاراضحلا) باتك يف ءاجو -

 نأ لاموصلاو دنهلا لحاوس ىلع ةينميلا كلامملا اهتماقأ يتلا ةيراجتلا دعاوقلا

 نويعلا وبأ .د لاقو ؟'”«ايسآو ايقيرفإ يف ةيراجتلا عئاضبلا نوينميلا ركتحي

 .7”2(باجنبلاو نيرهنلا نيب امو رصم نيب ةراجتلا ءاطسو نوينميلا ناك» : تاكرب

 دهع ذنم دنهلا دالب ةيناميلا ةيراجتلا تانطوتسملاو تالمحلا عولب نإ

 عْبُت غولبو ريسم نع برعلا نوخرؤملا هركذ امل ساسألا انيطعي شئارلا ثراحلا
 ضرأ ىلإ» لصوو (رب عاي) ربعي اهكلم مزهو براح هنأو نيصلا ىلإ دتارلا رمش
 اهورمعف هموق نم ًافلأ نيثالث اهب نطوأف تبتلا دالب يهو جورمو ءامو رجش اهيف
 نم ةزيمتم ةكلمم تبتلا دالب» :بهذلا جورم يف يدوعسملا لاق .«اهوكلمتو

 ناك دقو .عّبتو ريمح لاجر نم اهيف بترو تبث نمب تبتلا تيمسو «نيصلا دالب
 «نميلا كلم عّبُت مسال ًاعابتا كلذو نامزلا ميدق يف عّبُت مهكولم نوّمسُي نويتتلا

 نمم دالبلا كلت ةغل ىلإ ةيريمحلا نع مهتغل تريغتف «هتابرض برض رهدلا نإ مث
 :*70كرتلا نسج وم مهرواج

 : هلوقب كانه ربكألا دئارلا رّمش عّبُت مهنطوأ نيذلا ىلإ يريمحلا ناوشن راشأ دقو

 حازتلانماًئَعاهباوحضأ ًارشعَم تّبُتبنَمَي نِملحأو
 نرقلاب كانه نييناميلا نم ةيناث ةجوم معنُي رساي نب شعري رّمش نطوأ مث

 دهع نم شّقن يف ءاج دقو «نورق ةدع تبتلاو دنهلاب مهمكح رمتساف- . 6 ق عساتلا

 هدّيس عياش) هنأ (بابح نب ربحأ يفو) ليقلا دئاقلا مساب سيقلب مرحمب شعري رّمش

 (00(تعبنو «معنمتو «نخدضو «هنويخ ىلإ هتاوزغ لكب ًأابس كلم شعرهُي رمش

 ." ١5ص - ميسكدارت - تاراضحلاو بوعشلا خيرات (:)

 .7١١ص - يتاكسوم ب ةيماسلا تاراضحلا (2+)

 ددعلا . ديدجلا نميلا  تاكرب نويعلا وبأ د  ةميدقلا ةينميلاو ةيرصملا رداصملا نيب تنوب ()

 .م19457 رياربف - ١6 /'؟

 .7 /5١!/ص  يدوعسملا . بهذلا جورم (:)
 .ماج655 مقر شقنلا - سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن (5)
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 دعبأ) اهنأو (7814214715 تيبن) ظفلب ةيروشآلا حاولألا يف (تعبن) ركذ ءاج دقو
7 

 هنيوكتو تاوزغلا كلت نم هتدوع دعب ربكألا دئارلا رمش 5 عْبُت كلملا نإ“

 نبا هيلإ راشأ امب ماق ءاهريغو تبتلا ىلإ تدتما يتلا ةيراجتلا تانطوتسملا
 .«ةقلامعلا اهنم ىلجأو رافظ ةئيدم ىَنَب يذلا وه» رّمش كلملا نأ نم نودلخ
 نم نيبتيو «نميلاب لازت ام تناك ىتلا ناعنك لكئابق ةقلامعلاب دوصقملاو

 ترتج نم كراج ناهتك لئابق نم ةجرفنأ ميدقلا ايووس خيرات تاسارد
 اونكس نيذلا نويناعنكلا مهنمو .م.ق رشع سماخلا نرقلاب ةيبرعلا ةريزجلا

 لحاسلا ةقطنمب تيراغوأ ةراضحو ةنيدم اوسسأو (تيراجأ) تيراغوأ
 ىلإ .م.ق ١57٠ يلاوح نم ةيناعنكلا تيراغوأ ترمتسا دقو ''”يروسلا
 .يروسلا لحاسلا ةقطنم مكحت تناكو .م.ق

 : رافظ ةنيدم سيسأت

 نمزلا كلذ رابخأ نم لئاوألا برعلا نوخرؤملا انل هظفح ام مهأ نم نإ
 ساسألا كلذ انيطعيو .ربكألا رّمش عّبُت كلملا دهع يف رافظ ةنيدم ءانب وه ديلتلا
 ني لارا رايق ع عيطعلا كاياملا كلك ديدي راع ايوب يوغا نير ديد

 نرقلا نم ريخألا عبرلا يف ذد(.م.ق 1475-١518 ةنس) شئارلا ثراحلا

 يهو نميلاب مصاوع ندم ثالث ثلاث ةباثمب ذئموي تناكو - . مدن ربكم ضماكلا

 امد امديتتت ديعأ يالا الرا ةنينجت ١ :نيجلك ربعلا تح كرا دب

 دعب ىلع عقتو :رافظ ةنيدمو - نادمُغ رصقلا اهبو ءاعنص تيمّسو ثلاثلا رصعلاب

 ىطسولا ةقطنملاب ةدسلا ةيريدم يف ميري ةنيدم يقرش بونج رتموليك رشع ةسمخ
 نادير ءانب ناكو «ءنادير رصقلاب رافظ ةنيدم ركذ نرتقا دقو .ايلاح بإ ةظفاحمب
 ةعبابتلا كولملا سماخ وهو (نادير وذ ريمح) وهو رغصألا ريمح كلملا دهع يف

 عبارلا نرقلا نم يناثلا فصنلاب (.م.ق )١750 - ١777 ةرتفلا يف هدهع ناكو

 م0 وشع
 ةكولعل يناثلا رصعلا كولم شوقن يف رافظ ةنيدمب نادير رصقلا مسأ ءاجو

 رشع يناثلا وهو (نادير وذو أبس كلم معنهُي راتو يلع رمذ) دهع ذنم ةعبابتلا أبس
 لئاوأب  (يئبسلا ميوقتلل )١١١ - ١1١ ةرتفلا يف مكح دقو ةعبابتلا كولملا نم

 .ااج 055 ص - يلع داوج .د  مالسإلا لبق برعلا خيرات يف لصفملا ()

 .77”ص - ليلخ يقوش  خيراتلا سلطأ )١(
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 أبس كلم) بقل روصع ةياهن ىلإ ةعبابتلا أبس كولمو ةلودل مصاوعلا روصقلاو
 رافظ تناك مث ءدنسملا شوقن يف (خلا . . تناميو تومرضحو نادير وذو

 مساي شقن يف رافظ ةنيدمل ركذ رخآ ءاجو .ةيريمحلا ةلودلا مصاوع مهأ
 كلذبو .ةيداليم 2١8 قفاوملا يريمح 11 ماعلاب حرؤم (نزي يذ ليحارش)

 يراضحلا خيراتلا نم ةنس يفلأ ءاهز ةمصاع ةنيدم رافظ ترمتسا دقف

 رظتنت ةيرثأ ًازونك اهلابجو اهئفادمو اهتايط يف مضت ضاقنأ مويلا يهو ءديلتلا

 :دئارلا ربكألا رّمش عّبت ةاف

 ناكو .م.ق ١41١8 ةنس يلاوح دئارلا ربكألا رمش عبث يفوت دقو
 نب سق لوق كلذ نمو .روصعلاو ةنمزألا ربع لثملا هب نوبرضي سانلا
 : يدايآلا ةدعاس

 حاّيصلا رّمشب نامزلا فورأ. تقانف ةانزلا ريكس عسسماكال

 .ديعبي سيل كلذو ءرافظ ةنيدم لابج دحأ يف نفُد هنأ لاقُيو

 (.م.ق 1١"ه0- .م.ق )١41 ميركلا نآرقلا يف روكذملا نِيَنْرَقلا وذ بعصلا-'؟

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 نم هيلا ٍضْندْلا يف ل انَكَم نإ اًركحؤ ُهْنَي كِل أولَئَأَس لق َنْكْوَفْل 0
 ادي املك امر اهدي بَ فت اهدي يملا برغم ملي اَذإ وح ايس مناك ايس وت ف
 تت هت اير ل كحول سال كح يمل از هش اقل

 مم ََكَب اد هَ ايس مَ من ارم ائرَمأ نم م ذل لوقلسو نلت 217 ذآف اسلم لصَو نماء نم انو كك

 بيس َمينأ مارح يد 17 0 3ز 4 8ب اه ف ركل غ3 رو ل ةلطاكتم هكا
 جول جب نإ ٍيرَمْلا اذني أولا لوف ري وكيلاً امسهزود نيد تأ هن
 مسا دو انتي لحي نأ 1ع ارح كل لع َلَهَص ضر يف دودي

 لاق اراذ لع اَذإ َحّوَح أوكفنا لاق نفدَصلا نيب اءواَس اذ وح دير َرْيَر ىنوثاء اًمدر مهي و ل 00720 م 000 ا ا هيام )ذه مسبرف عر وعسل وي ص حرم ع قيس ع ك4 دونا لاو نق

 0 اراك امو ورمل نأ اومكطمأ امك اردت هع عي ند“

 .[9/ م87 : فهكلاذ - يعل دلل قده د 4 وح قدر هي هج قي
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 ثراحلا ني دئارم يذ دئارلا رّمَّش نبا نينرقلا وذ بعصلا عّبُت كلملا وهو

 54 ربكألا دئارلا عّبت دعب مكح يذلا وهو .ةعبابتلا نميلا كولم ثلاث . شئارلا

 ا ا لا ا

 نوركذي ةيلهاجلا يفو مالسإلا لبق برعلا ناك دقو  داليملا لبق رشع عبارلا
 لاق .(نينرقلا وذ بعصلا) هنأو نينرقلا يذ ءابنأ نم مهيلإ ىهانت ام نوفرعيو

 :ةدعاس نب سق لوقي هيفو» :ىينادمهلا

 حايرألا بعالم نيبٌونحلاب ًايواث حبصأ نينرقلا وذ بعصلاو

 :- يلهاجلا  دبعلا نب ةفرط لوقي هيفو..

 هبلاطم تداب مثانامزماقأ اهبوطخ ّلجت ٌبابسأ بعصللو

 !!7(هيداون تماق تاماشلا كلم ىلإ هءاول ىخرأ نيئرقلا وذ بعصلا اذإ

 :نينرقلا يذ لوح فالتخالا بيس

 مهنم دحاو لك نأب كولم ةدع ملعلا لاجرو برعلا نوخرؤملا ركذ دقو

 لثمتيو ؛كولملل بيترتلاو بسنلا يف فالخ ىلإ كلذ رثكأ دوعيو (نينرقلا وذ)
 وذ) هنأ مهتم دخاو لك نع ليق .«كولم ةثالث دوجو يف يرهوجلا قالتخالا
 : مهو (ميركلا نآرقلا يف روكذملا) هنأو (نينرقلا

 يف عقي دقو .شئارلا ثراحلا نب دئارم يذ دئارلا عّبُت نب نينرقلا وذ بعصلا ١

 ينادمهلا لاق كلذ لاثمو ء«ريسي ريخأتو ميدقت برعلا نيخرؤملا دنع هبسن

 يل باق يل 130 ربايذ يشنارلا هكر اجملا) نب :نولرفلا ود ثتعصلا» : ليلكولا يف

 هيلع رضخلا رهظي مل» هنأو «دئارم يذ نب نينرقلا وذ بعصلا» رخآ عضوم

 ١95٠/ ] .«مالسلا هيلع يبنلا نارمع نب ىسوم ىلإ الإ هدعب دحأ ىلإ مالسلا

 )1١41١8- وهو نيئرقلا يذ بعصلل ركذلا فلاس نمزلا كلذ دكؤيو

 نأل داليملا لبق رشع عبارلا نرقلاو رشع سماخلا نرقلا - (.م.ق ١

 .م.ق رشع ثلاثلا نرقلا يف ذ ىسوم ٌيبنلا

 نب نرقألا عّبُت كلملا اذه» :يريمحلا ناوشن لاق .معنُي رساي نرقألا عّبت - ؟

 يف روكذملا نينرقلا وذ وه كلملا اذه نأ ىري ريمح نم ريثكو .شعرُي رمش
 انل نيبت دقو [45 ص] «. .ورمع نب رساي وه :ريمح نم ٌموق لاق . .نآرقلا

 تومرضحو نادير وذو أبس كلم  ثلاثلا  معنهُي رساي» هنأ شوقنلا نم

 .8ج ١95 ص  ينادمهلا دمحأ نب نسحلا  ليلكإلا ()
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 ١6" 775) يئبسلا ميوقتلل 005 - 5 ةرتفلا يف مكح دقو .«تناميو

 هتاوزغ يف غلبو كولملا ءامظع نم ناك دقو .م.ق نماثلا نرقلاب .(.م.ق
 ثحبملا يف يتأيس امك  ةهلآلا ددعتب نمؤي ناك هنكلو «توقايلا يداو دالب

 .نآرقلا يف روكذملا وه سيلف  هدهعب صاخلا

 وذ هنأب لوقلا ريسافتلا بتك يف عاش دقو .ينانويلا ينودقملا ردنكسإلا *" 

 ةماعلا ضعب ىور دقو» : يريمحلا ناوشن لاق .نآرقلا يف روكذملا نينرقلا

 لغوي ملو « جوجأمو جوجأي دس يناب اذه سليف نب ردنكسإلا نأ مجعلا نم

 زع هللا هركذ يذلا نينرقلا يذب سيل هنأ ىلع لدي'اممو .. لامشلا ىف اذه

 نيئالثو اس هرمع ناكو «ةنس ةرشع سمخ ناك هكلُم نأ :.ةلاتك ىف لعر

 يف ريثك نبا ظفاحلا ذخأ دقو «. .ميكحلا سيلاطاطسرأ هبدؤم ناكو «ةنس
 ضرتفا هنكلو ءردنكسإلا وه نينرقلا اذ نأب ةياهنلاو ةيادبلا يفو ريسفتلا
 يف روكذملا نيئرقلا وذ نوكي نأ هيلع قبطني مدقأ ينانوي ردنكسإ دوجو
 هيلع رضخلا ناكو الداع اكلمو اهلاض ًانمؤم لوألا ناك» :لاقف نآرقلا

 نسلست ني نمكشالا امآو :.ءادررف امر يلع اجا ناك هيراوعرر مدابغلا
 ًاكرشم ناكو ةنس ةئامثالث نم وحنب حيسملا لبق لبق ناكف ينانويلا ينودقملا

 نيأف «ةنس فلأ نم ديزأ امهنامز نيب ناك دقو .سيلاطاطسرأ هريزو ناكو

 قئاقح فرعي ال يبغ ىلع الإ ناهبتشي الو نايوتسي ال ءاذه نم اذه

 نب ردنكسإلا الإ نانويلا كولمو خيرات يف دجوي ال هنأ امبو .©0)«رومألا

 ريسافتلا ةوفص شماه يف ءاج .م.ق ١6 ةنس مكح يذلا ينودقملا سبليف

 نم يهتننو "7«نميلا كولم نم ملسم كلم نينرقلا اذ نأ حجرملا» : يلي ام

 ردتكسإلاو نآرقلا يف روكذملا نينرقلا يذ نيب يلاعلا زييمتلا ىلإ كلذ
 : ينودقملا

 «فينحلا ديحوتلا نيدب أائمؤم ناك نآرقلا ىف روكذملا نينرقلا اذ نأ أ
 وذ ناك» :ريثك نبا ظفاحلا لاق .ًارفاك ًينثو ًاكرشم ينودقملا ردنكسإلا ناك امنيب
 نع رباج نع يور دقو .الوسر :ليقو ءاآيبن ناك :ليقو ءًاحلاص ًانمؤم نينرقلا
 نس نيئرقلا وذ ناك :هلاق ىرمع ةيددللا تع نع دعهاجيم

 ناك كلذكو ؛ًانمؤم شئارلا ثراحلا ناك : ىليهسلا لوق ًاضيأ فلس دقو

 ادع 1 نع ريتك نبا ةياهنلاو ةياذبلا 03
 .1دج 7١7”ص - فهكلا ةروس ريسفت - ينوباصلا دمحم - ريسافتلا ةوفص (؟)

 .!ج ١٠ص - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا (م)
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 ربكألا عّبُت وه . .رّمش عّبُتا :ليلكإلا يف ينادمهلا لاق «ربكألا دئارلا رّمش عّبُت
 ءاتمؤم نينرقلا وذ بعصلا هلجن ناك كلذك مث .''”«نآرقلا يف هللا هركذ يذلا
 .ايبن ناك :ليقو

 ظفاحلا ركذ امك ناك ميركلا نآرقلا يف روكذملا نينرقلا يذ نمز نأ - ب

 ىف ناك ينودقملا ردنكسإلاف .ةنس فلأب ينودقملا ردنكسإلا لبق - ريثك نبا

 داليملا لبق رشع عبارلا نرقلا يف نينرقلا وذ ناك امنيب داليملا لبق عبارلا نرقلا
 .ةنس نيسمخو ةئامب ىسوم يبنلا لبق ناكو نينرقلا يذ بعصلا نمز وهو
 دعب دحأ ىلإ مالسلا هيلع رضخلا رهظي مل» :ليلكإلا يف ينادمهلا لاق كلذلو

 .«؛مالسلا هيلع يبنلا ىسوم ىلإ الإ نينرقلا يذ بعصلا

 ريثك ءامسأ كلذ لثمو «ينامي يبرع مسا نينرقلا يذ بقلو مسا نأ - ج

 وذو «راعذألا وذو ءرانملا وذو «شاير وذ ناراب لثم نييريمحلا نميلا كولم نم

 . ءامسألا كلت لثم نانويلاو مجعلا دنع سيلو .نيعر وذو «نزي وذو «ساون

 كلملا وه ميركلا نآرقلا يف روكذملا نيئرقلا اذ نأ هلك كلذ نم ققحتيو

 لوأ وه ناكو .شئارلا ثراحلا نب دئارم يذ ربكألا عّبُت نب نينرقلا وذ بعصلا
 هل ليقف زنوربلا وأ ساحنلا نم نينرق تاذ ةيندعم سأر ةذوخ ىدتراو ذختا نم

 هل ناك . .  هنأب ةياهنلاو ةيادبلا باتك ىف ءاج ام لصأ وه كلذو «نينرقلا وذ

 ْ . «هسأر يف ساحنلا نم نانرق

 : سمشلا برغم ىلإ نينرقلا يذ بعصلا ةلحر ابن

 نأل ةميظع ىربك ةلودل اكلم هدهع ةيادب ذئم نينرقلا وذ بعصلا ناك دقل
 عْبت هعمو وه داقو شئارلا ثراحلل تقثوتسا دق تناك ةيبرعلا ةريزجلا ةيقبو نميلا

 لئابقلاو ةيركسعلا طباورلا اًنطوأو «ةعساو ةيجراخ تاحوتفو تاوزغ دئارلا رّمش
 يف ةيراجتلا تانطوتسملا اسسأو ماشلاو روشآو لباب دالب يف ةيناطحقلا ةيمارآلا

 أبس ةلود تناك كلذلو .لوضانألا دالبو تبتلاو دنهلا ىلإ تدتما ةعساو ءاجرأ

 ةعساو ءاجرأ ىلإ اهذوفن دتمي ةميظع ةلود نينرقلا وذ بعصلا اهشرع ىلوت امدنع
 .ةرومعملا نم

 لك نمو هلو ٍضْراْلا فل اًَكم نإ ا : ىلاعت هلوق ريسفت يف ريثك نبا ظفاحلا لاق
 هب نيعتسي ام ةكلمملا تالآ نم هانيطعأو دالبلا يف هتكلمم انعسو يأ 4 اًببَس ِءْوَت

 جتا ١ ىف تادملا نيسعلا د نيلكإلا (1)
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 ًاملع هانيتآو ةميسجلا دصاقملاو ةميظعلا تامهملا نم هلواحي ام ليصحت ىلع

 نحأ ةياوكو ركعتي اره ةييومسلا نفسي نشا لقو ::لزاعملا تايدأ يلطع
 : لاقف هدادجأ

 دِسَِحَتو كولملا هل نيدت اكلم املس يَذَج َنِيئْرَقلاْ وذ ناك دق
 00دئرت ميكس قو ربآ تابسأ .نستبي تراغتلاو قراشملا غلب

 00 :اذكه رعشلا اذه هريسفت يف يزارلا رخفلا دروأو
 دتفم ريغ ضرألا يفالعأكلم ًاملسم يليق نينرقلا وذ ناك دق

 "ليس ميرك نم كلم بابسأ يغتبي براغملاو قراشملا غلب

 : ليلكإلا يف يناثلا تيبلاو

 ("”لشرُم ميرك نمًامولع يغبي ًاملاع براغملاو قراشملا فاط

 ةلحر ناك امنإو وزغلل نكي مل قراشملاو براغملا ىلإ نينرقلا يذ ريسمف
 اهمالعأو اهلزانمو ضرألا ملاعمب ًاميكح ًاملاع ناك» دقو ةيفاشكتسا ةيملع

 . «موجنلاو تانارقلابو
 نميلا ىف أبس ةمصاع نم هريسمب نيئرقلا يذ بعصلا ةلحر تأدب دقو

 ثراحلا هكلس يذلا قيرطلا كلسف «ماشلا ىلإ فيثك شيجو ميظع بكومب
 - ةريزجلاو قارعلا نيب ام جرخ ىتح ءىيط يلبجو دجن قيرط» وهو شئارلا
 ةرتف اهب ماقأف روشآ ةمصاعو دالب لصوملاب دوصقملاو .«لصوملاب لزنف - ةيتارفلا

 لاق .رصم ىلإ مث ءانيس ىلإ اهنمو ماشلا لحاس قطانمو ايروس ىلإ اهنم راس مث
 : يلهاجلا دبعلا نب ةفرط رعاشلا

 هبلاطم تداب مثًانامز ماقأ اهبوطخ ّلجت بابسأ بعصللو
 هبداوت تماق تاماشلا كلم ىلإ هءاول ىخرأ نينرقلا وذ ُبعصلا اذإ

 ("”هبئاتك دالبلا هجو ىلع يضمتو هّمح شيجلاو رحبلا هجوب ريسي

 : يلي ام انل نيبت ةرتفلا كلت يف نادلبلا كلت عقاوو تاسارد يف ثحبلابو

 مهركذت كولمل ايلعلا ةيكولملا تحت نيدفارلا دالبو روشآ تناك .أ

 .نويروشآ مهنأ ىلإ نوسرادلا بهذ دقو .(وترا ابوس كولم) بقلب تاساردلا
 نينرقلا وذ» مهنم نأ رقاب هط .د ركذ دقو (وترابس كلم مشيرأ) كلملا مهلوأو

 73ج 7١٠ص - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا )١(

 .6ج 98١ص - ينادمهلا  ليلكإلا (؟)
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 اذ) نأو (أبس ضرأ) يه (وترأ  أبس) نأ ىرنو  مهشثلاث وهو  «يروشأآلا

 نكي ملو روشآ لمشت ايلعلا هتيكولم تناكو (أبس كلم نينرقلا وذ) وه (نينرقلا
 (كولملا كلم) هل لاقي ناكو اهلمشي هذوفن ناك امنإو روشآ ىف أميقم امكاح
 :ةيديصوتلا (رسكلاهلإ) ةداتعب كاذنا نيد روشأ تاكو

 تناك (يناتيم ةلود) مساب تاساردلا اهركذت ةلود ايروس مكحت تناك - ب

 نم ةدتمملا ةقطنملا يناتيم ةكلمم تمكح) هنأو ءايروس يلاعأ يف اهتمصاع

 نم رق وخل نوشأ كلذ يف امب (سراف يلاعأ يف) ايديهم ىلإ مولا رحبلا

 دق هنأ ىرنو .(ات /راش /وت) ظفلب اهكولم لوأ مسا تامجرتلا ركذتو “*”«نامزلا
 كلم وه يناتيم كلم نوكي دقو .هل بئان كلم وهف ملام (رّمش عّبت) نوكي

 : ةَفَرَط لوق يف تاماشلا

 هيداون تماق تاماشلا كلم ىلإ هءاول ىخرأ نينرقلا وذ بعصلا اذإ

 نم تأدب يتلا ةيديحوتلا (سمشلا هلإ) ةدابعب نيدت يناتيم ةكلمم تناكو

 اهبو ءرصمو ماشلاو نيدفارلا دالب ىلإ ترشتناو شئارلا ثراحلا دهع يف نميلا
 .نينرقلا وذ بعصلا نيدي ناك

 - ١5٠8 ثلاثلا بتوحنمأ) كلملا ةرتفلا كلت يف رصم مكحي ناك - ج

 ركذتو (.م.ق ١70١ 151 عبارلا بتوحنمأ كلملا) مث (.م.ق 17

 هلإ) باوصلاو - سمشلا هلإلا ةدابع ةنايد نأ ةينوعرفلا رصم خيرات تاسارد

 ًاديعم ثلاثلا بتوحنمأ كلملا ماقأل» هنأو ةرتفلا كلت يف رصم تلخد  (سمشلا

 3 (نومآ يرصملا هلإلا ةدابع رقم تناك يتلا ةبيط ةنيدم يف ةديدجلا ةنايدلا كلتل

 ةنايدللو ةلودلل ةمصاع اهذختاو ةنرامعلا ةنيدم ءانبب عبارلا بتوحنمأ ماق امنيب

 .ةديدجلا ةيسمشلا ةيديحوتلا

 يفيلغوريه يرصم شقن ىلع ءانيسب مداخلا طيبارس عقوم يف روثعلا مت دق
 لابقتساو لوصو ركذي  ثلاثلا بتوحنمأ كلملا ريزو - (بتح كيوس) ريزولل
 اولصو - سمشلا هلإ سيإ هلإلا ضرأ  سيارتنات تنوب دالب ءامظع» نميلا ءامظع
 كلذل نأ ىرثو . ''"«بتوحتمأ مكح نم 3 ةئسلا يف .رصم ىلإ مالسب اولخدو

 دب الو .رصم ىلإ ميظعلا هبكومو نينرقلا يذ بعصلا كلملا لوصوب ةقالع شقنلا
 . ثلاثلا بتوحنمأ كلملا ةفايض يف ةبيط ةنيدم اهتمصاعو رصم يف ةرتف ماقأ هنأ

 .روفصع نسحملا وبأ .د  ميدقلا ىندألا قرشلا خيرات ملاعم (*:)

 .تاكرب نويعلا وبأ .د  ةميدقلا ةينميلاو ةيرصملا رداصملا نيب تنوب (0)
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 قطانملا ىلإ رصم نم فيثكلا هشيجو ميظعلا هبكومب نينرقلا وذ ىضم مث
 غلب ىتح (ايناتيروم - برغملا  رئازجلا - سنوت - ايبيل يهو] برغملا دالب نم ةيلحاسلا
 فورعملا ناك ةفيثك لامر ةقطنم وهو (لمرلا يداو) هل لاقي برغملا ىصقأ يف ًاعضوم
 ناكو «سمشلا برغم ىهتنم اهنأو تابن الو حور هل ءيش اهدعب الو اهيف دجوي ال هنأ

 موق ةيلمرلا دالبلا كلت يلي اميف دجو هنأ نينرقلا يذ ةلحرل ماهلا لوألا فاشتكالا

 لبق نم ًافورعم هدوجو نكي مل ةقطنملا كلت دعب ميظع رحب يف برغت سمشلا نأو
 سييمَشلأ بَ مَ اذِإهَيَحا : ميركلا نآرقلا يف ىلاعت هللا لاق . يسلطألا طيحملا وهو
 لَ انسخ مي دل نأ مَ بوت كأم يقل اذاً امه اهدي دوو وقح يع يف برت اهدي

 ا ف اشلتم لغو ماع نما ارك ابدع بِي وير كلِ 0 ا م فوسف يلد خم امأ

 .[88- 85 :فهكلا] ميظعلا هللا قدص ارم ارم ْنِ مَ ُلوُقَتَسَو
 20 ا

 ىهتنا «ضرألا نم ينعي © نسيْمَّشلأ َبِْعم ملاذ َيَحل) : ريثك نبا ظفاحلا لاق
 يبرغلا طيحملا رحبلا ةفاح ىلع فقوو هزواجي نأ ًادحأ نكمي ال ثيح ىلإ نينرقلا وذ

 نيكس دهاركو ع" تاولاجلاب ةامسملا رئازجلا هيف يذلا نضونايقوأ هل لاقي يذلا
 نإف ءرحبلا اهب دارملاو © ٍةَِْح يع يف بر ردت # هتدهاشم ىلإ ةبسنلاب هآر اميف سمشلا
 هيف برغتو رحبلا نم علطت اهنأك سمشلا ىري هلحاس ىلع وأ رحبلا يف ناك نم
 ْنَمو ؛ةئمح نيع يف برغت يه اذإف لقي ملو هرظن يف يأ 4 اَمَدَيَوط لاق كلذلو

 يف هدويجب يشم راصو نسمسلا برعم رواج قينرفلا اذ نأ صاَصُقلا نِم مَعَر

 + نشل لقعلا ينلاخي امن لاقو ةنععلا لجبار :اطخلأ كفك ةليرط:اددم فامللف

 نيتنس وحن يسلطألا طيحملا لحاس رزجو قطانمب نينرقلا وذ ثكم دقو
 نم اهيلي ام ىلإ ارحبو أرب ايارسلاو دونجلا اهنم ثعبيو ءاجرألا كلت فشكتسي
 ًاضيأ امبرو ءاهفاشكتسال - ةيبوروألا طسوتملا رحبلا لحاوس  لحاوسلاو قطانملا
 نيطوتو «لحاوسلاو رزجلاو قطانملا كلت ضعب يف ةيراجتلا تانطوتسملا سيسأتل

 .اهيف ةيراجت تانطوتسمك هعم يذلا فيثكلا شيجلا نم رئاشعلاو ركاسعلا ضعب

 مع ابنحب رمسلاو طيحملا نرجو لحارس ىف نقلا تورعو عولط يينارؤناكو

 : هنع هّللا يضر يراصنألا تباث نب ناسح لاق . ضرألا ملاعمو موجنلاو تانارقلا

 ٌرِهِشُي كمسلا عفار يف بصنم هل انّدج مرقلا ىدّتلا ٌناَطَْحَق ناك دقل

 ةنيصقكو كاذ دمع فكأ؛ افق هقفك دم نإدعسلا موجن لاني

 طيحملاب برغملا لحاس ةهجاوم يف عقتو يرانكلا رزج يه تادلاخلاب ةامسملا رئازجلا كلل

 .ىسلطألا

 .ةج ١٠١/ص - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا 0)
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 كدي ةفورألا ماس قرذلا فيم: ."اذهجشمو دلعي هدم ءاكس انكوو

 زك سيل سلا ايلعلا ةنارلا اننا دانمنإف كرما نياق كيتا اذإ
 دزمهل ندك نولكسلا ركل وس . كلت لات يور قل يل كلغ اا
 رخدي نيح اهنيع يفاهرظنيل اهبورغ دنع سمشلا ولتيرتاوب
 ريك نيحابجرب ينايجملو ةودغ علطت نيح اهيلإ ومسيو

 ردفي سبل امقادايبقو البلو .ةزاهت ءهاهسلا تايسات الايكو
 ةهرحو ابل نحس يِسح مهل مهّزعك ّرِع ناك له أبس يفو. .

 ٌرَهّقي سيل خماش كلب مُهاَوَح هفويس تحت سانلا ناك ٌدعسأو

 )ريم ديِصلا اهفارشأ تركذ اذإ اهلك ةّيربلا ٌفارشأ ٌعَضاَوَت

 حيحصلاو «نينسلا تائم تقرغتسا نينرقلا يذ ةلحر نأ ضعبلا مهوت دقو

 ىلإ برغملا نم ًاقيرط نينرقلا وذ َكْلَس» هنأ نم ةياهنلاو ةيادبلا ىف ءاج ام

 يذ ةلحر تقرغتسا دقف [7؟/8١1١ص] .ةقنس ةرشع يتنثا يف عجرو قرشملا
 كلذ يف امب تاونس تس وحن يسلطألا.طيحملا لحاسو برغملا ىلإ نينرقلا

 طيحملاو طسوتملا رحبلا رزجو لحاوسو برغملاو رصمو ماشلاب هثوكم تارتف

 رصم ىلإ برغملا نم ميظعلا هبكومب داع مث ءاهيف ةيراجت تانطوتسم سيسأتو
 . قرشلا ىلإ اهنم ىضمو روشآو

 :؟سسمنتلا لطن) فرخلا ىصقأ ىلإ نينرقلا يذ ةلحر

 ميظعلا هبكومب راسو - ًاقيرط يأ - اببس نينرقلا وذ بعصلا َكَلَسو عبتا دقل

 - سراف دالبب  ايديم مث لبابو روشآ قيرط نع قرشلا ىصقأ ىلإ فيثكلا هشيجو

 دقو .تبتلاو نيصلا دالب نينرقلا وذ لخد ىتح دنهلاو دنسلا دالبب باجنبلا مث
 ثراحلا دهع ذنم نادلبلا كلتب ةيراجت تانطوتسم نييمارآللو أبس ةلودل ناك

 نييريمحلا نم رعاش لاق .نادلبلا كلت نينرقلا وذ غلبف دئارلا رّمش عّبتو شئارلا

 :ليلكإلاب تايبآ ىف

 ادوبعملادحاولاه للا الإ كلاه ءيش لك ًاّقح بعصاي

 ادوشحم نَبّدلاك ًاعمج تعمجو اق ليف طغت ل انا كيطتعأ
 ادودح ّنهب ىقبأنمِلىىقبأ اهلك قراشملا مالعأ تتغلبو

 اديدبتاودذب ىتح نيصلاب ٍقوطسب تودغ ماح ينب ىلعو

 .55ص - ناوشن ةديصق حرش - ةعماجلا ةريسلا )١(
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 ادورقو ًارزانخ مالظلا تحت مهتلخ ًاموق سمشلا تحت َتيقلو

 اديلتوًأفراطمهنم تيأرو مهقالخأ نع سانلا تفشكدقلف

 دجوو نيصلا لحاس نم ةقطنم غلب ىتح نينرقلا وذ بعصلا ىضمو
 فورعملا ناكو ءأموق ًاضيأ كانه دجوو كانه رحب نم علطت سمشلا نأ فشتكاو

 دوجو نينرقلا يذ ةلحر تفشكف «نيصلا ةزافم دعب ةايح الو رشب ال نأ كلذ لبق

 طيحملا نوكي دق ميظع كانه رحب نم علطت سمشلا نأو كانه نونكسي رشب

 و ا ا :ىلاعت لاق .يداهلا
 5١: 4١[. :فهكلا] ميظعلا هللا قدص اج يدل امي اًنطحُل ده َكِدَك اي

 هل ترفوتو «ىصقألا قرشلا نم ءاجرألا كلت نينرقلا وذ فشكتساف

 ىتح قراشملا ءاجرأل ةيرشبلاو ةيعيبطلا ايفارغجلا نع ةماه فراعمو تامولعم

 :يريمحلا عّبُت دعسأ لاق» :ليلكإلا يف ينادمهلا لاق . سمشلا علطم

 "يدج سمشلا علطم لان ْنَمِم شسيقلب ٌركذُت نيح ريخلا يِتَدَج
 ةمصاعو ضرأو روشآو لباب ىلإ سمشلا علطم نم نينرقلا وذ عجر دقو

 ةنس يلاوح كلذو «برغملا ىلإ هتلحر ةيادب نم ةرشع ةيناثلا ةنسلا ىف أبس
 - ,مرألا لام ادصاق راسو: رش نيب نص تهجم رق قو 1

 : نيدسلا نيب امو ضرألا لامش ىلإ نينرقلا يذ ةلحر

  ايروس يلاعأ ىلإو روشآ ىلإ ميظعلا هبكومب نينرقلا وذ بعصلا كلملا راس

 يف ةروكذملا ةقطنملا غلب ىتح الامش اهنم ىضمو -أبسل ةفيلحلا يناتيم ةكلمم ضرأ
 دالبلا كلت . . » ةياهنلاو ةيادبلا ىف ريثك نبا ظفاحلا لاق .«نيدسلا نيب» ظفلب نآرقلا

 امرك ةركتنوا ؟/111نف]ا .ةتيلاغشلا ةيقونشلا نعرألا ةيواز ىف لاهفلا ةهج
 : نينرقلا يذ نع هتايبأ يف يريمحلا ناوشن لاق .توقايلا يداوو تاملظلا ضرأب

 حاّمطو ةزع بحاص توقايلا يداو يغبي مورلا ءاروازغو

 ءاهلامش يف يأ (لوضانألا دالب ءارو) وه (مورلا ءارو) هلوقب دوصقملاو

 ةنوكسم ريغ ضرأ اهلامش يف ناكو زاقوقلا دالب يهو ةيلامشلا ةيقرشلا ةهجلا يف
 يداو وهو» :ناوشن لاق .تاملظلا ضرأ مساب برعلا نوخرؤملا اهركذي

 ءءاتشلا مايأ يف سمشلا هنع تدعب اذإ الإ ًاملظم نوكي الو «تاملظلا عضومو

 - (توقايلا يداو) اهيلي ام وأ ضرألا كلت يفو راهن الب اليل مايألا كلت ريصتف

 يذ عم راس دق ناكو  (ًايلاح ايسورب زاقوقلا يلاعأ يف ايتوقاي ةقطنم) اهنأ امبرو
 رضخلا ناك» :هنأ ةياهنلاو ةيادبلا يف ءاج .مالسلا هيلع رضخلا ماشلا نم نينرقلا
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 نبا لاق .اريزولا ةلزنمب كلملا نم وه يذلا رواشملا ةلزنمب نيئرقلا يذ دنع

 لعجو ةايحلا نيع بلط يف بهذ نينرقلا اذ نأ :ركاسع نبا ركذ دقو» :ريثك
 اهنم برشف تاملظلا ضرأ يف ٍداو يف اهيلإ رضخلا ىهتناف هتمدقم ىلع رضخلا
 نيئرقلا اذ نأ كلذ لصأ لعلو-..[7١7/1ص] .«اهناكم ىلإ نينرقلا وذ دتهي ملو
 هنم برشف (ءام عبن) توقايلا يداو يف دجو تاملظلا ضرأ زاجأو غلب امل

 كلت نع أثحب نينرقلا يذ ريسم نكي ملو . (ةايحلا نيع) هنأ ليق كلذلو رضخلا

 رشب الو ةايح ال نأ فورعملا ناكو «ةيفاشكتسالا هتلحرل ًادادتما ناك امنإو نيعلا
 2 م ا يلا يحال ءاهيلي امو تاملظلا ضرأ يف

 جوجأمو جوجأي ةليبق ضرأ ًاضيأ مهتقطنم دعب نأ مهنم فرعو كانه نونكسي

 .رخآو تقو نيب لتقلاو بلسلاو بهنلاب ضرألا يف نودسفي مهنأو

 دو دس يبي اذِإةهَح ايس مي م # :ىلاعت هلوقو» :ريثك نبا ظفاحلا لاق
 مهنأ لاقي ءامْتُع ينعي [97 - 4 : فهكلا] كَ نومي وداي اَل موق اَمهْنْوُذ تم
 مهيلع اوّدعت دق نيتليبقلا نيتاه نأ هل اوركذف .«جوجأمو جوجأي مع ءانبأ كرتلا نم

 نأ ىلع جارخلا وهو المح هل اولذبو ؛مهيلع لبشلا اوعطقو مهدالب يف أودسفأو
 اهب ةافتكا تارا ءلخا نح عيتماف مهلا لوولا نم مهتنمي ازيخاشي مهنييو مهني تي

 كسي لعل ووعي ٍفوُسصَ 2 قرف ا # ةليزجلا لاومألا نم ىلاعت هللا هاطعأ
 جورخلا نوعطتسي "ل اوناكو نيليجلا ني ةسلا قفز 8 ل

 لاق امك هانبف «ةقهاش لابجو ةقرغم راحب كلذ ةيقبو ءامهنيب نم الإ
 ًاديدح نِبَّللا لدب لعجف «باذملا ساحنلا وهو رطقلاو ديدحلا نم 00
 هيلع ولعي يأ 4 ةوُمهظَي نأ ارمدطسأ امم # :ىلاعت لاق اذهلو ًاساحن نيطلا لدبو

 ءاهريغ الو سوؤف الو لواعمب يأ 4م أوْهطَتَسأ امو اهريغ الو ملالسب
 هلثلا رالف يأ 4 نر ني ٌةَمَي اذه َمَلاَي 8# ءدشألاب دشألاو لهسألاب لهسألا لباقف

 نم ىلع موقلا ءالؤه ناودع هببسب عنمي نأ م همر رحل هدوجو

 4اَمَح ٍقَوُدَيَو َنَو 8 ضرألل ًايواسم يأ هَ ُمَعَج ِقَردَعَو َهَجاَدَه . مهرواج
 .[؟8١١/7ص] [98 :فهكلا]

 تس دعب نميلا ادصاق روشآو ايروس ىلإ ضرألا لامش نم نينرقلا وذ داعو

 ..م.ق 170١ ةنس يلاوح كلذو ءلامشلا ىلإ هتلحرو هريسم ةيادب نم تاوئس

 نينرقلا وذ بعصلا ةافو

 - قارعلاب  روشآ دالب نم رِقارقونج ةقطنمب نينرقلا وذ بعصلا يفوت
 يف هب نقيأو توملا نينرقلا وذ ىأر امل» :ليلكإلا يف ينادمهلا لاق .ايروس
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 نينرقلا اذ اي :مالسلا هيلع رضخلا هل لاقو هنسفت :ةيلإ تيعت نمبلا كيري ةلوقق

 كيلع مجه امل سايإلا كيلع مكحف « «لمعلا يقبو لجألا ناحو لمألا ىضقنا
 ّمَصَع ؛هدعو متم هللاو ادعو هللا كدعو دقو اضقلا باغو اضرلا لزنف تامملا

 دمحم وبأ لاق .رانلا ىلع ةرخآلا يف مهمرحو هراكملا نم ايندلا يف هتاعد
 ضرأ نم رِقارق ونح وئحلاب دئارم يذ نب بعصلا لزن امل : ماشه نبا كلملا دبع

 ىلإ رهظي ملف مالسلا هيلع رضخلا باغ مث «تام مث لايل ينامث ضرم قارعلا
 ةيرش نب ديبع لاقو .«'”مالسلا هيلع يبنلا نارمع نب ىسوم ىلإ الإ هدعب دحأ

 لاق نم مهنمُف «رِقارُ ونحب نينرقلا وذ تام نيح رّيْمِج يأر فلتخا :يمهرجلا
 مدنتي ًارعش هنبا لاقو «هناكم نفذف «هناكم ُنْفدُي لاق نم مهنمو «نميلا ىلإ لمحُي
 .[1817١/8ص] . «نميلا ىلإ تام نيح هابأ لمح نوكي ال نأ ىلع هيف

 مداسإلا لبق هلاوبخالا ريوق ةتمأو هيجل ركاجب ىف وللا ةيكرتلإ وذ لاتاجاو

 اممو . ميركلا نآرقلا ىف هايإ هللا ركذب مالسإلا دعي ًادولخ دادزا مث د: ةيلهاجلا يفو

 «ىريمجلا فركجلا نبا نامعتلا لاق 0 ا

 ٍناجهلارهدلاومايألاوخأ ًانيهرىسمأرِقارقونجحب
 نتاميلا كلمن كان نيلم ارش عدلا ةونعو كما نعل

 ناحرحرةقرب كيأب ترسو ونح تافرش نم تزواج اذإ

 يناعنيونجلاةفونتنطبب ياثنينرقلا وذ بعصلا كانه
 : يلهاجلا سيق ىشعأ لاقو

 اميقُم ميمر ِثَدََج يف ونحلاب ايواث حبصأ نينرقلا وذ بعصلاو

 .داليملا لبق ١١0١٠ ةنس هتافو تناكو

 (.م.ق 170-140) ربكألا دئارلا رمش نب يفيص عّبت كلملا - ؛

 عْبت دئارلا رمش نب يفيص كلملا بس ةعبابتل مدقألا رصعلا كولم عبار وه

 0000 رمش نب يفيص عب كلملا» هنأب ليلكإلا يف ينادمهلا رك . ربكألا

 نيبتيو .©"0«نآرقلا يف هللا هركذ يذلا ربكألا عّبُ وه : 0 رمش علا نإ لاقو
 هباشت ببسب سبللا عقوف «دئارم وذ دئارلا ومش يكألا عّبنا دوصقملا نأ كلذ نم

 يناثلا سيسمعر نوعرفلا دهع رخآ يف ءانيس ىلإ رصم نم ىسوم يبنلا جرخو .م.ة
 .أبس كلم شاير وذ ناراب يناثلا شيارلا رصاعو .م.ق775١ ةنس

 اج 5١١ ص - ينادمهلا  ليلكإلا (0) .8ثج 5١7ص - ينادمهلا  ليلكإلا (؟)
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 يذ بعصلا دلاو ربكألا دئارلا رمش وه امنإو (شعري رمش) هنأت (رمشال مسالا

 .نينرقلا وذ بعصلا وخأ وه يفيص عّبُت كلملاف «نينرقلا
 عْبُت نب يفيص عّبُت كلملا ءابنأ نم لئاوألا برعلا نوخرؤملا انل ظفح دقو

 : يلي ام دئارلا رمش

 ١ نادمُع رصق لزن اهريغو نيصلا دالب نم عجر امل ربكألا عّبُت رّمش نإه- -
 برعلا هوجوو [لايقألاو كالمألا] رّيْمِج كولم ءانبأ عمجو  لازأ ةنيدمب
 هرمأب لمعن نوئكم نوصم ملع اندنع نإ :لاقو مهاصوأف [ناطحق هوجو]

 ىلإ ُلكو ءردقلا اًنع بيع دقو ءرمألا انيلع مجهيو رثألا عبتنو هيهنل رجدزنو
 هنم ًاريخ متيأر نإف «عّْبُت وه ًايفيص نإف نئاك وه ام ناك اذإف . .ةدمو ةياغ

 لضفأ وه ْنَم هيلع اوُمْدَقَو ؛ةصاخلل ال ةماعلل رمألاف رش متيأد نإو مكلف

 وه نوكي نينرقلا وذ بعصلا وه ربكألا عّب 5 دعب مكح يذلا نأ امياور. "14ه
 ىصقأو برغملا ىلإ 0 ا كلذ لاق يذلا
 .لامشلا ىلإ هريسم لبقو قرشملا

 لهأ لمجأ يفيص ناك : ماشه نب كلملا دبع - دمحم وبأ لاق" : ينادمهلا لاق ؟
 نيرشع نادمُعب ماقأو مركلاو فطللاب نميلا لهأ يلْوُف اك ةباعلا دوج دفنا

 لزنف «نولعفي ءامظعلا ةعبابتلا ناك امك ةكم ىلإ راسو شويجلا عمج مث . ةنس
 . "0. .نينس رشع ةكمب ماقأف ءضرألا قافآ يف شويجلا ثعبو ةكم يفيص

 : ةيلاتلا ملاعملا نئارقلاو عئاقولا طبرو ثحبلا نم انل تنيبت دقو

 ةيادب ذنم نينرقلا يذ بعصلا هيخأل ًابئان اكلم ناك يفيص كلملا نإ -
 ١7801 ةنس) قراشملا نم هتدوع ىتح (.م.ق 17٠١ ةنس) براغملا ىلإ هتلحر
 ةنس) هتافو ىتح لامشلا ىلإ راسو هدعب اكلم هاّمسو هفلختسا ذنم مث .(.م.ق
 يف يه .«ةنس نيرشع نادمغب يفيص ماقأل هنأ روكذملا ةدملاف (.م.ق 65
 . نينرقلا يذ دهع سفن

 لراك) ركذ دقو .يفيص كلملا رقم لازأ ةنيدمب نادمغ رصقلا ناكو -
 يف اهيلع رثع يتلاو ةيفيلغوريهلاب ةبوتكملا ةينميلا ةيرثألا عطقلا نم (سنجتار
 مرو نقلا اهيلع تودشم قررألا نيتايفلا نيف ةيزثأ ةعطق» :قمبلا ىلإ هملختز
 نوخرؤملا هركذ ام ةحص دكؤي كلذو .'”0(ءاعنص ىف اهيلع روثعلا مت هلإلا

 مح ؟١ نص ب ىتادعهلا للك اج ؟١١ ص - ىنادمهلا . ليلكإلا (0)
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 رصقلا دوجوو - لازأ اهمسا ناكو  ءاعنص ةنيدم دوجو نع لئاوألا برعلا

 ركذ دقف .م.ق رشع عبارلا نرقلاو رشع سماخلا نرقلاب نامزلا كلذ يف نادمُع

 يف نادمٌُع رصقلا لئاوألا نيخرؤملا نم امهريغو يمهرجلا ةيرش نباو ينادمهلا
 يذ ناراب يناثلا شئارلاو رمش نب يفيصو دئارلا رّمش عّبتو شئارلا ثراحلا رابخأ

 كلذ يف ةمصاع ةنيدم تناك لازأ ةئيدم نأ ينعي امم  .م.ق ١7 نرقلاب  شاير

 هلإ) ةدابعل ةيسيئرلا ةنيدملا تناك امبرو ةعبابتلا أبس كولمل لوألاو مدقألا رصعلا

 ىدأ دعب اميف ةنايدلا كلت نع لوحتلا نأو «نامزلا كلذ ىف (سيإ) هلإلا (سمشلا
 ىف ءاهض كيبسو اهديبشت ةلبعا انآ ىلإ ىدايقلا اهوكرمنازآ ةنيدم. نادتف ىلإ
 يتأيس امك  (نادير يذو أبس يكلم رمأ كله هنباو معنهي راتو لإ برك) دهع
 .م.ق رشاعلا نرقلاب - هدهع شوقنو ءابنأ يف

 بتوحنمأ كلملا يفيص كلملاو نينرقلا وذ بعصلا كلملا رصاع دقو -
 رصم يف ةنرامعلا ةنيدم دييشتب ماق يذلا ٠( .م.ق ١760١17519 رصم كلم عيارلا

 رقم تناك يتلا ةبيط ةنيدم نع الدب م و 1 ا

 نويعلا وبأ .د ركذ دقو - ةدلعتملا ةهلآلاو نومآ ينوعرفلا يرصملا هلإلا ةدابع

 هيلع نآأرعج#» ع نمزلا كلذ ىلإ دوعتو نميلا يف اهيلع روثعملا ةيرثألا عطقلا نم تاكرب

 صرق هيلع نارعجو .رصمب ةنرامعلا راثآ يف امك سمشلا صرقو رقصلا ةروص
 .("”(رضمب ةثرامعلا ةئيدم موسرو ناثآ يف امك قفألا نم جري وهو: سمشلا

 ةنس نينرقلا يذ بعصلا ةافو دنع هكيلمت متو مكحلاب يفيص كلملا درفنا دقو -
 عمجا هنأ ليلكإلا يف اهنع روكذملا ةرتفلا يهو «نينس رشع مكحو .م.ق 5

 «ضرألا قافآ ىلإ شويجلا ثعبو اهب لزنف ةكم ىلإ راسو شويجلا يفيص كلملا
 ثحبلابو .م.ق 14٠ ةنسو 10٠ ةنس نيب ام كلذ نوكيف .؟نيئس رشع ةكمب ماقأف
 ءأبسل ةفيلحلا ةيجراخلا ةلودلا يف تاماسقنا عوقو انل نيبت دقف ةرتفلا كلت عقاو يف
 وزغ ىلإ (كارتألا) نييثحلا ةكلمم ةدوع ىلإ ىدأ امم ايروس ىف ىناتيم ةكلمم ةصاخو
 يف تالوحتلاو تاماسقنالا عيجشتب اهمايقو ايروس فارطأ يف قطانملا ضعب لالتحاو

 ىلإ زاجحلا نم اهثعب يتلا هشويجو يفيص كلملا ضاخ دقو .رصمو ماشلاو روش
 نود ةلوليحلا نم نكمتي مل هنكلو «تاهجلا كلتب أبورح اهريغو ماشلاو ناسيب
 تطقس دقف ءاهرصاني ناك يتلا ةفيلحلا ىوقلا طوقس نودو تالوحتلاو تاماسقنالا

 هلإ) ةدابع نع رصم تلختو «ماشلا ىلإ نييثحلا ذوفنو مكح دتماو يناتيم ةكلمم

 )١( ددعلا  ليلكإلا ةلجم  تاكرب نويعلا وبأ .د . ةميدقلا تاقالعلا ١ ةنسلا الخامسة 

 ما ك4ا/ .
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 تلمشو «نومآ خنع توت دي ىلع ةددعتملا ةهلآلاو نومآ ةدابع ىلإ تداعو (سمشلا

 . لبابو روشآ ةينيدلاو ةيسايسلا تالوحتلا
 ةنسلا يف كولملا ةحرقب ةكمب وهو يفيص كلملا بيصأ ءاوجألا كلت يفو -

 لاق . قافآلا ىلإ اهنم شويجلا ههيجوتو زاجحلاو ةكم ىلإ هريسمو هدهع نم ةرشاعلا
 :هل لاقف لجر هاتأف «نينس رشع ةكمب يفيص كلملا ماقأ» :ليلكإلا يف ينادمهلا
 لاق . اهتعلتباف ةنابجلا هذه نم قلمس يف تطقس سمشلا َنأك ُتيأر كلملا اهيأ
 ملف ٠ كلملا ٌنكلهيل تقدص نإ هّللاو .«كمف هللا كته تكسا :ةكمي ناك فارع
 مايأ ة هلاك ١ يني ملف ةيحجو فا ةحيرقب لع يح اريسيال| ينيبص فلملا كيلي

 . ًاماع نيثالث يفيص عّبُت كلم ناكف . كولملا ةحرق تيمسف .تامو

 يثري - ريثكب كلذل قحال نمز يف  يدنكلا فاّرعلا نبا ةمهلج لاقو
 : لثملا هب برضيو ايفيص

 اتوقوم متحلاب ٌرثأهل يجزي  ٌبِبَس ىتفلا لاجآل يلايللا رك

 اتوهبم ناسنإلا كرتت ةعجفسب ٍلجأ ىلع يسمي ٍلمأ ىلع يحضي
 اثوروم توملادعي راص هكلمف هتينم يفيص نع ُكْلُملا عفدي مل

 (اتوقايو ًاّردأمكح مم هجاتو ةقرشم قافآلا ىلع ًاسمش ناك دق

 .ةكمب .م.ق ١724٠ ةنس يلاوح هتافو تناكو

 ١ يناثلا ثحبملا

 يناثلا شئارلا لبقو يفيص ععِّبَت دعب كولملا
 (.مق4*1771-1)

 (.م.ق 187١ -140) رغصألا أبس نب نادير وذ ريْمِح كلملا  ه
 «دئارلا رّمشو «شئارلا ثراحلا  لكاوألا ةعبرألا ةعبابتلا كولملا ناك دقل

 نب ثوغلا نب لئاو نب سمش دبع نب راوصلا» ينب نم  يفيصو «نينرقلا وذو
 . «ربكألا أبس نب ربكألا ريمح نب عسيمهلا نب نميأ نب ناديج

 نب سمش دبع نب مشج ونب» مهو ةديدج ةرسأ ىلإ ةيكولملا تلقتنا مث
 ديز نب لهس نب بعك نب  ةعْرُز همساو  رغصألا أبس» مهديمع ناكو ١.« .لئاو

 كدت لو ه1 لكاو قب سكش دبع نب مشج نب سيلا نياورسخ ند رويدجلا
 هل ًازييمت  (رغصألا أبس) هنأ ىوس بعك نب ةعرُز نع ةيثارتلا ةيخيراتلا رداصملا
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 نمز ةيادب ىلإ ريشي (أبس) مساب ةعرُز ةيمست نأ الإ - بجشي نب ربكألا أبس نع
 ربكألا رّمش نب يفيص كلملل بئان ةباثمب ناك هنأ نظلا بلاغو .ريبك لوحتو
 بورح يف نينس رشع ثكمو زاجحلاو ةكم ىلإ يفيص كلملا راس نيح دئارلا
 هنبا نوكي نأو أبس ةعرُز نوكي نأ ىلع نميلا هوجوو لايقألا قفتا مث «ةيجراخ

 اوقفتاو ءرغصألا أبس نب رّيمِحل كلّملا اودقعو - رغضألا ريمح 'نهو ل ريمج ددس

 :يريمحلا ناوشن لاق .ناك كلذكو «هتلالس نم كولملا نوكي نأ

 ٌرِهشأ لب سمشلاك ِعَبْتو عّبُننعلئاسلااهيأاي

 ”ةتكيضألا يتستس# هدو ميت و بأ ئفيص نبا سيف

 ريمح نب ّيفيص نب سيق نب شاير وذ ناراب يناثلا - شئارلا عّبُت ينعي
 نب روهمجلا ديز نب لهس نب بعك نب رغصألا أبس نب  نادير يذ  رغصألا
 . سمش دبع نب مشج نب سيق نب ورمع

 وهف «رافظ ةنيدمب (نادير) رصقلا ءانب مت رغصألا أبس نب ريمح دهع يفو

 يذ ينب) مساب هتلالس ةقحال روصع يف شوقنلا تركذ دقو «(نادير وذ ريمح)
 يف .م.ق ١7١ ةنس ىلاوح هتافوب تهتنا ًاماع ١9 همكح ةدم تناكو .(نادير

 .ًابلاغ رافظ ةنيدمب نادير رصقلا

 (.م.ق ١77١ -1151) نادير يذ ريمح نب يفيص كلملا 5

 سداس .رغصألا أبس نب نادير يذ رغصألا رّيْمِح نب يفيص كلملا وه

 . لئاوألا ءامدقلا ةعبابتلا كولملا

 5١ ماد يذلا  هدهع رابخأ نم ًائيش ةيثارتلا ةيخيراتلا رداصملا ركذت ملو

 .ةيجراخ تاوزغب همايق مدعل كلذو  (.م.ق 17١ ١71١ يلاوح نم) ًاماع

 تماقو ندملا نم ديدعلا تأشنف لخادلاب ًامامتها دهش هدهع نأ لوقلا نكميو

 وأ ةينامثلا كالمألا ماظن رهظ دقف «بعشلاو دالبلل ةيناكسو ةيرادإ تاميسقت

 :مهروصعو ةعبابتلا خيرات نع هتديصق يف يريمحلا ناوشن لاق . كولملا ةنماثم

 حامج دعب رهدلا فرصل اول مهككلُمو كولملا ٌةنِماَعَملا نيأ
 حاورص وذو ٍندَج وذو رَخس وذم ٍليلخ وذو نابآ عت وذ

 حام ٍنالكشعاذاحمدقلو ٍرَقْرَح وُدوأ لبق راقموذوأ

 حالصولاو داسفإلا يوذ اوناك ٍريْمِح نم ىرّذلا ةنياثملا كلت

 الو . .ةنماثملا نومسُي «ةينامث ٌتايبأ مهدالوأو ةينامغلا ءالؤها :لاق مث

 هلزع ىلع اوعمتجا نإو ةينامثلا ءالؤه هميقي ىتح مهب الإ َكَلَم نمل كلّملا ٌحلصي
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 ناكو . .دوهعلا ربع مهتلالس يف لسلستت ةبترملا كلت تناكو [5١١ص] .(هولزع

 : مهنمو .نميلا نم ةقطنم معزتي مهنم دحاو لكو ءرغصألا أبس ينب نم ةينامثلا

 ريمح نب ددس نب ديز نب كلام نب ثراحلا نب نالوخو حاورص وذ -

 . رغصألا أبس نب رغصألا

 .رغصألا أبس نب رغصألا ريمح نب ديز نب كلام نب راقم وذ -
 نب رغصألا ريمح نب ديز نب كلام نبا . .ديز نب ثراحلا نب ندج وذ

 لاق .تومرضح ىلإ اهرواج امو هوبش قطانم ميعز ندج وذ ناكو .رغصألا أبس
 (رغصألا أبس نب تومرضح نب ثراحلا دلو نم نطب ندج وذ» :ناوشن

 ايس نب تومريشح نب ميرتا :ليلكإلا ىف ىتادهملا ركذ هنو[ 1617
 نم دافتسيو .[7 1٠/ 5ص ]1 «. .رغصألا أبس نب تومرضح نب مابش . .رغصألا
 ندم نإو «رغصألا أبس نب رغصألا ريمح نب يفيص) دهع يف اوناك مهنأ كلذ

 .ديلتلا نمزلا كلذ يف تسسأت اهريغو مابشو ميرتو هوبش
 يلاوح هتافوب نادير يذ رغصألا ريمح نب يفيص كلملا دهع ىهتنا دقو

 .داليملا لبق رشع ثلاثلا نرقلاب .م.ق ١7 ا/٠ ةتس

 (.م.ق )11170-١791 يفيص نب سيق كلملا

 يذ رغصألا ريمح نب يفيص نب سيق «ءامدقلا ةعبابتلا أبس كولم عباس وه
 : يريمهملا ناوشن لاق . يفيص نب سيق نب شئارلا عبت دلاو وهو .رغصألا أبس نب نادير

 نكلو قيال 1/1 فن نيطسم يم نم شيف عكطرلكو
 كولملا مظعأ شاير يذ ناراب شئارلا عّبُت دلاو هنأ يف لثمتت ةيخيراتلا هتيمهأ

 - )١77 ةرتفلا يف كلذو ةنس نيعبرأ هدعب مكح مث هيبأ عم ةرتف مكح دقو «ةعبابتلا

 . داليملا لبق رشع يناثلا نرقلا ىلإ رشع ثلاثلا نرقلا يف يأ (.م.ق

 ةيرثألا دهاوشلا نم نأ انل نيبت نمزلا كلذ راثآو خيرات يف ثحبلابو

 :يلي ام دهعلا كلذل ةيخيراتلاو

 - ايناقلستب ةعماج نه ىوواض سميك م> ةساكرب ةيكريمأ ةيرثا ةثعب ترتع ح1

 اكريمأ يف اهصحف متو م947١ ةنس برأمب قناخلا يداو يف ةيرثأ ىقل ىلع
 رواس سميج .د حرص دقو .اهنمز ةفرعمو ديدحتل 4 ينوبركلا عاعشإلاب

 : الئاق ةيكريمألا زميات كرويوين ةفيحصل ةجيتنلاب
 . .داليملا لبق رشع ثلاثلا نرقلا ىلإ ةيئبسلا ةيرثألا ىقللا كلت عجرت»
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 هذه نإ . ل ل ل يلا

 ؛ءاملعلا نظي امم مدقأ أبس ةراضح نأ دكؤت تافشتكملا

 لا دبع دمحم فسوب د اضرأ ايفيزو: تانكيكيلا كاع ىلإ نانشأ ققو
 نيام نإ اهتييرات دعي قئاخلا يدار يف اهياع:نوتنملا ةيرئالا ىقللا انإا : الئاق

 اللا

 برأم دس تآشنمو عقوم يف نيلربي يناملألا راثآلا دهعم ةثعب تابيقنت ترفسأ
 ىلإ اهنمز دوعي برأم دس تآشنم نم ةأشنم فشك» اهنيب نم ةماه جئاتن نع

 ةمخضلا تآشنملا نم نيتنثال ةثعبلا ةسارد ترفسأو "0.م.ق 7٠٠١ ةئس
 عاطل هدر رم تاكا اين ةةرحت ره دحلا ند مانعلا عروتو كادت

 ناك مدقألا ميظعلا راق نسا كلذ هه وهوا " "اقالملا لبق رشاعلا نرقلا

 )١4170  ١١١١ ةعبابتلا أبس كولمل لوألاو مدقألا رصعلا يف ًادوجوم
 .نمزلا كلذ يف أبس ةراضحو ةلودل ةيرثألا دهاوشلا نم وهو (.م.ق

 (سارغلا لبج سووان) يف ةينميلا تاءايموملا نم ددع ىلع روثعلا مت - *
 ماق دقو .ءاعنص ةعماج فحتم يف ايلاح ةدوجوم يهو ءءاعنص ةظفاحمب

 ١5 نوبركلا ةعشأب اهنم تانيع صحفب ادنلوهب يدنلوهلا يئايزيفلا ربتخملا
 : يدنلوهلا يئايزيفلا ربتخملا ريدم لاق جئاتن نع صحنفلا رفسأو

 . "””«ةريثك تامولعمب حوبتو ةشهدلا ىلإ وعدت ةريثم جئاتن اهنإ)
 : يلي امك تاءايموملا نمز يدنلوهلا يئايزيفلا ربتخملا ددح دقو

 .م.ق70/40-.م.ق مدقألا ءايموملا نمز#»

 .م.ق1750-.م.3ق 60 ةيلاتلا ءايموملا نمز

 '(.م.ق ه0 .م. ريحا ةاعوسلا هز

 : كلذ نم نيبتيو

 نلألا ديا ةةةوعوفلا رصن فانك ةننلا ىف انورعم ناك طيدصتلا نأ نأ
 .داليملا لبق ىناثلا فلألا ىفو داليملا لبق ثلاثلا

 أبس ةكلم تناك له» ناونعب قيقحتو لاقم م1987 /؟/5 ددعلا  زميات كرويوين ةفيحص (')

 . لبماك نلوك  «كلذ دكؤي ديدج ليلد « خيراتلا يف ةقيقح

 .م1988 - ١4 ةنسلا ١ ددعلا  ديدجلا نميلا ةلجم (؟)
 .م198/ وينوي ١١/ ةنسلا /0 ددعلا  نطولا ةلجم  ةيناملألا ةثعبلل ةديدج ةيرثأ تافشتكم (©)
 .م84 /87 يناملألا راثآلا دهعم ةثعب ريرقت (؟)

 .م198/8/11 /77 ددع - يبظ وبأ  داحتالا ةلجم - ةيدنلوهلا []6:08* تخارتوأ ةعماج ريرقت (9)
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 )١717١ يفيص نب سيق كلملا دهع ىلإ اهنمز دوعي ةيناثلا ءايموملا نأ - ب
 ىلإ ةدتمملا ةبقحلا يف هئافلخو شاير يذ ناراب شئارلا دهع مث (.م.ق - 177١

 .م.ق رشاعلا نرقلا

 عطق ىلع م948١ ةنئس نميلا ىلإ ةيرثآلا هتلحر يف يرخف دمحأ .د رثع  ؛

 بتوحنمأ) ركذت اهنأ لاق ةيرثأ ةعطق اهنيب نم ةيفيلغوريهلاب ةبوتكم ةينمي ةيرثأ
 نيب ةقيثولا ةقالعلا ىلع لدتو (.م.ق 1500-١757 ةنس رصم كلم ثلاثلا
 مسر اهيهجو دحأ ىلع ةيرثأ ةعطق» اهنيب نمو .رصعلا كلذ يف نميلاو رصم

 سيفنمأ) ةرابعو كلم مسر رخآلا هجولا ىلعو سمشلا صرق هولعي رقصلل

 وذ ناراب» بقل وهو (ضرألا كولم كلم) وأ '"(نيضرألا شورع ديس
 .(.م.ق )١55١  ١١8٠ هدهع ىلإ ةيرثآلا ةعطقلا دوعتو «شاير

 نم سدقملا روخبلا بلج ركذت ةينوعرف شوقن ىلع رصم يف روثعلا مت ه
 1١١9٠ رصم كلم يناثلا سيسمعر) كلملا دهع يف  سيارتنات  نميلا

 : يلي ام ةرتفلا كلت خيرات نم نيبتيو '00(.م.ق 65

 (.م.ق ١11١ -11؟١7) أبس كلم يفيص نب سيق :نميلا كلم ناك -
 ىف ناك» شئارلا نأ ليلكإلا يف ينادمهلا ركذ دقو «شاير يذ ناراب شيارلا دلاو

 كليم ىئاثلا سيسمعر له يف ىسوم. ناك دقو. 0(ةالنبلا ةيلع ئسوم ريصع
 باتكلا يفو نآرقلا يف روكذملا نوعرف وهو (.م.ق )1١١9:0- ١775 رصم

 ةنيدم يناثلا سيسمعر أشنأ» ثيح ةيهولألا ىعدا هنأ ىلع هراثآ لدتو «سدقملا

 .©20(ئح وهو هصخش ةدابع اهيف لخدأ طيبره يف

 مت نييثحلا كلم نيبو هنيب ةيقافتا صن نيودتب سيسمعر كلملا ماق دقو

 ةقادصلا» ركذت ةيقافتا يهو «يناثلا سيسمعر مكح نم ١” ةنسلا يف اهدقع

 ام برغأو» :روفصع نسحملا وبأ .د لوقيو «نيتلودلاو نيكلملا نيب نواعتلاو
 , 796م ىلإ لوهجم بعش لقن ةيقافتالا هتنمضت

 نييثحلا دالب نم سيسمعر هبلج يذلا لوهجملا بعشلا كلذ نأ ىرنو

 . ليئارسإ ونب مهو رصم يف سيسمعر مهدبعتسا نيذلا مه رصم ىلإ ةينيمرأو

 ةنسلا ١ ددعلا  ليلكإلا ةلجم  تاكرب نويعلا وبأ .د  ةميدقلا ةينميلا ةيرصملا تاقالعلا )١(

 .م19/1/  ةسماخلا

 .6ج ١7ص ب ىنادمهلا دمحأ نب نسحلا  ليلكإلا (؟)
 .8109 و 19١ ص  روفصع نسحملا وبأ .د  ميدقلا ىندألا قرشلا خيرات ملاعم (")
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 ركذتو مويسمارلأ دبعمو كنركلا دبعم يف ةيقافتالا تحنب سيسمعر ماق دقل
 مدخ) مهنأب ةيقافتالا مهتفصو دقو «رصم ىلإ لوهجم بعش لقن» ةيقافتالا
 ماقو سيسمعر ىلع تاياوبلا مدخ درمت وأ براح اذإ» :هنأ اهيف ءاجو (تاباوبلا

 بره اذإو . كلذ يف  هديؤيو - هدناسي نييثحلا كلم ليسوت تاح نإف مهبرضيل

 ا يطا مال و و ل نيب
 .مهددع ةماخض ىلع كلذ لديو

 دالبو ةينيمرأ نم ٠ هبلج يذلا لوهجملا بعشلا كلذ سيسمعر دبعتسا دقو

 اوناكو رصم يف اوناك ةرمللا بوقعي ينب ةريشع ًاضيأ مهعم دبعتسا امبرو .نييثحلا

 بعشلا'كلذ اوناك سيسمعر مهدبعتسا نيذلا ىمظعلا ةيبلاغلاف «ةريغص ةريشع
 اميف  مهمسا لمشو .فالالا تائم اوناكو نييثحلا دالبو ةينيمرأ نم بولجملا

 ليئارسإ ينب دبعتسا نوعرف نإ :ةاروتلا يف ءاج دقو .(بوقعي ينب) دعب

 : نييرصملل لاق) هنأو «موثيف نزاخمو سيسمعر ةنيدم ءانب يف مهرّخَسو ةرارمب

 دلوي نم لتقب ماقف .اومني الثل مهيلع لاتحن مله ءانم رثكأ ليئارسإ بعش اذ وه
 ناك مث ءرصم يف ةريغص ةريشع اوناك نيذلا بوقعي ينب كلذ لمشو مهئانبأ نم
 .ةاروتلاو ميركلا نآرقلا يف روكذم وه ام - سيسمعر  نوعرفلاو ىسوم رمأ نم

 4 ا م ل ا ا واسس ل
 ادع لجر فلأ ةثامتس اوناك. . » : مهنأ ةاروتلاب جورخلا رفس يف ءاجو . ىلفسلا رصم

 «فوس ىلإ سيسمعر ةئيدم نم اوراسو اوجرخ» مهنأو «سانلا نم فيفلو دالوآلا

 يف روكذم وه امك مهب قحل نيح (سيسمعر) نوعرف كلهو  رصم ىلاعأ ىلإ يأ

 1١٠ ماع يلاوح رصم نم اوجرخ# مهنأ ةيماسلا ممألا باتك يف ءاجو - نآرقلا

 دهع يف اوجرخ مهنأ ني نيسرادلا ضعب حجري) امنيب يناثلا سيسمعر دهع يف . .م.ق

 دهع خرا يف تورم اولخا مهنا نرحب كين يئانلا وسعر نب حاتبارم

 الإ رصم نم جورخلا يف اوحجني ملو «سدقملا باتكلا نوغرف وهو يناثلا سيسمعر
 ليئارسإ متنا اهرف ةرو ةيشرما ةحارأ ىلع لجسس يذلا نييسمعو نب حاتترم هاهع ىف

 «همكح نم ةثلاثلا ةنسلا يف مهدرمتل هدامخإ ربخ خيراتلا يف ةرم لوأل

 - فوس ىلإ ىلفسلا رصمو سيسمعر ةنيدم نم اوجرخ مهنأ باوصلاو
 روكذم وه امك مهب قحل نيح كله هنأل سيسمعر دهع رخآ يف  ايلعلا رصمب

 .1ج 1175 ص - ليئاخيم بيجن .د  ميدقلا ىندألا قرشلاو رصم 0
 . جورخلا رفس - ةاروتلا (')

 .7١ص  روفصع .د  ميدقلا ىندألا قرشلا ملاعمو  رداقلا دبع دماح  ةيماسلا ممألا ()



 2 ل ا 9 156 ةعبابتلا أبس كولمل لوألا رصعلاو مدقألا رصعلا ةعبابت خيرات : سداسلا لصفلا امك

 نم وه حاتبلرم دهع يف مهجورخ نوكيف (.م.ق ١١75 ةنس كلذو) .نآرقلا يف
 رصمب اهيف مهدراط ةلمح داق سيسمعر نب حاتبنرم نأو «ءانيس ىلإ ايلعلا رصم

 . ءانيس ةيرب ىلإ اوجرخف (.م.ق ١57١ ةنس) همكح نم ةثلاثلا ةنسلا يف ايلعلا

 مهل ركذ لوأ وهو (لإ هرسي بعش) ليئارسإ مساب هشقن يف حاتبنرم مهركذ دقو
 .ةقطنملا خيرات يف لبق نم مهدوجو مدع كلذ دكؤيو ,خيراتلا يف

 اولاقو ًادج اوعزف» ءانيس ةيرب يف اوثكم امل مهنأ ةاروتلا تركذ دقو
 اذهب نييلا .ةيربلا نف توفل انتدحا رصف ىف اروبق تسيل هنأل لك :ىسومل
 ندع هلك قيورضملا مدقق ءانع فك :نيلئاق رصم يف هب كانملك يذلا وه مالكلا

 مدخ) ةفصلا كلتف .“'"«ةيربلا يف تومن نأ نم نييرصملا مدخن نأ انل

 نع نييثحلا كلم ليسوتاحو سيسمعر ةيقافتا هيلع تصن ام نيع يه (نييرصملا
 فيديعتنساو ةويادخلا رضع ىلإ نييكتلا دالي ني سدمعو ةيلج يذلا عيسملا كلذ
 ءانيس ةيرب ىلإ ةريغصلا بوقعي ينب ةريشعو ىسوم يبنلا عم رصم نم اوجرخ مث
 دعب اميف رادقألا مهب تفذق مث «ءسيسمعر نب حاتبنرم مكح نم ةثلاثلا ةنسلا يف
 . ةقطنملا خيراتو ثارتو بسن اولحتناو ةيناعنكلا نيطسلف ضرأ ىلإ

 سيسمعر ةنيدم نم موقلاب ىسوم جورخ دنع يناثلا سيسمعر نوعرفلا كاله نإ ١
 دلاو يفيص نب سيق كلملا دهع رخاوأ يف ناك .م.ق ١175 ةنس ىلفسلا رصمو
 كالهل ناك امبرو . مكحلا يف هيبأ عم كرتشي شئارلا ناكو شاير يذ ناراب شئارلا
 نأأل ةيبرعلا اهتريزجو نميلا ىلإ تدتما ةريبك ءادصأ سيسمعر نوعرفلا طوقسو

 دهع يف ماشلا ىلإ اهذوفنو اهمكح دتمي ىربك ةلود تناك ةينوعرفلا رصم ةلود
 كلذ الت امو سيسمعر كالهف «نييثحلا ةيروطاربمال ىدصتت تناكو سيسمعر

 نميلا ةلود ىلع رطاخملا نم عون ىلإو غارفلا نم عون ىلإ ىدأ هتلود فعض نم
 . ةيراجتلا اهحلاصمو أبس  ةيبرعلا ةريزجلاو

 شيج نيوكتب شئارلا كلملا هئبا أدب يفيص نب سيق كلملا دهع رخاوأ يف 1
 نيوكتل ىربك ةيجراخ تاوزغب مايقلل نفسلاو لويخلاو حالسلا ذاختاو ميظع
 ملاعلا يف يناكسلاو يسايسلا عقاولا رييغتو أبس ةماعزب ريبك يراجت ملاع
 تام نأ ثبل امو «نييثحلا ةيروطاربما ىلع ءاضقلا كلذ يف امب ميدقلا
 كيلمتب أدبو ه77١”١ ةنس رخآ يف  ةعبابتلا عباس - يفيص نب سيق كلملا
 . خيراتلا يف ميظع رصع شئارلا

 .عسورتلا رق ةاروتلا»(1)
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 ةعيابتلا ايس كولمو ةلودل لوألا رصعلا كولم
 (.م.ق 1١7١-1١٠١ /يئبسلا ميوقتلل )1-1١

 ضرألا كولم كلم أبس كلم شاير وذ ناراب شئارلا عّبت ١
 00 /يئبسلا ميوقتلل ١-40

 املس . م ق1 ماعلا يف

 خيراتلا كولم مظعأ ةعبابتلا شرع
 7 وذ ناراب شئارلا كلملا ءديلتلا

 0 ودعت زا ينبض نر وست ند شاور
 رغصالا ابس نب نادير يذ

 اذه» : يريمحلا ناوشن لاق

 نيسف ند قديم ع نكئاولا وه كلملا

 أبس نب رغصألا ريمح نب يفيص نب
 ىعدي شئارلا ناكو . .رغصألا

 كالمألا كلم الو ؛كالمألا كلمب

 ىف شئارلا ناكو . . لجو زع هللا الإ
 ْ ."'”«مالسلا هيلع ىسوم نامز

 :ىنادمهلا نسحلالاق

 هارهنال قفارلا نيش مقار
 همست تال اهي دفرك  ءاططرمل ا ىاتلا
 دشني كلذ لوقي نمو «شاير وذ

 : سيقلا ءىرمأ تيب

 ©”«الامرلاو ةنوزحلا َكَلَمدقو 2شايراذ عناصملا نم الازأ

 ةيلهاجلاب سيقلا ءىرما نمز ىلإ رتاوتملا شئارلا بقل نأ ىلع كلذ لديو
 .«(شاير وذا ناك

 برأم يف ناراب دبعم ةدمعأ

 .57 ص - نآوشن ةديصق - ةنفاجلا ةزسلا 33
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 :رّيمح ىنب نم كَلَم . . ١ : هنأ نودلخ نبا من خيراتب كولملا ءامسأ يف ءاجو

 ةعربأ هبا ل 0: نود ندا :لافوا و101 ىقاو عنب همرغوو ءاكازإن

 يفيص نب سيق نب شقيرفإ وه :مزح نبا لاقو . شقيرفإ هنبا مث . .رانملا وذ
 ةريزجو نميلا كولم ةعبابتلا. . ١ :نودلخ نبا لاقو 2000. . شئارلا وخأ

 هيلع ىسوم دهعل ناكو «لوألا مهكولم مظاعأ نم شقيرفإ ناكو . .برعلا
 .* ”«مالسلا

 :لئاوألا برعلا نيخرؤملا صوصن طبر نم نيبتيو

 مكح دقو .(شاير وذ ناراب» وه يفيص نب سيق نب شئارلا مسا نأ

 تاساردلا تلد دقو .مالسلا هيلع ىسوم يبنلا نمز يف ناك هنأو .ةنس نيعبرأ

 يف ناك ءانيس ةيرب ىلإ رصم نم هموقب ىسوم جورخ نأ ىلع ةيخيراتلاو ةيرثألا
 ١77١ ةنس كلذو ءرصم كلم يناثلا سيسمعر نب حاتبنرم دهع نم ةثلاثلا ةنسلا
 عمجأ دقو .ةنس نيعبرأ ءاهز ءانيس ةيرب يف هعم نيذلاو ىسوم ثكم دقو .م.ق

 . ىسوم يبنلا نمز يف ناك شاير اذ شئارلا نأ ىلع لئاوألا برعلا نوخرؤملا

 5 م.قا857١١-860 ) ةرتفلا يف شاير يذ ناراب شئارلا دهع نوكي يلاتلابو

 يذ نب راعذألا وذ مث (ةدنس 7) داقجلا وذ كلملا هنبا هذعب مكح مث

 جربنا لاقو ,(ةحبض 0) شيارلا نب ؛ رانملا يذ نب سيقيرفإو (ةنس ؟5) رانملا

 امئيب .' ”«ةنس نيرشعو اسمخ ب راعذالا وقت ورطا نسيقرت] دعب كل منال: ةودلك

 وذ مث رانملا وذ هنبا شئارلا دعب كّلَم . . 0١ هنأ يريمحلا ناوشنو ينادمهلا 255

 رصعلا كولم مه ةعبرألا كولملا كئلوأو .بوصألا وهو .«سيقيرفإ مث راعذألا

 : يلي امك مهنمزو مهبيترت نوكيف .نييريمحلا أبس ةعبابتل لوألا

 .م.ق177١1-١86 نم ةنس 4٠ >> شايروذ ناراب شئارلا
 .م.ق57١١-1176١ نم ةنسا"8 ١ شئارلانب رانملاوذ
 .م.ق5١١١-١5١١نم ةنس 70 رانملا يذنب راعذألاوذ
 مق 11121115 خم ةنس ١5 رانملا يذنب سيقيرفإ

 رشع ثلاثلا نرقلا وه لئاوألا برعلا نيخرؤملا دنع كولملا كئلوأ نمزف

 ىلإ .م.ق ١77١ نم ةرتفلا ديدحتلاب كلذو «داليملا لبق رشع يناثلا نرقلاو
 .م.ق ١١٠١

 ١+ نبا ةمدقم خلدون  ص؟١.
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 : يلي ام انل نيبت دقف ةيخيراتلا تاساردلاو شوقتلاو راثآلا تايطعم يف ثحبلابو

 شرع مساب برأم يف ةخماشلا هلالطأو هتدمعأ ترهتشا يذلا دبعملا نإ

 فورعملا نمو . (نارب دبعم) مساب راثآلا ءاملع هركذيو (ناراب دبعم) همسا سيقلب
 نم نإف يلاتلابو ؛ةملكلا طسو يف ءاج اذإ.شوقتلا يف بتكي ال فلألا فرح نأ
 يمس نعس .ةثأ ىلإ نيش اعف «(ناراب) قطنُي نأو (ناراب) وه (نارب) نوكي نأ نكمملا
 نأ نوررقي نويميداكألاو نوقرشتسملا ناك دقو (شاير وذ ناراب) كلملا مساب
 دهعم ةثعب تابيقنت نكلو .م.ق سماخلا نرقلا لبق ام ىلإ عج -ري ال دبعملا نمز

 فسوي .د لاقو .نورق ةتسب كلذ لبق ام ذنم هدوجو تفشك يناملالا راثآلا

 ىلإ عجرت ال ةرتفب سيقلب شرعب روهشملا نارب دبعمل خرؤن انك" : : هّللا دبع دمحم
 انعضت تافشتكملا هذه نكلو داليملا لبق لوألا فلألا نم يناثلا فصنلا لبق ام
 تفشك مث .' '"””(داليملا لبق لوألا فلآلا علطم ىلإ دوعت ريثكب مدقأ ةرتف مامأ
 نرقلا ىلإ اهنمز دوعي نارب دبعم يف مدقألا ءازجألا نأ ةيناملألا ةثعبلا تابيقنت
 يف ًادوجوم ناك ناراب دبعم نأ كلذ نم نيبتيو داليملا لبق رشع يداحلا

 رشع يداحلا مث رشع يناثلا نرقلاب (شاير وذ ناراب) هكولم لوأ ناك يذلا رصعلا
 .م.ق سداسلا نرقلا ىتح ةعبابتلا أبس كولم دوهع نم كلذ الت امو داليملا لبق

 و ءامسأب دنسملاب ةتوحنم شوقن ىلع ناراب دبعم يف روثعلا مت 3 لقو

 ا و ا ال ل
 معنهُي رساي) كلملل شقن اهرخآو يئبس ميوقتب ةخرؤم مهشوقنو (نادير وذو
 حيحصلا نمزلاو 'يئبسلا ميوقتلل 85 ةنسب خرؤم (نادير يذو أبس كلم
 هددح يذلا .م.ق عساتلا نرقلا يأ .دالميلا لبق 88 ةنس وه كلذل قفاوملا

 برعلا نيخرؤملا رئاسو يدوعسملاو ةيرش نباو ينادمهلاو يريمحلا ناوشن

 قفاوي يئبسلا ميوقتلا كلذ يف 5 ماعلا نأ امبو . معنُي رساي كلملل انمز لئاوألا
 لوأ وهو .م. ق ١١١١ ماع قفاوي ميوقتلا كلذ يف لوألا ماعلا نإف .م. ق 5

 تذختا أبس ةعبابت ةلود نأ كلذ ىدؤمو «شاير يذ ناراب شئارلا دهع ماوعأ

 هب ةخرؤملا يئبسلا ميوقتلل ةيادب شاير يذ ناراب شئارلا دهع نم لوألا ماعلا
 يراضحلا خيراتلا نم ةميظع روصعل ةيادب ناك هدهع نأل ةعبابتلا أبس كولم شوقن

 وينوي - ١١/6 ددعلا  نطولا ةلجم هللا دبع دمحم فسوي .د  ةديدج ةيرثأ تافشتكم )١(
 .م15848

 .م199/8 سرام - ءاعنص  ةينميلا ةراضحلاو راثآلل يلودلا رمتؤملا يف ةيناملألا ةثعبلا ريرقت (؟)
 .”5ة قي. 5685- ماج تربلأ - رمسيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن ()
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 هيلع روثعملا (رفعي تر الغم كالخلا نسنلابب ةروحلا ماعلا ىلإ ترمتسا ديلتلا

 رمت ماعلا قاد .يئبسلا ميوقتلل 1*5 ماعلاب خرؤم وهو سيقلب مرحم يف

 .م.ق ١١5١١ ةنس شاير يذ ناراب شئارلا دهع ةيادب

 ىلع م1958 ةئس نميلا ىلإ ةيرثألا هتلحر يف يرخف دمحأ .د رثع دقو -

 ةباتكو (كلم) ةروص ا 0 يفو (رقص) ةروص اهيهجو دحأ يف ةيرثأ ةعطق
 (طفرألا كولي لتر وأ" را رو اهانعم ةيفيلغوريهلا زومرلاب

 ناوشن مهنمو لئاوألا برعلا نوخرؤملا ركذ دقو (شاير وذ ناراب) شئارلا وهو

 ةيرثألا ةعطقلا كلت دكؤتو .«كالمألا كلمب ىعدي شئارلا ناك» هنأ يريمحلا
 دعب (ضرألا كولم كلم) وأ (نيضرألا كالمأ كلم) ىعدُي ناك دقف كلذ باوص
 ملاع نيوكتل ةرومعملا نم ةعساو ءاجرأ ىلإ اهداق يتلا تاحوتفلاو تاوزغلا

 نمزلا كلذ يف نييمارآلا اهئافلحو أبس ةماعزب ريبك يراجت

 : لئاوألا برعلا نيخرؤملا دنع شاير ىذ شكئارلا تاحوتف ءابنأ
 كلم الو .كالمألا كلمي ىعدي قالا ناك :ئىزيمخلا ةاوشت:لاق

 - سيق نب ددس ىفوت امل . . لجو زع هللا الإ كالمألا
 ذخأو شئارلا هنبا هدعب ماق - يفيص نب سيق حصألاو
 «حالسلاو ليخلا ذاختاب رمأو ءوزغلاو ريسملا ةبهأ يف
 9007 لس راقيت و7 9 يرتما بح تريلا هرج رو

 كلملل مسر اهيهجو دحأ يف دنهلا دالب وزغ ىلإ هسفن تعلطتو . . هناطلس العو

 كولم كلم شاير وذ ناراب سيفنمأ) ارحب برغملا دالب وزغ ديري هنأ رهظأو دونجلا أبعف
 ردع يناثلا ةجولا يفر (نييضرألا حا حصلوا عارناذإ نقع ةرقملا اهو اردو
 (نيضرألا كولم كلم)ةرابععم 0 5 0 7
 يذ نب ورمع نب رفعي هل لاقي هتيب لهأ نم الجر مذق

 قيرط نع  ةميظع ليخ يف هرثآ يف شئارلا راسو ارحب  ميظع شيج يف نيبأ
 متَعو ةّيرذلا ىبسو - هولتاق نيذلا - ةلتاقملا لتقف «دنهلا ضرأ لخد ىتح - لباب

 ءانبب هرمأو .دنهلا ضرأ يف سراف فلأ رشع ينثا يف ًارفعُي لجو «لاومألا

 داعو هلا تفاح «- ةبارلا وأ ةيارلا اهامسو ةنيدم ىنتباو ماقأف كلانه ةنيدم

 وأ ء«كلذل شئارلا يمس «نالهكو ريمح اهب شارف « ةميظعلا مئانغلاب نميلا ملا

 نممو «ٌيبسلا نم هلبق اهلخدي مل ام نميلا ىلإ لخدأو «ماهسلا ةشاير نم ذوخأم

 اولمعتسي نأ مهرمأ نالهكو ريمح نيب مئانغلا ٌمَّسَق املف «عنّصلاو ةعارزلا نسحب

 )١( هيقناب كيد ا يرات 2
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 ةاقكا نلخ يملدز ءنويعلا مهل قتفف «ضرألا ةراثإ يف داوسلا لهأو ّيبسلا
 شاير يذ شئارلاو لوألا شئارلا ثراحلا ءابنأ ناوشن جمد دقو 2'”«تالغتسملا
 :لاقف ةعبابتلا خيرات نع هتديصق يف

 حانجج لك ناطحق ني شارذإ ًاشئار ىّمسُملا كلملا ٌثراحلاو
 حالفلاو يدنجلا ىلع تضاف يتلا ٍسْرُملا مئانغب مٌّمهابحو
 حابمٌريغ ناك بنج كرت مهدالب حابتساف مجاعألا ازغو

 هال ا ل يف دنهلا دالب ىلإ َنيفسلا بكر
 ٌّرِج لماعلو ايلا ااهبتن ةبارةنيدم مهضرأب ىنبو

 ل را ل
 . 37(قافآلا هل تنادو ءوزغي ال ًارهد نميلاب ماقأف

 لباب ضرأو دنسلاو دنهلا شئارلا شويج تحتتفا» : ينادمهلا لاقو
 هيلع نارمع نب ىسوم يبنلا رصع يف كلذو «قرشملاو ماشلاو ناسارُخو
 «نيترم هرمع يف شئارلا ازغ» :يمهرجلا ةيرش نب ديبع لاقو 6-2 ؟مالشلا
 ناكو «كرتلا دالبو ناسارخ ىلإ : ةيناثلاو . . دنسلاو دنهلا دالب ىلإ :ىلوألا
 ةئام يف كرتلا دالب وزغل شئارلا ضهن ٠ مالسلا هيلع ىسوم نامز يف كلذ

 لزنو «ةريزجلاو قارعلا نيب ام جرخ ىتح نميلا نم راسف ءأفلأ نيسمخو
 لإ ناو. .:كرشلا دالب يف لغوأ ىتح . .شويجلا ثعبو «لصوملاب
 ىلإ عجر مث ةينيمرأ ضرأ ىلإ غلب شئارلا نإ :بهو لاقو . .نمرألا
 فورص يف لثملا هب برضي يدنكلا رجح نب سيقلا ؤرما لاقو ٠« . ماشلا
 :رهدلا

 الامرلاو ةنوزحلا كلَمدقو شاسير اذ عئناصملا نم كازأ
 الاعرلااهقراشم يف ىقلأو ًايحد قافآلا حطحصط ٌمامُم

 : يلاتلا بيترتلا برعلا نوخرؤملا هركذ امم نيبتيو
 نم ريثكلا ذاختاو ريبك شيج زيهجتب ماق - شاير اذ ناراب - نسال نا

 برغملا دالب وزغ ديري هنأ رهظأو «٠ «نفسلا نم ريثكلا زيهجتو «خداشلاو ليخلا
 ةريثك لئابقو ميظع شيج يف نميلا نم قلطنا هتدادعتسا متأ املف . ًاربو ارحب
 تقولا تاذ يفو ءدنهلاو دنسلا دالب لخد ىتح ىضمو سرافو لباب دالب حاتجاف

 )١( "7ص - ناوشن ةديصق حرش  ةعماجلا ةريسلا - 54.
 )١( الإكليل  ص - ينادمهلا نسحلا  7١9.8ج
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 لحاوس لخد ىتح لحاوسلا وزغيو نفسلاب ريسي نيبأ يذ نب رفعُي دئاقلا ناك
 :يريمحلا لفون لاق . .دنسلاو دنهلا

 مدقَمُْنِمكلذاذبحاي اهءاجذإرفعيهبينغأ

 مظعألا هلملاريس موي اهب ىوطي روجسملا اهرحب يف

 ملوكلايرقفامربفهنم ةلاك ىلإ بيدنرس ثَجَر
 متغملاو تاريشخلاببآو مهكالمأ شئارلا صعقأف

 محم [تجاناذ ضياع“ .مكوحفرأ ىفاوتخح نكت دوو

 ةسمخ دنهلاب نطوأ شئارلا نأ :يريمحلا ناوشن ركذ ىتلا ةبارلا ةنيدم ىهو

 ةنيدم ءانبب هرمأو مهيلع ًاريمأ نوب يذ نب رفعُي فلختساو هشيج نم ًافلأ رشع
 :ناوشن لاق  ةبارلا وأ  ةيارلا اهامسو اهانبف كانه

 حاّرَج لماعلةابجلااهيف ةبارةنيدممهضرأب ىكَبو

 نميلا ىلإ شاير وذ شئارلا داعو «تاونس رشع ةلحرملا كلت تقرغتساو
 يسايسلا عقاولا خسرتي ىتح ناك كلذ نأ ىرنو «وزغي ال تاوئنس رشع وحن ماقأف

 نم ةيناثلا ةلحرملا ذيفنتل دادعتسالاو «ةهج نم نادلبلا كلت يف ديدجلا يناكسلاو

 ءاجرأ ىلإ دتمي ريبك يراجت ملاع نيوكت يسيئرلا فدهلا ناكو .ىرخأ ةهج
 . ميدقلا ملاعلا

 لزنف ةيناثلا ةلحرملا ذيفنتل ميظع شيجب شاير وذ ناراب شئارلا قلطنا مث -

 ىلإ ارحبو أرب اهنم شويجلا ثعبو داقو ماشلا لخدف روشآ يهو لصوملا دالبب
 ىلع ىضقو اهميلاقأ حتفو اهحاتجاف (نييثحلا ةيروطاربما دالب يهو) كرتلا دالب
 «مورلا ضرأو (نييثحلا) كرتلا دالب يصاقأ نم اهريغو ةينيمرأ غلبو «مهتلود
 نع) داعو «قافالا هل تنادو «تاونس رشع وحن أضيأ ةلحرملا كلت تقرغتساو

 . نميلا ىلإ (رصم قيرط

 تاحوتف نع برعلا نوخرؤملا هركذ ام ةحص ىلع ةيخيراتلاو ةيرثألا لئالدلا

 : اهجئاتنو شاير يذ ناراب شئارلا

 لباب دالبب (.م.ق )١570 - ١١8٠١ ةرتفلا كلت راثآو تاسارد يف ثحبلابو

 : يلي ام انل نّيبت دقف ءرصمو (كرتلا) نييثحلا دالبو دنهلاو ماشلاو روشآو

 مكحت تناك يتلا سرفلا نييشاكلا ةكلمم ءاهتناو طوقس تاساردلا ركذت
 نكمي» : يلي ام ميدقلا ىندألا قرشلا خيرات باتك يف ءاجو .سرافو لباب دالب
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 ساقي ال كلذ نكلو نيدفارلا دالب خيرات يف لوحت ةطقن ةيشاكلا ةكلمملا طوقس رابتعا

 ناطلس تحت ةعقاولا ميلاقألا ةلوهجم لئابق تحاتجا دقف .م.ق ١٠٠١١ ماع ىرج امب

 ةيروطاربمالا مهتامجه ةجيتن تفتخاو نييثحلا دالب ىلإ تمدَقُت مث ايروس يف نييثحلا

 . "'72برهلا ىلإ تاهجلا كلت بوعشو نييثحلا اوربجأو . . ةيثحلا
 هركذت اميف ثادحألا كلتل يناكسلاو ىسايسلا رثألاو رخآلا هجولا لثمتيو

 بات يف ءاجوب (ةيئرعلا ةزيزرججلا تودع نم نيينارألا ةزعم) مناي تاساونلا
 هذه مهتاراغ تناك دقو . .لباب دالب ىلع اوراغأ نييمارآلا نإ» ةيماسلا ممألا

 دالب ىلع اورطيسف اهيلع بلغتلا نكمملا نم نكي مل ةيوقو ةمخض دادعأب ةرملا
 نوزغي مهقيرط يف اولظو ءايروس ىلإ روشآ نم اوقفدت مث ءاهعيمج روشآو لباب
 ممألا باتك يف ءاجو .؟""(ةينيمرأ لابج الإ مهقيرط يف فقت ملو «ءنوحتفيو
 ىربك ةلود مايق ىلإ دوعي كلذ نأ حجرملا نم» :يلي ام كلذ ببس نع ةيماسلا

 ةلودلا لئابقو شويج نم اوناك مهنأ كلذ ىدؤمو .©"!«ةيبرعلا ةريزجلا بونج
 . شاير يذ ناراب ةماعزب أبس ةلود يهو ةيبرعلا ةريزجلا بونج يف ىربكلا

 ميظع كلم مساب صوصنو حاولأ ىلع روشآو لباب يف روثعلا مت دقو -

 ةنسلاب خرؤم صن» اهنيب نمو (شايروب  انروب) ظفلب همسا تامجرتلا ركذت

 ىلع لدي امم "”(لباب يف هيلع روثعلا مت شايروبانروب كلملا دهع نم ةسماخلا
 اميف ىهو .هدهع نم ةسماخلا ةنسلا ىف اهيلي امو لباب دالب تلمش هتيكولم نأ

 ةنس) شاير وذ ناراب تاحوتف نم ىلوألا ةلحرملا اهيف تأدب يتلا ةنسلا ىرن
 تامجرتلا يف امك  روشآو لباب حاولأو صوصن هتركذ مث (.م.ق 75

 دقو .؟؟7(راطقألا عيمج كلم) وأ (ملاعلا كلم شايروب انروب) ظفلب  تاساردلاو

 لباي اومكح ةنيذلا  سرفلا - نييشاكلا كولملا نم هنأ ثوسراذدلا كعلوأ ضرتفا
 ١79/8 /41 ١١ شايروب انروب ىشكلا كلملا.. » رقاب هط .د لاقف ءسرافو

 اتروب» مسا ءيجم ًاضيأ ركذو .©6لباب دالب كلم شايروب انروب» لاق مث«: م. ق
 كولم) مساب كولم ةدع تركذ حاولأ يهو «نييروشآلا كولملا تابثإ يف شايروب

 ثناك روشآ دالب نإ»: : الئاق ةماه:ةطقن ىلإ رقامهط. د راشأ دقو (وتر - ابوس

 .187ص - روفصع نسحملا وبأ .د  ميدقلا ىندألا قرشلا خيرات ملاعم (1)

 ٠١. 90ص - رداقلا دبع دماح  ةيماسلا ممألا 6

 .ردبلا نودعس .د  داليملا لبق يناثلا فلألا يف يبرعلا نطولا تاقالع ()
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 (وتر - ابوس) ةيمست قالطإ اوشاحت نييروشآلا نكلو (وترابوس) دالب ًاضيأ ىمسُت
 اورثأت نييروشآلا نإ) رخآ عضوم يف لاقو 2؟١(«مهسفنأ ىلعو مهدالب ىلع

 نإو ءروشآ تسيل (وتر - ابوس) نأ ةقيقح كلذ لمجم نم نيبتتو 27«نييرابوسلاب

 روشآ دالب ايلعلا مهتيكولم تلمش امنإو (روشآ كولم) اوسيل (وتر - ابوس كولم)
 كلم - شايروب - انروب) رصع يف اهريغو ايروسو ايديمو سرافو لباب تلمش امك
 لالحإ ىلإ ليمت تامجرتلاو ةيبنجألا تاساردلا نأ فورعملا نمو .(وترا ابوس

  ابوس) مسالاف نايحألا ضعب يف (و) فرح ةفاضإ وأ (أ) فرح لحم (و) فرح

 - انروب) مسالاو (أبس ضرأ) ىنعملا نوكيف (وترا  ابس) أرقُي نأ نكمي (وترا

 أبس كلم شايروب - انروب) نإف يلاتلابو (شايروب - انراب) أرقُي نأ نكمُي (شايروب
 مهركذت نيذلا كلم وهو (ًابس كلم شاير وذ ناراب)  ىرن اميف وه (وترأ -
 مث اهعيمج روشآو لباب دالب ىلع اورطيس» مهنأو (نييمارآلا) مساب تاساردلا

 ام ميدقلا ىندألا قرشلا خيرات باتك يف ءاجو «. .ايروس ىلإ روشآ نم اوقفدت

 ةلود زكرم قشمد تحبصأو ايروس يف كلامملاو ندملا نويمارآلا سسأ» :يلي
 دالب نم ةددعتم نكامأ يف نييثحلا اومزهو .م.ق ١١٠٠١ ماع ذنم مهل ةيوق

 ءاهيلع اولوتسا يتلا ةيثحلا ةكلمملا مصاوع يف ةمكاح تارسأ اونّوكو «نييثحلا

 كلذ ىدؤمو .©72«لوضانألا دالب يف نييمارآلا مصاوع نم ةنضأ ةنيدم تناكو

 لئابق تحاتجا .م.ق ١٠١٠٠١ ماع يف.. » هنأ تاساردلا تركذ نيذلا مهنأ

 دالب ىلإ تمدقت مث ايروس يف نييثحلا ناطلس تحت تناك يتلا ميلاقألا ةلوهجم

 بوعشو نييثحلا اوربجأو «ةيثحلا ةيروطاربمالا مهتامجه ةجيتن تفتخاو نييثحلا
 ةيسايسلاو ةيناكسلا تاكرحلا نم ةلسلس اوثدحأو . . برهلا ىلإ تاهجلا كلت

 ناك نيذلا مه كئلوأف ."7«ىندألا قرشلا ملاعم رييغت يف عيرسلا اهرثأ اهل ناك

 موقو شيج نم مهو (ةيبرعلا ةريزجلا بونج نم اوءاج نيذلا نويمارآلا) مهنم
 دكؤتو .(ضرألا كولم كلم وترأ  أبس كلم شايروب انروب) شاير يذ ناراب
 هدهعو هنمز نأ .م.ق ١١9٠ ةنسو ١7١١ ةنس نيب ام تعقو يتلا ثادحألا كلت

 : ( منيف 11:ي151) ةرتفلا ىف ناك

 ماق» هنأ ركذي ميظعلا كلملا كلذ مساب شقن ىلع رصم يف روثعلا مت دقو -

 تابرع زيهجتو - سيارتنات  ةهلآلا ضرأ لالت يف ةريثك نفس زيهجتب كلملا
 - ارحبو أرب  حتتفاو حاتجا مث . .ةعتمألاو لافطألاو ءاسنلا لمحت ناريث اهرجت

 )١( رقاب هط .د  نيدفارلا ةراضح خيرات زجوم ص 57١وص4١5.

 .777ص - روفصع نسحملا وبأ .د  ميدقلا ىندألا قرشلا خيرات ملاعم (؟)
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 نإو :ءايسأ' يف ضرأ دعبأ ىتح دنهلا دالبو ميظعلا رحبلا ءاجرأو نيرهنلا دالب

 براحملا نأو دنهلا يف مهتضرتعا اليف نيرشعو ةئام نع لقي ال لايفألا نم ًاعيطق

 لايفأ ةميزه ةقيرطلا كلتب متف 0 ل

 «شايروب - انروب) ما لئاسرو نارك ىلع رصف ل روتعلا مح 3 دقو 0 ٠

 قار شئارلا نأب لئاوألا 0 يل

 ىتلا تابرعلا نأ كاردإ نكميو .«هشيج ناسرف نم افلأ رشع ةسمخ دنهلاب نطوأ

 مهو «دنهلاب مهنيطوت مت نيذلا ةعتمأو لافطأو ءاسن لمحت تناك ناريثلا اهرجت

 ىلإ تءاج» :هنأ ميدقلا دنهلا خيرات تاسارد ركذت نيذلا لئابقلا نم ةيناثلا ةجوملا

 اورشتناف باجنبلا ةقطنم ربع ةازغك دنهلا ل اوءاج دقو .«طسوتملا رحبلا بوعش

 ىذا 0و 0 1 0 ل دل

 كو انف انا نم ناك ةرهدزم نع لا م َْق ٠*١

 00 1 و ير

 حاّرج لماعلةابجلااهيف ةيارةنيدم مهضرأب ئَئَبو

 نم اهيلي امو دنهلا يف ةيدايق ةيراجت ةنطوتسم ةباثمب ةنيدملا كلت تناكو
 رثاغأ ينانويلا خرؤملا نمز ىلإ شاير يذ ناراب شئارلا دهع ذنم يدنهلا طيحملا
 .دنهلاو برعلا دالب لالغو تاجتنمب نورجاتي نييئبسلا نإ) :لاق يذلا سديس
 .د هركذي ام ًاضيأ كلذب طبتريو ."”«يدنهلا طيحملا بوجت ةمخض نفس مهلو

 ناراب موق نم مه نييمارآلا نأب صوصنلا تفلس دقف .«دنهلا دالب ىلإ دتمي ناك
 اوسسأ مهنأو ايروس ىلإ اهنم اوقفدتو روشآو لباب دالبب اورقتسا نيذلا شاير يذ

 نسم رفو :ثلخ ةحبضأو .م.ق ١١١١ ماع ذنم ايروس ىف كلامملاو ندملا

 «نييثحلا دالب نم ةددعتم نكامأ يف نييثحلا اومزهو «مهمصاوع نم ةيوصو

 اهيلع اولوتسا يتلا ةيثحلا ةكلمملا مصاوع يف ةمكاح تارسأ اونّوكو

 )١( ةبيط يف ثلاثلا سيسمعر شقنو «كنركلا دبعمب سيفنمأ شقن - رندراج نلآ - ةنعارفلا رصم .
 .؟ ص - ميسكدارت - تاراضحلاو بوعشلا خيرات (؟)

 ؛ ص  يسيسرت نائدع .د ب. برعلا ةراضحو نميلا ةرفإ 7.
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 ثلاثلا سيسمعر كلملل شقن ىلع رصمب ةبيط ةنيدم يف روثعلا مت دقو -

 تحت تناك يتلا ميلاقألاو قراشملا نادلب اوحاتجا نيذلا كعلوأ نع ثدحتي

 مهنأ ثلاثلا سيسمعر شقن لوقيو .م.قف ٠ 0 ا

 دالبو يدوق دالب وزغب اوماق اهنمو (ةيروس) ورومأ ضرأ يف ًاركسعم اوماقأ..

 هبشو صربق) ايسرال رزجو اوزرأ دالبو (نييثحلا دالب) يتاخ دالبو شيمرت
 مهتحلسأ مامأ فقت نأ عيطتست ضرأ كانه نكت مل ..:( ةشيلالتلا ةريزحتلا
 تحبصأف اهكلامم ىلع اوضقف ءدحاو تقو يف نادلبلا لك اوحاتجا . . مهتوقو
 ةيركسعلا مهفوفص تناك «ربصم ىلإ اوءاج مث“ . لبق نم دوجو اهل نكي مل نأك

 اهرجت تابرع يف مهتعتمأو مهتالئاع نولمحي اوناكو .٠ . فالآلا تائمب ردقت

 لاا قر ردا رص يور د نال نا راع اقل معلا تو 30(. .ناريث
 يثس كلملا مث (.م.ق 1١1١5 - 1774) يناثلا سيسمعر نب حاتبنرم :كلذ
 ةرسوت) مث ٠( .م- ق 56١5548 حاتبس) مث ٠( مم" ق 1١51-١٠١8 5) حاتبنرم

 (رندراج) ركذ دقو (ةنعارف كولم نودب ةرتف) مث (.م.ق 1١١١7-١١95 بتس

 لجر لك حبصأو ءرصم رومأ تبرطضا» :هصن يلي ام ةينوعرف ةيرصم ةيدرب نع
 ءارمأ اوناك امنإو تاونس عضب ىدم دئاق كانه نكي ملو ًانوناق هسفنل عضي يوق

 ءاج مث .ايندلا مأ ايلعلا ةقبطلا نم ناك ءاوس هبحاص حبذي لجرلا ناكو ءاسؤرو
 زكرم ىلإ لصوو هناطلس تحت اهعيمج رصم دالب لعجف وشرأ كلملا ةيروس نم

 نيسرادلا نيب ليوط لدج راد» :رندراج لوقيو ''”«ةبطاق ضرألا ىلع ةدايسلا
 ةبطاق ضرألا يف ةدايسلا زكرم ىلإ لصو يذلا اذه وشرأ كلملا ةيصخش لوح

 ديعفت تاساردلا نأ ليلي ةقيقحلا نم: يازققالا نع .رفسي مل فللذ كلو "هي
 ةرتف) اهنأ (.م.ق ١507-١١97 رصمل بتس ةرسوت) مكح تلت يتلا ةرتفلا

 (وشيرأ) وأ (وشرآ) مساب ةيدربلا يف روكذملا كلملا ةرتف اهنأ ىرنو (كولم نودب
 وهو .(شايروب انروب) مساب ةنرامعلا يف اهيلع روثعملا لئاسرلاو صوصنلا يفو
 ةنس نيثالث وحنب كلذ دعب بوتكملا  هشقن يف ثلاثلا سيسمعر لاق نيذلا كلم

 يدوق دالب وزغب اوماق اهنمو (ةيروس) ورومأ يف ًاركسعم اوماقأ.. » مهنأ -
 عيطتست ضرأ كانه نكت مل . .ايسرال رزجو اوزرأ دالبو نييثحلا دالبو شيمرتو

 ىلع اوضقف دحاو تقو يف نادلبلا كلت - لك اوحاتجا . مهتوق مهمامأ فقت نأ

 ىلإ (ورومأ نم) اوءاج مث : لبق نقب درتنو ايلا كي مل ناك تحبصأو اهكلامم

 0 يتدخل ييسر تو ا وي ا ا ايم
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 مهتالئاع نولمحي اوناكو . .فالآلا تائمب ردقُت ةيركسعلا مهفوفص تناك .رصم

 يف اونكس) ينوصح يفو يندُم يف مهتنكسأ .ناريث اهرجت تابرع يف مهتعتمأو
 نازخلا نم تالوكأمو سبالم نم تانييعت مهل تّصّصخو (اننوصحو انندم

 : هينارخ عيد رم وكيل ريكلا ا ردبلا عبص و .ماع لك مهل فرصت لالغلاو

 طي كلب يما لح قا اوما يل ترحل تلذلا سييسمو كاي 7

 دنع تناك برحلا كلت نأب نيسرادلا دنع نظلاو سابتلالا عقوف «رصم بونجب

 ايلعلا رصم نوصحو ندم يف مهنم اورقتسا نيذلا رارقتساو رصم ىلإ مهلوخد

 لوق (رئدراج) ركذ دقف كلذك سيلو - .م.ق ١١97 ةنس يلاوح - رصم طسوو
 نأو (.م.ق )1١485- ١١5١ ةرتفلا يف ناك ثلاثلا سيسمعر نأ نيسرادلا ضعب
 ماع لبق ثلاثلا سيسمعر مكح ةيادب عضي ال نيتور مهنمو نيسرادلا ضعب

 ١١ ةنسلا يف مهدض اهضاخ هنأ ركذ يتلا برحلا نأ كلذ ىدؤمو .م.ق
 ةنس ناك رصم مهلوخد امنيب .م.ق ١١١ ةنس يلاوح دعب اهنمز ناك هكيلمت نم
 كلملل ايلعلا ةيكولملا تحت رصم اهيف توضنا يتلا ةنسلا يهو .م.ق 5

 هناطلس تحت اهعيمج رصم دالب لعج» هنأ ةيدربلا يف ءاج يذلا (شئارلا) وشرآ

 تامجرت يف روكذملا وهو «ةبطاق ضرألا ىلع ةدايسلا زكرم ىلإ لصوو
 .(شايروب انروب) ظفلب ةنرامعلا يف اهيلع روثعملا لئاسرلاو صوصنلا

 يف (م1891-١191317) ةنس نيسمخ ترمتسا ةيرثأ تابيقنت ترفسأ دقلو -

 كلملا اهانب يتلا ةنرامعلا ةنيدم لالطأو راثآ فشك نع رصمب ةنرامعلا لت عقوم
 اهلعجو (.م.ق ١3 ١١0٠ د ةرتفلا يف مكح يذلا رصم كلم بتوحنمأ

 تداس ىتلا ةيديحوتلا سمشلا هلإ ةدابعل ًارقمو - ةلطب ةنيزم نع لل كوت هل ةمصاع

 يف اذه بتوحنمأ رهتشا دقو (سمشلا ةدابع) تاساردلا اهربتعتو هدهع يف
 نم قئاثوو موسرو شوقن ىلع ةنرامعلا يف روثعلا متو (نوتانخأ) مساب تاساردلا

 انروب) كلملا نم ةهجوم ةريثك لئاسرو صوصن ىلع روثعلا مت كلذكو .هدهع
 انروب) نم ةهجوم اهنأ اس دل يف حدف سمو كلا ىلإ ا رتاسوب

 ةمصاعك تهتنا ةئرامعلا ةنيدم نأل (رصم كلم - نوتانخأ - بتوحنمأ) ىلإ (شايروب

 .م.ق ١6٠ ةنس (نوتانخأ) بتوحنمأ دهع ةياهنب ةيسمشلا ةيديحوتلا ةديقعلل أرقمو

 ةهلآلاو نومآ ينوعرفلا يرصملا هلإلا ةدابع ىلإ هدعب اومكح نيذلا رصم كولم داعو
 ىلإ كلذ رمثساو توما ةدانغ: لقغمو: ةيديلقتلا ةمصاعلا ةبيط ةديذم ىلإو ةددغتملا
 ةنيدمب ثلاثلا سيسمعر دهع يف مث (.م.ق ١797-١١91 بتس هرسوت) دهع
 (شايروب انروب) صوصنو لئاسر نوسرادلا ربتعا يلاتلابو (.م.ق ١١77١ دعب) ةبيط
 ةدابعلاو ةنرامعلا نأل (.م.ق 90*17 - 1517) نوتانخأ بتوحنمأ نمز ىلإ دوعت
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 تداع ةنرامعلا ةنيدم نأ ىرنو .دهعلا كلذ يف الإ نكت مل ةيسمشلا ةيديحوتلا

 وشيرأ كلملا اهلخد امدنع (سمشلا هلإ ةدابع) ةيديحوتلا ةنايدلل لقعمو ةمصاعك

 يف اهيلع روثعملا صوصنلاو راثآلا نأو .م.ق ١١947 ةنس هموقو (شايروب)

 (رينملا كلملا) رصم كلم ىلإ ةهجوملا لئاسرلاو (شايروب  انروب) مساب ةنرامعلا
 تأدب يتلاو سمشلا هلإ ةدابع ةديقعو ةنرامعلا خيرات نم ةيناثلا ةرتفلا هذه ىلإ دوعت

 هيلي مث (.م.ق )1170-١١80 ةنس وه (شايروب) كلملا نمزف .م.ق ١١197 ةنس
 ١7 نرقلاب - رصعلا كلذ ىلإو (.م.ق )١١1/9 ١١57 رانملا يذ كلملا هنبا دهع

 طسوب  ةنرامعلا عقوم يف اهيلع روثعملا لئاسرلاو صوصنلا كلت دوعت  .م.ق

 رمحألا رحبلل يرصملا لحاسلا نم (شايروب) شاير وذ كلملا داع دقل  رصم

 (أبس ضرأ) نميلاب رقتساو رمحألا رحبلل ينميلا لحاسلا ىلإ ريصقلا ءانيم ناك ثيح
 مت يتلاو رصم كلم ىلإ اهبتك يتلا لئاسرلا بتك اهنمو - .م.ق ١١9٠١ ةنس يلاوح -

 رصم تاقالع باتك يف ليلخ رداقلا دبع درك د لق «ةنرامعلا يف اهيلع روثعلا

 (شايروب انروب) ةيكولم تحت نكت مل رصم نأ ىلع ليلدتلل لئاسرلا كلت نم تارقف
 كلذو ءهل ًاعباتو أبئان ناك رصم كلم نأ ىلع لدت ال رصم كلم ىلإ هلئاسر نأو

 نكلو «(نوتانخآ /بتوحنمأ) وه لئاسرلا هيلإ ةهجوملا رصم كلم نأ ساسأ ىلع
 لقن دقو (بتوحنمأ) سيل لئاسرلا هيلإ ةهجوملا رصم كلم نأب قطنت اهسفن لئاسرلا
 دنع وه يذلا (رينم) و (رون) ظفل نم بيرق وهو (ايرومين) ظفلب همسا (رندراج)
 نأ ليلخ رداقلا دبع .د ركذ دقو .(شاير يذ نب رانم وذ) لئاوألا برعلا نيخرؤملا

 : ةيلاتلا لئاسرلا ةنرامعلا يف اهيلع روثعملا لتئاسرلا نم

 ةيراجت ةلفاقل ثداح نع رصم كلم ىلإ شايروب انروب كلملا نم ةلاسر»

 كلمل الئاق ةثداحلا كلت ىلع شايروب قلع دقو (ينوتانح) هيلع قلطي ناكم دنع
 . «لامعألا كلت لثم راركت نم هرّذحو (كعابتأ اهماكحو كضرأ ناعنك نإ) :رصم

 عوقو ىلإ اهادحإ ريشت رصم كلم ىلإ شايروب انروب كلملا نم ناتلاسر»
 نع شايروب رّبع دقو .نيترم ماكحلا دحأ نم ةيراجت ةثعب بحاص ىلع ءادتعا

 ىدتعملا ضيوعتب رصم كلم رمأو (كل ةعبات ضرأ مكاح) :هلوقب مهدحأ

 باطخ نمض طقف روطس ةرشع يف ةعقاولا كلت ىلع شايروب ْرَم دقو . .هيلع
 .«؛ًاريبك ًامامتها اهيطعي نأ نود ليوط

 تناك رصم مكحي ناك يذلا كلملا ةطلس نأ ىلع لئاسرلا كلت لدتو

 بناوجو نييثحلا دالب تاهج ىلإ (ةيروس) ورومأ ضرأو ناعنك ضرأ لمشت
 . طسوتملا ضيبألا رحبلا
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 يف لوقي رصم كلم ىلإ  ةيروس يلاعأب  (يدعبر) مكاحلا نم ناتلاسرا -

 (انتبراحمل ًافلح نونّوكُيو زاجاسب نولصتي موقلا أدب كوبأ داع لنم) :اهادحإ

 كلملا كدلاو ىلإ ٌتبتك دقل) :رصم كلم ىلإ ةيناثلا هتلاسر يف يدعبر لوقيو
 . «ةيركسع تازيزعت يل َلَسْرَأو يتاملك ىلإ َعَمَتْساف

 نإ) :اهيف لوقي رصم كلم ىلإ ورومأ مكاح (وريزع) نم ةلاسر» -

 لوقي (وديرب) مكاحلا نم ةلاسرو .(رمألا ةروطخ ىلإ هبنتي مل كلملا كدلاو

 .«ضرألا هذه ىلإ ةرظنب كلملا فطعتيل ةديدش زاجاس موق ةوادع نإ) اهيف

 ملعت كنإ) اهيف لوقي ورومأ مكاح وريزع ىلإ رصم كلم نم ةيباوج ةلاسرو
 نكيل . .دالبلا كلت لمشي فينع موجهب مايقلا يف بغري ال كلملا نأ ديكأتلاب

 هتابكرمو هتاوقو ءامسلا يف سمشلاك كرحتلا هنكمي كلملا نأ كملع يف

 «سمشلا برغم ىتح سمشلا علطم نمو بونجلاو لامشلا يف ةرثكب ةدوجوم
 . «ةديج ةلاح يف يهو

 اسوا اهي نه رتسي ريسم تلد ىلإ قانرو انوون افلا نعت ةل اعواد
 رصم ىلإ لمحت ميظع كلم ةنبا) :لوقيو . .هتنبا باحطصال طقف تابرع سمخ

 قلق لثمُي ال ضارتعالاف» :الئاق ليلخ .د فيضي مث .(؟طقف تابرع سمخ ىلع

 تابرع ددع ةلق ىلع اضارتعا ناك ام ردقب هتنبا لوصو ةمالس ىلع شايروب
 داكوتا

 هطالب ىلإ رصم كلم لسُر لوصو شايروب ركذي ٠١ مقر ةلاسرلا يف» -
 .-ت ىهتنا ..:. [تارم ثاولث

 ملاعلا نيوكتل ناطيتسالا تايلمعو تاحوتفلا تدتما دقو

 ثيح نانويلا دالب طسو ىلإو ةينيللهلا ةريزجلا هبش ىلإ ريبكلا يراجتلا
 عقوم يف ةيرثألا تابيقنتلا ترفسأ دقو 217118805 سوبيث ةنيدم [ودفتفأ

 تسسأت يتلا نانويلاب (سيبيث) سوبيث ةنيدم عقومب سومدق رصق لالطأ

 شايروب  انروب) مساب متخ ىلع روثعلا نع .م.ق ١١ نرقلا لئاوأ يف
 يناثلا نرقلا وه شايروب نمز نأ كلذ دكؤيو .2272نيضرألا كولم كلم

 نم تدتما اهسسأ يتلا ةيراجتلا تانطوتسملاو هتاوق نأو داليملا لبق رشع

 رصمو نانويلاو صربقو لوضانألا ىلإ سمشلا قراشمو دنهلا يف هباراه

 .*5”ص - دمحألا ديعس ىماس .د  ةينانويلا ةيندملا ةيفلخ )١(
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 ةماعزب ريبك يراجت ملاع كلذب ماقف «سمشلا براغمو

 .ةرومعملا نم ةعساو ءاجرأ يف اهئافلحو أبس

 شئارلا يفوت هدهع نم نيعبرألا ماعلا ةياهن يفو
 كتاكو“ «يضوألا كرلع للم ام كله ىتاك:وذ ةازان

 ركذ امك د ةةيلعلا لازأ ةيدم نادسغ رصقلاب هئافو

 رانملا وذ كلملا هنبا كيلمت متو  ليلكإلا يف ينادمهلا

 نيوكت تاحوتف يف ميظع رود هيبأ دهع ذنم هل ناك يذلا

 . ريبكلا يراجتلا ملاعلا

 برغملاو برغلا دالب حئتاف . . . شئارلا نب رانملا وذ"

 (.م.ق 1119-1١47 /يئبسلا ميوقتلل/8- 41)

 يف دلاخ رود مهل ناك نيذلا ةعبابتلا كولملا ءامظع نم
 سيفنمأ مساب نار عج 5

 ةيرثأ ةعطقو رانم يذ نستاولا نب رانملا وذ سيفنمأ كلملا وه قيلكلا يراضحلا خيراتلا

 ضرقو رقصلا اهيلع يذ رغصألا ريمح نب يفيص نب سيق نب شاير يذ ناراب
 دل 5 5 0

 د نع ةتديصق نه قريمحلا تاور لات رهمألا ان نيشناديز
 00 : ةعبابتلا ءامظع خيرات

 حارموةعجبَر يف هَلُدذِيل ازغاذإَراَكَملا ىَئّيرانّملاوذوأ

 حارب نيج تال وعدي برغلا يف ٌهكْرَب ةرامهلا عِطَقْنُمب ىقلأ
 مل هنأل رانملا اذ يّمّسو «شئارلا نب ةهربأ وه :رانملا وذ) لاق مث

 نم لوفقلا دنع هشيج اهب يدتهيل قيرطلا ىلع لايمألاو مالعألاو رانملا بصن

 كلت َكَْلَمَف ؛«برغلا يف ةرامعلا عطقنم ىلإ مهوزغ ناكو مهعوجر يف مهوزغ
 . ''”(ةافكلا لامعلاو ةالولا اهب ىلوو «يحاونلا

 نبا لاق .ةهربأ رانملا يذ مسا نأ برعلا نوخرؤملا ركذ دقو

 هنأل رانملا اذ يّمُّسَو «رانملا يذ ةهربأ هنبا شئارلا دعب كَّلَم مث نودلخ

 . "”«هب ىدتهُيل رانملا عفر
 مسا ةهربأو ..(هربأ) ىورُيو .رانملا وذ ةهربأ) :ينادمهلا لاقو

 .19ص - يريمحلا ناوشن ةديصق حرش  ةعماجلا ةريسلا )١(

 .48ص - حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا (؟١)
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 "”«مالسلا هيلع ليلخلا ميه اربإ يمس وهو ؛ ميهاربإ يبرعلابو '' ىنايوسلاب

 ا هبقلو همسا ناكو (راثم وذا مساب هئمز ذنم فرو رهتشا دقو

 دقو . سيإ هلإلاب نمؤملا هانعمو (سيفنمأ) بقل لمحي هوبأ ناك كلذكو (سيفنمأ

 كولم كلم  شاير يذ - سيفنمأ» مساب ةيرثأ ةعطق ىلع برأم يف روثعلا مت

 ذافحلا قذ ونغو "' (نييقكنا كاملا هنبا مساب يرثأ نارعج) كلذكو هر

 : نيممكلاا هلا( نسا ) :ةايغ ةريزر"“ '(نينصتلا سوتو سضلا هيلع ةيزقا يظفر

 ةهدلحل يذلا نَهْرْلا وهو داليملا لبق رشع يناثلا نرقلا ىلإ راثآلا كلت نمز دوعيو

 . شئارلا نب رانملا يذل لئاوألا برعلا نوخرؤملا

 : رانملا يذ تاحوتفو ةيكولم نمزو ةدم
 نينامثو ةنس ةئام كَلَم) رانملا اذ نأ يدوعسملا نع نودلخ نبا لقن دقل

 مسقنتو . «ةنس نيتس َكْلَم» 3 كلذ لصأو , ا( ةئس نيتسو.. » ليلكإلا ىفو (ةنس

 : نيترتف ىلإ
 ًابئان ًاكلم رانملا وذ ناك . شاير يذ ناراب شيارلا هيبأ دهع يف :ىلوألا ةرتفلا

 «قراشملا يف ةيراجتلا تانطوتسملا نيوكت حوتفو تاوزغ يف هوبأ راس امدنع هيبأل

 روحمل ًأدئاق اكلم هوبأ هفلختسا (نييثحلا) كرتلا دالب وزغل ماشلا ىلإ هريسم دنع مث

 يفو ءرصمب ةنرامعلا ةنيدم يفو كانه ماقأف برغلاو نييثحلا دالب تاوزغو ةيروس

 يريمحلا ناوشن ركذ يتلا حوتفلاو تاوزغلا هيجوتو ةدايقب رانملا وذ ماق ة ةرتفلا كلت

 ةالولا اهب ىلوو يحاونلا كلت كّلَمف ءبرغلا يف ةرامعلا عطقنم . . ١ ىلإ تغلب اهنأ

 ىلإ رضمتب ةنرامعلا ىف رانملا وذ ناكو هيبأ دهع ىف كلذ ناك دف . «ةافكلا لامعلاو

 ..م.ق ١١4٠ ةنس  نميلا  أبس ضرأب هوبأ تام نأ

 كولمل أكلمو أبس ةعبابت ةلودل ًاكلم رانملا وذ سيفنمأ حبصأ : ةيناثلا ةرتفلا

 تناكو (راعذألا وذ) هنبا برغلا روحمو رصمب فلختساو «هيبأ ةافو دعب نيضرألا

 ميوقتلل /8- )5١ ةرتفلا يف كلذ نوكيف ؛هيبأ دعب ةنس 78 رانملا يذ مكح ةدم

 ا( يق ا151211105/لا

 اهل لاقي ةريمأ هيبأ دهع يف برغلا دالبب وهو جوزت دق رانملا وذ ناكو
 لاق .نجلا نم اهنأب لوقلا تاياورلا يف عاشف (نيجلا) مهل لاقُي موق نم فويعلا

 .نييماسلا نييناطحقلا شئارلا موق نم نويمارآلاو .ةيمارآ ةغل ةينايرسلا ((0)

 .غج ٠٠١ صو ”؟ج اله ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا 0(

 .م1958- يرخف دمحأ .د  نميلا ىف ةيرثأ ةلحر ()
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 ةأرمأ هتقشعف «هنامز لهأ لمجأ نم ناك رانملا اذ نأ ىوريو» :يريمحلا ناوشن
 ّبَّشُف «راعذألا اذ دبعلإ هل تدلوف اهجوزتف عئارلا ةنبا فويعلا اهل لاقي نجلا نم
 عم هريصف دبعلإ هنبا هعمو ًايزاغ برغملا وحن رانملا وذ راسو .لاجرلا غلبم ْعْلَبو
 ىتح رائملا وذ راسو ءرانملا يذ نب سيقيرفإ هنبا نميلاب فلختساو «هتمدقم

 يف امبر] - موا مادملا ل اهيل ارسم ايا ارتسلاو ناوزرسلا ارزاق نكي
 موق ىلإ ىهتنا ىتح ازغف ركسع يف ضرألا برغ يف دبعلإ هنبا حرسو - [ةنرامعلا
 املف املف ءمهنم ّيبسب هيبأ ل عجرو - برغلاب لامشلا ىصقأ يف سانسنلا مهل لاقُّي -

 وذ عجر مث 72١[. ٠ ص] «كلذل راعذألا ديما ( مهنم سانلا رعذ ةينأ ىلإ مِدَق

 . نيضرألا هل تناد دقو نميلا ىلإ رانملا

 برغملاو لامشلاو برغلا دالبب رانملا يذ تاحوتف هتغلب يذلا ىدملا نعو

 : ليلكإلاب تايبأ يف مومحيلا رعاشلا لاق

 اكلالجل تعضعّضو رانملا اذاي ًاغلابم هالبلا نم تغلب دقلو
 اكلاذك نيفسلا يف اهنم َتَْلْمَحو طير ند ويلا نلا شرما كرف
 (اكراّتم)رونبالإيدتهتام اهريس يف تنعمأف شويجلا َتَرَس

 اكلازنب ىغولا ىلإ تْدَصَقامل ةبيه خماوشلا ٌمشلا كل تلاز

 اكلاتقل ربطصت نأ عطتست مل ةعاط اعشش ةعظرألا كلا ثلاق

 يذ تاحوتفو تاوزغ نع لئاوألا برعلا نوخرؤملا هركذ ام بيترتبو
 *:ةلمك دقق هنآ دهع كنم راثملا

 نافيسردا ىلإ (انناج ايكرتإل :لويعانألا ينمو( نييسحللا) كرعلا ةالبادا
 تانر.تحت) تاياورلا ةيمست ام ىلإ لامشلاو كرتلا دالب يف لغوأ ىتح ةينيمرأو

 (ابوروأ لحاوسو نانويلاو مورلا ضرأ تاهج يهو) برغلا دالب يف مث .(شعن
 ظ .برغلا يف ةرامعلا عطقنم غلب ىتح

 ايبيل) ةيلامشلا ايقيرفإ نم رصم يلي ام يهو «نادوسلاو برغملا دالب - ب
 لثم  دوسلا نييماحلا ياو ادوبلا نفناز (برخملا - رئازجلا - سنوت -

 وذ هّجوو .برغملا بونج تاهجو (ةبونلا  نادوسلا  لاموصلا  ةشبحلا)
 تاهج يهو) يبرغلا اهلامشو ضرألا برغ ىلإ ركاسعلاب راعذألا اذ هنبا رانملا
 يف» يهو ناوشن لاق .سانسنلا ضرأ غلبف (اهريغو ةيلقصو اينابسإ لحاوس
 .(حاير لك لامش «لامشلا ىصقأ

 برغلا دالبو (نييثحلا) كرتلا دالب ىلإ حوتفلاو تاوزغلا كلت تناك  ج
ْ 
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 :ناوشت لاق تبيح .:لامشلاو نادوسلاو ةسزغملا نضزأ ىلإ كلذكو: :.. ًارخبو وب

 هتايبأ يف مومحيلا لاقو «ًارحبو ارب برغملاو نادوسلا ضرأ يف رانملا وذ َلْغوُأ»

 :رانملا يذ نع

 اكلاذك نيفسلا يفاهنم تلَمَحو ةعيرس دونجلا ىلإ دونجلا َتْدُق

 نم تاوقو هموق نم لكابق نادلبلا كلت ىف رانملا وذو شئارلا َنطوأ د

 لاق .اهومكحو اهب اورقتساف «ةيراجت زكارمو تانطوتسمك كلذو .هشويج
 . (ةافكلا لامعلاو ةالولا اهب ىلوو «يحاونلا كلت رانملا وذ َكَّلَمَل» :ناوشن

 نع لئاوألا برعلا نوخرؤملا هركذ ام ةحص ىلع ةيخيراتلاو ةيرثألا لئالدلا

 :رائملا يذ تاحوتف

 كلتب قئاثولاو شوقنلاو راثآلا تايطعمو ةيخيراتلا تاساردلا يف ثحبلابو
 نرقلاب (.م.ق )170١ - 174١ نيتسلا تاونسلا كلتو نمزلا كلذ يف نادلبلا
 لدت يتلا ةيلاتلا عتاقولاو ملاعملاو لئالدلا انل تنيبت دقف ءداليملا لبق رشع يناثلا

 اهداق يتلا تاحوتفلاو تاوزغلا نع لئاوألا برعلا نوخرؤملا هركذ ام ةحص ىلع

 جئاتنو راثآ اهيلع تبترت دقو شاير يذ ناراب شئارلا نب رانملا وذ اههّجوو
 كلت تناك ثيحب «نيئسلا تائم ترمتسا ةيراضحو ةيناكسو ةيسايس تارييغتو

 . ةيناسنإلا ةراضحلا خيرات يف ةديدج تاحفصل ةيادب ةرتفلا

 نع تاساردلا هيلع قفتتو هركذت ام كلذ ىلع دهاوشلا لئاوأ نم نإ

 نويمارآلا قفدت» :هنأ ةيبرعلا ةريزجلا بونج نم اوءاج نيذلا نييماسلا نييمارآلا

 نوزغي مهقيرط يف اولظو «ةيوقو ةمخض دادعأ يف اوناكو «ةيروس ىلع

 ممألا باتك يف ءاجو ؛'”«ةينيمرأ لابج الإ مهقيرط يف فقت ملو «نوحتفيو
 ىربك ةلود مايق ىلإ دوعي كلذ نأ حجرملا نم : يلي ام كلذ ببس نع ةيماسلا

 7 ورحل ةريزجلا بونج

 نييثحلا دالبو ةيروس ىلإ قلطنا يذلا رانملا يذو شئارلا شيج ناك دقل

 نيذلاو (نييمارآلا) مساب اورهتشا نيذلا مهنم ةريثك لئابق مضي .م.ق ١١١١ ةنس

 . مهريغو (سيوشناملا) و (نوينيطسلفلا) كلذكو (نييقينيفلا) اويمُس

 ١١٠١ ماع يف» :يلي ام ميدقلا ىندألا قرشلا خيرات باتك يف ءاج دقو

 «ةيروس يف نييثحلا ناطلس تحت ةعقاولا ميلاقألا ةلوهجم لئابق تحاتجا .م.ق

 )١( ديع دماح ب ةيماسلا ممألا القادر  ص٠١6.
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 «ةيثحلا ةيروطاربمالا مهتامجه ةجيتن تفتخاو نييثحلا دالب ىلإ تَمْدَقَت مث
 اوسيل مهنأ عقاولاو 272. .برهلا ىلإ تاهجلا كلت بوعشو نييثحلا اوربجأو
 دقف «ةيقيقحلا مهتيوهب ةرتفلا كلت عقاوو خيرات قطني نيذلا مهف «ةلوهجم لئابق
 ةيروس يف كلامملاو ندملا نويمارأآلا نيس :يلي ام ردصملا سفن يف ءاج

 بلح تحبصأ امك . يل ماع لنع وهل ةيرك ةلود ركرم لشد, تحبصأ]

 دالب نم ةددعتم نكامأ يف نييثحلا اومزهو . يا شيمقرقو
 اهيلع اولوتسا يتلا ةيثحلا ةكلمملا مصاوع يف ةمكاح تارسأ اونّوكو «نييثحلا
 ناك «لوضانألا دالب يف قييمارآلا مصاوع نم يكرت يف) ةكفأ ةديذدم تاكو
 نأ ىلع عطاق ليلدو دهاش كلذو ."!”ىلعأ كلم بناج نم ابئائ اهمكاح
 ةيروس يف نييثحلا ناطلس تحت ةعقاولا ميلاقألا اوحاتجا نيذلا لئابقلاو نيحتافلا
 ةريزجلا بونج نم اوءاج امنإو (ةلوهجم لئابق) اوسيل نييثحلا دالب اوحاتجا مث
 قشمد تحيصأو (ورومأ ضرأ) ةيروس اوكلتما نيذلا نويمارألا مهنمو ةيبرعلا

 مجلاهالا قا تيجو جو يلح ركز اكو حب تم رع نورعو شيمقرقو بْلَحو
 ىلإ نويمارالا مهنمو نوحتافلا قلطنا مث  ةيروس يف نييثحلا ناطلس تحت ةعقاولا
 ركذتو دي مرطب يلا طوخ ديفاق اينجل ..لوصانإلا )نيتك الب
 مهتاراغ تدتماو نييثحلا دالبو ةيروس تحاتجا..» لئابقلا كلت نأ تاساردلا

 ةينيللهلا ةريزجلا هبشو '"”/ةينيللهلا ةريزجلا هبشو صربقو ايكيليك ىلإ ةيرحبلاو ةيربلا
 ةقطنم نم ءاجرألا كلت ىلإ نوحتافلا قلطنا دقو .هجيإ رحب رزجو نانويلا يه
 ةقطنمب ترقتساو ؛(روص) اهنمو (ةيقينيف) دعب اميف تيمَس يتلا يروسلا لحاسلا
 سلطأ) باتك يف ءاجو «نويقينيفلا مه نيحتافلا نم لئابقو ةوق يروسلا لحاسلا
 رجلا بونج نم اورجاه نيللا نماعنكلا نم قيرق مه نويقييفلا يلي ام (خيراتل

 هباتك يف بيد هللا جرف ينانبللا يبرعلا ثحابلا دروأ دقو .“'”«ةيروس ىلإ ةيبرعلا
 : هصن يلي ام لاقو ةماه ةيخيراتو ةيشوقنو ةيراثآ ةلدأ (لصألا يه نميلا)

 ةينميلا ةراضحلا برع اندادتحا ال[ اوسيل نييقيتيف اويحَس نعنإلا

 برعلا دالب وه لوألا نييقينيفلا نطوم» نأ ينانويلا ستودوريه ركذو .'*”«ةميدقلا
 ريل ركبلا ىلع ةلطنلا ةيوتعلا

 )١( 77ص  روفصع نسحملا وبأ .د  ميدقلا ىندألا قرشلا خيرات ملاعم 7.
 .77ص - ليلخ رداقلا دبع .د  طسوتملا رحبلا قرشب رصم تاقالع (؟)

 )*( .17ص - ليلخ يقوش - خيراتلا سلطأ
 ا وص تسد هّللا جرف - لصألا يه نميلأ (5)
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 سوقنيف نإ :لوقت ةينانويلا ريطاسألا نأ ىلإ ةراشإلا ديفملا نمو
 ضرأ نم ايتأ (46847147) راناجأ اقيقش (082141175) سومدقو (013017711330)

 يروسلا لحاسلا ةقطنمب سوقنيف رقتساف .ةبورآ امهتخأ نع ثحبلل ةهلآلا
 دالب ىلإ ةيقينيف نم سومدق ءاجو 260216 ةيقينيف همساب هفرش ىلع تيُمَسف

 بئاجلا نإ .2''نانويلا طسوب 7586505 سوبيث ةنيدم ىَتّبو رقتساف قيرغإلا

 ضرأ نم وأ ءامسلا نم اوءاجو ةهلآلا نم مهنأب لوقلا وه كلذ يف يروطسألا

 شوقنلا تناك - ةيبرعلا ةريزجلا بونج  نميلا نأ كلذل لصألا نأ ىرنو .ةهلآلا

 وذ) وه (راناجأ) نإو .(سيارتنات) ةهلآلا ضرأ اهيمسُت ًاضيأ ةينوعرفلا ةيرصملا
 ضرأ نم لحاسلا ةقطنمب رقتسا (سوقنيف) سيقنيف  هئنبا وأ  هاخأ نأو .(رانملا

 يلاتلابو «ةيقينيف هفرش ىلعو همساب تيمّسف اهيلع ًاريمأ اكلم (ةيروس) ورومأ
 مقفلا كلذ يف نيننامبلا :ترعلا نم ئروسلا لكاببلا ةفطتيسااررقسنا نيذلا ينك
 نبا سيقنيف وأ «زاثملا يذ نب سيقئيف كلملا مهريمأ مساب نييقينيفلا ةطوقلاو

 بيد هّللا جرف هيلإ راشأ امب ةفرعملا لماكتت كلذبو .شاير يذ ناراب شئارلا
 . (ةميدقلا ةينميلا ةراضحلا برع اندادجأ الإ اوسيل نييقيشف اويمس م نإ) : الئاق

 يروسلا لحاسلا ةقطنم نم تقلطنا يتلا حوتفلاو تاوزغلا تلمش دقل

 - ةينيللهلا ةريزجلا هبشو صربقو ايكيليكو لوضانألا دالب (ورومأ ضرأ)
 نأ ىلع تاضاردلا تلذ دقو د تيرك ةريزع اهمها نقلا دحبإ رعب ررعتوب ناتولا

 تارا اونوك 1 ةييددعلا ل ل ل
 مم ةدتغأ ةنيدم تتاكو اهيل اولوعسا يتلا ةيثحلا ةكلمملا مصاوع يف ةمكاح

 نييثحلا دالب اوحاتجا يذلا تان ميو م ريهانا مذاب يف نييمارآلا مصاوع
 صربق تقولا تاذ يف اوحاتجا نيذلا لئابقلاو شيجلا سفن نم مه لوضانألاو

 يذو شاير يذ موق نويناميلا برعلا مهنأ كلذ نم نيبتي ةينيللهلا ةريزجلا هبشو
 نسيفدق زنمألا ناك مهنمو ءرخآ سنج يأ نم الو ةلوهجم لئابق اوسيلو رانملا

 ثيح ىلإ (راناجأ) رانملا وذ ههجو يذلا (سوقنيف) سيقتيف ريمألا وخأ (سومدق)
 رقتساف قيرغإلا دالب ىلإ ةيقينيف نم سومدق ءاج» هنأ ةينانويلا ريطاسألا تلاق
 دالب يف ثدح امع ةخيراتلا تاساردلا نكلو «نانويلا طسوب سوبيث ةنيدم ىنبو

 - :هصن يلي ام ررقُتو ركذت امنإو كلذب ذخأت ال هجيإ رحب رزجو قيرغإلا
 . ةلوهجم لئابق وزغل تيرك ةريزج تضرعت .م.ق ١٠١٠١١ ماع يلاوح يف

 )١( ص  دعسألا يماس  ةينانويلا ةيندملا ةيفلخ ١".
 .777ص - روفصع نسحملا وبأ  ميدقلا يندألا قرشلا خيرات ملاعم (؟)
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 كئلوأ ريمأ ناكو .زاغلألا نم ًازغل تءاج نيأ نمو لئابقلا كلت ةفرعم لازت الو
 . 0021205 سونيم ىعدي ةازغلا

 قيرغإلا دالب تضرعت - ًاضيأ  داليملا لبق رشع يناثلا نرقلا لئاوأ يفو»
 نم ةعامج رفتناو 21861041085: نيستانودب صمت لئابق يناج نس وزعلا
 . 52(202ةوهطوو سوبيث ةنيدم اوسسأو قيرغإلا دالب طسو ىف ةازغلا كئلوأ

 سومدق رصق لالطأ عقوم يف ةبرثأ تايد ل دقو

 روثعلا متف .اهانب سومدق نأ ةينانويلا ريطاسألا تلاق يتلا سوبيث ةنيدم لالطأب
 ةبوتكم يهو لوألا اهدهعو ةنيدملا سيسأت نمز ىلإ درب ركل ءاقخأ ىلع

 ينعي ال كلذ نأ ىرنو ©”(شايروب - انروب) مساب اهمدقأو «ةيرامسملا تامالعلاب
 نيذلا نيحتافلا ةازغلا كئلوأ ريمأ هنأ ينعي ام ردقب سومدق ةيصخش ءافتنا
 كلملا سيل هنكلو «سوبيث ةنيدم اوسسأو نانويلا طسو يف مهنم ةعامج ترقتسا
 تامجرتلا يفو متخلا يف همسا روكذملا كلملل بئان مكاح وه امنإو ىلعألا
 .«ضرأللا كولم كلم شايروب انروب» : ظفلب

 نيذلا ةازغلا كئلوأ كلم وه (شايروب) نأ امهدحأ «نيرمأ ىلع كلذ لديو
 .اهب اورقتساو نانويلا نم قطانمو تيركو صربقو لوضانألاو نييثحلا دالب اوحتف
 ناكو «داليملا لبق رشع يناثلا نرقلا لئاوأ يف ناك (شايروب) نمز نأ :امهيناثو

 رصمل اكلم (راناجأ) راثم وذ ناك امئيب «نانويلاب ًابئان اكلم (سومدق) سيمدق هنبأ
 مساب سوبيث يف هيلع روثعملا متخلا تاالالد مهأ نكلو ءبرغلاو ماشلا نادلبو

 يناثلا نرقلا لئاوأ وه ميظعلا كلملا كلذل حيحصلا نمزلا نأ وه (شايروب انروب)
 ةنرامعلا يف اهيلع روثعملا لئاسرلاو صوصنلا نإف يلاتلابو «داليملا لبق رشع

 ىلإ (شايروب انروب) نم ةثوعبم لئاسر رشع اهنم نأل ةرتفلا كلت ىلإ دوعت رصمب
 دقو «(رينملا كلملا) ىلإ ةهجوملا لئاسرلا تارشعو ييكمحللا كلملا) رصم كلم

 مسالا لصأ نأ ةاردإ عيني امم (نيمشلا كلملا) ظفلب همسا تامجرتلا تلقن
 هدلاوبره نئايووب اقروب ناو (رابم نذ) نه( سيكل /ريتملا) ىتهدب لوقتملا
 . (شاير وذ ناراب)

 ىلإ مهوزغ ناك» هشويجو رائملا اذ كلملا نأ يريمحلا ناوشن ركذ دقل
 . «ةافكلا لامعلاو ةالولا اهب ىلوو «يحاونلا كلت كلَمَف ,برغلاب ةرامعلا عطقتُم
 مكاح وريزع ريمألا : مهنم نأ ةنرامعلا يف اهيلع روثعملا لئاسرلا نم. نينعو

 )١( ميسكدارت - بوعشلاو تاراضحلا خيرات - ص15١.

 ) )7."4ص - دعسألا ىماس  ةينانويلا ةيندملا ةيفلخ
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 تي تبي جل ااا 9-7

 «ةنطق مكاح يزيعلإ ريمألا «لوضانألا تاهج مكاح يدعبر ريمألا ءورومأ ضرأ

 ددشي ريمألا «هجيإ رحب رزجو صربق يهو ايسال رزج ريمأ «ديرب مكاحلا ريمألا

 . (ةيقينيف) روص مكاح يكلم وبأ ريمألا .خاناعات دالب تاهجب ًادئاق ًامكاح ناكو

 .د اهنم تارقف ركذ يتلاو ةنرامعلا يف اهيلع روثعملا لئاسرلا نمو

 :رصم تاقالع باتك يف ليلخ رداقلا دبع

 ةيراجت ةلفاقل ثداح نع رصم كلم ىلإ شايروب انروب كلملا نم ةلاسرا

 نإ) :الئاق ةثداحلا كلت ىلع شايروب َقّلَع دقو (ينوتانح) مسا هيلع قلطي ناكم دنع

 . «لامعألا كلت لثم راركت نم هرذحو (كعابتأ مه اهماكح نأو كضرأ ناعنك

 زاجاسب نولصتي موقلا أدب كوبأ داع ذنم) :اهيف لوقي يدعبر نم ةلاسر#

 تافلاحتو تاكرحت ةهجاومل تادادمإلا يدعبر بلطيو (انتبراحمل ًافلح نونّوكُيو

 . لوضانألاو نييثحلا دالبب امبر «زاجاس مهمعزتي نيذلا موقلا
 مل كلملا كدلاو نإ» :اهيف لوقي ورومأ ضرأ مكاح وريزع نم ةلاسر» -

 نونّوكيو زاجاسب نولصتي نيذلا موقلا كّدحت ةروطخ يأ ؛رمألا ةروطخل هبنتي

 ك1

 بلطيو ءادعألا تاكرحت ةروطخ اهيف دكؤي ايسال رزج مكاح نم ةلاسر» -

 .«تادادمإلا

 .ةديدش زاجاس موق ةوادع نإ) :اهيف لوقي ديرب همسا ريمأ نم ةلاسراا

 .«نفرألا هذه ىلإ ةرظنيبىدتك نسمعلا فالعلا:تطست

 عمتساف «كلملا كدلاو ىلإ ٌتبتك دقل :اهيف لوقي يدعبر نم ةيناث ةلاسر

 ش .«ًأاشيج يل لسرأو يتاملك ىلإ

 نأ ديكأتلاب ملعت كنإ :اهيف لوقي وريزع ىلإ سمشلا كلملا نم ةلاسر» -
 نأ كملع يف نَكَيِل .دالبلا كلت لمشي فينع موجهب مايقلا يف بغري ال كلملا

 يف ةدوجوم هتابكرمو هتاوقو ءامسلا يف سمشلا كرحتك كرحتلا هنكمي كلملا

 . «ةديج ةلاح يف يهو اهبرغم ىتح سمشلا علطم نمو ةرثكب بونجلاو لامشلا

 لوبصيو اهنا رعب نيش فكلما ىلإ يقانرو انوع كلتا نيهفتل اهرب
 .«تارم ثالث شايروب طالب ىلإ هلسُر

 (رينملا) سمشلا كلملا ىلإ (ةيروس) ورومأ مكاح وريزع نم ةلاسرا -

 كلملا تاوقل ءيش لك دعأ نأب كباتك يناصو .يديس كلملا اهيأ) :اهيف لوقي

 ."يديس كلملا تاوق لجأ نم ءيش لكو يتابرعو يلويخ تزهج دقف . يديس
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 :اهيف لوقي اباكأ مكاح (دور يذ) ادورات ىلإ سمشلا كلملا نم ةلاسر»

 يناه دئاقلا نإف رظنا ٠ ةرثكب ءيش لكو ريثك ماعط كلملا ماهِس ةلمحل ْدِعأ)
 نأ كملع يف نكيل . كلملا ءادعأ سوؤرب حيطي فوسو ةعرسب كيلإ لصي فوس

 لامشلا يف ة ةرشتنم هتابكرمو هتاوقو ءامسلا دبك يف سمشلاك ٌيوق كلملا

 .«اهبرغم ىلإ سمشلا علطم نمو بونجلاو
 :اهيف لوقي سمشلا كلملا ىلإ روص دئاقو مكاح يكلم وبأ نم ةلاسرلا

 دونج لجأ نم نفسلا دادعإب ترمأ دقو . هتلعف دق كلملا يديس هلاق ام نإ

 .«يديس كلملا دونج مودقل دعترت اهلك ضرألا نإ .يديس كلملا

 كلملا ماق اذامل) اهيف لوقي سمشلا كلملا ىلإ يدعبر نم ةلاسرا
 عيطتست يتلا ةوقلا تسيل اهنإ .ندملا ىلع ءاليتسالل ماهسلا ةلمح ةوق لاسرإب

 . (اهيلع ءاليتسالا

 تاهجب (ندملا حتفو راصتنالا نع ةنطق مكاح يزيعلإ نم ةلاسر»

 .ايكيلكو لوضانألا

 - «ايابال مهكلم رسأو خاناعات دالب حتف اهيف ركذي ددشي ريمآلا نم ةلاسر»
50 

 نيب ام رصم بونجو ةبيط يف مكح يذلا ثلاثلا سيسمعر كلملا ماق دقو
 نع ةبيط يف موسرو ةيفيلغوريهلاب ماه شقن نيودتب .م.ق ١١1٠-١١50 ةنس
 تلاثلا نسسععر سراحتو .م.ق ١١١١ ةنس ذنم نادلبلا اوحاتجا نيذلا كئلوأ
 يف رصمب مهنم اورقتسا نيذلا ( مم ق0 يلاوح) همكح نم 1ك ةنسلا يف

 ١٠١١ ةنس ذنم ثدح امع ثلاثلا سيسمعر شقن هركذ امف .رصم يلاعأو طسو

 لاقف «ثدح ام ةيفلخ ركذ هنأ ينعي امنإو هدهع يف ناك كلذ نأ ينعي ال . .م.ق

 دالب اوزغو (ةيروس) ورومأ ضرأ نم اوقلطنا» مهنأ نيحتافلا موقلا كئلوأ نع

 اوحاتجا . .ايسرال رزجو اوزرأ دالبو نييثحلا دالبو (شيمقرق) شيمرتو يدوق
 نكي مل نأك تحبصأف ءاهكلامم ىلع اوضقف دحاو تقو يف نادلبلا - كلت لك
 .مهتوق مامأ فقت نأ عيطتست ضرأ كانه نكت ملو «لبق نم دوجو اهل
 اوناكو ..فالآلا تائمب رْدَقُت ةيركسعلا مهفوفص تناك ءرصم ىلإ اوءاج
 يف مُهتنكسأ . .ناريث اهرجت تابرع يف مهتعتمأو مهلافطأو مهءاسن نولمحي
 نم تانييعت مهل تصّصخو ء[اننوصحو انندم يف اونكس :وأ] ينوصحو يندم

 اوطسب» :لاقو . هير رد

 ريبكلا رحبلا حبص و (نيورق) ىلإ (حاتبوكيح) برغ نم نادلبلا ىلع مهتدايس
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 . طسوتملا ضيبألا رحبلا وه ريبكلا رحبلاو ."'”(هبناوج عيمج نم مهديب

 نم اوءاج مهنأو (طسوتملا رحبلا بوعش) مهتيمست تاساردلا يف عاش دقو

 سيسمعر شقن هب قطني يذلا حيحصلا امنيب ةيبوروألا طسوتملا رحبلا لحاوسو رزج
 نم ريبكلا رحبلاو ايسرال رزجو اوزرأو نييثحلا دالب وزغب اوماق مهنأ وه هسفن ثلاثلا
 مهتدايس اوطسبو اوحاتجا امنإو نادلبلا كلت بوعش نم اونوكي مل مهف «هبناوج عيمج
 نمرركللا ةقئاي مويمتلا كلذ هكوترب# اهيرد م ب كاننل ةجيح نارك اف اهلغ
 يف (شايروب انروب) شقنو قيرغإلا دالب وزغو تيرك ةريزج نعو نييقينيفلاو نييمارآلا
 كلت تنرتقا دقو «ةنرامعلا يف اهيلع روثعملا لئاسرلاو صوصنلاو نانويلاب سوبيث

 .اهيف ءارمأو ماكح ةيلوتو نادلبلا كلت يف لئابقو تاوق نيطوتب تاوزغلا
 لاو (راكز) لاو (تسلب) لا» :مهنم نأ ثلاثلا سيسمعر شقن ركذ دقو

 نيذلا ركذ ءاجو («. . (دابس) لاو (شروت) لاو (شلكس) لاو (وناد) لاو (ششو)»

 نودتري مهدونجو مهتداق ناكو (سيش /نام) سيوشناملا مساب رصم يف اورقتسا

 نإ :رندراج لاقو نينرق تاذ سأر تاذوخ مهضعبو شاير تاذ سأر تاذوخ

 نوعضي مهو ثلاثلا سيسمعر شقن موسر يف نودبي (راكز) لاو (تسلب) لا

 مه (تسلب) لاو ''”«ةريدتسم ًاعورد نولمحيو مهسوؤر ءاطغ يف ًاشاير
 نرقلا ىلإ عجرت ةياور كانه» نإ لاقو نيطسلف تيمّس مهمسابو نوينيطسلفلا
 رحب لاجرك (رود) ءانيم نولتحي مهنأب (راكز) لا فصت .م.ق رشع يداحلا

 نم مسا ىوس نكي مل (ششو) نأ امبرو . .كلذ نم رثكأ مهنع فرعن ال اننكلو
 (يولكيس) فداري دقف (شلكس) مسا امأ . . ةداقلا ءارمألا يأ  مالعألا ءامسأ

 مهرابتعا ديكأتلا لوانت املاطف (اشروت) اهأ ::ةيلقنيم ينس مهمسأب نسدلا

 يسراد ريثي امم لعلو .رسيب هنع يلختلا عاطتسُي ال رمأ وهو نييسكرتألا فالسأ

 ًاضيأ مهركذ درو دقو (وناد) مهنم شقنلا اذه يف بوعش ةئالث ةينانويلا ةراضحلا
 ةينانويلا ريطاسألا لوقتو ''”«ةذايلإلا يف يونادلا مهو .ةنرامعلا لئاسر ىدحإ يف

 زينوبولبلا ةريزج هبش ىلإ رصم نم ءاج» هنأو «راناجأ قيقش سوليب نب سوناد» نأ
 اذ كلملا نأ ىلإ ريشي امم ''”«ةذايلإلا يف يونادلا مهو ءونادلا ةليبق دج حبصأو

 رقتساف نانويلاب زينوبولبلا ةريزج هبش ىلإ رصم نم (سوناد) ساون اذ ثعب رانملا
 لاو (ساه) لاو (بتاش) لاو (شقيق) لا :ًاضيأ شقنلا ركذ دقو .اهمكحو اهب

 (ندلكس) لا لفف ظسرتحلا تزغ وجو لخاوسب اورقتسا نيذلا' نمي وهو .(نقي)

 )١( رتدراج نلآ  ةنعارفلا رصم - ص؟175-7١5".

 5ص - دعسألا ىماس  ةيئائويلا ةيندملا ةيفلخ (؟) ".
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 (بتاش) لا كلذكف ءايلاطيإ بونج لحاسب (شيروت) لاو «ةيلقصب اورقتسا نيذلا
 امأ . ىسلطألاو اينابسإ لحاوس ىلإ نطوتلا دتما ثيح (نقب) لاو (ساه) لاو

 نيذلا ريمأ (شقيرفإ) تاذلابو ءارمألا ءامسأ نم مسا لصألا يف نوكي دقف (شقيق)
 ثلاثلا سيسمعر لاق امكو - يلاتلابو . يرانكلا رزج ىلإ ةيلامشلا ايقيرفإب اونطوت

 .- طسوتملا ضيبألا رحبلا وهو (هبناوج عيمج نم مهديب ريبكلا رحبلا حبصأ)
 (سمشلا /رينملا) سيفنمأ كلملا دعب ركذت ةنرامعلا لئاسرو صوصن نإ

 ركيلار: ةنوغلا نوح ةادلكو نيعمل اكلم (رعدملا / نييفكما):كعلا هننا
 سيفنمأ اهيف داع يتلا (.م.ق )١١7/4 - ١١57 ةرتفلا يف كلذ نوكيف ءطسوتملا

 مت .م.ق ١7١١ةنس يلاوح يفو .كولملا كلم حبصأو نميلا ىلإ نانملا وذ

 رصم بوئجب ةديلتلا ةينوعرفلا ةمصاعلا ةبيط ةئيدم ىف ثلاثلا سيسمعر كيلمت

 انيتيب «ةددععملا ةهلآلاو نوهرفلا صرضملا هلإلا نرمآ ةدايغل لقعم ترمتما نفلاو
 لع ا ةياصاس نينه نقع ايوب ةترامعلا ةتيلتم كلاك
 نتهشلا' /وبتعلا ئشيفتم :مأ هتباو (شايروب) شاير يذ سيفنمأ دهع ذنم (سيوشناملا)

 . (رانم يذ نب راعذألا وذ) رعذملا سيفنمأ مث (رائملا وذ)

 نيبو هنيب برح تعلذتا ةبيط ىف يف ثلاثلا سيسمعر مكح نم ١١ ةنسلا يفو

 مهتدناسو ءايلعلا رصم يفو رصم طسو قطانم يف اوناك نيذلا نيحتافلا ةازغلا كئلوأ

 تزغف رمحألا رحبلاب رصم طسو لحاس يف تناك اهنأ ودبي يتلا ةيبرحلا مهنفس
 «سيسمعر نفس عم تكبتشاو ثلاثلا سيسمعر كلمللو ةبيط ةنيدمل عباتلا لحاسلا
 يذ موق نيختتاقلا نأ هيركبلا ةكرغملا نك لالا سيسي لفن وسر نع نيش

 ببدمو ةهج نم ًايدومع ًاعافترا اهضعب عفتري اهنأب مهنفس زيمتت» رانم يذو شاير
 0 ل ا «ىرخأ ةهج نم فرطلا

 . ةريدتسم ًاعورد نولمحيو «نينرق تاذ تاذوخ مهضعبو مهسوؤر ءاطغ يف ًاشاير

 : هلوق يف باتنملا نب مومحيلا اهيلإ راشأ يتلا نفسلا جذامن يه كلتف

 اكلالجل تعضعضو رانملااذاي ًاغلابمهدالبلا نم تغلب دقلف

 اهلاذع ةبقسلا فايكم كاتخر» ”ةفيزشس ةودعلا ل[ هوبسلا تدك

 الاقل نيلطسمتالا عشت نب ةعاط ًاعمس نوضرألا كل تلاق

 ىتح ًايزاغ برغملا وحن رانملا وذ راس» :يريمحلا ناوشن لوق يف كلذكو

 . ارحبو أرب نادوسلا ضرأ يف لغوأ

 اكلم رمتساف «قافتالاو حلصلاب ثلاثلا سيسمعر عم برحلا ت تهتنا دقو

 ديب ايلعلا رصمو رصم طسو قطانم ترمتسا امنيب ءرصم نم اهيلإ ناك امو ةبيطب
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 ةيرحيبلا ةكرعملا نع ثلاثلا سيسيمعر شقن موسر نم ةروص

 فرطلا ةببدم مهنفس) نإو (نينرق تاذ) تاذوخ نودتري مهنإ نيحتافلا عم

 لثم (دبع) و (لإ) نيتملك نم ٌنّوكم وهو (دبع لإ) يصخشلا همسا ناكو

 كلملا) رصمب ةنرامعلا يف اهيلع روثعملا لئاسرلا تامجرت يفو (راعذألا وذ)
 : ةعبابتلا خيرات نع هتديصق يف ناوشن لاق .(رعذملا

 حابق ًابّسلا يف موق هوجوسب ىرّولا رَعَّذ ذإ راعذألا وذ دبعلاو

 حاير لك لامِش لامشلا ىصقأ يف نوروكذم سانسنلا نم موق

 عم هرّيصف «دبعلإ هنبا هعمو ًايزاغ برغملا وحن رانملا وذ راس» :لاق مث
 ىف لغوأ ىتح رانملا وذ راسو «سيقيرفإ هنبا نميلا ىلع فلختساو ءهتمدقم

 يف مههوجو - نأ لاقُي موق ىلإ ىهتنا ىتح ركسع يف ضرالا برغ ىلإ
 عضوف .ءاملا ىف اوفختسا سمشلا مهيلع ٌتَرَجَو راهنلا ناك اذإو «مهرودذص

 ًائيش لاومألا نم باصأو «ريثك ّيبسب هيبأ ىلإ عجرو «مهانفأ ىتح فيسلا مهيف
 راعذألا اذ يَمْسَف « مهنم سانلا رعذ هيبأ لإ مِدَق املف ءاموق مهنم ذخأو « أابيجع

 ًارب ضرألا برغ ىلإ ازغ امل هنأ كلذ نع ربخلا لصأ نأ رهاظلاو ."'”:كلذل
 لاقي نيذلا موقلا مهنمو نادلبلا كلت يف سانلا رعذأ لامشلا ىصقأ غلبو ارحبو
 تناكو ءادشأ ءايوقأ اوناك مهنأ الإ رشبلا نم مهريغك اوناكو سانسنلا مهل

 )١( "9ص - يريمحلا ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا 7١.
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 رعذأ هنأل راعذألا اذ يمّسف «مهنم ايابسب داعو مهانفأو مهمزهف ةحيبق مهرظانم

 اهداق يتلا رانملا يذ هيبأ شويج نم دعترت ضرألا لعجو كلت هتاوزغ يف ىرولا

 .لامشلاو برغلا دالب نم قافآلا كلت ىلإ

 نم كّلَم مث . . شقيرفأ هنبا رانملا يذ ةهربأ دعب كَلَم» :نودلخ نبا لاقو
 ةرثكل كلذب ىَمُس :لاق ءيدوعسملا دنع راعذألا وذ وهو دبعلإ هوخأ شقيرفأ دعب

 همسا ناعذألا اذ نإ وبطل لاق. ةةنم نيرقعو اسمح فلذو : روك قم: نمانلا رغأ

 . "')(رغصألا أبس نب يفيص نب سيق نب شئارلا نب رانملا يذ نب ورمع
 يف هتماقإو هتيكؤلم ةرتف :اهلوأ «نيترتف ىلإ مسقني راعذألا يذ دهع نإ

 هنبأ ديه نف كلذو:«ةبرغملاو لاميشلاو :بزغلا روهف ثادلبل اكلم وضم ةنوامعلا
 برغلا ىلإ اهداق يتلا تاوزغلا تناك ةرتفلا كلت يفو «كولملا كلم رانملا يذ
 : ةنرامعلا يف اهيلع روثعملا لئاسرلا نمو .لامشلاو

 بتكُت اهب تناك يتلا ةيرامسملا ةباتكلاب ةينيط ةحول ىلع ةروبزم ةلاسر
 (شايروب) شاير يذ لئاسر اهنمو ةينيط حاولأ ىلع نمزلا كلذ يف لئاسرلا
 هباتك يف دتسيرب يرنه سميج .د ركذ ةلاسرلا كلتو .رانملا يذ لئاسرو
 ةيمهأ اثمتتو .؟؟2(رصم كلم رعْذُملا كلملا ىلإ ةهجوُم» اهنأ (ةميدقلا روصعلا)

 ىدافتت ةميدقلا رصم خيرات تاسارد يف ةنرامعلا لئاسرل تامجرتلا نأ يف كلذ

 مساب هركذتو «راعذألا وذ وه يذلا (رعذملا) ظفلب لئاسرلا يف همسا ءيجم ركذ

 نأب قطنت لئاسرلا امنيب (سمشلا نبا) ىنعمو مسأب ًابلاغو (سيفنمأ نب سيفنمأ)
 وذ ويف: :نلاجلاب وب: نيفكلا نمتتسمأ خب رعدملا نييقتما وهف (رعدملا) هنفبفا

 ْ .مامتسلا ىف ثلا نسمقلا قبا نسيلو ناعم ىف نياعذألا
 لاق اترش دبع نم ةلاسر) اهنأ تامجرتلا ركذت ةلاسر ةنرامعلا لئاسر نمو

 سمشلا كلملا مادقأ ىلع :لوقي اترش دبع «يديس سمشلا كلملا ىلإ :اهيف

 نم ةلاسرو "”(يالوم كلملل ورومأ ضرأ لك سراح انأ ءطقسأ تارم عبس يديس

 ةلوجب مقي ملو انيلإ جرخي مل كدلاو نإ) اهيف لاق سمشلا نبا كلملا ىلإ (يدعبر)

 . "7(بلقلا نع ديعب نيعلا نع ديعبلاو .اديص نم كوبأ داع ذنم دالبلا هذه يف

 نإ) :اهادحإ يف لاق (روص مكاح /يكِلَم وبأ) ريمألا نم ناتلاسرو -

 .5 ١ص - حرفلا دمحم  نودلخ نبأ خيرات يف نميلأ )20غ(

 .١١٠ص - دتسيرب يرنه سميج .د  ةميدقلا روصعلا (؟)
 .ليلخ رداقلا دبع .د  رصم تاقالع 9
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 يف لاقو «يديس كلملا دونج ةيؤر دنع دعترت اهلك  ءادعألا ضرأ - ضرألا

 .6”'2كلملا يديس ةاشم نم رعذلا مهباصأ دقل» : ةيناثلا

 نع نودلخ نبا خيرات يف ءاج ام نأب لوقلل ًائيتم ًاساسأ كلذ انيطعيو

 نأ نكمي «هروج نم سانلا رعذ ةرثكل راعذألا يذب يمس هنأ نم يدوعسملا

 . «هدونج نم سانلا رعذ ةرثكل . . ١ هلصأ نوكي

 : ليلكإلاب رانملا يذ نع باتنملا نب مومحيلا تايبأ يف ءاج دقو

 اكلاذك نيفسلا ىفاهتم تلمخو :ةحيرس ةودجلا ىلإ ةويقتلا كرف
 اهلاخ فيج ا[ جابت لح ئيوفلا ةيزمعحبات ادع ةلتغوأ

 اكلالحب مهمارح ٌربأ ىتح دنهمل كب الجس مهتيقسف
 اكلاجر لثم سيلو رودصلا قوف مههجو ٌقلخ سانسنلاب كاتأف

 اكلاذةينملامتح نم جنيمل ةبيه ككلُم هجول كولملا عضخ . .

 لاق .كولملا كولم ةعبابتلا شرع راعذألا وذ منست رانملا وذ تام املو

 . ةّينجلا عئارلا ةنبا فويعلا همأ .رانملا يذ نب راعذألا وذ» : ليلكإلا يف ينادمهلا

 نإ لوقلا بلاغ فو 7 قوم ويسقو اسمح ةكلم ناك ”"ةيردق ني ليقع لاك
 نم - عئارلا وأ - عبارلا هل لاقي كلم تنب تناك فويعلا ةريمألا راعذألا يذ ةدلاو

 لوقلا لئاوألا ضعب لقانتف (نيج) وأ (نج) ةملك نم ًابيرق مهمسا ناك امبر موق

 . نجلا نم اهنأب
 )١١51 ةرتفلا يف كلذ نوكيف «ةنس نيرشعو ًاسمخ# راعذألا وذ مكح دقو

 شرع سيقيرفإ منست تام املف «هعم أكلم سيقيرفإ هوخأ ناكو (.م.ق ١١١07

 مالسإلا دعب نييريمحلا ةلالس نم اكلم حدمي يباهشلا قلاخلا دبع لاق «ةعبابتلا

 : ليلكإلاب تايبأ يف

 رانملا وذ هثباو ديالا وذ شئارلا .كل عشأًاأخماش ىئبدق

 راعذألا يذدبعلاب ىىعديو نجلانمفويعلاهمأ يذلاو

 رابربلاب قايسلا يف تطغلأ ىتح ناعنك قاس يذلا هوخأو

 لثملا برض رمتسا دقف «رانملا يذ نب سيقيرفإ وه ناعنك قاس يذلاو

 .روصعلاو ةنمزألاو لايجألا ربع مهخيرات ركذو ءامظعلا ةعبرألا ةعبابتلا كئلوأب

 . ليلخ رداقلا دبع .د  رصم تاقالع ()

 .8ج ١١٠ص - ينادمهلا دمحأ نب نسحلا  ليلكإلا (؟)
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 نيقيلا أبنلاو - برغملا يف ربربلا نطوأ يذلا . .رانم يذ نب سيقيرفإ - ؛
 -ربربلا ةبورع نع

 نب شاير يذ ناراب شئارلا نب رانملا يذ نب سيقيرفإ ميظعلا كلملا وه

 ىَنب يذلا وهو .رغصألا أبس نب نادير يذ رغصألا ريمح نب يفيص نب سيق

 برغملا دالبب ريْمَح نم لئابقو ناعنك نب غيزامأ ةليبق نطوأو ةيقيرفإ ةنيدم
 لايجألا ربع ةمألا ةركاذو خيرات يف ًادلاخ هلعج امم «ربربلا مساب اورهتشاف

 نيسرادلا تالؤاستو ثحب لحم هخيراتو هتيصخش لعجو «ةهج نم روصعلاو

 ىتح ةيويح ةلأسم يهو ربربلل ةديلتلا ةيبرعلا روذجلاب طبتري هنأل ىرخأ ةهج نم
 .ىمادق برع ريربلا نأ دكؤت مويلا

 اذ كلملا ركذ نأ دعب  ةعبابتلا نع هتديصق يف يريمحلا ناوشن لاق

 ")'اتمملا ٌرباجو ٌردعلا ٌفْنَح ٍهكلُم ٌثتراو ٌسيقيرفأ هوخأو

 2 1 تو سمج م 5 ص 01
 ا"ايحاونو ةدلب نم اهلوحام اوكلَمَتفهموقاهيف رحأو

 :_ راعذألا اذ كلملا ركذ نأ دعب  ىباهشلا قلاخلا دبع لاقو

 رايربلاب قايسلا ىف تطغلأ ىتح ناعنك قاس يذلا هوخأو

 ازغ . شئارلا نب رانملا يذ نب سيقيرفإ كلملا اذه» : يريمحلا ناوشن لاق

 ىأرف برغملا ضرأ نم ةجنط ىلإ ىهتنا ىتح هيبأ ريسم نيمي نع برغملا وحن
 نم لئابق اهيف نكسأو «ةيقيرفإ ةنيدم ءانبب رمأف «لهألا ةليلق ريخلا ةريثك أدالب
 نم برغملا يف ةمخض لئابق ةجاهنصو ةتاولو ةتانزو ةماهعو ةماتك مهو «هموق

 تبره «نون نب عشوي مهلتق نمم ةيقب سانلا نم ليج مهو ربربلا لقنو «ريمح
 لتقف ءاهيلإ كلذ دعب اوعجر مث  ماشلا لحاوس  لحاوسلا ىلإ ةفئاط مهنم

 دالب نم مه ثيحب مهنكسأف مهتيقب لقنو «لتاق نم هتوزغ يف مهنم سيقيرفإ

 يتلا شيعلل تالكتا دالب نم اهقاس احتل ناعتك هثتريرب

 لحاس نم نييناعنكلا نم ّلفلا شقيرفأ كلملا لمتحا» :ىبلكلا نبا لاقو

 ريغ وأ رفسلا نم وأ سمشلا نم ريغتملا حاتلملاو :(حاتلملا رباج) و (حاتمملا دئاج) يوريو )١(

 .هلضف بلطف هاتأ لجرلا جاتحا اذإ نم حاتمملاو «كلذ

 .ل١ ص  يريمحلا ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا ()
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 ةجاهنص لئابق مهعم نكسأو «ةيقيرفإب مهنكسأو برغملا ىلإ هتازغ يف ماشلا
 .'0(ريمح نم ةماتكو

 اهب نيكألا انهي ؛ ربكألا ريْمِح نب عسيمهلا لئابق بسن يف ينادمهلا لاقو
 ةماهعو ةماتك - ملعأ هللاو لاقُي امك - هدلوف "”سمش دبع نب ةَرُم امأو» :يلي

 نب عينك مهديس عم اولِقُث «ربربلا ءاسؤر مّهو .ةتانز وهو تينزو ةتاولو ةجاهنصو
 0 باتئُملا فّرَصو ةيقيرفإ ىلإ سيقيرفإ هّصْخشأ موي ديزي

 : ةيلاتلا ةيسيئرلا طاقنلا لئاوألا برعلا نوخرؤملا هركذ امم نيبتتو

 كلملا هيبأ دهع يف ناك برغملا دالب ىلإ سيقيرفإ كلملا ريسم نمز نإ
 شئارلا نأ نيخرؤملا رئاس ركذ دقو . شاير يذ ناراب نب شئارلا نب رانملا يذ

 ةيرب ىلإ رصم نم هموقب ىسوم جورخ نمز ناك دقو .ىسوم يبنلا نمز يف ناك
 شئارلا ةيكولم نمزو «نييبتلا فلس امك (.م.ق ١775 - ١17١ ماع) ءانيس
 )1١١40- راثملا وذ هلعب مكح مث (.م.ق )1١١70- ١١8٠0 شاير يذ ناراب
 نرقلا نم ةرتفلا كلت يف برغملا نادلب ىلإ سيقيرفإ راس دقو (.م.ق 1
 مد نشف ئاثلا

 دالب نم ةقطنم ىلإ ارحب ماشلا لحاس نم نييناعنكلاب سيقيرفإ ريسم ناكو
 ىأرف ءأرب ةقطنملا سفن ىلإ هيبأ ريسم نيمي نع - ايلاح سنوت يه  برغملا
 ةرم راس مث .اهب نييناعنكلا نم هعم نيذلا نطوأف «ناكسلا ةليلق ريخلا ةريثك ًادالب
 نييريمحلا نم لئابقيو ناعنك ةيقبب برغلا دالب ىلإ أرب ماشلاو نميلا نم ةيناث

 اميفو اهيف ّنكسأو (ةيقيرفإ) همساب تيمّسو مهل ةمصاع ةنيدم ءانبب رمأف «نييئبسلا

 نييناعنكلا - برغملاب طيحملا لحاس ىلإ وأ  ةجنط ىلإ برغملا دالب نم اهيلي
 حبصأ امدنعو .ةيقيرفإ ىلع باتنملا ريمألا ىلوو فلختساو «ةماتكو ةجاهنصو

 ديزي نب عينك ريمألا هيجوتب ماق «هيخأ دعب مث راعذألا يذ هيخأ عم اكلم سيقيرفإ
 كلتب اورقتساف «ةتانز مه نيذلا تينزو ةتاولو ةماهع لئابق هعمو ةيقيرفإ ىلإ
 .ربربلا مسا اعيمج كئلوأ لّمَشو «دالبلا

 يبنلا ةرصاعم سيقلب ةكلملا دعب مكح يذلا رساي كلملا دهع يف مث

 كلملا راس «شعري رّمش دلاو معنُي رساي كلملاو .م.ق رشاعلا نرقلاب ناميلس

 .5ج ١١ص  نودلخ نبا خيرات )١(

 نب عسيمهلا نب نميأ نب ريهز نب ناديج نب ثوغلا نب لئاو نب سمش دبع نب ةّرم :وه (1)
 .ربكألا أبس نب ربكألا ريمح

 .؟ج 95ج - يناذمهلا نسحلا  ليلكإلا (9)
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 2011 111 اابو 211سل .ةانالال و ارققالا ةررخإ فال ودا كشكل 01501515 ل

 ًأموق اهب نطوأو برغملا دالب ىلإ ةيئبسلا ةيريمحلا لئابقلا نم فيثك شيجب رساي
 كلملا غلبو ءربربلا مسا دعب اميف ًاضيأ مهلمش ءهعم نيذلا لئابقلا نمو هشيج نم

 : ةعبابتلا نع هتديصق يف يريمحلا تاوشن لاق هلنعو .«لمرلا يداو رساي

 حافل ةارسنال يع كلت نع يقع امل ٌديعَسلا كلملا دياي وأ

 حاجخجج ٍدِجام دنْسُم برغلاب عضوَم ئصقأ لمّرلا يداوب ئقأ

 سيقيرفإ نع برعلا نوخرؤملا هركذ ام ةحص ىلع ةيرثألاو ةيخيراتلا ةلدألا

 :ربربلاو
 بونج نم تلقتنا ةريبك ةيناعنك ةليبق ماشلا لحاس قطانم نكست تناك دقل

 اوسسأو .م.ق رشع سماخلا نرقلا طساوأ يف ماشلا لحاس ىلإ ةيبرعلا ةريزجلا

 مهتكلمم ةمصاع تيراغوأ تحبصأو يروسلا لحاسلا ةقطنمب (تيراغوأ) ةئيدم

 اهني مهكولم رخآ ناكو اهعيمج ناعنك ضرأب ماشلا لحاس قطانم تلمش يتلا

 تلار ماا م11 يبار مع) كلملا ةيرثألا تابيقنتلا تلد

 ةلييق نأ ::امهدحأ قيرمأ ىلع كلذ لديو .. ©1يقاين ةيتاعنكلا 'ةيراغوأ ةكلمم

 .م.ق ١١9٠ ةنس ىلإ ماشلا لحاس نكستو مكحت لعفلاب تناك ةريبك ةيناعنك

 ماشلا لحاس ةقطنمب دوجو اهل دْعَي ملو ريسي دمأب كلذ دعب تفتخا اهنأ :امهيناثو

 هركذ ام ةحص ىلع لدي اذهو .كانه نم تلقت اهنأ ينعي امم ناعنك ضرأب

 يف ماشلا لحاس نم نييناعنكلا سيقيرفإ َلَقّنو لمتحا» هنأ نم برعلا نوخرؤملا

 ءأرحب مهنم ىلوألا ةجوملا سيقيرفإ لقن دقو . اهب مهنكسأو برغملا ىلإ هريسم

 ةيئبس ةيريمح لئابق عم أرب  رثكألا مهو ميتيقإ لك تارتسرفع وس دع
 . ماشلا ل . برغملا دالبب مهنطوأو مهتالئاعب

 نم كئلوأ ناعنك ةليبق نم ىلوألا ةجوملا لقن ببسب لصتي دق امم نإ
 (شايروب انروب) شاير وذ ناراب شئارلا كلملا لئاسر يف ءاج ام ماشلا لحاس

 - (سمشلا /رينملا) رصم كلم ىلإ ة ةهجوملاو رصمب ةنرامعلا يف اهيلع روثعملا

 كلم ىلإ شايروب كلملا نم ةلاسر» يهو - (رانملا وذ) هنأ نييبت فلس يذلاو

 قّلَع دقو (ينوتانح) مسا هيلع قلطي ناكم دنع ةيراجت ةلفاقل ثداح نع رصم

 كلت لثم راركت نم هرذحو (كضرأ ناعنك نأ) الئاق ةثداحلا كلت ىلع شايروب

 بحاص ىلع ءادتعا عوقو نع شايروب كلملا نم ةيناث ةلاسر» مث .«لامعألا

 هرمأيو «ةيراجت ةلفاق بحاص ىلع ءادتعا عوقو نع ةثلاث ةلاسرو .ةيراجت ةلفاق

 .48ص - هيبرط ناسغ  ةيتيراغوألا توريب )١(
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 جسويزيتن ر أ( درك

 (.م.3ق1١١1* ) شاير يذ موق نفس ىدحإ ةروص

 تناك (ناعنك ضرأ) نأ ىلع لدت لئاسرلا كلتف .207:هيلع ىدتعملا ضيوعتب
 ةلبق رئاشع ضعب بناج نم لقالقلاو ةيراجتلا لفاوقلا ىلع ءادتعالل ًاحرسم
 ةفينع تاءارجإ ذاختا ىلإ ةقحال تاونس ىف ىدأ كلذ نأ جاتتتسا نكميو ؛ناعنك
 ام ببس وه كلذ نأو ءماشلا لحاس ةقطنمب ناعنك ةليبق نم رئاشعلا كلت دض
 لَثَق» هنأ نم يريمحلا ناوشن هركذو لئاوألا برعلا نوخرؤملا هيلإ راشأ
 مهنكسأف - لحاوسلا نم - مهتيقب لقنو ءلَتَق نم مهنم رانملا يذ نب سيقيرفإ
 نم ّلفلا شقيرفأ لمتحا» :يبلكلا نبا لاقو .«ربربلا دالب نم مه ثيحب
 .2«. .برغملا ىلإ هتازغ يف ماشلا لحاس نم نييناعنكلا
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 مود 1 ااا /
 1 م 1 4 ١ ل 7 : 2 0/0

 2 4 هه لا حدل  اكسسسلا نت

 ناتبرع هيف رهظت شاير يذ موق نم ةعامج ىلع ةراغ دهشم
 (ثلاثلا سيسمعر شقن موسر نم) .ناريث اهرجت يتلا مهتابرع نم

 نم نميلاب لازي ام ناك نمب رانملا يذ نب سيقيرفإ راس تاونس دعب مث
 لئابقبو كلت ناعنك ةليبق نم ماشلا لحاس قطانمب ناك نم ةيقببو ناعنك رئاشع

 . برغملا دالب ىلإ مهتعتمأو مهدالوأو مهتالئاع ًاعيمج مهعمو ؛ةيئبس ةيريمح

 .7 7١ص - ليلخ رداقلا ديع .د  ةنرامعلا لئاسر 2602
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 0 ا #7أ#3” ]3 00000000 0 ب5

 يف اهيلع روثعملا (رانم وذ) دهعو (شايروب) شئارلا دهع لئاسر نإ

 قطنت «ةبيط يف اهيلع روثعملا ثلاثلا سيسمعر شقن موسر كلذكو :«ةنرامعلا

 0 ا ل ا

 ما هو 10 ا

 تاذوخ هضعبو «شاير اهيلع سأر ةيطغأ عضوب مهدونج زيمتيو «نيتهجلا نم

 لحاس نم سيقيرفإ راس اهلثم يف يتلا نفسلا يه كلتف .«نينرق تاذ ةيندعم

 مهنم رصم اولخد نيذلا نع ثلاثلا سيسمعر شقن ركذ دقو .برغملا ىلإ ماشلا

 مهلافطأو مهءاسن مهعمو اوءاج» مهنأ رصم طسوو ايلعلا رصمب اورقتساو أرب

 هاو د وال ١ د مرسم ا

 ةمدقملا يف نودلخ نبا هراثأ يذلا لاكشإلا ليزي عقاولا كلذ ةفرعم نإ

 ةعبابتلا رابخأ يف ةفاك نوخرؤملا هلقني ام»  ًايفرح لاق امك  ةحص ىدم لوح

 نم ربربلاو ةيقيرفإ ىلإ نميلا نم نوزغي اوناك مهنأ برعلا ةريزجو نميلا كولم
 اهل هئاون ةنقي ةيقيرف رفإ ازغ لوألا مهكولم مظاعأ نم شقيرفأ نأو «برغملا دالب

 مهنمو - ربربلا  اهلهأب اوطلتخاو اهب اوماقأف ريمح نم لئابق كلانه زجح فرصنا

 'ركذو . حيحصلا وهو :ويونلا ةبامست هابأتو «ريمح نم ةماتكو ةجاهنص نأ نليمصلاو

 كلذكو .هخّودو برغملا ازغ شقيرفأ لبق مهكولم نم راعذألا اذ نأ يدوعسملا

 هيف دجي ملو برغملا دالب يف لمرلا يداو غلب رساي نأو هدعب نم رساي نع ركذ

 نأ كلذو : .ةحصلا نع ةديعب اهّلُك ٌرابخألا هذهو . .عجرف لمرلا ةرثكل اكلسم

 برغملا ىلإ نميلا نم ٌنوكِلاسلا ُدِجَي الف . . برعلا ةريزجب ناك امنإ ةعبابتلا َكّْلُم
 ركل وب يمررسلا نب امام كلانا و ريع لامعا د ديوشلا يق نع انررط

 يف ميظع كلم ِكَّلْسَملا اذهب ّرُمَي نأ ُدُعِبيو امهنود امف نيتلحرم ردق يماشلا

 كلتب ناك دقو .ٍةداعلا يف ُعَنتْمُم اذه هلامعأ نم ريصي نأ ريغ نم ةروقوم ركاسع

 ونب َكَلَمو ّرْضِم ةقلامعلا كلم مث ءرصمب طبِقلاو ماشلاب ٌناعنكو ةقلامعلا لامعألا

 اوكلم الو ممألا ءالؤه نم ًادحأ اوبراح ةعبابتلا نأ طق نقي ملو ؛ماشلاب ليئارسإ

 ٌةَدِوزألاو ٌةديعب برغملا ىلإ رحبلا نم ٌةَّقّشلاف ًاضيأو .لامعألا كلت نم ًائيش

 اهوكلم دق ٍلامعأب اهلك مهقيرط يف اوُرْمَي نو َّدُب الف . .ٌةريثك ركاسعلل ٌةَئوُلُعلاو
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 ريغ نم ممألا ءالؤهب ُرُمت ركاسعلا كلت نإ انلق نإو ءاهنم ٌةرّيملا ٌنوكتل اهوُحودو
 يداو امأو . .ًاعانتما ٌدشأو دعبأ كلذف ٍةَمِلاَسُْملاِب ٌةريملا مهل لصحتف مُهَجيِهَت نأ
 ْنَمو هكلاس ةرثك ىلع برغملا يف هركذ طق ْعَمْسُي ملف كلاسلا زجعي يذلا لْمّرلا
 لا ل ا ُهَقُرَط صُْقَي
 تب وتلا ب . اهِلْفت ىلع يعاَّدلا فوت ةيارغلا

 رصمو ماشلا ربع رورملا نأشب نودلخ نبا هراثأ يذلا يسيئرلا لاكشإلا نإ
 كرتلا براحو ماشلا كلتماو ازغ شئارلا كلملا نأ نم نوخرؤملا هركذ امب لوزي
 نييثحلا كرّثلا ةيروطاربما نأل كلذو .كرتلا دالب يف لغوأ ىتح هشويج ثعبو
 ماشلا تحبصأ نييثحلا ىلع ءاضقلابو ماشلاب اهذوفنو اهئاطلس طسبت يتلا يه
 لاق دقو .رانملا وذ هنباو شاير يذ شئارلا لامعو موق ذوفنو ةدايس تحت
 نأو كضرأ ناعنك نإ» رانملا يذ ىلإ ركذلا ةفلاس هتلاسر يف شاير وذ شئارلا
 نمزلا كلذ يف ليئارسإ ينب . ةلودب مايخلاو تطال نحت عوام . ؛كعابتأ مه اهماكح
 هشيجو شاير وذ شئارلا اهلخد دقف رصم امأو . لايجأب كلذ دعب تماق امنإو
 يف اهيلع روثعملا لئاسرلا ىدحإ يف لاق يذلا رانملا وذ اهب فلختساو هموقو
 لكو ريثك ماعط كلملا ماهس ؛ ةلمحل َّذِعَأ» : دورات ريمألا ىلإ ةهجوملاو ةنرامعلا
 ءادعأ سوؤرب حيطي فوس وهو ًاعيرس كيلإ لصي فوس يناه نإ . ةرثكب ءيش
 هتاوقو ءءامسلا دبك يف سمشلاك يوق كلملا نأ كملع يف نكيل .كلملا

 صوصنلاو قئاثولاف .«ةديج و حل بونجلاو لامشلا يف ةريثك هتابرعو
 ببس نأ ىلع لدت شاير يذ شئارلا نب رانملا يذ دهع نع اهركذ فلس يتلا
 اتناك امهنأ ىلإ دوعي رصمو ماشلا قيرط نع راس نيح أدحأ سيقيرفإ ةيراحم مدع
 .هموق نم لئابقو ركاسعو ةالو امهيفو هيبأل ايلعلا ةيكولملا تحت

 كولملل هخيرات يف كلذو ةمدقملا يف هلاق اًمع نودلخ نبا عجارت دقو
 وهو رانملا يذ نب شقيرفأ كَّلَم مث» :نودلخ نبا لاق ثيح يناثلا ءزجلاب ةعبابتلا
 ضرأ نم اهيلإ ربربلا قاسو «تيمُّس هبو ةيقيرفإ ىلإ برعلا لئابقب بهذ يذلا
 مهقاسو مهنم َلفلا شقيرفأ لمتحاف ٠ ,مهلتاقو عشوي مهبلغ امدنع اهب رم ؛ناعنك
 حتتفا امل هنإو مسالا اذهب ربربلا ىمس يذلا هنإ لاقيو . .اهب مهلزتأف ةيقيرفإ ىلإ

 ةغل يف ةربربلاو .ربربلا اومسف مهتربرب رثكأ ام لاق مهتناطر عمسو برغملا
 شقيرفأ عجر املو . دنس ةنئرب اهتعو «ةموهفم ريغ تاوصأ طالتخا يه برعلا

 )١( و ١؟ص  نودلخ نبا ةمدقم "1.
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 اهب نآلا ىلإ مهف ةماتكو ةجاهنص ريمح لئابق نم كلانه كرت برغملا وزغ نم
 يبلكلا نباو يدوعسملاو يناجرجلاو يربطلا هلاق «ربربلا بسن نم اوسيلو

 .'”«نيباسنلا عيمجو يليهسلاو

 ةليبق مهو «ناعنك ةليبق مه برغملا دالبب سيقيرفإ مهنطوأ نيذلا ةيبلاغ نإ
 نم ّلفلا سيقيرفإ لمتحا» هنأ يبلكلا نبا لوق فلس دقو «ناعنك نب غيزامأ
 مهعم نكسأو ةيقيرفإب مهنكسأو برغملا ىلإ هتازغ يف ماشلا لحاس نم نييناعنكلا
 : سيقيرفإ نع هتايبأ يف ناوشن لاقو «ريمح نم لئابق

 حاضيإلا خضوأي هيل[ كيبست ةينقيرفإب رشلا يف ئئب كِلَم
 يحاونوةدلب نماهلوحام اوكلمتفهموقاهيف لحأو

 هيلإ راشأ ام وه «ريمح نم ةماتكو ةجاهنصو ناعنك نب غيزامأ مه هموقو
 :هلوق يف يباهشلا قلاخلا دبع

 رابربلاب قايسلا يف تطغلأ ىتح ناعنك قاس يذلا ٌةوخأو

 : سيقيرفإ نع تايبأ يف ريمح نم رعاش لاقو
 نيهللا نسيسعلل ةللملاةةلن وم .انيفقانانمل ناغتنك ترمرع

 ىلوألا ةقبطلا وأ «ربربلا مه برغملا نادلبب سيقيرفإ مهنطوأ نيذلا ناعنكف
 يتلا ةيئبسلا ةيريمحلا لئابقلا مهو ةيناثلا ةقبطلا ربربلا مسا لمش مث ءربربلا نم
 . برغملا دالبب معني رساي مث سيقيرفإ اهنطوأ

 : مهنإف ربربلا ةباسن ميسقت ىلإ ةدوعلابو

 نب ليلاو نب حانج نب جزيإ نب وجفس نب سنرب» ىلإ ربربلا نوبسني -أ
 هركذ ام دكؤي اذهو ”0ناعنك نب غيزام نب ماد نب ميو نب مات نب طارش
 .ناعنك نم مهنأب برعلا نوخرؤملا

 .رتبلاو سنربلا :امه نيعرف ىلإ ربربلا لئابق نومسقي ربربلا ةباسن نأ - ب
 سيقيرفإ مهنطوأ امدنع مهيلع ريمأ لوأ ناك امبر (سنرب) دجلا كلذ نأ ىرنو

 هلإ مسا ىلإ فاضم (سين /رب) وأ (سن /رب) ميعزلا كلذ مساف «برغملا دالبب

 .نمزلا كلذ يف (سيقنيف) و (سيفنمأ) و (سيقيرفإ) مسا لثم (سيا) سمشلا

 حيحصلا همساق .ربربلا دج تاياورلا ضعب هلعجت يذلا (سيق نب رب) لباقيو
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 كلذ مسا نم ءاج (ربرب) مسا نأ ىرنو .(سيإ /رب) وأ (سين /رب) وأ (سن /رب)
 ىمس يذلا وه سيقيرفإ نأب برعلا نوخرؤملا هركذ ام لصأ نأو (سيا /رب) ريمألا

 ليقف هيلإ مهتبسن متف ءاذه (سين ٌرب) مهيلع ىلو هنأ ىلإ دوعي مسالا اذهب ربربلا
 ةيمستو «رانملا يذ نب سيقنيف مهريمأ مساب نييقينيفلا ةيمست مت امك (ربرب) مهل
 .رانملا يذ قيقش (سوليب نب سوناد) سيليب نب سيناد مهريمأ مساب يونادلا

 مهسفن ربربلا ةباسن نإف (رتبلا) مهو ربربلا لئابق نم يناثلا عرفلا امأ - ج
 «ةتانز :كنئلوأ (رتبلا) عرف نمو .ناعنك نب غيزامأ ةليبق نم اوسيل مهنأب نوركذي

 ةيربرب لئابق مهو .ةمطلو «ةتازمو «ةتاولو «ةراوهو «ةرامغو «ةتالكمو ؛ةراوزو

 . بلا نم وهنأ نودكؤي .كرشملاب ةريك
 برعلا نيخرؤملا نأ ةمدقملا ىف نودلخ نبا ركذ دقف (ةجاهنصو ةماتك) امأ

 ينعي .«حيحصلا وهو ربربلا ةباسن كلذ ىبايو» :لاق مث (ريمح نم) مهنأ نولوقي
 .ناعنك نب غيزامأ لئابق نم سنربلا نم ةماتكو ةجاهنص نإ نولوقي ربربلا ةباسن نأ
 ناعنك نب غيزامأ عم برغملا اونطوت ةماتكو ةجاهنص نأ ىلإ دوعي كلذ نأ ىرنو
 عجر امل» :ةسفن نودلخ نبا لاق دقو .نييريمحلا نم مُهف الإو سيقيرفإ دهع يف

 اهب نآلا ىلإ مهف ةماتكو ةجاهنص ريمح لئابق نم كلانه كرت برغملا نم شقيرفأ
 يبلكلا نباو يدوعسملاو يناجرجلاو يربطلا هلاق .ربربلا بسن نم اوسيلو
 لاقو (مهناشب قيقحتلا لها عامجإ اذهو» :لاق مث «نيباسنلا عيمجو يليهسلاو

 «ةينايملا نم ةماتكو ةجاهنص نأ روهشملاو» :رخآ عضوم يف اضيأ نودلخ نبا

 نع ثذحت يرونلا نيدلا باهش دجن امك» :يوابرعلا راتخملا دمحم لاق

 ةدع مهيفو ناطحق دالوأ مهف نَمَي امأو) :لاقف ةيناطحق ةليبق اهرابتعاب ةجاهنص

 ريمألا نأ امك .(قرابو ةجاهنصو . .ءىيطو أبسك رئاشعو ذاخفأو نطبأو لئابق

 :لاقف برغملاب هدادجأ كلم نع هثرو ام ركذ روصنملا حتفلا ابأ يجاهنصلا
 0 اريمح مهدادجأو مهئابآ نع هوثرو نيذلا»

 :ناتقبط مهنأو ىمادق برع ربربلا نأ ىلإ كلذ نم يهتننو

 سيقيرفإ كلملا مهقاس نيذلا ناعنك نب خيزامأ مه ربربلا لئابق نم ىلوألا ةقبطلا
 . م. ق رشع يناثلا نرقلا طساوأ يف برغملا نادلبب مهنطوأو نميلاو ماشلا نم

 يف برغملا دالبب اونطوت ةيناطحق ةينامي لئابق مه ربربلا لئابق نم ةيناثلا ةقبطلاو
 نرقلاب نادير يذو أبس كلم معني رساي دهع يف مث سيقيرفإ دهع ذنم تاجوم ةدع
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 ةتالكمو «ةراوزو «ةتانزو «ةماهعو ؛ةتاولو . ةماتكو « ةجاهنص : مهو . م . ق عساتلا

 .ربربلا مسا مهلمشو «ربربلا لئابق نم اوتابف .ةمطلو «ةتازمو .ةراوهو «ةرامغو

 : برغملاب ىرانكلا رزجح تاءايمومو ةينميلا تاءايموملا ةلالد

 ةينمي تاءايموم ةدع ىلع نميلاب سارغلا لبج سووان يف روثعلا مت دقو

 ربتخملاب اهنم تانيع صحف رفسأو «ءاعنص ةعماج فحتمب ًايلاح يهو ةيئبس
 رشع ثلاثلا نرقلا نم ةرتفلا ىلإ اهنمز ةدوع ةفرعمو ديدحت نع ادنلوهب يئايزيفلا
 : هنأ ذإ داليملا لبق رشاعلا نرقلا ىلإ

 .م.ق ١559 ق.م.  18٠ نم ةرتفلا ىلإ ةيناثلا ءايموملا نمز دوعيا

 .2170.م.ق 970  .م.ق 95١ نم ةرتفلا ىلإ ةسماخلا ءايموملا نمز دوعيو

 ةينميلا تاءايموملا صحف جئاتن نإ) :يدنلوهلا يئايزيفلا ربتخملا ريدم لاقو

 هباشت مامتهالا ريثي امم» هنأو .«ةريثك تامولعمب حوبتو ةشهدلا ىلإ وعدت جئاتن

 اهيلع روثعملا  «يرانكلا رزج تاءايمومو ةينميلا تاءايموملا يف طينحتلا ةقي

 نمزلا كلذ ىلإ دوعت يتلاو برغملا لحاس ةلباقم يف عقت يتلا يرانكلا رزج يف

 يف لاحلا وه امك ةيدلج بئاقح هبش يف ةعوضوم ةيرانكلا تاءايموملاف»
 نأ ىرانكلا روج قاءانومو ةقمبلا تاداسوعلا ريمغت فكلذكو :ةيمنلا تاداضوملا
 زيمتت امنإو «ةيرصملا تاءايموملا لثم باشخألا ةراشنب ًاوشحم سيل ينطبلا غارفلا
 تاذ باشعأب وشحم ينطبلا غارفلا نأب ةينميلا تاءايموملاو يرانكلا تاءايموم

 اذه لكو - ءارلا تابن باشعأ ىهو - لئاوسلا صاصتما ىلع ةرداقو ةبيط ةحئار

 نوسررادلا ناك دقل_.:يرانكلا رع ىف عبتأ يللا وه ميلا طخلا نن ةآب لدي
 امبر مهنإ .رئازجلاب ةيربربلا يبرع ىتشم ةليبق نم يرانكلا رزج ناكس نأ نودقتعي
 درجم مهل ةبسنلاب تناك اهنكلو «رئازجلا نم يرانكلا رزج ىلإ اودفو لعفلاب اوناك

 نونف نوفرعي ًامتح اوناك دقو .نميلا نم تأدب يتلا مهتلحرل ةيلاقتنا ةطحم

 .“'”0يرانكلا رزج ىلإ يبرغملا ءىطاشلا نم نفسلا مهتلمح ثيح ةحالملا
 ةيربربلا ىبرع ىتشم ةليبق نأ ىلع هتلالد ءىطخت ال دهاش تاءايموملا كلتف

 ىلإ برغملا دالبب سيقيرفإ كلملا اهنطوأ يتلا ةيناميلا ربربلا لئابق نم رئازجلاب
 يراجت ملاع نيوكت راطإ يف ةيراجت تانطوتسمك يسلطألا طيحملاب يرانكلا رزج
 «يسلطألا طيحملا برغو طسوتملا ضيبألا رحبلا رزجو لحاوس ىلإ دتما ريبك
 ْ . ةعيدقلا تميل :رافحسلا ةيرع اندازدكا ع يدع نيرثلا نإو

 .م19/8/ ربمفون 71“  يبظ وبأ . داحتالا ةديرج  رهاط يلع ذاتسألل لاقم  ةينميلا تاءايموملا )١(
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 : رانملا يذ نب سيقيرفإ مساب ةيقيرفإ ةيمست
 ىلإ هعم نيذلا نييريمحلا أبس لئابقو دنجو ناعنك ةليبقب سيقيرفإ راس امل

 ءاهعيمج دالبلا كلت داترا (برغملا  رئازجلا - سنوت - ايبيل يهو) برغملا نادلب
 رمأف» :ناوشن لاق «ةنيدم اهب نكت ملو «تاريخلا ةرفاو ةحاسملا ةعساو اهدجوف
 همساب ةنيدملا كلت تيمسف  (هموق نم لئابق اهيف نكسأو ةيقيرفإ ةئيدم ءانبب سيقيرفإ
 ًاريمأ برغملا دالبب هثوكم ةرتف ىف م هّرقمو هتمصاع تناكو اهانب يذلا هنأل (ةيقيرفإ)

 يذ نب راعذألا يذ كلملا هيخأ دهع يف مث رانملا يذ كلملا هيبأ دهع ذنم اهيلع

 :راعذألا اذ ركذ نأ دعب ناوشن لاق ثيح (.م.ق )1١51١-١١١7 رائملا

 حاتمملا رباجو ودعلا فْنَح هكلُم ثراو ٌسيقيرفإ هوخأو
 حاضيإلا حضوأب هيلإ تّبسُن ةيقيزتقا فراشلا ىف نسب كلم

 اهمسابو «سنوت لحاس نم ةقطنم يف سيقيرفإ اهانب يتلا ةيقيرفإ ةنيدم تناكو
 مساب ةينامورلاو ةينانويلا رداصملا اهتركذ دقو (ةيقيرف دل اهزراج در تول فيد

 لئابقب بهذ يذلا وه رانملا يذ نب شقيرفأ)“: : نإ نونلخ نبا لاقو .(ةيقيرفإ)

 : سيقيرفإ كلملا نع تايبأ يف عديمسلا لاقو .«تيْمَس هبو ةيقيرفإ ىلإ برعلا
 مامغلا لثمك تراس ٌبئاتسك ٍبفصفغص ىف ربربلا نكسأو ..

 ماودرهدلهركامريغب  ااهفوج يف ناينبلا ىنتبا مث
 نيب ةيسيئرلا ةيراجتلا ةنطوتسملاو ةمصاعلا ةيقيرفإ ةئيدم تناكف

 يرانكلا رزج ىلإ دتمت تناك يتلاو برغملا دالبب ةيراجتلا زكارملاو تانطوتسملا

 .اناغو نوريماكلا لحاس لثم (شوك دالب) ءادوسلا ةراقلا نم قطانم ىلإو ًابرغ

 ضرأ)اهل لاقُي ناكو ءيقيرفإلا لحاسلا دالب نم اهرواج امو ةشبحلا كلذكو
 كلملا نع ميدق رعاش اهلاق تايبأ يف مسالا سفنب اهركذ ءاج دقو ؛(شوك

 :يهو يريمحلا ناوشن اهركذو سيقيرفإ

 بجللا شيعلل كلملادالب نم اهقاسامل ناعنك تربرب

 ٍبرَّتَيالانل سيع ىقترم انفراد ىرصتسعل شوج تارق

 بونج يف ةبونلا ىلإ نادوسلاو ايرتيرأو لاموصلاو ةشبحلا يه شوك دالبو

 نتجت حم [وداس ءامدك نو رجوع :يشاركلا نأف : يلي ام تاساردلا ررقتو ءرصم
 يتلا ةعقرلا ترصحناف لخادلا ىلإ جونزلاب اوعفدف ديعب نمز يف ةيبرعلا ةريزجلا

 دالب نم ةيبونجلاو ةيبرغلا قطانملا نم ةنيعم بويج يف يجنزلا رصنعلا اهب رقتسا
 بويجلا كلتل ةقصالملا قطانملا يف يجنزلا مدلاب يشوكلا مدلا جزتما مث .ءشوك
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 تنكسا  هداليملا لبق رشع يناثلا نرقلا لاوس ىف يقل نوزلا رورمب

 نم ةيبرغلا ءازجألا يفو عوصم برغ لحاسلا نم ءزج يف ةجيبلا لئابق
 لدتو ءاهنونكسي مهقطانم كلت لازت امو «نادوسلا قرش يفو انرعيرأ

 لبق نييماحلا نييشوكلاب اوجزتماو ةيبرعلا ةريزجلا نم مهنأ ىلع مهحمالم
 كلذ ريشيو ''”2.م ق رشاعلا نرقلا يف ةشبحلا تنطوت يتلا ةيئبسلا ةجوملا

 يذلا سيقيرفإ كلملا دهع يف تناك ةجيبلا ةليبق اهنم يتلا ةجوملا نأ ىلإ
 أبس كلم رساي دهع يف تناكف ةيئبسلا ةجوملا امأ .ةيقيرفإ تيمّس همساب

 :يريمحلا ناوشن هنع لاق يذلاو

 حاقل ةارتال يح كلم نه ىضمامل ٌديعملا كلملا ٌرسايوأ

 - اهنم راس مث اهكلتماف ةشبحلا ىلإ ارحب نميلا نم رساي كلملا ريسم ناكو

 رساي ماقف تشالت دق ةيقيرفإ ةنيدم تناكو «ةيقيرفإ لامش ىلإ  ةبونلا قيرط نع
 ىف تينُب اهنأ تاساردلا ررقُت ىتلا ةنجاطرق ىهو «كانه ةنيدم ءانبب هعم نيذلاو

 يف ةايح الو تابن اهيف نكي مل ةفيثك لامر تاذ برغملا دالب بونج ىصقأ يف
 برغملا دالبب هشيجو هموق نم لئابق نيطوتب رساي كلملا ماقو .نمزلا كلذ
 ىف ناك امك ةيقيرفإ قرش لحاسو يرانكلا رزج ىلإ تدتما ةيراجت تانطوتسمك

 اهركذنس رساي كلملا دهع نمو مساب شوقن ىلع روثعلا مت دقو. سيقيرفإ نمز
 .م.ق عساتلا نرقلاب هدهعب صاخلا ثحبملا يف

 : راعذألا يذ دعب سيقيرفإ ةيكولم أبن

 داعف راثملا يذ نب راعذألا وذ كلملا تام .م.ق ١١١1 ةنس يلاوح يف

 يلاوح - نميلا ىلإ رصمو ةيقيرفإ لامش نم رانملا يذ نب سيقيرفإ كلملا هوخأ
 . كولملا كولم أبس ةعبابت شرع مّئستو .م.ق ١١١5 ةنس

 ام (ديز نب نادمه نب ورمع ينب) باسنأ يف ليلكإلا يف ينادمهلا ركذ دقو

 نسنملو ميريز ابهو :فود دلوأف ءافون :عرم يذ نب ميري دلوأف... : يلي

 هيلع ناميلس يبنلا ىلع دَفَو نم ُلَجأ وهو ليقلا عتب اذ أفوني لإ بهوم دلوأف «لإ

 .7 5ص - فراعلا زاتمم  موسكأو برأم نيب شابحألا 0
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 نسبا ةركمالا يك سيكرت هدلاوت# («سيقلب ةكلملا عم نميلا لويق نم مالسلا 1: م د . 1 كا 5

 ربكألا ديز نب نادمه نب ورمع ينب نم «عرم يذ نب ميري نب فون تنب ىربكلا

 دقف نمزلاو باسنألا بيترت يف ةقد هيف ينادمهلا هركذ امو .أبس نب نالهك ليلس

 ْعَتَب وذو سيقلب تناكو .م.ق رشع يناثلا نرقلا يف سيمل هتدلاوو سيقيرفإ ناك
 ركذي يريمحلا عّبُت دعسأ لاق .داليملا لبق رشاعلا نرقلاب ناميلس نمز يف ليقلا

 : سيقيرفإ مأ ىربكلا سيملو سيقلب ةكلملا

 يدودج سيمل نمو سمشو سيقلبك تاجوتمءاسنو

 . عّبُت دعسأ تنب ىرغصلا سيمل نأل سيقيرفإ مأ ىربكلا سيمل ينعي
 ا الا ذإِب لكتب نمرلا ىلإ هلع مل سيحل دكر

 ةسؤر موا :تينزو ةثاولو ةجاهتصو ةماهعو ةماعك 0

 1 ا ا

 وذ) ريمألا دئاقلا اهقرشو ةيبرعلا ةريزجلا لامش ىلع سيقيرفإ كلملا ىلوو

 ريمح نب يفيص نب لامُم نب دئارلا» ليلكإلا يف وهو (لاعهمس نب راتو يلع رملا
 لامعأ ىلوتي كلذ عم ناكو علل سوكر اورو حا دج ءرغصألا

 7 00 نيرحبلاو ةماميلا لامعأو زاجحلا

 كلذو ءرانملا يذ نب سيقيرفإ كلملا تام هدهع نم ١ا/ ةنسلا ةياهن يفو

 هب برضتو هركذت لزت مل ةمألا نكلو  أبيرقت .م.ق ١١١١ ةنس ةياهن يف
 :يلهاجلا يريمحلا ندج يذ نب ةمقلع لاق .روصعلاو لايجألا ربع لثملا

 ّنّسحَحلا هجولا يذ سيقيرفإدعب هتنمأيوأرهدلاّروغِبْنَم

 :رهدلا فورص نع يلهاجلا يدايإلا ةدعاس نب سق لاقو

 حايفلا قرغتسملاب كلملا يف هةماش عم نييك وتفإ داننأو

 لوأ وهو يسر ا ل ثام 2

 .(نادير وذو 2 ل كييسملا

 .١٠١ج 47ص - ينادمهلا دمحأ نب نسحلا  ليلكإلا ()
 .؟ج ٠١ 9ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا ()



 عباسلا لصفلا سحب

 ةعيابتل ىناثلارصعلا ةراضح و كولم

 (نادير يذو أبس كلم) بقل روصع لوأأبس
 (.م.ق١91-١٠١٠١ /يئبسلا ميوقتللا"١٠-1)

 لوألا ثحبملا

 كلذل ةيساسألا ملاعملا
 ةيراثآلاو ةيشوقنلا تالالدلاو رصعلا

 الوأ

 ةسدقملا ةيشوقنلا ةينمدلا دنسملا ةياتك روهظ

 ةيدجتالا دحسلا ةباتك تحبصأ .م.ق رشع يداحلا نرقلا علطم ذنم

 زومرلاب ةباتكلا نع ًالدب نميلا يف ةسدقملا ةصاخلا ةيشوقنلا ةباتكلا يه
 نجلا ىف ةسدقملا ةيصاخللا :نافحلا ىسرشلاك ىلا ة فيله ويقلا ةوصلاو
 ةيفيلغوريهلاب ةبوتكملا ةيئميلا ةيرثألا عطقلاف «ةينوعرفلا رصم يف امك
 نيف ةسدقملا ةصاخلا ةباتكلا تناك اهنأ ىلع لدت نميلا يف اهيلع روثعملا

 يناثلا نرقلاب رانملا يذ دهعو شاير يذ ناراب شيارلا دهع ىلإ نميلا

 تاللالدلاو زومرلاو روصلا تائم نم ةيفيلغوريهلا نوكتتو .م.ق رشع
 ةيقيقح ةباتك تسيل ةيفيلغوريهلا 3 نيسرادلا ءاملعلا ضعب ررقي كلذلو

 . ''”6قالطإلا ىلع

 ىلع روثعلا مت ةباتك فورح ترهظ (دنسملا) و (ةيفيلغوريهلا) نيب اميفو

 رشع سماخلا نينرقلا ىلإ اهنمز دوعي نيطسلفو ءانيس يف اهب ةبوتكم صوصن
 لا نيسرادلا صضعب اهبسنيو (ءاكيدس فورح) مسأب ترهتشاو .م.ق رشع عبارلاو

 نأ ودبيو «ةيتوص ةيدجبأ ةباتك لوأ اهنإ) :زنراب رملإ يراه اهنع لوقيو نييقينيفلا

 )١( زنراب رملا يراه  ةيخيراتلا ةباتكلا خيرات - ص١١.

 نضضيإ
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 [ يتلا ةيفيلغوريهلا ةباتكلا دويق نم هسفن ررح اهركتبم
 : ماج تونلا زوُسيِفَورْلا لاقو (07لامكلاب مستت مل

 1 تلقتنا دق نوكت نأو دب ال ءانيس فورحب فرع ام نأ»

 مهنأ دقتعُي نيذلا نييئبسلا عم كلذو أبس ضرأ نم
 كلت يف ةيبرعلا ةريزجلا يبرغ لامش يف اورقتسا

 نميلا نم تلقتنا فورحلاو ةباتكلا كلتف ©"00(بقحلا

 ىتلا ةيئبسلا ةيناميلا لئابقلا ضعب عم ءانيسو ماشلا ىلإ
 نارا نتوو لوالا تفاؤلا هرمز ىف"كاق كرقعتا

 ةيناثلا ةلحرملا فورح ىهو « شاير يذ ناراب ىناثلا

 الوصو  أبس ضرأ  نميلا يف اهريوطت رمتسا دقو

 ْذنم ةينميلا ةيدجبألا دنسملا فورحو ةباتك راكتبا ىلإ

 ةباتك تحبصأ مث .م.ق رشع يناثلا نرقلا طساوأ

 ( ىف ةدئاسلاو ةسدقملا ةيشوقنلا ةباتكلا ىه دنسملا

 خيرات يف لامكلاب مستت ةيئاجه ةيدجبأ ةباتك لوأ

 ةناتك نإ1 <: نوعستم روعكدلا اهننغ لاقو .ةسانستإلا

 ةيصخش :تاذ ةلف ةفاقثل ايقاب ارثأ ؛اذمث دئسملا شوقنو

 32: وظعلا ةيلاعو ةديفعم

 : يلي ام ديكأتو نييبت انه مهملا نمو

 أدبي نميلاب ةيرثألا عقاوملا نم ديدعلا يف اهيلع روثعملا دنسملا شوقن نإ
 دقف  .م.ق سماخلا نرقلا سيلو  .م.ق رشع يداحلا نرقلا علطم نم اهنمز
 ةيكريمألا ةثعبلا نأ : ,طنشاوب ىنوثمسلا دهعملاب ذاتسألا كيب ناف روتكدلا ركذ
 لبق رشع يداحلا نرقلا ىلإ اهنمز دوعي ناحيب يف دنسملاب ةباتك ىلع ترثع

 برأم يف بيقنتلاب تماق يتلا ةيكريمألا ةثعبلا نأ ماج تربلأ ركذو «؟!(داليملا
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 )١( -زنراب رملا يراه  ةيخيراتلا ةباتكلا خيرات ص١١.
 .؟ج ١7ص هللا دبع دمحم فسوي .د  هراثآو نميلا خيرات يف قاروأ (؟)
 .7١7”ص - هيقفاب دمحم .د  ميدقلا نميلا خيرات ()

 ةفيحص - لبماك نلوك .. كلذ دكؤي ديدج ليلد «خيراتلا يف ةقيقح أبس ةكلم تناك له 20
 ' .م19877/5/54 ددع  زميات كرويوين .



 ضرع أبس ةعبابتل يناثلا رصعلا ةراضحو كولم : عباسلا لصفلا 229

 ةباتك ىلع ترثع م1107 ماع ةوبشو

 ةرتفلا كلت ىلإ دوعت ربعلا عقوم يف دنسملاب
 فورح نم هيلع رثُع ام مدقأ» لاق امك يهو

 نميلا خيرات يف ءاجو '"(دنسملاب صوصنو
 يف قلبلا نم دنسم شقن» دجوي هنأ يفاقثلا

 لوشآلا تيب ةيرقب يدوعسملا تيب زيلهد
 ضد ؟قراشلا رتثعو رسن ةهلآلا لجأ نم» دبعم دييشت ركذي
 280804 لاقو .©"2.م.ق رشع يداحلا نرقلا ىلإ دوعيو ءرافظب
 83 1و يتلا دنسملا ةباتك نإ) :نمسيف نوف نمره يناملألا ملاعلا

 آل ناحيب يداوب (ديمح نب رجه) عقوم يف اهيلع رك
 || ىلإ اهخيرات دوعي ديمح نب رجه مارجنومب ةموسوملاو
 ًادانتسا .م.ق عساتلاو رشاعلا نينرقلا نيب ام حوارتي نمز
 زاك جون ةارلا ةقيرط ةلعيساوب هفشكلا ماعم كر

 يف دنسملا شوقن نم تائملا ىلع روثعلا مت دقو
 0 مساب روهشملا (ةقملا دبعم) يفو (نارب ديعم) ناراب ديبعم

 0 نويميداكألاو نوقرشتسملا ناكو «برأم يف سيقلب مرحم

 ل نرقلا لبق ام ىلإ دوعت ال ةرتفب نيدبعملا نمز نوخرؤي

 يف يناملألا راثآلا دهعم ةثعب تابيقنت 0 6 ق سماخلا
 قلبلا نم دنسم شقن

 ءائب لجسُي يدوعسملا تيب يف : لب اقهللا ليغ كيفين تلسرو م ةةركدذ اهاع تَقشأ ناراب َكبعُم

 (رتشعو رسن) مساب رافظب
 رخعو رس مسي رغب ديعم هيت ال ةرتزي سيب شرعب روهشملا نارب دبعمل خرؤن انك

 م.ق ١١ نرقلا يف ا
 1 نكلو .م.ق لوألا فلألا نم يناثلا فصنلا لبق ام ىلإ

 لبق رشاعلا نرقلا علطم ىلإ دوعت «ريثكب مدقأ ةرتف مامأ انعضت تافشتكملا هذه

 نارب دبعم نم ةميدقلا ءازجألا نأ» :ةيناملألا ةثعبلا تنلعأو تتبثأ مث '*”«داليملا

 . *”(داليملا لبق رشع يداحلا نرقلا ىلإ دوعت

 ةفيحص - لبماك نلوك .كلذ دكؤي ديدج ليلد ؛خيراتلا يف ةقيقح أبس ةكلم تناك له )١(

 00 ددع سم زميات كرويوين

 يدوعسملا تيب ١ مقر شقنلا - فرش دمحأ - يفاقثلا نميلا خيرات قره

 0 هللا دبع دمحم فسوي .د  هراثآو نميلا خيرات يف قاروأ قرف

 .ما15/8/ وينوي نطولا ةلجم هللا نبع دعم نير. د  ةديدج ةيرثأ تافشتكم 0(

 .م199/ سرام  ءاعنص - ةينميلا ةراضحلاو راثآلل يلودلا رمتؤملا قاروأ (5)
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 نأ يه «كلذ ىلع بترتت نأ بجيو ؛كلذ ىلع بترتت يتلا جئاتنلا مهأ نإ
 أدبي برأمب سيقلب مرحمو ناراب دباعم يف اهيلع روثعملا شوقنلل حيحصلا نمزلا
 .6 ق عساتلا ترقلا ىلإ . 6 قف رشاحلا نرقلا مق رشع يداحلا قرقلا علطم ددم

 يتلاو (نادير يذو أبس كلم) بقل نولمحي نيذلا ةعبابتلا أبس كولم شوقن يهو
 نم ةيئبس شوقن ناونعب م5 ةنس رداصلا هباتك يف ماج تربلأ اهبلغأ رشن

 52 طوعم ةمقعمتم هدم مدس 731ةطخقتمم 811815 لل. ةةتصتتع. :سيقلب مرحم

 ىف) باتكب ةروشنملا ىلاهكلا ةعومجم شوقن ًاضيأ اهنمو 283132056, 2
 نييلا خيرات) باتك ةعومجمو (م1417  ةرهاقلا - ينايرألا رهطم - نميلا خيرات
 يلع رمذ شقن)» اهلوأ د نتقل نام نع نت رتلاا تلد دك هوب (يفاقثلا

 111 قيبااما ىلإ هرعت" "(يلعهمس نب نادير يذو أبس كلم معنهي راتو
 يذو أبس يكلم شعرهي هنباو معنهي رساي) شقن اهرخآو «يئبسلا ميوقتلل

 وه كلذل قفاوملا حيحصلا ن نمزلاف يئبسلا ميوقتلل 6 ماعب خرؤم وهو (نادير

 .داليملا لبق عساتلا نرقلاب (.م.ق 875)

 اهب بتكي نأ زوجي نكي ملو ءةسدقم ةصاخ ةيشوقن ةباتك دنسملا ةباتك نإ
 بلط وأ ةهلآلل دمحلاو ديلختلا هب داري امو ةهلآلا وأ ةديقعلاب لصتي ام الإ
 هيلع ةباتكلا مت ام ىلع ةيهلإلا ةيامحلا غابصأ وأ ةينيد تابجاوب ءافولا وأ اهتيامح
 ةباتك ىهف ءدوقنلاو ىنابملاو ليثامتلاو تامدقتلاو بصنلا نم دنسملا فورحب
 ةباتكلاب متي ناكف اهريغو قئاثولاو لئاسرلا ةباتك امأ «ةسدقم ةصاخ ةينيد ةيشوقن
 طورش مهب ركوتا قيدلا الإ اهملعتي وأ ددسملاب بنكي نأ زوجي ال تاكو. ةماعلا

 :الئاق كلذ ىلإ نودلخ نبا راشأ دقو كلذ نجت ن ًابلاغ ةينيد  ةصاخ

 نم نوعنمي اوناكو ةلصفنم اهفورح دنسُملا ىمسُن ةباتك رّيْمِجحل ناكو»
 اهفورح لكش ىلع تظفاح دنسملا ةباتك نإف هلك كلذلو .'' «مهنذإب لإ اهملَعَت
 ىلإ داليملا لبق رشع يداحلا نرقلا علطم ذنم رييغت نود اهبيلاسأو اهدعاوقو

 . ةنس ةئامعبيسو فلأ دادتما ىلع كلذو «داليملا دعب سداسلا نرقلا

 يدا اح (دنسملا تيبافلأ) وأ  دنسملا ةباتك ةيدجبأ نوكتتو
 نيب قطني ناك فرح ىلإ ةفاضإلاب «مويلا ىتح ةيبرعلا فورحلا تاوصأ سفن

 .: تكلا و ىينسلا

 يف بتكتو «ةيبرع ةباتك اهنأل راسيلا ىلإ نيميلا نم بتكت دنسملا ةباتكو

 )١( مقو شقنلا  نميلا خبرات يف ١. نودلخ نبا ةمدقم (؟) - ص4١8.
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 7 سكش أدبي :نارودلا ةقيرطب شوقنلا ضعب

 :١ نم يناثلاو نيميلا نم لوألا رطسلا
 تيس ال عمقلا ابق لإ اذكه و: ناستلا
 ىمظعلا ةيبلاغلاف «ًاردان كلذ ناكو

 ىلإ نيميلا نم ةبوتكم شوقنلا نم
 . ةيبرعلا ةباتكلا ةقيرط يهو راسبيلا

 اهفورح دنسملا ةباتك نأ امبو

 ينادمهلا لاق . . يدومع طخب ةملكو

 لك نيب نولصفيو . . » :ليلكإلا يف

 . .مئاق طخب رطسلا يف ةملكو ةملك

 | ناك اذإ فلآلا فرح نوحرطي اوناكو
 أ فلأو نادمه فلأ لثم ةملكلا طسوب

 باتك مهعبت كلذكو «مائر
  لثم فورحلا مسر يف فحاصملا
 .27(ناسنإو نمحر فلأ

 لك نأ شوقنلا نم نيبتيو
 ةثالث هل دئسملا فورح نم فرح
 نأ ىلإ دوعي كلذ نأ ىرنو «لاكشأ

 ءهسفن فرحلا ىف تناك تاكرحلا
 لاكشأ ةثالث هل اًلثم (ب) فرحف
 فرح اهادحإ نأ ىنعي امم «ةبراقتم

 (ب) فرح اهادحإو حتفلاب (ب)
 (ن) ترح افادحإر  ركجمكلاب
 تاكرحلا ديدحت جاتحيو .مضلاب

 ةنراقملاو ثحبلا ىلإ فورحلا يف

 امأ «ةيلصألا شوقنلا نم ريثك يف
 . لكل لاكشأ ةثذاث هوخيوف ةماع ةفصب

 مص دب

 دهعللا 1 26

 صا
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 دنسملا ةباتك نأو ءاهتاذ فورحلا يف تناك ثالثلا تاكرحلا نأ ىلع لدي فرح

 يقوي ءاهف روج صفار يف اهتاكرخ ةباتك يه امنإو ةكرحتم ريغ فورح تاذ تسيل
 ةيصخش تاذ ةلف ةفاقثل ًايقاب ًارثأ لثمُث دنسملا ةباتك نإ) :نوتسيب اهنع لاق امك

 . ؛روطتلا ةيلاعو ةزيمتم

 ةسدقملا ةصاخلا دئسملا ةباتك فورح نم ةماع ةباتك فورح راكتبا مت دقو
 ةيدجبأف (ةيمارآلا) مساب مث (ةيقينيفلا) مساب ترهتشا يتلا فورحلاو ةباتكلا يهو
 يتلا ةماعلا فورحلاو ةباتكلا لضأ تب نييبشلا قايضاامك د يه دنسملا فورحو

 لصو ةزمه نويمارآلاو نويقينيفلا ناك دقو «ةيمارآلا مث ةيقينيفلا مساب ترهتشا

 مهطاشن يف ةيدجبألا فورحلاو ةباتكلا كلت اولقنف يئبسلا يراجتلا طاشنلل

 ةباتكف «يرشبلا سنجلل يركفلا روطتلا يف ريبك رثأ اهل ناك دقو «يراجتلا
 ةينانويلا ةيدجبألا ةباتكلاو فورحلا لصأ يه (ةيقينيفلا) ةماعلا اهفورحو دنسملا
 - نيييعلا نايس ركل رعاقلا لاق امكو دانا ذإ «ةرومعملا ءاحرأ ىف اهريغو

 . (دجبأ اوملعت  عيمجلا اهفرعي  سانلا اًنِمو)ا

 ًايناث

 (هقم لا) ةدابع ةروريص

 دئاقعلا ةيرح عم ةيسيئرلا ةديقعلا
 /ةقم لا» ةدابع تحبصأو ترهظ .م.ق رشع يداحلا نرقلا لئاوأ ذنم

 هلإ ةدابع لحم تّلَحو ءأبس ةعبابت ةلودل ةيسيئرلا ةديقعلا «ماوأ لعب /نوهث
 .أبس ةعبابتل لوألا رصعلا يف ةيسيئرلا ةديقعلا تناك يتلا (سيإ) سمشلا

 .(رمقلا) وه (ةقم لا) نإ لوقلا نيقرشتسملا ضعب ؛ عاشأو ضرتفا دقل

 ريكا ب ل م كا وك ا نكلو

 ينايرألا رهطم ذاتسألا لاقو ''”(لجو زع هللا وهو يوقلا هلإلا وه امنإو ءرمقلا
 ير او ره دب ب يحجب اا م ححلو
 ام ينايرألا رهطم لاق «(موأ لعب /نوهث /ةقم لا) هلإلا ركذ هيف ءاج دقو (نادير
 يف (هقملإ) مسا دورو مغرو ءمظعألا أبس هلإ وه (هقملإ) هلإلا» :هصن يلي
 لازت ال مسالا ريسفت يف نيسرادلا ة ةريح نأ الإ تارملا فولأ وأ تاكئمل شوقنلا

 .7/77ص - نيدلا فرش دمحأ  يفاقثلا نميلا خيرات )١(
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 (هق5) هداه نم ةقدشم ةعيص حمو ةهلإ د ليإ تلإ) نم. بكرت هنأ قزاز« ةريبك

 (هاهق مليإ) هلعلف (وهقملإ) ةغيصب بتكُي امنيحو - (هاق مليإ)  (َرَمْأ) ىنعمب
 01 حت

 موجنلاو «سبوه رمقلا نومسي اوناك» :ةمكحلا رئارس يف ينادمهلا لاقو
 بكرم (ةقم لا) مسا نأ كلذ ءوض ىلع ىرأو .2""قملا اهنم دحاولاو «ةقمالإ
 وه (هقم لإ) ىنعمف «بكاوكلاو موجنلا ىنعمب (ةقم) نمو (هلا - ليإ - لإ) نم

 .(رمآلا يوقلا هلإلا وهو بكاوكلاو موجنلا هلإ)

 ىنعمو .«موأ لعب /نوهث /هقم لإ» هنأ ركذ ىلع شوقنلا تصرح دقو
 ثيح ةنرامعلا شوقن موسر يف امك  «سمشلا» فداري «نوث - نوهث» ةملك

 ةمهبم ةرابع (نوت) مسالا كلذ قفارتو (سمشلا) ىنعمب (نوتأ /نوت) مسالا
 ينعي (موأ لعب نوهث) نإف كلذكو - سمشلا صرقب طيحي ام لك ديس ىنعمب

 . (سمشلاب طيحي ام لك ديس)
 أبس كلم) بقل روصع شوقن يف مظعألا أبس هلإ وه (ةقم لإ) نوك عمو

 نيدت تناك ىتلا ةهلآلا ءامسأب فارتعالاب قطنت ًاضيأ شوقنلا نإف (نادير يذو

 انس كززم اهركليو اهفرحتير ايساةعابتا هلو اييوحعو قطاقب نقي اهكداخب
 /سبوه) و «ةرهزلا ينعيو (راتشع - رتشع - رتثع) اهنمو ؛«مهشوقن يف ةعبابتلا
 (رسن) و (ندعب تاذ) و (ممُ تاذ) ًاضيأ ةهلآلا ءامسأ نمو. ءرمقلا وهو (سبوأ
 نأ ىلع كلذ لديو فامسألا نعنكللذ ريغو (مائر بلات) و (مع) و (نيس) و

 كلت ملاعم زربأ نم ناك اهب فارتعالاو دئاقعلا ةفاك مارتحاو ةينيدلا ةديقعلا ةيرح

 .ةعبابتلا اهكولم دوهعو أبس ةراضحو ةلود يف روصعلا

 ًاتلاث

 يوروشلا ماظنلا

 ةعبايبتلا أيس كولم روصع ىف يطارقوميدلا

 ديعمو سيقلب مرحم يف اهيلع روثعملا ةعبابتلا أبس كولم روصع شوقن لدت
 دوجو يف لثمتي ناك يطارقوميدلا يوروشلا ماظنلا نأ ىلع برأمب ناراب

 .55ص - ينايرألا رهطم  تاقيلعتو ةيدنسم شوقن )١(

 .47”ص  ينادمهلا نسحلا  ةمكحلا رئارس (؟)
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 7 ١ 0 ا ا سكب امه نكوررم نيتطلّسو نيتسسؤم
 20 كك 7 3 5 6 ناملرب ةباثمب ناكو.- نينامثلا لاوقألا

 أ . (نئبسالا) ةينامثلا كالمألا ةطلسو
 ناملرب) نينامثلا لاوقألا سلجم

 نعي ليلكإلا يف .يتادنمهلا نكد ذقل انس
 نييريمحلا ةعبابتلا كولملا نأ مدقألا هرداصم

 لك ىف وكت اهلاوقأ تناك. . 9 « نييكيسلا

 ب ستيشن كتل وباو ا ربا ربت "و008 ' «نيذلا اوناك 10 ءال اي فيات اذإف 2 را ا «نالهكو ريمح هوجو نم الْيَق نينامث رصع

 همسر امك سيقلب مرحم ناينب طيطخت 0 ل انك

 ةيرثألا ةثعبلا وضع تياربلا روسيفوربلا ديعلا - تودمعيو هداعب نم منعا لوميعي

 أبس ناملرب (لاوقألا سلجم نم) كلملا هفلختسا يذلا وأ قباسلا كلملا نبا

 هناكم اولخدأو ؛مهريخل اوضارت [قبانسلا

 ؛ةريسي تارم الإ اذه نكي ملو نب امثلا تل :لاوقألا ةجردب قحلي نعم كلو

 6 ءاراغص ةذالوأو كلملا ىفوتي نأ الإ ء شئارلا لآ ودعي نكي مل كلما ّنأل

 لآ نم هاوس يف ربدتُي ىتح كلذ ٌلَعِفْيِف [دالوأ هل سيل ةلالك ريصي يأ] لكي

 «نتناولا

 روهشملا يئبسلا ناينبلا يف ةيكريمألا ةيرثألا ةثعبلا تابيقنت تفشك دقو
 مد دع ع هس وراجع مرام مبا

 ع ىلا ام تا ةيكريمألا ةثعبلا سيئر باتك اهفصو دقن «نينامثلا لاوقألا

 1ك ا م ياسا ةريبك ةعاق) اهنإ

 . ةذفان 5 اهددع غلبي ةيعانطصالا ذفاونلا نم مامتهالل ةريثم ةلسلس ةعاقلا 0

 يذ ريبك باب ىلإ يدؤي يناثلاو «دبعملا ىلإ يدؤي امهدحأ ناباب ةعاقلل ناكو

 تاوبآلا ةناكو + تراس هاف ىلإ يكفر نيريك يدوم نير هادم ءعطق ثالث

 2 "31 وبلا خرق قئاقرب ةاطغم تاجردلاو هلمكأب لخدملاو تاراطإلاو

 ةينامث يف عقت يتلا تايانبلا اياقب نأ كاردإ نكمي ةعاقلل فصولا كلذ انلمأت اذإف

 .١7ج ١١6 ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا )010

 4 سبل لدي ةيززألا ايس ةنيئلعا د سيقلب ةيدم قرتك 0
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  ةيماخرلا ةيرجحلا وأ  ةيرجحلا يساركلا نم فوفص ةينامث اياقب يه ةليوط فوفص

 يهف 1١-88( ع“ 000 > /) لقألا ىلع صاخشأ ةرشعل فص لك
 (نئبسأ) ةينامثلا كالمألا مهعمو (أبس ةعبابت ةلود ناملرب) نينامثلا لاوقألا سلجم ةعاق

 . سيقلب مرحم يف اهيلع روثعملا شوقنلا يف نيروكذملا
 ريمح ىينب نم ءاوذألا رابك نِم ةينامث مهو :(نئبسأ) ةينامشلا كالمألا

 .(كولملا ةنماثم) وأ (ةينامثلا كالمألا) مهل لاقي ناك ءرغصألا أبس نب رغصألا

 ءوبسالا نإ) :هيقفاب دمحم .د لاقو .(نئبسأ) ظفلب شوقنلا يف مهركذ ءاج دقو

 .©7 «ةيئبس تايبأ ةينامث مهو كولملا ةنماثم مهب دصقي (نئبسأ)

 مهنمو .دهع لك يف ةبترملا كلت نوثراوتي ةينامثلا كالمألا ءاوذآلا ناكو

 لاق ؛نالكْتُم وذ  ناشيف ىذ  ُرََحَس وذ - ْنَدََج وذ  ناِبلْعُن وذ - رَمْزَح وذ»

 :ندج يذ نب ةمّقْلَع

 يلاخلا انرهد يفانكالمأكالوأ مهنماث حاورُص وذو ٍراقَّم وذو
 (0لادبأب مهنماوتأ كولماهنم تيئفاملك موق تاتويب تناك

 ءالّؤه هميقي ىتح كلمي نمل حلصي ال كلملا ناكو» :يريمحلا ناوشن لاق

 يف نينامثلا لاوقألا عم نوكرتشي اوناكف ."'”«هولزع هلزع ىلع اوعمتجا نإو ةينامثلا .

 ناكو ,دهعلا هل نودقعيو هدعب نم كلملا نوميقي ٌثدح كلملاب ٌثتدح اذإ» مهنأ

 «؛مهريخل اوضارت كلملا فّلُخِب اوضتري مل اذإو «مهيأر عامجإ نع كلملا مايق

 هلزع ىلع اوعمجأ اذإ» كلملا لزع صاصتخاب نودرفني ةينامثلا كالمألا ناكو
 يف ءاج دقو . اكلم نوراتخيف ةينامثلا كالمألاو نينامثلا لاوقألا عمتجي مث «هولزع

 نأب هعنقأو هراتخا هنأ (أبس كلم نماهي رامنأ) كيلمت نع سيقلب مرحم نم شقن
 نينامثلا لاوقألاو «نئبسأ» لا ةينامثلا كالمألا يأ "”«نلاوقأو نئبسأ» كلملا حبصي

 ايلعلا اياضقلاو برحلا رومأ يف عطقلاو تبلا مهل قحي ال كولملا ناكو
 لاوقألا سلجم ىلع ضرعلا دعب الإ ةينيدلاو ةيجراخلاو ةيعيرشتلاو ةيداصتقالا

 ينوتفا الملا اهيأ ايد :سيقلب ةكلملا مهل تلاق كلذلو «ةينامثلا كالمألاو نينامثلا
 ماظنلل ًاقيبطت كلذ ناك دقف .(نودهشت ىتح أرمأ ةعطاق تنك ام يرمأ يف

 .روصعلا كلت يف دئاسلا يوروشلا

 .؟ج  هيقفاب دمحم .د  ةديعسلا ةيبرعلا ىف ()

 .16١!/ص ب ناوشن ةديصق حرش - ةعماجلا ةريسلا ()

 . ماج 0 شقنلا - سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن (9)
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 | اعبار

 بقل هيلع لدي يذلا يزكرماللا ماظنلا
 (نادير يذو أبس كلم)

 ةلودلا مساف (أبس كلم) وه (نادير يذو أبس كلم) بقل يف لصألا نإ

 متف «فارطألا ةيمارتملا ةيعيبطلا نميلا ءاجرأ لك لمشت اهضرأ تناكو (أبس)

 يف كولملا لمحف (ناديرو أبس) وأ (ريمحو أبس) امه نيريبك نيمسق ىلإ اهميسقت
 ماظنلا نع ةيانك» كلذ نأ هيقفاب .د ىريو (نادير يذو أبس كلم) بقل شوقنلا

 عتمتي نيريبك نيمسق ىلإ دالبلل يرادإ ميسقت نع ةيانك هنأ بوصألاو «يلارديفلا

 رصقلا نم مكحُي ناك ثيحب يزكرماللا مكحلا نم عونب (ريمح) نادير مسق هيف
 «برأم ةمصاعلاب نيحلِس رصقلا نم مكحُي أبس مسق ناك امنيب رافظ ةنيدمب نادير
 يذو أبس كلم) بقل شوقنلا يف لمحي كلذلو نيمسقلا كلملا مكح لمشيو
 .د لاق (يمارجنوم زمر) ةيدقنلا عطقلاو شوقنلا ضعب يف ءاج دقو .(نادير

 نيرصقلا ىلإو «ريمحو أبس ىلإ زمري «يمارجنوملا زمرلا كلذ نإ» :هيقفاب دمحم
 ْ .باوصلا وهو . اعف ناديرو نيحلس

 بونج قطانم نم دتمي ناك (ريمح) نادير مسق نأ ىلع شوقنلا لدتو
 تومرضحو ابرغ رمحألا رحبلاو ابونج يبرعلا رحبلا ىلإ نارهج ةقطنمو ءاعتص
 - عادر  رامذ  بإ) قطانمو تاظفاحم ةيلاحلا تايمستلاب لمشي ناكف «ًاقرش
 تناكو (ةوبش  ةماهت  زعت ندع  جحل  علاضلا  عفاي  نيبأ  ءاضيبلا

 اممو «نادير مسقل ةعباتلا ريمح قطانم نم روصعلا كلت يف اهقراشمو تومرضح
 تست «رغصألا اهو دج ىهو نميلا نم تومرضخ» :ىنادمهلا لاق «كلذب لصتي

 .نادير وذ وه رغضألا ريمحو 2'”«رغصألا ريمح نب تومرضح ىلإ

 ضرأ ىهتنم ىلإ ءاعنص ةنيدمو ءاعنص بونج نم دتمي ناكف أبس مسق امأ
 قطانمو تاظفاحم ةيلاحلا تايمستلاب لمشي ناكف ءابرغو أقرشو الامش أبس

 نارمع  ةجح  ةدعص - ةشيب  ريسع  نارجن  فوجلا  يلاخلا عبرلا - برأم)
 ومالا تاك يف: ءاعو : نيمتتلا لمشي (ايس) ةلودلا مسا ناكو .(ءاعئص -

 أبس دودح تناكو . .ةيبرعلا ةريزجلا يلامش ىلإ دتمت أبس تناك : يلي ام ةيماسلا

 رشاعلا نرقلاب أبس ةكلم دهع يف نيطسلفب ناميلس ةلود مخاتت لامشلا نم

 .1517ص - ىنادمهلا نسحلا  برعلا ةريزج ةفص ()
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فاحلا لاقو 00 4 َْق
 8 بت مَ مأ ديَح هَ 3 : ىلاعت هللا لوق ري 2 يف ريثك نبا لظ

 م
 20 مس 5 هوا

 ةعبابتلا أبس كولم ايجولونورك
 (لوألا رصعلا) نادير يذو أبس كلم بقل روصع يف

 ةعبابتلا ابس كولمل ثلاثلاو يناثلا نيرصعلا يف كولملا بلغأ لمح دقل

 (أابس كلم) بقل مهضعب لمحو دنسملا شوقن يف (نادير يذو أبس كلم) بقل

 . شوقنلا كلت يف

 يأ) ايجولونورك (ةديعسلا ةيبرعلا يف) هباتكب هيقفاب دمحم .د رشن دقو
 نيقرشتسملل ةثيدحلا تاساردلا ىف دمتعم بيترت وهو «لايجأ ىف كولملل (بيترت

 يذلا رصعلا كولم انه بيترتلا كلذ نم انمهيو .شوقتلا ىلإ دنتسيو نييميداكألاو
 أبس كولمل يناثلا رصعلا) هنأبو نادير يذو أبس كلم بقلل لوألا رصعلاب هانزيم

 يف) باتكب (نادير يذو أبس كولم ايجولونورك) يف مهبيترت ءاج دقو (ةعبابتلا
 : يلي امك (ةديعسلا ةيبرعلا

 .84ص - رداقلا دبع دماح  ةيماسلا ممألا )١(

 فاشدلا ةروس ريس تريك نباح ةارقلا نويقت )١(
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 ارح ىف مب ولكل قاتلوا ينصت مرا يل .لاقتي سلا فالتخالا
 ةيميداكألاو ةيقارشتسالا تاساردلا بجومبف (ميوقتلل )17١ ٠١” ةرتفلا

 يف امنيب (داليملا دعب )50  ١968 ةرتفلا كلت قفاوت يريمحلا ميوقتلا نع

 ميوقتلاو سيقلب مرحمو ناراب دبعمل حيحصلا نمزلا ىلإ ًادانتساو اذه انباتك
 و1 ب113) قفاوت (ىعيسلا ميوقتلل "315-152 +)ةرعفلا نإق يعبشسلا

 يذلا رساي وه  رصعلا كلذ كولم رخآ  قدصهي رساي كلملاو (.م.ق

 وه امك «داليملا لبق رشاعلا نرقلاب ناميلس يبنلا ةرصاعم سيقلب .دعب مكح

 (نارمن سمش بر) كلملا دعبف ءلئاوألا برعلا نيخرؤملا رئاس دنع تباث
 - 455) ةنس 77 حرشلإ تنب سيقلب ةكلملا تمكح (حرش لإ) كلملاو

 وهو ٠( م ق 11١١ 9177)ةنس ١5 قدصهي رساي مكح مث ٠( 3 ق 1

 ىلإ قيدلاز ءرصعلا كلذ يف ةعبابتلا أبس كولمل حيحصلا نمزلا هللا قيفوتب

 نع ةيليصفتلا ةيلاتلا ثحابملا يف لقتنن مهنم لك دهع راثآو خيراتو ملاعم

 . نيعبسلا نميلا ةعبابت روصع نم ديلتلا يراضحلا رصعلا كلذ كولم

 (_يناثلا ثحبملا
 مهدوهع ملاعمو أيس ةعيايبتل يناثلا رصعلا كولم

 لاعهمسلا نب نادير يذو بس كلم معنهُي راتو يلع رمذ-١
 (.م.ق 1١٠١-1١90 /يئبسلا ميوقتلل 10-10)

 راثآلا دهعم تابيقنت تتبثأ يذلا برأمب سيقلب مرحمو ناراب دبعم يف اهيلع

 رشع يداحلا نرقلا ىلإ اهنمز دوعي دبعملا نم ةميدقلا ءازجألا نأ» يناملألا

 نب لامهلا» ليلكإلا يف وه «يلاعهمس» كلملا اذه دلاوو .' ”ولجملا نتق
 /لاهخل ليتنا نسا بدع ف ةركمألا دباب نصصألا ريمخ نب يفيض

 ةمدقم بحاص لامهلا نب دئارلا» :ليلكإلا ىف وه (ىلع رمذ) هئباو .(لامهلا

 لامعأو زاجحلاو ةماهت لامعأ ىلوتي كلذ عم ناكو هثوعب دئاقو سيقيرفإ

 راثآلا دهعم ةقرو م1598 سرام  ءاعنص - ةينميلا ةراضحلاو راثآلل يلودلا رمتؤملا قاروأ ()

 يل ,:نتاملألا
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 نب سيقيرفإ كلملا يفوت امل هنأ كاردإ حيتي امم ''”"دجنو نيرحبلاو ةماميلا
 ةينامثلا كالمألاو نينامثلا لاوقألا سلجم ماق شاير يذ شئارلا نب رانملا يذ

 رمذ) دنسملا شقنلا يف وهو «لاعهمسلا نب يلع رمذ دئارلا كيلمتو رايتخاب
 صن يلي اميفو (حرذ يلعهمس نب نادير يذو أبس كلم معنهُي راتو يلع

 : ةثيدحلا ةيبرعلا فورحلاب شقنلا قوطنم

 / معنت / نيعش / لوقأ / مسبك 7 نب / ركشي / تثعرت وه

 / وههقو / نجح / نص / موأ/ لعب / نومن/ هقلا / ىنقه / تمعنتو

 / هقملا / أولو / وهمعي / القس / ًالمأب / وهقدص / تذب / مدخو / وطأسب

 هسا نالعتسال ةلزارا لكيت ثقف تزول اوتنذيع ]نيف وهوا قدر

 / كلينر فنيا تونا لع رشد وهارعو قضرت/هتقملائقدسنلو

 / تسمو يستر هسلا» وهدعتتار وذا لعوفف# حرا وسو نب

 ةقملاب# ماش ىضشوت/ عتقنو / مكنو 7 ةساج/ نيا وهني رو / ةدص

 دهع نم وهو . ةثيدحلا ةيبرعلا فورحلاب هقملإ دبعم نم ١ مقر دنسملا شقنلا صنل لقن
 تاقيلعتو ةيدنسم شوقن :باتك نع (حرذ يلعهمس نب نادير يذو أبس كلم معنهي رتو يلع رمذ)

 وهو )١( مقر دنسملا شقنلا اذه ىوتحم ينايرألا رهطم ذاتسألا دروأ دقو

 ٠ :ىليامك

 معنت لئابق لايقأ (ميسبك) يسبك ينب نم ءهركشي تئعرتوه»

 ايما 1 قب نال دل ب ا دوحو ا :نفلتدو هل اونا هلا هين ىجوأ
 لكب (تثع رتوع) هدبعل ءافولاو قيقحتلا يف (هقملإ) رمتسي يكلو « هئم

 أبس كلم معنهي راتو يلع رامذ) مهديس دنع اضرلا مهحنمب مهدعسي يكلو

 مهبنجيلو «نمي علاوطو ةمعن (هقملإ) مهحنميلو (حرذ يلعهمس نب نادير يذو
 90ه قعر كساس قادغ لك رؤوشو ةياكتلاو ءاسابلا

 مج ١٠١ ص - ىينادمهلا دمحأ نب نسحلا  ليلكألا 0600

 .45 - 17ص - ىنايرألا رهطم  تاقيلعتو ةيدنسم شوق عر
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 ةيترقفلا ةيسيئر ةيمهأ بسكت: شقنلا: ىلع ينايرألا رهطم تاقيلعت نمو
 : نيتيلاتلا

 دعب لصاوفلاب شقنلا ةخسن لصأ يف ؛هعباوت عم (هقملإ) ةغيص تءاجا

 (هقملإ) هلإلا مسا ةباتكو «(ماوأ) دعبو (ديس < لعب) دعبو (ناوهث) دعبو (هقملإ)

 كلذ نإ . .مدقألا نمزلا ىلإ دوعت يتلا رومألا نم وه لصاوفلا هذهب هيتفص عم

 أبس كولم رصع ةيادب ىلإ دوعي (معنهي راتو يلع رامذ) كلملا مكح نأ ىلإ ريشي
 .نادير يذو

 يف الإ دري مل (نادير يذو أبس كلم معنهي راتو يلع رامذ) كلملا مسا

 يأ الب انه ركذ هنأ ظحالنف (حيرذ يلع همس) هدلاو مسا امأ .هدحو شقنلا اذه
 . ''!ىكلم بقل

 نم «لوأ امبرو «مدقأ وه معنهي رتو يلع رمذ نإ» :هيقفاب دمحم .د لاقو

 أبس كولم ايجولونورك) يف كلم لوأ وهو ©'”نادير وذو أبس كلم بقل لمح
 . ''9(نادير يذو

 برعلا نوخرؤملا هركذ امو راثآلاو شقنلا تايطعم نيب طبرلا نم نيبتتو

 : ةيلاتلا ملاعملا لئاوألا

 /حير وذ) ءاوذألا رابك نم ناك امنإو اكلم نكي مل (يلاعهمس - يلعهمس) نأ

 ليلكإلا يفو (ميهج نب ملثتملا نب لامهلا) نودلخ نبا خيرات يف وهو (حاير وذ

 نب لامهلا) هنأ نيلوقلا عمجيو (رغصألا أبس نب رغصألا ريمح نب يفيص نب لامهلا)

 كلملا ليج نم وهف (رغصألا أبس نب رغصألا ريمح نب يفيص نب ميهج نب ملثتملا
 . (رغصألا أبس نب رغصألا ريمح نب يفيص نب سيق نب شئارلا نب رانملا يذ)

 ىف ىنادمهلا لاق . بقل وه امنإو (ىلع رامذ) قطنُي ال (ىلع رمذ) نإ

 لاق نالعرملا وذ: «فلألاو نونلاي رهغلا ف ناي دقو ىلع نهلا وذ ف ليلكألا
 000 ْ : تباث نب لناسح

 هلئاوأمهيفٌرزعلا ناكو اولوت هدعب لواَقَّملاو نالعرملا وذو

 :دعسأ لاق .نيلعرملا اذ :لاقي دقو

 ٌيرسِيئملا مهل هؤابآاو هسنتتالفنيلعرملااذو

 )١( :؟ص - ىنايرألا رهطم  تاقيلعتو ةيدنسم شوقن - 45.

  22920ص ب هيقفاب دمحم .د- ةديعسلا ةيبرعلا ىف ”١ اج .
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 دئاقو دئار وه (يلع رملا وذ) ىنعمف .27شيجلا :رسنملاو .ةدايقلا يأ

 نب .٠ .يلع رم وذ) مهلوأ «كولملا نم دحاو ريغ بقللا كلذ لمح دقو .شيجلا

 . شيجلا دئار ىنعمب (يلع رم وذ) نوكيف .(ربهُي يلع رم وذ) مهنمو (لاعهمسلا
 نب دئارلا) ليلكإلا يفو ''”لامهلا نب يلع) كلملا مساب نودلخ نبا هركذ دقو
 رم وذ) هل ليق كلذلف  (هثوعب دئاقو سيقيرفإ ةمدقم بحاص ناك» هنأو (لامهلا

 لاعهمس نب راتو يلع رم وذ) هبسن نوكيف «(راتو) يصخشلا همساو  (يلع
 وهو (رخصألا أبس نب رغصألا ريمح نب يفيص نب ميهج نب ملثتملا نب (لامهلا)

 ريمح نب يفيص نب سيق نب شئارلا نب رانملا يذ نب سيقيرفإ) كلملا ليج نم
 ةمدقم بحاص»  لامهلا نب  راتو ىلع رم وذ ناكو (رغصألا أبس نب رغصألا

 ةماميلاو دجنو زاجحلاو ةماهت لامعأ ىلوتي كلذ عم ناكو هثوعب دئاقو سيقيرفإ
 .يئبسلا ميوقتلل ١5١ ةنس يف سيقيرفإ كلملا يفوت نأ ىلإ «نيرحبلاو

 رمُذ) كيلمتو رايتخاب (نئبسأ) ةينامثلا كالمألاو نينامثلا لاوقألا سلجم ماقف
 «هدعب كلملا نوميقي ثدح مئاقلا كلملاب ثدح اذإ اوناك . . ١ مهنأ ْذِإ (راتو يلع

 الإ ثدحي كلذ نكي ملو . .مهريخل اوضارت كلملا فلخب اوضتري مل اذإ اوناكو

 هدالوأو كلملا ىقوتي نأ الإ «شئارلا لآ ودعي ال ناك كِلُمْلا نأل «ةريسي تارم

 . "76شئارلا لآ نم هاوس يف ربدتُي ىتح كلذ ُلَعفْيف لكي وأ ءاراغص

 كلذل ًاقيبطت مت (. .راتو يلع رمُذ) كيلمتو رايتخا نأ كلذ نم نيبتيو
 يذ رغصألا ريمح نب يفيص» ينب تيب نم هنكلو «شئارلا لآ نم سيل هنأل ماظنلا
 بتقل يصخشلا همساو هيقل ىلإ فاضأ هكيلمت مت املف ؛رغصألا ًابس نب نادير

 يلع وهذا ةفقسسلا شقنلا يف امك همسا حبصأف  معنئُملا يأ  (معنهُي)

 كلذ نوكي سيقيرقإ دعب ناك هكيلمت نأ امبو «نادير وذو أبس كلم معنهُي راتو

 .(يئبسلا ميوقتلل ١1٠١ ةنس) .م.ق رشع يداحلا نرقلا علطم يف

 .ىف ةسدقملا ةصاخلا ةيشوقنلا ةباتكلا ىه دتسُملا ةباتك تحبصأ هدهع ىفو

 مقا نير ديد لا ةدعلا فم لزت هولا نوط كقيدعار قمل
 راتو يلع رمُذ) ناكف (ناديرو أبس) نيريبك نيمسق ىلإ دالبلل يزكرماللا يرادإلا
 .نادير يذو أبس كلم بقل لمح نم لوأو مدقأ (معنهي

 .أج 9ا/ص ينادمهلا نسحلا - ليلكإلا كرد

 .ةاجا 27ص نودلخ نبأ خيرات 000

 .أج ١١5 ص ينادمهلا نسحلا - ليلكإلا قرف
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 ا هم ىلارخ هتافوب تهتنا تاونس رشع وحن همكح ةدم تناكو
 .أبس ةمصاع برأمب (.م.ق )٠١0 يئبسلا ميوقتلل

 د دع

 ) .6- قا١مءه /يئبس 10-140) نآدير وذو أبس كلم نونَب يلع رمُذ 7

 ايجولونورك) يف كولملا يناث (نادير وذو أبس كلم نُديب يلع رمذ) وه
 لامتحا نكلو (©0(نيب يلع رمذ) ظفلب همسا اهيف ءاج دقو (نادير يذو أبس كولم
 هنآو (ةونيي) ىطنلا! نأ حجرألا لعجي (ن ن ي ب) شقنلا يف نونلا فورح راركت
 .نونيب تيمس همسايو (نونيب يلع رمُذ)

 : ةعبابتلا كولملا نع هتديصق يف يريمحلا ناوشن لاق

 حارَش لآو ليجارش ونبو يلع رم وذوأ نونِيَب وذ نيأ مأ
 دبع نب فكني ليبحرش نب فاينم نبا نونيب هب تيّمس يذلأ نونيب وذا : : لاق مث

 : عّبُت دعسأ لوقي هيفو . . سمش دبع نب فكتي نب شيتا وذ يأ- -يلع رملا اذو . . سمش

 يس حجل وحول ةؤاجإو هسنئتالف يلعرملاوذو

 سبللا يتيما ولا ع ع ااا
 فاينم 0 ١ :هنأ ليلكإلا يف ءاج دقو «مهباسنأ يف
 مو ا ::نوتيب فايتم :كلوأف ء«سمش دبعو
 يف هبقلو .(نونيب) ةمسأ (نونيب) وه امنإو نونيب بحاص ىنعمب (نونيب وذ) وه

 : هبسنو همسأو هبقل نوكيف (ىلع رمذ) دتسملا شقنلا

 لصتيو «سمش دبع نب فكني نب ليبحرش نب فاينم نب نونيب يلع رمُدا
 :(ايش) ىلإ هبسن

 ميوقتلل ١5٠ -0*17) ةرتفلا يف (نادير يذو أبس كلم نونيب يلع رمذ) مكح دقو
 . م . ق رشع يداحلا نرقلاب (.م.ق ١١-١١8١ 50) ةرتفلا كلذ قفاويو (يئبسلا

 : ليلكإلا يف ينادمهلا لاق .تيمس همسايبو نونيب ةنيدم سسؤم وهو

 0 .ناموك ةرحل ةلباقمو سنع دالب يقرش يف :نونيب)
 . .امهلوصأ يف ًاتحن اتتحُت نيلبج يف ناتميظع ناتعطق اهيفو بئاجعلا
 علا نميلا بئاجع» :ةريزجلا ةفص يف ينادمهلا لاقو ."*”«ةتوحنملا قيرطلا

 .؟ج 7١ص  هيقفاب دمح .د  ديعسلا ةيبرعلا يف ()

 .178١ص - ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا ()

 .أ١ج ة86ص ينادمهلا دمحأ نب , نرسحلا - ليلكإلا 0

 .86ج 05ص - ينادمهلا نسحلا - ليلكإلا ()
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 نز هيعمل ىضاقلا لاق. ل ب ل

 سنع ضرأ نم نابوث يف عقيو ء3ققَتَو دللي :نونيب) : شماهلا يف عوكألا يلع

 دي هتعنص ام عدبأ نم وهو - ليعتلا قأد هتلهاش دقو . ءادحلا نم مويلا هدادعو

 لصأ يف دنسملاب ةبوتكم تاحول ثالث يلامشلا قرشلا يف هلخدم يفو ناسنإلا

 . '"”«هالعأ نم بابلا يبناج ىلع ناتنثاو لخادلا هجول ةلباقم اهادحإ لبجلا

 اهنم نأ مويلا ىتح ةيقابلا نونيب راثآ نع (نميلا يه هذه) باتك يف ءاجو

 قيرطلا عيرافت قوفو : ايمتاق فرقد احمل نوني ل ىف ةترصتم ةروقحتم كيرلا

 .""”«نونيب لابج يف ةتوحنم قافنأ دجوت امك . .دنسملاب تاباتك

 نمز ىلإ ةيسيئر ةفصب اهرصقو اهقافنأو ةتوحنملا اهقرطو نونيب نمز دوعيو
 ناراث) امهيناثو (نونيب يلع رمذ) امهدحأ نييريمحلا ةعبابتلا أبس كولم نم نيكلم
 ناكو «ةماخفلا نم ًاميظع ًاغلبم نونيب رصق غلبو - . م.ق نماثلا نرقلاب (معنهي

 اتوحنم ًاروفحم رصقلا ىلإ قيرطلا ناكو نيلبج نيب لبج سأر ىلع نونيب رصق

 نبا لاق يتلا ةيريمحلا ةيئبسلا روصقلا نأ وهو ءابشبأ افوضرتمو لبجلا ىف يف

 :دعسأ لاق) :ينادمهلا لاق .«اهلثم ايندلا يف نكي مل» :ماشه

 رمتسا دقو .(نونيب ينب) وأ (نونيب هانب) هلعلو "”2نونيب نينب :دنسم يفو

 لاق .ديلتلا ينميلا يراضحلا خيراتلا روصع رخاوأ ىلإ اليوط انمز نونيب رصقلا

 : يراصنألا تباث نب ناسح

 ٌرَخْفَمو ٌميدق كلم ٍطعان يفو ٌُددؤسو ٌرعنونُيَي يف ناكدقو
 تي 2

 نادمغ رصقلاو ءاعنص سسؤم . . رمأ كله هنباو معنهُي راتو لإ برك  ؟و'"“

 (.م.ق١٠1 ١١8١-١ /يئبس )140-16١

 أبس ةعبابت شرع منست (.م.ق )٠١80 يئبسلا ميوقتلل ١4٠ ماع يلاوح يف

 الد 74 غص - عوكألا قيقحت - ينادمهلا نسحلا  برعلا ةريزج ةفص )١(

 الا نع وكلا هللا ديخ نميلا نفذه(

 .م/ج 6 ؛ص ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا رف
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 9س ضل ا ل ا بيبي يااا اسس

 .(نادير يذو أبس كولم ايجولونرك) يف ثلاثلا كلملا وهو (معنهي راتو لإ برك)

 وذ ورمع /كله عّبُت) وهو - (رمأ كلها) هنبا ءًاضيأ هدعب امبرو ءهعم مكحو
 دنسم شقن ىلع روثعلا مت دقو  نادمُع رصق ينابو ءاعنص ةنيدم سسؤم (نادمغ
 , "0”(نادير يذو أبس اكلم رمأ كله هنباو معنهي راتو لإ برك) : ةغيصب أعم امهمساب

 سيسأتو طاطتخاب (رمأ كله) كلملا مايق دنسملا شقنلا كلذ لجس دقو
 دقف «ةيئبس ةنيدم ءاعنص» :هيقفاب دمحم .د لاق كلذ ءوض ىلعو .ءاعنص ةنيدم

 .«ناشيفو أبس يتليبق نم ًاضعب اهئانب دنع اهيف نطوو يئبس كلم اهطاطتخاب رمأ
 نب رمأ كله همسا كلم اهماقأ «ناشيفو أبس اهمساقتت ةنيدم ءاعنص تماق» :لاقو

 ."7(نادير يذو أبس كلم راتو لإ برك
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 ل
 ا

 4ك لإ

 تيا كن! ا

 دات نيكل ناجل نتا رضوا نشل يزاول اناا ف
 تا لو كن يضم أبس كلم معنهُي راتو لإ برك) دهع يف ضفت حرص ةباوب ءانب لجسي

 - داليملا لبق عساتلا نرقلا -

 نرقلا نم يناثلا فصنلا يف» كلذ نأ ىلإ بهذ هيقفاب دمحم .د نكلو . يئبسلا

 ىميداكألا ىقارشتسالا لوقلاو يأرلا وه كلذو . (ًاريدقت هلعب وأ يداليملا لوألا

 . 0.1 .ثم 2 مقر دنسملا شقنلا 000

 .ا١ج خ١٠او 5١ ص  هيقفاب دمحم .د  ةديعسلا ةيبرعلا ىف (0)
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 لئاوألا برعلا نوخرؤملا ءاملعلا هركذ ام عم قفتي يذلا حيحصلا امأ .عئاشلا
 لبق رشع يداحلا نرقلا لئاوأ وه (نادمغ وذ ورمع) رمأ كله كلملا نمز نإف

 ٠١٠7٠١ وه يئبسلا ميوقتلل ١١١ ماع يلاوحل قفاوملا حيحصلا نمزلاو «داليملا

  داليملا لبق رشع يداحلا نرقلا نم لوألا فصدلاب نمرلا كلذ يفو . .م.ق

 عْبت) وهو (رمأ كله) كلملا دي ىلع نادمغ رصقلاو ءاعنص ةنيدم تماقو تسسأت

 .لئاوألا برعلا نيخرؤملا ءاملعلا دنع (نادمغ وذ ورمع /كله

 : نيديلت نينمز ىلإ مسقني وهف «ريثكب كلذ نم مدقأ نادمُعو ءاعنص خيرات نكلو

 الوأ

 نادمُغ دبعمو لازأ ةنيدم نمز
 ىف ينادمهلا لاق .لازأ ةنيدم تناك ىضاملا ىف ديعب نمزب ءاعنص لبق

 78 لازوأ» ةروتلا ىف ءاجو لن ف ستمب هاا ناطحق نب لازأ» :ليلكإلا

 ْ .(ناطحت نيكلازأل ىحو ؟'”«ناطق
 ةنيدم لوأو «مالسإلا لبق ةعبابتلا ةدعاق ءاعنص» :نودلخ نبا لاقو

 . مهتغلب ةيلوألا نم لازأ ىمسُت تناكو :داع لاقُي اميف اهْنَتَب . نميلاب تطتشا
 كادجفلا دار.« فكاوكلا :ءامبأ ىلع ةعوفوملا ةقوسشلا تروبلا لح نادم رضكو

 0 'ممآلا هيلإ تجحو «ءةرهزلا مساب
 تنال: يندب قا ركلا كقيمة ىلا ةعيسلا كولا :يدوعسملا لاقو

 . "”(ةرهزلا مسا ىلع هانب كاحضلا ناكو «نميلا دالب نم ءاعنص ةنيدمب نادمُع

 «بجشي نب أبس نب ريمح نب لئاو نب كسكسلا» كلملا بقل كاحضلاو
 يف كلذو «ةنس ةئامسمخب شئارلا ثراحلا لبق هنمز ناكو '*”ليلكإلا ىف امك
 ديدي نادم ةيينقت مت دبع يفز «قاليملا لبق رشع عساتلا نرقلا تمد
 ناك (راتشع :/ رتتع) ةرهذلا مساب ًاديعم ناك امنإو ًارصق تادمغ نكي:ملو «لازأ

 نبأ لاق .ًاعارذ نوعبرأ فقسلا ىلإ هعافترا ناكو ؛لكيهلا ميظع ًادحاو ًاقباط

 .«ممألا هيلإ تجيحو» : نودلخ
 نرقلاب شئارلا ثراحلا دهع ءابنأ يف نادمغو لازأ ةنيدم ركذ ءاجو

 .ةج 717١7ص  نودلخ نبا خيرات () .لوألا نيوكتلا رفِس  ةاروتلا ()
 , 1 71٠١ ص  يدوعسملا  بهذلا جورم ةرفإ

 .6ج 7١9 و 184ص - ىنادمهلا نسحلا  ليلكإلا (5)
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 .6م ق رشع يناثلا نوغلاب شاير وذ ناراب يناثلا نتكاولاو ا ا .ق رشع سماخلا

 ف ءاس كللزكو ©09(ناذمغ ىلإ ماشلا نم ًاعجار شئارلا لْمَق» هنأ ينادمهلا ركذف
 ةحس د واتملا يذ كلملا. توم ناكو (؟7«نادمُعب راثملا وذ تام : :هلأ ليلكإلا

 يف ناك نادمغ نأ ودبيو ؛داليملا لبق رشع يناثلا نرقلا طساوأب - . 0 .ق :١١5

 . (نسي]) سمشلا هلإ ةدابعل ادعم رصعلا كلذ

 ةدابع ىلإ لوحتلا دنع امبر نادمغ دبعملاو لازأ ةنيدم نمز ىهتنا مث

 علطمو رشع يناثلا نرقلا ةياهن يف ثادحأ نم كلذ قفار نوكي دق امو (هقملإ)
 :نم لك مكحلا ىلع بقاعت ثيح .م.ق رشع يداحلا نرقلا

 ١١ه )١٠١١ لاعهمسلا نب نادير وذو أبس كلم معنهي راتو يلع رمذ -أ

 0 ا / يئبس

 ١8٠ - 10)  نونيب سسؤم - نادير وذو أبس كلم نوئيب يلع رمذ - ب
 (.م.ق 51٠-٠١868 / يئبس

 5 )١5٠ رمأ كله دلاو نادير وذو أبس كلم معنهُي راتو لإ برك دج

 0 0 ل / يئبس ١6

 ءاعنص خيرات نم يناثلا نمزلا أدب هدهع يفو (رمأ كله) هنبا هعم مكحو

 .نادمُعو

 اناث

 نادمغ رصقلاو ءاعنص ةنيدم روصعو نمر

 وذ ورمع) مساب (رمأ /كله) كلملا لئاوألا برعلا نوخرؤملا ركذ دقل
 عّبت) ظفلب ًاضيأ همسا ءاجو «دنسملا شقنلا يف (رمأ) وه (ورمع) مسالاف (نادمغ
 يعادرلل ةزوجرأ وهو ةريزجلا ةفصو ليلكإلا يف ينادمهلا هركذ رعش يف (كله

 ةييسسات اننا ءاهعسضم اهفرأ 0 0 د

 4 5 - 00 مع د ت 2

 .6ج ؟9١ و 84١ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا (1)
 .8ج 9١ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا )١(

 .81ص - ينادمهلا  برعلا ةريزج ةفص (؟)
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 باوصلاو ءفيحصت وهو (كلم عّبت) ظفلب عوبطملا باتكلا يف ءاج دقو

 همسأو ءءاعنص سيسأت نع دنسملا هشقن يف امك (رمأ كله) وهو «(كلَم عَبُت)

 لاق .لئاوألا برعلا نيخرؤملا دنع (نادمُع وذ ورمع) وهو (رمأ) يصخشلا

 : ةعبابتلا نع هتديصق يف يريمحلا ناوشن
 حالفبزفيمل نْيَعُر يذوأ شئاف وذ وأ نادمُع وذ نيأ مأ

 نادمغ رصق ىنب يذلا : بضحي جربت ىلإ نيراوادملا دوبل لاقت

 ةوباز) نيقنلا هيلع لدي يذلا يوصألاو ""'«كتملا ناتو ةيباون لوألا فاك دعي

 باسنألا يف ينادمهلا لاقو .(كلملا راتو نب نادمغ وذ ورمع) وهف (كلملا راتو

 دنهل وأ رابي وردعو 0 اذ راني ًارمع :بضحي حرش وبأ دلوأ» :ليلكإلاب

 ورمع نب سيلقلا ىلإو. . » :لاق مث . !ميدقلا هئانب دعب نادمُغ دييشت يف عرش

 لاق فكلذك وب" و ءاثي وهو ءءاعنصب نيسلتقلا ريهق ينيست ةاذمعغ يذ

 .(كولملا ءامظع نم وهو) . . بضحتي حرش يلإ نادمُع ىنَب يذلا» : ينادمهلا

 :تيبلا اذه الإ هنم ظفحي مل ًارعش هيف لاق هئانب نم حرش يلإ غرف املف

 تاكيديست تا نسخ فقس وش ىلإ لسيقلا اننأ ىإ

 رتوأ مرعش نأ :هدج نع هيبأ نع يمرضحلا قاحسإ نب ورمع ينثدحو . .
 نيرشع نادمغ ناكو . . طئاحب ءاعنص ىلع طاحأو روصقلا ديوس يذلا وه

 رصق ءانبب اوماق كولم ةثالث نأ يف ينادمهلا هركذ ام صخلتيو 1
 حرش يلإ) مث (نادمُع وذ ورمع) مهو ةعبابتلا بيس كولم رصع يف نادمغ

 أبس ةكلم سيقلب لبق ناك نادمغ يذ ورمع نمز نو (رتوأ مارعش) مث (بضحي
 .لئاوألا نيخرؤملا عامجإب كلذو «ناميلس يبنلا ترصاع ىتلا

 ءاعنص نع لئاوألا برعلا نوخرؤملا هركذ ام ةحص ىلع شوقنلا ةلالد

 : نادمغ رصقو

 همايق (نادير وذو أبس كلم معنهي راتو لإ برك نب رمأ كله) شقن لجس دقل

 اعف ايش لئابق نعي اهيف نكساو قطوأ هنو «ءاعتض ةتنده نريشتو طاطتختاب

 اهنكست ةنيدمك (مدقألا لازأ ةنيدم عضوم يف) ءاعنص ةنيدم تماقو تسسأت كلذبو

 .78١ص - يريمحلا ناوشن  ةعماجلا ةريسلا 0

 .؟ج 85ص - ىينادمهلا نسحلا  ليلكإلا ()

 .8ج 5١ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا )
 . 0.1.4 0147 مقر شقنلا  ؟ج ١” ص  هيقفاب  ةديعسلا ةيبرعلا يف )
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 ١6١ ةنس يلاوح يف - نادمُغ وذ ورمع وهو -  (رمأ /كله ععَبُت) دهع يف ناشيفو أبس
 راابملا لردع اخلاء ربل اما م قا ٠ا/د ) يئبسلا ميوقتلل

 ظفلب شروقنلا يف ةروكذملاو ءاعنص ةنيدم دييشتب (رمأ كله) كلملا مايق نإ

 ءاملعلا هركذ ام ىلع يداملا ليلدلاو ساسألا ًاضيأ انيطعي (نعنص /رجه)
 دعب نادمغ ىنب يذلا» هنأب ناوشنو ينادمهلا مهنمو لئاوألا برعلا نوخرؤملا

 كلذو : !ميدقلا هئاثب دعب نادنغ دييشت يف عرش نم لوأت هنأب وأ لوألا هئانب

 ناكو لكيهلا ميظع ًادحاو ًاقباط ناكو هادف ناك نادمغل ميدقلا ءانبلا نأ

 ديدجتب ماق (رمأ كله) كلملا نأ ينعي امم . .ًاعارذ نوعبرأ فقسلا ىلإ هعافترا

 ١8 نيفقس لك نيب (فقسأ ةعبس امبر) هقوف فوقس ةدع ءانبب ماقو ىنبملا كلذ
 . ءاعئص ةنيدمو نادمُغع رصق خيرات هدهع يف أدب كلذبو ءأرصق هلعجو ءاعارذ

 حبصأف ,نادمغ رصق ميخفتو ةيلعتب (بضحي حرش لإ) كلملا ماق مث

 روثعلا مت هدهع نم نادنسم ناشقن كلذ دكؤيو ءاميظع ًارصق هدهع يف نادمغ

 لزاي بلا, بحساب عربا )»ميلان اههدحا «برأمب سيقلب مرحم يف امهيلع

 نيرصقلا امهل ظفح» هنأل (هقملإ) هلإلا هتمتاخ يف نادمحي «نادير يذو أبس يكلم
 مساب دنسم شقن : :امهيناثو . 20قشنو ءاعنصو برأم ندملاو «نادمغو نيحلس

 ءافيتسا ةيسانمب (هقملإ) هلإلا هيف نادمحي (ميخحس ينب تدع لعسو مردي م ليا نيليقلا

 /نادير يذو أبس يكلم نيب لزاي دو بضحي حرش لإ امهيديس ءالتعاو روهظو كلمت
 حرش لإ) ناكو ' 7 .ةادمغو نيحلس نيرصتلاب قاد «نادمغو نيحلس نتيب يدع

 لك نيب «ىلعأ ىلإ فوقس ةرشع» نادمغ رصق ةيلعتب ماقف "اهتمي ميت ابحت

 عم بضحي حرش لإ مكح دقو . !ماخر ةفرغ هالعأ يف لعجو «عرذأ ةرشع نيفقس

 ناكف (.م.ق 55٠١-8660 /يئبسلا مي روقتلل 17” )71١- ٠ ةرتفلا يف ًادرفنم مث هيخأ

 . داليملا لبق 2 نرقلا لئاوأب هدهع يف نادمغ ةيلعت

 بهوو 0 فوهو 0 نون دئر 0 0 دس ىايأت

 هومهتح رص” ةانف ئيعرصم (اوعنص) اوعموش . ندج و نب /نوثدعسو /بحري موأ

 لإ بهو نب /ابس كلم معنهُي راتو لإ ترك ومها رم ماقجب نعت حرص) ضفت

 طساوأب (. م.ق 8 / يئبسلا ميوقتلل 6٠ ةنس يلاوح كلذو «أبس كلم زوحي

 .ثحبملا اذه يف شقنلا ةروص اندروأ دقو .داليملا لبق عساتلا نرقلا

 . ماج نا/اب شقنلا ماج تربلأ - سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن (!)

 ١8. مقر شقنلا - ينايرألا رهطم - تاقيلعتو ةيدنسم شوقن (0)
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 نب أبس كلم رتوأ مارعش» مساب دئسم شقن يف نادمغ رصق ركذ ءاج مث
 هنأو برأمب (هقملإ) هلإلا دبعم ىلإ ةرافك هميدقت ركذي «أبس كلم نافهن ناهلع
 نايعأو نادمغو نيحلس نيرصقلا بابرأ هعمو هقملإ دبعم ىلإ رتوأ مارعش هّجوت١
 مهنمو لئاوألا برعلا نوخرؤملا هركذ ام ةحص كلذ دكؤيو 0 ف
 عساتلا نرقلا طساوأ يف لعفلاب مكح دقف (رتوأ مارعش) كلملا نع ينادمهلا
 0 .م. .ق ىمكو -مملال؟ /يئبس ٠ )478 - ١06 2م. َُق

 :لاقو .«نادمغل رتوأ مارعشو بصضحي حرش يلإ ءائب» ينادمهلا ركذ دقو
 .(طئاحب ءاعنص ىلع طاحأو روصقلا ناينئب لصو يذلا وه رتوأ مارعش نإ)

 .ًافقس نيرشع نادمغ عافترا غلب هدهع يفو .[5١/8ص]

 ةّمهو ةسيفن ةبغر مهل نميلا كولم نم ةعبابتلا ناك :رواجملا نبا لاق
 هب ىنب نم رخآو . .رصق ىلع أرصق ىلعُي ناك كلم لكو نادمغ ةرامع يف ةيلاع
 نب دعسأ كلملا ينعي ."”«ةمتاخلا وهو جاجز نم أرصق هب ىنب «يريمحلا دعسأ
 ءداليملا دعب سماخلا نرقلاب ةريخألا ةيريمحلا ةلودلا رصع يف نارمغ نب ناسح
 نب فيس مهرخآ ناكو «ةريخألا ةيريمحلا ةلودلا كولم رقم نادمغ رصقلا ناكو
 : تلصلا يبأ نب ةيمأ لاق هلو (م040 - )51١ يداليملا سداسلا نرقلاب نزي يذ

 الالمسم كنم ًاراد نادمُع سأر يف ًاَقَمَتْرُم ُجاتلا كيلع ًائينه برشاف
 الاثمت هنم نكر لك ىلع ىرت هل ٌارتسملا ماخرلاب اقطكم

 عباسلا نرقلاب نافع نب نامثع مايأ هنم يقب ام بارخأب نادمغ رصق ىهتناو
 كله) دهع ذنم ةنس ةئامعبسو فلأ ءاهز ماد دق نادمغ رصق نوكيف .يداليملا

 (نزي يذ نب فيس) دهع ىلإ (نادير يذو أبس كلم معنهي راتو لإ برك نب رمأ
 . يداليملا سداسلا نرقلا رخاوأب

 أبنلاو - خيراتلا يف دوقنلا كس نم لوأ . . سيقيرفإ نب ضبقهُي نادمع- 5

 -أبس ةعبابت روصع يف دوقنلا نع نيقيلا

 لإ برك» دعب هبيترت ءاج .«نادير وذو أبس كلم ضبقهي نادمع» وه
 هنأو "”(نادير يذو أبس كولم ايجولونورك) يف ؛رمأ كله هنباو معنهي راتو
 ”0(هعنهي رمش) كلملا هيلي مث (نييريمحلا نادير يذ ينب) نم كلم لوأ

 .يلاهك مقر شقنلا .. نميلا خيرات يف ()

 .7ج ١١ص ب هيقفاب  ةديعسلا ةيبرعلا يف () 18١. ص  رواجملا نبا  رصيتسملا (0)
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 7 ايلعالا ىفأ (نكفارلا' نب نابملا يذ اوت, سيقيرنإ نو:نملت) قفو

 /يئبس )١ - ١٠١١ لوألا رصعلا يف ةيباجلا ايسدفاولو عار سقيرل] تاكدفل

 اوسيل كولم ةعبرأ يناثلا رصعلا يف مكحلا ىلع بقاعت مث :(.م.ق١٠٠١1 شر

 لإ برك مث «نيب يلع رمد مث ؛معنهُي راتو يلع رم وذ) مهو شئارلا لآ نم
 ١١ ٠6١٠سبئي/ 1١١٠١ ) ةرتفلا يف اومكح دقو (رمأ كله هنباو معنهي راتو

 يذ ريمح ينب شئارلا لآ ىلإ كلملا داع مث ةنس نيثالث وحن ما 42

 نب رانملا يذ نب سيقيرفإ نب) ضبقهي نادمع كيلمتب رغصألا أبس نب نادير

 ام ةرتفلا يف مكح دقو «ةعبابتلا أبس كولمل يناثلا رصعلا كولم سماخ- وهو (شئارلا

 )31١7١0- وه كلذل قفاوملا حيحصلا نمزلاو (يئبسلا ميوقتلل )١5٠١- 17١ نيب

 ةريبك ةيمهأ هلهع بستكيو .داليملا لبق رشع يداحلا نرقلاب (.م.ق ١

 . ةيناسنإلا ةراضحلا خيراتو أبس خيرات يف ىلوألا دوقنلا نع نيقيلا أبنلا ةفرعمل

 3 . ةكوكسملا ةيدقنلا ةعطقل هلا ةروص

 ادم ع -(ران يذ) (صضبقهي نادمع) دهع يفو مساب

 الوأ

 (ضبقهُت نادمع) دهع يف ةكوكسملا دوقنلا

 (نادير يذو ابس كلم ضبقهي نادمع) دهع يف ةكوكسملا ةيتبسلا ةيدقنلا عطقلا

 ضبقهي نادمع كلملا ةروص اهيهجو دحأ ىلع «ةريدتسم ةيدقن ةعطق ىهو

 يف ًاضيأ ءاج (يمارجنوم زمر) ههجو مامأو ءدنسملا زومرو فورحب ةباتك هلوحو

 .أج 57ص ينادمهلا نسحلا 5 ليلكإلا 200(
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 نإ» :هيقفاب دمحم .د هنع لاقو «دنسملا شوقن يفو ةيدقنلا عطقلا نم ديدعلا

 ىلإو ريمحو أبس ىلإ زمري وهف «هتانوكم تناك يأ ,يمارجنوملا زمرلا كلذ
 اي نا ديورو وسلس ةيوضتلا

 يذلا ءيشلاو هتعيبط حضتت مل مسر هيلعف ةيدقنلا ةعطقلل يناثلا هجولا امأ

 . دوقنلا كلتل ةيوامسلا ةيامحلاو ةهلآلاب مسرلا كلذ لصتي امبرو «هينعي

 ,نمزلا كلذ ىلإ دوعي رافظ نم دنسم شقن ىلإ ةراشإلا ديفملا نم لعلو
 رتثعو رسن) دبعم دييشت ركذيو «قلبلا رجح نم ةعطق ىلع توحنم شقن» وهو
 كلذ نمز ةدوعف ''(داليملا لبق رشع يداحلا نرقلا ىلإ دوعيو «رافظب (قراشلا
 ززعي ,يفاقثلا نميلا خيرات باتك يف امك .م.ق رشع يداحلا نرقلا ىلإ شقنلا

 يداحلا نرقلا وهو معنهي رمش كلملاو ضبقهي نادمع كلملل حيحصلا َنِْمدْلا

 .داليملا لبق رشع

 دهم ىف ملا( ضيقوب نادمع) هنللملا كهف يف ةكركشملا درعا كاتاذإ

 ةيناسنإلا ةراضحلا خيراتو أبس خيرات يف ىلوألا دوقنلا يه (معنهُي رّمش) كلملا

 يف ىلوألا دوقنلا اهنأبو (ةيقينيفلا) مساب ترهتشا يتلا دوقنلل قباس اهنمز نأل
 نيرصعلا يف دوقنلا كلت لثم لامعتساو كس رمتسا دقو «نينرق وحنب خيراتلا
 وذو أبس كلم معنهي رساي) مهرخآ ناك نيذلا ةعبابتلا أبس كولمل ثلاثلاو يناثلا
 /155) يعبسلا ميرغلل 186 ماذلاب يقلب رحم ىف هصلا همي تروملا/اقااور

 رصعلا كلذ يف دوقنلا لامعتسا ناكو ؛داليملا لبق عساتلا نرقلا لسا وان م.ق

 . ةضياقملاب متي يجراخلا يراجتلا طاشنلا ناك ثيح ًادودحم

 اناث

 (ران يذ) ةيقينيفلا ةيثبسلا دوقنلا
 كس نم لوأ اوناك نييقينيفلا نأ ةميدقلا روصعلا خيرات تاسارد ربتعت

 رحبلا رزجو لحاوس ىلإ يراجتلا مهطاشن يف اهولمعتساو خيراتلا يف دوقنلا
 روثعلا مت ثيح داليملا لبق نماثلاو عساتلا نينرقلا يف كلذو طسوتملا ضيبألا
 عساتلا نرقلا ىلإ درع قاس ضر رم حوال رب ع
 1 . م. ق نماثلا نرقلاو

 0 يماس 3 ةيئانونلا ةيندملا ةيفلخ ()
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 الإ اوسيل نييقينيف اويّمس نم نأ» - بيد هَّللا جرف لاقو تبثأ امك - عقاولاو
 يذ نب سيقنيف) مساب اويمس دقو . ''!ةميدقلا ةينميلا ةراضحلا برع اندادجأ

 ضيبألا رحبلاب يراجتلا أبس طاشنل لصو ةزمه اوناكو - نييبتلا فلس امك - (رانم

 ليلدلا لثمتيو .ةيئبس دوقن لصألا يف يه اهولمعتسا يتلا دوقنلاو ءطسوتملا

 ىرخألاو ةيقينيف اهادحإ نيتيدقن نيتعطق نيب ةنراقملا يف كلذ ىلع يداملا
 : ىلي امك كلذو ؛ةشيس

 هديب كسمُي كلم ةروص اهيلع» اهنأب ةيقينيف ةيدقن ةعطق تاساردلا فصت أ

 هبشت فورح رخآلا هجولا يفو «ةليوط اصع ىرسيلا هديبو ءأريط وأ ةدرو ىنميلا
 . ””لينسلا فورخ

 ةيئبسلا ةينميلا ةيدقنلا عطقلا نم ددع ىلع نميلا يف روثعلا مت دقو - ب

 ةروص اهيلع ةضفلا نم ةيدقن ةعطق» :اهنمو «ءاعنص ةعماج فحتمب ايلاح ىهو

 ىرسيلا هديبو ًاريط ئمبلا هديب كشسح و٠ ةدؤكلا هشام هيناز ىلعو كلل

 . "ادنسملا فورحب زومر رخآلا هجولا يفو «ةليوط اصع

 (ةيقينيف) اهنأب ةفوصوملا ةيدقنلا عطقلا كلت ةيدحاو كلذ نم نيبتي - ج

 نإو .داليملا لبق نماثلاو عساتلا نينرقلاب رصعلا كلذ يف (ةيئبسلا) ةيدقنلا عطقلاو

 يف ةيئبسلا دوقنلا كلت اولمعتسا  نميلا نم لصألا يف مه نيذلا  نييقينيفلا

 مهطاشن ناكو «طسوتملا ضيبألا رحبلا ءاجرأو نانويلا ىلإ يراجتلا مهطاشن
 . يراجتلا أبس طاشنل ًادادتما

 هبشيو ىرسيلا هديب نيتيدقنلا نيتعطقلا يف كلملا هب كسمي ام نإ د
 كلذلو .(ران /ةلعش) هنأ ىرن ءيش هالعأ يف (دومع) وه (ةليوط اصع)

 روصع يف (رائيد) مسا ءاج اهنمو .(ران يذ) ىمسُت تناك اهنأ نكمي

 كلتل يئبسلا ينميلا مسالا وهو (ران يذ) وه (رانيد) مسا لصأف ءةقحال

 طاشنلا يف اهلامعتسا رشتنا ةيناسنإلا خيرات يف دوقن لوأ تناك يتلا دوقنلا

 كلذ يف طسوتملا ضيبألا رحبلاو نانويلا ىلإ يقينيفلاو يئبسلا يراجتلا

 . نامزلا

 )١( بيد هللا جرف - لصألا يه نميلا - ص١5.
 ةمالساب دمحم .ذ  ءاعتنص ةعماج فحتمب ةميدقلا ةينميلا دوقنلا كه .
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 ًاثلاث

 (ةمخر يذ) يئبسلا دقنلا

 نيخرؤحلا نم ريثك اهربتعي دوقن - .م.ق ٠١ ماع ذنم - ترهظ مث
 .م.ق ن1 ل ل نا ا ايوا دلو قرأ درشلا يرو ١ نسرافلاو
 ناك اعرديصف نأ ةوسرادلا ككلوأ رزقيو نانوبلا جراخ نم اهردصم ناكو
 دوقن كسب  .م.ق 5٠١ ةنس نانويلا ماق مث : (ايديل يف ةكوكسم) اهنأو (ايديل)

 . ةينيثأآلا ةينانويلا دوقنلا نارا دودج

 لدتو تلد يتلا ةيدقنلا عطقلا كلت نم ديدعلا ىلع نميلا يف روثعلا مت

 نورقلا يفو م3 000 هس ذم اهلاييتساو اهكس مث انسب دوق ايا الل
 كلذلو (ةمحر) وأ (ةموب) ةروص اهيهجو دحأ ىلع دوقن يهو «كلذ تلت يتلا
 . (امخارد) نانويلا اهامسو (ةمخر يذ) ندم تناك

 نيلكاج اهترجأ يتلا ةنراقملا» :هصن يلي ام (نامبيش سوالك) ركذ دقو
 ةروص اهيلع تشقُت يتلا ةينيثألا امخاردلا عطقو ةيئبسلا ةيدقنلا عطقلا نيب نيريب
 لثم اوكس دق أبس ماكح نوكي نأ لوقعملا نم سيل هنأ نيريب ىرتو .. .ةموبلا
 نرقلا يف يأ «نورق ةثالثب ةيتيثألا جذامنلا عادبإ لبق ةلثامتملا هيدقللا عطقلا كلت

 .م.ق عبارلا نرقلا ىلإ ةيئبسلا دوقنلا نمز نيريب رخؤت يلاتلابو ''52.م.ق نماثلا
 ةيبرعلا ةريزجلا يبونج ناكس لماعتل : :هصن يلي ام سوالك لاق كلذ ءوض ىلعو

 مر نسل :نزكلو ءركبم تقو ذنم دوقنلاب يرحبلاو يربلا يراجتلا مهطاشن لالخ
 نأ يهو ءاهكلمت يتلا ةقيقحلا لظتو .كلذ ةيادبل قيقد خيرات ديدحت نكمملا
 يتلا يه قالطإلا ىلع خيراتلا يف ترهظ يتلا 0 ةيدقنلا عطقلا ىلوأ
 لظت 2-2 ق عباسلا نرقلا علطم يف (لوضانألا دالب يبرغ) ايديل يف تك

 «ةيبرعلا ةريزجلا يبونج يف ةصاخ دوقن كس ةيادب دوعتو ..ةليفم ةقيقح

 يف اهيف تكس دقو .م.ق ثلاثلا وأ عب ءارلا نرقلا ىلإ أبس ةكلمم يف ديدحتلابو
 يتلا (ميدقلا بولسألا) تاذ ةينيثألا ةيضفلا امخارد ارتتلل ةلثامم دوقن ةيادبلا
 رهظت اهل يمامألا هجولا ىلعو .م.ق 9565# 787” ةنس نيب انيثأ يف تعاش

 نييئبسلا نأ دب الو . .موبلا ةروص يفلخلا اههجو ىلعو ءانيثأ ةهلآلا سأر ةروص
 اهوروط مث ؛نمزب ةصاخلا مهدوقن كس لبق ةيلصألا ةينيثألا امخارج ارتتلا اوفرع

 .08ص - نامييش سوالك - ةيبرعلا ةريزجلا يبونج يف ةميدقلا كلامملا )١(
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 ةيفاضإ ًافورح لمحت ةيدقن تاكوكسم ترهظ مث . :ةردخم اموسو اهلا ةتانفاو

 نم (ميدقلا بولسألا) ةاكاحم سكعنت امك ؛ «يكبسلا دئيسمللا نم ةيباتك ًازوهزو

 نول سل ا ل

 ةفولأملا ةموبلا ةروص اهنم يفلخلا هجولا ىلعو ءانيثأ

 : يلي ام ديكأتو نييبت ىلإ كلذ نم لقتننو
 يراجتلا اهطاشن يف دوقنلا تلمعتسا ةيبرعلا ةريزجلا بونج ةراضح نإ

 .م.ق رشع يداحلا نرقلا طساوأب (ضبقهي نادمع) دهع ذنم يرحبلاو يربلا

 .م.ق نماثلاو عساتلا نينرقلاب (ران يذ) يقينيفلا - يئبسلا دقنلاب ًارورم

 دقنلا كسب ةعبابتلا أبس كولم ماق .م.ق عباسلا نرقلا علطم ذنم مث

 لصألا يف يهو  (ةموبلا) ةروص هيهجو ىدحإ يف يذلا (ةمخر يذ) يعبسلا

 نم ةيئبسلا ةيدقنلا عطقلا نمز دوعيو  (ةمخر يذ) دقنلا كلذ يّمّسو (ةمخر)

 .م.ق عباسلا نرقلا علطم نم ةرتفلا ىلإ (ميدقلا بولسألا) تاذ عونلا كلذ
 نيريب نيلكاج ةيكيجلبلا ةثحابلا تماق دقو .م.ق سماخلا نرقلا رخاوأ ىلإ

 نم سيل» تلاق امك هنأ درجمل دوقنلا كلتل حيحصلا نمزلا كلذ ريخأتب
 عادبإ لبق ةيدقنلا عطقلا كلت لثم اوكس دق أبس ماكح نوكي نأ لوقعملا

 ليبق نم نوكي ال دق يأر درجم وه نيريب يأرف ا
 . ءىطاخ يأر وه ام ردقب يراضحلا أبس خيرات ىلع ةيقارشتس :سالا تاطاقسإلا

 8. لبوج ررقي» :يلي ام نيريب يأر ىلع ًاقيلعت شماهلا يف (سوالك) ركذ دقو
 وحن يف الإ رهظي مل موبلا ةروص هيلع تمسُر يذلا دقنلا جذومن نأ 00

 جذومنلا كلذ وا يطول كرك اردو اب م ق سداسلا ثنرقلا رخاوأ

 نم جذومنلا كلذ نأ دكؤي اذهو ' '50.م.ق عباسلا نرقلا نم ريخألا عبرلا ىلإ

 ىلإ هلامعتسا دتما دقو «نورق ةثالثب ةينيثألا جذامنلا نم مدقأ يئيسلا دقنلا

 سماخلا رصعلا يف يئبسلا يراجتلا طاشنلا راطإ يف (نانويلا) ىلإو (ايديل)
 دوقحلا كلت كيلقتم تانوتلا ماق مث :(.م.ق 1٠-68 ةعبابتلا أبس كولمل

 (ةمخر يذ) مسالا لصأو (امخارد) اهومسو ةصاخلا ةينيثألا مهدوقن اوكسو

 أبنلا هللا قيفوتب وه كلذو ء(مهرد) مسا ةقحال روصع ىف ءاج هنمو

 نب ضبقهي نادمع) نمز ذنم نميلا يف دوقنلا كس رمتسا دقو .نيقيلا

 . داليملا دعب ثلاثلا نرقلا ىتحو (سيقيرفإ

 .35 صو ١5١ ص - سوالاك ب ةيبرعلا ةريزجلا ىبونج كلامم 000
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 ةشبحلا يف يئبسلا نطوتلاو حتفلا دئار . . سيقيرفإ نب معنهُي رمش ١
 (.م.ق١4١٠١/١٠٠١٠ /يئبس )180-75١

 (ضبقهُي نادمع) دعب هبيترت ءاج .«نادير وذو أبس كلم معنهُي رّمش» وه

 نب ربكألا شعرُي رّمش» وهو ”(نادير يذو أبس كولم ايجولونورك) يف
 ازغ» هنأ نودلخ نبا لقن دقو ''”ليلكإلا يف «شئارلا نب رانملا يذ نب سيقيرفإ
 > .“ "«ةيقيرفإ ىلإ سيقيرفإ نب شعرُي رمش

 : يلي ام ةيخيراتلاو ةينمزلا نئارقلاو شوقنلا تايطعمب كلذ طبر نم نيبتيو
 يذ نب سيقيرفإ نب نادمع نب رّمش) وهف (نادمع) دعب مكح اذه (رّمش) نإ -

 اولاقف (سيقيرفإ) هدج ىلإ لئاوألا برعلا نوخرؤملا هبسن دقو (شئارلا نب رانملا

 . خيراتلا بتك يف مهريغو كولملا باسنأ يف ريثك كلذ لثمو (سيقيرفإ نب رّمش)
 معنهُي رّمش) وهف (معنُي) هبقل ناك دقف (شعرُي) سيل اذه (رُمش) بقل نإ -

 ام ةرتفلا يف ضبقهُي نادمع دعب مكح دقو .(سيقيرفإ نب - ضبقهُي نادمع نب -

 )5٠١50 وه كلذل قفاوملا حيحصلا نمزلاو (يئبسلا ميوقتلل 3١١ -140) نيب
 بترتي يذلاو لئاوألا برعلا نيخرؤملا دنع هنمز عم كلذ قفتيو (.م.ق ٠

 دنع رتاوتمو تباث سيقيرفإ نمزف (سيقيرفإ نب ربكألا شعرُي رّمش)هنإ مهلوق ىلع
 .م.ق رشع يناثلا نرقلا رخاوأ يف هنأب لئاوألا برعلا نيخرؤملا ءاملعلا رئ

 نادمع) هلبق مكح دقو .م.ق رشع يداحلا نرقلا سيقيرفإ نب رمش نمز نوكيف

 وحن (معنهي رْمش) مكح مث (يئبس )1١5١- ١18١ ةنس نيثالث وحن (ضبقهي
 نب ربكألا شعري رّمش) نأ ىلع كلذ لديو (يئبس )1١8٠6 7٠١ ةنس نيعبرأ

 نب - ضبقهي نادمع نب  معنهي رّمش) وه برعلا نيخرؤملا دنع (سيقيرفإ
 علطم ىلإ (.م.ق ٠١ ٠٠٠١ 50) ةرتفلا لعفلاب قفاوي هدهع نأو (سيقيرفإ
 .داليملا لبق رشاعلا نرقلا

 تكّلَم . . » نودلخ نبا لاقو ًاضيأ لئاوألا برعلا نوخرؤملا ركذ دقو -
 لئاوألا نوخرؤملا لاقو '*”«رساي كلملا اهدعب كَلَم مث ناميلس رصع يف سيقلب
 وهز.  اهذحأتا كلا نضزأ ةيرد هلجاس لع راو رجلا ويئاي ربعه

 .7ج 7١”ص  هيقفاب دمحم .د  ةديعسلا ةيبرعلا ىف (0)

 اج 55ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا ههه

 .١ج ١١ص  نودلخ نبأ خيرات ةرفإ

 .3ج ةهالرص  نودلخ نبا خيرات 00

 .؟ج 5ص  ةديعسلا ةيبرعلا يف شماهب صنلا اذه هيقفاب لقن )0(
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 ميوقتلل 7١١ 79:90 ةرتفلا يف مكح دقو (نادبر وذو أبس كلم قدصهُي رساي)

 .م.ق رشاعلا نرقلا نم ريخألا عيرلا يف كلذو (.م.ق 91١ 977“ /يئبسلا

 . ةيقيرفإ نم اهرواج امو ةشبحلا ىلإ (سيقيرفإ نب رمش) ازغ هعلطم يف يذلا

 يف ةشبحلاب يئبسلا نطوتلاو حتفلا ةحص ىلع ةيراثآلا تاساردلا ةلالد

 : (رساي) و (رْمش) يدهع
 ام ةحص انل نّيبت دقف ةشبحلا نع ةيخيراتلا ةيراثآلا تاساردلا يف ثحبلابو

 سيقيرفإ نب رمش دهع يف ةشبحلا ىلإ وزغلا نع لئاوالا برعلا نوخرؤملا هركذ

 لبق رشاعلا نرقلاب سيقلب ةكلملا دعب مكح يذلا رساي دهع ىفو (معنهي رمش)

 ةغلاب ةيراضحو ةيناكس راثآو فاتن كلذ ىلع تبترت دقف .(قدصهي رساي) داليملا

 ديفيدل (اينيسيبأ) باتكو دلفنيرج دراشتيرل (ايبويثأ) باتك ىلإ ًادانتساف «ةيمهألا
 : هصن ىلي ام فراعلا زاتمم لاق نوتسكاب

 بونج نم تءاج ةيماس لئابق نأ ىلع ميدقلا ةشبحلا خيرات تاسارد عمجتا»
 مكحبو «ةشبحلا تزغو ةبقاعتم تاجومب رمحألا رحبلا قيرط نع ةيبرعلا ةريزجلا

 - (جونزلا) نييماحلا  ةشبحلا دالب ناكس ىلع مهسفنأ اوضرف يراضحلا مهقوفت

 لئابق نم ةليلق ريغ دادعأ تماق .م.ق ٠٠٠١ ماع يلاوح يف هنأب تاساردلا لدتو

 كلذ يف امب  ةشبحلا نم ةيلامشلا ءازجألل يعامج وزغب ةيبرعلا ةريزجلا بونج

 ةبضه ىلإ بدنملا باب قيضم ربع لئابقلا كلت ضعب تعفدنا امك - ايرتيرأ ةقطنم

 خيرات أدب يئبسلا ناطيتسالاو وزغلا كلذبو . .ةشبحلا نم يقرشلا مسقلا يف رره

 .''”(قيرعلا يئبسلا يماسلا أشنملا تاذ موسكأ ةراضحو نودملا ةشبحلا

 ٠٠٠١ ماع يلاوح مت لوألا يئبسلا ناطيتسالاو وزغلا نأ كلذ نم نيبتيو

 وه كلذف  .م.ق ٠٠٠١ ماع ذنم هيلع تبترت يتلا جئاتنلا ترهظ وأ - .م.ق

 (سيقيرفإ نب نادمع نب رّمش) هيجوتو ةدايقبو دهع يف مت يذلا نطوتلاو حتفلا
 لئابقلا كلت سفن نم ةيناث ةجوم تعفدنا مث (.م.ق ١١ ٠٠٠١ 40) ةرتفلا يف

 ةشبحلا ىلإ بدنملا باب قيضم ربع ةيبرعلا ةريزجلا بونج نم ةيئبسلا ةيناميلا
 ىلع راسو رحبلا رساي ربع) هنأب لئاوألا برعلا نوخرؤملا هركذ ام نيع وه كلذو

 دهع يف مت يذلا نطوتلاو حتفلا وه كلذف «اهذخأف ةشبحلا ضرأ ديري هلحاس

 (.م.ق )470  4٠١ ةرتفلا يف (نادير يذو أبس كلم قدصهُي رساي) ةدايقبو

 .داليملا لبق رشاعلا نرقلاب

 )١( دراشتير - ايبويثأو - ١١ص - فراعلا زاتمم  موسكأو برأم نيب شابحألا جرينفلد  ص١7.
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 ٠٠٠١ ماع) يعبسلا نطوتلاو وزغلا جئاتن نم نأ ىلع تاساردلا تلد دقو

 ةعارزلاب ضوهنلا لماوع مهأ ةشبحلا ضرأ ىلإ مهعم نويكفلا يلح +

 ع ناكو ءاهحالصإو ةبرتلاب ةيانعلا يف مهتربخو مهتراهم وه كلذ ءاهريوطتو

 ًابالقنا ثدحأ يذلا ثارحملا اهيلإ اولخدأ مهنأ رثألا ةغلاب ةيعارزلا تاطبنتسملا
 سأفلا لمعتست يتلا ءادوسلا ةيقيرفإ يف ًاقورعف كدكدتع مكي ملو «ةعارزلا ملاع يف

 ةعارزلا وحن لوحت ةطقن ةشبحلا يف ثارحملا عويش ناكف «ةعارزلل ضرألا شبنل
 . ؟0(يعارزلا جاتنإلا عونتو ترهدزاو ةيعارزلا ةعقرلا تعستاف

 دنسملا طخلا كلذ يف امب ةيئبسلا مهتراضحو مهتجهل اولخدأو»

 ناكسلا نيب مهتراضح روذب اوعرزو ةشبحلا ىلإ ةيعارزلاو ةينارمعلا مهتاراهمو
 . "0(ةيئادبلا ةايحلا روط اوزواجت دق اونوكي مل نيذلا نييماحلا با

 ةيرتيرألا ةبضهلا ىلإ .م.ق رشاعلا نرقلا ذنم هقملإ ةدابع نويئبسلا لقن دقو)

 ءامسأ ركذت ةشبحلا يف تدجُو يتلا شوقنلا يف تدرو يتلا ءامسألا لكف موسكأو
 1 تاو ميمح تاذ  رتثع - سبوه - هقملإ لثم ةيئبسلا ةهلآلا

 يف) .م.ق ٠٠٠١ ماع نويئبسلا اهيف نطوت يتلا ةشبجلا قطانم تناكو -

 تلت يتلا دوهعلا يف أبس كولم مكحل ةعبات تناك (سيقيرفإ نب معنهي رمش دهع
 اهركذ دقو (.م.ق 475 )945  رشاعلا نرقلا يف بس ةكلم سيقلب مهنمو كلذ

 . ”)(ةشبحلا تاعفترمو ةيبرعلا ةريزجلا بونج ةكلم تناك» اهنأب (غنووم)

 رساي كلملا دهع يف نطوتلاو حتفلاب يئبسلا دوجولا كلذ عسوتو ززعت دقو
 ةيبرعلا شوقنلا نإ)  فراعلا زاتمم ركذ امك  ثيح اهرواج امو ةشبحلاب

 قيرطلا دتمي ثيح قرشلا ىلإو ءاحيو موسكأ يف اهيلع روثعلا مت يتلا ةيبونجلا
 سواسلا نرقلا لبق ةعيحلا' ىف فيسلا ةوقتلا راشتنا ةعس نّديت «لودغ ءانيم: نم
 ىلع الهيمدم ةاع ةعاقلا اس كل رامو:ةلوذل ىلا: وغلا نأ .ىآ ؟*11 ليما نبق
 رقد تا ف وتمو ةةالسلا لبق" شةاسنلا نرقلا ىلإ رشاعلا نرقلا ذنم دالبلا كلت
 رضاي) كلملا دهعب نماخلا ثحبملا ىف كلذل ةيليعفتلا متاكملا نم ريثكلا

 2.١97 ص دلفتيرج 0 ايبويثأو ١١ص فراعلا زاتمم  موسكأو برأم نيب شابحألا 230

 ربمسيد 54/8 ددعلا - ةينمي تاسارد ةلجم  ورجلا ناهمسأ .د  نييئميلا ءامدق دنع ةنايدلا (؟)
 .ما157

 :كروف .أ - أبس ةكلمو غنووم (9)

 فم. 8هءءاعع. 311 11ةموع 036 1غ هنن علت 1702:5252. 8ةقاق. 14

 .17- ١1ص - فراعلا زاتمم  موسكأو برأم نيب شابحألا (:)
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 . باتكلا اذهب يلاتلا لصفلا يف (معنهُي رساي) كلملا دهعو (قدصهي

 رمذ) كيلمتو هتافوب (سيقيرفإ نب نادمع نب معنهي رمش) دهع ىهتنا دقو
 .م.ق رشاعلا نرقلا علطمب يئبسلا ميوقتلل 7٠١ ةنس يلاوح يف (حرذ يلع

 (.م.ق 4974694 /يئبس 7717.-571) نادير وذو بس كلم حرذ يلع رمذ

 روثعملا ءزجلا ةيقب يف ءاج مث «نادير يذو أبس كلم حرذ يلع رمذ» وه

 ٍ ا ْ نب) هنأ جاتتتسا حيتي امم (. .ك

 .(راتو لإ برك

 نم هنأب هبيترت ءاج دقو
 نادمع) ليج نم نييئيسلا كولملا

 كولم ايجولونورك) يف (ضبقهي
 نم سيل وهف '7”(نادير يذو أبس
 مه نيذلا (نادير يذ ينب) ةرسأ

 لعفلاب نوكي دقو .(شيئارلا لآ)

 «ضبقهي نادمع ليج سفن نم
 رمش) دعي ناك هكيلمت نكلو
 نم ناك هنأ ىثعمب ء(معنهي

 كلذ يف نييئبسلا ءاوذألا لايقألا

 نب رمش دعب) هكيلمت متف ؛دهعلا
 بناج نم (سيقيرفإ نب نادمع
 كالمألاو نينامثلا لاوقألا سلجم

 مهنأل (نئبسأ) لا ةينامثلا ءاوذألا
 كلملاب ثدح اذإ اوناك.. »

 هدعيب كلملا نوميقي ثدح

 مل اذإ اوناكو ءدهعلا هل نودقعيو

 1 5045 اوضارت كلملا فلخب اوضتري
 /حرذ يلع رمذ» مساب دنسُم شقن الجر هناكم اولخدأو مهريخل

 3و 10
3-4 

 )١( ص  هيقفاب دمحم - ةديعسلا ةيبرعلا ىف ١١ اح .
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 تارماالا هكاعر ادع نك مز .نينامثلا متيف لاوقألا ةجردب قحلي نمم
 6*1. . شئارلا لآ ودعي نكي مل كلُْملا َّنأل ؛ةريسي

 .ًاّيتع ربكلا نم غلب دق ناكو (حرذ يلع رمذ) كيلمت مت ماظنلا كلذل ًاقيبطتو

 ركذي (برأمب ًايلاح نيسدنهملا حالس ركسعم يف) دنسم شقن اضيأ هدهع نم دجويو
 نم ةيعارزلا ةبرتلا ةيامحل ةيئام ةأشنم فيقلاو  (نتحطوب يقرشلا فيقلا ءانب)
 ةقيرطب بوتكم شقن وهو .لاعوألا نم ددع موسر شقنلاب طيحتو  فارجنالا
 ىلإ راسيلا نم يناثلا رطسلا مث راسيلا ىلإ نيميلا نم لوألا رطسلا أدبي  نارودلا
 بيلاسأ مدقأ نم بولسألا كلذو ''”- راسيلا ىلإ نيميلا نم ثلاثلا رطسلا مث نيميلا

 تناكو «داليملا لبق رشاعلا نرقلا ىلإ اهنمز دوعي يتلا ةيئبسلا ةيشوقنلا ةباتكلا
 راسيلا ىلإ نيميلا نم ةباتكلا وه دنسملا شوقن يف لصألا نأل ةينف ةقيرطك مدختست
 حرذ يلع رمذ) مسا هيف فلأتي يذلا شقنلا اهنمو رصعلا كلذ شوقن كلذ دكؤت امك
 .ثحبملا اذه عم هتروص روشنملاو (نادير يذو أبس كلم

 /يئبسلا ميوقتلل 7717 - )77١ نيب ام ةرتفلا يف حرذ يلع رمذ مكح دقو
 عبس ءاهز همكح ةدم تناكو .م.ق رشاعلا نرقلا لئاوأ يف (.م.ق 497-689

 .ايتع ربكلا نم غلب دق ناك هنأ ْذِإ هتافوب تهتنا نينس

 (.م.ق 997-988 /يئبس ”7"ه-7170)

 يذو أبس كلم نيب لإ برك» أبس ةعبابتل يناثلا رصعلا كولم نماث وه
 ىلع روثعلا متو (حرذ يلع رمذ) هيبأ ةافو دعب هكيلمت مت .«حرذ يلع رمذ نب نادير

 لوأ يهو «برأمب سيقلب مرحمو ناراب دبعم يف هدهع نم دنسملاب شوقن ةسمخ

 ماق اهببسب ًابرحو همكحل ةفينع ةضراعم هدهع دهش دقف رصعلا كلذ نم ةليوط شوقن
 - شوقنلا ىف ةرم لوأل  اهيف انعلاطت ىتلا شوقنلا كلت نيودتب لايقألا هتداق رابك

 لوألا تقصتلاب ديعلا كلذ نق لابقألاو ءازدألاو نوهتلاو ندحلا نمدندعلا ءامسأ
 77ه -778) ةرتغلا يف نيب لإ برك مكح دقف .داليملا لبق رشاعلا نرقلا نم
 ةلالدلا يف شوقنلا كلت ةيمهأ فعاضي امم .(.م.ق 486 - 4947 /يئبسلا ميوقتلل

 .7ج 1١١5 صض - ىنادمهلا نسحلا - ليلكإلا()

 لازي ام شقنلا نأ دب الو ؛«حرفلا نيسح يقوش سدنهملا يخأ شقنلا كلذ صن لقنب ماق(؟)

 . برأم فحتم ىلإ هلقن مت دق نكي مل ام برأمب نيسدنهملا حالس ركسعم يف ًادوجوم
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 .ديلتلا يئبسلا نمزلا كلذ يف لايقألاو ءاوذألا كئلوأو روصقلاو ندملا كلت ىلع

 همج| خر م 101 1هظرقمززبر|اررت |؟لمز| عال 1 5 حاربوا 1
 دلل اس 00 هزا | ةرؤدإ ةزلمإ دوق ]1214[ 1 1 م
 1 نمره 1 0 2
 كل ل لا 0 ىلا هإ غارت مام
 4 هال | )1 للطي اعلا وراك زر جال[ نأودإ 19 ها 1 69| 0 ماب رب هنا | تار ل هأ الم 10 ل يا ال 1 د 0 1 10

 ا 0 ا ل1 1 مارأ 1048 ا
 و |هرث ب 00111107 11 122
 00 17 تا ل "121 /

 ةداق رايك نم ددع مساب (هغمنإب دبعم نم 22 ) دتسملا شقنلل لقن

 - يفاقثلا نميلا خيرات باتك نع -(نادير يذو أبس كلم نيب لإ برك)

 الوأ

 يفاقثلا نميلا خيراتب (45) مقر شقنلا
 دمحأ هرشنو هخسنب ماق (برأمب معرشم دبعم) نم دنسم شقن وهو

 انه انه ةروشنملا ةروصلا يف امك . يفاقثلا نميلا خيرات تانك يف 3 مقرب نيدلا فرش

 (هقملإ) هلإلا دبعم ىلإ هميدقتو هنيودتب ماق دقو ءارطس ١١ نم شقنلا نوكتيو

 ةبسانمب «مرهمس بعش لاوقأ /ترج نب نابوث هيحأو ترج نب بركاشن» برأمب
 دض تومرضح ىلإ (نيب لإ برك) مهكيلم اهيف اكراشو اهاداق يتلا ةيبرحلا ةلمحلا
 .(8 - 7 روطسلا) .مئانغلاو رصنلاب اهنم اداعو (تومرضح مكاح)

 . هقوطنم يلي ام شقنلا اذه نم )٠١  ١15( روطسلا يف ءاج مث

 /ميفوب /ترج ينب /نابوثو /بركاشن /وهمدأ /نعشوه /(هقملإ) نأزيلف»
 /وهمدأ /ميفولو /وهلعبأو /نيحلس /تيب /ميفولو /نيب لإ برك /ومهارم
 . /مهبعش لئابق لكو /مرهمس /مهبعشو /ترج ينب /نابوثو /بركاشن

 /نادير يذو أبس كلم نيب لإ برك /ومهارم /اضر /ومهدعس /تذلو
 /رض /عضولو /أبس كلم /ومهارم /مأنتشو /رض /عضولو /متيقمو /متمعنو
 . ترج ينب /وهمدأ /ءانشو



 مب أبس ةعبابتل يناثلا رصعلا ةراضحو كولم : عباسلا لصفلا 201

 . /ننكو /برأم /نرجه /ةهلا /هقملإو /سبوهو /رتثعب
 .- ىهتنا  «ماوأ لعب /هقملإو /نقرش /رتثع /مهتينقه /اودثرو
 : شقنلا نم روطسلا هذه ىنعمو

 كالا عارم لبا ةايرتو تر كانقنا الب اك هقحلا] هلإلا نيكل
 . نيب لإ برك

 ينب نابوثو بركاشن ظفحي يكلو .هبابرأو نيحلس رصقلا ظفحي يكلو
 . مهبعش لئابق لكو مرهمس مهبعشو ترج

 .نادير يذو أبس كلم نيب لإ برك مهديس اضرب مهدعسي يكلو -
 .ةوقلاو ةمعنلا مهحنميو

 راض لك عضيو .أبس كلم مهديسل ءىناشو (براحم) راض لك عضيلو -
 . ترج ىينبل ءىناشو

 .ننكو برأم ةنيدم ةهلآ .هقملإو سبوهو رتثع قحب -
 (ها) «ماوأ لعب هقملإو قراشلا رتثع (مهدنسمو مهنابرق) مهتينقه اوعدوأو -

 : برأمب نيِحْلَس رصق

 نيحلس رصقل ركذ لوأ وهو برأمب نيحلس رصق ركذ شقنلا اذه يف ءاج دقو
 . .نيحلس سيقلب رصق ىمسيواا : ليلكإلا يف يتادمهلا لاق .دنسملا شوقن يف

 ىلإ نوجرخي ةولخلا اودارأ اذإو «ءاعنص ًائيحو أئيح برأم نكست كولملا تناكو

 مهتولخ تناح اذإف نيحْلَس رصق يف برأمب نونوكي امنيحو «ناميغب بالقملا

 ('نادير يف رافظب نونوكي ًانيحو «برأم نادمع يف بّوْذُملا ىلإ هنم اوجرخ

 رشاعلا نرقلا لئاوأ يف أبس كولم رصق ناك نيحلس رصق نأ شقنلا اذه دكؤيو

 .م.ق رشاعلا نرقلا نم يناثلا فيصنلاب سيقلب دهع يف يلاتلابو .م.ق

 ايناث

 مرحم نم ماج <45 مقر دنسملا شقنلا

 نامدغ يذ مساي سيقلب
 تماق (نادير يذو بس كلم نيب لإ برك) دهع نم شوقن ةثالث ثلاث وهو

 اهرشنو م1107 ةنس برأمب سيقلب مرحم نم ةيكريمألا ةيرثألا ةثعبلا اهخسنب

 .8ج 48ص - ينادمهلا دمحأ نب نسحلا  ليلكإلا )١(
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 587 و 547 ماقرألاب (سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن) باتك يف ماج تربلأ
 لإ برك دهغ نم) هنأب ماج 7 مقر شقنلا نع هيقفاب لوقيو .رركم 54” و

 ينب) نم ؟70١«يناميغ هبحاص نأ ريغ أئيش فيضي الو (نادير يذو أبس كلم نيب

 يذ ينب مساب شقن لوأ هنأ يف هتيمهأ لثمتت يلاتلابو .(ناميغ يذ نبا /ناميغ

 ناميغ يذ ونب ناكو  ءاعنص نم برقلاب  ناميغ رصقو ةقطنم بابرأ ناميغ
 :يريمحلا ناوشن لاق .ءاوذألا لاوقألا نم دحاو دهع لك يف مهنم نوكي

 حالم ءاسنلا يف ضيبب يهاللا بذ وش وذ وأ َنامْيْغ وذ نيأ مأ

 هلا نبك هن نسخ نبأ . كاميغ هيلإ بسني يذلا .ناميغ وذ» :لاق مث

 نب بذوشلا وذو .رغصألا ريمح نب يفيص نب سيق نب ديز نب حبصأ  نماه
 ."70ربكألا ندج يذ نب ةمقلع

 : يلاتلا بسنلا ىضتقم وهو معنُي رمش ليج سفن نم ناميغ اذ نأ كلذ نم نيبتيو

 نب شئارلا نب رانم يذ نب سيقيرفإ نب ضبقهي نادمع نب معني رمش أ
 .رغصألا ًابس نب ناذير يذ رغصألا ريمح نب يفيض نب سيق

 نب سيق نب ديز نب حبصأ نماه نب لإ ربك نب سنخأ نب ناميغ وذ - ب
 .رغصألا أبس نب نادير يذ رغصألا ريمج نب يفيص

 (حرذ يلع رمذ نب نادير يذو أبس كلم نيب لإ برك) نمز نأ كلذ دكؤيو
 .م.ق رشاعلا نرقلا نم لوألا فصنلا يف

 ًاثلاث

 (تومرضح ةلهابع) أبنو (ندج نب قفش مع) ليقلا شقن
 (سكعلا مث راسيلا ىلإ نيميلا نم) نارودلا ةقيرطب بوتكم دنسم شقن وهو

 مع) نأ شقنلا ركذيو .م.ق رشاعلا نرقلا ىلإ دوعت ةباتكلا يف ةينف ةقيرط يهو

 مع) نأ يف شتقنلا ةيمهأ ,لث و0 لإ برك) لايقأ رابك نم (ندج نب قفش

 ندج يذ لآ ناكو دنسملا شوقن يف ندج ينب نم ءاوذألا لوأ (ندج نب قفش
 . تومرضحو ةوبش لئابق نومعزتي اوناكو «ةينامثلا كالمألا ءاوذألا تايبأ نم

 نب ثوغلا نب ديز نب ثراحلا نب ندج وذا  ليلكإلا يف امك  مهلئاوأ نمو

 )١( 6ص - هيقفأب دمحم .د  ميدقلا نميلا خيرات ١١

 ) )7يريمحلا تاوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا - ص18١.

 ) )7برأم يف يرثأ عقوم نم حرفلا نيسح يقوش سدنهملا ينخأ (ندج نب قفش مع) شقن خسنب ماق .
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 أبس نب رغصألا ريمح نب ددس نب ديز نب كلام نب ثراحلا نب ليبحرش نب دعس
 أبس نب تومرضح َدّلوُأ١ : ليلكإلاب رخآ عضوم يف ينادمهلا لاقو ""«رغصألا
 .«اهلك نوطب .معنتو «ميرتو «ًادهفو «ةعيبرو ءًابيبشو «ثراحلاو «ةّرم :رغصألا
 ني "توم خر فراحلا دلو روهمج امه نانطي ندج وذو دامحأ وذ» :لاقو

 ريمح نب تومرضح مساب تومرضح تيمس» :ةريزجلا ةفص يف ينادمهلا لاق
 :يريمحلا ناوشن لاق :(ردمالا اسيوي تردرتفس) ليلكإلا ين ره "' (رغضألا

 حابص لآو ءابشألاو داّمحلأ 0 ينب نم ٍتوُمَرْضَح نم ُلِهابَعَو

 دامحأو ذو . هنع نولازُي ال مهكلُم ىلع اوّرقأ نيذلا كولملا : ةلهابعلا : لاق مث

 اي

 : نيرمأ كاردإ ىلإ كلذ نم يهنتنو
 ينب نم  كولم ٌماكح ةعبابتلا أبس كولم روصع يف تومرضحل ناك -أ

 لاقُِيو تومرضح ةقطنم نومكحي اوناكو ؛«(ةلهابع) مهل لاقُي أبس نب تومرضح
 نيذلا ةعبابتلا أابس كولمو ةلود راطإ يف كلذو (تومرضح كلم) مهنم دحاولل

 لإ عدي) مهنم ناكو (نادير يذو أبس كلم) بقل ثلاثلا نيرصعلا شوقن يف نولمحي
 . (حرذ يلع رمذ نب نادير يذو أبس كلم نيب لإ برك) دهع يف (تومرضح كلم

 نب ليبحرش نب دعس نب ثوغلا نب ديز نب ثراحلا نب) ندج وئب ناك ب

 مع) مهنمو «لايقألا ءاوذألا رابك نم ء(رغصألا أبس نب تومرضح نب ثراحلا

 دنسملا شوقن يف ندج ينب لوأ وهو (نيب لإ برك) دهع يف (ندج نب قفش
 .نادير يذو أبس كلم نيب لإ برك كلملا يديؤمو راصنأ نم ناكو

 عبار

 سيقلب مرحم نم (ماج 547 مقر) نادنسملا ناشقنلا
 شقنلا عقيو . (ترُج نب نابوث هيخأو ترج نب بركاشن) نيليقلا مساب امهو

 ل ا ا ل

 .7ج ”868ص - ىنادمهلا نسحلا  ليلكإلا (0)

 1١ج الا و "54ص - ىنادمهلا نسحلا - ليلكإلا )
 ا نض  نادمؤلا ةبرعلا ةريزج ةفص ()

 1ر49 ص تن ناونكت ةدينصق ح ةعماجتلا ةريشلا (5)
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 .؛هعم اوناك نيذلاو تومرضح كلم لإ عدي اهأدب يتلا برحلا يف نادير يذو

 برأم نم لإ عدي اودصق نيذلا سانلا» برحلا ةيفلخ نع شقنلا ركذيو
 كلملل نيضراعم برأم نم اوجرخ مهنأ كلذ نم دافتسُيو . «نانح ةقطنم ىلإ

 : يلي ام شقنلا لوقيو  هتيكولمب نيفرتعم ريغو نيب لإ برك

 لايقألاو نئبسألا ضعب هيلإ هجوي نأ لإ برك نم تومرضح كلم بلط) -
 تجئنملا وه انه دتسملا صنو . (أبس كلم عم تومرضح كلم اهيرجي تاثحابمل

 نركعي نأ نظن ال» :هيقفاب لوقيو .«أبس كلم معب نتلبت تومرضح كلم نركعي

 ةملكو .(نركعي :تجنم) ةلمج يف لعف يه امنإو رخآ ًايمرضح أكلم ينعت انه

 يف  ةيلاتلا ةرابعلا نم ىنعملا اذه دكأتيو . ضوافتلا حجرت يتلا يه (نتلبت)

 :يهو - شقنلا

 مرهمس نم يدنج ةئامثالث هعمو يترجلا بركاشن نيب لإ برك لسرأف»
 بركاشت مَّدَقَو 117 - ١؟ص] «نانح ءاحنأ يف تومرضح كلم نيدصاق اودعصو
 (نذأش نجح» :هضيوفتب قلعتت اهنأ رهظي (تيجنم تبثم) ةقيثو تومرضح كلمل

 لا كلت (ومهنربع) ّرمت الأ ىري تومرضح كلم نكلو .لإ برك لبق نم
 1١6 -١5[ س] .نانح ىلإ برأم نم هودصق نيذلا سانلا سفنأ ةمالسل (تجنم)
 1١5-18[. س] .لإ برك مهديس ىدل برأم ىلإ هعم نمو بركاشت داعف

 ةبوعص اذه انلهج ببسو .ترج دق اهلهجن ةقباس ًاثادحأ نإ. . ١ هيقفاب لوقيو

 رركت يتلا («تيجنم) و (تجنم) ةملك ةصاخو شقنلا يف ةزجوملا تارابعلل انمهف
 ١ . *'7فالخلا عضوم والبت اهيف يه يتلاو اهدورو

 بناج نم (نيب لإ برك) كيلمتو رايتخا ةيعرشب لصتي فالخلا نأ ىرنو
 00 نكي 2 رايتخا نأو (نلاوقأو نئبسا) ةينامثلا كالمألاو نينامثلا لاوقألا
 تبثم) ةقيثولا نإو «برأم ةنيدم نوضراعملا رداغ كلذلو 00

 كار تومرضح مكاح لإ عدي نكلو .نيب لإ برك كيلمتو رايتخا تابثإ ةقيث
 داعف «نائح ىلإ برأم نم هودصق نيذلا ةمالسل (تجنم) لا كلتب فرتعي 5

 . برأمب نيب لإ برك كلملا ىلإ هعم نيذلاو بركاشن

 اوماقأو - مهب لاصتا ىلع اوناك يأ  مهوفطصا دق اوناك سانأ مهل اهحتفو (لثي)

 يتنيدم ىلع هعومج لك عم لثي نم - تومرضح كلم لإ عدي مجه مث .اهيف

 ٠١. ص - هيقفاب  ميدقلا نميلا خيرات (1)
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 تعفاد أبس كلم اهعضو ىتلا ةيماحلاو نيتنيدملا (لعبأ) ةداس نكلو «نشنو قشن

 نب عفيهمس هعمو ترج نب بركاشن لإ برك كلملا رمأو .[77 - 18 س] .اهنع

 عمس امدنعو .نشنو قشن نيتنيدملا ةدجنل أبس كلم شيج ناسرف نم ةوقو عْنَب
 ؟” 5 س] نشنو قشن لوح نم هعومج لكو وه عجارت مهمدقتب تومورضح كلم

 هعمو مهيلع مجهيس لإ برك كلملا نأب مهربخي (لثي) يف رذنم مهءاجو [؟5

 نم عمج امهعمو عنب نب عفيمسو ترج نب بركاشن كلذكو .برأم نم عومج
 اهكرتو لثي ةنيدمب هيلع نيعمجلا موجه تومرضح كلم ىشاحتف .قشن ةنيدم
 أبس كلم نيب لإ برك مهديس مهيلع مِدَقو ٠””[ 58 س1 .نانح ةيحان ىلإ بهذو
 راسكناب نانح ةيحان هعمج لكو تومرضح كلم كرتف «برأم نم دنجو نادير يذو
 نم عتب نب عفيمسو ترج نب بركاشن راسو .ورغي يذ مرحم ىلإ اوبهذو ةلذمو
 ةيحان ىلإ ورغي يذ مرحملا نم هعمج لكو داعف ؛تومرضح كلم ةلزانمل قشن
 يلع رمذ نب نادير يذو أبس كلم نيب لإ برك مهديس مهيلع مجهو .نانح ةنيدملا
 . لوألا شقنلا يهتني كلذبو .[760-75 س] .ترج نب بركاشن هعمو حرذ

 ركذيف «ةكرعملا أبن (رركم /ماج 547) يناثلا شقنلا يف بركاشن لصاويو
 كلم عومج نم اولتقو .هعم نيذلاو هعومجو تومرضح كلم لإ عدي اولتاق مهنأ

 لكو مهريمحو مهلبإو (مهلويخ) مهسارفأ اوذخأو يدنج تومرضح

 هعمج نم يقب نمو تومرضح كلم لإ عدي داعو .مهعم ناك (حرج) ناويح

 .[4 ١ س] ىرخو ةلذمو راسكلاب

 نم ٠١[ 4 س] شقنلا ةيقب يف نابوث هوخأو ترج نب بركاشن لأسيو
 يب دارو ترحاتو ءانادير يذو امركم نيبال برك ظيديي لا هقعلإ هللا

 ءامو كلل نداعسز + '"وهلعبأو نحلس نتيب يفولو) نيحلس رصقلاو . . ترج

 اندروأ ل ل ل ل ل

 . ثحبملا اذه لهتسم يف هصن

 يفوجلاب ماج 5107 رثكنلا يف ذ ةروكذملا ندملا

 ةيئبسلا ندملا نم تناك - فوجلاب  (لثي) ةنيدم نأ شقنلا نم نيبتيو
 ندج يذ نب ةمقلع لاق . شقارب يه لثيو .م.ق رشاعلا نرقلا لئاوأ يف ةيسيئرلا

 أبس نب ريمح ينب نع
 قينأطسبنموةعقلبب اوّسأن يح شقارباوسأدقو

 )١( ماج تربلأ - سيقلب مرحم نم ةيكبس شوقن "547.
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 «)0قيمعلا جفلا ىدل مهزعل اولح موي نيعَم نم اول حو

 فوج لفسأب امهو نيعمو شقارب نميلا دفاحم نمو» :ينادمهلا لاق
 ءاضيبلا :نيعمو شقارب ىوس فوجلابو . .ناليه لبج لصأ يف بحرأ
 نّدعُي «برأمو فوجلا نيب ةبرنح ىرخأ روصقو . ةبيجع راثآ اهيف رثآم ءءادوسلاو
 00 مهريناندو .يروبقلا بهذلا اهنم سانلا

 يف ناتروكذملا نشنو قشن ناتنيدملا امه ءادوسلاو ءاضيبلا ناتنيدملاو
 نرقلا لئاوأ يف فوجلاب ةيسيئرلا ةيعبسلا ندملا خرم اضيأ ماكو كابعلا راما

 نب عندس) لبثلا ماج 587) شقنلا يف ةروكذملا تايصخشلا مهأ نمو

 ىنادمهلا لاق .سيقلب ةكلملا دهع يف لايقألا ريبك ْمَنَب يذ فوني دج وهو (َْتَب

 |جأ وهو ليقلا مَ اذ افوني :لإ بهوم دلوأف «لإ بهوم : عرم يذ نب عتب َدَلوأ»

 .©0(سيقلب ةكلملا عم نميلا لويق نم مالسلا هيلع ناميلس يبنلا ىلع َدَقَو نم

 نم يناثلا فصنلاب (.م.ق 975 )9145  ةرتفلا يف سيقلب تمكح دقو

 «نادير يذو أبس كلم نيب لإ برك» ناك نيليجب اهلبقو .م.ق رشاعلا نرقلا

 ىهتنا دقو .م.ق رشاعلا نرقلا نم لوألا فصنلا يف (عَتَب نب عفيمس) ليقلا ناكو
 يئبسلا ميوقتلل 775 ماع لئاوأ يلاوح (مقاهي) هيخأ كيلمتب نيب لإ برك دهع
 .ةنس نيعبرأب سيقلب لبق (.م.ق )

 داع داع د

 حرذ يلع رمذ نب نادير وذو أبس كلم مقاهي 9

 (.م.ق 43م١ /يئبس )535- 1١٠"

 رمذ نب نادير يذو أبس كلم مقاهي) ظفلب كلملا اذه بقلو مسإ قلأتي

 مرحم نم هخسنب ةيكريمألا ةيرثألا ةثعبلا تماق دنسملاب شقن يف (حرذ يلع

 58968 :باتك يف ماج 145 مقرب هصن روشنملا شقنلا وهو ترامب نسيقلن

 عئاق ولاو شوقنلا تايطعم طبر نم نيبتيو 125011م025 هدد 1/1212: 5

 : يلي ام كولملا ايجولونوركو ةيخيراتلا
 كلملا ابا امهزت (نيبذإ ترك) قبابتلا كلفلا ىيفش وع (قاهي)' كلملا ذ]

 .8ج ٠١ 5ص  ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا )١(

 .١٠١ج 17ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا (؟)
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 رمش) قبسألا كلملا ليج سفن نم امهف يلاتلابو .(حرذ يلع رمذ) قبسألا

 عساتلا وه (مقاهي) بيترتو .(شئارلا نب رانملا يذ نب سيقيرفإ) ديفح (معنهي
 نيب ام ةرتفلا يف تاونس سمخ وحن (مقاهي) مكح دقو .رصعلا كلذ كولم نم

 نم لوألا فصنلاب (.م.ق )485  98٠ يئبسلا ميوقتلل 75٠ 75 يلاوح

 ظ .م.ق رشاعلا نرقلا

 نادير قطانم يفو برأم ةمصاعلا يف مقاهي كلملل ةضراعم تعقو دقو

 كيلمت ىلع ةينامثلا كالمألاو نينامثلا لاوقألا عامجإ مدع ببسب امبر  (ريمح)

 نم كلملا نوكي نأب هاجتا دوجو ببسب امبرو أكلم هرارمتسا ىلع وأ (مقاهي)
 يف ءاوذألا رابك دحأ مهنم ناكو «رغصألا أبس نب نادير يذ ريمح ينب شئارلا لآ

 .رافظ ةنيدمب نادير رصقلا

 يف نييريمحلا نادير يذ ينب لئابق تراث» هنأ شقنلا ىلإ ًادانتسا هيقفاب ركذيو
 أبرح هسفنب ضوخي هتلعجو نادير يذو أبس كلم حرذ يلع رامذ نب مقهي دهع
 نيذلا نيضراعملا مقاهي كلملا اهداق يتلا ةلمحلا تدمخأف .2'”(عفاي ءاحنأ تغلب

 . ءاعنص ىلإ عفاي نم مقاهي كلملا داعو «ةيريمحلا عفاي ةقطنمب همكح ىلع اودرمت
 «نادير يذ ىنبل ةعباتلا وأ ةيلاوملا ء«دادش ةليبق نأ» :شقنلا ركذيو

 ماقو داعم فدع مقاهي كلملا ناك اميف برأمب نيحلس رصقلا ىلع تلوتسا

 رمأب هتليبقو  ناميغ يذ يأ  ناميغ ليق مهتدراطمو نيحلس رصق نم مهدرطب
 .؟7فللملا نه

 كالمألاو نينامثلا لاوقألا سلجم ررق امبرو ءاليوط مقاهي دهع رمتسي ملو
 .هوميقي ىتح كلمي نمل حلصي ال كلُملا ناك» مهنأل شرعلا نع هتحازإ ةينامثلا

 . بركاشن هيخأ كيلمتب مقاهي دهع ىهتناف ."' ”«هولزع هلزع ىلع اوعمجأ نإو

 سمشلا ةدابع سسؤم . .ًابس كلم نماهُي بركاشن- ٠
 (.م.ق 94١-91١ /يعبسلا ميوقتلل 580-750)

 آشقن ١4 وحن يف (حرذ يلع رمذ نب أبس كلم نماهي بركاشن) مسا قلأتي
 ةنس برأمب سيقلب مرحم نم اهبلغأ خسنب ةيكريمألا ةيرثألا ةثعبلا تماق ءأدنسم

 )١( اج 517 5" ؟ص ب هيقفاب دمحم  ةديعسلا ةيبرعلا ىف .

 )( ماج 145 - سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن .
 )( يريمحلا ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا - ص١57.
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 5280862 :سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن باتك يف اهقوطنم رشن متو م5
 /ه5ا /مه٠١٠5 /همه96 /؟0) ماق رألاب مووت م1023 10122 113332 3

 ىلع ةيناملألا ةيرثألا ةثعبلا ترثع كلذكو .(805 /و 1667 /هالا“ /ماز/

 ” مقر دنسملا شقتلا ًاضيأ هدهع نمو .حاورص دبعم عقوم يف همساب دنسم شقن
 :هصن يلاتلا وهو .نميلا خيرات يف باتكب يلاهك

 سل لا . ال101
 ] 0 اهم 1 ا

 ٠ ١اإ| مودل لإ هاب 10ه
 | م1 اس ار عم
 راما هر !/مادرلباميإ هر زادإ] م/م

 1 500 00 نيم ل
 امم >/1 ن1
 10001 يأس ملا

 نم . يلاهك ١ مقر دنسملا شقنلا
 برأم /سيقلب مرحم /هقملا دبعم -4حرذ يلع رمذ نب أبس كلم نماهي بركاشنا

 يف ءاجو . سامطنإ ىلوألا ةثالثلا روطسلا يفو . (رتثع ةبه) ىنعمب (رتثع بهو)

 0 ب 0
 <.( تح نم سدح | مدح تلبوإ مج | تلو ,لقماو |سبوحو | رعب | قدص | تجنمو | مفوو | ممعت | هقلل رسل
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 : ةثيدحلا ةيبرعلاب ىنعملاو

 هدعسُيْلَو .هنم هلمؤي لمأ لكب تثع بهو هدبع ءافيإ هقملإ هلإلا رمتسيلو»

 هقملإ مهدعسُيلو . حرذ يلع رمذ نب أبس كلم نمأهي بركاشن مهرمآ اضرب
 قحبو .هقملإو سبوهو رتثع قحب .ةنوميملا ةقداصلا علاوطلاو ظفحلاو ةمعنلاب

 نم نيبتيو .21(فونت كلملا سمش) سمش ةهلآا قحبو .ندعُب تاذو ميمح تاذ
 : شوقنلا

 هسفتل لختي مل (حرذ يلع رمذ نب أبس كلم نماهي بركاشن) كلملا نأ

 ىلإ هلوصو نأ ىلإ ريشت هدهع نم شوقن انيدل دجوتو .طقف (أبس كلم) بقل الإ
 كلملا دهع ىلإ دوعت يتلا شوقنلا نمو .عارص دعب الإ متي مل يئبسلا شرعلا
 ريشي اهنم لوآلاو 25١( و 5560 و 009 ماج) شوقنلا ءاذه (نماهي بركاشن)
 يئبسلا شرعلا ةدس ىلإ لوصولا لجأ نم كلملا اذه هضاخ يذلا عارصلا ىلإ

 .©2)برأمي نيحلس رصق يف

 برك) نيقباسلا نيكلملا قيقش وه نمأهي بركاشن كلملا اذهو
 نم وه بركاشن نإف يلاتلابو «(حرذ يلع رمذ) ينب (مقاهي) و (نيب لإ
 نب رانملا يذ نب سيقيرفإ) ديفح (معنهُي رمش) قبسألا كلملا ليج
 :(شئارلا

 ءرصعلا كلذ يف ةعبابتلا أبس كولم نم رشاعلا وه نمأهي بركاشن بيترتو
 حيحصلا نمزلاو «يئبسلا ميوقتلل 75٠ - 70١6 يلاوح نم ةرتفلا يف مكح دقو
 .م.ق رشاعلا نرقلا نم لوألا فصنلاب (.م.ق )980  917٠ وه كلذل قفاوملا
 نرقلا ىف ًادوجوم ناك هقملإ دبعم نأ ةيناملألا ةيرثألا ةثعبلا تابيقنت تتبثأ دقو
 20 .م.ق رشاعلا

 ةدابع روهظ وه (نماهي بركاشن) دهع شوقن هيلع لدت ام مهأ نإ
 هقيلعت يف ينايرألا رهطم ذاتسألا لوقيو .هدهع يف (سمش) ظفلب سمشلا
 يلي ام (فنت نكلم سمش) ركذب (يلاهك ؟ مقر) شقنلا ماتتخا ىلع

 )١( ينايرألا رهطم قيقحت - يلاهكلا هّللا دبع يلع يضاقلل ةيشوقنلا ةعومجملا  نميلا خيرات يف -

 مقر شقنلا ١" ةملص - ٠١.

 سرام - ةينميلا ةراضحلاو راثآلل يلودلا رمتؤملا  نيلربب يناملألا راثآلا دهعم ةثعب ريرقت (؟)
 .م17
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 نأ دقتعأو .(فونت كلملا سمش) وه ةهلآلا نم شقنلا هركذ نم رخآ نإ»

 (نمأهي بركاشن) كلملا دهع لبق ركذ يأ اهل نكي مل سمشلا ةهلآلل ةغيصلا هذه
 كلملاب ةيوق ةقالع (فونت كلملا سمش) ل نأ ىل ودبيو ءاذه انشقن بحاص

 اهدباعم سسؤمو  سمشلا ةهلآلل - ةغيصلا هذه ءىشنم وه هنأ ىرأ لب بركاشن
 كلملا سمش) ةرابعب هب ةنورقم شوقنلا نم ريبك ددع يف ركذت يتلا «نارضغ) يف

 ةركف ءىشنم وه بركاشن كلملا نأب يداقتعا رداصم امأ . (نارضغ ةديس فونت

 : ةيلاتلا عبانملا نم يتأتف (سمش) لبعمو

 كلملا دهع لبق ةهلآلا هذهل ركذ يأ شوقنلا نم يدي نيب اميف سيل :الوأ

 .هدهع نم الإ ركذت مل يهف «حيرذ يلع رامذ نب نماهي بركاشن

 اهيفو «هدهع يف تلجُس وأ اذه بركاشن كلملا اهلجس شوقن انيدل :ًايناث
 ةيلآلا رئاس نود اهدخو (نارضع لعب كتم وكلم سمسا ةئلآلا ىلإ "كرقَك
 54 اهدحأ يف تغلب ليثامتلا نم ددعلا ةريثك نيبارقب ةهلآلا هذهل مدقتي اهيفو

 ىلإ برقت هنإ لوقي شوقنلا هذه يفو .ةدحاو ةعفد زنوربلا نم نوللا يبهذ ًامنص
 نكلو وخ هنسنت نلإ ةئاضم ةهلآلا هذه ركذي هنأ يأ (ناريقع ديس قوت ةسمنك)
 2أ6017 ماج) يه شوقنلا هذهو .صنلا ةغيص قايسل ًاعبت بئاغلا ريمضب

 ماج) و (8654 ماج) كلذكو (و867 ءهمدال دلو” ءجمدال ءابمدال

 . ''7نمأهي بركاشن كلملا ديبع دحأ ريخألا اذه بحاصو 4

 ةلزودل ةيسيكز ةةينف ى سمش ظقلنا  نسمشلا ةدايع كحبصأ دقو

 55١ ةنس يلاوح ىلإ مكح يذلا نماهي بركاشن دهع ذنم أبس كولمو
 تمكح يتلا أبس ةكلم سيقلب دهع ىتحو (.م.ق )91١0 يئبسلا ميوقتلل

 (.م.ق 45 /يئبسلا ميوقتلل ١9/5 ةنس ذنم) ةنس "5 وحنب هلهع دعب

 ةدابعف «ميركلا نآرقلا يف تباث وه امك سمشلا نودبعي اهموقو يه تناكو

 ىلإ بركاشن دهع نم ةبقحلا كلت يف الإ نكت مل .. سمشلا ظفلب  سمشلا
 .داليملا لبق رشاعلا نرقلا كلذب سيقلب دهع

 (نرمن سمش بر) كلملا كيلمتبو هتافوب نمأهي بركاشن دهع ىهتنا دقو
 #11 فاين هيمن ناك ردو ع ليي د27 ف كاربا ( نضل نلر هيدا عفو
 :.فيلتلا يقيسلا رضعلا كلذ ىف - سمك ظقلب تسلا

 2غ د

 .07ص - ينايرألا رهطم  تاقيلعتو ةيدنسم شوقن )١(
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 !سيقلب ةكلملا هتلتق يذلا . .نادير يذو أبس كلم نرمن سمش بر ١
 (.م.ق 917-401 /يئبس 17-786"7:)

 دئسُم شقن يف «نادير يذو أبس كلم نرمن سمش بر» بقلو مسا قلأتي
 شوقنلا نم وهو سيقلب مرحمب اهتابيقنت يف ةيكريمألا ةيرثآلا ةثعبلا هيلع ترثع
 مرحم نم ةيئبس شوقن» باتك يف ماج تربلأ اهرشنو ةثعبلا اهتخسن يتلا
 ًأدمح دبعملا ىلإ انابرق مَّدَق ؛ينارضغلا . .لإ بهو» نأ شقنلا لجسيو .«سيقلب

 نم ةريفو ليصاحم ىلع هلوصحو ضرملا نم عون لاوز ةبسانمب (هقملإ) هلولل
 أبس كلم نرمن سمش بر) هديسل ركشلا نع ًاريبعتو «فيرخلا كلذ يف هيضارأ
 نيهنل عنو هلت اقتل هلعسي .ىكلو ههلاخإ هلزلا عوقحص كلوت( ةادهر كف
 ١ ؟ 5 امههدكلم قوق

 ايجولونورك) يف (نماهي 0ر1 0 رعت سمت دمر تيدر راجخللو

 مكح دقو ءرصعلا كلذ كولم نم رشع يداحلا وهف .' ”(نادير يذو أبس كولم

 407 )91١  ةرتفلا كلذ قفاويو (يئبسلا ميوقتلل 77 )70٠ نيب ام ةرتفلا يف
 بوغلا نوخرؤملا ءاملعلا هددح يذلا داليملا لبق رشاعلا نرقلا طساوأب ( . م.ق

 . كلملا كلذل ًانمز لئاوألا

 رملا اذو ليبحرش :فكني دلوأ» :ليلكإلاب باسنألا ىف ىنادمهلا لاق

 نيش قرع) كالملا كلذن "نيج زز: يومك نيمو تقام : [بسرفا كلوأف + يلع
 بال هلوأ مسا: هو دتبسملا  شقتلا يف (ةرمت سسمش برا وه ليلكإلا يف (زمت اذ
 ىنعمب وأ (سمش ةهلآلا بيبر - سمش بيبر) ىنعمب نيتملك نم بكرم (سمش
 شقنلا  ئف ذ يصخشلا همساو . نارا هيبردللا هر رولا هركذ هبو (سمش ديبع)

 وذ سمش دبعا هنأب ليلكإلا صن عم كلذ قفتي قفتيو ارينا هلضإر ا درر ع

 . ليلكإلا يف (رمن وذ سمش دبع) وه (نرمن سمش بر) نأ دوصقملاو . «رمن

 هنأب سابتلا عقوو (سمش دبع ريهز) ىلإ (رمن وذ سمش دبع) فحصت دقو

 دنع كولملا ايجولونورك يف (سمش دبع نب ريهز) مساب هركذ عاشف نيصخش مسا
 :نودلخ نبا لاق مهنعو لئاوألا برعلا نيخرؤملا

 تأشن ىتح ريمح راكبأ ٌضتفي ًامرجم ناكو «ءسمش دبع نب ريهز َكَلَم»

 .ماج 545 مقر شقنلا ماج تربلأ - سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن )١(
 اج ١؟ ص  هيقفاي دمحم ب ةديعسلا ةيبرعلا يف قرف

 .؟ج 98ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا ()
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 وهو ليبحرش نب داهدهلا هدعب نم كلَمَو .ةليغ سيقلب هتلتقف حرشيلإ تنب سيقلب
 ا هتنبأ هذعب تكلمو :اركع وأ أثس َكَلَم ءحرشلا وذ

 وذا وه سمش دبع نب ريهز نأ ديعس نبا نع نودلخ نبا لاق مث

 ناكو ليبحرش اوكلَمو .هوعلخ ريمح نأو .راعذألا يذ ورمع نب راعذألا

 هةحتماو ليبحرش نب داهدهلا براحو «ورمع نب راعذألا وذ هبراحف ::تواعت

 ماشه نبا ركذ اميف هكلهم ناك» :لاقو .''”«هتلتقو جيوزتلا ىلع هحلاصف «سيقلب
 3: قلب ةكلملا دل نع امومه

 : لئاوألا برعلا نوخرؤملا هركذ ام رهوجو شوقنلا تايطعم طبر نم نيبتيو

 يف «فكني نب ليبحرش نب رمن وذ سمش دبع) وهو «سمش دبع نب ريهز)
 بر) كلملا كلذ ناكو .«. .يلع رمذ» قبسألا كلملا مع نبا وهو .ليلكإلا

 مث نهضتفيف راكبأ تان مدرج اعياق آمرجم ناك) ليق ريشا [ئيس (سمش

 ةسمخ وحن كلذ ىلع ثكمو «هروج نم سانلا رعذأ» املاظ ناك :ليقو (نهكرتي

 . (ةنس )١5 وحن حجرألاو .(ةنس )1١0 ليقو .ًاماع رشع

 حرشيلإ وهو  ليبحرش نب داهدهلا اوكلَمَو .هوعلخ ريمح ءاوذأ نأ» مث -

 نب داهدهلا براحف (رمن وذ سمش دبع) هبراحف «برأمب ناكو  سيقلب دلاو

 كلملا اوعلخ نيذلا نأ ذب الو .(«سمش دبع) كلملا سيقلب هتنباو ليبحرش

 ريمح ىنب) تويب نم اوناكو ةينامثلا كالمألا ءاوذألا مه (سمش بر) سمش دبع
 كلملا لزع ىلع اوعمجأ اذإ اوناكو» :ناوشن لاق (رغصألا أبس نب رغصألا
 ا 0 ا 0000
 نب ثراحلا نب رَحّس ىذ ليرب نب ليبحرشال ةيئامثلا كتلوأ نم: ناكر“. («هولزع

 كتلمك ازهاقق "' ةدمألا ايد ني رهمألا نيمح نب هدس نب ديو قس كللاع

 دالبب (زاح) ةنيدم ىلإ برأم ةنيدم رداغ هنأ ودبيو «لزعلا رارقل لثتمي مل

 روثعملا شوقنلا نم شقن ىف «سمش برا كلملا مسأ ءىجم ةنيرقب ءنادمه

 ةميظع ةنيدم تناك زاح نأ» : ىلع زاح لالطأو بئارخ لدتو "”(زاح) يف اهيلع
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 ."ج هال 55ص  نودلخ نبا خيرات 000

 .ال ص - يريمحلا تاوشن ةديصق حرش - ةعماجلا ةريسلا ةفإ

 .0 ؛ص - نيدلا فرش دمحأ  يفاقثلا نميلا خيرات
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 (ليبحرش نب حرشيلإ داهدهلا) ناك امنيب «هل ًارقم زاح ةنيدم نم ذختاو (ْعَتَب ينب)
 ؛ةمساح ةجيتن نع رفست مل برح امهنيب تعقو امبرو «برأم ةمصاعلا يف أكلم

 .نينس ثالث وحن زاح يف كاذو كرام اذه كك

 جوزتت نأب ةطخ (ليبحرش نب حرشيلإ) كلملا اهيبأ عم سيقلب تربد مث

 يفو - زاخ ةنيدمب - (سمش بر) سمش دبع رصق ىلإ برأم نم فافز بكومب
 دي ىلع ًامومسما» تامف (سمش بر) سمش دبع لتقب تماق فافزلا موي ةليل
 مهنمو عيمجلا اهدّيأف «هتوم وأ هلتقم سانلاو لايقألل تنلعأو تجرخ مث ؟سيقلب

 ركذ امك  مكحف (ليبحرش نب حرشيلإ) اهيبأل مكحلا بتتساف :(ْعَتَب وذ) ليقلا
 . «سيقلب هتنبا هذعب تكلمو .ارشع وأ اتس»  نودلخ نبا

 خدش ةداق ف 6
 انزق خمبزل انزين

 سيقلب ةكلملا دلاو . .رَحَس يذ ليبحرش نب داده حّرشيلإ - ١

 (.م.ق 457-447 /يئبس اا/"-775)

 ةكلم سيقلب» دلاو (رَحَس يذ لْيِرَب نب ليبحْرُش نب داده حّرَش لإ» كلملا وه
 دعب هكيلمت متف (رَحَس يذ ينب) نم ةينامثلا كالمألا ءاوذألا نم (حرش لإ) ناك ؛ًأبس
 رهو تاهو ةكالم دكا :ةغمادلا حرش يف ينادمهلا لاق نكت نست صولا

 :نودلطت سبا هلاقوأ" . "ناميلس رصع يف سيقلب هتنبا تكلم مث ليبحرش نب حرشيلإ

 هتنبا هلعب تكلمو ءًأرشع وأ ًاتس «حرشيلإ وذ وهو ليبحرش نب داهدهلا كّلَم مث»
 كين هك لمتو ( تحتك يزال عادم ( نيت نيشع) يكسو و" نمقاد
 ميوقتلل 71775 - 555) ةرتفلا يف هدهع نوكيف .(سمش بر) كاله دعب (نينس

 .م.ق رشاعلا نرقلا طساوأب (.م.ق 507-457 /يئبسلا

 تايطعمو لئاوألا برعلا نوخرؤملا ءاملعلا هركذ ام طبر نم نيبتيو
 : ةيرثألا نئارقلاو شوقنلا

 : رَحَس يذ ينب نم اهابأو سيقلب نإ
 يذ ينب مساب شوقن ىلع برأمب سيقلب مرحم تابيقنت يف روثعلا مت دقل

 : (ةيلاتلا ةحفصلاب) يلاتلا شقنلا اهنم رحَّس

 (مرهسلا خيرات يف) تانك يلاهكلا ةعومجمب )5١( مقر وه شقنلا اذهو

 .579ص  ينادمهلا نسحلا  ةغمادلا حرش 0
 اج هال ص - نودلخ نبا خيرات ةهز
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 دق نب بركوهمس هنباو رست يف يهنأ تحب 000

 ميوقتلل 5596 م٠ ةنس نيب ام ةرتفلا ىلإ شقنلا دوعيو «. . (رحس ىذ دازأ
 ,.©90عيسلا

 لل ل ل فلا 0
 | 1 < ادا طاطا مام 1مل كلا 18
 | ] هزم ما و ال طل ارم مالا م11
 | وامور رزاق زارا هم اان
 ا 7 فران 000
 | ياك ها ]اهوار زها هارلا اه زامل رجل[ |ارز هكا فرع ول
 9 لل ل ل لل
 | ررادللطاداج ]مر نارا زد مرا[ (| 0 ارك
 هارد انااا ]رطل | را راب
 برك نب /بركهمس /هنباو /رَحَس يذ ونب /دازأ تثع بركو /لسرأ لربا مساب دنسم شقن

 (نميلا خيرات يف) باتك نع - برأم -سيقلب مرحم نم (رحس يذ /دازأ تثع

 ةثعبلا تابيقنت يف شقنلا اذهل قباس دنسم شقن ىلع روثعلا مت

 د ان ل ا ا ءسقلب مرععب ةيكيمأل

 00 ارحس يذ ونب /بركو لو /هينبو /قدصأ رمابأ» مساب وهو (سيقلب

 . يئبسلا ميوقتلل 70 - 7١ ةنس نيب ام ةرتفلا ىلإ شقنلا
 ةييرقلا ىف ذ ءاوذألا رابك نما وناك رحّس يذ ينب نأب نيقيلا ناشقنلا انيطعيو

 ًابنلا مهنع لئاوألا برعلا نومرؤملا ءاملعلا انل ظفح- دقو . مة ق عساتلاو رشاعلا

 ل ا

 نب بركاشن) دهع نم وهو .1؟5 - ١؟4ص  يلاهك ٠١ مقر شقنلا  نميلا خيرات يف )١(
 .(بضحي حرشيلإ

 .(بضحي حرشيلإ) دهع نم وهو ماج 0الا/ شقنلا - سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن (؟)
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 نب ليبحرش نب داهدهلا» :ناوشن لاقو . ١"لمنلا ةروس يف مالسلا امهيلع دواد

 أبس نب رغصألا ريمح نب ديز نب كلام نب ثراحلا نب ليبحرش نب رحس يذ ليرب
 . "”ميركلا نآرقلا يف ىلاعت هللا اهركذ يتلا سيقلب وبأ وهو . .رغصألا

 ناكو (رحّس وذ لْيِرَب) مهلوأ ناكو «بقللا نوثراوتي رحس يذ ونب ناكو

 نم رحسو» ينادمهلا لاق .رحس ةنيدمو رصق بحاص ىنعمب (رحس وذ) هبقل
 امم (رحس) اهمسا ةيرق مويلا ىتح ترج فالخم يف لازت امو "7”ترج فالخم
 . (رحّس وذ لْيِرَب) هسسأ يذلا (رحس) رصقو ةئيدم عقوم يف اهنأ ىلع لدي

 نب رحس وذ ليرب»  ًاضيأ ليلكإلا يف امك - وه (رحس اذ ليرب) نإ
 لديو .ةرغصألا أبس نب رغصألا ريمح نب ديز نب كلام نب ثراحلا نب ليبحرش
 نب رانم يذ نب سيقيرفإ نب  نادمع نب معني رّمش» ليج نم هنأ ىلع كلذ
 ليرب) نمز نوكيف .«رغصألا أبس نب رغصألا ريمح نب يفيص نب سيق نب شئارلا
 .م.ق رشاعلا نرقلا علطم ىلإ .م.ق رشع يداحلا نرقلا رخاوأب (رحس يذ

 «نيب لإ برك) كولملا دلاو (حرذ يلع رمذ) كلملا ًاضيأ رصاع دق نوكيو

 .(حرذ يلع رمذ ينب «بركاشنو «مقاهيو

 «سوب اذو ء«حّرَش :رحس وذ ليِرَب َدَلوأف» :ليلكإلا يف ينادمهلا لاق

 ١ نب حّرَش دلوأف .رحس يذ ليرب ينب رفن ةعبرأ .دئرم اذ ناسحو ءعفيأ دئرمو
 سيقلب : حرش نب دادهلا دلوأف .حَّرَش نب داده :لاقيو . حرش نب داهدهلا :ليرب

 ظ .ًاسمشو

 ؛«نارمع اذو «نيق اذو «ناينُد اذ :رحّس يذ نب دئارم وذ ناسح دلوأو

 دلوأف .اهلك نوطب .دئارم يذ ناسح ىينب رفن ةعبرأ .-رْفَّس ةنز -رقّش اذ ًافونو
 يبأ لوصأ يفو .ناروظو يحارذلا :نأرذ وذ دلواأف ءناآرذااذ رمش وذ كوت

 ليرب نب ليبحرش ونب عفيأ ًادثرمو سوّب وذو دئارم وذو حَّرَش :ةرجشملا نم رصن
5 2 

 5 سا رجحسمل يد 3

 نب كلام نب ثرح نب رحس يذ ينبل يلاتلا بيترتلا كلذ لمجم نم نيبتيو
 رغصألا أبس نب رغصألا ريمح نب ددس نب ديز

 )١( ص - يريمحلا ناوشن  مولعلا سمش ١86 ج١.

 ) )0.ل ص  ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا

 .8١٠١ص - ينادمهلا نسحلا  برعلا ةريزج ةفص (”*)

 .ا)ج 17١" 7 ”7١ص - ينادمهلا نسحلا .ليلكإلا (5)
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 رَحَس يذ ونب | -ليجلا

 رحسوفليبإ ١
 رحس يذ ليرب نب ليبحرشأ 35
 نوب ىذا عقيأ ذئرتا# دئارموذ ناس نيس وذ حرش 3# 7

 رحس يذ نب دئارم يذ ونب + رحس يذ حرش نب دادهلا حرشيلإ |

 رقش وذ فون + حرشيلإ تنب سمش + دادهلا حرشيلإ تنب سيقلب ا

 رحس يذ نب قدصأ رم يبأ نب رحس وذ دازأ تثع برك + لسرآ كريإ 37 |

 : سيقلب دلاو داَذَه حرشيلإ دهع ملاعم
 . رَحس يذ ليرب نب ليبحرش ني داهدهلا كلملا وه» :يريمحلا ناوشن لاق

 . ًاميظع اكلم داهُْدَهلا ناكو . ميركلا نآرقلا يف ىلاعت هّللا اهركذ يتلا سيقلب وبأ وهو

 دعب تكلم دقف سيقلب امأف . سمشو . .سيقلب ريغ بقع الو ءركذ دلو هل نكي ملو

 .©06«لمرلا يداوب دنسملا بحاص معني رساي دنع تناكف سمش امأو ءاهيبأ

 نب حرش نب داهدهلا ةنبا أبس ةكلم سيقلب» :مولعلا سمش يف لاقو

 .”(رحس يذ نب ليبحرش
 حرشيلإ تنب :ن.سيقلب# ءاينا نبك يدا ةياهنلاو ةيادبلا باتك يف ءاجو

 تنب سيقلب يه : يبلعتلا لاق ٠ . حرشيلإ نب ليبحرش تتب سيقلب ليقو .داهدهلا
 ور

 11 دل ا مم لا لا

 )١( ص - ناوشن ةديصق - ةعماجلا ةريسلا 5.

 .١ج 86١ص - يريمحلا ناوشت  مولعلا سمش (؟)

 .”ج ١7ص - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا (#)
 .57 5ص - ينادمهلا نسحلا  ةغمادلا حرش (9)
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 نب دادهلا دلوأف .حرش نب داده :لاقُيو .حرش نب داهدهلا :ليرب نب حّرَش
 7و سيق : حرش

 نب داده حرشميلإلا هنأو (داده) لصألا يف وه داهدهلا نأ كلذ نم نيبتيو

 .«رحس يذ ليرب نب /رحس يذ ليبحرش نب /رحس يذ حرش
 يف (نئبسأ) لا ةينامثلا كالمألا ءاوذألا نم رحس يذ نب داده حرشيلإ ناكو

 مث (حرذ يلع رمذ) ينب (نماهي بركاشنو «مقاهيو «نيب لإ برك) كولملا دوهع
 - 76٠9 ةرتفلا يف مكح يذلا (نادير يذو أبس كلم نرمن سمش بر) دهع يف

 ناكو .م.ق رشاعلا نرقلا طساوأب (.م.ق 467 )9459  يئبسلا ميوقتلل 17

 لا ةينامثلا كالمألا ءاوذألا هعلخف .ًادبتسم ةريسلا ءىس (سمش بر) كلملا

 كلملا نكلو - سيقلب دلاو - (رحس يذ نب داده حرشيلإ) كيلمتب اوماقو (نئبسأ)
 - نودلخ نبا خيرات يف ءاج امك  ثيحب «لزعلا رارقل لثتمي مل (سمش بر)
 مو جير اساس «سيقلب هتنباو ليبحرش نيب داهدهلا هبراح»

 هتنبا هدذعب تكلم مث ًارشع وأ أتس داهدهلا حرشيلإ كّلَم» هنأو ."'”6«سيقلب
 هركذ امو ةيئمزلاو ةيراثآلا 0 لا
 : لئاوألا نوخرؤملا ءاملعلا

 تناك  سيقلب دلاو  داده حرشيلإ دهع نم ىلوألا عبرألا تاونسلا نأ -
 برأم يف (داده عجل ةقلملا رمألا من ايليف ( سوست بر) كلملل ةضراعملاب
 ةنيدم يهو فرخ ةنيدم ىلإ برأم نم (نرمن سمش بر) لقتنا .أبس ةمصاع

 (زاح) تناكو هل ًارقمو ةمصاع اهذختاو اهيف اكلم رمتساف «نادمه دالبب (زاح)

 بر) كلملاب سيقلب جوزتت نأ ىلع حلاصتلا عقو مث (ْعَتَب ينب) لايقألا رقم

 يف هتلتقف ءزاح ةئنيدم ىلإ ناسرفلاو لايقألا نم بكومي هيلإ تراسف (سمش

 (عتب يذ نب كزت) ميسو لاقالا ىلإ ترك ل يرسم فالرلاول هرصق

 كلملا اهيبأل مكحلا رمأ عمتج هةجاو «كلذل اوجهتباف (سمش بر) تومب مهتربخأف

 هدهع عومجم ناكف ا ا د «رحس يذ نب دادهلا حرشيلإ

 421/4015 /يئبسلا ميوقتلل نور ةرتفلا يف كلذو تاونس رشع

 م ق رشاعلا نرقلا طساوأب (. م َْق

 دالب نم نوبلا يلاعأب (ارجن) و (نارمع) اتنيدم تسسأت هدهع يفو -

 . دج 77١ ص - ىينادمهلا نسحلا  ليلكإلا 2230

 .الج 2ص  نودلخ نبأ خيرات 220
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 يذ نب دئارم يذ نب نارمع هنباو ءرحس يذ نب ار ع ا رع اد

 :يريمحلا ناوشن لاق .رَحَس
 حاّسلا ٌبحر ءاوذألا وبأ ءِرَحَس يذ نبا ٌليقلا انّدَج َدِئارُم وذ وأ

 حامّشسو مراكم لهأ نارمع ودور وذو قيسف وذ هوستسنو

 حاوُرلا يف هيلإ ٌمامجحلا حار هئانبأ نم ناينُد وذ ليقلاو
 حابص هوجولا ضيب ٍلواقمل ترُخُسو ءاوهلا ُنِج مهثمدخ

 يف برأم نم جرخ يذلا وهو ءرَحَس يذ نب ليقلا دئارُم وذ» :لاق مث

 نيب نميلا (ةلايق) مَّسَقَف .رحس يذ نب حرش نب داهدهلا كلملا هيخأ نبا تقو

 ناقل ظفاتر مح ةذاوو كاع ملزو :نزتلا ىلغاي ةازهعو ارجن ىنوبفقالوأ

 .رحس يذ نب دئارم يذ ناسح نب نارمع نب دئارم وئب.. :مهنم .اهريغو

 نم ءاهيحاوتو ءاعنصب نويسوبلاو . مويلا كلذ نم كلملا رافظب نوينايندلا مهنمو

 نويناروضلا ًاضيأ دئارم يذ دلو نمو .سوب تيب يمس هبو سوب يذ دلو

 نيق يذ رصق ىنب يذلا دئارم يذ نب نيق وذ ًاضيأ هدلو نمو .نويحارذلاو
 : مولعلا سمش يف ناوشن لاقو "2. .نادمه دلب نم رهاظلاب

 : دّنْرَملا نإ لاقُيو ؛لاجرلا ءامسأ نم :دّنْرَمو . .دوضنملا عاتملا :دَّنّرلا»

 كولم نم كلم :دْئاَرُم وذو .دسألا ءامسأ نم :دثرملاو .لاجرلا نم ميركلا
 نزو ىلع «دئارم دجوي الو . .رَحَس يذ نب دئارم وذ ناسح همسأو «ريمح

 وهو تيبلا اذه يف الإ ريمح يف دجوي ال مث ء«ريمح ىف الإ «براحمو لتاقُم

 رار را حر ا ا ا

 (لمنلا ةروس يف
 طعانو نارمع يف اهيلع روثعملا دنسُملا شوقن يف دئارُم ينب مسا قلأتيو

 نارمع يف شوقنلا بلغأ.. نإ ييتاالا نمبلا رات يماجو ءامريخو
 ” «عّتب ينبو دئارم ينب ءامسأب

 راسي يفو «رجحلا نم ةعطق ىلع توحنم نارمع نم دنسم شقن اهنمو
 ىلإ زمريو («ةيفرخز ةلخن) هبشي يذلا يمارجنوملا زمرلاو (دسأ) ةروص شقنلا

 : يلي امك شقنلا يف ةباتكلا صنو ء«(ريمحو أبس)

 ١0 8ص - يريمحلا ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا ١5.

 دج ؟١١7ص - يريمحلا ناوشن  مولعلا سمش رف

 4ص - نيدلا فرش دمحأ  يفاقثلا نميلا خيرات 7/0
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 ( /هلأسمب /هقم لإ /وههقو /نجح /ندنسم /نذ»

 0101000000 /مهنيف وهو / مهقدص /هقم لا

 /تذلو /دئارم / ينب /ومهارمأ

0000-7 
 حئنميو هلا رك نيج رخال هقمعانلا هلإلا ظفحي يكل دنسملا اذه :ىنعملاو

 قحب) ينعي دقو (سمشلا) ةروص شقنلا ماتخ يفو . . عرفهي ينبل معنتلاو ةمغنلا

 :ديلا طخب شقنلل لقن اذهو .(سمشلا

 كت

9 2 000 

 م. نرقلا . نسور

 يفاقثلا نميلا خيرات باتك نع

 كلتو «ينادمهلاو ناوشن اهركذ يتلا ةيخيراتلا صوصنلا كلت لدتو
 نب دده حرشيلإ) دهع يف تسسأت نارمع ةنيدم نأ ىلع «دئارُم ينب مساب شوقتنلا
 نب دئارُم نب نارمع) دي ىلع كلذو .(سيقلب ةكلملا دلاو .رَحّس يذ نب ليبحرش
 اهريغو طعانو نارمع قطانم ءامعزو لايقأ اوحبصأ دئارُم ينب نإو .(رحس يذ
 ةرقلا كبارا كلم الاعب هارد نإ ع تطعن اجمعنا ديو هددت ادد قطاتت وف
 .م.ق رشاعلا

 لاق .دادهلا حرشيلإ كلملا اهيبأ دهع يف ةريشم ةريزو سيقلب تناكو -
 ًاملحو ًايأر هلضفأو «نامزلا كلذ يف اهب عِمُس ةأرما لقعأ سيقلب تناك" :ناوشن

 .؛اهيبأ ىلع ةروشملا تاذ تناكو ًاملعو ًاريبدتو

 ا 1 كاع جلا لردع تاب اوس هانز - اهوبأ ماقف
 ةياهن يف برأمب هتافوب اهيبأ دهع ىهتناو .ةينامثلا كالمألا ءاوذألاو نينامثلا لاوقألا
 سيقلب تمنستف (.م.ق /يئبسلا مي دوقتلل 777 ةنس) هدهع نم ةرشاعلا ةنسلا

 .ديجملا يراضحلا اهدهع قافآلا ىلع قرشأو أبس ةعبابت شرع
 تي تو 3 يام 1
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 ( تلادلا ثحبملا |

 ةيناسنإلا خيرات يف ةكلم مظعأو رهشأ ..أابس ةكلم سيقلب
 (.م.ق 545-474 /يئبس 74-71

 داليملا لبق رشاعلا نرقلا طساوأ يف

 نيحلس رصق يف أبس شرع ةدس تمنست
 حرشيلإ تنب سيقلب ةكلملا برام ةنيدمب
 ةكلم وضس ىذنزب لييحرش نب دادهلا
 اهديلشختو اهركذ ىلع تعمجأ ىتلا أبس
 رشا تعيسأ ستاك ىضرألاو ءامسلا
 . ةيناسنإلا خيرات يف ةكلم مظعأو

 ٠ نب ةكلنم يديقلد فيك قل
 ميرقعلل كالا ةرفقلا ىف "ديب
 نرقلاب ( 31491451 /ينفتستلا
 ّيبنلا ترازو ترصاعو .م.ق رشاعلا

 ام ةرتفلا يف نيطسلفب مكح يذلا ناميلس
 رشاعلا نرقلاب (.م 80 5156:2558) نين

 0 ىف ركذلاب ىلاعت ا و.م.ق
 هس دارأ ب ةكام نان . .اهاوس ةكلم يأ ركذي ملو ميركلا نآرقلا
 ةيآلا ريسفت يف ريثك نبا ظفاحلا لاق
 او وْوَم لكَ نم َتييوأَو مُهُكِإَت ٌءأرَم ا ثتدَجَو نإ ِناَقَب اب اس نم كلتْمَو» : ةينارقلا

 هيلع ناك ام ركذت . . » :ةيآلا هذه :ريثك نبا لاق [77 77 : لمنلا] 4 ٌميِظَع ُشْرَع
 يف لآ دق كلّملا ناكو «ةميظعلا ةكلمملا نم نميلا دالبب نيجوتملا ةعبابتلا أبس كولم

 . ””(سيقلب يهو «مهيلع اهوكلمف «مهكلم ةنبا «مهنم ةأرما ىلإ نمزلا كلذ

 ةيآلاب اهركذ ةاروتلا تلهتسا دقو «ميظعتلاب ةاروتلا يف اهركذ ءاج كلذكو
 نحتمتل تتأف «برلا دجمل ناميلس ربخب أبس ةكلم تعمسو» :اهصن يلاتلا
 . "”. .ًادج ميظع بكومي ميلشروأ ىلإ تتأف «لئاسمب ناميلس

 ء.اج م6ص يدوعسملا  بهذلا جورم 20

 .؟ج ١7ص - ميركلا نآرقلا ريسفت بحاص ريثك نبا ظفاحلل ةياهتلاو ةيادبلا (؟)
 .660 ١ص - لوألا كولملا رفِس  ةاروتلا 2
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 نع مالسلا هيلع حيسملا ليج لهأ ضرعأ امل «ليجنإلا يف ًاضيأ اهركذ ءاجو
 ةكلم نإ . . ريرش ليجلا اذه» : ليجنإلا يف مالسلا هيلع حيسملا ديسلا لاق هب ناميؤلا

 يصاقأ نم تنأ اهنأل «مهنيدتو ليجلا اذه لاجر عم نيدلا موي يف موقتس ْنَمَيَنلا
 يف ءاجو .2)(انهاه ناميلس نم مظعأ اذ وه اهو «ناميلس ةمكح عمستل ضرألا
 . 23)أبس ةكلم يه نّمّيتلا ةكلم» : ليجنإلاب اْنَمّيتلا ةكلم» حيسملا لوق ريسفت

 ةاروتلاو نآرقلا يف «أبس ةكلم «نميلا ةكلمل ديلختلاو ركذلا كلذ نإ

 بتكلا عمجُت ملف ءاهلك ةيناسنإلا خيرات يف ةكلم رهشأ اهنأ ىلع لدي ليجنإلاو
 دقف كلذكو .نيدلا موي ىلإ دولخلا تلانف اهاوس ةكلم ركذ ىلع ةثالثلا ةيوامسلا

 «روصعلاو ةنمزألا ربع ءابدألاو نوخرؤملاو ءاملعلا اهركذو خيراتلا بتك اهتركذ

 يف ةكلم مظعأو رهشأ اهنأ ىلع لدي امب «ضرألاو ءامسلا اهركذ ىلع تعمجأف

 . ةيناسنإلا ةراضحلا خيرات

 : (أبس ناملرب) نينامثلا لاوقألا سلجم يف أبس ةكلم سيقلب كيلمت أبن
 مهروصع يف ةلودلا تناكو «(ةعبابتلا أبس كولم) نم سيقلب تناك دقل

 يذلا (نينامثلا لاوقألا سلجم) دوجو يف لثمتي يطارقوميد يوروش ماظن تاذ

 ىف ءاج امك ثيح «(نئبسأ) لا ةينامثلا كالمألا ءاوذألاو «ناملربلا ةباثمب ناك
- 

 هدعب كلملا نوميقي ثدح كلملاب ثدح اذإ  نونامثلا لاوقألا  اوناك» : ليلكولا

 اولخدأو مهريخل اوضارت كلملا فلُخب اوضتري مل اذإ اوناكو «دهعلا هل نودقعيو

 - ثدحي كلذ نكي منو «نينامثلا متيف لاوقألا ةجردب قحلي نمم الجر هناكم

 كلملا ىفوتي نأ الإ ٠ شئارلا لآ ودعي نكي مل كْلُملا نأل ةريسي تارم الإ
 ا شئارلا لآ نم هاوس يف ربدتُي ىتح كلذ لعفُيف لعفيف لكي وأ 0 هدالوأو

 كالمألا ءاوذألا كلملا كيلمتو رايتخا يف نيئامتلا لاوقألا عم كرتشي ناكو

 هميقي ىتح كلمي نمل حلصي ال كْنُملا ناك١  ناوشن ركذ امك  نيذلا ةينامثلا
 يف مهركذ ءاج دقو . . 20(هولزع هلزع ىلع اوعمجأ اذإ اوناكو «ةينامثلا ءالؤه

 دصقي (نئبسأ) لا نإ :هيقفاب دمحم .د لاقو . (*0(تنعبسأو نلاوقأ» ظفلب شوقنلا

 :ندج يذ نب ةمقلع لاق (5)[ةيغبس تايبأ ةينامث مهو كولملا ةنماثم مهب

 لادبأبمهنماوتأكولممهنم تيئفاملك موق تاتويب اوناك

 .؟جا١ ١ ؛ ص  ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا (؟) .رشع يداحلا حاحصوإلا اقول  ليجنإلا )١(

 . ص - ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا ()

 .ماج 559 و 0517 - سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن ()
 .١ج ب هيقفاي دمحم  ةديعسلا ةيبرعلا يف (0)
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 لمحي دهع لك يف ةينامثلا كالمألا ءاوذألا نم دحاو تيب لك نم ناكف

 وذ /رَحَس وذ /ندَج وذ /حاورص وذ /نابلعث وذ /رفزح وذا مهو «بقللا سفن

 . (رغصألا أبس نب رغصألا ريمح) ينب نم اوناكو .«نالكثع وذ /راقم وذ /ناشيف
 لئابق رئاس نم يأ 20 «نالهكو ريمح هوجو نم اوناكف :نونامثلا لاوقألا» امأ
 .نميلا قطانمو

 يعبسلا ناينبلا يف ةينامثلا كالمألاو نينامثلا لاوقألا سلجم رقم ناكو
 (هقفلإ ةليغم) اهكيق ًادبعم مضي ناينبلا كلذ ناكو (سيقلب مرحم) مساب روهشملا

 ةريبك ةعاق» اهنإ  ةيكريمألا ةيرثألا ةثعبلا سيئر لاق  ةعاق ىنبم ًاضيأ مضيو
 ىلع فقسلا ناكو . ةليوط فوفص ةينامث يف عقت تايانب اياقب اهيف لكشلا ةدقعم

 ةريثم ةلسلس ةعاقلا رادج ىف دجوتو . ا درهع اع اودع ةعاقلا بناوج

 ناباب ةعاقلل ناكو .ةشوقنم ةذفان 5 اهددع غلبي ةيعانطصالا ذفاونلا نم مامتهالل
 نيب م اقم « 0 يذ ريبك باب ىلإ يدؤي يناثلاو «دبعملا ىلإ يدؤي امهدحأ

 0700 باوبيألا تناكو . .ةيجراخ ةعاق ىلإ ىضفُيو نيريبك نيدومع

 ولا نم قئاقرب ةاطغم تاجيردلاو هلمكأب لخدملاو

 اياقب يه ةعاقلا لخاد ةليوط فوفص ةينامث يف عقت يتلا تايانبلا اياقب نإ
 >> /) لقألا ىلع صاخشأ ةرشعل اهنم فص لك «ماخرلا وأ رجحلا نم يسارك

 كالمألاو نينامثلا لاوقألا سلجم ةعاق ىهف ء«(88 - 6 اك )١١ وأ ٠ - 86١(.
 رايتخاو حيشرت تدهش يعلا ةعاقلا اهنأ دب الو .(نئبسأ) لا ةينامثلا ءاوذألا
 ام كلذ نع لئاوألا برعلا نوخرؤملا ءاملعلا انل ظفح دقو .أبس ةكلم سيقلب
 :هصن يلي ام وهو يريمحلا ناوشن هركذ

 ًاملحو ًايأر هلضفأو «نامزلا كلذ يف اهب عمُس ةأرما لقعأ سيقلب تناك»
 (لايقأ) عيمج كلذ فرع. قش ءاهيبأ ىلع ةروتكملا تاذ' ثناكؤ .اهلغو ًاريبدتو

 لهأو ريمح ءاسؤر ىلإ  اهوبأ - ثعب ةافولا هترضح املف .اهنع (نالهكو) ريمِح
 لاقف .[ةينامثلا كالمألا ءاوذألاو نونامثلا لاوقألا مهو] .مهنم ردقلاو يأرلا
 لهأ عدت «نعللا َتْيَبَأ :مهنم لجر لاقف . سيقلب مكيلع تفلختسا دق ينإ : مهل
 كنم هب يه يذلا ناكملاب تناك نإو ةأرمإ انيلع فلختستو كموق لضافأو كتيب

 لثم تيأر امف لضفلاو يأرلا لهأ ُتمَيَتَو لاجرلا ُثيأر دق ين :لاقف 53
 لآ نم اهمأ نأ :بوصألاو] . نجلا نم اهمأ نأ عم ءًاملعو ًاملحو ًايأر سيقلب

 .7ج ١١4 ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا )١(

 .؟ 57ص - سبيليف لدنيو - نميلا يف ةيرثألا أبس ةنيدم - سيقلب ةنيدم زونك (؟)
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 نبا وهو اهتيب لهأ نم اهريغ ىلإ هيدؤم يّنأ عم ءاهيف يبأر اولبقاف .[شئارلا

 وأ اهتقو يف امأ ءاهدعب نم رمألاب ىلوأ وهو «لقعو يأر هل مالغ وهو اهلاخ

 انعمس :اولاق .رفعي نب ورمع نب رساي :لاق ؟وه نمف :اولاق .اهتوم دعب
 كيلمتو رايتخا ىلع عامجإلا دقعنا كلذبو .2'”«انم رظنأو رصبأ تنأو ءانعطأو
 مرحم) مساب روهشملا ناينبلاب نينامثلا لاوقألا سلجم ةعاق يف اهيبأ دعب سيقلب
 .أبس ةمصاع برأم يف (سيقلب

 ىرنو 0 داقعنا يف ةيمهأ سيقلب ةدلاو بسنل ناك دقو
 ةياور ةاورلا دحأ جسن مث (نجلا نم سيقلب مأ) نإ ةلوقم عويش ىلإ ىدأ كلذ نأ

 (سيقلب مأ بسن) نأ حيحصلا امنيب ."؟”نجلا نم ل
 نم تناك دقف (شئارلا لآ) نم اهنأ وه اهكيلمت ىلع عامجإلا نولإ ىدأ يذلا

 سيقلب نكت ملو (شئارلا لآ نم كولملا) نوكي نأ شئارلا نمز ذنم ةماعلا دعاوقلا
 نب كلام نب ثراحلا نب رَحّس يذ ينب) نم اناك امنإو شئارلا لآ نم اهوبأو
 شئارلا لآ عم مهبسن يقتليو (رغصألا أبس نب رغصألا ريمح نب ددس نب ديز

 نب شئارلا نب رانملا يذ انبا راعذألا اذو سيقيرفإ) نإ ثيح رغصألا ريمح
 ءاوذألا نجا ضرتفا املف :ةرغصألا ايس ني نكصألا ريعج قب ىفيص نذ سيف

 ؛شقارلا الآ نم كلمتا ةوكي ذآ :ديري ذاك نسيفلي كيلمفو عيشرت ىلع لايثألا
 ركذلا فلاس مالكلا لايقألاو ءاوذألل دادهلا حرشيلإ كلملا سيقلب دلاو لاقف

 لآ نم) اهمأ نأ عم ءأملعو ًاملحو ًايأر سيقلب لثم لاجرلا يف سيل :هنأو

 نم اهريغ ىلإ هيدؤم يّنأ عم ءاهيف ييأر اولبقاف» :هلوق كلذ ىلع لديو (شئارلا
 رمألاب ىلوأ وهو «لقعو يأر هل مالغ وهو اهلاخ نبا وه (شئارلا لآ) اهتيب لهأ
 :لاق ؟وه نمف :اولاق .اهتوم دعب وأ اهتقو يف امإ  ربكي نيح يأ  اهدعب نم

 :اولاقف (شن هل لا ا
 .انعطأو انعم وأ انفو

 .الا/ ص - ناوشن ةديصق - ةعماجلا ةريسلا(١)

 نجلا نم ليبحرش نب حرش نب داهدهلا عاوز تنس لاك :هنأ ةيروطسألا ةياورلا كلت يف ءاج (؟)

 سيل قيضم ىلإ اهأجلأ دقو ةلازغ دراطي ًايثذ ىأرف «هتصاخ- نم ةعامج يف ديصلل جرخ نأ

 ىمر ٠ .ةلازغلا نع هدرطف بئذلا ىلع داهدهلا كلملا لمحف . صيحم الو صلخم هنع ةلازغلل

 هل رهظ نأ ىلإ اهرثإ يف راسف ةلازغلا ىلإ هرظن عبتي دادهلا كلملا يقبو .هلتقف ماهسلاب بئذلا
 هتنبا اهنأ ينجلا هربخأف .لمجأ الو اهنم نسحأ نوئارلا ري مل ةأرما هعمو نجلا كولم نم كلم
 تدلوف «برأم ةنيدم ىلإ اهعم فرصناف ءاهب هجّوز مث «بئذلا نم اهتصلخ يتلا ةلازغلا اهنأو

 .(76 -ا/4ص) هتديصق حرش يف ةياورلا كلت ناوشن لقن دقو . .4سيقلب هل
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 اهلاخ نبا اهدعب كلملا نوكي نأ ىلع قافتالاب اهكيلمت ىلع قافتالا نرتقاف

 نب دبع لإ نب ورمع نب رفعي نب ورمع نب قدصهي رساي) وهو ءورمع نب رساي
 . ''(شئارلا نب رانم يذ

 ءاوذألاو لاوقألا تغلبأ دادهلا حرشيلا كلملا اهوبأ تام امل سيقلب نكلو

 نم ام :مهعمجأب اولاقف . متئش عش م ْنَم اوكِلَمَف مكنود» ا

 ا اهل اودقعو ءاهوكلمف «كنم رمألا اذهب ىلوأ دحأ

 : ةعبابتلا أبس كولم ايجولونورك يف اهبيترتو سيقلب مكح ةدمو نمز ديدحت
 .لئاوألا برعلا نيخرؤملاو ءاملعلا قافتاب ةعبابتلا أبس كولم نم سيقلب نإ

 ةأرمأ تدب نإ ِنِقِي جب امس نم كلتْنحَو# : ةينآرقلا ةبآلا نع ريثك نبا ظفاحلا لاق

 هيلع ناك ام ركذت . . » ةيآلا هذه نإ * ٌةيِظَع ٌشْرَع اَطَو وْوَع لكم نم ْتييوُأَو ْمهُكَصِليَت

 دق كلُملا ناكو «ةميظعلا ةكلمملا نم نميلا دالب ىف نيجؤتملا ةعبابتلا أبس كولم
 و ؛مهيلع اهوكلمف :سهكلم ةيبا: ءمنهنم ةأرمآ ىلإ نفزلا كلذ ىف لآ
 .[ةياهنلاو ةيادبلا - ” //١75ص] 4. . سيقلب

 نيخرؤملاو ءاملعلا قافتاب نيذلا (ةعبابتلا أبس كولم) نم يه سيقلب ةكلملاف
 هنأو (شاير يذ) شئارلا كلملا لوألا مرصع ىف كراجلا لوأ ناك ًاضيأ لئاوألا

 كلملا ىلإ (شاير يذ) شئارلا دعب كولملا عباتت مث : (ىسوم ىبنلا نمز يف ناك)

 وهو ليبحرش نب داهدهلا كّلَم مث ثا :نودلخ نبا لاق .«سمش بر) سمش دبع

 ناميلس كلّم يف اوماقأو . . سيقلب هتنبا هدعي تكلَمو ءأرشع وأ اتس حرشيلإ وذ

 . .معنلا رشانب فرعيو ورمع نب رساي مهكلمب ماق مث ءةنس نيرشعو عير هنباو

 + فيجب يره ني صاب ىلإ مقلب ادب نام ممل كلت نأ : يبلكلا نبا لاقو
 .[نودلخ نبا خيرات - ” /ها/ صر

 (شاير يذ) شئارلا نمزل لئاوألا نيخرؤملاو ءاملعلا ديدحت نم نيبتيو

 يبنلل اهترصاعمب سيقلب نمز مهديدحتو مالسلا هيلع ىسوم يبنلل هترصاعمب
 شئارلا نم ةعبابتلا أبس كولم نمز نإ ءاهدعب مكح ورمع نب رساي نأبو ناميلس
 ١١7١ ةنس يلاوح نم ةرتفلا وه سيقلب دعب مكح يذلا رساي ىلإ (شاير يذ)
 .م.ق رشاعلا نرقلا رخاوأ ىلإ .م.ق

 نرقلاب (.م.قو ٠١ 955 /يئبسلا مي يقلل 35 ةرعفلا ىف ذ مكح دقو 0

 .لئاوألا برعلا نيخرؤملاو ءاملعلا نئاطس نكذ امك .م.ق رشاعلا



 تح أبس ةعبابتل يناثلا رصعلا ةراضحو كولم : عباسلا لصفلا 255

 لوألا نيرصعلا يف ةعبابتلا أبس كولمل حيحصلا نمزلا عم كلذ قفتيو
 ةيخيراتلا رداصملاو قئاثولاو شرقنلا نم مهبيترت انيصقتسا نيذلاو ىناثلاو

 : يلي امك كلذو رشع عباسلا وه مهنيب سيقلب بيترتو ءأكلم 18 مهددعو

 رسايو سيقلب ىلإ شئارلا نم ةعبابتلا أبس كولم ايجولونورك
 (.م.ق١91-١197 /يئبس#»١1١-1) ظ

 | تصوم | م تصمم |
 ضيم لسن سي رتشأ ٠١ | ضايض ذليل ١ ١

 هس
 ذنم ةعبابتلا أبس كولم نيب رشع عباسلا وه سيقلب بيترت نأ كلذ نم نيبتيو

 دعب مكح يذلا رفعي نب ورمع نب قدصهُي رساي اهيليو شاير يذ ناراب شئارلا
 .رشع نماثلا وهو ناميلس ةرصاعم سيقلب

 نرقلاب (.م.ق 475 )457  ةرتفلا-يف وهف أبس ةكلم سبيقلب نمز امأ
 : ىلي ام ىلإ ادانتسا . م . ق رشاعلا

 .ناميلس كلملا ّيبنلا ترصاع سيقلب نأب نيخرؤملاو ءاملعلا عامجإ -أ
 دقو .م.ق رشاعلا نرقلا يف نيطسلفب مكح ناميلس نأ ىلع تاساردلا تلد دقو
 يف ءاجو 2” 6.م.ق 977 - )943١1 ةرتفلاب ناميلس دهع (يتاكسوم ونينابس) ددح
 ةنس معبحر هنبا مكح مث .م.ق 475: ةنس ىلإ مكح هنأب نيسرادلل ديدحت قدأ

 ١. 5 ص - يعييبرلا لضاف - شرعلاو ناطيشلا 220(
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 كلذ يف ناك سيقلب دهع نأ ىلع كلذ لديو .م.ق 475 ةنس ةياهن ىلإ ةدحاو

 .م.ق رشاعلا نرقلا نم يناثلا فصنلا

 ةدم نع ليلكإلاب رعش يف ءاجو .ةنس 77 يه سيقلب مكح ةدم نإ - ب

 : ىلاتلا تيبلا اهمكح

 ديدلش سأبوةوق يلوأب فاك ويعكس سستلاب يتكلم

 نيذلا كولملا ةفرعم مدع ىلإ كلذ دوعيو .«ًاماع نيعست» ًاضيأ ىوريو

 ىلإ مهمكح ةدم ضععبلا فاضأف «مهترهش مدعل (سيقيرفإ نب رمش) دعب اومكح

 اومكح مهنأو كولملا كئلوأ ةفرعم شوقنلا انل تحاتأ دقو «سيقلب مكح ةدم

 /يئبسلا ميوقتلل 5517 -570) ةرتفلا يف (سيقيرفإ نب نادمع نب رّمش) دعب

 نودلخ نبأ خيرات يف ءاج ام باوص ىلع كلذ لديو .(.م.ق نال

 جورم يفو .(ةنس نيرشعو ًاعبرأ) هنباو ناميلس دهع يف تمكح سيقلب نأب

 ةنس مث ناميلس تام نأ ىلإ تكلم اهنأ ةعماجلا ةريسلا يفو (ةنس 77) بهذلا

 كلذ لمجم نم نيبتي .م.ق 53 ةنس تاع نافيلس نأ امنو «هتافو دعب ةدحاو

 سمخ قدصهُي رساي اهدعب مكح مث .م.ق 974 45457 ةنس نم تمكح اهنأ

 يناثلا فصنلاب رساي دهع مث سيقلب دهع ناكف (.م.ق )971  9٠١ ةنس ةرشع

 .م.ق رشاعلا نرقلا نم

 بقلب ةاروتلا يف اهركذ ءاجو ميركلا نآرقلا يف أبس ةكلم ركذ ءاج دقل

 يوذو نيسرادلا نيب لدجلا راثأ امم ءيصخشلا اهمسا ركذ نود (أبس ةكلم)

 ةكلم مسا لوح ريثأو راث يذلا لدجلا ولخي الو ءأبس ةكلم مسا لوح مامتهالا
 ىلع كيكشتلا اياون ةبلغ نم ضعبلا دنع ولخي ال امك «ةفرعملا ىف ةبغر نم أبس

 . ةفرعملا ةدارإ

 لئاوألا نوخرؤملاو ءاملعلا هركذ امب ققحتت أبس ةكلم مساب ةفرعملا نإ

 ىتحو مالسإلا لبق ام ذنم لايجألا ربع رتاوتملا مسالا وهو سيقلب اهمسا نأ وهو

 «سبوه رمقلا نومسي اوناك» :ةمكحلا رئارس يف ينادمهلا لاق هنأ الإ .مويلا

 اولاق مهنأك ةقملب سيقلب اومس كلذلو هيما ايزي حرار ةوقمالا هرححار

 نيب قيفوتلا لواح كلذ ينادمهلا هنع لقن يذلاو  ينادمهلا نأ ودبيو' «ةرهز

 .47”ص - ينادمهلا  ةمكحلا رئارس(١)
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 دبعمو سيقلب مرحم يف دنسملا تاباتكو شوقن نيبو (سيقلب) رتاوتملا اهمسا
 ريثك يهتنيو (هقملإ) مسأ شوقنلا ركذت ثيح سيقلب شرع مساب روهشملا ناراب
 ةملكو (هقملإ) هلإلا مسا وه امنيب سيقلب مسإ هنأب نظلا عقوف (هقملإب) ةملكب اهنم

 ليلكإلاب هتافلؤم رئاس يف سيقلب ركذ دق ينادمهلا نإ مث .(هقملاب) ينعت (هقملإب)

 ءاملعلا رئاس عم قفتي وهف سيقلب اهمسا نأب ةغمادلا حرشو ةريزجلا ةفصو
 رصع يف سيقلب تكلم : ينادمهلا لاقو .سيقلب أبس ةكلم مسا نأب نيخرؤملاو

 هلراف هلا[ بهو ا : ليلكإلاب 5 ينب) جاخلا كلاوو ا

 هر دلل 00

 ناسنإلا ةسارد ةثعب اهيلع ترقع ىتلا نشوقنلا دحأب دكاتي سيقلب مسإ نإ

 دقف -ه198217 ةنس - عنمت يفو «سيقلب مرحم يف بيقنتلاب تماق يتلا ةيكريمألا
 ام «ةيرثألا يبست ةئيداند:» 0 ااا

 ا ا و ل ا ل م ' :يلي

 كلما كارلا ةكلملا كلت سفنلا يف هثعبت يذلا يملاعلا ءارغإلا هيلإ ًافاضم انلامآ
 ويل افلضرأ لق اتايرتش داك امم دعبأ ثورق ةدع ىلإ انتلمح دق ناميلس

 ىلإ دوعي سيقلب مسإ هيف يذلا شقنلا نمز نأ ةيكريمألا ةثعبلا تربتعا دقل
 ناو يقدلا يدخل كلذ نيا تءاضاو كرش ا وا ولا

 ىلإ هور قلبا كر ناب روهشملا داري دعما يحصل 5 1 شوقتلاو

 رشاعلا نرقلا ىلإ اهنم ريثكلا نمز دوعي يتلاو اهريغو عقاوملا كلتب اهيلع روثعملا
 ل ا

 لماكتتو دا ل ا ند

 يي ا ا

 .585ص - ينادمهلا  ةغمادلا حرش )١(
 .١ج 5”ص ىب ىنادمهلا  ليلكإلا ()

 .١٠هص  سيليف لدنيو - ةيرثألا أبس ةئيدم فاشتكا ةصق ('*)
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 كلملا مسا اهئم ءمسالل بيكرتلاو نيوكتلا سفنب رصعلا كلذ يف ءامسألا
 :ليلكإلا يف ينادمهلا لاق -(سيمل) ةريمألا مساو (رائملا يذ نب سيقيرفإ)

 نم دنسم شقن يف ءاجو .(رانملا يذ نب سيقيرفإ مأ :فون تنب ىربكلا سيمل)

 نم دئسم شقن يف ءاجو ٠2(سيمل نصح) وأ «سيمل ةعلق» مسا سيقلب مرحم
 /سيمعو / سيمر : يلي امك هصنو (سيمع) 8 (سيمر) نيليقلا مسأ علا عقوم

 - سمشلا ةهلآلا (دبعم) تيب اوديش - /عيمسو /قربو /عثي /مهينبو /لإ حرذو
 0 تان نسش

 نقلب :نميقيزفا كسا تيكرت ثاؤذ ةكسسلا ةيتافعلا ةامسألا فاتن

 ءامسأ نم سيإ ناكو (سيإ) ىلإ ةفاضم اهنأ اهعمجيو .سيمع . سيمر .سيمل

 (سيإ) اهيناث نيتملك نم بكرم اهتم مسا لكف .(سمشلا هلإلا /سمشلا هلإ)

 .(سيمع .سيمر .سيقلب .سيمل .سيقنيف . سيقيرفإ) :ًادحاو ًامسا لعجف
 يف يدابازوريفلا لاق .(سيإ) و (قلب) امه نيتملك نم بكرم سيقلب مسإف

 يف ةراجح مساو ءماخرلا ىنعميو «ضايبلا ىنعمب :قلب» :طيحملا سوماقلا

 . "”«ةرمحلا ةدش  ءابلا رسكب - قلبو .جاجزلاك اهءارو ام ءيضت نميلا

 ضايبلاو ةرمحلا ةدش) ىتعمب سيقلب مسإ نأ كلذ لمجم نم نيبتيو

 لامجلا تاذ) وأ (يسمشلا لامجلا تاذ) ىنعمب وأ (سمشلا هلإ نم حونمملا

 . قيرع ينامي يئبس مسا سيقلب مسإف .(يهلإلا

 ةدرفملاب سيقلب مسإ طبر دق (تاو يرمجتنوم) قرشتسملا نأ ًاريخأ ركذنو

 ىناملألا قرشتسملا كلذ ىنبتو .(ةقشاع ةاتف) هانعمو (©41:آ41615) ةينانويلا

 نإ :اولاقف (وف يداراك) يسنرفلا ملاعلاو (فودنلوأ) قرشتسملاو (شور فاتسغ)
 بهذ امنيب .ةقيشع ينعيو (741آ41619) ةينانويلا ةدرفملا لباقي سيقلب مسإ
 ىنعمب (سيك) و (لب) يتملكل جمد سيقلب مسإ نأ (يمارد) يسنرفلا ملاعلا
 . "”زنكلا ةبحاص يأ سيكلا ةبحاص

 ةيئبسلا شوقنلاو ءامسألا ىلإ نوقرشتسملا ءاملعلا كئلوأ هبنتيو ثحبي ملو

 . نسيتيرفإ اهتفوأسيقلب مسألا ةييكرتلا شفتي ءامسأ دوجو ىلع لدت ثيح
 سمشلا هلإ مسا ىلإ ةفاضم ًاعيمج اهنأ ىلع لدي امي . سيمع . سيمر .سيمل

 .يلاهك ١ شقنلا - ينايرألا رهطم  تاقيلعتو ةيدئسم شوقن )١(

 .؟ /24ص - نيدلا فرش دمحأ - يفاقثلا نميلا خيرات (؟)

 .57ص - ىتم دايز  زاغلألا ةأرما - سيقلب (')
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 ةملكو سيقلب مسإ نيب كيرلا ضاوو مدعو 1 رقم كلل ىلع رخو ارحب

 مسإ ىنعم نع نيقرشتسملا ءاملعلا كئلوأ ءارآ نكلو .اهريغ وأ ةينانويلا ةقشاع

 كلذ ركذ امك سيقلب وه أبس ةكلم مسا نأب مهتفرعمو مهلوبق ىلع لدت سيقلب
 سيل اهمسا نأ ىلع ليلد دجوي ال املاطو «لئاوألا برعلا نوخرؤملاو ءاملعلا

 مسإب ةيكريمألا ةثعبلا هيلع ترثع يذلا شقنلا هدكؤيو حيحص مسالا نإف «سيقلب

 حرجملا يسمشلا لامجلا تاذ ينعيو ؛كيلت يئبس ينامي يبرع مسا وهو 6 نينيقلد

 :(نيضتشلا هلآلا /ىسمتشلا هلإ) شا موق

 : سيقلب شرعو رصقو أبس ةمصاع أبن
 .م.ق رشاعلا نرقلا طساوأ يف أبس كولم شرع ةدس سيقلب تمئست دقل

 سيقلبل ناكو ءأبس روصق لثم الو ءأبس ةمصاعو ضرأ لثم ايندلا يف نكي ملو
 .نيقيلا أبنلا كلذ نع يلي اميفو .ميظع شرعو رصق أبس ةكلم

 هيما 0 3 م لا قه نيرا لا د سمك لرصا رمط كب 0 0 ا
 6 0 مم 04 َّ 0 2 وه 5 هدم 7 5 0 .

 1 0-5 ل دينو 4 58 نمسا 0 2 - ري 2 0 0 ١ 5 5 9 كة و أ ا --يص 5 / 0 ادع عر 3 3 سل ل رم " داع 1 00 00 0 ري 2 9 0-1 1 5 ك
 ما قا سيضم # رإ 8 ل 5 5 0
 ملا 0 86 3 لماع“ 0 0 ا 0 - 1
 1 ا يي ' دبر 2 ا يسم اح تحل
 5 . نو 0 ميال

 ءامدق ًاضيأ اهددح يتلا - ةيبرعلا ةريزجلا بونج - نميلا يه أبس ضرأ نإ
 يأ ءأبس ةئيدم تر برأم ةنيدم اهتمصاع مسا نار انيك نو ايحان نانويلا

 ابنت: ىف دجوي ناك *ىتاثويلا نمديتم ثاغأ لاق : نالسرأ ييكش» لاق ايفضاغ
 نابللا هيف دجوي ةريهشلا .كالوصعيسلا: نيو: .نانمتالل ةداعسلا 'كتلجي يق لك
 نم مهباوبأو «ةضفلاو بهذلاب 50000 :لاق نأ ىلإ . .ةفرقلاو ّرملاو

 (اهجراخ هبشي اهنطابو رهاوجلاب ةئيزم جاعلا

 .مم ربوتكأ - 7/١١ ددعلا  ةمكحلا ةلجم  نودلخ نبا ىلع نالسرإ بيكش تاقيلعت(١)
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 ةيبرعلا دالب نإ : ىنانويلا ستودوريه لاق» : هنأ ىسيسرت ناندع .د ركذو

 نابللاو ّرملا جتنت يعلا ةديحولا دالبلا اهنأو «بويطلاو رطعلاب حوفت ةديعسلا
 ءاخرو ةورث دالب ىه أبس دالب نأ :ىنانويلا سونيتسنرأ لاقو .ةفرقلاو ايصاقألاو

 اهب نوعتمتيو ةيرحلا نوبحي اهلهأ نأو «بويطلاو نابللا نطوم اهنأو «نيبيجع
 0 . ضرألا لهأ ىنغأ مهنإ : سديس رثاغأ لاقو . عتمتلا لك

 فوقس «ةبيجع ةنيدم تناك برأم نإ :نوبارتسا نع ناديز يجرج لقنو»
 ةنيمثلا ةينآلا نم اهيفو «ةميركلا ةراجحلاو جاعلاو بهذلاب ةحفصم اهتينبأ
 .لوقعلا رهبي ام ةفرخزملا

 .رهن اهطسو يف يرجي ناك برأم نإ :نيخرؤملا ضعب لاقو

 ضرأ نأ ميدقلا خيراتلا باحصأ ركذ» :بهذلا جورم يف يدوعسملا لاقو
 ًاناطيغو ًانانج اهرثكأو اهقدغأو اهارثأو «نميلا ضرأ بصخأ نم تناك أبس

 ءاملل بكاسمو «فوفصم رجشو «ءميقم رسجو «نسح ناينب عم ًاجورم اهحسفأو
 يتأت أبس ضرأ ىلإ دري ام رثكأ يه يتلا هايملا تناكو  .ةقرفتم راهنأو ةفئاكتم

 «بصخلا ةياهن يفو «ههفرأو شيع بيطأ ىف اهلهأ ناكو «- برأم دس نم
 يف مهدالب تناكو «ةكلمملا ةياهنو «ةكوشلا ةوقو «ءاملا قفدتو ؛ءاوهلا بيطو
 جات اوناكو ءراصعألا نم هللا ءاش ام كلذ ىلع اوثكمف . .الثم ضرألا
 مهنم نيذلا ةعبابتلا أبس كولم روصع يف ةيسيئر ةفصب كلذ ناكو ..©72«ضرألا
 أبس كولم نم .م.ق سماخلا نرقلا ىتح اهدعب اومكح نيذلا مث سيقلب تناك

 . ضرألا جات اوناك نيذلا ةعبابتلا
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 ام وهو ةعبابتلا ابس كولم رقمو ًابس ةمصاع يه برأم ةنيدم تناك دقل
 اهيف ءاجو «ناراب دبعمو سيقلب مرحم يف اهيلع روثعملا دنسملا شوقن هب قطنت
 يف برأم تناكو .ةنيدم :رجه ىنعمو (برأم /نرجه) ظفلب برأم ةنيدم مسأ

 : برأم ملاعم نم ناكو .ضرألا يف ةنيدم مظعأ روصعلا كلتو سيقلب دهع

 دهعم ءاملع تابيقنت تتبثأ دقو : سيقلب شرع مساب روهشملا ناينبلا ١
 لشم اذوب ناك سيقلب شرع مساب روهشملا يئبسلا ناينبلا نأ يناملألا راثآلا
 خرؤن انك» : هللا دبع دمحم فسوي .د لاق كلذ نعو .م.ق نيماعلا نرقلا علطم

 )١( 4ص - يسيسرت ناندع .د  برعلا ةراضحو نميلا ١.

 ددعلا  ةمكحلا ةلجم  نودلخ نبا ىلع نالسرإ بيكش تاقيلعت (؟) ١١/”  ربوتكأ 194٠م.
 .اج 8١ص يدوعسملا - بهذلا جورم ةرهإ
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 نم يناثلا فصنلا لبق ام ىلإ عجرت ال ةرتفب سيقلب شرعب روهشملا نارب دبعمل

 ىلإ عجرت ريثكب مدقأ ةرتف مامأ انعضت تافشتكملا هذه نكلو .م.ق لوألا فلألا
 شرعب روهشملا يئبسلا ناينبلا نأ كلذ نم نيبتيو 1.م.ق رشاعلا نرقلا علطم
 تماق امبرو .م.ق رشاعلا نرقلا طساوأب سيقلب دهع يف ًادوجوم ناك سيقلب

 ءاهشرعو اهرصق سيل هنكلو «لايجألا ةركاذ يف اهمساب نرتقاف هميخفتب سيقلب
 دهع يف سمشلل ًادبعم ناك هنأ نظلا بلاغو «ةديدع تآشنم هيف ًادبعم ناك امنإو
 لصتت يتلا موسرلاو شوقنلا هنم تيحّمو «هقملل ًادبعم دعب اميف داع مث «سيقلب
 . سمشلا ةدابعب

 دبعم) اهنم ينابم ةدع مضي ناكو :سيقلب مرحم مساب روهشملا ناينبلا  ؟
 اهيفو (نينامثلا لاوقألا سلجم) ةعاق اهنأ نييبت فلس يتلا ةعاقلا ىنبم اهنمو (ماوأ
 يف هركذ هللا دّلخ يذلا يوروشلا عامتجالا عقو اهيف مث . سيقلب كيلمت مت
 . ميركلا نآرقلا

 مرحم مساب روهشملا ناينبلاو سيقلب شرع مساب روهشملا ناينبلا عقيو
 .برأم ةنيدمل ةيبونجلا ةفضلا ىهو «ةنذ يداول ةيبونجلا ةفضلا يف سيقلب
 .ةنذ يداول ةيقرشلا ةيلامشلا ةفضلا يف ةيساسأ ةفصب عقت برأم ةنيدم تناكو

 وه ميظع يداو برأم يف لازي امو ناك دقل :(ةنذ يداو) برأم رهن - “
 ناك ثيح قلب لبج قيضم ىلإ ةريثك نايدو نم لويسلا هيلإ قفدتت تناك ةنذ يداو

 ضرأ ىلإ دسلا تاللفمو قيراخم نم هايملا قفدتت مث «ميظعلا برأم دس
 نم ىتأي ًامولعم ًارادقم لسرم رهن»  يدوعسملا ركذ امك  اهنم ناكو .نيتنجلا
 يرجي ناك ترام نإ نيحروملا نفع لاق» هنأ ركذ فلس ةثو «ترام دس
 .ةنذ يداو رهن وهو ."«رهن اهطسو

 زاثألا نيعم ةتعب تانشت كحتار:تكنشك دقو : ميظعلا برأم دس - ؛
 ذنم دسلا دوجو مدقألا ميظعلا برأم دس تآشنم يف ةنذ يداو يف يناملألا
 نلإ اهتمز ةوعب ةيئام تاشتم نع ةكعبلا تفك ثيح هاليملا لبق :ثلاثلافلأآلا
 نإ» : كلذ نع (نامبيش سوالك) يناملألا ثحابلا ركذيو .م.ق ٠٠٠١ ماع
 طساوأب يئاملا نازخلا 0 تخحرأ 77. 4111 رئنجاف لب نمارشابا ردلا
 .2 ةهنم يناثلا فصنلاب لقآلا ىلع وأ .م.ق فيلاعلا نملالا

 .م1988 وينوي - نطولا ةلجم - هللا دبع دمحم فسوي - ةيناملألا ةثعبلل ةيرثألا تافشتكملا )١(
 .55ص - نامبيش سوالك  ةيبرعلا ةريزجلا بونج يف ةميدقلا كلامملا ()
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 ةيئبسلا ةيثئاملا تاشنملا نم نيتنثا ةساردو فشكب ةيناملألا ةثعبلا تماق امك

 عوقوو . .م.ق رشاعلا نرقلا علطم نم امهدوجو تتبث تعتاو ؛هترام "دست ةبمفلا

 . 00: م. ق نماثلا نرقلا يف امهل نيسحت

 : يلي ام برأم دس نأشب لئاوألا برعلا نوخرؤملا ءاملعلا ركذ دقو

 لويس هيلإ قاس هنأو «بجشي نب سمش دبع أبس ءانب نم» دسلا نإ -أ
 . سمش دبع أبس نب ربكألا ريمح هئبا هّمتأف .همامتإ لبق تامو ءأيداو نيعبس
 لعجو خسرف يف ًاخسرف هلعج هنأو يدوعسملا هلاق امك داع نب نامقل هانب : ليفو

 فلألاب مدقألا يئبسلا نمزلا يف كولملا كئلوأ ناكو . “'؟ًاقارخم نيثالث هل
 . هيف ًادوجوم ناك دسلا نأ تابيقنتلا ت تعبنا ئذلا .م.ق يناثلا فلأآلاو ثلاثلا

 مهتلودو ريمح .نم ةعبابتلا كولملا نع ربخلا» يف نودلخ نبا لاقو - ب

 .- رغصألا أبس نب رغصألا ريمح ينب نم ةعبابتلا أبس كولم مهو  «نميلاب
 مهكولم نم ةكلم سيقلب هتبرض ءدسلا برأمب ناكو» :نودلخ نبا لاق

 هيف تكرتو راطمألاو نويعلا هايم هب تنقحف ءراقلاو رخصلاب نيلبج نيب ام ًادس

 لاق .مرعلا ىمسُي يذلا وهو «مهيقس يف هيلإ نوجاتحي ام ردق ىلع ًاقورخ
 : يدعجلا

 اقرحلا هةليعس نود نيم نوكبي .ذإ ترام نيرضاحتلا ايس نم

 ىشعألا لاق ءرّيْمِج وه دسلا ىنب يذلا نإ لاقيو

 مرعلا هييساسع ىسغق برأسمو ةرسأو يستؤملل كاذيفف

 مر مسهل هيمار نحس انجاذإ: ةييتجس وسل ءاشب مايخو
 مدقألا رصعلا كولم نم رغصألا أبس نب رغصألا ريمح وه اذه ريمحو

 دب الو (.م.ق )١5١ - 0”١77 .م.ق رشع عبارلا نرقلا يف أبس ةعبابتل لوآلاو

 تماق مث . ميظعلا برأم دس تآشنمل ديدجتت لامعأ لوأب همايق وه ربخلا لصأ نأ

 رشاعلا نرقلا طساوأب اهدهع ا ل ل ا

 ةيناملألا ةيرثألا ةثعبلا ةساردو تابيقنت تتبثأ دقو ( ٠ م.ق 7 .م.ق

 نم كلذ يلت ام يف مث .م.ق رشاعلا نرقلا كلذ يف برأم دس ةمظعو دوجو

 .ةعبابتلا أبس كولم دوهع

 .مم4 ل يناملألا ل 001(
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 - ميدقلا خيراتلا باحصأ نع يدوعسملا اهفصو امك - برأم ضرأ تناكو

 هايملل بكاسمو ةقرفتم راهنأو (ميقم رسجو «فوفصم رجشو (نسح نايئب تاذ»

 رسج) ميظع رسج (ةنذ يداو) برأم دس رهن يتفض نيب طبري ناكف ؟"1ةفئاكتم

 سيقلب شرعب روهشملا ناينبلاو سيقلب مرحم ثيح - ةيبونجلا ةفضلا نم يدؤي (ميقم
 لا ا ا ا ا

 نكسم يه برأم» :ينادمهلا لاق : سيقلب شرعو رصقو برأم ةنيدم -

 ةيعلس ريصت تراس ناك هع بئاجعلا ةريثك يهو 0 5

 : نَدَج يذ نب ةمقلع لاق . . نيحْلَس سيقلب رصق ىمسيو . .بيشقلاو ءرجهلاو

 بيري يذلا نامزلا بير ةاتنضودف ةنيجحلتس ربصيقو

 :نجلا ال نونيبو نيحلس اونب سانلا نأ ركذي ةمقلع لاقو

 انايبأ نسانلا سي ةرديبدعب م١ رئاالو نيغال نيحاحدعبا

 ًائيح برأم نكست - ةعبابتلا . كولملا تناك :يرسقلا دلاخ نب دمحم لاقو
 ةونوكي اهنيسو :ةاميكي تالقملا ىلإ اوجردج رلغلا اودارأ اذإو: «ءاعتح اديحو
 نادمع يف ِبّوَذُملا ىلإ هنم اوجرخ مهتولخ تناح اذإف نيحلس رصق يف برأمب

 : عَبت دعسأ لاقو .. نادير يف رافظب نونوكي ًانيحو . برأم

 "ةرمحألا بهذلا اهمقس ىفو ماحرلاب تقطندق برامو

 :ينانويلا سديس رثاغأ لاق ثيح ةميدقلا ةينانويلا رداصملا هدكؤت ام وهو

 رهوجلاب ةنيزم جاعلا نم مهباوبأو ةضفلاو بهذلاب عملت أبس تويب مئاعد نإ)
 اهتينبأ فوقس ةبيجع ةنيدم برأم تناك :نوبارتسا لاقو .اهجراخ هبشي اهنطابو

 .لوقعلا رهبي ام ةفرخزملا ةنيمثلا يناوألا نم اهيفو ةضفلاو بهذلاب ةحفصم
 باوبأ نأ :- ةينامورلاو ةينانويلا رداصملا نع القن  (ةيديبولكيسنألا) يف ءاجو
 ةضفلاو بهذلاب ةهومم تناك اهتدمعأو اهفوقسو اهناردجو أبس لزانمو روصق

 7 ةييركلا ةناهشلا ةعضوف

 نييك كالا تع كر ير ا ا
 نم مهنأل ريمح كولم مساب ناوشن مهركذي نيذلا ةعبابتلا أبس كولم نم اهريغو

 9 :مولعلا سمش يف ناوشن لاق ء«رغصألا أبس نب رغصألا ريمح ينب

 اج 8١ص يدوعسملا  بهذلا جورم 000

 .؟دجح 4*2 مص ينادمهلا نسحلا ب ليلكإلا عه

 .م145* ريبوتكأ - * 11 ددنلا  ةمكضلا ةلئيبا 9
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 هيف ناك أبس ةكلم سيقلب هتنب رصق اهب ريمح كولمل تناك «برأمب كلملا ةبترم
 :ندَج يذ نب ةمقلع لاق . لمنلا ةروس يف ىلاعت هللا هركذ يذلا اهشرع

 ريع ىف ةالملا ناك ماسأ ."اههماتيأاو نحهحات يت لتانم

 ””رمحأ بهذ نماهشرعو اهناينبو سيقلبب لأساو

 ةعبابتلا كولملا ناكو 1 .نيحلس سيقلب رصق مسأ.. 0( : ينادمهلا لاقو

 نئنسلا شوققن هلذكؤت ام وهو .«نيحلس رصق يف نوئكسي برامي :نونوكي امئيح

 : اهنم نيبتيو .برامب نآراب دبعمو سيقلب مرحم يف اهيلع روثعملا

 يف مث سيقلب دهع لبق ام ذنم ةعبابتلا أبس كولم رصق ناك نيِحْلَس رصق نأ

 دهع نم دنسم شقن ىف نيحلس رصق ركذ ءاج دقف ءاهدعب كولملا دوهعو اهدهع

 715) ةرتفلا يف مكح يذلا (حرذ يلع رمذ نب نادير يذو أبس كلم نيب لإ برك)

 مث "”«نيحلس /تيب /ميفولو» ظفلب (.م.ق 980 /نتيبللا هيرفلا 38
 0 ةرتفلا يف مكح يذلا (حرذ يلع رمذ نب مقاهي) دهع نم دنسم شقن يف

 شقن يف كلذكو «نيحلس رصق يأ [ 0«نيحلس /تيب» ظفلب (يئبسلا مي يوقتلل

 دارعلا ىلإ ريما ضقت ةزهر .( ترد لم ردد نإ اه كلج دارو بوك اندر هيع نع
 نيحلس رصق يف يئبسلا شرعلا ةدس ىلإ لوصولل بركاشن كلملا هضاخ يذلا

 48٠ - يعبسلا ميوقتلل 75١ -749) ةرتفلا يف بركاشن مكح دقو '”«برأمب
 دهع ىلإ ةيسيئر ةديقعك ترمتسا يتلا سمشلا ةدابع سسؤم وهو (.م.ق

 .م.ق رشاعلا نرقلا كلذب (.م.ق 475 )457  سيقلب ةكلملا

 ةعبابتلا أبس كولمل رقمك دنسملا شوقن يف نيحلس رصق ركذ رمتسا دقو -

 ةدع مَدَق معنهي رساي كلملا نأ ركذي شقن وهو (معنهُي رساي) كلملا شقن اهنمو

 /نادير نتيب /نم 0 00 هقملإ هلإلل ادمح دبعملا ىلإ ةيبهذ ليثامت

 ل ةئيدم ىلإ رافظ. ةنيدمب ب نادير رصق نم لوصولاو مودقلا

 ماعب خرؤم شقن هلو « يئبسلا ميوقتلل 6١" ةنس يلاوح كلذو : ني

 وه نيحلس رصقاا : شقنلا ىلع هقيلعت يف ينايرألا رهطم لاقو .ميوقتلل 8

 .)ج 4١5 ص - يريمحلا ناوشن  مولعلا سمش )١(

 .يفاقثلا نميلا خيرات - 44 مقر شقنلا (2)

 . ماج 144 - سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن (1)

 .ماج 059 مقر شقنلا - ١٠ص ينايرألا رهطم - نميلا خيرات يف (4)

 1 يلاهك ١4 مقر شقنلا  ينايرألا رهطم - تاقيلعتو ةيدئسم شوقن (5)
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 ءانف اهعمجي روصق ةمجأ ناك لب ًادحاو ًارصق نكي ملو برأم يف مكحلا ةذس
 ,؟026دحاو

 كدي انيس ةنيماع نيراو كتزفو هانللا هضم تتيح كاك لاقو
 ةفضلا ىلع مويلا ةريغصلا برأم ةيرق فنتكت يتلا ةرشتنملا راثآلاو بئارخلا
 لتلا نأ حجريو .اهربكو ةميدقلا ةنيدملا لالج ىلع (ةّنْذأ) يداو نم ىرسيلا
 هركذ يذلا نيحْلَس رصق ناكم وه مويلا ةريغصلا برأم ةيرق هيلع عقت يذلا
 هسفن مسالاب هركذ درو يذلاو ماع فلأ لبق ينادْمَهلا دمحأ نب نسحلا ةمالعلا

 .©0«ةميدقلا ةينميلا شوقنلا يف

 ءاملق نس وتعو ت'قادش :كاذملا ءاني ني [يلكألا نق :نتادميولا ركدةدكو
 اره نميلا يف عدي مل# كلملا نأو. «برآمب ةكلمملا رصقل - سيقلب لبق كولملا
 نم عمجف «كلذ عمجي قافآلا ىلإ لسرأو ءًاقيقع الو اعزج الو ًارهوج الو

 رصقلا هب ىنبف «ءصاصرلاو ساحنلاو نيصرخلاو ةضفلاو بهذلا نم ايندلا رهاوج
 ريغو ضيبأو رمحأ ًاجاجز هضرأ لعجو .رهوجلا كلذ عيمجب هعّصرو هفرخزو
 نكي مل أرصق ناكف ءّدسلا ءام اهيلإ ضافأ ًابارسأ اهتحت لعجو «ناولألا نم كلذ
 00 : ُنوُنَْبو ُناَدْمٌغو ُنيِحْلَس» :ماشه نبا لاق كلذكو .©«هلثم ايندلا يف

 - نيِحْلَس رصق  ميظعلا رصقلا كلذف .؟*”«اهلثم سانلا يف نكي ملو «نميلا
 ل ءأبس ةكلم سيقلب رصقا» :يريمحلا ناوشن ًاضيأ ركذ امك

 : نَدَج يذ نب ةمقلع لاق : لمتلا ةرويس ىف قلاعتادللا ةركذ

 (رمحأ بهذ نماهشرعو (نيتايبنو شيفلجو لأشاو
 نم ناكو «هيلع سلجت تناك يذلا اهكلم ريرس وه اهشرع» :ناوشن لاقو

 عّبُت لاق» :ليلكإلا يف ءاجو .““”4ؤلؤللاو دجربزلاو توقايلاب صصفم بهذ
 :لعبتا

 ديدش سأبوةوق يلوأب ًاماع (نيرشع) سيقلب مهتكلم
 ديرفورهوجبهتللك ًاعابنونامث ٌعجرشاهشرع

 .177ص - يلاهك ١5 مقر شقنلا  ينايرألا رهطم - تاقيلعتو ةيدنسم شوقن )١(
 .١ج ؟7١؟ص - ةينميلا ةعوسوملا (9)

 .8ج 187ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا ()
 .١ج 77ص - ماشه نبا  ةيوبنلا ةريسلا (:)
 .87ص - يريمحلا ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا (0)
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 يي ةمايشبا ريعلاببو: -تزوسقاتيو هيتديتت دفق ٌرَدنَحَو

 هيلع سلجت يذلا اهتكلمم ريرس وه سيقلب شرع» :ريثك نبا ظفاحلا لاقو
 ناكو ءاهتكلمم ريرس ينعي #ٌةيِظَع ُشَرَعاَفَو # :ىلاعت لاق . .اهمكح تقو
 27” «رهابلا ّيلحلاو بهذلاو ءىلآللاو رهاوجلا عاونأب ًافرخزم

 برأم ةنيدمب ميظعلا نيحْلَس رصق يف سيقلب ةكلملا يسرك وه شرعلاف
 باقي رف ركام سرا ىف ناك» : هنأ نانويلا ءامدق ركذ ىتلا ايس ةنيصاغ

 ةضفلاو بهذلاب مملت مهروصتر مهتويب مئاعد تناكو . .ناسنإلل ةداعسلا

 ةنيمثلا يناوألا نم اهيفو .اهجراخ هبشي اهنطابو رهوجلاب ةئيزم جاعلا نم مهباوبأو
 ضرألا يف أبس دالب تناك. . » :يدوعسملا لاقو .«لوقعلا رهبي ام ةفرخزملا

 .«ضرألا جات اهكولم ناكو . .الثم

 : سيقلب دهع يف أبس ةلودل يفارغجلا قاطنلا
 :نودلخ نبا مهنع لاق نيذلا ةعبابتلا أبس كولم نم سيقلب تناك دقل

 ام ىلإ نميلا كلم نوزواجتي اوناك امبرو . .برعلا ةريزجو نميلا كولم :ةعبابتلا»

 ."7«ىرخأ ةرات مهنمي ىلع نورصتقيو ةرات برغملاو دنهلاو قارعلا نم مهنع دعب

 :لمشي سيقلب دهع يف أبس ةلودل يفارغجلا قاطنلا ناكو

 الوأ |

 -ةبييرعلا ةريزجلا بونج  نميلا

 ىلع روثعلا مت 5 دقو (ةيبرعلا ةريزجلا بونج) نميلا يه بس ةلود ضرأ نإ

 د ل (ًاكلم )١" ءامسأبو دوهع نم دنسملاب شوقن

 ت17 فش ةرعفلا نك ة اومكح دقو (أبس كلم) بقل ًانايحأو (نادير يذو أبس

 (معنهي رساي) مهرخآو (معنهي راتو يلع رمذ) مهلوأ (يئبسلا ميوقتلل 6

 نوفل يطنتو يدل يرقتللا 1918 عام لعل ةوحما يف للملا هقنن ررعلا
 ةريزجلا بونج) نميلا ضرأ لك لمشي ناك مهمكح نأ كئلوأ ةعبابتلا أبس كولم

 يرادإ ميسقت وهو (تومرضحو .ناديرو .أبس) ىلإ ًايرادإ مسقنت تناكو (ةيبرعلا

 .ملج 5٠ ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا )١(

 .أج 77١ و 7”؟ص - ريثك نبأ  ةياهنلاو ةيادبلا 0
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 كلذكو (رغصألا أبس نب ريمج) وه (رّيْمِح - نادير) نآل ًأابس ضرأل
 وه شوقنلاب بقللا يف لصألاو .(أبس) عيمجلاف .(رغصألا أبس نب تومرضح)
 تناك رصعلا كلذ يف ةعبابتلا أبس كولم نم نأ نييبت فلس دقو .(أبس كلم)

 .أبس ضرأ نميلا ءاجرأ لك لمشي اهمكح ناكف ءأبس ةكلم سيقلب
 ىدأ امم ةشبحلا ةكلم تناك أبس ةكلم نأب ةلوقم دوجو نايبلا نع ّئنغو

 (لبماك نلوك) ركذ امك نكلو .أبس ضرأ نوكت دق ةشبحلا نأب ضعبلا معز ىلإ
 أبس ضرأ نأ» :- ًايفرح لاق امك  (نييجولويكرألا نييراثآلا نم ءاملع) تبثأ دقف
 ًادلب قيرغإلا ءامدق اهددح ىتلاو «ةيبرعلا ةريزجلا بونج ىه ةاروتلا ىف ةدراولا
 . "1مهل ةرباغ داجمأ ىلع ةميظعلا اهراثآ ضعب دهشتو «نييئبسلل ًاناكمو
 : لمشت ةلدألا نإف يلاتلابو

 يتلاو ةيرثألا عقاوملا نم اهريغو برأم يف ةينميلا راثآلاو شوقنلا فالآ أ

 ةرتفلا يف نميلا اومكح أكلم 7١ مهنمو (أبس كولم) ءامسأبو أبس مساب قطنتو دهشت
 ىلإ رشع يداحلا نرقلاب (.م.ق ٠-6850 /يئبسلا ميوقتلل "80-0

 .أبس ةكلم سيقلب تناك رصعلا كلذ يف أبس كولم نمو .م.ق رشع عساتلا نرقلا

 نأ»  لبماك ركذ امك  تتبثأ ةاروتلا ةيفارغجل ءاملعلا تاسارد نإ - ب
 ةكلم نطو يهو .ةيبرعلا ةريزجلا بونج يه ةاروتلا يف ةدراولا أبس ضرأ

 ًاضيأ ةشبحلا مسا وهو (شوك ضرأ) مساب ةشبحلا ةاروتلا تركذ دقو . "أب

 ةيبرعلا ةريزجلا بونج نميلا يهف أبس ضرأ امأ .ةميدقلا ةيرصملا صوصنلا يف
 :(ةييطسلا نطور اهم قلت اهنابدب نان ولا ب ويرقألا ءاهدق افلا اهكدحم وعلا)
 سالو 3 (ايبوتثا) ميياب مق (انيعببإ) مصاب ةكبحلا نامورلا مث ناتويلا ركذ امني
 ةشبحلا دالب ةيئبسلا ةينميلا دنسملا شوقن تركذ دقو .(ةشبحلا) وه (اينيسيبإ)
 . ةينانويلا رداصملا يف (اينيسبإ) فداريو (تشبح) مسأب

 ةكلم) ظفلب أبس ةكلم ليجنإلا يف مالسلا هيلع حيسملا ديسلا ركذ - ج

 دالبلا يأ - (بونجلا دالب) يه (نميتلا) دالب نإف نيسرادلا قافتابو .(نميتلا

 يليجنإلا لصألا يف نكي ملو  ةيبرعلا ةريزجلا يهو نيطسلف بونج ةدتمملا
 - ْنَمَيِت ةكلم) وه '*”(نميتلا ةكلم) حيسملا لوقف (لا) فيرعتلا ةادأ يمارآلا
 ليجنإلا يف حيسملا ديسلا ٌصّن دقو - نميلا يأ - (نمي يذ) فداريو (نمي ِت
 .(نميلا ةكلم) يأ (ْنَميَب ةكلم) يه أبس ةكلم نأب

 .م1987 رياربف 5 ددع - زميات كرويوين - لبماك نلوك - خيراتلا يف ةقيقح أبس ةكلم تناك له )١(

 .رشع يداحلا حاحصإلا اقول ليجنإ ()
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 ليجنإلاو ةاروتلا صوصنو راثآلاو شوقنلا نأ كلذ لمجم نم نيبتيو

 وه أبس ةكلم نطومو أبس ضرأ نأ اهعيمج دكؤت ةينانويلا ةيقيرغإلا رداصملاو

 .أبس ةكلمم ضرأ يهو ةيبرعلا ةريزجلا بونج نميلا

 انك

 - ةيبرعلا ةريزجلا بونج  نميلا نم دتمي ةعبابتلا أبس كولمو ةلود ناطلس ناك
 .م.ق رشاعلا نرقلا علطم ذنم لاموصلا لحاسو ايرتيرأو ةشبحلا تاعفترم ىلإ
 .م.ق رشاعلا نرقلاب اهدهع يف ةشبحلا لمشي أبس ةكلم سيقلب مكح ناك كلذلو

 :ددصلا اذه يفو

 باتكو دلفنيرج دراشتيرل (انيسيبإ) باتك نع فراعلا زاتمم ركذي أ
 ريغ دادعأ تماق .م.ق ٠٠٠١ ماع يلاوح يف» : يلي ام نوتسكاب ديفيدل (ايبويثأ)

 «ةشبحلا نم ةيلامشلا ءازجألل يعامج وزغب ةيبرعلا ةريزجلا بونج لئابق نم ةليلق
 ىلإ بدنملا باب قيضم ربع لئابقلا كلت ضعب تعفدنا امك .ايرتيرأ كلذ يف امب
 اوضرف يراضحلا مهقوفت مكحبو . .ةشبحلا نم يقرشلا مسقلا يف رره ةبضه
 ةيئبسلا مهتراضحو مهتجهل اولخدأو - نييماحلا  ةشبحلا دالب ناكس ىلع مهسفنأ

 اولخدأو ةشبحلا ىلإ ةيعارزلاو ةينارمعلا مهتاراهمو دنسملا طخلا كلذ يف امب

 ةيعارزلاو ةينارمعلا مهتاراهمو دنسملا طخلا كلذ يف امب ةيئبسلا مهتراضح روذب

 دق اونوكي مل نيذلا نييلصألا ناكسلا نيب مهتراضح روذب اوعرزو ةشبحلا ىلإ
 خيرات أدب يئبسلا ناطيتسالاو وزغلا كلذبو . .ةيئادبلا ةايحلا روط اوزواجت
 وزغلا نأ نييبت فلس دقو . ''”«قيرعلا يماسلا يئبسلا أشنملا تاذ موسكأ ةراضح
 نب نادمع نب معنهي رّمش» دهع يف ناك ةشبحلل لوألا يئبسلا ناطيتسالاو
 1١١4٠ /يئبسلا ميوقتلل 7١١ -145) ةرتفلا يف نميلا مكح يذلا ؟سيقيرفإ

 قدصهُي رساي) دهع يف يلاتلا يئبسلا ناطيتسالاو وزغلا عقو مث (.م.ق

 ؟77 /يئبسلا ميوقتلل ١١" - 79170 ةرتفلا يف مكح يذلا (نادير يذو أبس كلم

 .م. ق رشاعلا نرقلاب (.م.ق 41١6١

 ةقطنم يف اهيلع روثعلا مت يتلا ةيبونجلا ةيبرعلا دنسملا شوقن نإ) - ب

 )١( ةص  فراعلا زاتمم  موسكأو برأم نيب شابحألا - 17.
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 ةعس نّيبُت «لودع ءانيم نم قيرطلا دتمي ثيح قرشلا ىلإو احي يفو موسكأ
 .2576.م.ق سداسلا نرقلا - ىتحو لبق ةشبحلاب يئبسلا ذوفنلا راشتنا

 ةبضهلا ىلإ (هقملإ) ةدابع نويئثبسلا لخدأ .م.ق رشاعلا نرقلا ذنم) هنأو

 يف تدجُو يتلا شوقنلا يف تدرو يتلا ةهلآلا ءامسأ لكف موسكأو ةيرتيرألا

 7” ةففلا ةهلآلا ءامسأ نكذم ةقيحتلا

 ةزافو اكل هتمجرت يف (. 7080158) كروف يناملألا ملاعلا ركذي -ج

 نرقلا ىف ةيبرعلا ةريزجلا بونجل (311702 052011) وشت وم ىنيصلا كلملا

 ةيبرعلا يوما بريح ةكلم تناكو هلأ 'ةنيدقلا ةدوصلا نيوستلاب .:مربق اعلا
 أبس ةكلم تناك اهنأو ..(ولوك) ةشبحلا ميلقإو ةديعسلا ةيبرعلا دالب مكحت

 يتلا أبس ةكلم سيقلب ةرهشلا ةميظعلا ةكلملا يهو» :كروف لاق .«ةشبحلا ةبضهو

 .70ناميلس ترضاف

 ريطاسألاو ةيموسكألا رداصملا هتركذ ام لصأ نأ كلذ لمجم نم نيبتيو

 لمشي ناك أبس ةكلم مكح نأ وه ةشبحلا ةكلم تناك أبس ةكلم نأب ةيشبحلا

 تانطوتسملا» :يتاكسوم ركذ دقو .لاموصلا لحاس كلذكو انترهراو ةشيخفلا

 كولم ذوفنو مكحب ةلومشم تناكو .2*”«لاموصلا لحاسب ةميدقلا ةينميلا ةيراجتلا
 .م.ق رشاعلا نرقلا علطم ذنم أبس

 ًاثلاث

 ةيبرعلا ةريزجلا لامشل سيقلب مكح ةيلومش
 لباب موختو ماشلا ينادأ ىلإ

 يف ةراجتلا قرطو ةيسيئرلا زكارملا ىلع اهتدايس طسبت أبس ةلود تناك

 شئارلا دهع ذنم لباب موخت ىلإو ماشلا ينادأ ىلإ ةيبرعلا ةريزجلا قرشو لامش
 أبس كولم روصع نم اهدهع يلت امو - .م.ق رشاعلا نرقلاب - سيقلب دهع يفو
 . ءامظعلا ةعبابتلا

 )١( 4ص  فراعلا زاتمم  موسكأو برأم نيب شابحألا - 7؟١1.
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 .7 75ص - ىنم دايز  زاغلألا ةأرما سيقلبو - م1515 ب كروف .أ- أبس ةكلمو غنووم (*)
 .7١١ص - يتاكسوم  ةميدقلا ةيماسلا تاراضحلا (4)
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 :ددصلا اذه ىفو

 ةريثك شوقن ىلع نددلا بئارخ ىف روثعلا مت 0 هنأ يلع داوج ركذي -أ

 نكست تناكو ءزاجحلا يلاعأب ىرقلا يداو يف 906 نددلا عقتو .©)«دنسملاب
 نم ناك» :هنأ ىلع شوقنلاو بئارخلا لدتو .ةيئبس تايماحو رئاشع نددلا
 ىلع ىرقلا يداو يف (نادد) لا ةراجتلا قرط ىلع ةميدقلا ةينميلا تانطوتسملا

 قيرطلا ىلع رساوّدلا يداو يف (هيرَق) و  ماشلا لحاس  ةزغو نارجن نيب قيرطلا

 . «لباب ىلإ مث نمو - ةريزجلا قرش يأ  نيرحبلا ىلإ
 : يلي ام أبس ةكلم سيقلب نع هثيدح يف هللا دبع دمحم فسوي . 000

 ىلإ ام ناكم يف امنإو «نميلا يف نكت مل ًابس نأ ىلإ نيسرادلا ضعب بهذي)
 .د هبنتي ملو 01 يرعلا ةريزمتلا بح لامك ةقطنما لارا «نيطسلف نم بونجلا

 سيقلب مكح نأ وه نيسرادلا نم ضعبلا كلذ هيلإ بهذ ام لصأ نأ ىلإ فسوي
 . نيطسلف بونج ىلإو ةيبرعلا ةريزجلا برغ لامش ةقطنم ىلإ دتمي ناك بس ةكلم

 ةيلئابلاو" ةيزوشكلا ىشرقتلا ةفارد نعد ةيماسلا ممألا باتك يف ءاج حج

 يف ةيبرعلا ةريزجلا يلامش ىلإ دتمت أبس ةكلمم تناك» : هصن ىلي ام اهريغو

 مخاتت لامشلا نم أبس دودح تناكو ءروشآ يكلم نوجرسو ريسالب تالغت دهع
 ."7«أبس ةكلم سيقلب دهع يف نيطسلفب ناميلس ةلود

 4878 )455  .م.ق رشاعلا نرقلا يف روشآل ًاكلم ريسالب تالغت ناكو
 تناك كلذكو (.م.ق 975 - 945) أبس ةكلم سيقلب رصاع دق نوكيف (.م.ق

 تالغت دهع يف روشآ ةكلمم مخاتتو ةيبرعلا ةريزجلا يلامش ىلإ دتمت أبس ةكلمم
 ناندع .د ركذيو .م.ق نماثلا نرقلاب يناثلا نوجرسو روشآ كلم ثلاثلا ريسالب
 أبس ةزوحب ىلفسلا تارفلا ةقطنمو (ماشلا ينادأ يف) ناعم تناك» : هنأ يسيسرت

 2500. عبق 4٠< ةنس ىلإ

 ةكلملا دهع يف أبس ةلودل يفارغجلا قاطنلا نأ مدقت ام لمجم نم نيبتيو

 مكح ناكو (ةيبرعلا ةريزجلا بونج) ةيعيبطلا نميلا ءاجرأ لك لمشي ناك سيقلب

 ءًابرغ لاموصلاو ايرتيرأ لحاوسو ةشبحلا ىلإ دتمي سيقلب دهع يف أبس ذوفنو
 نيطسلف بونجب ناعمو ماشلا ينادأ ىتح ةيبرعلا ةريزجلا برغ لامش ىلإو

 )١( يلع داوج  مالسإلا لبق برعلا خيرات يف لصفملا ج١.
 )©( دع 15 ضب ةففلا ةغوبسوملا

 )”( .85ص - رداقلا دبع دماح  ةيماسلا ممألا
 .4 ١ ص - يسيس رت ناتدع .د  برعلا ةراضحو نميلا ()
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 تمنست نيح كلذو ءأقرش لباب ضرأ موختو ةيبرعلا ةريزجلا قرش ىلإو ءالامش
 ةنس يلاوح أبس ةمصاع برأم ةنيدم يف نيحلس رصقب أبس شرع ةدس سيقلب
 .م.ق رشاعلا نرقلا طساوأب .م.ق 7

 ةزافم ىلإ اهمكح دادتماو كرّثلاو سرافو لباب دالب ىلإ سيقلب تاوزغ بن

 :دعسأ عّبت لاق» : ليلكإلا يف ينادْمٌهلا لاق

 ©”يلاخ سمشلا علطم لان نمو ٌسيقلب ركذُت نيح ريخلا يتمع
 :انقيأ لاقَو

 "!دّلْثُم ِكْلُم يسرك ىلعأشرع برأم يف يتمع يل ْتَئّبدقلو
 دْغيَّص يصاقأ ىلإ قارعلا ضرأ تّوَح دق ًاماع (نيعست) هب ُتِرَمَع

 :ىوريو ."”6ةنيصلا يأ دكيك يصاقأ ىلإ + ضورتو ةدعصلا يأ

 دديك ةزافم ىلإ قارسعلا ضرأ توتحاو (ًاماع نيرشع) هب ُْتِرَمَع
 ."70نيصلاب ىمظع ةنيدم مسأ :دديك» :ينادمهلا لاق

 ةميظعلا شويجلا تعمج كلُملا سيقلب تيلو امل» :ماشه نبا لاقو

 دنواهن ضرأ تغلبو ءاهب ناك نم ىلع تبلغف لباب دالب ىلإ تهجوتو
 .(ها) .«ناجيبرذأو

 ام ةرتفلا كلت عقاوو نادلبلا كلت خيرات تاسارد يف ثحبلاب انل نيبت دقو

 (قارعلا) لباب ضرأ ىلإ سيقلب ةيكولم دادتما
 - ىرن اميف ناك لباب دالب ىلع اهبلغتو شويجلاب سيقلب ةكلملا ريسم نإ

 لباب دالبب تايماحو لئابق نيطوتو «ةيراجتلا تانطوتسملا نيوكتو زيزعتل
 نم ةجوم نأ ىلع لدتو .يراجتلا أبس طاشنل لصو ةزمهو ةيراجت تانطوتسمك

 ذنم لباب دالبب مهناطلسو مهدجاوت أدب (ةدلك) نوينادلكلا مهو (ةيما رآلا) لئابقلا

 : يلي

 .دديك ةدام  مجعتسا ام مجعمو ١7ج 77١ ص - ينادمهلا دمحأ نب نسحلا  ليلكإلا(؟)
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 مهنأو .م.ق عساتلا نرقلا يف مث (سيقلب دهع يأ) .م.ق رشاعلا نرقلا طساوأ

 .ةيبرعلا ةريزجلا بونج نم لصألا يف
 ىف تايرفحلا ءدب ذنم ةيداملا ةلدآلا ترفوت» :دمحألا ىماس .د لوقيو

 دالزرتهو نيينادلكلاو نييعسلا] دحاولا لصأآلا ةحبص ىلع ندقلا قازعلا
 ةيلبابلا ةينادلكلا عقاوملا يف روثعلا مت) هنأ يف ةيداملا ةلدألا لفيتتو . "1 نمبلا

 ةيئبسلا ةينميلا دئسملا فورحب ةبوتكم ةينادلك راثآو صوصن ىلع ميدقلا قارعلاب
 كلم ينادلكلا رصن ذخوبن دهع نم كلذكو .م.ق نماثلاو عساتلا نرقلا ىلإ دوعت

 . ©0”.م.ق سداسلاو عباسلا نرقلاب لباب

 ميكحلا لاوقأ مضي باتك وهو (سديساريس  ابفلأ) باتك يف ءاجو

 أبس ةكلم نبا وه رصن ذدخوبن كلملا نإ) رصن ذخوبن رصاعم (خاريس نب عوشي)
 ةكلج وبا نصت دونت وكي نأ كمي الو: : ؟9:ناميلم كللملا ىبنلا هكراز تلا

 دافحأ نم رصن ذخوبن نأ كلذ لصأف .فينو نورق ةن امودن أل انسب

 اهموق نم وهف لباب دالبب أبس ةكلم سيقلب مهتنطوأ نيذلا نييئبسلا نيينادلكلا
 ًاضيأ كلذ لثمُيو .(أبس ةكلم نبا) هنإ ليقف اهدافحأ نم ديفح ةباثمبو اهتلالسو
 يف هادص سملن ام وهو .لباب ةكلم تناك أبس ةكلم سيقلب نأب لوقلل ساسألا

 : ينابق رازن رعاشلا لوق
 لباب خيرات يف تاكلملا مظعأ تناك سيقلبلا

 «لئايأ اهعبتتو سيواوط اهقفارت يشمت اذإ تناك

 وهو ىسيسرت نانتدع .د هركذ ام ىلع اضيأ شوقنلاو تاساردلا تلد دقو
 نأ نكحيرا# دق 51٠ ةنس ىلإ أبس ةزوحب تناك ىلفسلا تارفلا ةقطنم نإ»

 ةقطنمب ةيئبسلا تانطوتسملا دوجوو نيينادلكلا مكح لالخ نم ًاضيأ كلذ نوكي
 (.م.ق )44٠ سيقلب دهع ذنم  تارفلا لفسأب - سيبوأ ءانيمو ىلفسلا تارفلا

 .م.ق عباسلا نرقلا ىتح عساتلا نرقلا يف مث

 دادتما نع لئاوألا برعلا نوخرؤملا هركذ ام ةحص كلذ لمجم نم نيبتيو

 . قارعلا ضرأو لباب دالب ىلإ أبس ةكلم سيقلب ذوفن

 .17ص  دمحألا ىماس .د  ةيرزجلا تاغللا )١(

 نيلرب  خاريس نب عوشي لاوقأو مكح  ى1م5366أانتت 5811805 سديساريس ابفلا باتك (؟)

 .مم6
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 ا

 ناريإ يف اهركسعمو سراف دالب ىلإ سمقلب ريسم
 نبأ ركذ اميف  تغلبو لباب دالب نم ميظعلا اهشيجب سيقلب تراس دقل

 ناك امنإو لالتحالاو وزغلل اهريسم نكي ملو .«ناجيبرذأو دنواهن ضرأ»  ماشه

 سراف ىلإ ةيراجتلا قرطلا نيمأت ىلإ يدؤت ةيراجت تانطوتسم نيوكتل ًاضيأ
 .ةيثيمرأو ناجسرخأ هر تاريإ لامشو دنواهن ضرأ يهو  (يديم) يدامو

 يف ناريإ يف دجوي» :هنأ (أبس ةكلم) هباتك يف (ريب فلور) ركذيو
 خماش لبج - امرأ ةريخنب يقر توت د ا ب ارامل

 رصق :سيقلب ىتخت) ىنعمو . (سيقلب يتخت) مساب فرعُت ةبرخ هتمق ىلع عقت

 نيش نيف ريق نفل ىتا ناييلسا هاربا ةووظما لوقو, (سيقلب

 جلا كلذ ةمق ىف (سيقلب

 نم اهشيجب تراس نيح سيقلب ركسعم وه (سيقلب يتخت) عقوم نأ ىرنو
 - ناريإ لامش نم ناَذَمَهو زيربت نيب ام ةقطنم اهنمو دنواهن ضرأ ىلإ لباب دالب

 فرعت ىتلا بئارخلا ثيح لبجلا كلذ ةمق ىف اهركسعم تماقأف - يدام ضرأ

 عساتلا نرقلا يف مث ٠( م.ق 6 نا سيلا هامل ديعلا كللأ ديمو

 تانطوتسم اقر دثهلا ىلإو الامش ةينيمرأو ناجيبرذأ ىلإ يدام دالبب تناك .م.ق

 ةيراجتلا قرطلا نيمأتو ةراجتلا ىلع ةرطيسلا أبسل تحاتأ  ةيمارآ - ةيئبس ةيراجت

 :ينانويلا سديس رثاغأ لاق كلذ نعو .نورق ةدعل ءاجرألا كلت  يفو - ىلإ

 برعلا دالب لالغب مهراجتإ مهانغ ببسو «ضرألا لهأ ىنغأ نويئبسلا)

 ريست ةمخض نفس مهلو «لباب ىلإو برغلا ىلإ لفاوقلا ىلع اهنولمحيف .دنهلاو

 نودعصي دقو «لباب ىلإ اهب نولصي رهنألا يف ريست بكارمو يدنهلا طيحملا يف
 يف رشتنتو عئاضبلا لقتنت اهنمو - لبابي - سيبوأ دلع ىلإ ةلجد يقاد هنكارملاه ع

 تانظوقتنيم نانكتتاو دوهعو' ليقف كلذ ةاكوت *”ناهرواج امو ةيئيمزأو ئدام .دالب

 ىلإ (ناريإ) يدام دالبو لباب دالبب نيينادلكلاو نييمارآلا اهئافلحو أبسل ةيراجت

 ةأرما سيقلب باتك ىف هنعو 1216 هدنو ذص ؟/هد 8259- مام 8ءزن## ريب فلور  أبس ةكلم )١(

 31ص د تم دايز زاغلألا

 .؟5 5 ص - ىسيسرت نائدع .د  برعلا ةراضحو نميلا 6
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 نرقلا يف مث (سيقلب دهع) .م.ق رشاعلا نرقلا طساوأ ذنم اهرواج امو ةينيمرأ
 .م.ق سداسلا

 ًاثلاث

 دالب اهريسم يف سيقلب ةكلملا غولب
 ايكرت يف اهراثآو كرثلا

 انك فشلا نتج ةلامش نيراقو لبان نضرأ نم نسيقلب ةكلملا :عبعم قل

 دالبو ةينيمرأو ناجيبرذأ يهو .«اهرواج امو ناجيبرذأ ضرأ»  ماشه نبا ركذ
 ًاضيأ كلذ ناكو .(كرتلا دالب) برعلا نوخرؤملا اهيمسيو (ًايلاح ايكرت) لوضانألا
 مه نيذلا نييمارآلا اهئافلحو أبسل ةيراجتلا تانطوتسملا ةرايزو نيوكت راطإ يف

 .نميلا نم لصألا يف

 يف نييمارآلا مصاوع نم ةنضأ ةنيدم تناك» :هنأ ىلع تاساردلا تلد دقو
 . ًايلاح ايكرت يه لوضانألا دالبو . ''لوضانألا دالب

 فرع ةميدق ةيرثأ ةيرق لالطأ ةيكرتلا ةيكاطنإ ةنيدم يقرش يف دجوتو»
 نيكد لكشب اهو ةريسزاذلا داديش هلو (نييكل) ةيزق منان

 زيكلب) مساب فرعتو ًأرتم ١5 اهعافترا غلبي ةلسم ةرقنأ يف دجوتو

 . (سيقلب ةرانم) ينعيو (يشترانيم

 ناك (سيقلب .لت) همسا عقوم ةيروسلا دودحلا برق ايكرت يبونج يف دجويو
 . "اةميدقلا روصعلا يف ًاسدقم ًاعقوم

 دودحلا برقو ايكرتب ةيرثألا عقاوملا كلت يف سيقلب مسا نأ ىرنو

 نييمارآلا اهئافلحو أبسل ةيراجت تائطوتسم زكارم تناك اهنأ ىلإ دوعي ةيروسلا

 كلذ لديو .م.ق سداسلا ىلإ عساتلا نرقلا يف مث سيقلب دهع ذنم نييقينيفلاو

 تغلب سيقلب ةكلملا نأب لئاوألا برعلا نوخرؤملا هركذ ام ةحص ىلع
 نم كلذو . كرتلا دالبو ناجيبرذأ ىلإ اهذوفن دتماو .كرتلا دالبو ناجيبرذأ

 يف مه نيذلا نييقينيفلاو نييمارآلا اهئافلحو أبسل ةيراجتلا تانطوتسملا لالخ

 . نميلا نم لصألا

 )١( 77ص - روفصع نسحملا وبأ .د  ميدقلا ىندألا قرشلا خيرات ملاعم 7.
  99ره تن دايز تزاغلالا ةأرفا سيقلي 1
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 ًاعبار

 خيراتل يفارغجلا قاطنلا ةيلومش
 (ماشلا) ةيروسل سيقلب

 ةنيدم برعلا نيخرؤملا دنع سيقلب راثآو خيراتل يفارغجلا قاطنلا لمشي
 - نويمارآلا سسأ» هنأ ىلع تاساردلا تلد دقو .ةيروس يف رمدت ةنيدمو قشمد

 «ةيروس يف كلامملاو ندملا  ةيبرعلا ةريزجلا بونج نم لصألا يف مه نيذلا
 بلح تحبصأ امك .م.ق ١٠٠١ ماع ذنم مهل ةيوق ةلود زكرم قشمد تناكو

 نرقلا يف ةيمارآ ةلود زكرم قشمد تناك يلاتلابو . ''#مهمصاوع نم ةبوصو
 .ةيروسب نييمارالا ندم نم رمدت تناك كلذكو .م.ق رشاعلا

 دبعم وأ رصق لالطأ  .م.ق رشاعلا نرقلا ذنم  نمزلا كلذ ىلإ دوعتو

 ركذ ثيح قشمدب سيقلب رصق ناك هنأ برعلا نيخرؤملا ضعب ركذ قشمدب
 يومألا عماجلاب رسنلا ةبق تحت دجوي» هنأ (قشمد) باب يف يومحلا توقاي
 قشمدب سيقلب رصق نم يأ  (سيقلب .شرع نم امهنأ اومعز ناعزجم نادومع)

 عماجلا يف سيل :ةقشامدلا خياشم ضعب لاق» :ريثك نبا ظفاحلا لاقو
 يقابلاو سيقلب شرع نم ماقملا يف ناتللا ناتماخرلا الإ ءيش ماخرلا نم يومألا

 ىريو .قشمدب سيقلب رصق وأ شرع نم نايماخرلا نادومعلاف . ”ةرمرم هلك
 دبعمل ًاسسأ تناك ةدمعألا كلت نأ» :ةيروس خيراتب نييراثآلا نوصتخملا رفعت

 رصع نم قشمدي رصق وأ دبعم ةدمعأ نم لعفلاب نوكي دقو ' ؟!ةيروس ةهلآ

 هركذ طابترا نكلو .م.ق رشاعلا نرقلا ىلإ هسيسأت دوعي ةيمارآلا قشم *مد ةكلمم

 ا هت روق والا يتارخجلا نااظلااوا لاس كر يت يا ااا

 ةقين و ةقالع ىلع تناك ةيمارألا ق قةشمد ةكلمت ناو «ةيروس يف نييمارآلا ةمصاع

 .أبس ةكلم سيقلب ةكلملابو ءأبس ةلودب
 نأ نيخرؤملا ضعب لوق ىلإ نييفلو امرك ةظاضرا علب دكا رخات ةنيدم امأ

 ىف فشك رمدتب سيقلب نبق نإ» تاياورلا ىدحإ لوقت و سيقلب ةنيدم تناك رمدت

 ىف «تولسا ىتلا سيقلب ربق هنأ هيلع ًابوتكم ناك هنأو «ديلولا يومألا ةفيلخلا مايأ

 .777ص - روفصع نسحملا وبأ  ميدقلا ىندألا قرشلا خيرات ملاعم )١(

 7١١ص  ىنم دايز  زاغلألا ةأرما سيقلب + (قشمد) باب  يومحلا توقاي  نادلبلا مجعم (؟)
 .١٠1/لصو

 .5ج 58١ص - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا (*)
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 . ”"اهمكحل 71/ ماعلا نم عيبر نم يناثلا يف تيفوتو ءاهمكح نم نيرشعلا ماعلا
 :يريمحلا ناوشن ركذ دقو ءرمدت ةنيدم لمشي ناك سيقلب مكح نأ كلذ لصأو

 رمدت ىلإ برأم نم تراس اهنأ ىلإ كلذ ريشيو .(رمدتب نامياس حراز نقلمنا)

 دوعي رمدت ىلإ اهريسمف .ميلشروأب ناميلس تراز اهنآل ميلشروأ ىلإ رمدت نم مث
 .ةيمارآ ةيئبس ةيراجت ةنطوتسمو ةنيدم ةباثمب تناك اهنأو رمدتل اهمكح ةيلومش ىلإ
 كلملا ناسح تنب رمدت ربق) هنأ يبلكلا نبا ركذ دقف رمدتب هفشك مت يذلا ربقلا امأ
 نظف رمدت مكحت تناك ةيمارآ ةكلم ربق هنأ دوصقملاو .(عديمسلا نب ةنيذأ نبأ
 .(خلا . . سيقلب ربق هنأ هيلع ًابوتكم ناك هنأ) اوفاضأو سيقلب اهنأ ةاورلا ضعب
 سيقلب تراس امدنعو وهتك ت01 نييش بة رف نأ مكع نا كلل نفاذ

 ةئيدم ىلإ كانه نم تداع كرتلا دالبو ناجيبرذأو دنواهنو لباب دالب ىلإ شويجلاب
 .أبس ةمصاع برأم ةنيدمو ةيبرعلا ةريزجلا ىلإ اهنمو رمدت ةنيدم مث قشمد

 نيصلاو دنهلا ىلإ سيقلب ذوفن دادتما
 لباب ضرأ تكلم سيقلب نأ) : لئاوألا برعلا نيخرؤملا ضعب ركذ دقل

 : سيقلب نع هتايبأ يف يريمحلا دعسأ لاقو 2101 ضرأ ىلإ دنواهنو

 ددذيك ةزافم ىلإ قارعلا ضرأ توحد ًاماغ (نيرشع) مُهْتكلَم

 ىمظع ةنيدم مسا :دديك» ينادمهلا لاق (دديك يصاقأ ىلإ) ىوريو

 . «نيصلاب
 : يلي ام ثحبلا نم انل نيبت دقو

 دهع يف ناك ةيراجت تانطوتسم نيوكتل نيصلاو دنهلا ىلإ وزغلا نإ -
 :يريمحلا ناوشن لاق هنعو - .م.ق رشع يناثلا نرقلاب - شئارلا كلملا

 حاولألا ىلع هب ريست ججل  يفدنهلا دالب ىلإ نيفسلا بكر
 حارج لماعلةابجلااهيف ةيارةنيدم مهضرأب ىَتَبو

 فلأ رشع ينثا يف ورمع نب رفعُي - ٌدئاقلا - شئارلا فلّحو» :ناوشن لاق

 ١١؟ص - ىنم دايز  زاغلألا ةأرمأ سيقلب + (قشمد) باب  يومحلا توقاي  نادلبلا مجعم 000

 .١٠١ا/لصو

 .7١١ص - ىنم دايز  زاغلألا ةأرما سيقلب (0)
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 170. .ةيارلا اهامسو ةئيدم ىنتباف كلانه ةنيدم ءائبب هرمأو ءدنهلا ضرأب سراف

 . دنهلاب 25828844 ةبارلا ةنيدم يهو

 ةقارلا تفاخر : ناونقت لاق“ .تبتلا ضرأ غلبو نيصلا ىلإ دئارلا رّمش راسو

 نيصلاو ددهلاب دئارلاو شئارلا مهنطوأ نيذلا ناكو 21”ةطبار ًاميظع ًاشيج تبتلا يف

 يناثلا نرقلا ذنم قافآلا كلت ىلإ يراجتلا طاشنلل لصو ةزمهو ةيراجتت تانطوتسم

 دادتما وه .  6 ق رشاعلا نرقلا طساوأب - سيقلب دهع يف ثدح امف .م.ق رشع

 طيحملا قرشو نيصلاو دنهلاب ةيراجتلا تانطوتسملا كلت ىلإ أبس ةكلم ذوفنو ةطلس

 تانطوتسملا كلت زيزعت ىرجو .كانه ىلإ سيقلب ريسم نود كلذ مت دقو يدنهلا

 .:3هرق ةدع أبس كولمو ةلودب اهطابترا رارمتساو . .م.ق عساتلا نرقلاب

 ةينميلا كلامملا اهتماقأ يتلا ةيراجتلا دعاوقلا نأ» ينتاكسوم ركذ دقو -

 ايسأ يف ةراجتلا راكتحا مهل تحاتأ لاموصلاو دنهلا لحاوس ىلع ةميدقلا

 دالب لالغب نورجاتي نويئبسلا ناك» :ينانويلا سديس رثاغأ لاقو .2©)«ةيقيرفإو

 .©2«. .يدنهلا طيحملا بوجت ةمخض نفس مهل تناكو . .دنهلاو برعلا

 ذوفن دتما ةيراجتلا تانطوتسملا كلتو يراجتلا طاشنلا كلذ راطإ يفو

 مهيلإ راشأو .نيصلاو دنهلا ىلإ ةعبابتلا أبس كولم نم ديدعلاو أبس ةكلم سيقلب

 : لاق ثيح يرازفلا عبض نب عيبر

 ابرأم جرخلاب نيصلا ةابج يفاوت 2برأم كالمأو تناك ْدِإ برأمو

 «83 هد هطمات» غنو وم ينيصلا كلملا سيقلب ةكلملا ترصاع دقو

 أبن ةميدقلا ةيئيصلا رداصملا تلجسو .م.ق رشاعلا نرقلا يف نيصلا مكح يذلا

 اس فلفل ةقوانو

 اشفامإ

 «أبس ةكلمو غنو وم» أيس ةكلمل نيصلا كلم ةرادز

 غنو وم) ناونعب ماه ثحب رشنب (كروف .أ) يناملألا ملاعلا ماق م1914 ةنس يف
 0 0 0 170م 502. ى. 8ه:ءاعع. 8ءءاتنص 1914 : (أبس ةكلمو

 نيصلا كلم مايق نع ريرقت) وهو (نيلربب ماهلف شيرديرف ةعماجب ةيقرشلا تاغللا

 )١( ناوشن ةديصق - ةعماجلا ةريسلا - ص؟1١.
 ( 0ص - ىتاكسوم  ةميدقلا ةيماسلا تاراضحلا ١١7 - 5ص . ىسيسرت  برعلا ةراضحو نميلاو ١.
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 ساس اي يببببب-_72222222222 ا مياس

 انعنقأ» :دايز لوقيو ''”«داليملا لبق رشاعلا نرقلاب أبس ةكلم ةرايزب (غنو وم)
 نييرابخألا تاباتك يف درو ام ضعببو ءأبس ةكلم ةيخيراتل ةماعلا ةحصلاب ثحبلا

 ." «نيصلاب اهتقالعو أبس ةكلم سيقلب نع برعلا

 ةكلمو غنو وم) ناونعب روشنملا (كروف .أ) يناملألا ملاعلا ثحب دمتعيو
 (ةيبصقلا تايلوحلا) هطتت-ةطتت-هطن-21602 باتك وه ميدق ينيص ردصم ىلع 007

 دوعيو .ميدقلا نيصلا خيرات نع ةيسيئرلا رداصملا دحأ»  كروف ركذ امك وهو

 زومرلاو عطاقملا ةمجرتب (كروف) ماق دقو . ؛داليملا لبق ثلاثلا نرقلا ىلإ هنيودت

 نأ ىلإ ىدأ امم ةينيصلا يناعملاو عطاقملا حرشو ينيصلا ردصملا يف تاملكلاو

 كروف ثحب يف ةيسيئرلا صوصنلاو تارقفلا يلي اميف ركذنو .ًادج ليوط ثحبلا
 :لاق ثيح (أبس ةكلمو غنو وم)

 مت دق برعلا دالب ىلع نيينيصلل فرعت لوأ نأ ودبي ةينيصلا رداصملل ًاقفو»

 رشاعلا نقلا ينريكش يذلا 10108 و وشتوش كلعلا هلعر لداخ نم

 . .5177هسق 31 وم غنو يس دالبلا كلت يف كلملا راز دقو . . برغلا ىلإ - .م.ق

 . مألا أبس ةكلم :ريبعتلا انيدل رفوتي اذهبو «526 717م8 3/» ةروص ىلع قطني ناكو

 تقولا يفف . .أبس ةكلم يأ . مألا أبس ةكلم ينعي وم غنواس نإ . ةيبرعلاب ينم ئأ

 راشأ ىتلا ةرهشلا ةميظعلا ةكلملا كانه تمكح «برغلا وم كلملا هيف راز يذلا

 7 ناميلس ةرصاعم اس ةكلم سيقلب ىحو : اهطالب ءاهب ىلإ ىسقملا بايكلا
 ةتبثم (غنو /اس) أبس ةكلم ىلإ (جنو /وم) ينيصلا كلملا ةلحر نإ..

 تايلوحلا) يف أرقنو .اهيف كشلل ساسأ يأ دجوي ال ثيحب ديج لكشب ًايخيرات
 : يلاتلا وم ينيصلا كلملا نع (ةيبصقلا

 رازو 1 *دن-12 ىلإ ةلحرب كلملا ماق [همكح نم] رشع عباسلا ماعلا يف

 1ن10ط 156 فيلأت نم اهسفن ةينمزلا ةلحرملا ىلإ دوعي َفَلْوُم كانهو «وم غنواس

 : يلاتلا لقني (يست يل ملعملا)
 .وم غنواس [ةكلملا] نم ةوافحب [ينيصلا كلملا يأ] هلابقتسا كلذ التو»

 دوصقملا نوكي نأ نكمي بشي نإ ٠ .«بشي ةريحب فافض ىلع ةميلو تميقأ دقو

 . برأم ةمصاعلا يف ةيعانطصالا يرلا ةريحب ىلإ اهب

 نم نكت مل برعلا ةريزج ىلإ نيصلا نم ةيربلا ةلحرلا نأ يعيبطلا نمو.
 ماوقألا نأ هيف كش ال اممو ..داليملا لبق رشاعلا نرقلا يف اة

 .77/8ص - ىنم دايز .زاغلألا ةأرما سيقلب )١(
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 فرغ دقو ءاهنيب اميف ةيراجت تاقالع ةنمزألا كلت ذئم تماقأ دق تناك ةيويسآلا

 ًاراجت مهنوكب «نييئبسلاو نيينيصلا يأ ءامهقطانم ىصقأ يف نيعقاولا نيفرطلا الك
 ماقو «نيرايتخبلاو سرفلا ىلإ مهعئاضب لاسرإب نويئبسلا ماق دقو .نيمهم

 .نييثرابلاو نييثيكسلا ىلإ مهتاجتنم لاسرإب نوينيصلا
 دوصقملا ىلع رثعنو (580 دالب . . ) اهنأ . . (أبس ةكلم) دالب نع ءاجو. .

 مسالا ليلحتبو .81 ؟نة2 قفاويو 1-20ن-نطنط مساب هباشم عطقم يف 770 داليبب

 يهو (يرلا لضفب ةبصخ تراص يتلا ةيوارحصلا ةريزجلا) دوصقملا نأ نيبتي

 ش ١ . نييئبسلا دالب ةديعسلا ةيبرعلا
 ةيبرعلا يأ ؛نييئبسلا اهموق يضارأ ىلع مكحت أبس ةكلم نكت ملو..

 يف ولوك تاعفترم يهو 1”-آنان» لابج مكحت تناك اضيأ امنإو «بسحف «ةديعسلا

 مهتطلس ذم نم روصعلا مدقأ ذنم نويريمحلا مهؤابرقأو نويئبسلا نكمت دقل . ةشبحلا

 أضيأ ةشبحلا تمكح أبس ةكلم نأ ثيحو .ةشبحلا اورمعتساو يقيرفإلا لحاسلا ىلع
 . ةشبحلا تاعفترمو ةيبرعلا ةريزجلا بونج ةكلم تناكف . .ةرم اهتراز امبرف

 :يلي ام أبس ةكلمل وم ينيصلا كلملا ةرايز صوصن يف ءاجو. . '

 لمحي وهو اهيلإ لخد دقو .مألا أبس ةكلم لبِق نم ءوم كلملا لبقتسأ.. »
 جابيدلا نم ةفافل ةئام ةيدهك اهيلإ مدقو «هيدي يف ضيبألاو دوسألا ناجلوصلا

 نأ دعب ايادهلا ةكلملا تلبقو .ةميركلا ةراجحلاو بهذلا نم ةيقوأ ةتامو يريرحلا
 07 (ةديدع تارم تدحنا

 ىلإ داع مث ةرتف  أبس ةكلم ضرأ  ةديعسلا ةيبرعلا يف وم كلملا ثكمو
 ماعلا امنإو همكح نم سيل امبر  رشع عباسلا ماعلا يف هترايز تناكو .7'2 نيصلا

 .أبس ةكلم سيقلب مكح نم  رشع عباسلا

 رصم ةكلم تناك سيقلب نآب لوقلا فييكت
 نيبو ءأبس ةكلم سيقلب مسا نيب ةقباطملا ىلإ نيسرادلا ضعب بهذ دقل

 مساي سوفسوي اهركذو 21110115 مساب تدوريه اهركذ رصم تمكح ةكلم

 .رصم كولم ءامسأ يف (سيلوكي /سيلوقِن) 11-5

 .م1915١ نيلرب .كروف .أ .أبس ةكلمو غنووم(١)
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 : نيرمأ ىلإ كلذ لبق ريشنو
 شئارلا دهع يف رصم ىلإ تدتما ةعبابتلا أبس كولمل ايلعلا ةيكولملا نأ -أ

 عقوم يف اهيلع روثعملا لئاسرلاو صوصنلا تامجرت يف روكذملا شاير يذ ناراب
 دقو .م.ق رشع يناثلا نرقلا يف كلذو . (شايروب - انروب) مساب رصمب ةنرامعلا

 (سيوشنام) مساب تاساردلا مهركذت شايروب موق نم ةجوم كاذنآ رصمب ترقتسا

 ةرسألا مكح ىشالتو ىهتناو (؟١ ةرسألا) ةبيط يف ةنعارفلا رصم كولم اوعزانو

 .م.ق /٠١41 ةنس ةبيط يف ةينوعرفلا

 ةقبطلا كلت مكح تحت رصم تحبصأ .م.ق ٠١81 ةنس ذنم ب

 سيدتتب كلملا مهلوأ ناكو (سيوشنام) لا ءامدقلا نييرصملا نم ةديدجلا

 قنشيش كلملا ىلإ الوصو رصم مكح ىلع اوبقاعتو (.م.ق )8100 1٠١51١

 «ناميلس كلملا ىبنلا رصاعو (.م.ق 977 - 440) ةنس مكح دقو رصم كلم

 .(.م.ق 974 - 447) أبس ةكلم سيقلب دهع يف رصم كلم وه قنشيش ناكف

 فيحصت سيقلب نأ :(006 85209) يساس ود يسنرفلا قرشتسملا حرط دقل

 يف سوفسوي اهركذ يتلا «سلوكذ /سيلوَقِن) 21114171:15 ةيرصملا ةكلملا مسال
 .نانير يسنرفلا قرشتسملا يأرلا اذه يف هكراشيو .رصم كولم

 مساب رّكّذُي سيقلب مسالا نأب هيأر 36017818135 زرفوم خرؤملا ىدبأو
 ةلحرم ىف رو يذلاو «تودوريه اهيلإ راشأ ىتلا 7211016835 يرصملا ةكلملا

 . 8310015 سيتلب ىلإ ةقح

 نأ يفلاه يسنرفلا قرشتسملاو «رمرك نوف يناملألا قرشتسملا دَيأ امئيب
 يف كراشو - سوفسوي اهركذ يتلا - سيلوكين ةكلملا مسا نم ءاج سيقلب مسا

 ,'"7(سيقلب - سيلكي) فيحصت سيقلب مسا نأب ءاملعلا نم ددع يأرلا اذه
 ةيرصملا ةكلملا مسا نم ءاج سيقلب مسا نأب يأرلا درجم رمألا زواجتيو

 ظفلب رصم كولم ءامسأب (وتلنام) ةيدرب يف اهركذ ءاج دقف (سيلكن) سيلوكن
 /سيعلب) ةحيحصلا ةءارقلا لعلو  تامجرتلا يف  (سيسكن / نسيشسوكل)

 مكحو (.م.ق 0874 446 -) ةئس 8 تمكح اهنأ وتلئام لاقو - (سيكلب

 30 وأ كلخلا اهدا

 رصم كلم قنشوش دهع سفن يف ناك ةكلملا كلت دهع نأ كلذ نم نيبتيو

 )١( ؛ص - ىنم دايز  زاغلألا ةأرما سيقلب 5.

 .557/ص - رئدراج نلأ  ةنعارفلا رصم (؟)
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 الغ ةيكؤلف اهنأب رصمل اهتيكولم فييكت نكمي يلاتلابو (.م.ق 077-9456)

 .أابس ةكلم سيقلب لعفلاب اهنأو ةرشابم ريغ ةيفرش

 : ناميلس كلملا ىبنلاو أبس ةكلم سيقلب ءابنأ

 : ةعبابتلا كولملا خيرات نع هتديصق يف يريمحلا ناوشن لاق

 حارصألا ىلع يلاعلااهحرص وأ اهشرع ٌعظعملا ٌسيِقْلِب َنيأ م

 ماتيس ا ياعيد: ترام“  :(رتنكي)نبسلا نافاس ثواز

 حالطهيلإ لبإيفٍتأتمل اهيموق ْنِم ججَدُم فلأ يفلأ يف
 َحاَدَضٍدُمْدُهمعماهئاعدب هّباتك ءاج نيح َمِلْسِل ثءاج

 حارب اهثوجس ناكوًاأعوط ثمّلسأو ميظعلا اهقلاخل ْتََدَجَس

 كلملا ناميلس ّيبنلاو أبس ةكلم سيقلب نع ةينيقيلا ءابنألا نم ناكو

 : نيطسلفب

 : سيقلب ىلإ ناميلس ةلاسر : لوألا أبنلا

 ةلود مظعأ تناك أبس نأل أبس ةكلمم دوجوب ملعي ناميلس ناك دقل

 سيقلب دهع يف يراجتلا اهطاشنو اهذوفنو اهمكح ناكو نامزلا كلذ يف ةراضحو

 مل يذلاف «كلذ قئاثوو ةلدأو ليصافت ركذ فلس دقو .قافآلا ىلإ دتمي أبس ةكلم

 نم تيتوأ اهنأو «سمشلا نودبعي اهموقو أبس ةكلم نأ وه ًاملع هب طاحأ دق نكي

 ام ايندلا بابسأ لكو شيجلاو ةوقلاو ةورثلا نم ةميظعلا ءايشألا نم ءيش لك

 «ناميلس ىلإ كلذ أبنب دهدهلا ىتأف «ميظع شرع اهلو كولملا نم اهريغل سيل
 :ىلاعت لاق .ميركلا نآرقلا يف ىلاعت هللا ركذ امك

 ل سرس ل” هم 0 هيا د 072 ل ل

 ساو ص عزرا سس اس سويس لس ل سا سلع صم يب هو دس عر سرع هم مس

 نود نم سْمّشلِل نودجس اهموقو اهتدجيو ميظع شرعاملو وت لكح نم تدنوأو مهكحليت ةأرمأ
 مر هام نا. ا لا 0 ا م م را دي سرج م دع يس م وص لم سم ساس هي ع

 جرخي ىزلا هلي اودِجس الأ َنوُدَمَهَي ال ْمهَف للا نع مهَّدَصَم مُهَلْمَعَأ ٌنطِيَّشلا مُهَل نيرو هلل
 ب 2
 1 0 ا م 0 رع 2 لم وك سرس مر يس ص رص م لا ل لاذع حرم 00 امام هس لل 2-1

 09 ميظعلا شرعلا بر وه الإ هل اال هلأ نوئلَعَت امو َنوُفَحح ام رلعيو ضرألاو ِتومَسلا يف َءْبَحْل
 ادام زطنأت متعلم موتك ةلأت اددسك ىنتكَي بهذ نيكل نم تك م تفَدَس ْْعَنس لَم ف5 ا رع ع رايس

 هن ييطعلاهللا قديس[ لمنلا] 4 ةرتبك

 * هلأ نوذ نم نمش َنوُدُجْسي اَهَموَوو اَهَتدَيَو ا ةيآلا نييبت يف يبعشلا مامإلا لاق
 :اولاق ؟نوضاملا يئابآ دبعي ناك ام :اهئارزول تلاق مكحلا سيقلب تلوت امل : هنأ

 ىف هملعو ءامسلا ىف وه :اولاق ؟وه نيأو :تلاق «ءامسلا هلإ نودبعي اوناك
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 سمشلا رون نم ّذشأ ًائيش فرعأ تسلو هارأ ال انأو هدبعأ فيكف :تلاق «ضرألا
 اهموق تلمحو ىلاعت هللا نود نم سمشلا تدبعف هتدابع انل يغبني ام ىلوأ يهف

 0 («تبرغ اذإو تعلط اذإ اهل نودجسي اوناكو سمشلا ةدابع ىلع

 لعب هقم لإ) وه أبس دوبعم ناك دقف كلذ رهوج باوص شوقنلا نم نيبتيو
 سمشلا ةدابع ترهظ مث (ءامسلا هلإ) يأ (بكاوكلا ديس موجنلا هلإ) وهو (ماوأ
 بر كلملاو (.م.ق 417١ - 480) نماهي بركاشن كلملا دهع يف (سمش) ظفلب
 ةكلملا دهع يف ةيسيئر ةديقع سمشلا ةدابع تناكف (.م.ق 94817 - 917/0) سمش
 . سمشلل ًادبعم اهدهع يف ناراب دبعم ناكو (.م.ق 475 - 447) سيقلب

 نئيقلب ىلإ دواد: نيب ةاميلس هللا ديع نم" :ًاناتك ناييلس بتكر#:ىغشلا لاق
 اولعت الأ دعب امأ «ىدهلا عبتا نم ىلع مالسلا «ميحرلا نمحرلا هللا مسب ءأبس ةكلم

 ىلاعت ِهّللا صق ام ىلع ناميلس دزي مل : هريغو جيرج نبا لاق . نيملسم ينوتأو يلع
 دهدهلا ذخأف .همتاخب همتخو كسملاب هعبط باتكلا بتك املف : ايش هباتك نف

 . "'8برأم اهل لاقي ضرأب اهرصق يف تناكو سيقلب ىلإ هب ىتأو باتكلا

 نم ؛ميحلا نمحرلا هللا سبل ذاميلس بتكا :يريمحلا ذاوشن لاق

 يزور ل ءاهموقو أبس ةكلم سيقلب ىلإ دواد نب ناميلس

 ءاهاتأ ىتح قلطناو  هراقنمب ليقو  هلجرب باتكلا دهدهلا ذخأف .(نيملسم
 باتكلا ىقلأ يذلا رئاطلا ىلإ اهلوح نم رظنو «هيلإ ترظنف .باتكلا اهيلإ ىقلأف
 :اهودقل اميظعت ءابسلا نم بانك اهنلإ سرب اولاقث اهبلإ

 "لا ةبتاك ةئراق تناكو «هتأرقف باتكلا سيقلب تذخأف» :ىبْعَشلا لاق

 ةيمارآلاب ةباتكلا يه نمزلا كلذ يف ماشلاب ةدئاسلا ةباتكلا نأ تاساردلا نم نيبتيو
 :رافكلا تاكو.« ةسدقدلا ةضاشلا ةدملا دينيسلا ةراكز كورك نرعاةقعشم حو
 ماشلا يف ةماعلا ةباتكلاو تالسارملا متت اهب يتلا ةماعلا ةباتكلا يه ةيمارآلا فورحلاب
 .نميلا نم اهلصأ ةميدق ةيبرع ةباتك يهو نميلا يف ذ كلذكو

 : نئبسالاو نينامثلا لاوقألا سلجمب سيقلبل يوروشلا عامتجالا : يناثلا أبنلا

 ىلإ ةينامثلا ءاوذألا كالمألاو نينامثلا لاوقألا تعد أبس ةكلم سيقلب نإ مث
 يوروش ماظن تاذ تناك أبس ةلود نأ كلذو «ناميلس ةلاسر ةشقانمل عامتجا

 لاق .ةعبابتلا روصع يف نينامثلا لاوقألا سلجم دوجو يف لثمتي يطارقوميد

 )١( ءايبنألا صصق ىف سلاجملا سئارع .
  000.ل 9 ص  ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا
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 ريمح هوجو نم اًليق نينامث رصع لك يف نوكت مهلاوقأ تناكو» : ينادمهلا

 نودقعيو هدعب نم مئاقلا نوميقي نيذلا اوناك ثدح كلملاب ثدح اذإف «نالهكو

 هناكم اولخدأو مهريخل اوضارت 0 يلا اوناكو ءدهعلا هل

 ."*” «نينامثلا متيف لاوقألا ةجردب قحلي نمم الجر

 ناوشن لاق .ةينامثلا ءاوذألا كالمألا كانه ناك نينامثلا لاوقألا بناج ىلإو

 ا اكمل هوم «ةينامث تايبأ مهدالوأو ةينامثلا ءالؤه» : يريمحلا

 ”٠ «هولزخ هلزع قلع اوعمجأ نإو ةينامعلا ةقنقي تحت فلج نمل كلثلا

 .ذ لاقو ."'” ةنعبسأو نلاوقأ» ظفلب دتسملا شوقت يف مهركذ ءاج دقو

 ع نانا ةينامث مهو كولملا ةنماثم مهب دصقي نئكبسا نإ» :هيقفاب دمحم

 . «نينامثلا لاوقألا مهب دصقي نلاوقأ» نإف كلذكو

 يئبسلا ناينبلا يف ةينامثلا نئبسالاو نينامثلا لاوقألا سلجم رقم ناكو

 سمت عاق يبدو (ماوأ دبعم) ًادبعم مضي ناكو سيقلب مرحم مساب روهشملا

 لكشلا ةدقعم ةعاق» اهنأب ةيكريمألا ةيرثألا ةثعبلا سيئر اهفصو ىتلا يهو لاوقألا

 ةعاقلا بناوج ىلع فقسلا ناكو .ةليوط فوفص ةينامث يف عقت تايانب اياقب اهيف
 نم مامتهالل ةريثم ةلسلس ةعاقلا رادج يف دجوتو .ًادومع 7 ىلع اًلومحم

 امهدحأ ناباب ةعاقلل ناكو .ةشوقتم ةذفان 55 اهددع غلبي ةيعانطصالا ذفاونلا

 نيدومع نيب ماعم عطق ثالث يذ ريبك باب ىلإ 500 «دبعملا ىلإ يدؤي

 «ةيجراخ ةعاق ىلإ يضفيو

 نئبسالا ءاوذألاو نينامثلا لاوقألا سلجم عامتجا دقعنا ةعاقلا كلت يفو

 هللا ركذ دقو  داليملا لبق 947١ ةنس يلاوح ايه ةكلم نسديقلز ةسان رب ةقامقلا

 : ىلاعت هَّللا لاق «ميركلا نآرقلا يف يوروشلا عامتجالا كلذ ىلاعت

 لأ يا نسقتلا هير نب هاو نطبق يت ْمِك نتي 4 يأ نإ التل اهلج كلف >
 اك نحل ةديأ ثطح ام عرأ ف أ تأ اك كلَ دل أت اذ

 درع الكم اد كوم نإ 93 تل نمت ادام م كلِ رمال قيده نيأب الند ٍ الا

 م ا ل ا ا ل
 .- ميظعلا 0 قدص - [؟"ه - ؟8 :لمنلا] لا

 .؟ج ١١ 5ص - ىنادمهلا دمحأ نب نسحلا  ليلكإلا()

 .15ا/ص - ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا(١)
 .سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن ماج 559 و 057 مقر ناشقنلا()

 ١. 57ص - سبليف لدنيو - سيقلب ةنيدم زونك (')
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 0 ا يم

 ل ل ل رع 94١1م” ةنس

 داليملا لبق 41٠ ةنس كلذ ناكو ؛. ري

 نآرقلا يف : رعذ ىلاع هللا دلع: ىذلا :ئؤرؤشلا عامتجالا كلذب لصتي اممو

 : ميركلا

 اوناك) مهنأ تاياورلا ضعب يف ءاج سيقلب مهب ؛ تعمتجا نيذلا الملا نإ -
 نئبسالا كالمألاو نونامثلا لاوقألا) مهنأ باوصلاو .(اَلْيَق فلأ رشع انثا
 يتئبسلا ناينبلا يف (نئبسالاو لاوقألا سلجيم) رقمب عامتجالا ناكو . (ةينامثلا
 ةعاق) ىنبمو (ماوأ دبعم) دبعملا مضي ناكو سيقلب مرحم مساب ًايلاح ر قوهشملا
 لبق رشاعلا نرقلاب عامتجالا ناكو .(ةينامثلا نئبسالاو نينامثلا لاوقألا سلجم

 .م.ق 5 ةنس يلاوح . داليملا

 نم #8  رمألا يف رواشتلا دعب  نونامثلا لاوقألاو ةينامثلا كالمألا لاقف -

 ديدش سأب ولوأ نحنو ريبك شيجو ةوق باحصأ نحن يأ * ٍديَِس نيبو م أو
 يف ءاجو «ضرألا يف شيج مظعأ ناك أبس شيج نأ كلذو «برحلا يف
 تناك أبس شيج نأ :شئارلا نب رانم يذ كلملاو شئارلا كلملا دهع صوصن
 ةرثكب ةرشتنم مهنفسو مهتابرع تناكو ءفالآلا تائمب ردقت ةيركسعلا مهفوفص
 كالمألا يأر ناك كلذل .اهبرغم ىلإ سمشلا علطم نمو لامشلاو بونجلا يف
 رارقلا اولعج مث .ناميلس ةلود ةبراحم وه نينامثلا لاوقألاو ةينامثلا نئبسالا
 تذخأ» 97 لاق . نمت ادام ىرظنأَ ِكّيِإ رَمالاَو ا اولاقف سيقلب ةكلملل يئاهنلا
 ءاهل ضرعي ام لك يف اهرمأ يف مهترواشمو اهموق عم بدألا نسح يف سيقلب
 ىلإ رمألا اوملس مث سأبلاو ةوقلاب اهايإ مهمالعإ نم اهنيع رقي امب الملا اهعجارف
 .70"2عيمجلا نم ةنسح ةرواحم هذهو ءاهرظن

 ار موت متل نسحب تلك ولالا باول راق لا :يرصبلا نسحلا لاق -
 ةونع ةدلب ىلع اولوتسا اذإ يأ «ام هود يَ ولك 215 كوم َّنِإ َتلاَ # .ملعأو
 ةنداهملا ىلإ تْلَدَع مث :4 وَمن َكَِدكَي كَل اهم هَ اَرلَعَجَو » .اهوبرخ ًارهقو

 )١( يبطرقلا  نآرقلا ماكحأ ريسفت - ص١54/17.
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 ء[7*ه : لمنلا] 4َنونْرمْا موي مب اةرِطاَنَم ويده مهل ٌةكسيْرُم ِقإَو# : تلاقف ةملاسملاو
 نأ ثملع ءاهلقعأ ناك ام :ةداتق لاق .هلثمب ٌقيلت ةميظع ةيدهب هيلإ ٌتعبأس يأ

 وهف ةيدهلا َلبَق نإ اهموقل تلاق :سابع نبا لاقو . سانلا نم ًاعقوم عقت ةيدهلا

 . "72. .ّيبن وهف اهلبقي مل نإو ءهولتاقف ايندلا ديري كلم

 كلذف # َوُلَسْرمْل مجري مي ةرِظاَض  اهلوق يف سيقلب ةمكح ةورذ ىلجتتو

 نوعجريس # َنوُلَسَرَمْلا 8 اهدفوف «ةيدهلل ناميلس لوبق مدع وأ لوبق زواجتي

 ءوض ىلع متيف هنوؤش لكو هتديقعو ناميلس رومأو ةوق نع نيقيلا أبنلاب اهيلإ

 ةقيقح نم نولسرُملا هب عجريس ام ءوض ىلع يأ ؛«يئاهنلا رارقلا ذاختا كلذ

 .:لاميلس .ءابنآو

 دفولا مهو  «الجر نيعبرأ ناميلس ىلإ تثعبف» :ناوشن لاق

 ربخ يف نييرابخالا ضعب غلاب دقو «ناميلس ىلإ اهتيدهب سيقلب نم «َنوُلَسْرَمْلا #
 نم ةعوئصم ةريبك ةينأو بهذلا نم ةيمك تناك ةيدهلا نأ لاوقألا حصأو «ةيدهلا

 يف لات هللا لاق. "؟”ءاوذألا لايقألا دحلا ةساقرب :دقولا ناكو ..نهارجتلاو تهذلا

 تأ لب محَدَتام آن رْيَح هلأ لَا آَمَ ِلاَمب مودا لاَ َنِلُم ءآَج امم » :يحركلا نارقلا

 ةعاط نم يل َرَخّسو ةؤبنلا نم ُهَللا يناطعأ اميف يأ [5 : لمنلا] «َنَْينَت يَديِدَي

 رحنا ليحل ومألاو اينيلا ةايسلا ةنيز نم مكاطما امم: ةرخ كلذ ريقو نعلاو حيرلا
 مث" :ريسفتلا يف ءاجو .ايندلا يف ةرئاكمو ةرخافم لهأ مكنأل ايادهلاب نوحرفت

 مو هلأ ابنت محشو اي ملل لَ اَلٍ وس مُهتنيأتلك موتك خيتأ ط : دفولا سيئرل ناميلس لاق
 مهل ةقاط ال دونجب مهنيتأنل هللاوف مهتيدهب مهيلإ عجرا يأ[ لمتلا] 4 هوَ

 : (نيملسم ينوتأي مل نإ ءالذأ مهتكلممو مهضرأ نم مهنجرخنلو مهتلتاقمب

 (سدقلا) ميلشروأ هتمصاعو نيطسلفب ناميلس دالب يف ةرتف اوثكم دق دفولا ناكو

 . سيقلب ىلإ كلذ ربخب اوداعف هلاوحأو هرومأ لك اوصقتساو

 امو هتديقعو هتمكحو ناميلس رومأ لك دفولا نم سيقلب تعمس املو -

 نينامثلا لاوقألا سلجم تعمجو «كلذ قدصت مل رومألا نم هل هللا رخس

 :ناوشن لاق .نولسرُملا هب عجر امب مهتربخأف «ةينامثلا نئبسالا كالمألاو

 ىلإ ٌةرئاس يّنِإ :تلاق مث .اهكولم ءانبأو [نالهكو] ريمِج لواَقَم سيقلب تعمجا
 وأ هنيد يف لوخدلا ؟نيديرت يذلا ام «كيلإ رمألا :اولاق ؟نورت امف ناميلس

 .؟7ج 717/١" ص - ريثك نبا . نآرقلا ريسفت )١(
 .(ورمع نب رذنملا دفولا سيئر مسا ناك) هنأ سلاجملا سئارع ىف ءاج ()

 .؟ج 1٠ 5ص - ينوباصلا  ريسافتلا ةوفص (*)
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 لايقألاو ةداقلا ترمأ مث . ''؟نوكي امب ملعلا مكيتأي فوس :تلإت ؟فيراعب
 سئارع يف ءاجف اه رو يف ريسحتل لااسقلا وتاض لع لاجل شيجلا زيهجتب

 .اهعم ليحرلاب مهنذؤيل اهتكلمم لهأ يف يداني ًايدانم ترمأ اهنأ» : م
 وعدت امو كرمأ ام رظنأ ىتح يموق كولمب كيلع ةمداق يْنإ تاج اع نار اكتع

 . خيرأتلا يف بكوم مظعأ يف تراس مث 0 ٠

 : ناميلسل اهترايز يف أبس ةكلم سيقلبل ميظعلا بكوملا أبن : ثلاثلا أبنلا
 ةيكولمو ةهبأ لكب ريسملل تادادعتسالا لمعب أبس ةكلم سيقلب تذخأ

 ةلود نم مظعأ أبس ةورثو ةوق نأ تبثت نأ تدارأ اهنأل ةريثك تازيهجتو داتعبو
 تبحطصا» هنأ (كولملا دجم لجس) باتك يف ءاجف .ناميلس نظي اممو ناميلس
 ىلغأ اهعم تلمحو مدخلاو دنجلاو نيقفارملا نم ةميظع ةيشاح اهعم أبس ةكلم
 متو المج ا/19 يف اهليمحت مت . .ةضفلاو بهذلاو لباوتلاو بويطلا سفنأو

 : ”انينحلاو لاقبلا نم صحت ذل دادعأ ليحل
 ينثا يف ناميلس ىلإ سيقلب تراساا هنأ (سلاجملا سئارع) باتك يف ءاجو

 ناوشن لاقو (ها) .«لتاقم فلأ ليق لك دي تحت نميلا كولم نم ليق فلأ رشع
 : يريمحلا

 حارصألا ىلع يلاعلا اهحرص وأ اهشرع ٌمّظعملا ُسِيِقْلِب نيأ مأ
 حاكْنِتْشا الب ًانيد برأم نم ِرُمْدَتِب يبنلا َنامَِلَس ثراز
 '*حالٍِط هيلإ لبإ يف ٍتأت مل اهموق ْنِم جْجَدُم ٍفلأ ٍفلأ يف

 تكرتو :سراف فلأ فلأ يف ناميلس ىلإ تصخش# اهنأ حرشلا ي ىف ءاجو
 ىلإ تراس» اهنأ ءاسنلا مالعأ باتك يف ءاجو ('#برأمو نادمغب اهدانجأ يقاب
 نيرشعو ةئام يف تراس :اهنأ ةياور يفو .. ًافلأ رشع ينثاو فلأ ةئام يف ناميلس
 ةداقر هدتج هوجو من لجر لك عم معزابخاو مهتاسؤروءاهموت فارخأ نمار
 2لجر ةئام هليخ

 .87 ص - ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا ()
 .77 ١ص  زاغلألا ةأرما سيقلب + سلاجملا سئارع (5)
 . يموسكألا (تسجناربك) باتك وهو (كولملا دجم لجس) باتك نع - ةاعلألا ةأرمأ شيقلب 0
 ةديصق  ةعماجلا ةريسلا .حلط ةقانو حلط ريعب :لاقي (ءاطلا رسكب) حلط عمج :حالطلا 0

 .الا/ص - ناوشن

 .ةلاحك رمع اضر  ءاسنلا مالعأ (©)
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 0 ا وكل
 ناكو ءأبس ةلود لايقأ رابك مهو كالمألا ءاوذألا نم ١ سيقلب عم ناك

 وهو ليخلا خب وذ فوني» :ليلكإلا ىف ة ينادمهلا لاق .(ْعَتَب وذ 0 مهنم

 نم ناك دقو .. '6سيقلب ةكلملا عم نميلا لويق نم ناميلس ىلع َدْكَو نم َلَجأ

 يذ ورمع نب قدصهي رساي) :ًاضيأ تقولاو دهعلا كلذ يف لايقألا ءاوذألا رابك

 ليقلاو (فاينم نب بهني عرف) ليقلاو (رَحّس يذ نب قدصأ رم وبأ) ليقلاو (نادير
 نئبسالا ءاوذألا ةيقبو «(نَدَج يذ نبا> ليقلاو (دئارُم يذ نب نارمع وذ»
 داليبو (زاح) ةئيدم ميعزو ليق (عتب نب عفيمس نب /ْعَتُب وذ فوني) ناكو .ةينامثلا

 ريزو ةباثمبو سيقلب عم اوراس نيذلا )١5( لا ءوذألا ريبك وه ناكو ءَناَدْمَه

 ةباثمب  لويخلا اهرجت يتلا مهتابرعب  ءاوذألا كئلوأ ناكو .سيقلب ةكلملا

 . ميظعلا بكوملا كلذو نمزلا كلذ يف كولملا

 ةئام مهنم دحاو لك عم (ةداقلاو لايقألا نم )١١١ بكوملا يف ناكو -

 - )١١١ ١ا ٠٠١ ناسرفلا ددع ناكف ءمهلويخو مهتّدعب ناسرفلا نم سراف

 . سراف فلأ رشع انثأا

 >> )٠١ لتاقم فالآ ةرشع ةقرف لك قرف رشع اوناكو ةلاجّرلا دونجلا مهيليو

 : لثم أبس ةلود قطانمو لئابق ىدحإ ىلتاقم نم ةقرف لك (لتاقم ٠٠ - ٠١٠١٠٠١٠١
 . جَحْلَم .ةدنك .عفاي .نابتق :نادير. .رهمس .ترُج .نادمه .نالوخ .ناشيف
 .لتاقم 1١٠٠٠- ١١١١٠١ >< ةقرف ١١ امبرو . تومرضح . (دزألا) سود

 ةلالدلل بهذلاو نيمثلا روخبلاب ةلّمحم المج الال3 بكوملا ىف ناكو
 ىغلا لافيلاو ىسمعتلا نم ديدجلا كلذك »ادب ةيداضتتالا ةزفلاوب ةورقلا ىلع
 ْ . ميظعلا بكوملا كلذل ماعطلاو نؤملا لمحت

 . برأم نم ٍرمدتب يبنلا تراز» سيقلب ةكلملا نع ناوشن لوق نم ودبيو

 ما ةّيرق ةنيدم ىلإ مث * نارجن ىلإ برأم نم قلطنا سيقلب بكوم نإ

 ا ا رول ا
 ىلإ رمدت نم سيقلب تضم مث .ةيمارأ ةيئبس ةيراجت ةنطوتسم رمدت تناكو

 ابن ةاروعلا تانك نابعنا كيح «نيطسلفب ناميلس ةمصاع  سدقلا - ميلشروأ

 :هصن يلي ام وهو «ميظعلا اهبكوم دكؤيو ركذي صنب اهترايز

 ناميلس ةهتمتل تتأف.«برلا ذجمل ناميلش ربخي ابس ةكلم تعمشا

 )١( الإكليل  ص - ينادمهلا نسحلا ” 57ج٠١.
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 ًاريثك ًابهذو ًابايطأ ةلماح لامجو اديب ريع يكرم صاح ررا ىلإ انا ؛ لئاسمب
 «ةميرك ةراجحو ًادج

 .أبس ةكلم سيقلبل ميظعلا بكوملا نع نيقيلا أبنلا وه كلذف

 : نيملاعلا بر هّلل اهمالسإو سيقلب ةرايز صوصنو عئاقو : عبارلا أبنلا

 - ميلشروأ ةنيدم - ناميلس ةمصاع ىلإ ميظعلا اهبكومب سيقلب تلصو امل

 كولملا دجم لجس يف ءاجف .هتلود نايعأو وه ًاريبك الابقتسا ناميلس اهلبقتسا
 . اهل ميركتلاو ةوافحلا يف غلابو ؛ًاريبك الابتتما ايس ةكلم ناهيلتع ليقسا» : هنأ

 امك ثيح «هرومأو هتمكح نع هتعمس امو هنيد ةقيقح ةفرعمل اهئيجم ناكو

 نحتمتل تتأ» اهنأ ةاروتلاب (يناثلا مايألا رفس) يفو (لوألا كولملا رفس) يف ءاج
 لكب ناميلس اهريخأف ءاهبلقب ناك ام لكب ناميلس تملكف . .لئاسمب ناميلس
 ةكلم تأر املف .هب اهربخي مل ناميلس كلملا نع ًايفخم أرمأ نكي مل ءاهمالك
 فقومو هديبع سلجمو هتدئام ماعطو «هانب يذلا تيبلاو ناميلس ةمكح لك أبس

 اهيف قبت مل برلا تيب يف اهدعصُي ناك يتلا هتاقرحُمو مهسبالمو هتاقُسو همادخ

 نع يضرأ يف هتعمس يذلا ريخلا و حف :ناميلس كلملل تلاقق د

 اذ وهف «يانيع ترصبأو ٌتِكثِج ىتح رابخألا قدصأ ملو 2 كتمكح ٍنعو كرومأ

 ىبوطف «كنع هتعمس يذلا ربخلا ىلع ًاحالصو ةمكح َتدز ءهب ربخأ مل فصنلا

 نكيِلو .كتمكح نيعماسلاو ًامئاد كمامأ نيفقاولا ءالؤه كديبعل ىبوطو كلاجرل
 ًامكح يرجتل ليئارسي ينبل اكلم كلعجو كب ٌرُس يذلا كهلإ برلا ًاكرابم
 ادت ةريثك ًابايطأو بهذ ةنزو نيرشعو ةئام ناميلس كلملل تدهأو .ةلدعو

 .ناميلسل أبس ةكلم هتدهأ يذلا بيطلا كلذ لثم نكي مل .ةميرك ةراجحو

 ىلإ تداعو أبس ةكلم تفرصناف .تبلط يذلا اهاهتشم لك ناميلس اهاطعأو

 .[ىهتنا] «اهضرأ
 يذلا تيبلا تأر» أبس ةكلم نأ :ركذلا ةفلاس ةاروتلا صوصن يف ءاج دقل

 نايبلا رعب يفور ةةينزلا كيب ىف هيصعر علا هناق رجم تارا اهنا وب ناخيلسم كاك
 401“ ةنس هديبشت ناكو ناي لكيه) 52000 يذلا وه «برلا تيب) نأ

 ماق كلذ تلت ةنس ةرشع ثالث لالخ مث «تاونس عبس هدييشت قرغتساو .م.ق
 ءانبب ماق دقو « لكيهلا نم ربكأ ناكو هانب يذلا رصقلا ميخفتو دييشتب ناميلس

 كلم ماريح كلملا دنع نم اوءاج نويقينيف نويرامعم رصقلاو لكيهلا ةفرخزو

 . عساتلا حاحصإلا يناثلا مايألا رفس  ةاروتلا 00
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 وهو (ينانبللا يروسلا لحاسلا ةقطنمو روص ةنيدم مكحي ناكو) ةقينيقلا قوم

 لكيهلا دييشتب اوماق نيذلا نييقيتيفلا نييرامعملابو باشخألاب ناميلس دمأ يذلا

 ةكلم سيقلب نأ امبو 10 رو ةرنق ةنيوتفملا هاب لمتكار «ناميلس رصقو

 هانب يذلا تيبلا) تدهاشو ترازو (ناميلس لكيه) برلا تيب تراز أبس

 978 ةنس دعب تناك اهترايز نأ ىلع لدي كلذ نإف (ناميلس رصق) وهو (ناميلس

 نأب مدقألا مهرداصم نع لئاوأ برع نوخرؤم هركذ ام ززعي كلذو .م.ق

 نم تاونس عبس لبقو .ناميلس ةافو نم تاونس تس لبق) تناك اهترايز

 .م.ق 973١ ةنس يلاوح كلذ نوكيف ؟”(اهتافو

 يسرك وهو سيقلب شرع لقن ربخ ميركلا نآرقلا يف ىلاعت هللا ركذ دقو
 دييشت أبن يف ءاج دقو . برأمب نيِحْلَس رصق يف هيلع سلجت تناك يذلا اهمكح

 اناس حرصلا وهو رصقلا ضرأ لعج» هانب يذلا كلملا نأ ليلكإلاب برأم رصق

 60 غدسسلا ءام انهيلا نضافأ ابارسأ اهتحت لعجو ناولألا و كلذ ريقو نضيبأو رمخا

 ثيحب (ةجل) يراج ءام شرعلا مامأ ناكف «.حرصلا يه يتلا شرعلا ةعاق يف كلذو

 ءاملا كلذ قوف رمت اهشرع ىلإ هجوتت نيح تناك سيقلب ةكلملا نأ جاتنتسا نكمي

 . شرعلا ىلإ ةجللا ربعتو ءاملاب لتبي ال ىتح اهبوث عفرتف (ةجللا) يراجلا

 :ىلاعتا لاق. نشرغ هيف: احرص تدعحاش ناقيلس نمصق' نقلي ةزاز املق

 ملو هبراقيو ههبشي يأ - [57 :لمنلا] 4 ٌرْهَوَتَك ْتَلَت ِكْشْرَم اًدكَحَأ َلِق َتَدج اَنلَق »
 .'*”مزحلاو ءاكذلا يف ةياغ اذهو :ريثك نبا لاق .وه سيل الو ءوه معن :لقت

 تا 2 لمتلا 14 تاكو نع تَنَقكَو هَل هئَبرح هنا حرَصلأ يلخدأ اهلي » "ا

 ربعتل اهبوث عفرب اهيقاس نع تفشكو - ًاريثك ًارمغ ًءام يأ  ءام ةجل هتنظ يأ

 دوجوب مهمعز كلذ نم نيصاصقلا ضعب لايخ جسن دقو .شرعلا ىلإ ةّجللا
 ّرمتل اهبوث تعفر اهنأ حيحصلاو ,ماهوألا نم كلذ ىلإ امو اهيقاس يف فيثك رعش

 ٌمَرَص مَنِ َلاَ *«نارعلا ىلإ رمت نيس اهزيفت حرص ىف لعب اذنك ءابعلا هل قوذ

 سيلو يفاصلا جاجزلا نم سلمم حرص هنأ يأ [55 :لمنلا] :4َريِراَوَف نّي كرمت

 كلملا نأ :لصألا يه نميلا باتك يف ءاجو - 9١١ص - ميسكدارت - تاراضحلاو بوعشلا )١(

 يف هدهع ناكو نميلا نم لصألا يف مه نيذلا نييقيئيفلا نم لصألا يف وه يقينيفلا ماريح
 .(.م.ق 975 - 459) ةرتفلا

 يف تيفوتو .اهمكح نم نيرشعلا ماعلا يف تملسأو ناميلس سيقلب تراز» هنأ ةياور يف ءاجو (؟)
 .زاغلألا ةأرما سيقلب ١١ص - ؛اهمكح نم ١ا/ ماعلا يف عيبر نم يناثلا

 ./ج 187 ص ب ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا (*)

 .7ج 51/7”ص - ريثك نبا  نآرقلا ريسفت (:)



 3240 أبس ةعبابتل يناثلا رصعلا ةراضحو كولم : عباسلا لصفلا نفرح

 ل ا ا ل ا ال

 مم ُتِمَلْسَأَو ىينَن ُتَسَلَظ فِ مَ كلاَق 9 ؟يلانعت هللا ركذ امك مث + ناقل
 .- ميظعلا هللا قدص - [ : لمغلا] 4ريشلا يهب حي

 حيحص :ناميلسل أبس ةكلم تلاق» هنأب ةاروتلا يف ءاج ام كلذ دعب نوكيف
 دج يت دلما عار :كتمكحو كرومأ نع يضرأ يف هتعمس يذلا ربخلا

 هتعمس يذلا ربخلا نع ةمكح تدز هب ربخأ مل فصنلا اذ وهف يانيع ترصبأو

 تاس هينافار ًامئاد كمامأ نيفقاولا ءالؤه كديبعل ىبوطو كلاجرل ىبوطف

 ًامكح يرجُتل ليئارسي ينبل اكلم َكلعجو كب ْرُس يذلا كهلإ برلا ًاكرابم نكي

 ويعلن (الدعو

 :ناميلسب اهجاوز مدعو ْعَتْب يذب سيقلب جاوز : سماخلا أبنلا
 ىف نلمكإلا بحاص ىنادمهلا دمحأ نب نسحلا ةمالعلا نميلا ناسل لاق

 ١ ْ : ةغمادلا هتديصق
 انيحكنمبهاوسائكامو نانا يكيعت نم انش كار

 انينأٍليزنعبانأولو اليدبْعَكَبيَنِب ْسطَنملو
 يذب تجورزت اهنأ دكأو ناميلسب سيقلب جاوز ةلوقم ينادمهلا ىَهَن كلذبو

 يتأي نأ ةلاحتسال حيحص ريغ وهف كلذ ريغ لوقي ءامسلا نم ليزنت ىتأ ولو عْنَب
 . ةقيقحلا ريغب ليزنتلا

 :نيتياور دوجو ةلأسملا هذه يف ثحبلا نم نيبتيو

 ىلإ عرفتت يهو أبس ةكلم سيقلبب جوزت ناميلس نأب لوقت : ىلوألا ةياورلا
 :يه لاوقأو تاياور ثالث

 نب عوشي) ميكحلا ىلإ بوسنملا (سديساريس ابفلا) باتك يف ءاج -أ
 5060) 5 ةرتفلا يف مكح يذلا (لباب كلم ينادلكلا رصن ذخوبن) رصاعم (خاريس

 رصن ذخوبن نإ : : هيف لاق مالكب رصن ذخوبن ّمْلَك خاريس نب عوشي نأ ( م.ق 07
 مث هنم تلمح ناميلس تراز امل أبس ةكلم نأو (نافياس: نم امم ةكلما لونا

 أبس ةكلم نمز نآل « «حيحص ريغ معزلاو لوقلا كلذو 7 فت دخون تبجنأ

 سداسلا نرقلا يف رصن ذخوبن نمز امنيب .م.ق رشاعلا نرقلا يف ناك ناميلسو

 ةامطق طءءدصم 515361065. 8«ةافه. سديسار يس ابفلا باتك نع  ىنم دايز  زاغلألا ةأرما سيقلب )١(
4 . 



 ملأ أبس ةعبابتل يناثلا رصعلا ةراضحو كولم : عباسلا لصفلا 321

 00 . ةنس ةئامثالث نم رثكأ ناميلسو سيقلب نمز نيبو رصن ذخوبن نيبف . .م.ق
 معزلا كلذ لصأو الل ا

 نم لصألا يف اوناك نيينادلكلا

 يموسكألا ؟525070 ب

 يه ايس كلف نأ يداليملا ثلاثلا نرقلا ىلإ هتباتك نمز دوعي يذلا - يشبحلا

 هل' لاقي ناميلس خم اننا ناميلتسب ةيعرتك ريغ ةقالع نم تيجنا اينأو ةنكشلا ةكلم

 معزلاو لوقلا كلذف .أبس ةكلم دعب ةشبحلا مكحو موسكأ هل ةنانع فاق

 .اعم أبس ةكلمو ناميلس يبنلا ىلإ ءيسي

 18 ةتتل» 17011 ثون نترام ملاعلا لاق امك هنأ ةيرثألا تاساردلا تلد دقو

 يناملألا ملاعلا لاق امك هنأو 0 ل ا اسس

 ىلإ مهتطلس دم نم روصعلا مدقأ ذنم نويئبسلا نكمت دقل١ 12ه:هاع كروف .أ

 ةريزجلا بونج مكحت تناك أبس ةكلم نأو ل

 را ارم ةاخلاو مرتكأ مك ىلع بنان لو . "'"اضيأ ةشبحلاو ةيبرعلا

 اونوكي ملو نميلا يف أبس كولم ةرسأ نم اوناكو (تشبح شجن) بقل شوقنلا ىف
 مل أيس ةكلم نأل ةيموسكألا ةيلايخبلا ةياورلا يف روق هالتدممل

 حومجم ريع مكرلا كلدك ءايبت ناك متو إو ًارهاع ناميلس نكي ملو ناميلس جوزتت

 .ناميلسو أبس ةكلم نع نآرقلاو ليجنإلاو ةاروتلا صوصن عم ىفانتيو

 نعيقلب نإ :نيسانتلاو تارتلا هتك :ةييرابتالا»ضعج لاوقأ ىفاهاطتو ب دع

 نب معبحر) هنبا هل تبجنأو ناميلس اهجوزت ناميلس تراز امل أبس ةكلم

 نم نيثالثلا وحن يف الجر ناك (ناميلس نب معبحر) نأ حيحصلا امنيب . (ناميلس

 ىلوت (معبحر) نآل - . م.ق 951١ ةنس ناميلس ىبنلا سيقلب تراز امل هرمع

 موق نم معبحر ةدلاو تناكو .  م.ق 65 ةنس  ناميلس ةافو دعب مكحلا

 .- ليئارسي ينب نم  ناميلس
 لاقو ؛ًايئاهن ناميلس تجوزت أبس ةكلم نأ ةاروتلا يف الو نآرقلا يف سيلو

 ناوشن لاقو «سيقلبب ناميلس جاوز نوفني دوهيلا رابحأ نإ# :نودلخ نبا

 يحس و يشر ' «كلذ حصي ملو اهجوزت ناميلس نإ ليق دقو» : يريمحلا

 . ةحيحص ريغ  ثالثلا اهغيصب سيقلبب ناميلس جاوز ةياور نأ هانركذ ام

 .كروف .أ  أبس ةكلمو غنووم + 7١١ص - ىنم دايز  زاغلألا ةأرما سيقلب )١(

 ىلع ه5 ص  نودلخ نبأ خيرات هيف

 .١ج 86ص - يريمحلا ناوشن  مولعلا سمش (؟)



 322 أبس ةعبابتل يناثلا رصعلا ةراضحو كولم : عباسلا لصفلا ضف
 بسد سس يي سبب ل يحل ب حمس

 برعلا نوخرؤملا ءاملعلا اهركذ ؛ةحيحصلا ةياورلا يهو :ةيناثلا ةياورلا
 : هلوقب ينادمهلا اهيلإ راشأ يتلا يهو «ةميدقلا مهرداصم نع لئاوألا نويناميلا

 انيح تمن هاوساتقامو. :اناخأ سيقلينب انههككنأر

 انيتأليزنتبائأاولو اليدب عتب يذنب بلطتملو
 ضعب نع قاحسإ نب دمحم ىور) :يلي ام سلاجملا سئارع يف ءاج دقو

 ىتح كموق نم الجر يراتخا :تملسأ امل سيقلبل ناميلس لاق :هنأ ملعلا لهأ
 ناطلسلا نم يموق يف يلو هللا يبن اي لاجرلا حكني يلثمو :تلاق . هايإ كجوزأ
 ام يمّرحت نأ كل يغبني الو كاذ الإ مالسإلا يف نوكي ال هنإ معن :لاق ؟يل ام
 «اهايإ هجوزف «نادمه كلم ْعَتَب نم دب ال ناك نإ ينجوز : :تلاق عكل هللا لحأ

6 
 لاق ناميلس ىلع سيقلب تدفو امل» : مولعلا سمش يف يريمحلا ناوشن لاقو

 اهجوزتف . ْعَتَب وذف هنم دب ال ناك نإ :تلاقف ءجوز نم ةملسم ةأرما لكل دب ال :اهل
 .[85١/١ص] .«كلذ حصي ملو اهجوزت ناميلس نإ ليق دقو . .عَتَب وذ

 ًافوني لإ بهوم دلوأف «لإ بهوم :عَتَب دلوأ» :ليلكإلا يف ينادمهلا لاقو
 عم نميلا لويق نم مالسلا هيلع ناميلس ىلع َدَفَو نم َلَجَأ وهو ليقلا عتب اذ
 ا :مالسلا هيلع ناميلس اهب هجوز «نسيعلب جوز عجب ندور سيقلل

 اذف دب ال ناك نإ :تلاق جيوزتلا اهيلع مّتح امل مالسلا هيلع ناميلس نأ : ل

 .[ليلكإلا - ٠١ /4 5ص ] .«نميلا ىلإ امهفرصو ءاهب هجوزف « عنب
 0 0 يل يو 15 ل سول

 دقو «ناميلس رصقب امهحانج يف عّنَب وذ اهيلع لخدو «ناميلس رصق يف ناميلس
 ةكلم حيحصلاو «ناميلسو أبس ةكلم ىلإ (تسجنربك) ةياور يف ربخلا فحصت
 ثيح .ناميلسل ةيخيراتلا أبس ةكلم ةرايز تهتنا ثلاثلا مويلا يفو . عّتَب يذو أبس

 ًابايطأو ًابهذ ًةنزو نيرشعو ةئام ناميلسل أبس ةكلم تدهأ» - ةاروتلا ىف ءاج امك

 0 2 ا و ا ب
 ىلإ تداعو تفرصناف «تبلط يذلا اهاهتشم لك ناميلس اهاطعأو ءناميلسل
 .- ىهتنا - .«اهضرأ

 : اهدهع ةياهن ىلإ ناميلسل سيقلب ةرايز دعب ام ءابنأ

 وذ ْمَتَب) لْيَقلا اهجوز ةيعمبو ميظعلا اهبكومب أبس ةكلم سيقلب تداع

 ها“ ءاو 97١ ةنس نيب ام كلذو .برأم ةنيدم اهتمصاعو أبس ضرأ ىلإ (ناَدَمَه
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 ةئس ىلإ كلذو ؛«ةرايزلا كلت دعب تاونس عبس رمتسا اهمكحو اهدهع نأل .م.ق

 : عبسلا تاونسلا كلت ءابنأو ملاعم نم ناكو .م.ق 6

 الوأ

 ..برأم يف ْعَتَب لْيَقلاو سيقلب رارقتسا
 ْعَتَبو سيقلب ةلالسو

 (ْعَتَب ينب) ةيئاوذإو ةماعز رقم يه نادمَه ةقطنم يف زاح ةنيلم تناك دقل

 - (ْعَتَب نب لإ بهوم نب ْعَتَب) لْيَقلا وهو - ْعَتَب يذب سيقلب ةكلملا تجوزت املف

 معزلا عاش دقو .برأم يف رصق ءانبب ماقو «ةمصاعلا برأم ةنيدمب اهعم رقتسا

 ىفن دقو «حاورصو برأمب ْعَتَب يذو سيقلبل روصقلا اونب ناميلس نج نأب

 رصقف [8/44ص] روضقلل نجلا ءانبب معزلا كلذ ةحص ليلكإلا يف ينادمهلا
 الملا لان هةيكيفلا وصلا قفاه كلاعب رانقا قع ادوجرد ناك يحاك
 : نَدَج يذ نب ةمقلع لاق)

 ةفسلا» كبل تسال مهراثآ لثم سانأل له

 معي ردرأ نيس تحك اعف ٠ نيدتوذ ايس حاوربس ليمتد

 ٠١[. /5 ةص] .«ةدئاز فلألاو .عتب وذو سيقلب تَنَب امم يأ

10 0 

3 

 تارمع *
 أ ؟ دولا

 هيما لاسم هّمكا
 وقع تسل * هنا 7

 2 "ا م 007

0 

 طعان .تارمع .زاح . ءاعتص .حاورص . برام 00

 لم يللا وم ل و ا ل يا
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 تا 77 سس ب ل سس سس سس

 تياتخ ماج 337 رب اوختملا ايلا رعد دنسم شن ىلع روثعلا مت هنأ كلذ

 ىف هركذ لديو .«برأمب معَتَب رصق» ركذ هيف ءاج سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن

 ار ل «برأمب ةميظعلا روصقلا نم ناك هنأ ىلع شوقنلا

 ىلإ دتمت تناك يتلا عَبَب ينب ةماعزل ًازكرم زاح ةنيدم رارمتسا عم لايجأ ةدعل

 . شوقنلا كلذ ىلع لدت امك امهريغو طعانو نارمع

 نب ْعَتَب) : ليلكإلا يف وهو ناَدْمَه ىلع ًاميعز اليق لوألا عَتَب ناك دقو

 0 .."اح يلاصي امم بشخلا ني دم بسه ان رعع نا دي

 دم رق رم كانا 0 ءلئاو

 ا ىلإ مهبسنف «نادمه نم ةباسنلا ضعب مهنظ ىتح

 عَتَب اذ ًافوني لإ بهوم دلوأف .«لإ بهوم : عَتَب دلوأ» :ليلكإلا يف ءاجو

 مسا نإ لاقيو .. سيقلب عم نميلا لويق نم ناميلس ىلع دْفَو نم لجأ وهو ليقلا

 لإ بهوم امنإو ليبهوم عتب يذ مسا نأ سانلا نم ريثك ىري دقو ٠ .ليربا عش يذ
 ١٠١[. /5”ص] , (ةوبأ

 5 "(عّتَب نب عفيهمس» ليقلا مسا سيقلب دهعل قباس دئنسم شقن يف ءاج دقو

 كلذ عنمي الو ٠ .(عفيهمس 0 ل بل ل

 ا يورو ل اي ا الل قيقش دوكي ذأ نم

 3 وذ) ير ن1 ادم 5 عتب يأ هي هنأ قاحيسإ نيا ةياور يف

 ء(برأم ةنيدمب عتب رصق) هيف روكدملا دئسملا شقنلا ليلدب باوصلا وهو
 رهتشا دقو (عَني نب لإ بهوم نب عتبلا 30 (عَّنَب نب عفيهمس نب عّتَبا وه نوكيف

 . (ْعَتَب وذ» هنأب

 نب لإ بهو) مهمهأ ءانبأ ةثالث ْعَتْب ليقلا اهجوزل سيقلب ةكلملا تبجنأف

 سميشو «نادمه اذ فونأو « عنتمي عئسأ : : عتب وذ دلوأف» : : ليلكولا يف ءاجو . (عَتب

 ..: ظعات وهو ًاروك :نايفس دلوأف . نايمس : عئسأ دلوأف ٠ سيقلب مهمآ: ىرغصلا

 ري هلوان ًاريكب نافون دلوأف «نافون عَتْبَأ دلوأف عتب : :نادمه اذ فونأ دلوأو

 دج # < نهم ادمملا محلا  ليلكألا (5)
 .174ض د ناوشت ةديضق ب ةعماجللا ةريسلا (1)
 دهعب صاخلا ثحبملا يف هانركذ دقر . ماج 57 مقر شقنئلا - سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن ةرفز

 .نيب لإ برك كلملا
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 جمد دقو ١١[. /450ص] «_ دشاح نم نيب يذ دلب يمس همسابو - نيب اذو ًادئرم

 تايطعم نم نيبتي يذلا باوصلاو (ربكألا عَتْب) يف (ْعَتَب نب لإ بهو) نوباسنلا

 دعب يلاتلا ليجلا يف هنمز نأل (عَتَب نب لإ بهو) سيقلب ةكلملا لجن هنأ شوقنلا

 : يلاتلا بيترتلا ىلإ شوقنلاو ليلكإلا نيب طبرلا نم يهتننو . سيقلب ةكلملا

 سيقلبو عتب

 مج بثت
 ىرغصلا سمش فونأ زحي لإ بهو عنتمي عنسأ

 (معنيرساي ةدلاو) | [سيلتت '

 عتبأ >> نماهيرامنأ راتولإب رك نايفس
 ٍْ بهونب بهو نب معنهي ْ

 نافون عتب نب لإ عتب نب لإ طعات

| 

 ريكب

 ا

 نيب يذ

 .راثآلاو شوقتلاو

 ا | ًايناث

 ءامسلا يذ هللا ةدايع روهظو سمشلا ةدابع ءاهتنا

 عوقو نيملاعلا بر هلل ناميلس عم أبس ةكلم سيقلب مالسإ ىلع بترت دقل
 :راثألاو شوقنلا يف ثحبلا نم نيبتيو .أبس ةلود يف ينيدلا ديعصلا ىلع تالوحت

 بزركاشن) دهع ذنم ترهظ دق تناك يتلا «سمش) ظفلب سمشلا ةدابع نأ -

 دق سيقلب دهع يف أبس ةلودل ةيسيئرلا ةديقعلا تتابو (سمش بر) دهعو (نماهي

 شوقنلا نإ لب .دوجو (سمش) ظفلب سمشلا ةدابعل دعي ملو «تفتخاو تهتنا

 دبعم) لثم سمشلل دباعم تناك يتلا دباعملا نم تليزأ سمشلا ةدابعب لصتت يتلا

 فد انه . اهمالسإ لبق سيقلب دهع يف (سمشلا دبعم) حبصأ دق ناك يذلا (نارب
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 بينكما ل بيب ا لل ااا

 تلتزأو تسردتا' معلا ةدانع نآل ةلحرتشلا: كلت نمت نكوقت ىلع نوتعلا عد ىلإ
 .اهريغو برأم دباعم نم اهدناسم

 ةدابعل ةدوعلا ىلإ ةيسيئر ةفصب ناك سمشلا ةدابع نع لوحتلا كلذ نكلو -

 نوكت دقو .ةيئبسلا ةهلآلا ةيقبو سمشلا ةدابع لبق أبسل ىسيئرلا دوبعملا (هقم لإ)
 ةدابع نع ىلختلا دعب نوكت دقو «ةرشابم سيقلب دهع ءاهتنا دعب ةدوعلا كلت

 هب تنمآ يذلا ديحوتلا نيد عيجشتب تماق اهنأ دب ال يتلا سيقلب دهع يف سمشلا
 يذ هَّللا) ةدابع يهو عي يذ /م ه ل لا) ةغيص روهظ هيلع لدي يذلاو

 نيد يه (ي و م س يذ) هللا ةدابعف ةيلاتلا دوهعلاب دنسملا شوقن يف (ءامسلا

 . سيقلب هب تنمآ يذلا ديحوتلا

 ةدابعب قطنت يتلا شوقنلا مدقأ نم وه دنسم شقن امور فحتم يف دجويو -

 00 0 يلاوح ىلإ شقنلا نمز دوعيو (ي و م س ينذ) هلل

 ا ا :ديدلا هاا ب ا م .ق

 ثالث رادقمب شقنلا نم نميألا فرطلا رسكنا دقو ءروطس ةعبرأ نم شقنلا نوكتيو

 : ةثيدحلا ةيبرعلا فورحلاب شقنلا قوطنم ىلي اميفو ءرطس لك ةيادب نم تاملك

 /دعسو /ديزو /م ز ز ع /و ماه ي ن بلا

 /نضفي /ومهتيب /درقشهو /نرثو

 /أبس /كلم /زحي /لإ بهو /نب
 .(ي و م س يذ /م ه هلا 0_1

 اونيزو اودّيش دعسو ديزو مززع هئائبأو لايقألا دحأ نأ لجسي شقنلاف
 يذ مههلإ نوعبو أبس كلم زحي لإ بهو نب مهديس نوعب . ضفي مهرصق

 رز :._3232س12ذ - نلَمُُّ

 ع م جسوم ةكلملا ديفح وهو (ْعَتَب نب أبس كلم
 يف نكفكلا كلذ ةروص يلي اميفو :نسيفلي

 9 .امور فحتمب ًايلاح دوجوملا ماهلا

 :/ همسأ يرثأ دبعم برأمب دجويو
 َ هدييشتب تماق امير (ناميلس دجسم)

 زححي لإ بهو نبأ) دهع نم دئسم شقث
 ءامسلا يذ هللا ةدابعب قطني (عتب نب أبس كلم دبعمك عتب ليقلا اهجوزو سيقلب ةكلملا

 (ى و م س يذ) ندمجأ هركذ لقو: :ةابهسلا قذ بردت
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 ال) :لاقو .ناميلس لكيه هتيمستل لصأ الو .ناميلس لكيه مساب نيدلا فرش

 اهنيب ام مدر يتلا ةمخضلا ةيتينارغلا هتدمعأ ريغ ناميلس لكيه نم نآلا ىري

 ماع نم  تاونس لبق يلاهألا رفح دق هنإ لاقيو ...: ادهيسم تيشلا نم رتعو

 ."0«رمرملا نم ليثامتلا ضعب ىلع اورثعو دجسملا بناجب . م5

 دبعملا كلذ يف بيقنتلاب نيلربب يناملألا راثآلا دهعم ةثعب تماق دقو

 كد: كلو . (ماير بلات) مساو (هقملإ) هلإلا مساب شقنلا يف هجوتلا ءاجو (عَتَب

 دافحأ - عَنَب ينب ىلإ هتيالو تلقتنا دبعملا نأ ينعي نأ نكمي شقنلا يف (عتب ينب)

 قانا( قوتنا م س يذ) ءامسلا يذ هللا ةدابعل دبعم نم هولوحف - عتبو سيقلب

 سيقلب دهع ىلإ دبعملا ةدوع لامتحا نإف كلذل . ماير بلاتو هقملإ ةدابعل دبعم

 :امقاق نقي ءاننكلا ئذ:ترلل فيك

 ًاعلاث

 ريسعو زاجحلا برغب ادوهي نم موق ناطيتسا
 يا ل را

 ل ا

 ناميلس ءيجم نع تاياورلا ضعب هتركذ ام لصأ وه  ىرن اميف كلذ نإ
 ا ا ا ا

 0 ا مايقلا ل 00 نامل

 ىعفأ وهو  ورمع نب سملقلا ىلع نارجنب لزن ىتح نميلا ضرأ وحن ناميلس
 سيقلب لماع وهو ءأبس نب ريمح نب لئاو نب سمش دبع ينب نم ناكو  نارجن
 .ناميلس هيب ىتأ امب قدصو سملقلا نمآف «نيرحبلا ىلإ للشملاو نارجن ىلع
 دويغت انهو 7«. . مايأ ةثالث ىلع أبس ةنيدم برأم نم ناك ىتح ناميلس راس مث

 )١( خص - نيدلا فرش دمحأ  يفاقثلا نميلا خيرات ١/ 7.

 توريب - سيرلا راد  يعيبرلا لضاف  نميلا ىلإ ناميلس يبنلا ةلحر  شرعلاو ناطيشلا (؟) -
 .ما55
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 ءاهمالسإو ناميلسل اهترايز ىلإ ناميلسو سيقلب ربخ ركذتف طلخلا ىلإ ةياورلا
 ريسعو زاجحلا ىلإ ناميلسل موعزملا مودقلا اذهل ًاقباس ناك كلذ نأ باوصلاو
 .هتافو ىتح ناميلس رابخأ تصقتسا ىتلا ةاروتلا يف ركذ هل سيل يذلاو «نارجنو
 ءاج يذلاف «ةيمهألا غلابو حيحص لصأ اهل نأل ةياورلا كلت هيجوت نم دب ال كلذلو
 ريشيو .ناميلس براقأ دحأ نوكي دق امنإو ناميلس سيل نارجنو ريسعو زاجحلا ىلإ
 نأ ءاهب ةطبترملا قطانملاو نارجن ىلع سيقلب لماعو زاجحلاو ةكمب سيقلب لماع ركذ
 لماعب ىقتلا ناميلس بيرق نأو «ناميلس ةلودو أبس ةلود قافتاب ناك مودقلا كلذ

 ءرواشتلل ريسع ةقطنم هعبتت يذلا نارجن يف سيقلب لماعبو زاجحلاو ةكم يف سيقلب
 بعش نم ناميلس بيرق عم اوءاج نيذلا موقلا اهنطوتي يتلا قطانملا ديدحتل اميرو
 «ناميلس ةلودل ةعبات ةيلبقو ةيراجت تانطوتسمك - (ليئارسإ) ليئارسي ينب نم  ادوهي
 . نميلا يلاعأ يف ريسع نم قطانمبو زاجحلا برغ نم ناكسلا ةردان قطانمب اونطوتف

 ةقطنمب (ليئارسإ) ليئارسي ينب نم موق دوجو يبيلص لامك .د تبثأ دقل

 ريسع ةقطنم ىلإ قنشوش ةلمح كلذ دكؤتو «ةيبرعلا ةريزجلا برغ يف ريسع
 ليئارسإ ضرأ نأ ىلإ بهذ يبيلص لامك .د نكلو (.م.ق 977 ةنس يلاوح)
 نأ حيحصلا امئيب ''”ريسع ةقطنمب تناك امنإو نيطسلفب نكت مل ليئارسإ ةلودو
 ةيلبقو ةيراجت تانطوتسمك ريسع ةقطنمو زاجحلا برغ ىلإ اوءاج مهنم ةعامج
 دعب  دنسملا شوقن مهتركذ دقو .مهضرأب يه امو نمزلا نم ةرتف اهب اوثكمو
 .نيقيلا أبنلا نم ديزملا باتكلا اذه يف مهنع يتأيسو «ةاود» ظفلب - سيقلب دهع
 ةنس نيب ام يأ ناميلس ةافو لبق ريسعو ةريزجلا برغ نم قطانمب مهنطوت ناكو

 .سيقلب ةكلملا دهع يف .م.ق 9476و ٠

 | ًاعباو ]

 نامدئتس ةلود ماسقنا تاردثأت

 أيس ةكلمو ةلود ىلع هتافو دعب

 ىلوت دقف نيتلود ىلإ هتلود تمسقنا (.م.ق 475) ناميلس تامامل
 تعلدناو (تابان نب ماعبري) هضراعو (ناميلس نب معبحر) هنبا ناميلس دعب مكحلا

 ماسقنالا نكي ملو (تابان نب ماعبري) و (ناميلس نب معبحر) نيكلملا نيب برحلا
 . ايقيأ انيد ناك اننإو.ظقف ايسانن

 .- ىبيلص لامك .د  برعلا ةريزج نم تءاج ةأروتلا ()
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 هنبا هدعب نم هرمأ يلو ناميلس تام امل» هنأ ةعماجلا ةريسلا يف ءاج دقو

 لهأ نإ :هل لاقف سدقملا تيب نم ليئارسإ ينب لوسر هاتأو . ناميلس نب معبحر

 نب ماعبري نأ كلذ لصأو [487 ص] «. .هّللا نيد نع ناميلس دعب اوُدترا ماشلا

 ل يديحوتلا ناميلس نيد نع اوفرحنا ليئارسإ ينب طابسأ نم هوديأ نيذلاو تايائ

 هعمو ناميلس نب معبحر يقب امنيب .ةفّرحملا ةيدوهيلا ةدابعلا يهو (وهي) ةدابع

 هذهو هللا نيد وهو ناميلس هب نيدي ناك يذلا ديحوتلا نيد ىلع هموق نم ةعامج

 نيد وهو ناميلس نيد نع ةفّرحملا ةيدوهيلا رداصملاو تاساردلا ىف ةبئاغ ةقيقحلا

 .هعم نيذلاو (ناميلس نب معبحر) هب كسمت يذلا فينحلا ديحوتلا

 ةريسلا يف 00 تاب ب يح دي ارجو جحا تاملاعاو

 1 ا ا و لل ل . نارجنب سيقلب
 تابان نب ماعبري نأ :ةاروتلا يف ءاجو [41 ص) (سدقملا تيب ديري ماشلا ىلإ

 اكلم حيصأو ماعبري داعو نمو كلا يكفر كانا تاعجب او ددمم نلإ اعل

 رصم كلم قنشوش معدب كلذو ليئارسإ بعش نم هل ةديؤملا ةرشعلا طابسألل

 رصم كلم قئشوش ماقو .“١'ذوهي طبس ىلع ناميلس نب معبحر مكح رصتقاو
 ةسماخلا ةنسلا ىف» هنأ اهلوقب ةاروتلا امهادحإ تركذ نيتيركسع نيتلمح هيجوتب

 برلا تيب نئازخ ذخأو ميلشروأ ىلإ رصم كلم قنشيش دعص معبحر كلملل

 تود كا روكعلاا رئندراج خلا ركذيو (7ءيش لك ذخأو كلملا تس : نئازخو

 يف كشلل الاجم عدي ال امب قتشوش كلملا ركذ اهب , ءاج ةعطق ىلع  نيطسلفب

 مت قنشوش كلملل شقن اهلجس دقف ىرخألا ةلمحلا امأ .2'”(ةلمحلا كلت ةحص

 ةريزجلا برغ ىلإ تناك اهنأ ىبيلص لامك .د تبثأ دقو ءرصم يف هيلع روثعلا

 ةشيب ةعلق قطانم ىلعو ريسع لحاسب ثيللا عقوم ءانيم ىلع تراغأو رصم بونج

 نكلو .رصم ىلإ تداع مث "”ريسع يف ايبصو كربلاو لياحمو صامنلاو يلحو

 اهب (ةاود) ادوهي بعش نم موق ناطيتسا :امهدحأ نيرمأب ريسعو ةريزجلا برغ

 ناميلس نب معبحرل أبس ةلودو سيقلب ةكلملا ةدناسم :امهيناثو «ناميلس مايأ يف

 )١( حاحصإلا لوألا كولملا رفس - ةاروتلا ١5.
 ب رندراج نلآ  ةنعارفلا رصم (؟) ص5١”".

 )( لامك  برعلا ةريزج نم تءاج ةاروتلا صليبي  ص١98 و١5١59.
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 اكلم ماعبري ةروريصو ناميلس نب معبحر مازهنال ناك دقو . برحلا كلت ةيادب يف

 دوم بس ىلإ ديلا نيم لم فيلشتو (طاسأةرشما يارس يني بلش

 قدصهي رساي كيلمتو سيقلب ةكلملا لازتعا
 تلزتعا ناميلس ةلود يف ناميلس نب معبحر مكح نم ةدحاو ةنس دعب

 رساي) وهو رفعي نب ورمع نب رساي كيلمت متو أبس ةلود يف مكحلا سيقلب ةكلملا
 .(نادير وذو أبس كلم قدصهتي

 نودلخ نباو يبلكلا نباو ةيرش نباو يريمحلا ناوشنو ينادمهلا ركذ دقو

 نب رساي - سيقلب دعب  مهكلمب ماق مث» :نودلخ نبا لاق .سيقلب دعب رساي ةيكولم

 هل لاقي يذلا رفعي نب ورم نب رساي ىلإ سيقلب دعيراص نميلا كلُم نإ :ىبلكلا
 200 2 ع 5 ع

 «مهكلم نم ىَّوقو مهرمأ نم عمج امي مهيلع هماعنإل معنأ رساي
 يس ار هيب لئارألا يروملا نيدورملا# هوما ا

 ل ا ل ا يا دع

 رساي نأ شوقنلا تايطعم نم نيبتيو .امهدهع برق كلذكو ءامهنم لك دهع
 وهف(.م.ق 56-9٠١١ /يئبسلا ميوقتلل ١١” - 59190 ةرتفلا يف مكح قدصهي

 ةرتفلا يف مكح دقف شعرهي رمش دلاو وهو معني رساي امأ . سيقلب دعب مكح يذلا
 . يناثلا رساي وهو (.م.ق 875 - 87554 /يئبسلا ميوقتلل "80 -"5)

 نسيقلب ٌرَقأ كلملا رساي يل امل» :هنأ لئاوألا برعلا نوخرؤملا ركذ دقو
 نأ كلذ نم دافتسيو 20 «اهرومأ نم ًائيش اهيلع ريغي ملو برأمب اهلاح ىلع

 رتمالا ةينامثلا كالمألاو نينامثلا لاوقألا سلجم ماقو مكحلا تلزتعا سيقلب

 اضيأ كلذ نرتقاو ءرفعي نب ورمع نب (قدصهي) رساي  اهلاخ نبا  كيلمتب
 هب تنمآ يذلا ديحوتلا نيد نكلو ةقباسلا ةيكسلا ةهلآلاو (هقملإ) ةدابع لإ ةدوعلاب

 .أبس ةلود يف نايدألا دحأك رمتسا (ءامسلا يذ هّللا) ةدابع وهو سيقلب

 .17 7ص  يعيبرلا لضاف - شرعلاو ناطيشلا(؟) 00- هالص . نودلخ نبا خيرات ()
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 .اهتافو ىتح ةمّركم ةززعم برأم يف عتب ليقلا اهجوز عم سيقلب تشاعو
 . ةدحاو ةنسب ناميلس نب معبحر لتقم دعب سيقلب تتام) :ةنأ ليلكإلا ىف عاجاو

 اهركذ نكلو «داليملا لبق 47١ ةنس يلاوح اهتوم ناكو . ''6برأمب سيقلب ربقو
 .نيدلا موي ىلإ ًادلاخ ىقبيسو ًادلاخ لاز ام اهخيراتو اهمساو

7 / 
2 

 رصم بونجو ةشبحلا حتافو سيقلب ةفيلخ ..قدصهُي رساي
 (.م.ق 9177-41١ /يئبسلا ميوقتلل )1910- ٠١"

 يذ نب ليبحرش نب ورمع نب رفعي نب ورمع نب) قدصهي رساي كلملا وه

 رغصألا ريمح نب يفيص نب سيق نب شاير يذ شئارلا نب رانملا يذ نب راعذألا
 . ارعص الا ابس نب لادير يذ نب 1

 أبس كلم قدصهي رساي) هبقلو همسا قلأتي يذلا سيقلب ةكلملا ةفيلخ وهو
 رهطم هرشنو رمقألا عقوم يف اهادحإ ىلع روثعلا مت دناسم ةثالث يف (نادير وذو

 :هتروص ىلاتلا دنسملا شقنلا وهو (أ/7ا/) مقرب ينايرألا

1 

3 

 رصمو ةشيحلا حتتفاو سيقلب دعب أبس ةعبابت شرع ىلوت يذلا

 .8ج ٠١ 4ص  ىنادمهلا  ليلكإلا )١(
 نب ورمع نب رساي) هنأ ناوشن ركذ دقو - 77/ص - يريمحلا ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا ()

 نب رساي) هيرش نب ديبع نع ةيشاحلا يف ءاجو .(شئارلا نب رانملا يذ نب ورمع نب رفعي

 رفعي نب ورمع نب رساي) :نودلخ نبا خيرات يفو .(ليبحرش نب ورمع نب رفعي نب ورمع
 ."ج 0ص .(شئارلا نب رانملا يذ نب راعذألا يذ دلو نم
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 كا , اي نواس كلم قدسي رسال نوعبو

 - نارهج ةقطنمب فاض عقوم يف هدهع نم دنسم شقن ىلع روثعلا مت

 نو ا و لال ول ا لا

 كلم قدصهي رساي مهديس ميسرتو نوعب رورح ةعاقو رسي رصقو نروهم رصق)
 "” (ناذيو: ئذو ابن

 كد ايف كلن ل يع اناا ا نانير ينو اذه كلف يوب ىلع سار دع رعب

 20 (ةاديز

 شوقن هب ةخرؤملا ميوقتلاب ٠١"  ؟51/ ةرتفلا يف قدصهي رساي دهع ناكو
 ميوقت وه امنإو يريمحلا ميوقتلا سيل هنأ نييبت فلس يذلاو ةعبابتلا بس كولم
 لوألا رصعلا كولم لوأ شاير يذ ناراب شئارلا دهع نم لوألا ماعلاب أدبي يئبس
 - 977) قفاوي (ىئبس )791  7٠١ قدصهي رساي دهعف «ةعبابتلا أبس كولمل

 لئاوألا برعلا نوخرؤملاو ءاملعلا ًاضيأ هددح يذلا نمزلا وهو (.م.ق ٠

 .ناميلس ىبنلا ترصاع ىتلا سيقلب دعب كَلَم هنأ ىلع مهعامجإب رساي كلملل
 .شاير يذ ناراب شئارلا ذنم ةعبابتلا أبس كولم نم رشع نماثلا وهو

 : سيقلب دعب قدصهُي رساي كيلمت ابن
 نينامثلا لاوقألا سلجم قافتا ذنم سيقلب دعب كلمك رساي ةيمست مت دقل

 دلاو نأ يريمحلا ناوشن ركذ دقف «سيقلب كيلمت ىلع نئبسالا ةينامثلا كالمألاو

 لهأ نم اهريغ ىلإ هيدؤم ينأ عم سيقلب كيلمت يف ييأر اولبقأ» :مهل لاق سيقلب
 وهو «لقعو يأر هل مدعوم [ايلاخ نبا] يلاخ نبا وهو (شئارلا لآ) اهتيب
 : لاق ؟وه نمف :اولاق .اهتوم دعب وأ اهتقو يف امإ ءاهدعب نم رمأآلاب ىلوأ

 دعب كلمك رساي ةيمست متف .'””«انعطأو انعمس :اولاق .رفعي نب ورمع نب رساي
 تمكحف (.م.ق 147 ةنس) سيقلب كيلمت مت نيح ريغص مالغ وهو سيقلب

 .م19917 /51/ ددعلا  ةينمي تاسارد ةلجم - يتايرألا رهطم أ /77/ - رمقألا شقن )١(
 ن4 هدعلا - يده تاسارف ةلجب 6 385هما- شتا .يآإ س 4١ مقر دنسملا شقنلا (؟)

 لكي
 ينايرألا رهطم - يلاهك ١4 مقر شقنلا - تاقيلعتو ةيدئسم شوقن 0

 ./ 5 صو الا/لص - ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا (؟)
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 كالمألاو نينامثلا لاوقألا سلجم ماقو «مكحلا تلزتعا مث ةنس 77 سيقلب

 سيقلب دهع ىف ءاوذألا نم رساي ناكو .ورمع نب رساي كيلمتب نئبسالا ةينامثلا
 ١ .رافظ ةنيدمب نادير رصقلاب هّرقم ناكو

 يذ ليرب نب حرش دلوأ» :هنأ ليلعب باسنألا يف ينادمهلا ركذ دقو

 '”«دادهلا يتنبا ًاسمشو سيقلب :حَّرَش نب دادهلا دلوأف «حَّرَش نب دادهلا :
 رساي دنع تناكف سمش امأو ءاهيبأ دعب تكلم دقف سيقلب امأف. . 0 ا ا

 وهو سيقلب دعب مكح يذلا رساي ينعي '”«لمرلا يداوب دنسملا بحاص معني
 همسا اهيف قلأتي يتلا ةثالثلا دناسملا يف امك (نادير يذو أبس كلم قدصهي رساي)

 /رّمش) ءامسأ دناسملا تركذ دقو .سيقلب مرحمو رمقألا عقومو فاض عقومب

 ولا صح وبلا نأ لوقلا نكميو (قدصهُي رساي) ونب (يلع رمذو 00

 نا كل لدرجات را نأ وم دس دك

 هوركذ مهنأ الإ (رساي نب رْمش) نع لئاوألا برعلا نوخرؤملا هركذ ام لصأ ةحص
 هيلع روثعلا مت دنسم شقن انل حيتيو ارسل الا ردع رابطل ا ناحرر ركبت دبا

 ." ”(قدصهي رساي نب دمحهي رّمش) همسا نأ ةفرعم ناعبض تيب عقوم يف
 ةقطنملا هتدهش ام قدصهُي رساي كيلمتو سيقلب لازتعا بابسأ نم ناك دقو

 هتلود ماسقناو (.م.ق 4؟5) ناميلس يبنلا توم دعب برحو ثادحأ نم

 ىرخألاو (ناميلس نب معبحر) هنبا مكح تحت امهادحإ نيتلود ىلإ نيطسلفب
 ةرشع) همكح لمشو (ادوهي كلم) يَمُس يذلا (تابان نب ماعبري) مكح تحت
 نب معبحر سيقلب اهتكلمو أبس ةلود تدناس دقو .(ليئارسإ ينب نم طابسأ

 ىلع (تابان نب ماعبري) لصح امنيب ؛هدهع نم ىلوألا ةنسلاب برحلا يف ناميلس

 بونج نم تقلطنا ةيركسع ةلمح هيجوتب قنشوش ماقو (رصم كلم قنشوش) معد
 يلاعأب ريسع ةقطنمو ةيبرعلا ةريزجلا برغ ىلع تراغأو ةشبحلا لحاسو رصم

 ءانيم ىلع تراغأ ةلمحلا نأ قتشوش كلملا شقن تاسارد تلد ثيح ءنميلا

 يَلَحو ةشيب ةعلقو فئاطلا بونج عقت قطانم ىلعو ريسع لحاسب ثيللا عقوم
 ةرراكت كاظز ميم قطاسلا فلج تناك دقو. "*”اييطو كزبلاو لراحمو نمامتلاو

 .7ج 8١7ص ب ىنادمهلا نسحلا  ليلكإلا (0)

 .ال 5 صو لاب زم تناك ةديصق  ةعماجلا ةريسلا 0)

 .أ1/49  ناعبض تيب شقن ىنايرألا رهطم  تاقيلعتو ةيدنسم شوقن (©)

 .514 و 98١ص - يبيلص لامك - برعلا ةريزج نم تءاج ةاروتلا (4)
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 .أبس ةلود ضرأ «ةيبرعلا ةريزجلا بونج قطانم نم اهنكلو (ادوهي بعش) نم ةيلبقو
 يديحوتلا ناميلس نيد نع ليئارسإ ينبو طابان نب ماعبري دادتراو فارحنا نإف كلذكو
 أبس ةكلم سيقلب هب تنمآ يذلا ديحوتلا نيد فعضأ امبر (ليئارسي هلإ هوهي) ةدابع ىلإ

 . نينس تس الإ أبس ضرأ ىلإ هلوخد ىلع رمت مل ًاثيدح ًائيد لازي ام ناك يذلاو

 تيب نتعب هدب كات تر الا نش سا ورع ا كا ا
 برأمب اهلاح ىلع سيقلب ٌرقأ كلُملا رساي لَو امل» :هنأ لئاوألا نوخرؤملا ركذ
 ةدابع ىلإ ةدوعلاب رساي كيلمت نرتقا دقو .2'"اهرومأ نم ًاعيش اهيلع ريغي ملو
 روهشملا - نارب دبعم داعو .يسيئرلا أبس دوبعم (ماوأ لعب /ناوهث /هقملإ) هلإلا
 سيقلب مرحم يف ماوأ دبعم كلذكو (هقملإ) ةدابعل دبعم ىلإ - سيقلب شرع مساب
 ةيريمحلا ةيئبسلا دئاقعلاو ةهلآلا ةيقب تداع امك «(هقملإ) هلإلل ًادبعم رمتساو داع

 .رتثع) ةهلآلا ىلإ هجوتلاب فاض دنسمو رمقألا دنسم قطني ثيح نميلا قطانمب
 ةينيدلا ةديقعلا ةيرح دامتعا ىلع لدي امب (سبوهو «ندعُب تاذو .ممح تاذو

 . سيقلب ةكلملا دعب قدصهي رساي كيلمت دنع

 كلم قنشوشو ادوهي كلم ماعبري فلاحت نأ لوقلا نكمي رخآ ديعص ىلعو
 ىدأ هنأ دب ال كلذ لك ءريسع ةقطنمو ةريزجلا برغ ىلإ قنشوش ةلمحو رصم
 يتلا ةلمحلاف .حدافلا ررضلا ىلإ أبسل ةيراجتلا ةطشنألاو حلاصملا ضيرعت ىلإ

 بونج لحاس نم أرحب تءاج ريسعو ةيبرعلا ةريزجلا برغ ىلإ قنشوش اههجو
 امو ةشبحلا لحاس يف ةيراجتلا أبس تانطوتسم نأ ينعي اذهو ةشبحلاو رصم
 ناك ةشبحلاب يئبسلا دوفنلاو دوجولا نأو ةيئادع لامعأل تضرعت امير اهرواج

 دعب ررضلل تضرعت ماشلا ىلإ ةيراجتلا أبس ةطشنأو حلاصم نإف كلذكو .ًافيعض
 نب معبحر مكح نم ةسماخلا ةنسلا يف ميلشروأ ىلإ رصم كلم قنشوش ةلمح
 ادوهي كلم تابان نب ماعبري كلملل رمآلا بابتتساو معبحر لتقم مث ناميلس
 أبس ةلودل ةيراجتلا ةطشنآلاو حلاصملا نأ هلك كلذ نم نيبتيو .(نيطسلف) ماشلاب

 وأ فعض ةشبحلا يف أبس ذوفن نأو ءرصمو ماشلا يلاو يف ررضلل تضرعت
 ادوهي بعش نم ةريزجلا برغ ىف ةنطوتسملا تاعامجلا نإف كلذكو «ىشالات

 ْ ا حلاصمل ًاداضم ًادوجو لثمت تتاب (ةاود)

 قدصهي رساي كلملا اهداق يتلا تالمحلا فده وه عقاولا كلذ رييغت ناكو

 . برغملا دالب ىلإ ًاضيأ تدتما يتلاو رصم بونجو ةشبحلا ىلإ

 ةماعلا ةريدنلا»# 19 نه ضيررلا لفاقاب نتنلا ىلإ ناميلس ةلجوبت نكزعلاو ناطيشلا (1)
 ١ .858 ص - ناوشن ةديصق
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 : لمرلا يداو ىلإ هغولبو رصمو ةشبحلل رساي كلملا حتف ءابنأ

 نع هتايبأ دعب  ةعبابتلا كولملا من خيرات نع هتديصق يف يريمحلا ناوشن لاق

 :- سيقلب ةكلملا

 حاقل ارت ال ييَخ كلمن ئضمم امل ٌديعملا ُكِلملا ُرِسايْوَأ

 حاجخجج ٍدجام َدَنْسُم برغلاب عضومم ئصقأ ٍلمّرلا يداوب ىَقْبَأ

 يداه ديلا ىصرا ىلا وهو هذ ورمع نب معني رساي كلملا اذه :لاع
 ا ل .اهدعب وأ سيقلب دهع يف هيلإ ِكلملاب حّرَش

 ناكو .اهرومأ نم أئيش اهيلع ريغي ملو برأمب [اهلاح ىلع] اهكلُم ىلع سيقلب
 لا رصمو ماشلا خّودف ًايزاغ نميلا نم جرخ ًاميظع ًاكلم رساي

 . "22. .لمرلا يداو غلب ىتح برغملا وحن هّجوتو
 معني رساي ربع) ص لل ع ماض ا باح ع فل دوج .د لقنو

 اف فلا نشأ فيو هلفساس اع راسو كلا

 كلملا دشح» :هصن يلي ام برع نيخرؤم نع يعيبرلا لضاف ذاتسألا لقنو

 نلإ ًايركسع ًارمآ: ردضأ امك :«برغملا :هاجتاب ريسلا لبق ناطحقو ريمح لئابق رساي
 ديري يسعري رمش راسف . .ةيزاوم ةيرحب ةلمح ميظنتب رساي نب شعري رّمَش هدلو
 . 24. .صضرألا يبرغ ىلإ شابحألا عبتتو امهيلع ىلوتساف ةشبحلا اهنمو رصم

 : رعي نب ورمع نب معنلا رشان كلملا اذه» :ليلكإلا يف ينادمهلا لاقو
 يداو غلب ىتح هئطوو هو لف «يرعملا رحبت [ناغ يفتن ناس ةعبابقلا ءامظع نم

 1 يقلب ةاميلس دعب هكلت ناك +. لمرلا
 معلا نبك الكر كح يذلا سبادكالملا بنل دا روح د سابتلا عقو دقو

 (معني هنا يعنينا : ليلكإلا يف ينادمهلا لاق .(قدصهُي) هبقل نأ باوصلاو

 قدصهُيو «ءانبلا رثوهيو ءلاملا قفنهيو معنهُي :نولوقيف ءاهلاب نومخفي مهنأ الإ

 :ىرضحتلا لعسأ لاق ::؟؟'ةةلئيحتلا قدنعلا

 ُدَِصُفَتامويرمفعأ لوطي ءاقللدنعٌقدصهُيناكو

 .85ص - يريمحلا ناوشن ةديصق ب ةعماجلا ةريسلا )١(

 .7ج ا/ص  هيقفاب دمحم .د  ةديعسلا ةيبرعلا ىف (0

 1و اع عسر فافزب فرتشلاو: ناظيحلا 089
 .اج ١7ص - ىنادمهلا نسحلا  ليلكإلا (4)
 .؟جأ/# نصح يئادمهلا: نسحلا ب ليلكإلا (9)
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 90 ويش دهجملا نقب :لكاتو د ةمشعميجل نانكو

 رساي) وهو سيقلب مكح يذلا ورمع نب لوألا رساي بقل وه قِدضهُيف
 باوصلاو (شعرُي) هنأب (رّمش) هنبا بقل يف ًاضيأ سابتلالا عقو دقو (قدصهُي
 سابتلالا كلذ ءانثتسابو .(دمحهُي رّمش) هنأ ناعبض تيب عقوم شقن يف ءاج امك

 برعلا نوخرؤملاو ءاملعلا هركذ امم نيبتي رمش هنباو لوألا رساي بقل يف ريسيلا
 : عئاقولل يلاتلا بيترتلا لئاوألا

 اهكولمو أبس ةلود شرع ىلوت رفعي نب ورمع نب لوألا رساي كلملا نإ -
 رساي دنع تناكو .ناميلس يبنلا ترصاع يتلا أبس ةكلم سيقلب دعب ةعبابتلا

 يهو - سيمش اهمسا نوكي دقو - سيقلب ةكلملا تخأ ىربكلا سمش ةريمألا

 .رساي نب دمحهُي رّمش مهزربأ ناك يذلا قدصهُي رساي ءانبأ ةدلاو
 .«برغلا هاجتاب ريسلا لبق ناطحقو ريمح لئابق رساي كلملا دشح» دقو

 ىفو اهرواج امو ةشبحلا يف لئابقلا كلت ضعب نيطوت فده ىلإ ريشي اذهو
 1 1 . برغملاو برغلا دالبب ةيراجت تانطوتسم

 لحاسلا نم بكارملاو نفسلاب ارحب لئابقلاو شيجلاب رساي كلملا قلطناو -
 رساي ربع» :هنأ لتاوألا نوخرؤملا ركذ ثيح بدنملا بابو رمحألا رحبلل ينميلا
 ىلإ شابحألا عبتت) هنأو .ءاهذخأف ةشبحلا ضرأ ديري هلحاس ىلع راسو رحبلا
 ىلإ دتمي ناك يذلا ميدقلا عساولا اهلولدمب ةشبحلا دالب رئاس يأ .(ضرألا يبرغ

 موخت ىتح نادوسلا لامشو ةبونلا ىلإو ةهج نم اهلحاوسو لاموصلا رره ةبضه
 . ىرخأ ةهج نم رصم بونج

 ةيرحب ةلمح سأر ىلع رّمش هئبا رساي كلملا هججو» تقولا تاذ يفو -

 ىلعو اهيلع ىلوتساف رصم ىلإ لتاقم فالآ ةرشع يف رساي نب رْمش راسف «ةيزاوم
 - امهتاوقأو  امهتواتأ ضبقو «رصمو ةشبحلا رساي كلملا خّود» هنأو .«ةشبحلا

 دالبلا كلتب نطوأو «لمرلا يداو غلب ىتح برغملا ىلإ رصمو ةشبحلا نم راس مث

 .اهوكلتماف ركاسعو لئابق

 هدهع حوتفو رساي كلملا نمز لئاوألا برعلا نوخرؤملا ءاملعلا ددح دقو
 يتلا سيقلب ةكلملا دعب مكح رساي كلملا نأ ىلع مهعامجإب ًاقيقد ًاديدحت كلت

 رصمو ةشبحلا ىلإ تالمحلاو حوتفلا كلتب ماقو ناميلس يبنلا ترصاع
 ةنس سيقلب مكح رمتساو (.م.ق 976 ةنس) تام ناميلس نأ امبو .برغملاو

 .؟ج 89ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا )١(
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 ا وا د ضاع سرور حو ا دخلا دعدو» "ودع 001000000001021

 154 ةنس) اهدهع ىهتنا دقف «ناميلس نب معبحر مايأ ناميلس ةافو دعب ةدحاو

 يف سيقلب ةكلملا دعب - قدصهي رساي لوألا رساي كلملا دهع نوكيف (.م.ق

 .ةنس ١6 همكح ةدم تناكو .م.ق رشاعلا نرقلاب (. م.ق )977  9١١ ةرتفلا

 برغملا ىلإ هريسمو رصمو ةشبحلل هحوتف تناك ةمولعملا ةينمزلا ةرتفلا كلت يفو

 . لئاوألا برعلا نيخرؤملاو ءاملعلا عامجإب

 حوتف نع لئاوألا نوخرؤملا هركذ ام ةحص ىلع تاساردلاو راثآلا ةلالد

 . .رصم بونجو ةشبحلل (سيقلب ةكلملا ةفيلخ) قدصهي رساي كلملا
 ا

 زاعمم رعد انك د هنأ ىلع ميدقلا ةشبحلا خيرات تاسارد تلدو ت تعتأ كيعل

 بونج لئابق نم ةليلق ريغ دادعأ تماق . مرق[ ب6 ماع يلا وح قتال فراعلا

 مهسفنأ اوضرفو . ةشبحلا ةبضه نم ةيلامشلا ءازجألل يعامج وزغب ةيبرعلا ةريزجلا

 تعفدنا امك . .- يجنزلا  يماحلا سنجلا نم اوناك نيذلا نييلصألا ناكسلا ىلع

 مسقلا يف رره ةبضه ىلإ بدنملا باب قيضم ربع ةيبرعلا ةريزجلا بونج لئابق ضعب

 نرقلاب  ةشبحلل يماسلا يئبسلا ناطيتسالاو وزغلا كلذبو . عسا نم ىقرتتلا

 .17قيرعلا يتبسلا أشنملا تاذ موسكأ ةراضح تأدب .  .م.ق رشاعلا

 نرقلا علطم يف ةشبحلل لوألا يئبسلا ناطيتسالاو وزغلا جئاتن نم ناك دقو

 ل و ا تو ا ا .م.ق رشاعلا

 ةكلمو غنووم) هتسارد يف (4.. 705016) كروف .أ يناملألا ملاعلا ركذ دقو .م.ق

 ةيبرعلا دالب «نييئبسلا اهموق يضارأ مكحت أبس ةكلم نكت مل» :يلي ام (أبس

 دقل .ةشبحلا يف (ولوك) تاعفترم مكحت تناك ًاضيأ امنإو ءبسحف «ةديعسلا

 ىلع مهتطلس دم نم روصعلا مدقأ ذنم نويريمحلا مهؤابرقأو نويئبسلا نكمت

 دق ةشبحلا يف يئبسلا ذوفنلا ناكو .؟7(ةشبحلا اورمعتساو يقيرفإلا لحاسلا

 نسقلي ةفلخ د قدصهي رساي كلملا ماقف أبس ةكلم سيقلب دهع رخاوأ يف فعض

 ربع» :هنأ لئاوألا برعلا نوخرؤملا اهنع لاق ةشبحلا ىلإ ةريبك ةوزغ ةدايقب -

 كلذ لباقيو .«اهذخأف ةشبحلا ضرأ ديري هلحاس ىلع راسو رحبلا رساي كلملا

 ةريزجلا بونج لئابق ضعب تعفدنا» هنأ نم ةشبحلا خيرات تاسارد هتتبثأ ام

 )١( فراعلا زاتمم  موسكأو برأم نيب شابحألا - ص١١

 نيلرب .كروف .أ .أبس ةكلمو غنووم) نع -7”١ص - ىنم دايز  زاغلألا ةأرما سيقلب (؟)

 .(م1185
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 - ةشبحلا نم يقرشلا مسقلا يف رره ةبضه ىلإ بدنملا باب قيضم ربع ةيبرعلا

 تأدب يئبسلا ناطيتسالاو وزغلا كلذبو - ةشبحلا يف مهذوفن رشتن :ناو اهونطوتف

 .«قيرعلا يئبسلا أشنملا تاذ موسكأ ةراضح

 ةفيلخ رساي كلملا دهع يف) ةشبحلل يئبسلا وزغلاو حتفلا نرتقا دقو
 ةينامي ةيئبس لئابق نيطوتب «داليملا لبق رشاعلا نرقلاب .م.ق 5١ ةنس (سيقلب
 رهن بصم ىلإ» رره ةبضهو ايرتيرأو ةشبحلا ةبضه نم ةديدع قطانم يف ةيناطحق
 لوق فراعلا زاتمم ركذيو .«رصم بونج يف ةبونلا دالب ىلإو لاموصلا يف ابوج
 تيمس اهمسابو ةينميلا لكئابقلا ىدحإ عسا ناك (ةشبح) نأ نيتيروملا نفع
 لئابقلا ىدحإ نم ةشبحلا مس دالبلا هذه تثرو دقف نذإ. . ١ :لوقيو .ةشبحلا
 اهعم لمحت ةشبحلا ظفل) : نيسرادلا ضعب لاق امنيب «. .اهتتطوت يتلا ةينميلا

 نيبو اهيف اونطوت نيا ةيبرعلا ةريزجلا بونج لئابق نيب طلخلاو جزملا يناعم
 فللذ نأ" فوتو“ 0 تاجا جيزملا كلذ يّمَسف نيقباسلا نييماحلا ناكسلا
 نيذلا نم (ناميلس موق /ليئارسإ ينب) ادوهي بعش نم لئابق ًاضيأ لمش جيزملا
 سيقلب دهع يف نميلا يلاعأب ريسع ةقطنمو ةيبرعلا ةريزجلا برغب اونطوت اوناك
 تراغأ ةيركسع ةلمح هيجوتب رصم كلم قئنشوش مايق ىلإ ىدأ امم «ناميلسو
 لمحف (.م ق 475 ةنس يلاوح) ريسع ةقطنمو زاجحلا برغ نم قطانم ىلع
 ريسعو زاجحلا برغ نم  كئلوأ ادوهي لئابق نم ةقرف سيقلب ةفيلخ رساي كلملا
 مهتطوأ | نيذلا نييناميلا نييثبسلل عابتأك اهب مهنكسأو ةشبحلا ىلإ أرحب هتوزغ يف -
 ةداؤرلا لحما لمي كلذ نأ فرتو .ةشبحلاو موسكأب سيقلب ةفيلخ رساي كلملا
 بس ةكلم“ نبا كلتم» نأ يف صخلتنو (تسجنربك) باتكب ةيروطسألا ةيموسكألا
 (ليئارسإ ينب) اذوهي نم ًافلأ نش نتناروأ فالآ ةرشع هعم بحلطصا ناميلسو

 ا ثنا قيمع قفن قيرط نع ادوهي ضرأ نم مهب ىنأو
 ةكلم نبا لوألا كلنم رقتساف موسكأ ىلإ اولصو ىتح نينمآ رمحألا رحبلا يف هنم
 .ةشبحلا يف ادوهي نم هعم مهبلج نيذلا كئلوأ نكسأو موسكأ يف ناميلسو أبس
 ترهظ يتلا ةيموسكألا ةيروطسألا ةياورلا كلت نأ ىرنو ٠ « توام واتس نمر
 لصأ اهل يداليملا عب ؛ارلا نرقلا ىلإ هتباتك دوعت يذلا (تسجنربك) باتك يف
 ل ب رساي كلملا عم موقلا كئلوأ ءيجم وهو حيحص
 سيقلب ةفيلخ رساي كلملا نيطوتو ةشبحلا ىلإ بدنملا باب قيضمو رمحألا رحبلا
 (لوألا كلملا) لصألا يف وه (لوألا كلنم) مسا نأو «ةشبحلاب مهايإ أبس ةكلم

 .17؟ 4ص - فراعلا زاتمم  موسكأو برأم نيب شابحألا )١(
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 ةياورلا كلت هتربتعا أبس ةكلم سيقلب دعب مكح هنأ امبو (لوألا رساي كلملا) وهو

 ركذيو .هتلالس نم اوناك ةشبحلاو موسكأ كولم نأو «ناميلسو أبس ةكلم نبا

 نم ددع موسكأ عقوم نم ىلفسلا ةهجلا لالطأ . نيب دجوت) هنأ فراعلا زاتمم

 امنيب .أبس ةكلم نبا لوألا كلنم ربق اهنيب نأ 06 يلاهأ لوقي ةيرثألا روبقلا

 لبج ةمق يف وه أبس ةكلم نبا لوألا كلنم ريق نأ ةيموسكأ ةروطسأ لوقت

 . ''”«ةمئادلا جولثلا تحت - ةيقيرفإ يف لبج ىلعأ  وراجنميلك

 يئبسلا نطوتلاو حتفلل ةيخيراتلاو ةيراضحلا جئاتنلا مهأ نأ لوقلا نكميو

 ةكلملا ةفيلخ - قدصهُي رساي لوألا رساي كلملا ةماعزبو دهع يف ةشبحلا داليب

 : يلاتلا يف لثمتت .م.ق رشاعلا نرقلاب سيقلب

 ةشبحلا ةيالول ةمصاع اهلعجو موسكأ ةنيدم «عيسوت امبرو «سيسأت -

 زاتمم ركذ امك هنأ ذإ .ةشبحلا ىف ةيئبسلا ةطلسللو نييئبسلا اهماكحل ًارقمو

 موسكأ ةراضح خيرات أدب ةشبحلا يف يئبسلا ناطيتسالاو وزغلا كلذب»  فراعلا

 .م.ق رشاعلا نرقلا يف كلذو .«يئبسلا أشنملا تاذ

 00 ا مو

 تتاب ةيموسكألا ةراضحلا عيباني نإ» :هّللا دبع دمحم فسوي .د لوقيو

 امب  ةيرثألا ةيشوقنلا ىقللاو ةيخيراتلا ثاحبألا تتبثأ ْذِإ ؛«نيسرادلا ىدل ةفورعم

 بيلاسأو اهتباتكو اهتنايدو اهتراضحو عوتكأ ةفاقثاطا ىلع كلل الاجم عدي ال

 ضعب رسفيو . .ةميدقلا ةينميلا ةراضحلل دادتما يه امنإ اهيف جاتنإلاو ةرادإلا

 )١( 4ص - فراعلا زاتمم  موسكأو برأم نيب شابحألا ١7.
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 كلامملا نم ًاءزج اهتيادب يف تناك اهنأ ىلع اهتراضحو موسكأ ةكلمم ءوشن نيثحابلا
 - مهنمو ٠ .ةلقتسم ةلود تحبصأو مالا ةحافملا نع تلصنلا خ «ةميدقلا ةينميلا
 ىلإ اولقتنا نيذلا نيينميلا نم ةريبكلا دادعألا ىلإ اهتأشن وزعي نم  نيثحابلا يأ
 يرجت ةبضه ىلإ دالبلا لخاد اولغوتو ءرمحألا رحبلا نم يقرشلا ءىطاشلا
 يف ًايخبرات اهزربأو اهادحإ نوكت امبر «ةقرفتم تارتف يف ةشبحلا دالب نم 18015
 نمو عيماجملا كلت لثم تلكش . دقو . .داليملا لبق ةعباسلا ةئملا يف ةعقاولا ةرتفلا
 اهتشيعم بيلاسأو ةيلصألا اهتفاقث ىلع تظفاحو . .رارقتسالل ةذع زكارم اهقبس
 طخلاو ةغللاو يرامعملا زارطلا ىلعو «ةيعارزلاو ةيراجتلاو ةيرادإلا اهتمظنأو
 (أبس) نميلا ةكلم سيقلب ىلإ (ةشبحلا) موسكأ كولم ءامتنا رسفي اذه َلعلو .ةنايدلاو
 دقف ؛ةسدقملا بتكلا يف ءاج امك داليملا لبق رشاعلا نرقلا يف ناميلس تراز يتلا
 يأ) كلذ ىلع لدتسيو .ةصقلا كلت اهنمو مهرابخأ مهعم لوألا نورجاهملا لقن
 لئالدب (ةميدقلا ةينميلا كلامملا نم ًاءزج تناك اهتراضحو موسكأ ةكلمم نأ ىلع
 اهيلع رثُع يتلا ةيرثألا تاتوحنملاو «دنسملا طخب شوقنلا اهنيب نم ةحضاو ةديدع
 لثم ةراضحلاو مكحلا زكارم يف صخألابو «ةشبحلا دالب نم ةقرفتم نكامأ يف
 سبونج عقي يذلا (يلودع) ميدقلا (سيلودأ) ءاتيمو (ل 12114 احي) و ءاهسفن موسكأ

 ةيراثأ ةلدأو نيهارب كانه  ةيدنسملا شوقنلا قاع كلذ يتاح ىلإ و ًايلاح عوض
 (88354. احي) دبعم لثم ةميدقلا دباعملل يرامعملا زارطلا اهنم «شوقنلا ريغ ىرخأ
 يف ةلمعتسملا داوملا يفو .هليصافت ةفاكب ةينميلا دباعملل قباطملاو موسكأ برق

 وزاليم برق اهنم تارتموليك ةرشع دعب ىلع موسكأ نم يقرشلا بونجلا ىلإو . هئانب
 روصقلا ىلع كلذ قبطنيو ( نييعبسلا هلإ) هقملإ ةدابعل سّرُك دبعم دجوي 20
 ًاريخأو . .ينميلا يرامعملا اهلصأ نع حصفُت يتلا ةددعتملا قباوطلا تاذ ينابملاو

 ا ل ل
 ةغيص ىلع موسكأ لهأ ىنعمب موسكألا ركذ ءاجو . .موسكأ ادع ىرخألا ةيقي
 ةنيدملا مسا) موسكأ تايمستلا نأ حجرُيو . .ةميدقا ةينميلا شوقتلا يف عمجلا
 00 لوصأ نم (ضرألاو ناكسلا مسأ) تشيح و (ةلودلاو

 سوفلا اينزك# (سوك) مسالا اذهبو (شوك دالب) ةشبحلا مسا نعد
 مساك (تشبح) مسا رهظ مث : 29داليملا لبق رشاعلا نرقلا ىتح ةميدقلا ةيرصملا

 )١( هللا دبع دمحم فسوي .د  موسكأ باب - ةينميلا ةعوسوملا - ص؟7؟١ _ 177/١
 يف كلملا بئان يسحناب) مسا رشع يداحلا سيسمعر دهع نم ينوعرف يرصم شقن ركذي (؟)

 .(رئدراج) .م.ق417١٠١ ىلإ ةرتفلا يف (شوك
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 سيقلب مرحم يف اهيلع روثعملا ةيئبسلا ةينميلا دنسملا شوقن يف دالبلا كلتل

 رصاعم (بضحي حرشيلإ) و (قدصهُي رساي نب دمحهي رّمش) دهع ذنم برأمب
 ةقحلا ةيمس: نأ كارذإل اسامأ كلذ ايظطعيو (قدضقي سناب درب دعت رمت)

 ةفيلخ قدصهيي رساي كلملا دهع يف يئبسلا نطوتلاو حتفلا ذنم مت (تشبح) مساب
 ةشبحلا ىمس يذلا وه قدصهي رساي لعلو .م.ق رشاعلا نرقلاب أبس ةكلم سيقلب

 نيتيئبس نيتريبك نيتينمي نيتريشع ليلكإلاب باسنألا يف ينادمهلا ركذ دقو
 رساي كلملا اهنطوأ يتلا لئابقلا نم اوناك امبر (موسكي) و (موسكأ) اهمسا ناك

 مهنأو موسكأ تيمّس يتلا ةقطنملاو ةنيدملا يف تاذلاب مهنطوأ امبرو ةشبحلاب

 ىلع موسكأ لهأ ىنعمب موسكألا ركذ ءاجا هنأ فسوي .د لاق نيذلا موسكألا

 مسا) موسكأ ةيمست نأ حجرُي» هنأو «ةميدقلا ةينميلا شوقنلا يف عمجلا ةغيص

 : ليلكإلا يف ينادمهلا ركذ دقف .«ىنمي لصأ نم (ةلودلاو ةنيدملا

 دلوأ» :لاقو . *176خانم يذ نب نساتسأ قرع مات > ون دونسألا و موسكألا» أ

 ةعبرأ «سدرجلا اذو «ةعفشو «ةفيذُحو «ّساسأ : سمش دبع نب خانم وذ ةعرُز

 : ساسأ نب رساي دلوأف «ساسأ نب رساي :ساَسأ دلوأف . خانملا يذ ينب «نطبأ

 ."””(موسكألا : رسأي نب دوما دلوأف «رساي ند وسلا

 ذا ع هن 3639
 اذ رّمش دلوأ» :لاقو ."' «رّمش نب حرجي نب حرج نب مودي نب موسكيا - ب

2 0 ٍ 1 3 00 

 . 2 4عرف مودي نب موسكي :حرج نب مودي دلوأف . حرج نب مودي : خرج دلوأف
00 / ١ ١ : 

 عمم وهو («سمش دبع نب خانم يذ نب ديوس نب موسكا» - ج
 لئابق نم نطب سمش دبع نب خانم يذ نب ساسأ نب رساي نب دوسألا نب موسكألا

 .ناطحق نب برعي نب بجشي نب ربكألا سمش دبع أبس نب ربكألا ريمح
 تنطوت يتلا ةيناميلا لئابقلا نم موسكي ونبو موسكأ ونب نوكي نأ نكميو

 مهمسابو .م.ق رشاعلا نرقلاب سيقلب ةفيلخ لوألا رساي دهع يف ةشبحلاو موسكأ

 عافترا ىلع موسكأ ةنيدمل يلصألا عقوملا عقي» :هنأ فراعلا زاتمم ركذ دقو

 ىرخألا ةينبألاو روصقلا لالطأ موقتو ءرحبلا حطس نع مدق 20٠١ يلاوح

 .مغج ؛١ 6ص - ينادمهلا نسحلا - ليلكإلا 000

 .7 /47” صو ” /7/8ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا (0)
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 ارمسأ ةنيدم اهيلع عقت يتلا ةبضهلا ةيؤر هنم نكمي لبج حفس ىلع تالسملاو

 لامجب اهروهظ موسكأ ةنيدم طيطخت يف يعورو ءردنوجو ةودع لابج ةدهاشمو
 لدت ةريبك ءام ةكرب راثآ رهظت دباعملاو روصقلا لالطأ بناج ىلإف «عئار يسدنه

 نيتاسبلاو عرازملل يرلا هايم عيزوتل ةكبش نم ًاءزج تناك اهنأ ىلع ملاعملا
 اهنيب ترثانت لالطأ اياقب (ةيبرغلا) ىلفسلا ةهجلا يفو .ةنيدملاب ةطيحملا
 كلم نيا تالرألا فللتم ريتا نإ ىلاقألا لوقيوب 4 ةيزثألا نوبقلا قرم ةدعر تالشعلا
 ١ .230(. .روبقلا كلت نيب عقي - أبس

 .م.ق رشاعلا نرقلا ذنم ةمصاعك موسكأ ةنيدمل يئبسلا نسساتلا ذك وز امو

 رشاعلا نرقلا ذنم هقملإ ةدابع نويئبسلا لقن» :يلي ام ورجلا ناهمسأ .د ركذت

 يتلا شوقنلا يف تدرو يتلا ةهلآلا ءامسأ لكف ءموسكأو ايرتيرأ ةبضه ىلإ .م.ق

 تاذو رتثعو سبوهو هقملإ لثم ةيئبسلا ةهلآلا ءامسأ ركذت ةشيحلا يف تدجو
 .©77ندعب تاذو ميمح

 ىف اهيلع رثُع ىتلا ةيبونجلا ةيبرعلا شوقنلا نإ) :فراعلا زاتمم لاقو

 لودع واهم م نيرطلا هممت فيس قارسلا ىلإز ال1114 احي يفو موسكأ
 سداسلا ةرقلا انف ةقيسلا ىف ىعبسلا ةوعلا راعمتا ةحم نكت (نييلودأ)

 ريشاعلا نرقلاب سيقلا ةقيلطم لزألا ساي كلملا دوق لقم ىلاعلابو ١36" فدبق
 .م.ق سداسلا نرقلا ىلإ .م.ق

 شجُ) اهماكحل أرقمو ةشبحلا ةيالول ةمصاعك موسكأ ةنيدم ركذ ءاج دقو

 برأم ةنيدمب سيقلب مرحم يف اهيلع روثعملا ةعبابتلا أبس كولم شوقن يف (تشبح
 بهني عرف نب بضحي حرشيلإ) رصاعم «قدصهي رساي نب دمحهي رمش» دهع ذنم
 (9يئبسلا ميوقتلل 70 ةنسو 7٠١١ ةنس نيب ام ةرتفلا لالخ مكح يذلا ؛ًأبس كلم
 519 )5١11 ةرتفلا يف مكح يذلا (معنهي راتو لإ برك) كلملا دهع ىتحو

 )570  ةرتفلا يف (. .أبس كلم دعسأ بركبا) هدعب مكحو '؟”(يئبسلا ميوقتلل

 )١( 4ص - فراعلا زاتمم  موسكأو برأم نيب شابحألا 17.
 ربمسيد 14/4 ددعلا  ةينمي تاسارد ةلجم  ورجلا ناهمسأ .د  نيينميلا ءامدق دنع ةنايدلا (؟)

 .ما5

 .د  ميدقلا نميلا خيرات + ماج هالال و 515 مقر ناشقنلا - سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن (*)

 .١؟ 9ص - هيقفاب
 .د  ميدقلا نميلا خيرات + يلاهك 58 مقر شقنلا - ينايرألا رهطم  تاقيلعتو ةيدنسم شوقن (:)

 ١505. ص - هيقفاب دمحم
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 كلت نمز ةدوع نيقرشتسملا تاسارد تضرتفا دقو ''يعبسلا ميوقتلل 0

 ميوقتلاب ةخرؤم اهنأب نظلا ىلإ ًادانتسا داليملا دعب ام نورق ىلإ شوقنلا
 بقل اهعيمج يف قلأتيو ةعبابتلا أبس كولم شوقن نم اهنأ باوصلاو «يريمحلا

 يئبس 7١١-50١ نم اهنمز دتميو يئبسلا ميوقتلاب ةخرؤم يهو (. .أبس كلم)
 جراما نرقلا ىلإ رشاعلا نرقلا قا .م.ق ؟ال٠-951 نم روصعلا كلذ قفاويو

 موسكأ يف اهيلع روثعملا راثآلاو شوقنلاو تاساردلا تتبثأ دقو «داليملا لبق
 نرقلا ىتحو روصعلا كلت يف يئبسلا ذوفنلاو مكحلا تحت تناك اهنأ ةشبحلاو
 كلذ نع رّبع دق (4. 20:20©) كروف .أ يناملألا ملاعلا نإ لب .م.ق سداسلا

 ىلإ مهتطلس دم نم نويريمحلا موارد د ةريكسلا لكم دعلا ةحارص هلوقب
 «ةشبحلا اورمعتساو يقيرفإلا لحاسلا

 (تشبح) ةشبحلا نأ ةخيراتلا رداصملاو شوقنلا تايطعم نم نيبتيو

 يذلا لوألا رساي كلملا دهع ذنم ةيئبس ةيالو ةباثمب تناك ميدقلا عساولا اهلولدمب

 ناكو «ةشبحلا ةيالو ةمصاع تناك موسكأ ةنيدم نأو .أبس ةكلم سيقلب دعب مكح

 يف اهيلع روثعملا ةينميلا دنسملا شوقن يف لمحي موسكأو ةشبحلل يئبسلا مكاحلا
 رس ديول ل ميكرو ا ا

 ره موسكأو ا 0 يذلا نأ كلارك كرب نب ' زف

 كلملا ءانبأ دح 0 نأ + ابس ةكلم سيقلب ةفيلخ لوألا رساب كلملا

 ةكلم نبا 0ك ريس يروم رجا ا

 .أبس ةكلم سيقلب ةفيلخ لوألا رساي كلملا ةلالس نم مهنأ كلذ لصأف .أبس

 تناك ئدللا قع محن نتن وقل انك سلا ناهي تاهناودلا قلووفو
 (يرجتلا) ةبضه يف ترهدزاو تأشن يتلا ةلودلا وأ ةكلمملل مكحلا رقم موسكأ

 ًابرغ (نادوسلا) نافدركو ءالامش ةبونلا دالب ىلإ اهذوفن ٌدتماو «ةشبحلا دالب نم
 اهكولمو موسكأ ةطلس نأ فراعلا زاتمم ركذ كلذكو .''”«ًابونج لاموصلا ىلإو

 يف روشنم وهو يئبسلا ميوقتلل 047 ماعب خرؤملا هدير شقن اهنمو .دعسأ بركبأ شوقن )١(

 . (يفاقثلا نميلا خيرات) باتك
 .ما114 - نيلرن كروف . أ -أبس ةكلمو غنووم (؟)

 نفاس الاواني دللا دبع ديشم ةقدوي .د . موسكأ ةدام ةيتميلا ةعوشسوملا (5)

 ١6. ص فراعلا زاتمم



 344 أبس ةعبابتل يناثلا رصعلا ةراضحو كولم : عباسلا لصفلا 000

 ةبونلا دالبو نادوسلا قرش ىلإو لاموصلا لحاس يف ايوج رهن بصم ىلإ» تدتمأ

 ١ . ''الرصم بونج

 نافدرك ىلإ (ةشبحلا) موسكأ ةيالو يف يئبسلا ذوفنلاو نطوتلا دادتما نإ

 نم لئاوألا برعلا نوخرؤملا هركذ ام باوص ىلع لدي رصم بونج ةبونلا دالبو
 رصم ديري رّمش راسف ..ةيزاوم ةيرحب ةلمح يف رّمش هنبا رساي كلملا هّجو» هنأ
 ةشبحلا خّودف «ًايزاغ نميلا نم رساي جرخ» هنأو .«امهيلع ىلوتساف ةشبحلا اهنمو

 .ا- امهتاوقأ وأ  امهتواتأ ٌضّبَقو رصمو

 نلآ ركذي .م.ق رشاعلا نرقلاب ةميدقلا رصم خيرات تاسارد يف ثحبلابو
 نم ةرسأ دي ىلإ ليلقب .م.ق 46٠ ماع دعب رصم مكح لقتنا» : يلي ام رندراج

 /شوشملا ءاسؤر) بقلب مهسفنأ نولوألا مهماكح زيم دقو .يبنجأ سنج

 ءاسؤر) ىلإ ًانايحأ تمجرت تإو ١( م لا ءاسؤر) ىلإ ابلاغ رصتخت يتلا (سيوشنام

 نافيلنم رضاع يذلا نم كلف قشوتلا) مهتم نتةراجت زكذي وق ""0(يتاجألا
 ةلمحب ماقو ناميلس نب معبحر كلملا دض ادوهي كلم تابان نب ماعبري دناس مث
 تددح دقو .(ناميلس نب معبحر مكح نم ةسماخلا ةنسلا يف ميلشروأ ىلإ

 ىلإ هتلمح نكلو (.م.ق 977 - 444) ةرتفلاب قنشوش كلملا دهع تاساردلا
 ىلع لدت (.م.ق 471) ناميلس نب معبحر مكح نم ةسماخلا ةنسلا يف ميلشروأ
 .م.ق 47١ ةنس ىلإ مكح هنأ

 اكلم رصم اومكح نيذلا كولملا صوصنو تايدرب نع رندراج ركذي مث
 كلملا) مسالا نوكيف كلم نوك ىنعمو .(لوألا /نوكرسوأ) ظفلو مساب ًاميظع
 هركذت ملو (.م.ق 91١ - 9175) ةنس 5 مكح هنأ رئدراج ركذو .(لوألا رسوأ

 دالبلل ميظعلا كلملا) ىلإ هتمجرت مت بقلب امنإو رصم كلم بقلب صوصنلا
 ةةانلاو انش كلم لوألا ندمان قه لوألا نيفوأ كلبملا) نأ :ئرتو.:(ةيبنجألا

 ملو (لوألا رساي) مكح ةدم قباطت (.م.ق )975  4١١ همكح ةدمف (ةيجراخلا

 ماع ىلإ مكح رصم كلم قنشوش نأل هدهع ةيادب ذنم رصم ايلعلا هتيكولم لمشت
 رسوأ) لوألا رسايل ايلعلا ةيكولملا تحت رصمو ةشبحلا توضنا مث .م.ق

 رصمل ايلعلا هتيكولم ترمتساو (.م.ق 97١ ةنس) رّمش هنبا عم اهحتف امل (لوألا
 ذنم) ةرتفلا سفن يف رصم مكح أكلم تاساردلا تركذ دقو .م.ق 41١ ةنس ىلإ

 ب نفابحألاوك37/191 نهاد هللا ديك يحتم نسوي فاد معوسكأ هدام د ةفحتبلا ةغرسوملا (1)
 .5١ص  فراعلا زاتمم

 .3700 ص - رئدراج نلا  ةنعارفلا رصم 20
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 رسوأ) ةيكولم نأ ةرورضلاب كلذ ىدؤمو .(عاميسو) همساو (.م.ق 97١ ةنس

 (عاميسو) كلملا هدهع يف رصم كلم ناكو ءايلع ةيكولم تناك رصمل (لوألا

 حاتأو .(لوألا رسوأ) لوألا رساي اهكلمو أبس ةلودل ًافيلح ناك هنأ دب ال يذلا

 ةيراجتلا اهتانطوتسمو اهذوفن دادتماو رصم ىلإ ةيراجتلا أبس حلاصم نيمأت كلذ
 .رصم بونجو ةبونلا ىلإ

 «برغملا دالب ىلإ رصم بونجو ةشبحلا قيرط نم لوألا رساي ىضم دقو
 كلملا دهع ذنم كانه تناك يتلا ةيراجتلا تانطوتسملا زيزعتو ديدجتل كلذو

 دالب نم قطانمو (ةنجاطرق) سنوتب هعم نّمم لئابق رساي نطوأف . سيقيرفإ
 برغملا نم ام ناكم يف رساي كلملا تامو .لابجلا ىلعأو ىصقأ ىلإ برغملا
 برغخملا ىصقأب لمرلا يداو غلب يذلا رساي امأ .م.ق 4٠١ ةنس موسكأ يف وأ
 هدهع نع يتأيسو .م.ق عساتلا نرقلاب (معني رساي) يناثلا رساي كلملا وهف

 نم يلاتلا لصفلا يف هدهعب صاخلا ثحبملا يف نيقيلا أبنلا لمرلا يداو هغولبو

 . باتكلا اذه





 نماثلا لصفلا ححصحب

 أبس ةعيابتل ثلاثلا رصعلا ةراضح و كولم

 -(نادير يذو بس كلم) بقل روصع يناث-

 (.م.ق/6-٠ /ىئبس ؟8ه-١٠8)

 يالا تحبش
 ثلاثلا رصعلا كولم بيترت ايجولونورك

 أبس كولم رئاس دوهع نمو ءامسأب راثآو ةيدنسم شوقن ىلع روثعلا مت

 يناث) هنأو (ةعبابتلا أبس كولمل ثلاقلا رصعلا) هنأب هانزيم 0

 ًاماسقنا رصعلا كلذ دهش دقو . دنسملا شوقن يف (نادير يذو أبس كلم بقل روصع

 - (نادير ئذو اس فلم قديشيت رشاي) دهغ ةياهت لتم بش ةحباتت شرع ىلع ًاعارصو
 يذو أبس كلم معنهي رساي) ةماعزب قافتالا داقعنا ىلإ  يكبسلا ميوقتلل 7٠١ ةنس

 . يثبسلا ميوقتلل "86 ماعلاب سيقلب مرحم يف هدهع دناسم رخآ خرؤملا (نادير

 ةتسو أبس يف اكلم ١5 مهنم اكلم نورشع رصعلا كلذ كولم ددع غلبيو
 ايجولونورك) ىف هيقفاب دمحم .د دروأ دقو .نيرصاعتم اوناكو «نادير ىف كولم

 ريف رق نيو اهلا و نيك رتصيسلا بلغ اهيلع رضي ىعلا (ةادزو ذو اسي كولد
 0 ا امك ناجل ننلإ وسلا كلذ ةولم

 دك "٠ م كلل

 رامنأ + يناثلا معنهي رتو لإ برك

 | 2 (نميأ مراي) نميأ ميري + نماهيإ

 قدصهي رساي نب ربهي يلع رمذ + عرسأ سمش دعس + نماهي راتو

 زوحي لإ بهو

 .؟ج ١١ص  هيقفاب دمحم .د  ةديعسلا ةيبرعلا ىف )١(

1 
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 نادير يذ ونب ٌْ

 رتوأ رعش نافهن ناهلع

 ا

 بحرهي نماهي بركاشن |

 : كولملا ايجولونورك بيوصتو دقن
 نظ ىلإ ةيساسأ ةفصب دوعي أطخ ايجولونوركلا كلت يف عقو دقو

 ليج نم ناك وأ - رصاع يذلا «بضحي حرش يلإ) نأ نييميداكآلاو نيقرشتسملا

 ايجولونوركلا يف هبيترت ءاج يذلا (بضحي حرش يلإ) ريغ وه (قدصهي رساي) -
 نب شعرهي رمش) رصاع هنأب ةطلا لإ ًادانتسا . رصعلا 0000 ليجلا يف

 لاقو .بيترتلاو نظلا كلذ أطخ تاساردلاو شوقنلا تتبثأ دقو .(معنهي رساي
 رركتت ءامسألا ضعب نأ ىلع ليلد نم رثكأ كانه لام مل ققلا نايحم 5

 دمع نمل نيب طاخلا اهقمو ءاهنالطب تبث ماهوأ يف ءاعلعلا فيترأ ةعراالا
 نميلا خ خيرات باتك يف ءارآلا كلتب نيرثأتم نحن هاندروأ امك شعرهُي رمشو

 ًالميدقلا

 (بضحي حرش ىلإ) هرصاع يذلا رّمش نأب نظلاو طلخلا كلذ ىدأ دقو

 امهيناث رصاع ناصخش (بضحي حرش يلإ) نأب نظلا ىلإ (شعرهي رّمش) وه
 يذلا (رّمش) نأو كلذ باوص مدع ىلع شوقنلا تلد امنيب (شعرهي رمش)

 .(قدصهي رساي نب دمحهي رّمش) وه (بضحي حرش يلإ) هرصاع

 :اهداريإ فلس

 1 الوأ ا

 يا

 نادير يذ ينب نم كونملل ةبسنلاب
 : يلي امك حيحصلا مهبيترت ن

 عم رمقألا عقوم شقن يف هركذ ءاج دقو .نادير وذو أبس كلم قدصهي رساي ١

 )١( ج ١؟"ص - هيقفاب دمحم .د  ةديعسلا ةيبرعلا ىف ١ ,
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 . (فنهي مزعل) و (دمحهي رّمش) امهو '"مزعلو رّمش) هينبا
 نيب لزايو بضحي حرش لإ) شقن يف هركذ ءاج .نادير وذ عفيأ لإ برك 1

 ركذي ءامهدهع لوأ يف (أبس كلم بهني عرف ينبا نادير يذو أبس يكلم
 . '''هايإ امهتبراحم شقنلا

 (نيب لزايو بضحي حرش لإ) شقن ركذ (نادير وذو أبس كلم دمحهي رّمش) - '"
 نوقرشتسملا نظو ''!نادير يذ رمش) مساب شقنلا هركذ دقو هايإ امهتبراحم

 هنأب ناعبض تيب عقوم شقن يف لماكلا همسا ءاج مث (شعرهي رّمش) هنأ
 يتلا نامرعت ةنيدم ءانب ةداعإ مت هنوعبو (نادير وذو انس هللف كديجيي ركش)

 . سابتلالا لاز شقنلا كلذبو *””(أبس كلم بضحي حرش لإ) اهمده

 نب نماهُي راتو :هرصاع دقو .قدصهي رساي نبا لوألا  ربهي يلع رامذ - ؛

 ءايجولونوركلا يف امك زوحي لإ بهوو ءسمش دعسو «بضحي حرش لإ
 :( زبن لزايو بضحي حرش لإ نبا بحرهي نماهي بركاشن) كلذكو

 لإ برك) هرصاع دقو ءقدصهي رساي نب ربهي يلع رمذ نب معنهي ناراث 5
 + نميأ مراي + زوحي لإ بهو نب نماهي رامنأ + زوحي لإ بهو نب راتو
 .ايجولونوركلا يف امك (نميأ مراي نب نافهن ناهلع

 . (نافهن ناهلع نب رتوأ مارعش) هرصاع دقو .قدصهي رساي نب فنهي مزعل 5

 نع هل لزانتو (مخري ثعيحل) هرصاع دقو .نادير وذو أبس كلم معنهي رساي
 . ماسقنالاو عارصلا ىهتناو معنهي رسايل رمآلا عمتجاف مكحلا

 أ ًايناث |

 ابس كولم ايجولونوركلا مهيمست نمل ةبسنلاب
 : مهبيترت يف باوصلا نوكي

 .نادير يذ عفيا لإ بركو قدصهي رساي ليج نم وهو .أبس كلم بهني عرف - ١

 ارصاع .بهني عرف ينبا نادير يذو أبس يكلم نيب لزايو بضحي حرش لإ - ؟
 .قدصهي رساي نب دمحهي رمش ابراحو

 .م19937 /51/ ددعلا  ةينمي تاسارد ةلجم .ينايرإ - ا  رمقألا عقوم شقن )١(

 . ماج 51/5 شقنلا - سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن (؟)
 .45 شقنلا  ىنايرالا رهطم - تاقيلعتو ةيدنسم شوقن
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 مث .بحرهُي نمأهي بركاشن مث .بضحي حرش لإ نب نماهي راتو - *
 لإ بهو مث .بضحي حرش لإ انبا دمحهي دئرمو عرسأ سمش دعس

 . قدصهي رساي نب ربهي يلع رمذ مهرصاع دقو . عْنَب نب زوحي

 ءزوحي لإ بهو نب نماهي رامنأ مث .زوحي لإ بهو نب معنهي راتو لإ برك - 5

 .نميأ مراي نب نافهن ناهلع مث .نميأ مرايو
 هرصاع دقو .أبس كلم نافهن ناهلع نب نادير وذو أبس كلم رتوأ مارعش

 .(قدصهي رساي نب فنهي مزعل)
 دعب برآم ةمصاعلا يف هكيلمت مت «نادير وذو أبس كلم مخري ثعيحل - 1

 مت يذلا نادير يذو أبس كلم معنهُي رسايل مكحلا نع لزانت مث ء«رتوأ مارعش

 اهيلع روثعملا دنسملا شوقن تلجسو «رافظ ةنيدمب نادير رصق يف هكيلمت

 رصقلاو رافظ ةنيدملا نم (معنهُي رساي) لوصو برأمب سيقلب مرحم يف
 مكحو اهتدحو ةلودلا تداعتساف . نيحلس رصقلاو برأم ةنيدملا ىلإ نادير

 دناسم رخآ هب خرؤملا ماعلا وهو يئبسلا ميوقتلل "85 ماع ىلإ معنهُي رساي

 . برأمب سيقلب مرحم يف اهيلع روثعملا هدهع

 ًاثلاث |

 ثلاثلا رصعلا كولم ايجولونوركل حيحصلا بيترتلا
 ثلاثلا رصعلا كلذ ايجولونوركل حيحصلا بيترتلا نأ فلس امم نيبتيو

 : يلي امك - نادير يذو أبس بقل روصع يناث وهو - «ةعبابتلا أبس كولمل

 أبس ةعبابتل ثلاثلا رصعلا كولم ايجولونورك
 (.م.ق 51٠١-80 /يئبس"86-)

 نادير يذ ىنب نم كولملا

 د ( نكس 710 ىلإ) قدصهي رساي

 (يئبس 7١١ نم) عفيأ لإ بركا

 أبس كولم

 ”| + نيب لزاي هوخأو بضحي حرش لإ

 (ادرفنم) بضحي حرش لإ
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 أبس كولم

 بهو نب معنهي راتو لإ برك + عتب
 | نب نميأ مراي + عتب نب زوحي لإ

 َْض هل

 ا
 /يئبس 85 مسا (عرم وذ) مخري 7

 0 مم قمه 85:

 مهشوقنو مهدوهع ملاعم ركذن اكلم ١ رصعلا كلذ كولم ددع غلبيو

 : ةيلاتلا ثحابملا يف مهراثآو

 ْ ىناثلا ثحبسلا |

 بضحي حرش لإو بهني عرف ينب نم ًآابس كولم دوهع
 (.م.ق 91١-88 /يئبس "الال-*١1)

 الوأ

 ابس كلم بهني عرف

 م ل ال لا

 ةئيس ةلاح ىف شقنلا كلذ ىلع روثعلا مت» هنأ هيقفاب دمحم .د لوقيو ''” ةثالثلا

 )١( ماج 075 0- سيقلب مرحم نم ةيثئبس شوقن .
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 كلمب بقلتو اكلم حبصأ بهني عرف نأ ةقيقح الإ ءيش يأ ديدحت يف ديفي الو
 - ةغيصب - هينبا دهع نم شوقن ةدع ىلع روثعلا مت كلذكو .6"'2طقف أبس

 كلم بهني عرف ينبا نادير يذو أبس يكلم نيب لزايو بضحي حرش لإ»
 نب نادير يذو أبس كلم بضحي حرش لإ) ةغيصبو دهع نم نيشقنو ب

 ضعب ىلإ ًادانئسا لاق دق هيقفاب دمحم .د ناكو .""أبس كلم بهني عرف

 بضحي حرشيلإ بقلت هيلع ماق يذلا ساسألا فرعن ال» :- يلي ام نيقرشتسملا
 اننأ حيحصلا امنيب . '*”6هدلاو نع ًائيش فرعن ال اننأ امك نادير يذو أبس كلمب
 . بهني عرف وه بضحي حرش لإ دلاو نأ ركذلا ةفلاس شوقنلا نم فرعن

 وأ أبس ةكلم سيقلب دهع يف لايقألا ءاوذألا رابك نم بهني عرف ناك دقل

 دلوأ» :ىلي ام ليلكإلا ىف ىينادمهلا نسحلا ركذ دقف .اهدهع لبق ام ذنم

 تايم د ييسرم ةنزاف 1 ىلع نجلا در: ليستر ١ يمت دنع نياكي
 بيني عرفو «عوسملا ةوني :فايثم دلوأق رمت اذ سمش دبعو

 «نادير وذو ابس كلم نارمن سمش بر وه رمن اذ سمش دبعو

 مث (داده حرشيلإ) هدعب مكح يذلاو (ماج145 ) مقر دنسملا شقنلا بحاص

 نأ ليلكإلاب فلاسلا صنلا نم نيبتيو (داده حرشيلإ تنب أبس ةكلم سيقلب)
 455 - 9557) سيقلب ةكلملا دهع يف لايقألا نم ناك (فاينم نب بهني عرف)

 (.م.ق )97  9٠١ قدصهُي رساي كلملا اهتفيلخ دهع يف مث (.م.ق
 يف (نئبسالا ةينامثلا ءاوذألا كالمألاو نينامثلا لاوقألا) نم ناك هنأ دب الو

 . قدصهي رسايو سيقلب يدهع

 نأ. . » هيقفاب دمحم .د ًاضيأ ركذ امكو (ماج 077 ) دنسملا شقنلا نم نيبتي مث
 : ةيلاتلا ملاعملا كاردإل كلذ يفكيو .«طقف أبس كلمب بقلتو اكلم حبصأ بهني عرف

 ميوقتلل ١١" ةنس قدصهي رساي ةافو دعب ناك (بهني عرف) كيلمت نإ -
 هسيساتو رض نيونح ىلإ اهرواج امو ةشيحلا هحاتتفا دعب (.م.ق )41١ يئبسلا

 يف قدصهي رساي تامو . موسكأ اهتمصاعو ةشبحلا يف يئبسلا مكحلا رصع

 )١0( دمحم  ميدقلا نميلا خيرات بافقيه  ص١178.

 . ماج هالا/ - 551 - سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن ()

 .ماج 0/817 شقنلا + يفاقثلا نميلا خيرات فرش 45 مقر شقنلا (©)

 .١١٠أ و 45ص  هيقفاب دمحم - ميدقلا نميلا خيرات 2

 ١١. مج 15ص  ىنادمهلا نسحلا  ليلكولا 2
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 0 1 اا اا كايا دعتصل د نيستا لد ضل ١ " نوسال " يسيل ه1999001900009999090900905 زو

 نمو هئانبأ نم ددع عم (دمحهي رمش) هنبا هعم ناكو «موسكأ يف وأ ةيقيرفإ لامش

 .ةداقلاو لايقألا رابك

 - نيذلا نينامثلا لاوقألا سلجم بناج نم ناك (بهني عرف) كيلمت نإ

 - «نالهكو ريمح هوجو نم اليق نينامث رصع لك يف اوناكا ليلكإلا يف ءاج امك

 اوناك ثدح كلملاب ثدح اذإ» مههنأو -(ابسو ناديز) نيمسقلا :لابقأ نم يأ

 عامجإ نع كلملا مايق ناكو . .دهعلا هل نودقعيو هدعب نم مئاقلا نوميقي نيذلا

 مل اذإ اوناكو .طقف ريمح لاوقأ ىارزوع كيدتح يفو «نالهك (لاوقأ)» يأر

 ةجردب قحلي نّمم الجر هناكم اولخدأو مهريخل اوضارت كلملا فّلَخب اوضتري

 نأل ةريسي تارم يف الإ (ثدحي) اذه نكي ملو .اليق ة نينامثلا متيف لاوقألا

 لكي وأ «ًاراغص هدالوأو كلملا ىفوتي نأ الإو «شئارلا لآ ودعي نكي مل كلُملا

 لآ نم هاوس يف ربدتُي ىتح كلذ ُلَعفُيف (دالوأ هل سيل ةلالك ريصي يأ)

 الا

 ةينامثلا كالمألاو نينامثلا لاوقألا سلجم ماق ماظنلا كلذ ىلإ ًادانتساف

 ينب تاتويب نم مه نيذلا شئارلا لآ نم سيل وهو] (بهني عرف) كيلمتب نئبسالا

 نب مشج ىلإ مهبسن لصتيو رغصألا أبس نب نادير يذ رغصألا ريمح

 نب فكني نب ليبحرش نب فاينم ينب) نم (بهني عرف) امنيب [لئاو نب سمش دبع

 ينب) نم (بضحي حرش لإ) نأ ليلكإلاب باسنألا يف ءاجو (سمش دبع
 (بهني عرف) بسن وه يلاتلاب كلذ نوكيف ؟"!لئاو نب سمش دبع نب راوصلا

 حرش لإ» هانبإ مكحلا يف هعم كرتش ةاف ءايتع ربكلا نم غلب دق هكيلمت تقو ناكو

 هدهع نم هيلع روثعملا ديحولا دنسملا شقنلا ءاج ثيح «نيب لزايو بضحي

 . ؟أبس كولم نيب لزايو بضحي حرش لإ هينباو بهني عرف» ةغيصب

 نادير مسق لايقأ نأ ىلإ طقف (أبس كلم) بقلب بهني عرف ءافتكا ريشيو

 برك) كيلمت مت نأ ثبل ام هنإ لب (بهني عرف) كيلمت ىلع اوقفاوي مل (ريمح)

 رصق يف (بهني عرف) كلملل ةضراعملاب رافظ ةنيدمب نادير رصق يف (عفيأ لإ

 متو بهني عرف دهع ىهتناف «برحلل ناقيرفلا ىدانتو .برأم ةنيدمب نيحلس

 (نادير يذو أبس يكلم) بقلب نيكلم (نيب لزايو بضحي حرش لإ) هينبا ميسرت

 . أبس ةعبابت ةمصاع برأم يف

 .؟ج 5١١ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا )١(

 .7ج 85ص  ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا (؟)
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 لزاي هوخأو بضحي خَوَش لإ
 أبس كلم بهني عّرف انبا نادير يذو بس اكلم نيب

 ينبا نادير يذو أبس يكلم نيب لزايو بضحي حرش لإ» بقلو مسا قلأتي
 دبعم نم اهخسنو اهيلع روثعلا مت ًادنسم ًأشقن ١ وحن يف «أبس كلم بهني عرف
 يف (سيقلب مرحم مساب روهشملا) ماوأ دبعمو (سيقلب شرع مساب روهشملا) نارب
 باتكب يلاهكلا ةعومجم نم 5١و ١4 مقر ناشقنلا اهنم .أبس ةلود ةمصاع برأم
 ه85  هال5 نم شوقنلاو (تاقيلعتو ةيدنسم شوقن) باتكو (نميلا خيرات يف)
 . 6.1.51 5١5 مقر شقنلاو («سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقنا ماج باتكب

 ىلاهك) شقنلا»  هيقفاب دمحم .د ًاضيأ راشأ امك وه  شوقنلا كلت لوأ
 ع لاوقأ مميخس ينب رتثع دغش وهيا و مردي مدي) مهو هباحصأ ثدحتي :(

 نيب لزاي وهيخأو بضحي حرشيلإ ومهيأرم توتأو تتبن) نع (مرجهذ نثلث يعمس
 ,.2372نادمغو نيحلس نتيب يدع ايد كلم بهني عرف ينبا نادير يذو اب يكلم

 شقنلا كلذ نم ىلوألا ةعستلا روطسلل يفرحلا خسنلا ةروص يلي اميفو
 1 : تاقيلعتو ةيدنسم شوقن باتك نع دنسملا

 م1 ]اب ]ه7 لف 11م 1مل هول | 1/7 |ز>| أ
 | 1171711 مهلا دال زر ااا
 0 ا
 ا ال لك ل 0 ل
 | الاد املك 1111

 | هال م 13116 (|16 ] 
 ااا مااا كارلا ملال
 | 7 1 اة ارا

 نال كان ا هك
 ” بضحي حرشلإ لوصوو روهظو كلمت ءافيتسا) لجسَي دنسم شقن

 (نادمغو نيحلس نيرصقلا يتدس ىلإ نادبر يذو أبس يكلم نيب لزاي هيخأو
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 هت تت يي تت ا ا ا

 يا انوه ةعستلا ةوولطتسمب نقلا: 3 طعما
 /نبعش /لاوقأ /ميخس ىينب زر رتقع: كبس :/ و هيحأو /مردي مديل

 /نملص /موأ لعب /نوهث هقملإ /وينقه /مرجهذ نثلث يعمس

 /نيفوتس /موأ لعب /نوهث هقملإ /ومهرمخ /تاذب /مدمح /نبهذ

 يكلم /نيب لزاي /وهخأو /بضحي حرش لإ /ومهارم /توتأو /تتبنو /كلم

 /نيحلس /نتيب /يدع /ابس كلم بهني عرف ينبا /نادير يذو أبس

 نادمُغو

 /وعطنت /دسا /نركتش /موأ لعب /نوهث هقملإ /ومهرمخ /تاذب /مدمحو

 /نادير يذو أبس يكلم /نيب لزايو /بضحي حرش لإ /ومهيأرم /ىلعب

 /لك /نسمكهو /نعرضو /ركش /هقملإ /ءازولو /مأوس /تلبق

 /نيب لزايو /بضحي حرش لإ /ومهيأرم /ىلعب /نلبتقو /نأشنتيذ

 .«نادير يذو أبس يكلم

 : وه ةثيدحلا ةيبرعلاب شقنلا ىوتحمو ىنعمو

 يذل نيثلاثملا يعمس لئابق لايقأ .ميخس ينب رتثع دعس هوخأو مردي مدي

 مهيلع َّنَم دق هقملإ نأل ًادمح ءًأبهذ ًاملص ماوأ بر نوهث هقملإ '”اينقأ '”رجه

 يكلم نيب لزاي هيخأو بضحي حرش لإ امهيديس لوصوو روهظو كلمت ءافيتساب

 نيرصقلا يتدس ىلإ  امهلوصو - آبس كلم بهني عرف ينبا نادير يذو أبس

 .نادمُغو يحلم

 امهيديسل نيئوانملا ىلع ةميزهلاو ةبلغلاب َّنم دق (هقملإ) هلإلا نأل ًادمحو»

 رهق يف هقملإ رمتسي يكلو .ءوسلا امهب اودارأ نيذلا نيب لزايو بضحي حرش لإ

 بضحي حرش لإ امهيديس ىلع رشلاب رمآتيو ءىواني نم لك ريغصتو لالذإو

 , 7 يهعلا نادر يذو أبس يكلم نيب لزايو

 ينب) يف يسيئرلا مهرقم ناك لايقأ : ميخس ونب) : شقنلا ىلع هقيلعت يف ينايرألا رهطم لاق )١(

 عم فلاحت وأ ناطلس مهل ناكو :اليك نيرشع نم وحن دعب كغ ع ءاعنص يقرش لامش (شيشح

 نأ دقتعأف (يعمس) لئابق امأ . .نميلا طسوو لامش يف عساو يلبق عمجت يهو مسري ةليبق
 . (ميدقلا انخيرات تارتف نم ةرتف يف ليكبو دشاح نيب ًافلاحت لثمت (يعمس)

 ةملكلا منيب. :ةةقحلا ىلإ | ابرقت دقو» يلي ام انه شقنلا ىوتحمل ينايرألا رهطم صن يف ءاج )١(

 (ىنقه) ةملكف .# ىنقأو ىنغأ وه# ميركلا نآرقلا يف ءاج دقو . 1 يع ايل داما

 . نآرقلا يف (ىنقأ) يه شوقنلا ىف

 امك وقتا يروا ظنك ةةومدد قانرألا رسم تاس
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 نيب لزايو بضحي حرش لإ كيلمتل نيضراعمو نيثوانم دوجو ىلإ كلذ ريشيو
 امهكلمت ّمتأ (هقم لإ) هلإلا نكلو ءأبس مسق قطانمو برأم ةنيدم سفن يف
 (نيب لزاي) نأل ع نيرصقلا ركذ ءاج دقو .ءاعنصو برأمب نادمُعو نيحلس نيرصقلاب
 تلي ا ل ا
 . عقي أ! لإ برك كيلمت اهيف مت يتلا (نادير) ريمح ميلقإ يضارأ نم ةبيرقلا ءاعنص

 : (نادير يذ عفيا لإ برك) 000
 دل ب نييقلز وحسم ماوأ دبعم يف دناسم ةثالث ىلع روثعلا مت

 يذو أبس يكلم نيب لزايو بضحي حرش لإ) ةداقو لايقأ 0 ميدقت
 نيكلملا راصتنا ةبسانمب (هقملإ) هلإلل ًادمح دبعملا ىلإ بهذلا نم نيبارق (نادير
 كلت هيمسُت يذلا (عفيا لإ برك) كلملا ىلع (نيب لزايو بضحي حرش لإ)
 هاف ماج كورفت“  هيقفاب ركذ امك  يهو (نادير يذ لإ برك) شوقنلا
 ةيسائمب لجسم هنأ ودبي «صقان وهو (89 ماج) اهنم ريخألاو (ه884و همكو

 نيذلا ريمح عومجو لإ برك ىلع (لزايو بضحي حرش لإ) نيكلملا را
 سفن لوح روديو ءًاضيأ صقاتف 7 ماج) شقنلا امأ .مع دلوب صنلا مهفصي
 0 ل يل لا يحاص ال حا ني ليلا راح انتم ىلا

 رابخأ نم انل يقب امل سيئرلا ردصملا وه (018 ماج) شقنلا نإف اذكهو . مشق
 حرش لإ نيكلملل نادئاق شقنلا بتك دقو .لإ بركو نيكلملا نيب مادصلا
 تدأو نيكلملا حلاصل اهلك تناك كراعم ثالث ةصق هيف الجسو لزايو بضحي
 ”لإ برك مالستسا ىلإ ةياهنلا يف

 لقح ىيفو رامذ يقرش - (ياسأرع) يف ثالثلا كراعملا تعقو دقو
 ايس موف (نتشورع) شورعل دالب ىتح (ادحلا امير) متمدح
 .(ءارمحلا ةلخنلا يف ضعن برغ بونج) ًالكيو روظأ يذ يداو يف مث
 دايسنالا ىلإ رطضا ىتح (سنع ةقطنم يف) ركه ةنيدمب عفيأ لإ برك رصوج
 داعو ءاعنصب نادمغ رصقلا ىلإ (بضحي حرش لإ) كلملا داعف .' هلايقأو وه
 . برأم ةمصاعلا ىلإ لزاي هوخأ

 وأ - ًايمسإ - (نيب لزايو بضحي حرش لإ) ناكلملا ضاخ نأ ثبل ام ُ

 .17ا/ص  هيقفاب دمحم  ميدقلا نميلا خيرات ؟1)

 , هابى ماج ب سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن (")
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 مت يذلا (دمحهي رّمش) كلملا دض ًابورح ًايلمع (بضحي حرش لإ) كلملا

 متو (نادير يذو أبس كلم) بقل لمحو رافظ ةنيدمب نادير رصقلا يف هكيلمت

 ةفيلخ نادير يذو أبس كلم قدصهي رساي) لجن هنأل يعرشلا كلملا هرابتعا

 تناك نيذلا ةعبابتلا أبس كولم تيب شئارلا لآ نم ًاضيأ هنألو (أبس ةكلم سيقلب

 مل اعساو ًادييأت (دمحهي رّمش) لانو .«شئارلا لآ نم كولملا نإ» ةماعلا ةدعاقلا

 قطانم اهنم ةعساأو قطانم ىلإ دتما امنإو طقف (نادير) ريمح قطانم ىلع رصتقي

 نابتق قطانمو  الامش  ةريزجلا لامش ىلإ ريسعو نارجنو نتصاصخو ةدنك

 ىلإ رمحألا رحبلل ينميلا لحاسلا قطانمو - ًاقرشو ابونج - اهقراشمو تومرضحو

 .- ارحبو ابرغ  موسكأو ةشبحلا ةيالو

 نم نيدنسم نيشقن ىلع - سيقلب مرحم - ماوأ دبعم يف روثعلا مت
 د را ل ا ل ل ل شوقنلا

 حرش لإ) مساب نايكلم ناشقن امهو (سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن) باتك

 ًابورح ناشقنلا لجسيو - هالال مقرو 51/1 مقرب امهرشن مت  (نيب لزايو بضحي

 امهريغو ناشقنلا هركذي يذلا دمحهي رمش دض تاونس رشع وحن لالخ تراد

 هنأ نامرعت عقومب هراصنأ شقن نم نيبتي امنيب ءطقف (نادير يذ رّمش) مساب

 يف هلمحي يذلا (نادير يذو أبس كلم) بقللا سفن لمجحي هنأو (دمحهي رّمش)

 مقرو 515 مقر) ناشقنلا لجس دقو «(نيب لزايو بضحي حرش لإ) برأم شوقن

 ىلع ثعبي امبر ليصفتب بورحلاو عارصلا ءابنأ  ةداقلا نم ددع شوقنو .( 7

 شوقنلا يف اهركذو بورحلا كلت نكلو (ةراضحلا) نع ثدحتن نحنو قيضلا
 ةلودلا نيصاقأو ءاجرأو ةماهلا زكارملاو قطانملاو ندملا نع ةعساو فراعم حيتي

 اهناكسو اهلئابق ءامسأو  ةلودلا راطإ يف - نييلحملا كولملا نم اهماكحو دالبلاو

 يتلا بورحلا الول اهركذتس شوقنلا نكت ملو ديلتلا يراضحلا نمزلا كلذ يف

 كلتل ةيراضحلا ةيخيراتلا ةيمهألاف ءأبس ةعبابت شرع ىلع رصعلا كلذ يف تراد
 ىلع لئالدو فراعم نم هحيتت ام يف نمكت بورحلا شوقن نم اهريغو شوقتلا
 كلذ يف ءامبسألاو لئابقلاو تاماعزلاو قطانملاو روصقلاو ندملا نم ريثكلا دوجو

 نرقلا لئاوأو داليملا لبق رشاعلا نرقلا رخآب «ديلتلا نمزلا كلذ ذنمو «نمزلا

 . سيقلب ةكلملا ةفيلخ رساي كلملا لجن وه دمحهي رّمش نأل داليملا لبق عساتلا

 لزايو بضحي حرش لإ» :نأ ركذب (ماج 01/5 مقر) دنسملا شقنلا أدبي

 نبهذ نملصأ ةدع ماوأ بر ناوهث هقملإ - هلإلا - اينقه نادير يذو أبس يكلم نيب

 يتلا بوعشلاو شويجلا لك ةميزهب بضحي حرش لإ هدبع ىضرأو ناعأ هنأل
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 دعب شقنلا ركذي مث .«ربلاو رحبلاو بونجلاو لامشلا نم برحلا مهيلع تراثأ
 نإ  هيقفاب دمحم .د لقن امك  ثادحألا ليصافت ةماعلا ةرابعلاو ةمدقملا كلت
 ءاعنص ىلإ برأم نم (وكمس) ادعص (نيب لزايو بضحي حرش لإ) نيكلملا
 لإ كلملا راس مث ٠ .ميحقمو نامدرو ريمح لئابقو نادير يذ رمش ةمجاهمل
 راس دقف ««ريمحح ضرألا لإ هناسرفو هشيجو هلايقأ نم ددع هعمو بضحي حرش

 دودح ىلع روظأ ةنيدم ىتح رهي تيبف للد ةئيدم ىلإ (ةماش يذ) نتمشذ تيب نم
 ثيح 2؟7(نسوب) ناسوب ةنيدم ىلإ راس مث قيرطلا يف ةفقو كلذ عبتو «'”ممشق
 ةقطنمب) نعجرد يذ لهس ىلإ مث .مهومزهف ريمح نم دونج ضعبب اوقتلا
 كلذ َنيِلجَسُم» انه هيقفاب لاقو .؛رّمش بئاتكل رثأ ىلع اوفقي مل ثيح (ناحنس
 يل بضحي حرش لإ) امهنأ ىرنو .«ةيرخسلا ليبس ىلع
 | نم“ تشيل شقنلا نم مسقلا ناد نوكملا قطانملاف ؛ عقاولا رمألا ليبس
 ةيرغلا و اصنع يفاوض عقر ارم ةإ نم يه امنإو (ريمح ضرأ) نادير
 ًاشيج عضي مل هنكلو اهيلإ دتما هناطلس ناك (دمحمي رّمش) نأ رهاظلاو ءاهنم
 لهس ىتح دمحهي رّمش تاوق اهب دجي مل بضحي حرش لإ اهيلإ راس املف ءاهيف
 أبس فيلاخم نم وهو (ًايلاح ناحنس ةقطنمب) نعجر يذ

 ةةيدمو (ةيتال رضق ىلغ ىداملا ليلذلا نشقلا نم مسقلا كلذ اديطعتيو
 ركذو - للد ةنيدمب رّهَي رصق يأ - (ْرَهي تيبو للد ةنيدم) شقنلا ركذ دقف (سْوَب)
 : ّيريمحلا ناوشن لاق . سوب قطنتو - (نسوب ةنيدم) شقنلا

 حاونألا وذو حيت وذو ٍسْوب وذو ٍنَّرَيوذو رهَي وذ نيأ مأ

 ريمح نب ددس نب ديز نب كلام نب دعس نب ثراحلا نبا رَهَي وذل : :لاق مث
 :لاقو 2٠ . (لايقألا يأ) لواقملا ءامظع نم ناكو - ردضألا ايشا دعب رغصألا

 لاقو ."" نيروبي تبي يسخر .سْؤَب يذ دلو نم اهيحاونو ءاعنصب َنويسْؤَبْلا»
 .عفيأ دنرَمو «سْؤَب اذو عرش :رَحََس وذ ليرب دلوأ» :ليلكإلا يف ينادمهلا
 سيقلب : حرش نب دادهلا دلوأف هرم قي دادبلا 0 .دئارم اذ ناّسحو
 سوي وذو دئارم وذو حّرشا : :يرهيلا رصن وبأ لاقو 2سم (ابنع ةكلم)

 )١( «ًابلاغ ضعن قرش بونج :ممشق» :هيقفاب لاق .

 يه سوب :لوقأو - ىهتنا  «ربعم يقرش ءافعص بونج ءادحلا يف اهلعل :ناسوب» :هيقفاب لاق (1)
 . سوب تيب < سوب

 .157١ص  يريمحلا ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا ()
 .؟1ج ١7ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا (؟)
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 نأ كلذ نم نيبتيو ''' (رَحَس يذ ليبحرش نب ليرب نب ليبحرش ونب /عفيأ دئرمو
 فصنلاب امهنمز نوكيف سيقلب ةكلملل قباسلا ليجلا نم اناك رّمّي اذو سْؤَي اذ
 سْؤَب ةنيدم تناكو رّهي رصق ناك نمزلا كلذ ذنمو .م.ق رشاعلا نرقلا نم لوألا
 . ءاعنص ةنيدم بونج ةعقاولا - سوب تيب يهو -

 حرش لإ كلملا نأ (ماج 01/5) دنسملا شقنلا نم يناثلا مسقلا ركذي مث

 نع (نمرعت) نامرعت ةنيدم  اورمدو  اوتغابو فناهم اوحاتجا» :هشيجو بضحي

 ممشق نم يقرشلا ءزجلا اومجاه مث '”ضعن ىلإ اوداع مث .نرليذ ةبقع قيرط
 يتنيدم اوعضخأو فناهم ىلع ةراغلا اوفنأتسا مث . ممضي ةنيدمو (ممشق تقرشماا

 ةليبقو ناحرذم ىلع اوضقف (فاض) وفض ةئيدم ىلع اوراغأو "7 ىفعو ىفع

 نادير يذ لايقأ ضعب عم مادص ىرج ثيح '*”ألكي ةنيدم ىلإ اوراسو .فناهم

 داع مث ''*”ضعن ىلإ اوداعو ءالكي ىلإ نضح نم مهومزهو ءريمح بئاتكو
 لسرلا هيلإ لصو ءاعنصبو .ىرسألاو مئانغلاب ءاعنص ىلإ بضحي حرش لإ كلملا
 حرش لإ كلملا تالمح تركذ يتلا روطسلا يهتنت انهو .«مالسلا بلطل رّمش نم
 تارطا كا مكن ايع ىلا تجلب ابرز رمح تدااخم نم قلاب لع صحم

 يصاعلا لاق [ىلكيو ةَرُج يذ فالخم» : ينادههلا نكد لق ذاكَ قلو“( سنا

 ايست يفور دلو ا تيس د موعلا سدس د ام وه ىلكيو ةرج وذ» : عوكألا

 نب ورمع نب ديز نب ددأ نب ةرم نب ثراحلا نب ىلكي نب تّرُج يذ ىلإ
 داوو رهنو ةبقع اهيف نأل لقنملا ىلكيل لاقُيو .نالهك نب ديز نب بيرَع

 لصوو «اهب ماقأف «ءاعنص ةنيدم ىلإ بضحي حرش لإ فرصنا دقو 00000

 .مالس قافتا دقعل دمحهي رمش نم دفو هيلإ

 : بضحي حرش لإ دض دمحهي رمشل موسكأ مكاح ةبذع دييأت

 بلطي موسكأ شجن ةبذع ىلإ لسرأ (رّمش يأ) هنأ» : شقنلا ركذي مث
 نكلو 2©”(تقولا سفن يف) هنأ ىلع كلذ هيقفاب لقن دقو «أبس كولم ىلع هترصانم

 .1ج 77١ ص  ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا )١(

 يبونج اليك نيعبرأ نم وحن دعب ىلع ننك لبج حفس ىلع عقت :ضعن» :ينايرألا رهطم لاق (1)
 , (ءاعتص

 .«رامذو ءاعنص نيب قيرطلا ىلع ًايلاح ناتمئاق ناتيرق ةيثعو ىثع امه ًايلاغ» :هيقفاب لاق ()
 .؛ءارمحلا ةلخنلا ىف ضعن برغ بونج اهلعل :ًالكي» : هيقفاب لاق ()

 .45١ص - عوكألا قيقحت  ينادمهلا  برعلا ةريزج ةفص (4)
 .175 7١ص ى هيقفاي دمحم .د  ميدقلا نميلا خيرات (0)



 360 أيس ةعبابتل ثلاثلا رصعلا ةراضحو كولم :نماثلا لصفلا الل

 ام» ركذ دقف كلذ ريغ ىلع لدي ثادحألا سفن نع (ماجدالا/ ) يناثلا شقنلا
 شقنلا ىف كلذ ليصفت ءاجو 207(هيلإ أبس كولم هلسرأ دفوب ةبذع نبا تمرج هلعف
 ناك ححصأ تثع فوه ىعدي ناميغ نم صخش ربخا ركذيو (ماجه مل )

 - مهنكلو «ةشبحلا ىلإ (مهلنب) هادفوأ دق (نيب لزايو بضحي حرش لإ) ناكلملا

 (نفرخ ينثو مكر نيماعلو راطمألا مسوم ةليط (هوغصه) هورسأ  رهظي اميف
 ماج) شقنلا يف ءاج امب اذه انركذيو» :هيقفاب لاق انهو . 2)(هتمالس ىلع اورمآتو

 ام ةيدحاوو طبارت ىلع لدي اذهو 207:هيلإ نيكلملا دفوب تمرج ردغ نع ( 01
 شوقنلا كلت يف ءاج

 رساي هالو «أيئبس ًاينامي ًامكاح (موسكأو تشبح شجن ةبذع) ناك دقل
 امهتدلاو نأو ءدمحهي رّمش قيقش هنأ ىلإ ليمنو موسكأو ةشبحلا ىلع قدصهي
 (موسكأ شجُن ةبذع) ديأ دقو . سيقلب ةكلملا تخأ سمش يه (ةبذعو رّمش يأ)

 هعارص يف قدصهي رساي نب دمحهي رّمش  ةشبحلاو موسكأ كلمو مكاح يأ

 بضحي حرش لإ) ناكو ٠ أبس ةعبابت شرع ىلع نيب لزايو بضحي حرش لإ دض

 ةاجانم) شقنلا ركذيو .ةشبحلا ىلإ (يناميغلا ححصأ تشع فوه) اذفوأ (لزايو

  اولقرع وأ  اورسأ مهنكلو (ةشبحلا شجنو أبس يكلم نيب تناك ملسو
 .هتمالس ىلع اورمآتو نيماعلو راطمألا مسوم ةليط نيكلملا بودنم (وغصه)
 ثعب دقف ءأبس يكلم ىلع هترصانم بلطي ةبذع ىلإ دمحهي رمش لسرأ امدنعو

 ةماهت ىلإ تلصو (ةبذع نب تمرج) هنبا ةدايقب ةشبحلا نم ةوق موسكأ مكاح ةبذع
 ةندهلا وأ  ملسلا ضقتنا كلذبو .دمحهُي رّمش ةرصانمل (رفاعملا يف) موس ىلإو

 .دمحهي رمشو بضحي حرش لإ نيب -
 رّمش لسرأ» هنأ (ماج 5175) دنسملا شقنلا نم ريخألا مسقلا يف ءاج دقف

 بضحي حرش لإ كرحتف .أبس يكلم ىلع هترصانم بلطي موسكأ شجن ةبذع ىلإ
 لئابقو نادير يذ رّمش ةبراحمل ءاعنص ةنيدم نم (مئنث مرد) ةيناث ةرم هتوق لماكب

 ءرووح يذ لهس (هتاوقو بضحي حرش لإ) مجاهف . ميحضمو نامدرو ريمح
 بناجب سيرق ةبرخ عقوم يف اهلعل) سيق ةنيدمو «ءبراقو «نعجردذو ءمصرعو
 لكو سأر تيب دادشو مارقمو رشبهي ضرأو (نارهج لهس يف ةباصر ةيرق
 ةداقب اوقتلاو ملظ ةنيدم ىلإ اوهجوت مث . عالطتسالل تناك يتلا (عالقلا) دفاحملا
 ةنيدملا كلت اوتغابف أبسل ةضراعم اهتسارحل نادير يذ رمش اهعضو ةيماحو ةاشمو
 هعمو بضحي حرش لإ مدقت» مث  شقنلا يف سامطنا دجوي انهو - . (اهورمدو

 112 ١١ ؟ ص ى هيقفاب دمحم .د  ميدقلا نميلا خيرات 23(



 مسد أبس ةعبابتل ثلاثلا رصعلا ةراضحو كولم : نماثلا لصفلا 3601

 امبر] سراف ٠1و [يدنج ةئامسمخوو فلأ ةئام امبر] يدنج ٠٠6١و ةداقلا هلايقأ

 نامدرو ريمح لئابقو ١6٠١٠ هعمو نادير يذ رمشب ىقتلاو [سراف فلأ نيعبرأ

 يف ةسمطنملا فورحلا غلبتو «شقنلا يف سامطنا دجوي ًاضيأ انهو - . . (ميحضمو

 ةملكو (رامذ تعرصم) رامذ باوبأ ةملك كلذ الت مت افرح 5/7 نيعضوملا

 (ماجالا/ ) يناثلا شقنلا نكلو . لوألا .نكفنلا"كلذب ىو .دْيرذ رهشو)

 - لصتي يذلاو لوألا شقنلا نم سمطنا ام كلذ يف امب ثادحألا سفن لجسي

 .هعم نيذلاو موسكأ مكأح ةلغ نب تفركت بودي انف
 ةنيدم ىلإ بضحي حرش لإ مّدقت» هنأ (ماجهالا/ ) يناثلا شقنلا لوقي

 ةنيدملا ىلإ دمرت يحسم نامدرو ريمح بئاتك مزه ثيح (منخذ)

 نادير يذ رمش ىمتحا امنيب ءاعنص ىلإ مئانغلاو ىرسألاب داع مث . :(فتزرتل

 نبأ تمرج ىتأل - كلذ لبق هنأ شقنلا ركذي مث - . ارامذ ةئيدم طسوب هبئاتكو

 ةباجتسا أبس كلم ةبراحمل مترهس يذو تشبح بزحأ هعمو تشبح شجن ةبذع

 حرش لإ مهكردأو مهتميزه نم نكمأ هقملإ هلإلا نكلو نادير يذ رمش راصنتسال

 ١7 امبر] سراف 57و هشيج نم [يدنج فلأ ةئام امبر] يدنج فلأ عم بضحي

 دعب نادير يذ رّمش اهب اورصانو اهوبراح يتلا برحلا نم ماقتنالل [سراف فلأ

 عاارم سخيف مهريراسف ؛تشبح شحجنو أبس يكلم نيب تناك ملسو ةاجانم

 تشبح دنج نم ددم مهمجاه دقو «ةديج مئانغو ايبسو التق مهنم اولانو (مريدألا

 يرسل فال ددلا ةاعو .مهورسك مهنكلو مقدحأ يذ لهس يف مترهس يذو

 هتكم نأ فه هقملإ  هلإلا ًادماحو ًامناغ ًاملاس ء ءاعنص ةنيدم ىلإ هعم نمو بضحي

 . «هيلإ أبس اكلم هلسرأ دفوب هلعف امل هنم ماقتنالاو ةبذع نب تمرج ةميزه نم

 نم نيب لزايو بضحي حرش لإ ناكلملا ىهتنا»  هيقفاب لاق امكو  كلذبو

 وهو (تشبح) هتافلحو نادير يذ رمش يسيئرلا مهمصخ عم مهكراعم ةياور

 عارصلا نأ ىلإ دوعي كلذ نأ ىرنو . .«انه ةمساح ةجيتن هل فرعن ال يذلا عارصلا

 0 .ةمساح ةجيتن هل نكت مل

 عقاولا رمألا ساسأ ىلع مالس قافتا دعب اميف عقوو « ءاعنص ىلإ بضحي

 طسو ىف أبسل ةعباتلا (ةدك) ةدنك ةكلممو فوع نب سيقلا ءىرما ربخ

 در افرك

 هلإلا نأ ها هال ؟ عقل نيب لزايو بضحي حرش لإ نيكلملا شقن 0

 كث ب /ةدك بعشو ةدك كلم ذحأي١ : ٍ : م هقملإ

 مككلم توه وذخأو /نتصاصخ كلم مفوع نب سقلا ارم نهنكلمو هقملإ



 ا اراه حشا _ شال 302 أبس ةعبابتل ثلاثلا رصعلا ةراضحو كولم : نماثلا لصفلا انضك

 وبهوو «.سقلا أرم نملغ توه وأبجه يدع /برأم نرجهب ةدك تربكأو
 هقيلا ترفقع ويعو ةدك تربكأو .سأرم ينبو وهرب ةدك بعش نب مقثوا
 : مهنأب ىنعملا هيقفاب . 3 ىكديو هع نيكنا ت (ملمجو مبكرو مسرفا نهنكلمو

 كلام هنمض نامضب اولخأ مهنأل ةدنك ةليبقو ةدنك كلم كلام (اوزجح) اوذخأ
 كلام اوذخأف «ةصاصخلا كلم فوع نب سيقلا ئرما نع نيكلملاو هقملإ هاجت
 اوطعأو سيقلا أرما مالغلا كلذ اورضحأ نأ ىلإ برأم ةنيدمب ةدنك رابكو كلذ
 (ةمارغ) ةرافخ اوبهو ةدنك رابكو .ءاسؤر ءانبأو مهدالوأ ةدنك ةليبق نم نئاهر
 يف (؟)بارعالا نأ رهظي :هيقفاب لرش .لاعجو هيركرو انازنأ .نيكلملاو ةقحلا
 ئلإ كولملاب ادح امم اهلفاوقل امبرو أبسل جاعزإ ردصم اوحبصأ ةريزجلا طساوأ
 0 صنلا اذه يف هرهاظم ضعب ىرن - نيعم ماظن راكتبا

 ىلإ هراضحإ بجو أ امم سيقلا أرم نم ردب اذام صنلا ركذي ملو . قطانملا كلت

 سفن لبقتسملا يف مهنم رركتي اليكلف ةدنك اهتعضو يتلا نئاهرلا امأ .نيكلملا
 ةدنك ةكلمم ىلع ةلمحب بضحي حرش ليإ ماق» :ينايرألا رهطم لاقو . 0(لمعلا
 ىلا يكلم نعل ايد رع ىلإ نسل اوك اه داعاو وتمص ماع ةنأتبلا ي
 . "2(برأم ةنيدم ىلإ نئاهر مهلاجر رابك نم هذخأ نم مهنم لسرأو ويصل

 : كاردإ حيتتو ةثداحلا كلت زواجتت شقنلا ةرمهأ غرنو

 تنطوتسا دق  «ةدك بعشا» ظفلب شقنلا يف ةروكذملا  ةدنك ةليبق نأ -
 ةماميلاو ةيبرعلا ةريزجلا طسوو (ةّيرق) ةنئيدم ثيح رساودلا يداو ةقطنم تكلمتو
 كلذ لبق ام ذنم لباب دالب ىلإ قيرطلا يلاتلابو ةيبرعلا ةريزجلا لامش قرش -
 تلد ثيح (قارعلا) لباب دالب ىلإ يراجتلا طاشنلل لصو ةزمه اوناكو دهعلا
 نرقلا طساوأ ذنم لباب دالب نم قطانم تنطوت (ةدلك) ةليبق نأ ةيرثألا تاساردلا
 ءدب ْذنم ةلدألا ترفوت»  دمحألا يماس .د ركذ امك - هنأو .م.ق رشاعلا
 نييدلكلل دحاولا لصألا ةحص ىلع قارعلا يف - ةيدلكلا عقاوملاب - تايرفحلا
 ىلإ دوعت دنسملاب ةيدلك شوقن ةلدألا كلت نمو '”«نميلا دالب وهو نييئبسلاو
 "ا .م.ق عساتلا نرقلا

 ديسسَملا شوقن يف (ةدك) بعشو لباب رابخأ يف (ةدلك) نأ لوقلا نكميو -
 اهكولمو (ةدك) ةدنك ناطلس ناك دقو .دحاو ءيش ةباثمب شقنلا اذه يفو برأمب

 . ١17١ ص ب هيقفاب دمحم - ميدقلا نميلا خيرات 460

 .754ص - ينايرألا رهطم  تاقيلعتو ةيدنسم شوقن (7)

 .5١ص - دمحألا ىماس  ةيرزجلا تاغللا ()



 انذذننا أبس ةعبابتل ثلاثلا رصعلا ةراضحو كولم : نماثلا لصفلا 3063

 ناطلس راطإ يفو أبس ةلودل ًادادتما لباب دالب موخت ىلإ ةماميلاو ةريزجلا طسو يف

 «ةدنك امأ» :نودلخ نبا لاق .أبس لئابق نم ةدنك نأب ًاملع .ةعبابتلا أبس كولم

 نب بجشي نب ديز نب ددأ نب ةّرم نب ثراحلا نب يدع نب ريفع نب روث همساو
 ىلع مهل ناك كلُملا نأل كولملا ةدنكب فرعُتو .أبس نب نالهك نب ديز نب بيرع

 لإ شقن نم نيبتيو . ''"تومرضح يلي امم نميلا لابجب مهدالبو «زاجحلا ةيداب

 .م.ق عساتلا نرقلا لئاوأو .م.ق رشاعلا نرقلا ىلإ اهتيادب دوعت

 : نارجن نع ىلوألا ءابنألاو . .نارجن ىلإ بضحي حرش لإ ةلمح

 ةدايق (ماج هالا/ مقر) نيب لزايو بضحي حرش لإ نيكلملا شقن ركذيو
 يكلم ىلع تراث يتلا نارجن ةليبق دض ةريبك ةلمح» بضحي حرش لإ هيجوتو

 نارجن نكلو «تومرضح كلم نم ددم لوصو يف المأو ريغلا نم ضيرحتب

 ىلإ نئاهر نارجن تّمْدَقو (كلملا بئان ملقبس) نيعأ تحتو رمألا رخآ تمزهنا
 .(ها) «. .ًايداو نيتسو نارجن يف ةنيدم 58 حايتجا ةلمحلا يف متو .نيكلملا

 نميلا يلاعأ نم ةعساو قطانم لمشي ناك نارجن مسا نأ كلذ نم نيبتيو

 يداوو ةنيدم تسيلو «ةعساشلا نايدولاو ىرقلا ىوس اهيف ةنيدم 1/8 دوجو ليلدب

 نوخرؤملا ًاضيأ هيلإ راشأو هركذ ام وهو نارجن دالبل يسيئرلا زكرملا الإ نارجن
 «ةلحرم تورشع نارجن ةفاسم : يقهيبلا لاق) :نودلخ قنا لاق .لئاوألا برعلا

 نارجن ناتنيدم اهيفو ءزاجحلا يلاوثو اهيلامشو ءاعنص  فيلاخم - ّيقرش يهو

 نارجن» :رواجملا نبا لاقو ''"«اهيلع ةبلاغ ةيدابلاو «ردقلا يف ناتبراقتم شّرُجو
 ةقطنم لامش نم دتمت تناك نارجن نأل كلذو .؟'”نميلا نم ضيرع ليوط ميلقإ

 نارجن دالب ةحاسم تناكف زاجحلا موختو ةماميلا موخت ىلإ ةدعصو فوجلا

 زاجحلا مخاتت يأ (زاجحلا يلاوث) تناكو (ةلحرم نورشع) ًاموي نيرشع ةريسم
 عساولا لولدملا كلذب نارجن تناكف «ةكمو فئاطلا موخت ىلإ دتمت تناك اهنأل
 انس ةلوو: نضرأ لامك ىف جلا ةقيبو ةاريبلاو نسع نطظاتم: مشت

 نب ناديز نب نارجن» :أبس ءانبأ نم نأ مزح نباو نودلخ نبا ركذ دقو

 يَمُس نميلاب ٍداو مسا نارجن» :يريمحلا ناوشن لاقو ''”(دلبلا تيّمُّس هبو ءأبس

 ١. ؟ صا + 11/١ ص + ١1١ ص  حرفلا دمحم  نودلخ نبأ خيرات يف نميلا 000

 4 رض شعمدلا نواسملا قا ناجحا ندبلا هالي هنلم ىف نمبسسملا 89



 2304 بس ةعبابتل ثلاثلا رصعلا ةراضحو كولم : نماثلا لصفلا اول

 أبس نب ناديز نب نارجن نمز دوعيو 0)2طسوألا أبس نب ناديز نب نارجنب
 نارجن يداو يف هتيرذ ترشتناو تنكسو .م.ق يناثلا فلألا لئاوأ ىلإ طسوألا
 لاق .نمزلا ميدق ذنم نارجن ضرأ نكست تناك ناطحق نب مهرج نم ةليبق عم
 ونب اهيلع مهبلغ مث مهرج نم ةفئاط ةيناطحقلا نم نارجن لزن» :نودلخ نبا

 «ىحفألا بقلُي مهنم َكَلَم نم لك ناكو «ةعبابتلل ةالو اوراصو - أبس نب - رّيْمِح
 نب كلام: نب'نادمه نب ورمع نب سملَقلا همساو نارجن ىعفأ مهنم ناكو

 ىلإ هتثعبف سيقلبل نارجن ىلع ايلاو ناكو «ريمح نب لئاو نب ديز نب باتنملا
 نب سّملَقلا وهو نارجن ىعفأ سّمَلَقلا» : ينادمهلا لاق 202. .مالسلا هيلع ناميلس

 نب لئاو نب سمش دبع نب لئاو نب ديز نب رايخ نب نادمّه نب نطق نب ورمع
 للشملا ىلإ نارجن دالب ىلع سيقلب ةكلملل أيلاو سّملَقلا ناكو "/أبس نب ريمح
 يف امك سيقلب ةكلملا ةافو ىتح ًايلاو سّمَلَّقلا ثكمف  رحبلا وأ  نيرحبلاو

 نارجن ىلوت مث .سيقلب ةفيلخ قدصهي رساي كلملا دهع ىلإ يلاتلابو " ”ليلكإلا
 يف ةشبحلا يلاو ةبذعو قدصهي رساي نب دمحهي رّمش دّيأ يذلا (ملقبس) ريمألا

 يتلا ةلمحلا بضحي حرش لإ داقف «نيب لزايو بضحي حرش لإ دض عارصلا
 يف نارجن تلخدف «نارجن دالب يف ةنيدم 58 حاتجاو نارجن ىلإ شقنلا اهركذ

 .2؟ نيب لزايو بضحي حرش لإ نيكلملا ةعاط

 هبئاكرو هناسرفو هدونجو هلايقأو بضحي حرش لإ داع» هنأ شقنلا ركذي مث
 - هلإلا  ًادماح مهيلع تراث يتلا لئابقلاو شويجلا دض كراعملا كلت لك نم
 ندملاو نادمُعو نيِحْلَس نيرصقلا مهل ظفح هّنألو نوع نم هّذمأ ام ىلع هقملإ
 01 قعتو تاعسو:يرأم

 ركذ يفتخي - رهظي اميف - لزايو حرش لإ دهع رخاوأ يفو» :هيقفاب لوقيو
 بناج ىلإ براح هنأ هبحاص ركذي يذلا (0817 ماج) شقنل نم ىرن امك لزاي

 .نارجن ةدام - يريمحلا ناوشن  مولعلا سمش )١(

 .١/51ص - حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا (؟)

 .8ج 7١٠7ص  ىنادمهلا دمحأ نب نسحلا  ليلكإلا (8)
 تشبح ىلع بضحي حرش لإ اهنش ةلمح نع ثدحتي (ماج 6ها!/5) دئسم شقن نيكلمللو» (:)

 (تمسكأ) هيي و يتكألا (رودا) عقاومل هحايتجاو ددرس يداوو ماهس يداو يف ترهس يذو

 تدراط نيكلملا تاوق نأ (ماج 01/0) شقنلا ركذيو .ةماهتب عاقبلا كلت يف كعو ندمجو
 .؛رحبلا ىتح نترهسو كعو تشبح نم تاعامج

 .0ا/ا/ ماج تربلأ - سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن (5)
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 . ")أيس كلم بهني معرف نب نادير يذو أبس كلم بضحي حرش لإ هديس

 نم هايإ (بضحي حرش لإ) ةحازإ وه (لزاي) ركذ ءافتخا ببس نأ ىرنو
 . مكحلاب (بضحي حرش لإ) درفناو ءامهدهع كلذب ىهتناف «مكحلا يف أعم كارتشالا

 ًاثلاث

 ع 5 دْحَب حّرش لإ دهع 0

 ميظعلا نادمغ رصق نع نيقيلا ابنلاو نادير يذو أبس كلم

 أبس كلم بضحي حرش لإ» دهع أدب يئبسلا ميوقتلل 75١ ةنس يلاوح يف
 لئاوألا برعلا نيخرؤملاو ءاملعلا دنع دولخلا هركذ لان يذلا «نادير يذو

 غرف املف» : ليلكإلا يف ينادمهلا لاق .ءاعنصب ميظعلا نادمغ رصق هدييشتل
 :تيبلا اذه الإ هنم ظفحي مل ةيريمحلاب ًارعش هيف لاق هئانب نم بضحي حرش لإ

 20في نادهغ ثعطحت  ممشاا لسيصقتلا انآ نحنا

 نوكتي قلبلا نم دنسم شقن نم ىلوألا روطسلا ةروص
 ركشي هيخأو تثع برك) نأ لجسي برأمب هقملإ دبعمي ًارطس ٠١ نم
 رصن ةبسانمب هقملإ دبعمل بهذلا نم الاثمت امدق رهمس لايقأ ةرج ينبا

 [فرش /44] .(نادير يذو أبس كلم بضحي حرش لإ) امهديس

 «نينس رشع ءاهز «نيب لزاي» هيخأ عم «بضحي حرش لإ مكح دقو

 يذو أبس يكلم نيب لزايو بضحي حرش لإ) ةغيصب دنسملا شوقن امهتركذو
 رشع ءاهز مكحلاب (بضحي حرش لإ) درفنا مث .(أابس كلم بهني عرف ينب نادير 3

 .178ص  هيقفاب دمحم  ميدقلا نميلا خيرات )١(

 .م8ج ١7ص ب ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا )١(
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 هو 2 د شوقنلا يف 1 ءاجنف نيلئس

 را حا لإ) و  ًادرفنم ا يأ  (لوألا

 . بضحي حرش لإ كلملا ةيدحاو باوصلاو - نيب لزاي هيخأ عم روكذملا

 : بضحي حرش لإ كلملا ةيدحاو

 ءاطخألاب ةلفاحلاو ميدقلا نميلا خيرات نع بتكلاو تاساردلا يف ةيميداكألا
 : ىه ا لإ ةيدحاو ىلع ةلدألاو .ةيخيراتلا تاطاقسإلاو

 5 كزابو بضحي خرش لإ» ا 00 رساي كلملا رضاع بضع حرص

 0 يذ ا نأ 3 اهيفسأت ع ساي م شعري رمش رضاع

 كر وه 0 38 يذ 0 نأو ضارتفالاو (نشيسساتلا كلذ اي تاس كلو

 كانهو١» :الئاق كلذ ىلإ هيقفاب دمحم .د راشأ دقو .(قدصهي رساي نب دمحهي

 ماهوأ يف ء ءاملعلا 00 ةجرد نئلإ 00 ءامسألا ضعب نأ ىلع ليلد نم رثكأ

 مهولا كلذ نكلو ' ع رهي نسشو دموي رسش نيب طلخلا اهنمو ءاهنالطب تبث

 رحل ميسق طوق وحر فلام جول اه: رورغلاب طوس يرد طلخا

 م م سدا نيصخم ىلإ صو

 . اسضحي حرش د 0 58 كلذف 0 .دمحمهي

 امهنأ اهعيمج تركذ (نيب لزايو بضحي حرش لإ) دهع شوقن نإ - ب
 . (أبس كلم بهني عرف ينبا نادير يذو أبس يكلم نيب لزايو بضحي حرش لإ)
 مكح يذلا (نادير يذو أبس كلم بضحي حرش لإ) نأب قطنت شوقن ةثالث كانهو

 : يهو (أبس كلم بهني عرف نبا) هسفن وه ًادرفنم

 ًابهذ ًاملص ميدقت لايقألا هباحصأ لجسيو :فرش 15 مقر دنسملا شقنلا

 يذو أبس كلم بضحي حرش لإ» مهديس راصتنا ةبسانمب هقملإ هلإلا دبعم ىلإ
 ىتح ددرس يداوو ماهس يداو ىلإ هتلمح يف ؛أبس كلم بهني عرف نب نادير

 اج ١١ "صو ”١١ ص ب هيقفاب دمحم .د  ةديعسلا ةيبرعلا ىف )١(

 .57١ص - 149 مقر شقنلا  ينايرألا رهطم - تاقيلعتو ةيدنسم شوقن (1)
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 . ''”ءاعنصو برأم يتئيدم ىلإ رصنلاو ةيفاعلاب ةدوعلاو رحبلا لحاس

 بناج ىلإ براح هنأ هبحاص لجسيو (ماج 5/17 مقر) دنسملا شقنلاو

 . "'”«أبس كلم بهني عرف نب نادير يذو أبس كلم بضحي حرش لإ» هديس

 ءافش دنع رذن ميدقت هبحاص لجسيو (ماج 01/5” مقر) دنسملا شقنلاو

 ضرم نم (أبس كلم بهني عرف نب نادير يذو أبس كلم بضحي حرش لإ) هديس
 . "هب ملأ

 ميسقتل رربم نم  ةلدألا كلت لك دوجو عمو - ةلدألا كلت لك دعب سيلو

 روصع نم رصع لك لعج ىلع رارصإلا ىوس نيصخش ىلإ (بضحي حرش لإ)

 .ديلتلا يراضحلا نميلا خيراتب ليهجتلاو

 : بضحي حرش لإ دهع دناسم
 هدهع مث (نيب لزاي) هيخأ عم هدهع لمشي (بضحي حرش لإ) دهع نإ

 تربلأ اهرشن مث اهخسنب تماقو دهعلا كلذ نم ًادنسم ًاشقن "5 ىلع م

 :ينايرالا رهطم ركذ امك ثيحب (سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن) باتك يف ماج
 يف قئاثولا لوطأ بحاص وه هيخأ عمو هلذحو بضحي حرش لإ كلملا نإ

 يف "و 9١و ١4 ماقرأ شوقنلا اهنمو ."”«ىرخألا رداصملا يف شوقنلا
 يف ١5و 50و 57 ماقرأ شوقنلاو (نميلا خيرات يف) باتكب يلاهكلا ةعومجم

 (0.1.51 »)١١54 شقنلاو (يفاقثلا نميلا خيرات) باتكب نيدلا فرش ةعومجم

 يف (سيقلب شرعب روهشملا) نارب دبعمو (سيقلب مرحم) ماوأ دبعم نم اهعيمجو

 . ةيدئنسم شوقنو يفاقثلا نميلا خيرات ةعومجمب (ناعبض

 حرش لإ» دهع نع قباسلا ثحبملا يف شوقنلا نم ةفئاط ركذ فلس دقو

 مساب وهو (نيب لزايو بضحي حرش لإ دهع نم) وهو :رححَس يذ ينب دنسم

 .45 مقر شقنلا  نيدلا فرش دمحأ  يفاقثلا نميلا خبرات (0)

 .178ص  هيقفاب  ميدقلا نميلا خيرات + ماج تربلأ - سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن (0)

 .157ص - ينايرألا رهطم  تاقيلعتو ةيدلسم سشوقن ةرفإ
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 بركو (ملرب) لرب هينبو (برك يدعم مهيرص يذ) قدصأ رمأبأ) ءاوذألا لايقألا
 يف ةدرجم ةثالثلا ءامسآألا تءاج مث .؛رَحَس يذ ونب (بركاشن مهيرص يذ) تثع

 (رَحَس يذ ينب تثع بركو لرب هينبو رمأبأ» :اذكه ١5(  4١س) شقنلا سفن
 يذلا هنسالاو (؟مهيرص يذلا -» ينيد لمع نع ريبعت يه امنإ ا(مهيرص يذ» نأ ثيح

 مهنم دحاولا ىرصت يذلا دبعملا ةنهك دحأ مسا نظن اميف - وه امنإ اهيلي
 يذ ينب) سيقلب ةكلملا ةرسأ مساب هنأل كلذ شقنلا ةيمهأ زواجتتو . (هتطساوب

 حرش لإ» مث «قدصهي رساي» رصاع ؛رَحَس يذ نب قدصأ رمأبأ» ْنألو (رَحَس
 . (قدصهي رساي نب دمحهي رّمش) ارصاع نيذللا «لزايو بضحي

 بضحي حرش لإ كلملل درفنملا دهعلا دناسم نمو

 لإ» ظفلب كلملا ركذ اهيف ءاج يتلاو اهركذ فلس يتلا ةثالثلا دناسملا -أ
 شوقنلا يهو «أبس كلم بهني عرف نب نادير يذو أبس كلم بضحي حرش

 درفنملا دهعلا لئاوأ نم يهو . مق لاو وورتاا7ادرا ةتسملا

 . بضحي حرش لإ كلملل

 هيخأو تثع برك» نأ لجسيو (فرش 44 مقرب روشنملا) دنسملا شقنلا - ب

 ًادمح دبعملا ىلإ ًابهذ ًاملص امدق .رهمس عبر يرمذ ةليبق لايقأ ةرج ينبا ركشي رتثع
 .«نادير يذو أبس كلم بضحي حرش لإ امهديس تاراصتنا ةبسانمب هقملإ - هلؤلل -

 .ثحبملا اذه علطم يف ىلوألا هروطس ةروص اندروأ يذلا شقنلا وهو

 دبعم ىلإ نابرق ميدقت هبحاص لجسيو (ماج 051/) دنسملا شقنلا  ج

 بضحي حرش لإ» هديس اضرو ةوظحب هرمغي نأ هقملإ هلإلا هيف لأسيو ءهقملإ
 .«نادير يذو أبس كلم

 ويدل مساب  ًاضيأ سيقلب مرحم نم  (ماج 054 مقر) دنسملا شقنلا د

 نم ديرف شقن وهو .يرمذ ةليبق لايقأ ترج ينب دمحهي دثرم هنباو عرسأ مسمش
 هّجو هنأل ماوأ لعب هقملإ ىلإ (ًابهذ ًاملص) الاثمت هب نامدقي هيبحاص نأل هعون
 لإ كلملا (لكوتس لكوه) امدنع نادير يذو أبس كلم بضحي حرش لإ هدبع

 هنباو دعس دمحيف .ماوأ لعب هقملإ ىدل دئرم هنباو مسمش دعسل بضحي حرش

 مسمش دعس هيدبعو نادير يذو أبس كلم حرش لإ هدبع ىفوأ هنأل هقملإ دئرم
 لمعلا كلذ نأ ينايرألا رهطم ىريو ..«نلكوه» لكوهلا هذه صخي ميف دثرمو

 ينبتلا» نم عون وه بضحي حرش لإ كلملا هب ماق يذلا (لكوتسو لكوه)

 .19ص  هيقفاب  ميدقلا نميلا خيرات 0
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 دعب اميف امهلوصو ىلإ ىدأ يذلا وه لمعلا كلذ نأ كش الو .«نيليقلل ىسايسلا

 . بضحي حرش لإ ىلإ امهباستناو أبس شرع ىلإ
 (ةتامرعت) ناعبضا كليب توم نم (ينايرإ 8 مقر) دنسملا شقنلا  ه

 يتلا نامرعت د ةئيدم دييشت ةداعإ وكذب ا ليقلا مسأب

 امه كلان كفحون نينك) عم برحلا مايأ "ا

 امهنيب ملسلا داقعنا لبق .(نادير يذو

 720 مقر) دنسملا شقنلا - و

 حرش لإ) مهديس نوعب (نارعهم) ىمسملا مهرصق دييشت لايقألا هباحصأ لجسيو
 د

 ناد 0 ا ءاقشل دبعملا لا اود هباحصأ

 يل ا ل

 0 لا ا ا /ميرأ

 ىضريو ةمعنلاب هقملإ مهدعسُيِلو» .امهلامآ قيقحت يف رمتسي يكلو امهلامآ ققح

 . «راتو هنباو نادير يذو أبس كلم بضحي حرش لإ ومهارم ةوظحو

 بضحي حرش لإ دهع رخاوأ نم امهنأ ىلع نيشقنلا يف.(راتو) ركذ لديو

 .هدعب نم كلملاب هيلإ ىصوأو هدهعل أيلو راتو هنبا لعج نيح

 : ميظعلا نادمُع رصق نع نيقيلا أبنلا

 يف ًادلاخ بضحي حرش لإ كلملا ركذ لعج يذلا يخيراتلا لمعلا ناك دقو

 لئاوألا برعلا نيخرؤملاو ءاملعلا دنعو ةديلتلا ةيراضحلا روصعلاب لايجألا ةركاذ

قلا مظعأ نم حبصأ ىتح ءاعنصب نادمُع رصق ةيلعتو دييشتب همايق وه
 ةيئبسلا روص

 : لاق هئانب نم بضحي حرش لإ ْعَرف امل» هنأ ليلكإلا يف ءاج دقو . .ةيريمحلا

 "تامهبّمب نادمْغَكنَّصحخح خزف يلإليًقلاانأى نإ

 ركذ لوأ نأ لئاوألا برعلا نوخرؤملاو ءاملعلا هركذ ام ةحص دكؤي اممو

 لزايو بضحي حرش لإ) دهع نم نيشقن يف ءاج دنسملا شوقن يف نادمُع رصقل

 :ىلي ام نادمغ رصق نع نيقيلا أبنلا

 نم ةصاخ ةيمهأ هل دبعم عقوم ناك نادمغ رصق هيف ينُب يذلا عقوملا نإ
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 9س سسدسدسسدا ل يت يل ب يسبب ب يس سس يس 5

 دحأ وه ءاعنصب نادمغ رصق» :نودلخ نبا لاق كلذ نعو ةيخيراتلا روصعلا مدقأ
 كاحضلا كلملا هانب .اهتيناحورو بكاوكلا ءامسأ ىلع ةعوضوملا ةعبسلا تويبلا
 7 هيلإ تجحو .ةرهزلا مسا ىلع

 5 : 0 سم اسس

 0 11 : ل 14
 2 7 0 قورعايجا عر
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 دبع سبب بيبي ب

 ءاعنصي ميظعلا نادمغ رصق لكيهل يليخت مسر

 تيبو ناهبصأ لبج سأر ىف تيب اهنم «ةعبس تناك ميدقلا نمزلا يف بكاوكلا ءامسأ

 تيبلاو»  ىدوعسملا لاق  نيصلاب تيبو ناسارخب راهبون تيبو دنهلاب ناسودنم
 . ةةرهزلا مسأ ىلع كاحضلا هانب «نميلا دالب نم ءاعنص ةنيدمب نادمغ تيب سماخلا

 .ةدج 77275 ص + ؟ج 55ص  نودلخ نبأ خيرات 000

 .؟ج 5١ص  يدوعسملا  بهذلا جورم 000
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 وهو سمش دبع أبس نب ريمح نب لئاو نب كسكسلا كلملا بقل كاحضلاو
 ١85٠ ماع /ح) داليملا لبق رشع عساتلا نرقلاب مدقألا يئبسلا نمزلا كولم نم

 اهبراحم يف كسملاو ءاعنص انلو طعان بابرأ نحنو

 اهبراسم يف نجلاو نيالا (هدذيعت) كاحضلاائم ناكو

 هانب نادمغ رصق رجح ىلع عضو رجح لوأ» : ءاعنص خيرات يف يزارلا لاقو

 دوصقملاو نيه حرش لإ ماع فلأب هدعب رصقلا ىنئبو (« ليحارش كلملا

 ىلع هانب) هنأب دوصقملا لعلو (راتشع /رتثع) ةرهزلا بكوك مساب دبعمك نادمغ

 . ةرهزلا بكوك ناك نادمغ ءانب يف ءدبلا ةعاس علاطلا نأ (ةرهزلا مسا

 علاطلا نأ رباك نع ًارباك نميلا ٍباَّسُح ركذ» :ليلكإلا يف ينادمهلا لاق

 تابث يف جربلا اذه عئابط دجويو . .ةرهزلا هيفو روثلا ناك نادمغ ءانب ةعاس
 كولملا عم ديازت يف نادمغ ماقأ كلذل .ساسألا ماودو اهريغت ةلقو اهب ءايشألا
 عماجلا باوبأل ةلباقملا بورجلا هناطيح ضعب يقبو .ةيرمق ةنس فالآ ةعبرأ ردق

 صب ويوكلا

 نب كاحضلا كلملا هانب ًامخض ًادبعم ناك نادمغ نأ كلذ لمجم نم نيبتيو

 بضحي حرش لإ لبق» .م.ق رشع عساتلا نرقلا يف ةرهزلا بكوك مسإ ىلع لئاو
 ةنيدمب ناكو .ًاعارذ نوعبرأ فقسلا ىلإ هعافترا ًادحاو ًاقباط ناكو ؛ماع فلأب
 يناثلا نرقلا يلاوح يف لازأ ةنيدم نمز ءاهتنا ىتح ءاعنص ةنيدم سيسأت لبق لازأ

 ركذ دقو .داليملا لبق رشع يداحلا نرقلا طساوأ يف رصق ىلإ دبعم نم

 ناوشن لاق .(نادمغ يذ ورمع) مساب (رمأ /كله) كلملا لئاوألا نوخرؤملا

 : ةعبابتلا كولملا نع هتديصق ىف يريمحلا

 هتانب دعب نادمغ رصق ىنب يذلا : حرش ىلإ نبا نادمغ وذ ورمع» :لاق مث

 . حرش يبأ نب نادمغ وذ رأني ورمع» :ينادمهلا لاقو "”«كلملا راتو هنباو لوألا

 .1728١ص - ىيريمحلا ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا (”)
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 لوق ينادمهلا ركذ مث ٠« . ميدقلا هئانب دعب نادمغ دييشت يف عرش نم لوأ وهو

 : كلذ ركذي هتزوجرأ يف يعادرلا

 ليي ان ء ادعت سس افزأأ .. بينتف ,ْنَملَض ِكْلمدالب

 نصيكلا وعجلارامساع .نييتلاو نانمع اهم فرأبد

 0 كا قس ا شل

 وهو «نادمُع وذ ورمع /كْلَم عّبُت :وه ميدقلا هئانب دعب نادمُع ىتَب» يذلاف

 هنأو ءاعنص ةنيدم دييشتب همايق لجسي دنسم شقن ىلع روثعلا مت دقو (رمأ كْلَم) كلملا

 (©.1.51 045) مقرب روشنملا دنسملا شقنلا وهو ؛ناشيفو بس نم لئابق اهب نكسأ
 اهماقأ . ناشيفو أبس اهمساقتت ةنيدمك ءاعنص تماق# :هيقفاب دمحم . د لاق هيلإ ًادانتساو

 . 9”(نادير يذو أبس كلم معنهي راتو لإ برك نب رمأ كله همسا كلم

 كله) نادمغ يذ ورمع نمز لئاوألا برعلا نوخرؤملا ءاملعلا ركذ دقو
 «ةعماجلا ةريسلاو ليلكإلا يف امك لايجأ ةدعب سيقلب ةكلملا لبق ناك هنأب (رمأ

 ضعب ىلإ ًادانتسا هيقفاب بهذ امنيب .م.ق رشع يداحلا نرقلا يف كلذ نوكيف
 كلذكو يداليملا لوألا نرقلا يف ءاعنص سيسأتو رمأ كله نمز نأ ةيقرشتسملا

 ا ءاعتنص تذختأ امدنع نادفخ ريهق كيش» : ينايرألا رهطم لاق

 نأب نيقرشتسملا ضعب ضارتفاو يأر وه اذه لوقأو 202. . يداليملا لوألا نرقلا

 ا يداليملا لوألا نرقلا يف ناك نادمغو ءاعنص دييشت
 لازأ ةنيدم نمز يف كلذ لبق ناك ام ىوس ةنس فلأ نم رثكأ نادمغ رصقو
 برعلا نوخرؤملاو ءاملعلا هركذ يذلا حيحصلا نمزلا امنيب .نادمغ دبعمو
 (نادمغ وذ ورمع /رمأ كله) كلملا نأ وه راثآلاو شوقنلا هدكؤتو لئاوألا
 رشع يداحلا نرقلا طساوأ يف ءاعنص ةنيدم دييشتب ماق نيح نادمُغ رصق سسأ
 نمز لبق كلذو (.م.ق ٠١٠١ - يئبسلا ميوقتلل ١7١ ةنس يلاوح) داليملا لبق
 أبس كولم شوقن اهتركذو ةدوجوم ءاعنص تناكو .ةنس ةئام وحنب سيقلب ةكلملا

 اكلم نيب لزايو بضحي حرش لإ» مكحلا ىلوت نأ ىلإ يناثلا رصعلا يف ةعبابتلا
 نرقلا رخاوأ يف سيقلب ةكلملا ةفيلخ قدصهي رساي كلملا دعب «نادير يذو أبس
 لبق ًادوجوم نادمغ رصق ناك دقف .م.ق عساتلا نرقلا لئاوأو .م.ق رشاعلا
 نيعبرأ وحن فقسلا ىلإ هعافترا  ًادحاو اقباط امإ ناك هنكلو بضحي حرش لإ
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 بضحي حرش لإ" مكحلا ىلوت نأ ىلإ (رمأ كله دهع ذنم) قباوط ةعبس امإو  ًاعارذ
 .(.م.ق 5٠-9١١ -) يئبسلا ميوقتلل 5١١ - ٠١" ةرتفلا يف «نيب لزايو

 ءانبلا قوف افقس نيرشع نادمُع رصق ةيلعتو ءانبب بضحي حرش لإ ماق مث -

 (نادير يذو أبس يكلم نيب لزاي هيخأو بضحي حرش لإ) دهع ةيادب ذنمف «لوألا

 تالمحلاو بورحلا دوقي ناك اهنمو ءاعنص ةنيدمب ميقي بضحي حرش لإ ناك
 فلس يتلا دنسملا شوقن كلذب قطنت امك دوعي ناك ءاعنص ىلإ مث نيثوانملا دض
 حبصأ ىتح نادمغ رصق ميخفتو ةيلعت وأ ءانبب ماق ءاعنصب هتماقإ ببسبو ءاهركذ

 . روصقلا مظعأ نم
 عم بضحي حرش لإ دهع نم نيدنسم نيشقن يف نادمغ رصق ركذ ءاج دقو

 سيقلب مرحم مساب نيروهشملا) ناربو ماوأ يدبعم يف امهيلع روثعلا مت لزاي هيخأ

 دوجو يناملألا راثآلا دهعم ةئعب تابيقنت تلا قو تراه ىف (نييقلت شرعو

 :امه نادئسملا ناشقنلاو ؟١ 7.م.ق عساتلا نرقلاو رشاعلا نرقلا يف نيدبعملا

 يف) باتكب يلاهكلا ةعومجم يف ١8( مقرب روشنملا) دنسملا شقنلا أ
 ماديا ةيلبقلا نأ نشمنلا لجسيو (تاقيلعتو ةيدنئسم سشوقن) باتكو (نميلا خيرات

 هنأل (هقملإ) هلإلل ًادمح دبعملا ىلإ «ًابهذ ًاملص» امّدق ا مردي

 يكلم نيب لزايو بضحي حرش لإ /ومهيارم /توتأو /تتبنو /كلُم /نيفوتسا

 .00(2نادمغو /نيحلس /نتيب /يدع /نادير يذو ايش

 بضحي حرش لإ امهيديس لوصوو روهظو كلمت ءافيتسا :ةبسانمب يأ
 .©0نادمُعو نيِجْلَس نيرصقلا ىلإ نادير يذو أبس يكلم نيب لزايو

 شوقن) باتكب ماج ةعومجم يف (51/1/ مقرب روشنملا) دنسملا شقنلا - ب
 يذو أبس اكلم نيب لزايو بضحي حرش لإ) دمحي هيفو (سيقلب مرحم نم ةيئبس
 برأم ندملاو «نادمغو َنيَحلَّس نيرصقلا امهل ظفح» هنأل هقملإ هلإلا (نادير

 . 200قشنو ءاعنصو
 حيحص اهعيمج لاوقأ ةدع نادمُع رصق «قباوط» فوقس ددع يف ءاج دقو

 هتيلعتب ماق مث فقسأ ةرشع ءانبب بضحي حرش لإ ماق مث فقسأ ةعبس ناك دقف

 رصق نادمغ» :ىيلي ام بهذلا جورم شماه يف ءاج دقف . ًافقس نيرشع غلب ىتح

 سرام  ةيئميلا ةراضحلاو راثآلل يلودلا رمتؤملا قاروأ  يناملألا راثآلا دهعم تابيقنت )١(
 .م4

 ا ملفا بعلو هنن ترق وجل ٠

 .0الا/ مقر شقنلا ماج تربلأ - سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن (م)
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 ًارصق هلخاد ىنبو ءرضخأو رفصأو ضيبأو رمحأ هوجو ةعبرأب حرشيلإ هانب نميلاب
 لاق. . » :ليلكإلا يف ءاجو .2'"«ًاعارذ نوعبرأ نيفقس لك نيب فوقس ةعبسب
 هنأو نادمُع كلم ناك َحْرَش يلإ نإ :هدج نع هيبأ نع يمرضحلا قاحسإ نبورمع
 هجوأ ةعبرأ هل تناكو :لاق ءًاعارذ نيعيرأ اهنم فقس لك فقسأ ةعبس ىلع هانب
 ةراجحب هجوو «دوس ةراجحب هجوو « سيب ةراجحب ينبم هجو :هعيبارت يف

 نأ ملعلا لهأ ضعب ينربخأو» :ينادمهلا لاق .“"”ةرمخ ةراجحب هجوو ءرضخ
 نأل نكمي ال اذهو ًاعارذ نوعبرأ نيفقس لك نيب فوقس ةعبس ىلع ناك نادمُع

 فقس لك ًافقس نورشع هنأ هانركذ ام تبثلاو ءريثك نيفقس لك نيب ًاعارذ نيعبرأ

 نادمغ ناك» :يزارلل ءاعنص خيرات يف ءاجو . '"”«عارذ اتئام كلذف .عرذأ ةرشع

 نوعبرأ نيفقس لك نيب فقس لك قوف فقس يلع يلا ردع اع
 لك نيب ًافقس نيرشع نادمغ ناك» :ينادمهلل ةغمادلا حرش يف ءاجو و
 ةفرغ هالعأ ناكو .هقفارمب نكسم ةئام هيف ناكو ءاعارذ نشسع ةيناهك ةيفقنب

 هعيمج فقس (عرذأ) رشع يف رشع تيب هسأر يف ناك" : :يزارلا لاقو .«ماخر
000 

 وهو ًادحاو ًاقباط ناكو ًادبعم ءدبلا يف ناك نادمغ نأ لاوقألا كلت عمجيو
 (رمأ كله) كلملا ماقف (ًاعارذ نوعبرأ) فقسلا ىلإ هعافترا ناك يذلا - ًابلاغ -
 رشع ةينامث) نيفقس لك نيب هقوف فوقس ةعبس ءانبو ءرصق ىلإ هليوحتو هديدجتب
 ةرشعا  قباسلا ءانبلا قوف  نادمغ ةيلعتو ءانبب (بضحي حرش لإ) ماق مث (ًاعارذ

 نيرشع غلب ىتح هقوف داز مث «ةجرد نوعبرأ نيفقس لك نيب ىلعأ ىلإ فوقس
 : وجو ةعيراب# نادمع ءانبد ناك هثآ لوقلا امأ عرذأ ةرشع نيفقس لك نيب ًافقس

 هجو :هعيبارت يف هجوأ ةعبرأ هل تناك# وأ ارضخأو ءرفصأو «ضيبأو ءرمحأ

 هجوو «ءارضخ ةراجحب هجوو ء«دوس ةراجحب هجوو «ضيب ةراجحب ينبم
 ًاينبم ناك مدقألا لوألا قباطلا نأ وه كلذ لصأ نأ رهاظلاف .«رمح ةراجحب
 - رمأ كله ءانب وهو) ءاضيب ةراجحب قباوط ةعبس هقوف تينب مث «ءادوس ةراجحب
 ةرشع دييشتب ماقو ءانبلا كلذ ديدجتب بضحي حرش لإ ماق مث «(نادمغ يذ ورمع

 ناكو» : ينادمهلا لاق .ءارمح ةراجحي قباوط ةثالثو مءارصخ راجح ارم

 «ضرعلاو لوطلا يف سانلا فلتخاو «ضعب ىلع اهضعب ًافقس نيرشع نادمُع

 أح 779ص  يدوعسملا  بهذلا ورم 200

 .اج 9١ص  ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا ()
 .١7ص - يزارلا  ءاعنص خيرات (9)
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 نيب اميف ناكو .رثكأ ناك :لوقي لئاقو «فلأب فلأ هّولع هجو لك لوقي لئاقف

 نيب ًافقس نيرشع نادمغ ناك» :ةغمادلا حرش يف ءاجو .«عرذأ ةرشع نيفقس لك
 يف داوم ةدع مادختسا متو .«ماخر ةفرغ هالعأ ناكو ًاعارذ 18 نيفقس لك

 :ندج يذ نب ةمقلع لاق) ىنادمهلا لاق . ءانبلا

 ءهرديسلا ةييفنتاو دبع ىنن ناب ناثدحلا ىلع دلخي ملو

 مورضلا خبللاو ردسلا بلصو جاسوةرثومةرعرعب

 *افيأ ةمتلع لاقو

 رضوا ريح رجلا انحايعر اهرخص مهبأ ناطخق نم ليقلا

 :لاق نادمغ ءانب نم حرش يلإ

 [تانسوسبس نادهف ككمخح تف ىلإ نقلا انآ نإ

 هلظ رظن املف بّضحي حرش ىلإ نادمُع ىنب يذلا ناكو» :ينادمهلا لاق
 . «ءانبلا نع فك نابيع حفس غلب دق ةادغلاب

 : نادمَغ سأر يف ةيماخرلا ةفرغلا

 نادمُع ىنب امل» :هنأ ''”يرسقلا دلاخ نب دمحم ريمألا نع ينادمهلا ركذو
 ناكو «ةدحاو ةماخرب اهفقس قبطأ ايلعلا هتفرغ غلبو (حرش لإ) نادمُع ٌبحاص
 تحت نم ةأدحلا نم بارغلا فرعيف رئاطلا اهب ٌرميف ةفرغلا يف هشارف ىلع يقلتسي
 كيف اذإفا ةفوجب ساحل نق: دوسأ ليتات خيرا اهفوزح ىلط ناكو ةماعلا
 ليدانقلاب اهيف حّبصُي ناكو .دسألا ريئزك ريثز اهل عمس اهفاوجأ تلخدف حيرلا

 . «بّيجع (لبج) سأر نم ىرثف
 ىلعأ يف ناك» :هنأ يمرضحلا قاحسإ نبورمع قيرط نع ينادمهلا ركذو

 نم (؟لتفم) ليقم يف ماخر ءانب اهنم ةوك لك ؛ىوكلا يهو جهل اهل ةفرغ نادمُع
 تناك) :رخآ لاقو .ةفيحص ةدحاو ةماخر ةفرغلا فقسو «سونبألاو جاسلا

 ىرحأ كلذو) :ينادمهلا لاق (ةفلؤم عطق نامث نم ماخر ةضيب تحت ةفرغلا

 يرسقلا هّللا دبع نب دلاخ هوبأ ناك .يرسقلا هللا دبع نب دلاخ نب دمحم يناميلا ريمألا وه )١(
 يف قارعلل ًايلاو مث ه917 4٠ ةنس كلملا دبع نب ديلولا ةفالخ يف زاجحلاو ةكمل ًايلاو
 يف ةرونملا ةنيدملل ًايلاو دلاخ نب دمحم ناكو ه١٠17 - ٠١ ةنس كلملا دبع نب ماشه ةفالخ
 . (نميلا دّيس) دلاخ نب دمحمل لاقُي ناكو ه55١.- ١5١ ةنس روصنملا رفعج يبأ ةفالخ
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 رانلا ةرمح اهيف ىرت الو «بّيجع سأر نم ىرّثف جرُسلا اهيف نوبِقْنُي اوناك مهنأل
 : ةمقلع لوق كلذ ديؤيو .ةحوطسملا ةماخرلا عم

 (قوربلا ضاموتك يسسمياذإ هيف نَحلي طيلسلا حيباصم

 )٠١ >> ٠١( رشع يف رشع تيب نادمغ سأر يف ناك» :يزارلا لاقو

 .(هيلع ةقيطم ةدحاو ةماخر هعيمج فّقَس

 : (شرعلا ةعاق) كلملا سلجم ةفرغ

 رصق نم رشاعلا وأ عباسلا قباطلا ىلعأ يف كلملا سلجم ةفرغ تناكو

 ايلعلا سارلا ةفرغ: تناك د ةلاثخج ةيدديحتم  لاق) : يتادمهلا لاق :. ناذمغ
 عبرألا هاياوز يف ناكو :ماخر نم رجح اهيلع ًاعارذ ةرشع اتنثا كلملا سلجم
 ترأز اهفاوجأ يف حيرلا تبه اذإف اهرودص ةجراخ رفصأ ساحن نم دوسأ ةعبرأ

 انيملا ةلابف تاون ةعيرإ ةقرفلا هكناك 4 "دق نيديح لافوجهسألا رآاعك
 تبه اذإف ساحن نم دسأ لاثمت اهنم باب لك دنعو «بونجلاو لامشلاو روبدلاو

 تحوانت نإف «بابلا كلذ ةلابق وه يذلا لاثمتلا كلذ رأز حايرألا نم حيرلا

 . «اهعيمج ترأز حايرألا

 كلت حيرلا كلتب تبرض اذإ سارجأ اهيف روتس اهيف تناكو» :ينادمهلا لاق
 رصقلاب ناك كلذكو .«ديعب ناكم نم سارجألا كلت نم تاوصألا عمست روتسلا

 :نادمغ نع هرعش يف ينادمهلا لاق .ةراطق شرعلا ةعاق وأ

 ظن راهعلا ءازجا تاس“ .ةراطتق هزدحم ئف انجيعفتم

 :رصقلا لخادمو ناكرأ يف روسنلاو دوسألا

 نم دسأ هعيبارت دنع رصقلا ناكرأ نم نكر لك ىف ناكو» :ىنادمهلا لاق

 اذإ متيرلا تناكف «نصتفلا نم ناجراح هسأرو هردص زناذلا ف هالجو نئاجن
 اذإ سارجأ اهيف روتس اهيف تناكو .رأزتف دسألا كلت فاوجأ ىف ددرتت تبه

 «ديعب ناكم نم سارجألا كلت نم تاوصألا عمست روغسلا كلت حيرلا تيرض
 دنعو شرعلا ةعاق لخادم دنعو ةيماخرلا ايلعلا ةفرغلا دنع دوسألا تناكف (ها)
 رصقلا عيبارتو ناكرأ يف تناكو «كلذ نيب ضراعت الف ءرصقلا لخادمو ناكرأ

 هاعدتساو مالسإلا روهظ دنع نميلا خيراتب ءاملعلا ملعأ ناكو يمهرجلا ةيرش نب ديبع وه (!)
 ةنس نميلا ةراضحو كولم خيرات هنم عمسيل قشمد ىلإ ءاعنص نم نايفس يبأ نب ةيواعم ةفيلخلا

 .نييضاملا كولملا رابخأ باتك يف كلذ عمجو .ه٠5
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 عمج دقو .ةعبابتلا أبس كولم رصع راعش رسنلا ناكو ءروسن ليثامت ًاضيأ

 نادمغ رصقل ىنيقيلا فصولا نم لئاوألا نوخرؤملاو ءاملعلا هركذ ام ىنادمهلا

 ينادمهلا لاق ثيح هل تايبأ يف

 ةلفاو:“تنيقملاا نانو هيف او

 ةمامغب ٌبّصعم باحسلا نمو

 هكفتي ْنَم ب اقل ءافشلاوهو

 راب ٌرُصقي ال اهكمس ًافقس نيرشع

 ٌرزؤمو ٌتطنمماخرلانمو

 ٌرمرملاو هحورص نيب عزجلاو ٌهرخص هنمرطقلابًاأكحالتم
 ٌرآزي ساحن نم ثيل سأروأ رئاط رش سأر نكر لكبو

 كا 7 :ناميقتا ءازجأ باسحل ةراطق هندبع ىفانحست 5 م

 ردهتتهتاونقههايمو اهدوفوهيلعةفقاوريطلاو

 ٌرظنم كلذقوفنمهسأربو» اهُبرشُدَّرصي ال ننيععوبني
 رسعيالةلوخدمهبابرأ درتىتمفةموهبمةماخرب

 ءاهبأ ضعب ىلإ اهنابسعب حرطت ةفلادلا ىمست ةلخن رصقلا بنج ىلإ تناكو
 ةعبابتلا أبس كولمو ةلودل يمارجنوملا زمرلاب ةقالع ةلخنلل ناك امبرو .0)2رصقلا

 ابس ىلإ زمريو ةيفرخز ةلخن هبشي زمر» :وهو ةيدقنلا عطقلاو شوقنلا يف
 . (؟0(ريمحو

 أبس كلم رتوأ مارعش» دهع نم نيدنسم نيشقن يف نادمغ رصق ركذ ءاج دقو
 نمزلاو يئبسلا ميوقتلل "50 - 754 نيب ام ةرتفلا يف مكح يذلا «نادير يذو

 ماعب سيقلب مرحم يف هشوقن رخا خرؤملا (معنهي رساي) مث (مخري ثعيحل) هدعب

 هددح يذلا . 0 ق عساتلا نرقلاب ( 3 قمه ماع قفاويو) يئبسلا ميوقتلل 65

 . كلملا كلذل انمز لئاوألا نيخرؤملا رئاسو نودلخ نباو ناوشنو ينادمهلا

 نيحلس رصق بابرأ هعمو بهذ) هنأ (رتوأ مارعش) كلملا شقن لجسيو

 كلملا ءافو مدع نع ًاريفكت هقملإ هلإلا دبعم ىلإ ناشيفو أبس رابكو نادمغ رصقو

 900 قنذلا كلذ نع اورفكو قرا ود وتوأ مارعش

 .2ج 77 و 18ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا )١(

 .١ج 59ص  هيقفاب دمحم .د  ةديعسلا ةيبرعلا يف (؟)
 .يلاهك ١١ مقر شقنلا - 54ص - ينايرألا رهطم  تاقيلعتو ةيدنسم شوقن (م)
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 ينادمهلا لاق «نادمغ رصق يف ةينارمع لامعأب رتوأ مارعش كلملا ماق دقو
 حرش لإ ءانب نم يرسقلا دلاخ نب دمحم هاور ام انركذ دقوا : :ليلكإلا يف

 لصو يذلا وه رتوأ مارعشو! :ينادمهلا لاق .«نادمغل رتوأ وسو يع

 .©0(طئاحب ءاعنص ىلع طاحأو روصقلا ناينب

 ةعيانشلا ايس كلف روصع يف ةيسيئر روصق ةثالث ثلاث نادذمغ رمتساو

 نادمغ رصقو «رافظ ةنيدمب نادير رصقو ءبرأم ةيصضاخلاوب نيعلس: ريصق : يهو

 يدعم) وهو أبس ةعبابتل سماخلا رصعلا كولم رخآ دهع ىتح .ءاعنص ةنيدمب
 يف دنسملا هشقن خرؤملا (تنامبو تومرضحو نادير يذو أبس كلم رفعي برك
 .م.ق سداسلا نرقلاب (.م.ق 084 -) يئبسلا ميوقتلل 57١ ماعلاب سيقلب مرحم

 ةينميلا كلامملا رصع يف لايقألاو كولملا روصق نم نادمغ لزي ملو

 يف هتيلعتو هديدجتب مهضعب ماق نيدلا :نييريمحلا ءاوذألا كولملاو ةطيسولا ةميدقلا

 بغليو نزي وذ ميرأ ناشلما عّبُت دهع يف ةيسيئر ةفصب مث يداليملا لوألا نرقلا

 ةلودلا دادتما (ريبكلا نادبع شقن) لجسُي يذلا «نقرشمو نتفيض لاثكا رينبك

 «يداليملا ثلاثلا نرقلا يف نيرحبلاو زاجحلاو ةماميلا ىلإ هدهع ىف ةيريمحلا

 شقنلا هب خرؤملا 0 نيف ريبكلا نادبع شقت خيودتن: (ترك ئدنم) ةديفح ماقو
 وذ ميرأ ناشلمو ..' ”ةيدالهم 66 ماع قفاويو يريمحلا ميوقتلل 56١ ماع وهو

 «نادمُع رصق ةيلعتو ديدجتب ماقو ةمصاع ءاعنص ةنيدم ذختا يذلا عَّبُت وه نزي

 :نزي يذ نبا فيس حدمي تلصلا يبأ نب ةيمأ لاق

 الالحمم كنم ًاراد نادمُع سأر يف ٌاَقَمَتْرُم جاتلا كيلع ًائينه برشاف
 الان ىدتلا لات ادبحا ىرت لبهف - ”ةوييوذ لجقلا كوبا ةانب رست

 نم ًافيس نأل (نزي وذ ميرأ ناشلم) عّبُت (نزي وذ ليقلا كوبأ) هلوقب ينعي
 نادمُع ةيلعتب ماقو مكحلا ىلوت ميرأ ناشلم نأل نورق ةثالث امهنيبف ةينزيلا هتلالس
 ةعبابت نم نادمغ ةيلعتو ميخفتب ماق كلذكو .يداليملا ثلاثلا نرقلاب م7105 ةنس

 )470  ةرتفلا يف مكح دقو نارمغ نب يناثلا عْبُت ناسح كلملا ةيريمحلا ةلودلا
 ورمع نب ثراحلا ىَلو يذلا ناسح عَبُتا وهو يداليملا سماخلا نرقلاب (( 7
 :ةمقلع لاق ةيقو 7” ركلت: نلعب سيفلا ءىرما دج  يدنكلا

 اننيفروبن شييعمس |( سرعت ادعم ةباوذ ىن هايس لايكات

 .3ثج 77 و 186١ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا 0010

 1 "١ص  نودلخ نبا خيرات ()
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 ادبأ انه فب نال افاست نافلأريمِج ةاَرَّس نمهمدخي

 اددننعتس ا اذإ نودي الو نافص هيلاوح اوراس راس نإ

 نب يناثلا عّبُت دعسأ) كلملا هنبا دهع يف عافترالا ةورذ نادمُغ غلب مث

 سماخلا نرقلاب (م41/ا )4519  ةرتفلا يف مكح يذلا (نارمغ نب عّبت ناسح
 ةبغر مهل نميلا كولم نم ةعبابتلا ناك» : يقشمدلا رواجملا نبا لاق .يداليملا

 ىتح رصق ىلع ًارصق ىّلعُي كلم لك ناكو «نادمغ ةرامع ىف ةيلاع ةّمهو ةسيفن
 د نق تما فقم 388 لاقرو +رانقسا عيعسوب نقلا و رصعلا كالت كعك
 دعسأ ماق دقو .''”«ةمتاخلا وهو نادمغ يف جاجز نم ًارصق ىَنَب «لماكلا دعسأ
 قوف (روجايلا) رجآلاب قباوط ةدع ءانبب يناثلا دعسأ وهو  ناسح نب لماكلا

 يف لاقو .رصقلا ةمق يف ءارضخ ةيجاجز ةفرغ ءانبو ةقباسلا ةيرجحلا قباوطلا
 ْ ْ : ليلكإلاب هل تايبأ

 ٌلئاقلااهدعيفلأ فلأب هرجآولعانعفر نحسن

 لقابلاةبضقلا لثمءارضخ ةولخ هقوف جاجز نمو

 :لاقو

 0 تروج ةنيتدججا سو .:تريقس اكن وصنف نادنهتمو)

 كلملا ريْمِح كولم نم نادمُع رصق يف ةعبابتلا شرع أوبت نم رخآ ناكو
 يداليملا سداسلا نرقلا نم يناثلا فصنلاب م20 - 51/7 ةنس نزي يذ نب فيس

 دج مشاه نب بلطملا دبع مهيفو شيرق خياشم نادمغ رصقب هيلإ َدَفَو نمم ناكو
 يبنلاب مشاه نب بلطملا دبع نزي يذ نب فيس رّشبو ربخأف هوكي دمحم يبنلا
 وه امك ِةِكَي دمحم ىبنلا دلوم نم نيتنسل كلذ ناكو «نادذمغ رصق ىف كو دمحم

 : ينادمهلا لاق . ةيداليم 51/7 ةنس كلذ قفاويو . خيراتلا بتك يف رتاوتمو تباث
 ناكو '"”«نينس ثالث ليبحرش هوخأ َكَّلَم مث ةنس نيرشع نزي يذ نب فيس َكْلَم»
 َكْلَم» :يدوعسملا لاق .برك يدعم هيخأ عم كارتشالاب ليبحرش مكح

 . "”«ناطحق نم نميلا كولم رخآ وهو نينس عبرأ نزي يذ نب فيس نب برك يدعم
 : ةمقلع لاق . نيعبسلا نميلا ةعبابت رخآ وهو م0941“ ةنس ىلإ هدهع ناكو

 فردشتي ليفة عتابك - :ةليخت صحت ناددنعستم كاَذو

 ١18٠١. ص - رواجملا نبا  زاجحلاو نميلا دالب ةفص يف رصبتسملا )١(

 .5 ١4ص - ينادمهلا نسحلا  ةغمادلا حرش هه

 اج /م١ص - يدوعسملا  بهذلا جورم ةرهإ
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 رصقلا نم ٌمسق يقبو ءرايهنالل نادمغ رصق نم ريبك مسق ضّرعت مث

 يف  بارخإلا وأ - بارخلل ضّرعت نأ ىلإ مالسإلا رجف ىلإ ءارمألا هنكسي
 . يداليملا عباسلا نرقلاب (م546 575 ةنس) نافع نب نامثع ةفالخ

 فلأ ءاهز رمتسا ميظعلا نادمُغ رصق نأ كلذ لمجم نم نيبتيو

 .روصعلاو ةنمزألا كلت

 ابرأم جرخلاب نيصلا ةابج يفاوت 2برأم كالمأو تناك ْذِإ برأمو

 ابراغملاواهقرشًارسق نونيدي 2اهلهأو تناك مويرافظ يف لّقو
 ابكاوكلا يذاحي ًادييشتو ًءاهز هلثم رصق ال نادم ْذإ نادمُعو

 تبرق اذإ رهظ يداو نول لصي نانمغ ءيف ناكو» :رواجسملا نبا لاق

 نم :٠ : ليقو ؛نئادملا ورم نكح تاو رمق عرض ارق ناكوب عير ورخلل حلا

 امم نسحأ هكا داع نادم نيس نأ :يدوعسملا ركذ دقو ..(برثي) ةنيدملا

 لهأ معزو :يركبلا لاق» :راصبألا كلاسم بحاص لاقو .''”«لوألا يف ناك
 ماع ا كروب ءأبس دالب نم جرخي مالغ دي ىلع ىنبّيس نادمُغ نأ نميلا

 ىبأ ب تعسأ :ناكوب 1 يهذلا حورس ىف يووعتسلا لاقو.» " ةاييجيغ ارثأت
 راشاف «نادمَع ينبي نأ دارأ ها” ةنس  انتقو يف نميلا بحاص وهو رفعي

 يدي ىلع (نوكي» هؤانب نأ ذإ « كلذ نم ءيشل ضزرعتي الأ نيسحلا نب ىيحي هيلع

 ًاريثأت مكلاخلا ادن زم عدد ىف را وو ضو نص

 1 ءانب ديعّيس يئبس لصأ نم ينامي سيئر كلذب دوصقملاو : (اميظع

 . ميظعلا نادمغ نع نيقيلا أبنلا لمتكي اذهبو

 .187؟ص ب رواجملا نبا  ربصبتسملا 2000

 .7 78ص  لضف نب نيدلا باهش  راصبألا كلاسم (')
 .7ج ١1١ ص ب يدوعسملا  بهذلا جورم 0
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 ًاعبار

 ٍبُْضْحَي حْوَش لإ نب نماهُي راتو دهع
 (.م.840-3/884 /يئبس "ال1 *80:)

 وذو أبس كلم بضحي حرش لإ نب نادير وذو أبس كلم نمأهي راتو» وه

 1 "نامت مقلب مرحم ىف اهبلع رولا مق يتلا هدهع دناسم يف امك «نادير

 هنأ نم لئاوألا برعلا نوخرؤملا هركذ ام كلذ لبق دنسملا شوقن دكؤتو

 ركذ ءاج دقف اهدهع يلو ناكو ءراتو هنبا ه هذعب ماق (حرش لإ) يفوت امل»

 روشنملا) دنسملا شقنلا امهدحأ «هيبأ دهع رخاوأ نم نيدئسم نيشقن يف (راتو)

 لقن ةروص يلاتلاو (نميلا خيرات يف باتكب يلاهكلا ةعومجم يف ” مقرب هصن

 :دئسملا فورحب هصن

 ا" 11 ]| !هزذإ ردا ] را 1

 انزال
 | « 1011 |!مالزها م1 ا |||( ة* نجى هنن 1ك
 0 ا ها ن1 رم
 1 1راعداد طه كرماا] فهل معأ رماة« | ديم
 | 7ك | ا هولضملإ ]كه هزه
 4 نا 5 دا هربأمإ زإ جزم هالكإ] ©

 نالأسي «لحلح ينب /نوثدثرو /ميرأ تثع حرشا نيليقلل دنسم
 نادير يذو أبس كلم بضحي حرش لإ ومهارم ةوظحو اضرولا دأب مهدي نأ اقم كلا نمي

 - نميلا خيرات يف -؟ مقر شقنلا راتو هتباو

 /ميرأ /تثع حرش» :ةثيدحلا ةيبرعلا فورحلاب شقنلا اذه قوطنمو

 شقنلا - نميلا خيرات يف + 507 50١ شوقنلا ماج تربلأ - سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن 3
 ٠ مفر

 .55ص - يريمحلا ناوشن ةديصق - ةعماجلا ةريسلا (')
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 /مدمح /نيهذذ /ًاملص /موأ لعب نوهث /هقملإ /وينقه /ملحلح ىنب /نوثدثرو

 /نعضتو /ًالمتس /لما /لكب /تثع حرش /هدبع /هقملإ /ىفوه /تذب

 /المأ /لكب /تثع حرش /وهدبع /نيفوه /هقملإ /نأزي /تذلو /وهمعب
 /وضرو /متمعن /هقملإ /ومهدعسلو /وهمعب /نعضتو /نألمتسي /عضتو

 /راتو /وهنبو /نادير يذو أبس كلم /بضحي حرش لإ /ومهأرم /ىظحو

 .- ىهتنا  «هقملإ /مهدعسلو

 ينب نوثدثرو ميرأ تثع حرش» :ةثيدحلا ةيبرعلاب شقنلا ىوتحمو ىنعمو
 لك تثع حرش هدبعل ققح هنأل ًادمح «ًابهذ ًاملص هقملإ  هلإلا  اينقه /لحلح
 .هنم هلمؤي دق لمأ لك قيقحت يف هقملإ رمتسي يكلو ءهنم اهلمأ يتلا لامآلا

 كلم بضحي حرش لإ امهيديس ةوظحو ىضربو «ةمعنلاب هقملإ مهدعسُي يكلو

 .- ىهتنا  .؛هقملإ مهدعسُيِلو .راتو هنباو نادير يذو أبس

 نم اوناك لحلح ينب نإ) :شقنلا ىلع ينايرألا رهطم قيلعت يف ءاجو
 ىضعبلا كامعلاوت ةالولا يعن اوناك عينا يلد“ توعتلا ةفظنم ىف: ةرقلا ابك
 ضعب مهعبتتو مهناطلس زكرم (قشن) ةنيدم تناكو ءةقطنملا كلت يف كولملا

 01 خلا فرحا نقف

 هنباو نادير يذو أبس كلم بضحي حرش ِلِإ) ركذ شقنلا يف ءاج دقو

 نسمبلا ىف كلذكو: :هيبآ دعب :كلمو ديعلل نلوك ناتو ةيهشت عي اذهو ناتو

 هقول هلال كقم ىلإ رذن ميدقت لايقألا ناعما لجسيو 2 مقر) دنسملا

 امهيديس هقملإ ظفحيلو «نادير يذو أبس كلم بضحي حرش لإ» ومهارم ءافشل
 زكرم معد لجأ نمو .2'”«راتو هنباو نادير يذو أبس كلم بضحي حرش لإ»
 عرسأ سمش دعس» نيليقلل ينيدلاو يسايسلا ينبتلاب بضحي حرش لإ ماق راتو
 نيقيقش ةباثمب اراصف ."”«يرمذ ةليبق لايقأ .ترُج ينبا .دمحمهي دئرم هنباو
 .- ابلاغ  مكحلا نيل ردود يتسلل اديس ان ركل مزاتول

 :راتو هنبال بضحي حرش لإ ةيصو
 دنع ةثراوتم تناك رداصمو تاياور نع القن ةعماجلا ةريسلا ىف ءاج دقو

0 

 ءهب هرهشأو كلُملا راتو هنبا ىلإ َدَئْسَأ» :هنأ لئاوألا نيينميلا نيخرؤملا ءاملعلا

 )١( 4ص - ىنايرألا رهطم  تاقيلعتو ةيدنسم شوقن 6.

 ) )6مقر شقنلا  نيدلا فرش دمحأ  يفاقثلا نميلا خيرات ١١.
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 يف مهدحأ نم جرخي نأ كلملاب نوحمسي ال كولملا نإ («ينب اي :هل لاقو

 ةاهللا سفنلا تغلبو هنيبو هنيب ليح اذإ ىتح «بيرقلاو دلولا ىلإ ال «مهتايح
 ام صرحأ هب كوبحأ ىنإو الأ .هل سيل امب داج تاهيه «ءابح هذخ كاه :لاق
 الأ :لوقي لئاق تزاو ةةفراقلا نم سا ةطيبقلا نإونالا ةةايحلا ىلع هتك
 جرخأل هلوأ رمألا رخآ تلعج ينإو الأ ,نوعنصي فيك رظنأف عجرأ ّتم اذإ ينتيل
 .هدهع يلو ناكو ءراتو هنبا هدعب ماق يفوت املف .اهيف نجش يل سيلو ايندلا نم
 بذعتست «لاصخ سمخ ىلع كرمع فقف تم انأ اذإو) :هيلإ هدهع يف ناكو
 كسفنتل ضرفؤو ىفيدؤُت هلل ضرف :اهّبغ دمحتو ءاهردص ئدقتسو «اهدرز

 بّللا يذلو .هيضمُت ةيعرلا يف لدع مكحو ءهيمحت كلُملا يف ظقيتو «هيضقت
 ةنس يلاوح راتو كيلمتو بضحي حرش لإ توم ناكو ''”«هيفكي ام رهدلا ِرّيِغ يف

 : 0 2ق 4633 نعسلا سوقتلا

 : هدهع ملاعمو بضحي حرش لإ نب راتو دناسم

 يذلا كِلَملا راتو [بضحي حرش يلإ نبا يأ] هنباو» :يريمحلا ناوشن لاق

 يف روثعلا مت دقو .'”:اهريغو طعانو برأمو فوجلا روصق يف روكذم وه
 يف) دنسملاب هصن يلاتلا ماهلا شقنلا اهنمو .هدهع نم دناسم ةدع ىلع برأم
 : (ةيلاتلا ةحفصلا

 :ةنيدحلا ةيزعلا فورحلاب ةفييملا فشلا اذه: قطتقو
 /نادمه /ونب /عضي رتثع ويح /هنبو /نميأ مريو /نشفر /تلسوأل

 /املص نذ /موأ لعب نوهث هقملإ /وينقه /دشاحذ /نثلث /يعمس /نبعش /لاوقأ
 /موأ لعب هقملإ /ومهدعسلو / /نادمه نب مري /يفول /وهلأسمب /وههقو /نجح
 حرش لإ نب /نادير يذو أبس كلم نمأهي مراتو /ومهأرم /وضرو /يظح
 . /مانه / مركذأ /مدلوأ /وهدعسلو / /نادير يذو أبس كلم بضحي

 /مقدص /لقفأو /رمثأو /ميفوو /متمعن /نادمه ينبو /تلسوأ /دعسلو
 /ومهبعشو /نادمه ينبل /نمعنتو /تمعن تذلو /ومهررساو /ومهضرأ /يدع
 /هقملإو /سبهو /رتثعب / /مأتش /يصشو /عضن /ن ب /ومهنيرخلو / /دشاح
 / /ماير بلات ومهميشبو مرض م سمشبو /تدعُب تذبو /ميمح تذبو
 .' ”[ىهتنا] !موأ لعب /هقملإ /مهتينقه /اودئرو

 )١( 55ص  يريمحلا ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا وص١158.

 .يلاهك 5 مقر شقنلا  نميلا خيرات يف ف
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 101/18/19 |هاركااهر اب 10/727020 |( هر
 ه1 لنا ع عل لإ نطل مارك «ل]

 ان
 امالردإ انما نردد! هنااا زك ن1[ 1271 م1
 اننا دل د
 | ]1 ماا ]د11 1 لاواجطاطا جادا ا مكر
 111/0 رلزطما 1 ة:دم/ 171! ؟ازدإ كلم الاه

 الل
 أ 175011 مدا ]دلما مم بم
 ادع 1711/1 عال 9له >1 ركز

 /رتثع ويح هنباو نميآ مرايو ناشفر هلسوأل مساي دئسم شقن
 نماهي راتو ومهارم اضرو ىظح» هقملإ هلإلا نم هيف نولأسي «دشاح نثلث ىعمس لايقأ /نادمه ونب

 -نميلا خيرات يف /يلاهك ؛ مقر شقنلا  «نادير يذو أبس كلم بضحي حرش لإ نب نادير يذو أبس كلم

 : ةثيدحلا ةيبرعلاب شقنلا اذه ىوتحم و ىلعمو

 لئابق لايقأ «نادمه ونب عضي رتثعويح هنباو نميأ مرأيو ناشفر ةلسوأ)

 مراي ةمالسو ظفح لجأ نم ملصلا اذه هقملإ هلإلا اونقأ ءدشاح ثلث ىعمس

 نمأهي راتو مهرمآ اضرو ةوظحب هقملإ هلإلا مهدعسي ّيكلو ناديه ني هيأ

 .نيحلاصلا روكذلا دالوألا  مهقزرب

 لكب ةرفاولا لالغلاو رامثلاو ةمالسلاو ةمعنلاب نادمه ىنبو ةلسوأ دعسُيِلَو

 رخؤيلو «دشاح مهتليبقو نادمه ينبل معنتلاو ةمعنلا ميديو «مهنايدوو مهيضارأ

 تاذو ممح تاذ قحبو ؛هقملإو سبوهو رتثع قحب .نينئاشلا دقحو رورش مهنع

 اوعدواو . ماير بلات مهديسو مهالوم قحبو «فونت ةكلم سمش قحببو «ندعب

 . ىهتنا [موجنلاب طيحي ام لك بر] .ماوأ بر هقملإ هلإلا ةيامح يف مهتينقأ

 يف ينايرألا رهطم لاق .نادمه لئابق ركذي دنسم شقن لوأ شقنلا اذهو



 <56 أبس ةعبابتل ثلاثلا رصعلا ةراشحو كولم : نماثلا لصفلا 355

 دالوأآ ت لثمت :تتاكو :دشاح نادم انه اهب دأرث نادنهأ :نالقنلا ىلع هقيلعت

 (عتبو فراخ) نم اهعبتي امو (طعان) - ًايناثو - (عّتَب) ينب نم اهعبتي امو (زاح)

 تناك (يعمس) أ 0( :رخآ عضوم يف لاقو . ''!ليكبو دشاحا ينعتف عسوألا

 رجه يذ نفلث يعمس لايقأ ميخس ينب) نإو «ليكيو دشاح نيب لاحت لثمت

 نأ كلذ ىدومو *'ءاعنص قرش لامش (شيشح ينب) يسيئرلا مه رقم ناك

 ا لا ا ير

 هنباو وه ناك (ناشفر ةلسوأ نب نميأ مراي) نأ شقنلا اذه نم نيبتيو

 رابك نم ناك نميأ مراي نأو (دشاح ثلث ىعمس لايقأ -) دشاح لايقأ رتثعويح

 مراي ناكف ءبضحي حرش لإ نب نمأهي راتو أبس شرع ىلوت نيح ءامعزلا لايقألا

 لايقأو بضحي حرش لإ نب , راتو راصنأ نم ت نانشكو ةلسوأ  هترسأو نميأ

 ءامعزلا لايقألا رابك نم رمتسا نميأ مراي نأ فا كلذ ةيوعأ لقيتو .هذهع

 بضحي حرش لإ نب راتو دعب اوبقاعت كولم ةعبرأ دوهع يف دنسملا شوقن هتركذو

 .أبسل اكلم نميأ مراي حبصأ نأ ىلإ - يتأيس امك -

 ةعومجم يف شوقن ةعبس ًاضيأ بضحي حرش لإ نب راتو دهع دناسم نمو
 امهو (ماج707 - 701) مقر ناشقتلا اهنم (سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن) ماج

 يف نددج نالوكب ةفظنم ىلإ ةلمعل (يكس ني رخجي مون لإ)ا ةداش نانفقنلا
 يذو أبس كلم نماهي راتو اهديس دض تأطخأ نددج نالوخ لئابق) نأل  ةدعص

 هاد اا دوا هك

 دي

 نيعبات لايقأل يهو ماج 2005 “7٠7 ماقرأ شوقنلا راتو دهع دناسم نمو

 مساب (ماج 7*1 505 مقر) ناشقنلا مث بضحي حرش لإ نب نمأهي راتو كلملل
 (رهمسو يرمذ لايقأ /ترج ينب /دمحهي دئرم هنباو ةوسأ نيش دعس) نيليقلا
 يذو أبس كلم نماهي راتو) مهديسل نيرزاؤملا لايقألا نم امهنأ ناشقنلا ركذيو

 ىلإ ينايرألا رهطم دنتسا دقو .(نادير 00 ا لإ نب نادير

 )١( 69ص - ينايرألا رهطم  تاقيلعتو ةيدئسم شوقن وص”١4.
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 ينبتلاب هيوخأ ةرزاؤم مغر فيعض كلم» هنأ (نمأهي راتو) نع لاقف شوقنلا كلت
 دهع نأ دب ال» :هيقفاب دمحم .د لاقو .«دمحهي دئرم هئنباو عرسأ سمش دعس

 . '"”(اليوط مدي مل بضحي حرشيلإ نب نمأهي راتو
 كلذ ببس نع نيقيلا أبنلا رهوج لئاوألا برعلا نوخرؤملا انل ظفح دقو

 ىتح «كلملا يف همدق تبث الو ءراتو ةدم لطت مل» :يريمحلا ناوشن لاق ثيح

 ىلإ هب ىطاختن نلو ءانيبأ كلُّم وه امنإو دعقأ نحن :اولاقو ءرمألا هتمومع هعزان
 هوجو كلذ تأر املو .برحلا ىلإ اوعادتو ءاوحشو كلذ يف حشف ء«دالوألا

 جارخإو راتو علخ اوأرف «ةعيطقلا اورذاحو ةقرفلا اوفاخ [اييم لابقأ ] سبح
 تلزتخا دقو ؟”«ديز نب ْعَتَب دي يف كلّملا لبح اولَتْفَو ءكْلُملا نم هتمومع
 بركاشن) كيلمت راتو علخ ىلت دقف (ْمَتَب نبا) كيلمتو (راتو علخ) نيب ام ةياورلا
 كلُملا نم لايقألا مهجرخأو مهعّلَح مث (عرسأ سمش دعس) مث (بحرهي نماهي

 حرش لإ نب راتو دهع نأ ىلإ كلذ نم يهتننو . .(ْعََب نب لإ بهو) اوكلّمو

 نع هايإ لايقألا لزعب هدهع ىهتناو ؛نيتنس زواجتي مل امير «أريصق ناك بضحي

 .أبس شرع

 نيب لزايو بضحَي حزش لإ نب بحره نمأي بركاشن
 (.م.ق 548-8860/ /يئيس 88ه 9 ؟)

 حْرَش لإ نب نمأهُي راتو» لزعو علخ مت يئبسلا ميوقتلل 7” يلاوح يف
 نم دنسم شقن ىلع روثعلا مت دنا« كحرمت "نما نر كاشلاا كيلجتو «يدحت

 : ةغيصب هدهع لوأ

 .(«نادير يذو أبس يكلم نيب لزاي همعو بحره نمأي 0

 :ةذيسإ هدهع نم كلم نتقت +4 ىلع نوكعلا مث

 لزايو بّضحَي حْرَش لإ نب نادير يذو أبس كلم بحرهُي نمأي بركاشن»
 0 مقرب روشنملا) ناعمه دئاقلا شقن اهنمو «نادير يذو أبس ىكلم نيب

 بفورحب هصن لعن ةروص يلاتلا وهو (نميلا خيرات يف باتكبءيلاهكلا ةعومجم

 : برأمب (سيقلب مرحم) هقملإ دبعم نم دنسملا

 .ه 5ص - يريمحلا ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا ()
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 ال ل ماب عه
 1/1 الاانا هاةازطا ا اجا 1-1761[ ماكان

 م 111 تالا ارا رهاب هللا از هدا زيابإ]| 1-ان

 | 2 11 اسمهم 1ر1 اناره رطل

 اراك را رمزا ههبدزلا هك[! كاك |1111 |1[ الع

 ا _
 |1116| رهط هالدإ][ه]أر زو «ابلهرارزدارق ل[ 1 ر
 ل ا م
 00 ل لا
 ل

 بحرهي نمأي بركاشن) ةداق رايك نم (ناعه) دئاقلا دنسم صن

 (نادير يذو أبس يكلم نيب لزايو بضحي حرش لإ نب نادير يذو أبس كلم

 /..ناعه» . :ةثيدحلا ةيبرعلا فورحلاب دنسملا شقنلا اذه قوطنمو

 بضحَي حْرَش لإ نب /نادير يذو أبس كلم بحرهُي نمأي بركأشن /ىوتقم

 /مدمح /ابهذذ املض /ماوأ لعب هقملإ ىنقه //نادير يذو أبس يكلم نيب لزايو

 /نبرغم /ابس /نكب /وهمعب /ًالمتس /لمأ /لكب /نعه /وه دبع /ىفوه تذب

 /نشبح /ذ ب /ممنغو /ميبسو /مللحاب /اووتاو /نكلم /ومهأرم /تهقب

 < 73 هسا /نبذو /مسر /معب /وودعذ

 / /ممدسو /مضرم /ناي /ميفوب /ولوأتك /هقملإ /ماقمو /ليخ /دمحو

 / /وهمعب /نالمتسي /ًالمأ /لكب /نعه /وهدبع /نيفوهو /نقدصه /هقلإ /ءازولو

 1 / وهسهتيف عك / مأنه /مينقو /مقدص /رمثأو / مأنه /مركذأ /مدلوأ /ومهرمخلو

 / /برقو /قحرذ /مءانش /تعئثتو /عضنو /صشو /متطلح /ن ب /ومهنيرخلو

 ."'"- ىهتنا  .«ماوأ /لعب /هقملاب / /ومهل /نمعنتو /متمعن /تذلو
 : ةثيدحلا ةيبرعلاب دنسملا شقنلا اذه ىوتحمو ىنعمو

 حْرَش لإ نب نادير يذو أبس كلم بحرهُي نمأي بركاشن دئاق :ناعه)

 .يلاهك ٠١ مقر شقنلا  نميلا خيرات يف(١)
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 ءًابهذ ًاملص هقملإ  هّلإلا  ىَتْقأ ءنادير يذو أبس يكلم نيب لزايو بضحتي
 ىلع ةلمحلاب ماق امنيح ؛هنم هلمأ لمأ لك هل ققح وأ  هافوأ هنأل ًادمح
 نم مئانغلاو يبسلاو رصنلاب - ةلمحلا نم  داعو .كلملا رمأب (براغملا) برغملا
 .نرهسأو (سر) مسرو (شابحألا) نشيحخا

 :هباصأ ناك لالتعاو ضرم نم هافشو هاجن هنأل هقملإ ةردقو ةوقل ًادمحو
 ًادالوأ هحنميو .ناعه هدبع لامآ لك ءافيإ يفو' هقادصإ يف هقملإ رمتسي يكلو
 نم  هبنجي  هنع رخؤيو . .هيضرت ةينه تاءاطعو ةريفو رامثو نيحلاص ًاروكذ

 اج حبب .بيرقو ديعب ءىناش لك رورش نمو ضارمألا

 : هتلالدو . . بحرهُي نمأي بركاشن دناسم لوأ

 دبعم نم شقن وه (بحرهُي نمأي بركاشن) دهع نم دئنسم ش شقن لوأ نإ

 لزاي همعو بحرهُي نمأي بركاشن) نأ لجسُيو برأمب - (معرشم دبعم) - هقملإ

 "يضر فلأ هتلدم يذ ًافرص يذ ًاملص هقملإ اينقه نادير يذو أبس يكلم نيب
 هدبع ةرصنو قادصإ يف هقملإ هلإلا رمتسي يكلو . اهالمأ يتلا لامآلا ققح) هنأل

 ءهنم هلمؤيس ام لك ققحيو ' :نادير يذو أبس كلم بحرهُي نمأي بركاشن

 7في ةكلش هل ةظقحيو

 دقل «ةايحلا ديق ىلع لازي ام ناك (نيب لزاي) نأ شقنلا كلذ نم نيبتيو

 ٍلإ) ظفلو ةغيصب امهدهع دناسم امهتركذو مكحلا يف هيخأل ًاكيرش لزاي ناك
 كرتشملا امهدهع ىهتنا مث «نادير يذو أبس يكلم نيب لزاي هيخأو بضحَي حْرَش

 ناشا كفو «دنسملا شوقن يف يكلملا بقللابو مكحلاب (بُضحَي حْرَش لإ) درفناو

 ىلإ (نيب لزايو بُضحَي حْرَش لإ) دهع نم شقن ىلع قيلعت يف ينايرألا رهطم
 الإ هلحو ركذي مل هنإف نيب لزاي امأ» :لاق مث مكحلاب (بضحتي حرش لإ ) دارفنا

 اذه دهع ةيادب يف بحرهُي نمأي بركاشنل ًاّمع لب أكلم هرابتعاب ال ةدحاو ةرم
 ءا حازأ دق ناك (بّضحَي حْرَش لإ) نأ كلذ نم نيبتي : لوقا... ةريخألا
 مكحلاب (بضحَي َحْرَش لإ) درفناو - ًايملس  مكحلا يف ةكراشملا نم (نيب لزاي)

 هنبا كيلمت مت (بُضحَي َحْرَش لإ) تام املف ؛هدهعل يلو (راتو) هنبا لعج م

 راتو ةدم لطت مل» هنأب لئاوألا برعلا نوخرؤملا هركذ ام ةيمهأ يتأت انهو . .راتو

 وه امنإو «دعقأ نحن : :اولاقو رمألا هتمومع هعزان ىتح كلملا يف همدق تبث الو

 : نملك لاقثم فلأ يواسي ا يأ 01(

 00 -548 ددعلا  ةيئمي تاسارد ةلجم ةرفز
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 لزاي) همع وه رمألا (راتو) عزان يذلاف 2')(دالوألا ىلإ هب ىطاختتن نلو انيبأ كلُم

 عم (نيب لزاي) همع ركذ ءاجو (راتو) علخ متف (نمأي بركاشن) همع نباو (نيب
 بحرهُي نمأي بركاشن) ظفلو ةغيصب (فرش 7١ مقر) شقنلا يف (بركاشن)

 شقن ىلإ دنتسا ىنايرألا رهطم لعلو .(نادير يذو أبس ىكلم نيب لزاي همعو
 نب اكلم رافال دعو ةرم الإ هدحو ركذي مل هنإف ين ذاب امأ) :هلوقب رخآ

 (فرش 77 مقر) شقنلا نأ باوصلاف «(ريخألا اذه دهع ةيادب يف بركاشنل ًاَّمع
 يف مث «نادير يذو أبس يكلم نيب لزاي همعو . . .بركاشن» ظفلب امهركذي

 (نادير يذو أبس كلم) بقل عم هدحو (. .بركاشن) ركذ ءاج شقنلا سفن ةمتاخ

 يف كراشي ال نأب وأ .ةهجاولا يف نوكي ال نأب عنتقا وأ رّرق (لزاي) نأ ودبيو

 بركاشن دبيأت ىلإ (هراصنأو بْضحَي حْرَش لإ ينب) نيضراعملا ةلامتسال مكحلا
 .ريخألا اذه دهع ةيادب يف بحرهُي نمأي

 بضحتي حْرَش لإ) ىلإ (بركاشن) بستنا - ةياغلا سفنل هنأ ودبي اميف مث
 نمأي بركاشن» ظفلو ةغيصب هدهع دناسم رئاس تءاج دقف ءأعم (نيب لزايو

 يذو أبس يكلم نيب لزايو بضحَي حْرَش لإ نبا نادير يذو أبس كلم بحرهُي

 بركاشن دهع شوقن لك تصرحا  هيقفاب دمحم .د راشأ امك - ثيحب «نادير
 3« نيسرادلا لواست كلذب تراثآف اعم نيكلملا ىلإ هبسنت نأ ىلع يغنرهي نمأي

 هيبأ ىلإ بركاشن بستناف «ينيد ءارجإ ىلإ ًادانتسا مت باستنالا كلذ نأ ىرنو
 . ناقيرفلا هئاول تحت عمتجيل ًاعم همعو

 : هدهع دناسم يف . .بحرهُي نمأي بركاشن دهع ملاعم
 يذو أبس كلم بحرهُي نمأي بركاشن دهع ربتعي» :هيقفاب دمحم .د لاق

 دويهشلا ىنغأ نم نادير يذو أبس يكلم نيب لزايو بضحي حْرَّشلإ نب نادير
 554 ماج) ماقرألا دجن اهدحو ماج ةعومجم يفف ء«نآلا ىتح ةفورعملا شوقنلاب

 شوقن ريغ اذه 7١-77(« ك) شوقن ةينامث يلاهكلا ةعومجم يفو (570

 قلعتي اميف ليلقلاب الإ دوجت ال اهترثك عم شوقنلا كلت نكلو .ةقرفتم ىرخأ
 .''”6ةماهلاو ةماعلا ثادحألاب

 ةماعلاو ةيراضحلاو ةيخيراتلا فراعملا نم ريثكلاب دوجت اهنأ عقاولا امديب

 كلملا لاغشنا رظنلا تفليو» :هيقفاب اهنع لاق يتلا شوقنلا كلذ يف امب «ةماهلاو

 .5”0ص - يريمحلا تاوشن ةديصق . ةعماجلا ةريسلا )١(
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 ًامدختسم هقملإ ىلإ روذنلا ميدقتب 5١١( - 5048 ماج) شوقنلا نم ددع يف هسفن

 ١5[ ص] .«تلك وهو ريشبتو يرصو ًألمأك ةينيدلا تاحالطصالا فلتخم اهيف

 تاينقأ (بحرهُي نمأي بركاشن) كلملا ميدقت لجست ةعبرألا شوقنلا كلتف -

 نأ كلذ ىلإ ريشي اممو «ماوعأ ةعبرأ يف هقملإ هّلإلا دبعم ىلإ ةبَهْذُمو ةيبهذ
 دناسملا شوقنف (ماج )57١ شقنلا نم ماع دعب يتأي (ماج 5١١ مقر) شقنلا

 -777) يلاوح ةرتفلا يف هدهع ناكو .نيئس عبرأ مكح هنأ كاردإ حيتت ةعبرألا

 (.م.ق 886 )/88  وه كلذل قفاوملا حيحصلا نمزلاو (يئبسلا ميوقتلل 5

 ..م.ق عساتلا نرقلا نم لوألا عبرلا يف

 قطانملاو لايقألاو ءاوذألا نع ةماهلا فراعملا تاذ هدهع دناسم نمو

 دهعلا كلذ يف ةيبرحلا ريغ ةماعلاو ةماهلا تامولعملا نم كلذ ريغو ةعارزلاو
 :رصعلاو

 : ناميغ يذ نب مزأي نامود ليَقلا دنسُم

 يذ نب مزأي نامود» نأ لجسيو (يلاهك 55 مقر) دنسملا شقنلا وهو

 لئابق لايقأ (رضحي) و (ناحرذ) نيرصقلا بابرأ  ناميغ يذ ينب نم  ناميغ

 .(مسأن) ساؤنو (متروام) هرو امو «ءنكي يذ (ومهوعبرأ) مهعابرأو ناميغ

 هيقسملا مهلوقح نمو مهل ةعباتلا ضايقلا عرازم نم (مرشع) رشعلا هقملإ اوينقه
 بأ نب /لإ ددو /فيرخب) ضايقلا مسوم يف . مهلاومأ لكو مهتيدوأ نمو

 مسوملا اذه ءاهتناو ءيجمل هقملل ًادمحو .(نعبار /ليلخ /ربك نب /برك
 ةوظحب ناميغ يذ نب مزأي نامود رمغ هنأل هقملل ًادمحو .. .ةكربلاو ريخلاب

 بضحَي حْرَش لإ نب نادير يذو أبس كلم بحرهُي نمأي بركاشن ومهارم ىضرو
 تاو يذو أبس يكلم نيب لزايو

 :ةكحلا ندقنلا كلذ نم تيتو

 تبقاعت دقف ؛ءاوذألا لايقألا رابك نم ناك ناميغ يذ نب مزأي نامود نأ أ

 ىلإ - نييبتلا فلس امك  ةقباسلا دوهعلا نم ناميغ يذ ينب يف ناميغ ءاوذأ ةبترم

 ناميغ لئابق هعبتتو رضحي رصقو ''”ناحرذ رصق ةداس نم وهف اذه مزأي نامود
 - مسأن»و (هروام - متروم» و (نكي يذ) مهعابرأو (ءاعنص يقرش بونج)

 .يلاهك 7؟ مقر شقنلا  نميلا خيرات يف )١(

 لامش ملك ٠١ وحن دعب ىلع نايقأ مابشو ءاعنص نيب مويلا ةفورعم ناحرذ) ينايرألا رهطم لاق (؟)
 . (ءاعنص ىبرغ
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 بحاصو (!/44 و 59١ ماج) نيرخآ نيشقن يف روكذم مزأي نامودو .«ساؤن

 نأ هلإلا نم نيشقنلا ابحاص بلطيو .(نامود) نم نيلوُملا ةالولا نم لوألا
 كالمألا ءاوذألا نم ناك هنأ ىلإ ريشي امم «نامود امهديس اضرو ةوظح امهحنمي

 ْنَم هنأل هلإلا هرودب مزأي نامود دمح دقو .(نئبسأ) لا «كولملا ةنماثم «ةينامثلا

 .(بحرهُي نمأي بركاشن) كلملا ةوظحب هيلع
 رشع هتماعزل ةعباتلا قطانملاو لئابقلا مساب نامود ميدقت شقنلا لجس دقو - ب

 يف مهتيدوأو مهضرأو هيقسملا لوقحلاو ضايقلا عرازم نم ةيعارزلا ليصاحملا ةميق
 دبعملا ىلإ ىّدّؤُت ةينيد ةضيرف ناك (رشعلا) نأ ىلع كلذ لديو . ةنسلا كلت مسوم ةياهن

 .ديلت يئبس ينامي ماظن ةيعارزلا ليصاحملا ىلع (رشُعلا) ماظن نأو .ًايونس

 :نالوخو حاورص يذ دأزي رمع دنسم

 مساب (يلاهك ١7 مقر) دنسملا شقنلا (بحرمي نمأي بركاشن) دهع دناسم نمو
 /حاورص /لاوقأ /نيراسو /بابح يذ /ونب /ةعيبرو /رمش /هينباو /دزي /رمع)
 : يريمحلا ناوشن لاق . (كولملا ةنماثم) ةينامثلا كالمألا ءاوذألا نم اذه رمعو .(نالوخو

 حاورص وذو ٍنَدَج وذو رَخَس وذمثليلخ وذو نابلعث وذ

 رفْرَح وذ وأ لبق ةراقموذوأ

 ىلاخلا انرهد ىف انكالمأ كالوأ مهنماث حاورص وذو راقم وذو

 لاةياب انيشيعارتا كونتح انهنتت

 ريمح نب ددس نب ديز نب كلام نب ثراحلا نبأ حاورص وذو» :ناوشن لاق

 همز ةةعيترت ارضي هثاببأ وماتحاو نيف لك نف ناكر ”""«عضألا اسوي نفصألا

 : ةفيدجلا ةيبرعلا فورحلاب هصن ىلي ام دتسملا هشقن يف ءاجن يذلا (دزي /رمع) مهلئاوأ

 /لاوقأ /نيرأسو /ببحذ /ونب /ةعيبرو /رّمش بأ /هينبو /دزي /رمعا

 كلم بحرهُي نمأي بركاشن /تتقم /ننيهو /ملضخ /نالوخو /حورص /نبعش
 /وينقه /نادير يذو أبس يكلم نيب لزايو بضحَي حْرَش لإ نب /نادير يذو أبس
 /ببحذ /رمع /هدبع /وهتفش /نجح /نبهذذ /نملص /ماوأ لعب نوهث /هقملإ
 /مأنه /مركذأ /مدلوأ /ببحذ /رمع /وهدبع /هقملإ /نرمخي /ومنعمك

 تيئفاملك موق تاتويب تناك

 ١16. "ص - يريمحلا ناوشن ةديصق .ةعماجلا ةريسلا ()
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 /هدبع /هقملإ /رمخك /ءارو /مبهذذ /ملص /مركذ /مملغ /لكل /نينقهيف

 /ببحذ /رمع /يفوهك /ءار /تعبرو /رمش بأ /وهنب /ببحذ /رمع
 . /تعبرو /رمش بأ /هينبل /وهتفش /تينقه /هقملإ /ومهأرمل

 /مدلوأ /ببحذ /رمع /وهدبع /رمخ /ماوأ لعب نوهث /هقملإ /ءازولو
 يذو أبس كلم بحرهُي نمأي بركاشن /ومهارم /وضرو /ىظحو /مأنه /مركذأ

 .2.. /نادير يذو أبس يكلم نيب لزايو بضحتي حْوَش لإ نب /نادير

 : ةثيدحلا ةيبرعلاب شقنلا اذه ىوتحمو ىنعمو

 لئابق لايقأ /نيراسو بابح يذ ينب ةعيبرو رمش بأ هانبإو دأزي رمع)
 يذو أبس كلم بحرهُي نمأي بركاشن ةداق «نانيهو ملضخ نالوخو حاورص
 هقملإ هلإلا اونقأ .نادير يذو أبس يكلم نيب لزايو بُضحَي حْرَش لإ نب نادير
 هقزر املك ابهذ املص مدقي ناب بابح يذ رمع هرذن يذلا رذنلل ءافو ابهذ املص

 ًادالوأ بابح يذ رمع حنم يف هقملإ هّلإلا رمتسي يكلو . .ًاروكذ ًادالوأ هلإلا

 يذو أبس كلم بحرهُي نمأي بركاشن هرمآ اضرو ةوظح هحنميو «نيحلاص ًاروكذ
 .«نادير يذو أبس يكلم نيب لزايو بضحي حْرَش لإ نب نادير

 ا ا ل
 | 01/1/01 زالدا لاب هاند كد
 ااا 101177151: لا 1مل
 1 زر درهما ااا
 | 1 ا ]01 ]ادا )- هال زد: ابرز |
 | هايل ابل لح
 ادلة مهام | رما] :»ا)إ 2اططدطجلل ابل ]11/120
6//1| 
 1/117 ما 1 هجبدأ]/ارعابززالا ةئقإ وطمس

 0 ا
 اردد( بج زاماه

 نالوخو حاورص ليق بابح يذ دأزي رمع دنسم
 نميلا خيرات يف /717 مقر شقنلا  (نادير يذو أبس كلم بحرهُي نمأي بركاشن) دئاق
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 يف ركذ نيرخآلا هئانبأو نيذه هينبا غم ديزي رمعل» :ينايرألا رهطم لاقو
 كلملا وه شقنلا اذه لجسمو (” مقر سنامكير يرخف) شقنلا وهو رخآ شقن

 .2'!«ةيمهألا نم هترسأو ليقلا ديل ناك ام ىلإ ريقي وهو هسفن (نركانشت)

 . رصعلا كلذ يف (نئبسأ) لا كولملا ةنماثم نم مهنأل كلذو :لوقأو

 : مهن نب منغي تثع بر دنسم

 ا /متخي تدع توا مساب (يلاهيك رب دتمملا نفح رخو

 - ءيجم حاجن) ةبسانمب ًابهذ ملص هقملإ هلإلا ىنقأ دل لجسيو «نمهنو /دأزتو

 تيب هتيب ىلإ اهلوصوو (فارج تنب ليإ يحت) هتأرما عم هلمش ّملو  فافز
 نمأي بركاشن مهرمآ ىضرو ةوظحو) ةمعنلا هقملإ هّلإلا هحنمي يكلو .(دأزت
 .“"7خلا . .(نادير يذو أبس كلم بحرهُي

 (مهن) ةليبق يهو (نمهن ينب) نم هنأ شقنلا يف (منغي تثع بر) ركذ دقو

 (مهن) نأ ىلع شقنلا لديو .ءاعنص يقرش لامش عقت يتلاو مويلا ىتح ةفورعملا

 . ليكب لئابق نم ىهو .ةنس فالآ ةثالث ىلإ اهدوجو دوعي ةقيرع ةيئبس ةينامي ةليبق

 : ليكب لايقأ دمحأو دعس دناسم

 مساب ةيدنسم شوقن ةثالث (بحرهُي نمأي بركاشن) دهع دئاسم نمو

 /تمعنذو /مليحمو راد ا /دازأ قولا /هيخأو /دعسأ /ماوأ /دعسأال

 /نامهسو /تدير يذ /نعبر /ليكب /نهبعش /لاوقأ //مسر يذو /معضومو

 :يهو (2. .نادير يذو أبس كلم بحرهُي نمأي بركاشن ةداق رابك

 لكل ملال هع ادعم يلح ليتر الا ”6 مقر) دنسملا شقنلا أ

 - (نثدس /ليلخ ربك نب بركبأ نب لإ ددو 500 0 سل /نأثدب

 وى (اثدلا) مساومب يقاسلاو رقعلا تالالغ نم هلإلل هارشع يذلا رشعلا لباقم 7

 ليلخ ربك نب بركبأ نب لإ ددو /فرخب» ةنسلا كلت يف (بارصلا) و (ضايقلا)
 تالصاح ىلع قحتسملا رشعلا ديدحتب ماق يذلا ودبي اميف وهو «سداسلا

 .: ةتيحلا كللت

 يف يعمي نآ) نكقنلا اذه يف هّلإلا نم ليكب لايقأ دمع ا ع انهو

 .155ص - ىنايرألا رهطم  تاقيلعتو ةيدئسم شوقن )١(

 .يلاهك 54 مقر شقنلا - نميلا خيرات يف (؟)
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 «نامهبسو /ةدير يذ عبر /ل يكب مهبعش ضرأ) عيمج يف ةرفاولا لالغلا امهحنم

 نب نادير يذو أبس كلم بحرهُي نمأي بركاشن مهرمأ ىضرو ةوظحب» مهرمغيو
 .24. .نادير يذو أبس يكلم نيب لزايو بضحي حْرَش لإ

 مسقلل لقنلا ةروص يلاتلا شقنلا وهو (يلاهك ”5 مقر) 5 شقهنلا - ب

 :دنسملا فورحب هتم لوألا

 100 لاما عال وع ا اا عرقا" س
 | 11 ككل اعلاا1 0 1ال
 0 لا ل للا نضل نيا الا
 | ه1 الاانا
 1 ل ل ل للا

 امهو «ليكب لايقأ /دازأ دمحأ هيخأو /ماوأ دعسا دنسم

 -برأم /سيقلب مرحم  .«نادير يذو أبس كلم بحرهُي نمأي بركاشن ةداق» رابك نم

 دمحأ هيخأو /دعسأ ماوأ دعس» : ةثيدحلا ةيبرعلا فورحلاب شقنلا قوطنمو

 /ييوتقم /ةدير يذ /عبر /ليكب /بعش /لاوقأ /مليحمو /نرأس ينب /دازأ

 نيب لزايو بضحتي حرش لإ نب /نادير:ئذو ًايس.كلم تخرقي نمأي تركاشت
 /نبهذذ /نملص /ماوأ لعب نوهث هقملإ /ىنقه /نادير يذو أبس يكلم

 /فرخب /نبرصبو /نأثدب /ومهرمخ /ىقسو /تعد /نم /وهرشعذ
 .«نعبس /مرفزح نب برك عبت نب بركدعم

 دازأ دمحأ هيخأو دعسأ ماوأ دعس» :ةثيدحلا ةيبرعلاب ىوتحملاو ىنعملاو

 نمأي بركاشن ةداق «تدير يذ عبر ليكب لئابق لايقأ «لياحمو نيرأس يذ ينب
 يذو أبس يكلم نيب لزايو بضحَي حْرَش لإ نب نادير يذو أبس كلم بحرهُي
 يمسوم يف يقاسلاو رقعلا تالغ رشع وهو ابهذ ملص هقملإ هلإلا ىنقأ «نادير

 اميف وهو «.عباسلا رفزح نب برك عبت نب بركدعم فرخب .بارصلاو اثدلا
 ةنماثم ءاوذألا كالمألا نم رفزح ونب ناكو ء«رشُعلا ديدحتب ماق يذلا ودبي
 :يريمحلا ناوشن لاق .(نئبسأ) لا كولملا

 يحامٍنالكئَعاذاحمدقلو رْفْزَح وذ وأ لبق ٍراقّموذوأ

 ينب /رمشبأ /هنباو /بركبأ» مساب (يلاهك 77 مقر) دنسملا شقنلا - ج

 نرأس ينب /دازأ دمحأ هيخأو /دعسأ ماوأ دعس /ييوتقم /يليكبلا ناوشر
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 «"نمهسو ةدير يذ عبر ليكب لايقأ ممسر يذو ممعضومو تمعنذو مليحمو
 ءافش ةبسانمب - نييبهذ نييروث  (مبهذذ /نروث /ىنث) ميدقت شقنلا لجسي

 .(ليكب /ضرأب /ودمح) ةنيدمب هب ملأ يذلا ضرملا نم (ناوشر نب رمشبأ)
 دعس ومهيارم ىضرو ةوظح) هقملإ هلإلا نم رمشبأ هنباو بركبأ لأسيو

 رهطم لاق شقنلا اذه ىلإ ًادانتساو (ليكب مهبعش اضرو /ناراس ينب دمحأو ماوأ

 عاستا نم كلذ رهظي ناريبك ناليق نايليكبلا دازأ دمحأو مادأ دعس) :ينايرألا

 هيف ناهبشتي شقن لالخ نم كلذ رهظي امك ءامهعبتت يتلا قطانملا ددعتو

 دمحأو ماوأ دعس) ةداق نم هباحصأ نأل (يلاهك 77 مقر) شقنلا وهو  (كولملاب

 /ودمح ةئيدم) شقنلا ركذ دقو .امهاضرو امهتوظح هلإلا نم نالأسيو (دازأ

 .ةدير نم برقلاب ةفورعملا (ةدمح) يهو (ليكب ضرأب

 : ليكب لايقأ عفي همس هيخأو دعسأ دنسم

 ماق ءارطس 1 نم نوكتي ليوط دنسم شقن ىلع برأم يف روثعلا متو
 /هيخأو /دزي دعسأ» :مساب وهو (ينايرأ )١ مقرب ينايرألا رهطم هرشنو هخسنب
 نبعش لاوقأ /منيقأ ريبك ونب /ركسي دعسو /فعي /دسأ /هينبو /دمحي عفي همس

 يذو أبس كلم بحرهُي نمأي بركاشن /تتقم /مابش نرجهذ نعبر /ليكب
 شقنلا لجسيو ؛«نادير يذو أبس يكلم نيب لزايو بضحَي حْرُش لإ نب نادير
 نم ةرفاولا تالغلا نم هب مهرمغ امل ًادمح ًابهذ ًاملص هقملإ هّلإلا اونقأ مهنأ
 نب برك همس /فرخب) بارصلاو اثدلاو ضايقلاب لسعلاو يحاضلاو يقاسلا

 . "يلا . .(سماخلا مخضف نب بركبأ

 دمحأو ماوأ دعس) اهباحصأ نأ ةقب ةقباسلا ةثالثلا دناسملا يف فلس دقو

 دنسملا اذه باحصأ امنيب . نمهسو ةدير يذ عبر ليكب لئابق لايقأ (دازأ

 ليكب عبر يأ - (نايقأ مابش) مابش عبر ليكب لئابق لايقأ (عفي همسو دزي دعسأ)
 ىلإ مسقنت : تناك ليكب ةليبق نأ كلذ نم ودبيو ءمابش ةنيدم مهزكرم نيذلا

 ا .دشاح ةليبق تناك كلذكو عابرأ ةضرأ

 نب ةلسوأ نب فالس نب ديز نب كلام نب نادمه نب فون نب ناربج نب مشج

 نب بجشي نب ربكألا أبس نب نالهك نب ديز نب كلام نب رايخلا نب ةعيبر

 '”ناطحق نب برعي

 )١( 787ص - ىنايرألا رهطم  تاقيلعتو ةيدنسم شوقن _ 09 ,.
 ) 0الإكليل  5ص - ىنادمهلا نسحلا ج١٠١.
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 : ةيبرحلا . . بركاشن دهع دناسم

 يرتب هماك' (ةاذير ذو ايم قلم بكرت نمأي تركافت) دي ههنف كنا
 يتلاوب هتنكولمي لبقث مل نعلانةل ةقواعملا لئابتلاو.قطاقملا يح ةيركسم تول
 نادير رصقلا يف قدصهي رساي ينب نم كلملل ةيلاوم اهضعب وأ اهلك تناك امبر

 : تومرضح ىلإ ةلمح أبن
 شقنلا وهو  (ياشن نب منغي دمحأ) دئاقلا مساب دنسم شقن لجس دقف

 بحرهي نمأي بركاشن كلملا اهنش ةلمح ربخ  سيقلب مرحم نم ماج 5١7 مقر

 ةيرحللا ةلمحلا كلت نم منغي دمحأ دئاقلا ةدوع شقنلا ركذيو «تومرضح .ىلإ

 . ''”نيلجر اهلالخ ََتَقو تومرضح ضرأب شيجلاو لايقألا اهيف قفار يتلا
 يذ ينب /دازأ تثع بركو /لسرأ لربا» مساب دنسم شقن ركذ دقف كلذكو

 ؟”١ مقر شقنلا وهو  «نادير يذو أبس كلم بحرهُي نمأي بركاشن ةداق /رَحَس

 دحأ لتقب رحس يذ دازأ تثع برك ناعأ» هنأل هقملإ هّلإلل دمحلا  يلاهك

 أبس كلم بحرهُي نمأي بركاشن ومهارم عياشو كراش امدنع هسرف ذخأو ناسرفلا
 .'"' ”«تومرضح رصم ىلع هتلمح يف نادير يذو

 همكح لمشو «ةلمحلا كلت هسفنب داق بركاشن كلملا نأ كلذ نم نيبتيو

 ناكو «برأم ةمصاعلا ىلإ داع مث .ميدقلا عساولا اهلولدمب تومرضح رصم
 .ًابلاغ هدهع لئاوأ يف كلذ

 ريسع ىلإ ةلمحلا دنسم
 هينبو مردي مدي هينحأو فذأي 1 ا ا ل ل

 لايقأ «نامير رصقلا ةداس ( ميخس 3 « نأزي ميخسو دعسأ بركبأو دازأ تئعمح

 أبس كلم بحرهُي نمأي بركاشن ةداق اق ا

 .179ص - هيقفاب دمحم .د  ميدقلا نميلا خيرات )١(

 .يلاهك ؟١ مقر شقنلا  نميلا خيرات يف 0

 لزايو بضحي حْرَش ِلإ) دهع لايقأ نم ناك شقنلا اذه يف روكذملا (ميخس نب مردي مدي)
 لايقألا نم ميخس ونب ناكو .دهعلا كلذ نم (يلاهك 18) مقر دنسملا شقنلا يف امك (نيب
 :ينايرألا رهطم لاقو .ءاعنص يقرش لامش (شيشح ينب) ةقطنم يف مهتلايق رقمو «نيمهمملا

 يذ) نصحل ميدقلا مسالا وه (نامير) رصقلاو (ميخس ينب) وه شيشح ينبل ميدقلا مسالا»
 .«ميخس ينب لايقألا ءالؤه رصق هيلع ناكو (رمرم
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 شقنلا وهو  «نادير يذو أبس يكلم نيب لزايو بُضحَي حْرَش لإ نب نادير يذو
 هل ًادمح (ًابهذ ًاملص) هقملإ هّلإلا اونقه مهنأ - سيقلب مرحم نم ماج 515 مقر
 اهولمأ يتلا لامآلا لك ميخس ينب دعسأ بركبأو دازأ تثعمح) هيدبعل ىفوأ هنأل

 : كلذو هنم

 «مددج نالوخ رئاشعو بعشأ» ىلإ نيليقلا بركاشن كلملا هجو امنيح أ

  نميلا يلاعأ ةارس نم ايهلي امو ةدعص ةقطنمب ةعاضق نالوخ ةليبق مهو -

 ًاراثم ناك يذلا عازنلا اًضفو (ةدادج) مددج نالوخ رئاشعو لئابقب ناليقلا عمتجاف
 اولسرأو «بركاشن كلملا اهب رمأ يتلا تانامضلاو نئاهرلا ذخأو حالصإلا متو

 كلنملا ىلإ :فللذ لكي اوذاغا وأ .؟١/ءاعتص ةنيدهب تركاشت كلملا ىلإ كلذب
 كلت: ىف: ناك تركاشت كلملا أ كلذ نم نقي ؟”«ءاعتض ةنيدمي بركاشت
 ْ . ءاعنص ةئيدمب نادمغ رصق يف ةرتفلا

 (دعسأ بركبأو دازأ تثعمج) ناليقلا لسرأ كلذ ءانثأ ىفو ب

 نالرخ ىندراب ( حرا ةتيدس ىلإ مهعفاوف قريت ةليبب نإ: نيعتلط
 سفن يف مهنكلو .ةعاطلا يف تلخد دق (تاود) لئابق تناك نإ ةفرعمل

 ناليقلا كرحف «برحلل اودعتسا (ةاود) ىلإ مهتعيلط هيف اولسرأ يذلا مويلا

 نيلتاقملا نم ةئامثالثو «مهناسرفو مهشيج (دعسأ بركبأو دازأ تثعمح)

 لاجر نم ةفئاطو ؛كلملا لاجر ةصاخ نمو مسري ةليبق نم ءادشألا

 نعديأو /سأبأ» رئاشعو (ةاود) رئاشع ىلع اوراغأو اوحبصف «نالوخ
 تلدجو /ىنلهاو /لهاكو /دماغو /ةنلدحو /مكحو /(عاديألا)

 /ماوأو /ذطرجحو /(مارح) ممرحو /(سبنس) مسبسو /(ةليدج)

 نحدنتو بلخو رأب يذ ةيدوأ لفاسأب مهوبراح) دقو .«ترح نب نتحضرو
 مهديس تضرأ يتلا مئانغلاو ىرسألاو ةمالسلاو رفظلاب اوداعو . .(ةحدنت)

 .(515 ماج /هأ) .؛مهتضرأو بركاشن' كلملا

 ىلإ نميلا يلاعأ ةارس نم اهيلإ امو ريسع قطانم ىلإ ةلمحلا كلت تناكو
 ريسع قطانمب تناك شقنلا يف ةروكذملا قطانملاو لئابقلا نأل زاجحلا موخت

 : اهنم شقنلا ركذ دقف «نميلا يلاعأ ىهتنم ىلإ شرجو
 (اهزاوحأو شرج) نع همالك يف ينادمهلا مهركذ دقو :(عديألا) ناعديأ -

 )١( دمحم - ميدقلا نميلا خيرات بافقيه  ص١5١.

 ."09ص  ينايرألا رهطم  تاقيلعتو ةيدنسم شوقن (؟)
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 ءريسع ناطوأ «عاديألاف ةشرجعف ..ةللحلاو اهبأو ةرادلاو ..» :لاق ثيح

 . ؟١”(دوط ضرأ هذه نمشسلو

 (نازيج) نازاج ةقطنمب ةقيرع ةينامي ةليبق يهو (مكح) ةليبق شقنلا ركذو -
 ةسمخ ةريسم يأ]  مايأ ةسمخ يهو مكَح دلب» :ينادمهلا لاق . .اهرواج امو

 (هيل) يداوو . .(ةيادعلا) لثم  نايدوو  ةريثك ىرق مكح دلببو هدم ماجأ

 1 و (نازاج) 8 (دمض) ق6 .(بلخ) يداوو

 (نارهزو دماغ ةارس) ةقطنم نكست ةريبك ةينامي ةليبق يهو (دماغ) شقنلا ركذو -

 يذ) رأب يذ ةيدوأ اهنأب برحلا اهيف تراد يتلا نكامألا شقنلا ركذ مث

 (بلخ) يداوو (ءافيف ةقطنمب عقيف :رئبلا يذ) امأف .ةحدنتو بلخو (رئبلا

 :ةحدنت» :ىنادمهلا لاقف (نحدنت) ةحدنت يداو امأ . مويلا ىتح همساب فورعم

 ؟""«دزألا نم ةماس ونب هنكاسو «رابأو بانملا هيفو . شرج ةيدوأ نم نيعلا يه
 افورعم لازي ال داو ةحدنت» :(نارهزو دماغ ةارس) هباتك ىف رساجلا دمح لاقو

 ةحدنت بصيو .طيشم سيمخو ةشيب نيب قيرطلا يف عقي «مسالا اذهب ةيرق هيفو
 ا

 قطانم نم تناك ةشيبو شرجو نازيجو ريسع قطانم نأ كلذ نم نيبتيو
 .ةعبابتلا أبس كولم ناطلس اهلمشي ناكو ءروصعلا مدقأ ذنم (أبس) نميلا ةلود

 . .م.ق عساتلا نرقلاب (بحرهُي نمأي بركاشن) مهنمو

 : (براغملا) برغملا ةهج ىلإ ةلمحلا دنسم

 وهو ثحبملا اذه ةيادب يف هانركذ يذلا]  ناعه دئاقلا شقن لجس دقو

 ًأذيفنت «نبرغم» ىلإ ةيركسع ةلمح نم رصنلاب هتدوع  [يلاهك ٠١ مقر شقنلا
 مئانغلاو ىرسألاب ةلمحلا نم داع دقو (بحرهُي نمأي بركاشن) كلملا هديس رمأل
 .«نرهسأو /مسرو /نشبحأ» مه يذلا ودعلا نم

 ركذ دقف ءرمحألا رحبلل يبرغلا لحاسلاو زاجحلا برغ ىلإ ةلمحلا تناكو

 .زاجحلا يف لبج مسا (سرلا) كانه» :ينايرألا رهطم لاقو (مسر) شقنلا

 يف نيونئتلا لثم مييمتلل يهف ميملا امأ (سر) الإ يه ام شقنلا يف ةملكلاو

 . «ةيبرعلا

 .75094 - ؟0!/ص - ىنادمهلا نسحلا  برعلا ةريزج ةفص ()

 .5"”"ص ب رساجلا دمح د نارهزو دماغ ةأرس يف 20
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 : بركاشن دهع يف (سيقلب ةكلملا ةرسأ) رحس يذ ينب دنسم

 /لسرأ لرب» مساب (يلاهك 5١ مقر) دنسملا شقنلا ةماهلا دناسملا نمو

 ييوتفم /ر حس يذ ينب /برك همس هنئباو /رَحَس يذ ينب /دازأ تثع بركو

 نيب لزايو بضحي حْرَش لإ نب /ناذيو ىذو ام كلف تعيريت نما ركام

 .2(نادير يذو أبس يكلم

 ةكلملا نأب يريمحلا ناوشنو ليلكإلا يف ينادمهلا هركذ ام نييبت فلس دقو

 نب /[حْرَش لإ ] حرش دادهلا تنب /سيقللا: : يهو ( رخس يذ ينب نم سيقلب

 نيا. اديزا ني كلام نيرا تراحلا نبا رس يد لبر نب /ليبحرش
 ةدس ىلإ :شيفلب تمكخ دقو: نيل ل 00

 ..مم.4

 0 ا

 ٠  19003مااا رام داماس 1 املا ةكتأ 8 |
 | 0 امرا م 11

 0 ل ا ل
 | 5 طل ارا طا مرار ماه اجلا طال نول امامك
 | ادار رالا هالردإ هدا از ابهر اعز |( | وأزهار |! ةالعأ 1
 |رااتم) 15 رزررهابطإ اد زعم رع[ 7 مرن ال يردها انجل
 الط دمعك مزز ءلكأ|| زعاجل زب

 هالو ما ]راما را زال
 اين ير ا ل ا ل ل

 04 0 ل ا
 -برأم /سيقلب مرحم  ٌرَحَّس يذ ينب /تثع بركو /لسرآ لرب) دنسم 0

 )9477  1٠١ سيقلب ةكلملا ةفيلخ (قدصهي رساي) كلملا دهع يف مث
 نب دمحهُي رمش) يرصاعم (نيب لزايو بضحتي حْرَش ِلِإ) نيكلملا دهعو (.م.ق

 ةنماثمو ءاوذألا لايقألا نم ناك (.م.ق 46٠ 91 ١)ةرتفلا يف (قدصهي رساي

 د م8 نع نئادحلا نسحلا ب ليلكألا(١)
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 يذ ينب /تثع بركو /(ملرب) لرب /هينبو /رَحّس يذ نب قدصأ رمأبأ» :كولملا
 بضحَي حْرَش لإ) دهع نم (ماج 00! مقر) دنسملا شقنلا يف امك  ؛رَحَس

 .دهعلا كلذ ءاوذأ نم (رَحّس يذ نب قدصأ رمأبأ) ناك ثيح ''”(نيب لزايو

 /لسرأ لرب» يف ةيئاوذألا ةبترم تحبصأ (بحرهُي نمأي بركاشن) دهع يف مث
 مقر) دنسملا شقنلا قطني امهمسابو «رحس يذ نب /قدصأ رمأبأ ينبا /تثع بركو

 :دنسملا فورحب هنم ماهلا مسقلا صن لقن فلاسلا وهو سيقلب مرحم نم (يلاهك ١

 : ةثيدحلا ةيبرعلا فورحلاب شقنلا قوطنمو
 /برك همس /وهينبو /رحسد /ينب /دأزأ /تثع بركو /لسرأ /ملر با

 /حرشلإ /نب /نديرذو /أبس /كلم /بحرهُي /نمأي /بركاشن /ىوتقم /نب
 /موأ لعب نوهث هقملإ /يينقه /نديرذو /ًابس /يكلم /نيب /لزايو /بضحي

 /وهدبع /هقملإ /نعشوهو /رمخ /تذب /مدمح /وهيتفشذ /نبهذذ /نملص
 /دينال / ريريبك ريس دعت كمون( كسر دارا تلف ترك
 /وهيلعب /نعهو /نأبل /نب /وهل /خرصهو /مقشن /نرجه /يدع /نتأه

 لعب نوهث هقملإ /رمخك /أرو /وهنسب /برقذ /مدسإ /رشع /تنمث /وهمعبو
 /نترجفب /نأبل /توه /جره /رحسذ /دأزأ /تثع برك /وهدبع /موأ
 /دأزأ /تثع برك /وهدبع /موأ لعب نوهث /هقملإ /رمخ /تذب /مدمحو

 . /وهسرف /ذخأو /مسا /جره /رحسذ

 /نديرذو /أبس /كلم /بحرهي /نمأي /بركأشن /ومهأرم /وعوش /نكب

 رمخ /موأ لعب /نوهث هقملإ /ًازولو /تومرضح /رصم /ىلعب /نعه /نكب
 .« /رحسذ /ونب /دأزأ /تثع بركو /لسرأ /ملرب /وهيدبع

 : ةثيدحلا ةيبرعلاب شقنلا ىوتحمو ىنعمو
 ةداق /بركهمس هنباو /رَحَّس يذ ينب دازأ تثع بركو لسرأ لرب»

 نيب لزايو بضحَي حْرَش لإ نب نادير يذو أبس كلم بحرهُي نمأي بركاشن
 هدبع ناعأ هنأل هل ًادمح ًابهذ ًاملص هقملإ هّلإلا اونقأ .نادير يذو أبس يكلم

 اقل ةفردط ناديي ناك نيانكلا ىيدفأالا لك لع رشش فذادازآ كفع ترك
 ةقطنمب دسألا لتق نم لتاقم 18 هعمو نكمت دسألا روهظب خراصلا هاتأ املف
 رَحَس يذ دازأ تثع برك هدبع ناعأ هنأل هقملإ هلإلل ًادمح كلذكو .(ةرجفلا)

 كلم بحرهُي نمأي بركاشن مهرمآ اوكراش نيح هسرف ذخأو داعم ناسنإ لتق يف

 .179ص  هيقفاب دمحم - ميدقلا نميلا خيزات 000
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 نوع يف هقملإ رمتسي يكلو .تومرضح رصم ىلع هتلمح يف نادير يذو أبس

 ١.( .رَحَس يذ ونب دازأ تثع بركو لسرأ لرب هيدبع

 دقو «فوجلا ةقطنمب ةيسيئرلا ةنيدملا تناك (شقنلا يف ةروكذملا) قشن ةنيدمو

 ناكو ننميلا ضرأ نم فوجلا يداو نكست ءىيط ةليبق تناك" : هنأ نودلخ نبا ركذ

 ةليبق لاقتنا ببسا عاسلا تاكو «دوتسألا يعو عاينسلا ربك يآ 1 ةعسم ئاولا

 لرب شقن دكؤيو .“ يدلل ريك ينالح , يسلسو اجأ ىلع ىلإ وحلا سد ل

 . نامزلا كلذ يف فوجلا يداوب دوسألا دوجو ةحص رس يذ ينب تثع بركو لسرأ

 : بحرهُي نمأي بركاشن دهع ءاهتنا

 لإ نب نادير يذو أبس كلم بحرهُي نمأي بركاشن) دهع ىهتنا ًاريخأو

 هنباو عرسأ سمش دعس) مسا دنسملا شوقن تلمحو (نيب لزايو بضحَي حْرَش

 يذو أبس كلم بّضحَي حْرَش لإ يئبا نادير يذو أبس يكلم دمحهُي دئرم

 لالخ نم  مكحلا نع هولزع بركاشنل نيضراعملا نأ ىلإ ريشي امم .(نادير

 سمش دعس كيلمتب اوماقو ابلاغ ةينامثلا كالمألاو نينامثلا لاوقألا سلجم

 . بحرهُي نمأي بركاشن دهع ىهتنا كلذبو «عرسأ

 ًاسداس

 دمحهُي دثرم هنباو عرسأ سمش دعس

 نادير يذو أبس كلم بضحت حْرَش لإ ينبإ نادير يذو أبس اكلم

 (.م.ق 46-887 /يئتبس لالا/ 00

 ٍلِإ ينبا نادير يذو ابس يكلم دمحهُُي دثرم هئباو عرسأ سمش دعس) مساب

 مرحم يف اهيلع روثعلا مت دناسم ةعبس قطنت (نادير يذو أبس كلم بْضحَي حْرَش

 .أبس ةمصاع برأم ةنيدمب سيقلب

 حْرَش ِلإ) كلملل ًايقيقح أنبإ ودبي اميف - سيل (عرسأ سمش دعس) نإ

 ةليبق اليق /ترج ىنبا /دمحمي دئرم هنباو عرسأ سمش دعس) نأ ْذإ (تضحت

 نم ملص عيدقتا هيف الدعس (054 ماج) دئنسم شقن يف امك - (رهمسو يرمذ

 أبس كلم بُضحَي حْرَش لإ هّجو هنألا هقملإ هلإلل ًادمح هقملإ دبعم ىلإ بهذلا

 عرسأ سمش دعسأ ٍبْضحَي حْرَش لإ كلملا (لكوتسو لكوه) امدنع نادير يذو

 )١( حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا - ص5؟١.
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 هئاو نممتش دعس كمقعي كلذلو .ماوأ لعب هقملإ هّلإلا ىدل ترج ينب دئرم هنباو
 هيدبعو نادير يذو أبس كلم حْرَش ِلِإ هدبع ىفوأ هنأل هقملإ هلإلا ترج ينب دئرم
 رهطم ىريو ''”(نلكوه) لكوهلا هذه صخي اميف ترج ينب دئرمو سمش دعس
 لوقيو «نيليقلل يسايسلا ينبتلا» نم عون وه (نلكوه) لمعلا كلذ نأ ينايرألا
 ةباين (لكوتس لكوه) لمعلا اذهب ماق يذلا وه كلملا بضحَي حّْرَش لإ نإ :هيقفاب
 ةناتم ىلع ةيوق ةلالد لدي يذلا رمألا .امهلجأ نم وأ دئرم هنباو سمش دعس نع
 يل يقول ىلإ امهلوصو - ودبي اميف  اهيلع بترت يتلا ةقالعلا يهو نيفرطلا نيب ةقالعلا

 3 ا
 1 قيال 2 00

 مساب  هقملإ دبعم - سيقلب مرعحم نم دنسم شقن ةروص

 (نادير يذو أبس كلم ش

 )١( مقر شقنلا ماج تربلأ - سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن 2 ,



 كاع أبس ةعبابتل ثلاثلا رصعلا ةراضحو كولم : نماثلا لصفلا 403
 0000 اال لل لل اعل

 راتو» كلملل نيرزاؤملاو لايقألا رابك نم (دثرم هنباو سمش دعس) ناك دقو

 يف ءاج امك «نادير يذو أبس كلم ٍبْضَحَي َحْرَش لإ نب , نادير يذو أبس كلم نمأهي

 دمحهيي دئرم هنباو عرسأ سمش دعس نيليقلل ١ او 1١1 ماج) نيدنسم نيشقن

 ةدم لطت ملا هنأ لئاوألا برعلا نوخرؤملا ركذ يذلا نمأهي راتو دهع يف ترج ينبا

 0 ا ع

 حْرَش لإ نب نمأهي راتو كلملا نأ ىلع شوقنلا لدتو 230 . برحلا ىلإ اوعادتو

 ينبتلاب هيوخأ ةرزاؤم مغر فيعض كلم . .7  ينايرألا رهطم راشأ امك - بُضحي

 نمأهي راتو دهع نأ» هيقفان راشأ امك هنأو (دمحهُي دثرم هنباو عرسأ سمش دعس

 . شرعلا نع هعلخب راتو دهع ىهتنا دقو .""”«اليوط مدي مل

 هنباو عرسأ سمش دعس) ركذ ىفتخا (بحرهي نمأي بركاش) دهع يف مث

 (757 ماج) شقن امهل نأ الإ مهّللا ؛هدهع يف شقن امهل سيلف (دمحهي دئرم

 هعسإ نأ رو 57 ليانلا قلع كففايدمأ وهو ةيمنست ةود انه كلم) هين ةثاركذب

 نب بحرهُي نمأي بركاشن) ةحازإ ىلإ تدأ ةضراعم اداق (دئرم هنباو عرسأ سمش

 . يئبسلا ميوقتلل 775 ةنس يلاوح امهكيلمتو (نيب لزايو بُضحَي حْرَش لإ

 دئاسم امهتركذو «نيتنس وحن (دئرم هنباو عرسأ سمش دعس) مكح دقو

 يذو أبس يكلم دمحهُي دئرم هنباو عرسأ سمش دعس» ظفلو ةغيصب امهدهع

 امهنأ وه ودبي اميف دوصقملاو «نادير يذو أبس كلم ٍبُضحَي حْرَش لإ ينبا نادير

 ابستنا كلذلو  هدهع يف - ينيد ءارجإب امهانبت دقف «ينبتلاب بّضحَي حْرَش لإ انبا

 ةسمخ ىلع (دمحهُي دئرم هنباو عرسأ سمش دعس) دهع نم روثعلا مت دقو .هيلإ

 شوقن) باتكب ماج 217١ - 557 شوقنلا يه ماج ةعومجم يف هيدنسم شوقن

 نيدلا فرش ةعومجم يف 745 مقر دنسملا شقنلاو «(سيقلب مرحم نم ةيئبس
 خيرات يف) باتكب يلاهك © مقر دنسملا شقنلاو «(يفاقثلا نميلا خيرات) باتكب

 هنباو عرسأ سمش دعس دض ةعساو ةضراعم عالدنا ىلع شوقنلا لدتو .(نميلا

 :امه نادنسم ناشقن اهلجس برح عالدنا ىلإ تدأ «دمحهُي دئرم

 : حنارذ نب لإ حرش ليقلا دنسم أ

 هنم لوألا مسقلل ,لقنلا ةروص يلاتلاو (يلاهك 6 مقر) ككسملا ندمعلا وهو

 :كئسمل ا فورحب

 .ة "ص - يريمحلا ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا )١(
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 (نادير يذو أبس كلم بضحي حرش لإ ينبا نادير يذو أبس يكلم دمحهُي دئرم هنباو

 : ةثيدحلا ةيبرعلا فورحلاب شقنلا قوطنمو
 /هقملإ /ىنقه /ىرمذ /نبعش /لوقأ /حئنرذ /نب /رأسأ /لإ حرش

 /ليخ /حنرذ /نب /لإ حرش /دمح /وهبذ /نبهذذ /نملص /موأ /لعب /نوهث
 /عرسأ /مسمش دعس /ومهيأرم /ييفوتس /تذب /موأ /لعب /هقملإ /مقمو
 /كلم /بضحي /حرشلإ /ينب /نديرذو /أبس /يكلم /دمحهي /مدثرم /وهنبو
 /ومهيأرم /وعوش /رصم /لكو /نديرذو /ًابس

 /لإ عدي /رصم /معب /نمدقتل /نمدر /صضرأ /يدع /وأبس-/تابسل
 .«اومهنوك /نيك /بعشأو /دسأو /رهعم /نب /لإ بهوو /تومرضح /كلم

 : ةثيدحلا ةيبرعلاب ىوتحملاو ىنعملاو
 ًابهذ ًاملص هقملإ هّلإلا ىنقأ ءيرمذ ةليبق لْيَق حنارذ نب راسأ لإ حرش)»

 دثرم هنباو عرسأ سمش دعس امهيرمآ ىفوأو ظفح هنأل هقملإ ةردقو ةوقل ًادمح
 لكو نادير يذو أبس كلم بضحَي حْرَش لإ ينبا نادير يذو أبس يكلم دمحمهُي
 كلم ليإ عدي عومج ىلع نامدر ضرأ ىلإ ةلمحلا يف امهيرمآ اوقفار نيذلا
 .(امهعم اوناك نيذلا لكو رهاعم نب لإ بهوو تومرضح

 ةديج ةلتقمبو ةمالسلاو رصنلاب ةلمحلا كلت نم مهتدوع شقنلا ركذي مث
 نب ليإ بهو دض ةلمحلا تناكو . .ليوط ءاعد شقنلا ةيقبو .موقلاب اهوقحلأ
 .نامدر ضرأب امهعم اوناك نيذلاو تومرضح ميعز ليإ عديو نامدر ميعز رهاعم
 ىلي ام ىلإ (ةيداوسلا) و (ةفيق) اهنمو أيلاح ءاضيبلا ةظفاحمب نامدر ضرأو

 1 آ .ًابيرقت هوبش تاهج نم ءاضيبلا
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 مش لا ص ي # ااا

 : لعبهيو ناشيف ىليق ناحرذو دثرم دئسم ب
 ..دثرم) مساب سيقلب مرحم نم (ماج 159 مقر) دنسملا شقنلا وهو

 يف لعبهيو ناشيف امهتليبقو امهكارتشا) ناركذيو (. . لعبهي ّيليق عوشأ ناحرذو

 هعم كرتشا ًابرح رهاعم نب ليإ بهو لعشأ امنيح كلذو .نامدر ضرأب برحلا

 ىلوت دقو .نورخآ قلخو ميحضمو نامدرو نابتقو تومرضحو نالوخ وذ اهيف

 حْرَش لإ ينبا نادير يذو أبس اكلم دمحهُي دئرم هنباو عرسأ سمش دعس ناكلملا

 نالعو ةنيدم ءاحنأ يف ايقتلاو ًاعم برحلا ةدايق نادير يذو أبس كلم بُضحَي

 نالوخ يذو رهاعم نب ليإ بهوو نابتق كلام مظنبو تومرضح كلام ىلإ عديب

 (نئبسأ) ًابسألا نيكلملا عم ناكو .مهعم ناك نم لكو ميحضمو حبصه يذو

 - دئرمو سمش دعس  نيكلملل رصنلا - هقملإ  هلإلا ققحف ءأبس شيجو لايقألاو

 .امهعم ناك نم لكو رهاعم نب ليإ بهوو تومرضح كلام عومج لك ىلع
 دنجو ةداقو ناحرذ ناعأ هنأل هقملإ هللا (ناحرذو دئرم) ناليقلا دمحي اذهلو

 نيكلملا امهيديس لوصول هقملإ نودمحي امك .برحلا كلت يف لعبهيو ناشيف

 . برأم ىلإ نيملاس امهشيج عم (دئرم هنباو دعس)

 دعس) نيكلملا نأو (موظلح) ةنيدم ىلإ ناحرذ اهداق ةلمح شقنلا ركذي مث

 (نعيش) و (مبونم) يتنيدمو ناسوأ عالقو ندم لك ىلع ةلمح اداق (دئرم هنباو

 .نيمناغ نيملاس ةلمحلا نم اوداعو .ةيناسوألا

 : ءاعنص ةنيدمب لايقألا عامتجاو ةطبارم

 ةيزج شقنلا هيمسي ام حاجن» وهو ديدج عوضوم ىلإ شقنلا لقتني مث
 يرجلا يهو  ةناكم امهربكأو شقنلا يبحاص دحأ وهو  مفارج يذ دثرم

 عم لايقألا رابك نم (ءاعنص ةبحر) ةبحرلاب يزجلا رضح دقو . ءاعنص ةئيدمب

 ةليبق ليق) حنارذ نب لإ حرش :- (لعبهيو ناشيف ليق)  مفارج يذ دئرم

 - ميخس نب مرلاو ''"ْغعَتَب نب تتجرشو ((يلاهك ه مقر شقنلا بحاص يرمذ

 ينب نم  ناراس نب دعريو «''" مرجه يذ نثلث يعمس لايقأ ميخس ينب نم
 ةليبق لْيَق نادمه نب ناشفر ةلسوأ نب نميأ مرايو  ليكب لايقأ ناو اني

 عتب نب زجي لإ بهوب هتقالع نع الو هنع ًائيش فرعن داكن ال : عتب نب تثجرشا :هيقفاب لاق )١(

 .؛أبسل اكلم ةرتفلا هذه نم ام تقو يف راص يذلا

 (ماج 07١5و 5١١ شقنلا) بضحي حْرَش لإ نب نمأهُي راتو دهع يف شقن هل :ميخس نب مرلا (0)
 .نرجه يذ ثاث يعمس ليق وهو
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 , "”بٌضحَي حْرَش ىلإ نب نمأهُي راتو لايقأ نم ناك يذلا وهو ؛دشاح
 شقنلا ىهتنا ءاعنص ةنيدمب لايقألا رابكل (يزجلا) ةطبارملا كلت ربخيو

 برحلا ءانثأ تمت (يزجلا) كلت نأ ركذب ىفتكا يذلاو (ماج 174 مقر) دئسملا
 ىلإ عديو نامدر ميعز رهاعم نب ليإ بهو) عم برحلا ينعيو (نهنتأبس تمهب)
 ةلمحلاو ءميحضمو حبصه يذو نالوخ يذو نابتق كلام مظنو تومرضح كلام
 لإ ينبا نادير يذو أبس يكلم دمحهُي دئرم هنباو عرسأ سمش دعس) اهداق يتلا
 تعقو «تالمحلاو برحلا كلت ءانثأ ,ناسوأ قطانمو ندم ىلإ (بضحتي حْرَش
 ثحبل تناك اهنأ ودبي يتلاو ءاعنص ةنيدمب لايقألل (يزجلا) ةطبارملا كلت
 .قافولاو ملسلا قيقحتو

 : نميأ مراي دوهجب مت يذلا ملسلا قافتا دنسم

 - ةينامث نماث وأ  ةتس سداس (ناشفر ةلسوأ نب نميأ مراي) ناك دقل
 روضح مدع كلذ ينعي الو .ءاعنص ةئيدمب (يزجلا) عامتجالاو ةطبارملا اورضح
 سمش دعس» نيكلملا هيجوتب اورضح نيذلا (ماج 0 شقنلا ركذ امنإو مهريغ
 أبس كلم بضحَي حْرَش لإ ينبا نادير يذو أبس يكلم دمحهي دثرم هنباو عرسأ
 ةتسلا رابكلا لايقألا عم ؛«يزج» لا كلذ ًاضيأ ارضح امبر نيذللا «نادير يذو
 /حنارذ نب لإ حرشو /مفرج يذ دثرم) مه نيذلاو شقنلا مهركذ نيذلا
 .(نميأ مرايو /ناراس نب دعريو /ميخس نب مرلاو /ْعَتَب نب تثجرشو

 بركاشن) ًاضيأ «يزج» لا كلذ رضح دق نوكي نأ لمتحملا نم نأ ىرنو
 و (تومرضح كلم ليإ عدي) و «(نيب لزاي) و  قباسلا كلملا  (بحرهُي نمأي
 امبرو (حبصه وذ) و (نالوخ وذ) و «نابتقو نامدر ميعز (رهاعم نب ليإ بهو)
 .لايقألا نم ديدعلاو (قدصهُي رساي نب ربهُي يلع رمذ) أضيأ

 ينبا بحرهي جراب هيخأو نميأ مرايلا : مساب دئنسم شقن ىلع روثعلا مت دقو
 ًانابرق اهميدقت شقنلا لجسيو . دشاح ثلث ىعمس لايقأ نادمه نب ناشفر ةلسوأ
 ملسلا قيقحت يف (نميأ مراي) دضاعو ناعأ هنأل هّلإلل ًادمح (ماير بلات) دبعم ىلإ
 برحلا دعب مهبوعشو مهشويجو نابتقو تومرضحو نادير يذو أبس كّلمأ» نيب
 نميأ مراي لصتا دقو .«شويجلاو كولملا لك نيب ضرأ لكب تراثو تراد يتلا
 ةداقو كولملا لك عمتجا# مث «ىنثم ىنثم مث ةدح ىلع كلم لكبل» ىفقتلاو

 .يلاهك 5 مقر شقنلا
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 ىلإ ىدأ يذلا قافتالاو مالسلاب نميأ مراي مهعنق فاو مهلئابقو مهشويج

 ناس ملا ابل را تب ندا نإ رجلا نيقنا فرمتفلا يو كسلا

 ئذو اسمكم ا هتداس ايفو ةوظح» هلإلا نم الا ماع نميأ مراي

 نيعراضتملا كولملا نأ تكلملا ةيمتست نود .؟' "1 كف سونا و

 دثرم هنباو عرسأ سمش دعس) مسا ةصاخ ةفصبو «كولملا ءامسأ بايغف -

 نميأ مراي دوهجب مت يذلا ملسلا قافتا نأ كارذإ حبيتي < شقنلا نم (دمحمي

 (دمحهُي دثرم هنباو عرسأ سمش دعس) مهنمو كولملا ةيكولم ديمجت ىلإ ىدأ

 ءامعزلاو (بحرهُي نمأي بركاشن) قباسلا كلملا مهنمو امهل نوضراعملاو

 ميعز رهاعم نب ليإ بهوو تومرضح كلم ليإ عدي لاثمأ قطانملل كولملا
 نميأ مراي ماق ةطقنلا كلت ىلإ مالسلا قافتا لوصو دنعو .نابتقو نامدر

 . دنسملا شقنلا كلذ نيودتب

 دقف ثدح ام كاردإ حيتي ام لئاوألا برعلا نوخرؤملا انل ظفح دقو

 ةدم لطت مل» بضحي حرش لإ نب راتو كلملا نأ يريمحلا ناوشن ركذ

 ىلإ اوعادتو ءاوحشو كلذ يف حشف هرمألا هتمومع هعزان ىتح ءراتو

 اوأرف «ةعيطقلا اورذاحو ةقرفلا اوفاخ ريمح هوجو كلذ تأر املو «برحلا

 نب ْعَتَب دي يف كلُملا لْبَح اولتّقو «كلُملا نم هتمومع جارخإو راتو علخ

 هيلإو «بضحَي حْرَش لإ بيرق وهو . .كلملا عَتَبا ينادمهلا لاقو "”«ديز
 ىضفأ هيلإ» هنأ كلذ لصأف *72..ٍبّضحَي حْرَش لإ دعب كلُملا ىضفأ

 نم بضحتي حْرَش لإ ينب لايقألا علخ دقف «بضحَي حْرش لإ ينب دعب كلُملا
 حرش لإ ينبا دمحهُي دثرم هنباو عرسأ سمش دعس) تاذلابو «كلُملا

 ةفصبو (بخرم نمأي بركاشن) عولخملا قباسلا كلملا كلذكو (بَّضحَي

 كولسلا ةقن يب رضع كان اعرب رو ار اور بحضع رح رز ريررةباع

 يف امك وهو  [ْعَتَب سيلو]  ْعَتَب نبا كيلمت ىلع اوقفتاو ء«ءامعزلا

 . (عتب نب زوحي لإ بهو) شوقنلا

 عرف) ةرسأ دهعو «دمحهُي دئرم هنباو عرسأ سمش دعس دهع ىهتنا كلذبو
 . (ْغَتَب ينب) ىلإ أبس شرع لقتناو «ةماع ةفصب (بضحَي حْرَش ٍلإو بهني

 )١( مقر دنسملا شقنلا )7١6 .0.1:11(.

 )( "ص  يريمحلا ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا 6.

 )«( الإكليل  نسحلا الهمداني  ص١١ ج1١.
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 ثلاثلا ثحبملا

 ناشفر ةلسوأ ينبو ْعَتَب ينب نم أبس كولم دوهع
 (.م.ق م6444 / يئببس 8 ها 10

 الوأ

 ْعَتَب نب أبس كلم زوحي لإ بهو
 (سيقلب ةكلملا لجن)

 يف هيلع روثعلا مت رتسيبلألا نم لاثمت يف (لإ بهو) كلملا مسا قلأتي

 لإ بهو» ظفلو ةغيصب هبقلو همسا قلأتي امك «برأمب (سيقلب مرحم) ناينب عقوم
 ءانثأ ةيكريمألا ةيرثألا ةثعبلا اهيلع ترثع دناسم ةثالث يف ؛ْعَتَب نب أبس كلم زوحب
 ه7 551١ مقرب اهرشن متو لم 7 ةنس - برأمب سيقلب مرحم يف بيقنتلا

 يف دناسم ةثالثو (سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن) باتكب ماج ةعومجم يف

 -برام) ا نإ: تهوكلذملل :رسيبلالا نه لاثمت
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 ةعومجم يف عباس شقن ىلإ ةفاضإلاب (نميلا خيرات يف) باتكب يلاهكلا ةعومجم
 .(رسالج )١0 مقرب رسالج

 : ثحبملا اذه لهتسم يف ركذن نأ ديفملا نمو

 :نادمه لايقأ . . ْعَتَي ينب بسن

 نب ديز نب كلام نب نادمه» وه نادمهو .نادمه لايقأ نم ْعَتب ونب ناك

 نب ربكألا أبس نب نالهك نب ديز نب رايخلا نب ةعيبر نب  ربكألا  ةلسوأ

 . "ناطحق نب برعي نب بجشي
 ةلسوأو «ناهلأ :ةلسوأ نب ديز نب كلام دلوأ» : ليلكإلا يف ينادمهلا لاق

 ةلسوأ دلوأ هنكلو نادمه ريغ هل مسا ال :باسنلا ضعب لاقو .نادمه وهو

 هيفو ًارمعو ءزعلاو ددعلا هيفو «ًافون :كلام نب نادمه دلوأ» :لاقو .؟'(. .ًافون
 دلوأف ءمشجج :ناريخ دلوأف «ناريخ :نادمه نب فون دلوأف . .كلملاو فرشلا

 نب ورمع دلوأو ١ ناعيظعلا ةادمع البق معو ءاليكبو ىربكلا دشاح :مشج

 . "7. .زاح يلاصي امم بشخلاب ْعَتَب دس بسنُي هيلإو «اعَتَب ديز دلوأف ًاديز :نادمه

 مهنظ ىتح نادمه ىلع ًاكولم ْعَتَب لآ ناك١ :يريمحلا ناوشن لاق امنيب
  ينب نم ْعَتب) نأو "!نادمه ىلإ مهبستُف ءنادمه نم مهنأ ةباسنلا ضعب

 نب نميأ نب ريهز نب بيرع نب نطق نب ناديج نب لئاو نب سمش دبع نب راوصلا
 نبا  ربكألا ْعَتَب ىلإو» :ناوشن لاق «بجشي نب أبس نب ربكألا ريمح نب عسيمهلا
 . "!عفد تيبو زاح نيب ْمَنَب دس بسنُي - ديز

 هنأ ذإ لايجأ ةعبرأ (كلملا) ْعَتَب نب لإ بهوو (لوألا) ربكألا ْعَتَب نيبو
 ينب ةلايق رقم زاح ةنيدم تناكو .(غتب نب لإ بهو نب عتب نب زوحي لإ بهو)

 روس تاذ ةريبك ةنيدم تناك زاح نأ» :ىلع زاح لالطأو بئارخ لدتو . ْعَتَب

 . ' «روهشملا ْعَتَب دس اياقب زاح نم برقلاب دجوتو باوبأ ةعبس هللختي فيثك
 .ربكألا ْعَتَب ىلإ بوسنملا دسلا وهو

 ناك هنأب دنسم شقن يف روكذملا : ْعَتَب نب ْعُفّيِهمس (أ) ربكألا ْعَتَب بجنأف
 يذلا '*(حرذ يلع رمذ نب نادير يذو أبس كلم نيب لإ برك) ةداقو لايقأ نم

 .١١ح الو 7 5ص . ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا 0010(

 .178ص - ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا ()

 .1ج 04ص - نيدلا فرش دمحأ  يفاقثلا نميلا خيرات (*)
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 بهومو (س) .سيقلب ةكلملا هدعب تمكح يذلا (سمش بر) كلملا لبق مكح

 : ليإ بهوم دلوأف «لإ بهوم : ْعَتَب دلوأ) : هنأ ليلكإلا يف روكذملا : ْعَنَب نب ليإ
 عم نميلا لويق نم مالسلا هيلع ناميلس ىلع َدَقَو نم ُلَجَأ وهو لِيَقلا ْعَتَب اذ أفوني
 : ْعَتَب وذ دلوأف «نميلا ىلإ امهفرصو مالسلا هيلع ناميلس اهب هّجّوزف . .سيقلب
 .«سيقلب مهمأ .ىرغصلا سمشو «نادمه اذ فونأو «عنتمي عنسأ

 - سيقلب جوز  ْعَتب يذ مسا نأ سانلا نم ريثك ىري دقو» :ينادمهلا لاق
 نأو (ْعَتَب) همسا نأ شوقنلا نم نيبتي نكلو .'''!هوبأ ليإ بهوم امنإو «ليبهوم
 نوكي دق هنأ نم كلذ عنمي الو (ْعَتَي نب زوحي لإ بهو) وهو هنبا مسا (لإ بهو)

 لْيَّقلاو سيقلب ةكلملا ءانبأ دحأ وه نوكيف (ْعَنَب نب ليإ بهو نب ْعَتْب نب لإ بهو)
 ءاعنصب «يزج» لا ةطبارملا نع (ماج 579 مقر) دنسملا شقنلا يف ءاج دقو . ْعَتب

 (ْغَتَب نب تثجرش) لْيَقلا مسا (بُضحَي حْرَش لإ نب عرسأ سمش دعس) دهع يف
 لْيَقلا نأ دوصقملاو .نوكي ال دقو (ْعَتَب نب زوحي لإ بهو) قيقش نوكي دق يذلا
 اذ فونأو ؛عنتمي عنسأو «لإ بهو :دالوأ ةثالث بجنأ سيقلب ةكلملا جوز (ْعَنَب)
 ْمَتَب دالوأف «كلذك ناك اذإف «لإ بهو ةمومع ءانبأ نم فونأ نكي مل ام «نادمه
 لدي يذلا (ْعَتَب ينب) بسن وه كلذو .ىرغصلا سمشو .عنسأو «لإ بهو :ةثالثلا
 .دنسملا شوقنو لئاوألا نوخرؤملا هركذ ام نيب طبرلا هيلع

 : هكيلمت لبق ْعَتَب نب لإ بهو ءابنأ
 يف (ليكبو دشاح) نادمه لايقأ نم (ْعَتَب نب زوحي لإ بهو) ناك دقو

 كلملا دعب (بّضحَي حْرَش ٍلإ) دهع ناكو (بضحَي حرش لإ) كلملا دهع
 ناك كلذكو . نييبتلا فلس امك سيقلب ةكلملا دعب مكح يذلا (قدصهي رساي)
 نادمه وئب نميأ مراي هئنباو ناشفر ةلسوأ) دهعلا كلذ يف نادمه لايقأ نم
 دهع يف (يلاهك 5 مقر) دنسملا شقنلا يف امك ؛دشاح نثلث يعمس لايقأ
 .(بضحتي حْرَش لإ نب راتو)

 يذلا «كلملا ْعَتَبا نأب ليلكإلا يف ريخأتو ميدقتو ريسي سابتلا عقو دقو
 بيوصتو .«ديز نب ربكألا ْعَتَبَ) وه «بّضحَي حْرَش لإ دعب كلملا هيلإ ىضفأ
 ْعَتَب) هنأب ليلكإلا يف دوصقملا وهف ؛ْعَتَب نب لإ بهو» هنأ شوقنلا نم كلذ
 كلملا سيلج يأ» :«بضحي حْرَش لإ نابرق ناكو» :ينادمهلا لاق .(كلملا
 كلملا تخأ تناك ْعَتَب نب لإ بهو ةأرما نإف كلذكو ء١٠1 755 صر («صاخلا

 ١١. لج ؛ 4ص - ينادمهلا  ليلكإلا 000
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 0 ل ممم ا

 اليق لإ بهو ناك دقف «بُضحُي حْرَش لإ ينبا دئرم هنباو عرسأ سمش دعس» و نيب

 ا ا اق ا ل

 حرشو /مفرج يذ دئرم» مهنم ناك نيذلاو «ءاعنص ةئيدمب لايقألا رابك عامتجا

 مرايو /ناراس نب دعريو /ميخس نب مرلإو /ْعَتَب نب تثجرشو /ميخس نب لإ
 (نميأ مراي) دوهجب مت ثيح لايقألاو ءاوذألا نم مهريغو ١2”2ناشفر ةلسوأ نب نميأ

 كلملا نم بضحُي حرش لإ ينب علخب قافولاو ملسلا قيقحتل قافتا ىلإ لصوتلا
 ثيح لئاوألا برعلا نوخرؤملا هيلإ راشأ ام وهو . ْعَتَب نب زوحي لإ بهو كيلمتو

 نأ قنا راتو علخ اوأرف ةعيطقلاو ةقرفلا لايقألا فاخ» : هنأ يريمحلا ناوشن لاق

 عّمَب دي يف كلُملا لبح اولّتفو ءرمألا نم هتمومع جارخإو بضحتي حْرَش

 . (ْعَتَب نب لإ بهو) دوصقملاو . '؟2«كلملا

 ةلسوا يني /بحرهب جرب هيطاو:نميأ مرايد عساب دسم شقن لجش.دقو

 قفو هنأل هلإلا ىلإ نابرق ميدقت ؛دشاح نثلث يعمس لايقأ /نادمه نب ناشفر

 نابتقو تومرضحو نادير يذو أبس كلمأ» نيب ملسلا قيقحت يف «نميأ مرايا

 كولملا لك نيب ضرأ لكب تراثو تراد يتلا برحلا دعب مهب مهبوعشو مهشويجو

 هيقفاب لاق ثيحب نيسرادلا هابتنا شقنلا يف ريبعتلا كلذ راثأ دقو ."”«شويجلاو
 ينايرألا رهطم لاقو («ةريطخلا هداعبأو ثدلدح يذلا مادصلا ةروطخ روصي» هنأ

 نم اهداس امو ةروهدتملا عاضوألا مَّدَق دقف لئاقل لاقم نم كرتي مل» شقنلا نأ
 مل نيسرادلا نكلو (ه1) .«ءالجلاو حوضولا نم ةياغ يف نتفلاو بورحلا

 «ققحت يذلا ملسلاو ةدوصقملا برحلا كاردإو ثادحألا طبر نم اونكمتي

 دعس مايأ تاذلابو ءبضحتي حْرَش لإ ينب دهع يف ترج يتلا يه برحلاف

 ناشفر ةلسوأ نب نميأ مراي) نأ شقنلا ركذ دقو .(نابتقو تومرضحو ناديرو

 . ماج 515 مقر شقنلا ماج ترا - :نسيقلن مرحم نم ةيئيس شوقن 200(

 .55ص - يريمحلا ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا (؟)
 .(0.1.11.) ةعومجم ١6 مقر شقنلا (")
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 مهعنقأو عيمجلا مض عامتجا دقعنا مث «ىنثم ىنثم مث ةدح ىلع كلم لكب ىقتلا
 متتخا مث ؛هّلإلا نم نميأ مرايل لماكلا معدلاو نوعلا لضفب ءملسلاب نميأ مراي
 نادير يذو أبس كّلمأ هتداس اضرو ةوظح» هّلإلا نم الئاس شقنلا نميأ مراي
 ملسلا قافتا نأ ىلع لدي امم .كلملا ةيمست نود اذكه .''«نابتقو تومرضحو
 يريمحلا ناوشن هيلإ راشأ ام كلذ الت مث «نيعراصتملا كولملا ةيكولم ديمجتب ماق

 ْعَتَب نب زوحي ليإ بهو كيلمتو بضحي حْرَش لإ ينب علخ وهو شوقنلا هدكؤتو
 ةنيدم نم هجوتو  ددرت دعب امبر لإ بهو باجتساف «(سيقلب ةكلملا لجن)

 . ميظعلا نيِحْلَس رصق يف أبس شرع ةدس منست ثيح برأم ةمصاعلا ىلإ زاح

 : ْعَتَب نب زوحي لإ بهو دهعو كيلمت دناسم
 ىلع برأمب (سيقلب شرعو سيقلب مرحم) هقملإ دباعم يف روثعلا مت دقو

 :اهنم «(ْعَتَب نب ابس كلم زوحي لإ بهو) دهع نم دناسم ةعبس
 : (ميسبك ينب) لايقألا مساب (نميلا خيرات يف) باتكب يلاهك ؛ مقر دنسملا شقنلا ١

 نم لوألا مسقلل لقنلا ةروص يلي اميفو .ًارطس ١4 نم نوكتي شقن وهو
 :دنسملا فورحب شقنلا

 0 هدو هزه ورق د2 هدطتؤم | 11]/1724>
 0 ا 19د )ذل ]ل | جال ؟) /خزز دله | هلطلك

 (عّتَب نب أبس كلم زوحي لإ بطو) توتأ ةبسانمب دئسم شقن
 برأمب نيِحْلَس رصق يف أبس شرع ةدس ىلإ

 /ميسبك /ينب /عرفي /هنباو /نأزا /تثجرش /هوخأو /ميرأ /مبر»

 /يدع /أبس كلم /زحي /لإ بهو /ومهارم /تيتأ /ىفوتس /تذب /مدمح
 3 شل / نتي

 .(0.1.51.) ةعومجم 7١8 مقر شتقنلا 200

 .7 مقر شقنلا - نميلا خيرات يف )
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 : ةثيدحلا ةيبرعلاب ىوتحملاو ىنعملاو

 معنت يتليبق لايقأ ميسبك ينب عرفي هئنباو نازأ تثجرش هوخأو ميرأ ّبِر
 متأو ىعر هنأل ًادمح كلذو ءاملص ماوأ بر ناوهث هقملإ هّلإلا اونقأ «ةمعنتو

 .نيحلس رصق ىلإ أبس كلم زوحي لإ بهو مهرمآ لوصو
 دسا مهدس ىلإ لويسلا قفدتل هّلإلا دمح :هنم ءاعدو دمح شقنلا ةيقبو

 . '”(نالوخ ةيدوأ نم دقي يداو» نأ ينادمهلا ركذ دقو «دفي يذ

 بهو ومهارم اضرو ةوظحب» مهرمغي نأ هّلإلا نم شقنلا يف نولأسي امك
 لك يف ةريفولا لالغلاب هّلإلا مهدعسي نأب ءاعدلا رخآ ىلإ ؛أبس كلم زوحي لإ
 + نيتناشلا'نسآت مهنع عفديو «مهنايدوو مهضرأ

 | هرارذار نم هدإ |دارإ] 21[ || رهان 021 )هاا د ٠١ 1ه5)])
 | هز 10ه | الا 776/71 م
 لا تاو 0 كان نكن
 مقا 1611| | ةعطأار
 كلل كا كل فول لاس انا و
 الدال 613ج ه ارنا ها اانا دل اك |! 1/1 داقلا
 | لل قرورام» ن0 ا ل
0 20 
 | 91| |1وطنو و15 | 201ه طل ١] |2هطإ اء 11| داما * ه
 | ه2 ه3 ه7 انه | 19ه! رك |( | 1

 اك تا
 (ْمَتَب نب أبس كلم زوحي لإ بهو) دهع يف (سود ينب) دنسم

 : سود ينب مساب (ك 8 مقر) دنسملا شقنلا ؟

 - سود ىينب /بيبرو /لإ حرشي /هينبو /ماوأ َبر) مساب دنسم شقن وهو

 :نودلخ نبا لاق .ةقيرع ةيئبس ةيدزأ ةينمي ةليبق سودو - (سود ينب نم) يأ
 نب ثراحلا نب بعك نب نارهز نب هّللا دبع عب ناثدغ مب سود :وه نِسْوُدا

 .7777/ ص - ينادمهلا - برعلا 5 ريزج ةفص ()
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 دب نالهك نب يزن نيب كلاف ننكبت نب ثوفلا نب دزألا نب. مضت نب كلام

 لاق .شرُجو ريسع ىف نميلا ىلاعأب ةاَرّسلا ةقطنم نكست سود تناكو .١2)«أبس
 .عملأو «نامالس 0 دزألاو 18 ار (اهنم) . .ةارسلا ضرأ» :ينادمهلا

 . '"”(شرج ىلإ رجحلاو ءدماغو «سودو «قرابو

 حرش /هونبو /ماوأ بر) هّجوت نميلا يلاعأ ةارس يف سود ةقطنم نمو
 :ْعَتَب نب زوحي لإ بهو كيلمت ةبسانمب انس ةعضاع توأم ىلإ (تيبرو "/لإ

 هصن ةروص فلاسلا دئسملا مهشقن عم هقملإ هّلإلا دبعم ىلإ ًابهذ ًاملص اومدقو
 :دنسملا فورحب

 : ةثيدحلا ةيبرعلا فورحلاب شقنلا قوطنمو

 /هقملإ /وينقه /م سود /ونب /مببرو /لإ حرشي /وهينبو /موأ بر)

 /والمتس /الما /لكب /ومهيفوه /تذب /مدمح /نملص /موأ /لعب /نوهث
 /الما /لكب /لإ حرشيو /موأ /بر /هيدبع /نيفوه /هقملإ /ءازولو /وهمعب
 . /وهمعب /نالمتسي

 /رضب /أبس /تأبس /لكب /موأ بر /هدبع /هقملإ /يفوه /تذب /مدمحو
 /مدمحو /تومرضح /كلمأو /نادير يذو /أبس كلمأ /ومهارمأ /نيب /نيك

 .. / نتاسس /كوهب /مقدص /تج رهم /موأ بر /هدبع /هقملإ /رمخ /تذب

 /متمعن /م سود ينب /لإ حرشيو /موأ بر /هيدبع /موأ لعب /هقملإ /دعسلو

 .7«ًابس كلم /زحي /لإ بهو /ومهارم /وضرو /ىظحو /مقدص /تجنمو
 : ةثيدحلا ةيبرعلاب ىوتحملاو ىنعملاو

 كلذو ءاملص هقملإ هّلإلا اونقأ «ءسود ونب بيبرو لإ حرشي هينباو موأ بر
 يف هقملإ رمتسي يكلو «هنم اهولمأ يتلا لامآلا لك قيقحتب مهافوأ هنأل اذن
 ةوزغ لكب موأ بر هدبع ظفح هنأل هقملإ هّلإلل ًادمحو .هنم هنولمؤي لمأ لك ءافيإ
 امل ًادمحو «تومرضحو نادير يذو أبس كولم نيب تناك ىتلا برحلا يف اهازغ

 هيدبع هقملإ دعسُي يكلو .برحلا كلتب رفظلا نم موأ بر هدبع هقملإ هب رمغ
 مهرمآ اضرو ةوظحو ةقداصلا علاوطلاو ةمعنلاب ٍ سود ينب لإ حرشيو موأ َبِر

 . يديلقت ءاعدب شقنلا يهتني مث .أبس كلم زوحي لإ بهو

 )١( ص ب حرفلا نيسح دمحم  نودلخ نبأ خيرات يف نميلا ١١7 45و ١.

 58ص - ينادمهلا نسحلا  برعلا ةريزج ةفص (؟) 7.

 )( .يلاهك 8 مقر شقنلا  نميلا خيرات يف
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 "  متلحم يذ بركاشن مساب (ك 4 مقر) دنسملا شقنلا :

 يذ بركاشنا نأ شقنلا لجسُي ءًارطس "7 نم نوكتي ليوط شقن وهو
 هنأل «ًابهذ /ًاملص /هقملإ /ونقأ /ركذيو ربكأ ينب ةداق .موأ بهو هنباو متلحم
 نب برك ىدعم) فيرخ يف تثدح يتلا برحلاو ءاسأبلا نم امهظفح
 مالسب بركاشن داعأو ذقنأ هنأل هقملإ هّلإلل ًادمحو (ةمئاكلا حاضف نب بركاشن
 كلم زوحي لإ بهو) مهرمآ هيف مئست يذلا هسفن ماعلا اذه يف كلذو برأم ىلإ

 يف تثدح يتلا رورشلاو برحلا كلت بقع (َنيِحْلَس رصق) يف كلملا ةدس (أبس
 اهيف كرتشا ةوزغ نم مالسب بركاشن داعأ هنأل هقملإ هلإلل ًادمحو .ةنسلا كلت
 حنم يف هقملإ هّلإلا رمتسي يكلو .ةنسلا هذهل ةقباسلا ةنسلا يف ريمح يضارأ ىلإ
 مهرمآ اضرو ةوظحو) ةنوميملا علاوطلاو ةمعنلا مكاعم د حو ترتاش هلبع

 .  (ابس كلم زوحي ىلإ بهو

 :فوجلا نم (رسالج ١717/8 مقر) دنسملا سقنلا - 5

 نوبراحي مهو ترج ينب مهتليبقو دئرمو سمش دعس مسا هيف ُدِرَي» شقن وهو

 يذلا (ًأابس كلم زوحي لإ بهو) دض (نادير يلع رمذ) شقنلا هوعدي نم بناج ىلإ
 ."”«نالوخ وذو  ميخس ينب  ميخسو نرطخم مع فوه هبناج ىلإ ناك

 - (دئرم) هنباو  عولخملا كلملا (عرسأ سمش دعس) نأ شقنلا اذه نم ىرنو

 نب ربهُي يلع رمذ» ىلإ امضناف (ْعَتَب نب زوحي لإ بهو) كيلمتب ايضريو البقي مل
 نب زوحي لإ بهو) كيلمتب لبقي مل يذلاو نادير مسق يف كلملا «قدصهي رساي
 امنيب (أبس مسق) أبس ضرأ ءاجرأ لك يف لإ بهو كلملل بتتسا رمألا نكلو .(ْعَتَ

 بغري ملف «نادير يذ ضرأ يف اكلم (قدصهي رساي نب ربهُي يلع رمذ) رمتسا
 . (أبس كلم) بقلب شوقنلا يف ىفتكا كلذلو هتبراحم يف (لإ بهو)

 :ناشفر ةلسوأ نب نميأ مراي مساب (ماج 05١ مقر) دنسملا شقنلا  ه

 0 بحرهُي جراب هيخأو نميأ مراي» :مساب سيقلب مرحم نم شقن وهو
 هللا نودمحي «دشاح نثلث يعمس لايقأ .نادمه نب ناشفر ةلسوأ ينب .ناهلع

 نيب تناك يتلا برحلا يف رفظلا نم دشاح مهتليبقو نادمه ىلع هب نم امل هقملإ
 نيذلا بارعألا ىضارأ ىلع ةلمحلا ىف كلذكو . .«نادير يذ ىنبو أبس كلمأ»

 نميأ مراي لاسيو .. اس كلم يسلك :ىضارأ نعت: قو ءأبس كلم قح يف اوأطخأ

 )١( 821/ص - يلاهك 4 مقر شقنلا  ينايرألا رهطم - تاقيلعتو ةيدنسم شوقن - 97.

 )( .490ص  هيقفاب دمحم .د  ميدقلا نميلا خيرات
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 ةرظحل مهراع ميني نأ هقملإ هلإلا ننيأ عراب نب ,تاهلعهنباو برهن جراب هيخاو

 . "!ْغَتَب نب أبس كلم زوحي لإ بهو مهرمآ اضرو
 لايقألا رابك نم ناك ل مراي نأ شقنلا كلذ دكؤيو

 ناك لب . ْعَتَب نب زوحي لإ بهو كلملل - (دشاح ةليبقو هترسأو وه)  نيرزاؤملا

 لإ بركو رامنأ ةبترم يف حبصأو «لإ بهو كلملل ىنميلا ديلا ةباثمب نميأ مراي

 . عتب نب لإ بهو ينبأ راتو

 : هتيصوو . . ْعَتَب نب لإ بهو دهع ةياهن
 مكحلا ىلوت نيح ناك هنأل ءاليوط (ْغَنَب نب زوحي لإ بهو) دهع نكي مل

 ضعب قلخ ينايرألا رهطم لواح دقو .هتافوب هذهع ىهتناو ءنسلا ىف : اريك

 تناك فيك فرعن الو ..» :لاق ثيح هدهع شوقن دحأل هقيقحت يف ضومغلا
 نانثا هدعب مكح هنأ وه شوقنلا نم هفرعن يذلاو ءأبس كلم زوحي ليإ بهو ةياهن
 فالتخا ىلع  (معنهُي راتو لإ بركو نمأهُي رامنأ)  امهو بقاعتلاب هئانبأ نم
 راتو لإ برك) ىلإ (نميأ مراي) مضنا دقو ..قبسأ امهيأ يف نيسرادلا نيب

 فيك فرعن ال) هنأب لوقلل رربم ال نأ عقاولاو (ها) .(زوحي لإ بهو نب معنهي

 هنأ كلذ دكؤيو هتافوب هدهع ىهتنا دقف (أبس كلم زوحي لإ بهو ةياهن تناك
 ةلسوأ نب نميأ مراي) كرتشاو (لإ برك) و (رامنأ) هئانبأ نم نانثا هدعب مكح

 ناوشن اهركذ ةيصوب هتافو لبق ْعَمَب نب لإ بهو كلملا ىصوأ دقو
 . (نافهنو ناهلع هينبا ىلإ كلملا ْعَتَب ةيصو) اهنأب ةميدقلا هرداصم نع يريمحلا
 نب لإ بهو نبا نأو (نميأ مراي نبا نافهن ناهلع) نأ ىلع لدت شوقنلا نكلو
 بهو ىصوأ :ثيح ءامهيلإ ةيصولا نوكتف «لإ بركو رامنأ امهمسا كِلَمْلا ْعَتَب
 ةيصولاب . ناهلع هئباو نميأ مراي نوضح ايو تالا بركو رامنأ) هينبا ْعَب نب لإ

 الف ءدعب امكقافتاب مث ءالوأ هَّللا ىوقتب امكيصوألا :لاق هنأب ناوشن اهركذ يتلا

 ةجاحلا وذ غلب ام وطخلاب نيلجّرلا لوادت الولو ؛ةقرف عم زع الو .ةقفو عم لذ

 527 .هدرو هراولا ألم ام "حت | يف نيديلا رزاوت الولو «هدارم ريسملا نم
 راوج يف هَّللا اوظفحاف . اهيف ريعملا قح ةياعرو اهتنايص لثمب ةيراعلا تميدتسا
 هيلع مكنطسبت الو ءمصق رثوك اذإو ءمقتنا فسوأ اذإ هنإف ءًامقن دوعت اليك معنلا

 )١( ماج تربلأ  سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن - 051.

  23.رئبلا نم ولدلاب هج رختساو هع زن : ءاملا حتم
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 ءًادهز هوضفري مل موق نع انيلإ راص رمألا اذه نأ :اوملعا مث .ريفخ هنم الو

 ميتي لامو «هتبوأ ىلإ بئاغ ةنامأ وه امنإو ءأرهق هوبلسُي ملو «ًادهج هوملسي ملو

 ملسي مث «هلقع ٌرعيو «همزح نيبتيو ءهدشر سنؤي نأ ىلإ فورعملاب هنم قزري

 نم ناح اذإف ءامكظفاحت هيلعو ءامكلمع كلذب نكيِلَف . تكلم ام دي ىلإ

 ثم نيلإ نباغلا ةةدريلو ةنئاقلا ىلإ: ةيضولا هاتين ردألا فن تف ناحااف امكدحأ

 هيلع نوعمتجي ْنَم (راوصلا ينب) نم موقي نأ ىلإ .«كلذ لثمب هدعب ربغ

 ىف بوصألاو . "'"مالسلاو . ضارت نع هومتذخأ امك «عراست نع هيلإ نوملسُتف

 ينب نأل «هيلع نوعمتجي ْنم شئارلا ينب نم موقي نأ ىلإ ١... ةريخألا ةرقفلا

 نع  يتأيس امك  رمألا هيلإ اوملسف «نادير يذ ينب شئارلا لآ نم معنُي رساي

 . ْعَتَب نب لإ بهو ةيصول ًاذيفنت ضار

 اناث

 ..معدهُي راتو لإ بركو ..نمأهُت رامنأ
 : ناشفر ةلسوأ نب نميأ مرايو ْعَتَب نب لإ بهو انبإ

 نم نانثا أبس شرع ىلع بقاعت ْعَتِب نب أبس كلم زوحي لإ بهو يفوت امل
 راتو لإ برك) و (أبس كلم زوحي لإ بهو نب أبس كلم نمأهُي رامنأ) امه هئانبأ
 ىلع لدي ام شوقنلا يف سيلو  (أبس كلم زوحي لإ بهو نب أبس كلم معنهُي
 ةغيصب نميأ مراي معنهُي راتو لإ برك عم مكحلا يف كرتشا دقو  قبسأ امهيأ
 . ابراقتم ةثالثلا كولملا دهع ناكو (ًأبس يكلم)

 : ْعَنَب نب زوحي لإ بهو نب أبس كلم نمأهُي رامنأ -أ

 نمأهُي مرمنأ» دهع نم دنسم شقن ىلع سيقلب مرحم يف روثعلا مت دقل

 هيفو (ماج 557 مقر) شقنلا وهو  (أبس كلم زوحي لإ بهو نب أبس كلم
 نابرقب نالمح ثلث يعمس لايقأ نم يعْنَبلا حبصهي نامخس ليقلا هبحاص مدقتيا

 نمأهُي مرمنأ مهديس (تيتأ نيفوتسب) لوصو قيقحتب مهيلع نم هّنأل هقملإ ىلإ
 نأل ناميغ تيب نم نيحلس رصقلا ىلإ أبس كلم زوحي لإ بهو نب أبس كلم

 ١( ةهالص - يريمحلا ناوشن ةديصق . ةعماجلا ةريسلا -58.
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 . 2000. . . كلذب  (هوعنقت) هوضرأ وأ هوعنقأ شيجلاو لاوقألاو نئبسألا

 (مرمنأ) يف ميملاو (نمأهُي مرمنأ) ظفلب شقنلا يف نمأهُي رامنأ مسا ءاج دقو
 ةنيدم يف هدوجو راثأ دقو .«رامنأ < رمنأ» وه قطنلاف ءنوكس ةمالع وأ ميمتلل
 لايقألا رقم تناك (ءاعنص يقرش بونج ةعقاولا) ناميغ نأل تالؤاستلا ناميغ رصقو
 نم ضورفم كلم (نمأهُي مرمنأ) نأ» : ينايرألا رهطم ضرتفا دقو «ناميغ يذ ينب
 ناميغ تيبب (نمأهُي مرمنأ) هدهوجو يف ىرن» :هيقفاب دمحم .د لاقو .«ناميغ ينب

 هدوجو نأ ىرنو .؟”(هبناج ىلإ ناميغ ينب فوقو ىلع ةلالد نيحلس ىلإ هئيجم لبق
 روبق تناك دقف «ناميغ يف لإ بهو كلملا هيبأ نفد ببسب نوكي دق ناميغ يف
 :عّبُت دعسأ لاق» هنأ ليلكإلا يف ءاجو «ناميغ يف كولملا

 رظنماهلوةجهباهل موركلابةفوفحم ناميغو
 00ج ةثاهبوانئابآ نم  ىضمدق نمربقيناكاهب

 نمأهُي رامنأ اوعنقأ (نلاوقأو نئبسأ) لاوقألاو نئبسألا نأ شقنلا ركذ دقو

 ةمصاعلاب نيِحْلَس رصقلا ىلإ ناميغ نم لصوف َنيِحْلَس رصق ىلإ هجوتي نأب (هوعنقت)
 مه «لاوقألاو نئبسأل لا هوعنقأو هوراتخا نيذلاف .أبس شرع ةدس منستو برأم

 مهنأ ليلكإلا يف ءاج نيذلا نونامثلا لاوقألاو «نئبسأ» لا ةينامثلا ءاوذألا كالمألا
 مهنمو و ؟200دهعلا هل ا هدعب كلملا نوميقي ثدح كلملاب ثدح اذإ اوناك»

 5 ايكيا ركذ اهكاد ثيح ؟نكبس 0 لا مهو (كولملا ةنماثم) ةينامثلا ءاوذألا كالمألا

 مهو امم نه ةيئامث تايبأ مهو ةنماشملا مه (نئبسأ) ءوبسألا نأ" - هيقفاي دمحم

 .©00نالكثع ءرفزح ءراقم ءحاورص ءنَدَج ءرَحَس «ليلخ «نابلعتث :ءاوذأ /ونب

 عنقأف .؟90ةيئامثلا ءالؤه هميقي ىتح كّلمي نمل حلصي ال كلُملا ناكو» :ناوشن لاق

 لإ بهو نب نمأهُي رامنأ (نلاوقأ) نونامثلا لاوقألاو (نعسأ) لا ةينامغلا كالمألا

 نيِحْلَس رصق يف أبس شرع نمأهُي رامنأ منستف ءمكحلا ىلوتي نأب ْعَتَب نب زوحي
 بلاغو .«اليوط هدهع مدي ملا ماج راشأ امكو - هنكلو سيتا صو برأمي

 . تام نأ ثبل امو - ضرمو - نسلا يف ًاريبك ناك هنأ نظلا

 )١( ماج تربلأ - سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن - 057.
 ص ب هيقفاب دمحم - ميدقلا نميلا خيرات (؟) ٠٠١.

 .6ج 59ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا (0)

 .7ج ١١ 4ص - ىينادمهلا نسحلا  ليلكإلا (:)

 .7ج 7١ص ب هيقفاب دمحم .د  ةديعسلا ةيبرعلا يف (5)

 11 رم د ناوشن «نييصقا- ةساجلا ةريسلا 9
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 :ناشفر ةلسوأ نب نميأ مرايو . . معنهُي راتو لإ برك - ب

 (ْمَتَب نب زوحي ىلإ بهو نب معنهُي راتو لإ برك» أبس شرع ةدس منست مث
 نيدنسم نيشقن ىلع سيقلب مرحم يف روثعلا مت دقف «نميأ مراي” عم كارتشالاب
 : ةغيصب امهدحأ

 . ؛أبس كلم زوحي لإ بهو نب أبس كلم معنهُي راتو لإ برك»

 .«أبس اكلم معنهُي راتو لإ برك هوخأو نميأ مراي» ةغيصب رخآلاو

 معنهُي راتو لإ برك» نأ ساسأ ىلع نيشقنلا بيترتب (ماج تربلأ) ماقو

 نميأ مراي عم مكح مث  (ماج 055 مقر شقنلا) ًادرفنم مكح «. .أبس كلم

 .(أابس يكلم معنهُي راتو لإ بركو نميأ هرابلا ةعليصب(ءاج# 18: قو نضقلا)

 زاتو لإ تركو نميأ هراي) نالوا -يكحت هنأر «نيكعلا وه تويصآلا نأ :ىرتز

 . مكحلاب (معنهي راتو لإ برك) درفنا مث (معنهُي

 حْرَش ِلإ) دهع ذنم لايقآلا رابك نم ناشفر ةلسوأ نب نميأ مراي ناك دقل

 هنباو ناشفر ةلسوأ شقن يف امك - (بضحتي حْرَش لإ نب راتو) دهعو (بضحتي

 دعس) دهع يف لايقألا رابك نم (نميأ مراي) رمتساو  «يلاهك 4 مقر» نميأ مراي

 - بْضحَي حْرَش لإ ينبا نادير يذو أبس يكلم دمحهُي دئرم هنباو عرسأ سمش
 كولملا نيب قافولاو ملسلا قيقحت مت نميأ مراي دوهجبو  [ماج 579 مقر شقنلا]

 شقن ركذ فلس دقو (ْعَتَب نب زوحي لإ بهو) كيلمتو نيعراصتملا ءامعزلاو
 :هرطس يذلا ملسلا

 ثلث يعمس لايقأ .ناشفر ةلسوأ ينب بحرهُي جراب هوخأو نميأ مرايا
 .(دشاح

 ١6" مقر شقنلا] .نميأ مراي هققح يذلا قافولاو ملسلا ةبسانمب

 كلم زوحي لإ بهو) دهع لايقأ رابك نم نميأ مراي ناك مث .[شتإ . يآ. س
 مراي» :هرطس يذلا [رسالج ١؟78 مقر] دنسملا شقنلا يف امك (ْعَتَب نب أبس
 مب ناشفو ةلسوأ وكن: م [ نحيا مراي نب] ناهلع هنباو بحرهي جراب هوخأو نمي

 0 لإ بهو» دهع يف «؛دشاح نثلث يعمس لايقأ .نادمه

 اكلم نميأ مراي ةروريصب [ماج 010 مقر] دنسملا شقنلا انعلاطي مث

 :الئاق كلذ ىلع ينايرألا رهطم قلع دقو ءمعنهُي راتو لإ برك عم كارتشالاب
 مري) وه اهف ءابناج نوتيزلا نصغب تقلأ دقو مالسلا ةمامح دجن اذكهو ..

 دق نيرحانتملا ءامعزلاو كولملا نيب مالسلاب ىعس يذلا ميكحلا لقاعلا ل
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 (نميأ مري) وه اه . .ةلماكلا ةيركسعلا ةكشلاب نكلو ىرخأ ةرم ناديملا ىلإ بثو

 مكح ىلإ لصو دق ناك نإو وهو ءأبس كولم نم اكلم حبصأو هتياغ ققح دق

 حتف دق هنأ الإ . .زوحي ليإ بهو نب معنهُي راتو لإ برك كلملل اكراشم فيعض
 مامإ عسوأ باب حتف امك ةوق رثكأ أبسل اكلم حبصأ يذلا ناهلع هنبا مامأ بابلا
 . (ها) «. .ناهلع نب رتوأ مارعش ميظعلا هذيفح

 نميأ مراي نأب لوقلا حيتي ام هيف سيل (ماج 055 مقر) دنسملا شقنلا نكلو

 ققحو ةلماكلا ةيركسعلا ةكشلاب ناديملا ىلإ بثوو ًابناج نوتيزلا نصغب ىقلأ

 يف اريبك ناك (نميأ مراي) نأ كاردإ حيتت (ْغَتَب نب زوحي لإ بهو) ىتح (بضحتي

 دقو (ْعَتَب نب زوحي لإ بهو نب معنهي راتو لإ برك) عم هكيلمت مت نيح نسلا
 : ةغيصب دنسملا شقنلا ىف (. .لإ برك) ىلع ًامدقتم همسا ءاج

 . "'*«أابنم يكلم معنهُي راتو لإ برك هوخأو نميأ مرايلا
 داو ل[ ترك وخأل حبصأ (نميأ مزاي) نأ ةظحالم انه مهملا نعَو

 ةلسوأ نب نميأ مراي) ةقباسلا شوقنلا يف وه امنيب ؛ْعَتَب نب لإ بهو نب معنهي
 (ينيدلاو يمسرلا) يخآتلاو ينبتلا نم ًاعون نأ كلذ ىدؤمو .(نادمه نب ناشفر
 بسن جمدناف «ْعَتَب ينب نم ناهلع هنباو نميأ مراي حبصأ هبجومبو "”كدح دق

 : (ْعَتَب نب أبس كلم زوحي لإ بهو نب أبس كلم معنهُيراتو لإ برك»ل درفنملا دهعلا_ج
 كلم زوحي لإ بهو نب أبس كلم معنهُي راتو لإ برك) بقلو مسا قلأتي

 عماجلا يف بارحملا نيمي ىلع دوجوملا يئبسلا يزنوربلا شقنلاو بابلا يف (ًابس
 : (ةيلاتلا ةحفصلا يف) هتروص يلاتلا شقنلاو بابلا وهو «ءاعنصب ريبكلا

 فورحلاب) وه يزنوربلا بابلا طسو يف بوتكملا شقنلا اذه قوطنمو
 فوهو ,/دازأ ناوث دئر /هونبو /دفي تثع بهو» :يلي امك (ةثيدحلا ةيبرعلا
 /ىعرصم /وغموش / /نَدَج ونب /نوث دعسو /بحري موأ بهوو /عشهي
 نب /أبس كلم معنهُي راتو لإ برك /ومهارم /ماقمب /ضفت /ومهتحرص /تونف
 .«أبس كلم زحي لإ بهو

 .510 ماج تربلأ - سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن 0

 رس لإ نيب رم هئنباو عرسأ سمش حبصأ نيح هش لزذ كلمنا نأ مشيت نقم ةنباو ءرسأ نيمش دعس) كضصأ نيح فيدكس املعم كلذو (59)
 . ينبتلاب (بضحُي
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 نجتلا ىوتحمو ىثعمو

 بهو ليقلا نأ :ةثيدحلا ةيبرعلاب

 ناوث در هءانبأو «ندج نيب دفي تثع

 بحري موأ بهوو عشهي فوهو دازأ

 اوعتنص .ندذج ونب «ناوث دعسو

 ع« ضعت مهرصق حرص ةأنف ّيعرصم

 معنهي راتو لإ برك مهرمأ ماقمب
 كلم زوحي لإ بهو نب أبس كلم

 . أبس
 يف دنسم شقن ًاضيأ دجويو

 دقو ايلاطيإ ىف امور فحتم

 ءزجلا ىف ءاجو « نميألا هفرط تمكنا

 :يليام شقنلانمميلسلا

 /ديزو /مززع /وهينبو ,0 0٠
 او رنا يرن ةطسوا 1 هن
 رد يم سلم ميش نفقد
 /أابس كلم زحي لإ بهو نب
 , 3 «يوفس قد /ةففلاق/ عود

 اوديش : شمنلا باحصأ نأ ىأ

١ 

 دوجوملا يئبسلا يزنوربلا بابلا ةروص
 ةباتك بابلا طسو يفو .ءاعنصب ريبكلا عماجلا يف

 بهو نب أبس كلم معنهُي راتو لإ برك» دهع يف دنسملاب
 - .م.ق عساتلا نرقلا  «ًابس كلم زوحي لإ

 كلم: زوفع لإ تعاو هدأ( 1 محم ) مهرمآ ماقمب (ضفي) ىمسملا مهرصق اونيزو

 ؛نمأهُي رامنأ) نوكي دقف كلملا مسا رسكتا دقو .تاومسلا يذ مههلإ نوعبو أبس

 .حجرألا وهو .(معنهُي راتو لإ برك) نوكي دقو

 ةيرثألا ةثعبلا تابيقنت ءانثأ - برأمب سيقلب مرحم يف روثعلا مت دقو

 بهو نب أبس كلم معنهُي راتو لإ برك) دهع نم نيدنسم نيشقن ىلع - ةيكريمألا
 مرحم نم ةيئبس شوقن) ماج باتك يف امهصن رشن متو .(أبس كلم زوحي لإ
 (ماج 557 مقر) شقنلا قوطنم يلي اميفو .ماج 054 و 557 مقرب (سيقلب

 : ةثيدحلا ةيبرعلا فورحلاب
 /وينقه / /نالكثع ينب /مبلك /وهينبو | هاما ةاامخف /نعهيو 2 رانا /مدوسلل

 .أبس ةكلم سيقلب دهع نع قبسألا ثحبملا يف امور فحتمب دوجوملا شقنلا ةروص اندروأ )١(
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 /مهيفول /وهلأسمب /هقملإ /ومههقو /نجح /نملص /موأ /لعب /نوهث /هقملإ

 زحي لإ بهو نب /ًابس كلم معنهُي راتو لإ برك /ومهأرم /وضرو /ىظحو /مقدص
 21 , 0 ظ

 5 (نالكثع نب مبلكو نعهُيو مدوس) ل ءاعد شقنلا ةيقبو - (أابس كلم

 املص هقملإ هّلإلا اونقأ .نالكثع ونب «(بلك) مبلك هنباو ناعهيو راسأ مدوس)
 مهدعسي يكلو «نالكثع نب بلك مهنبا ةيفاعو مهتيفاعل هولأس ام هئافيإل ًانجح

 لإ برك مهرمآ اضرو ةوظحبو ةقداصلا ةنوميملا علاوطلاو ةمالسلاو ةمعنلاب هقملإ

 نم عرف مهلعلو «شوقنلا يف نوفورعم نالكثع ونب» :ينايرألا رهطم لاقو

 لامعألا نفع نلوتت كتناكو :ةركيم ةزعف: لف برام ىف ترقتسا ةيليخب ةرشسأ

 نكي نأ يريمجلا ناوشتو ىتادتمهلا ىكذ اهشيب "6: نييفبسلا كاولنملل ةفانهلا
 ةرسأ اوسيلو «باوصلا وهو (كولملا ةنماثم) ةينامثلا كالمألا ءاوذألا نم نالكثع
 ريمح نب ددس نب ديز نب كلام نب ثراحلا نب نالكُْتع» ونب مه امنإو ةيليكب

 : ةنماثملا نع هتايبأ ىف ناوشن لاق «رغصألا أبس نب رغصألا

 ىحامٍنالكتمماذاحمدقلو  رَفْرَخ وذوأ (ليقلا) راقّموذ وأ..

 : كولملا ةنماثم نع هتايبأ ىف ندج يذ نب ةمقلع لاقو
 (503 ع 0 ٠ هادعا 5 ٠

 ٍلاوق ملعلاب ءىرما لثم كيبني الو نالكشع وذ مهميمص نمو

 - ناميغ يذ نب مرمنا ليقلا نأ ركذيف (ماج 554 مقر) دنسملا شقنلا امأ

 نم هوعياش نيذلا دونجلاو «ناميغ لايقأ ءنيِحْلَس رصق لعبأ  ناميغ ينب نم

 برك مهرمآ فيلكتب «برأم ةنيدمب «ويزج ةيزجب» ةطبارملاب اوماق ناميغ مهتليبق
 (رنهنشأ ةعب ةدنول هكلذو ءأبس كلم زحي لإ بهو نب أبس كلم معنهي راتو لإ

 نوكي نأ كلملا نم تضتقا ةلاحل تثدح - ةطبارملا ةيزجلا نأ» هيقفاب ىريو

 . '0”2نيِجْلَس رصق نع ًاديعب

 . برأم ىلإ داع كلملا نأ يضتقيو « بئاص يأر وهو

 )١( ماج تربلأ . سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن - 557.
 )5 )0ص - ىنايرألا رهطم - تاقيلعتو ةيدنسم شوقن 77.

 )( نص + يريعجلا ناوشت ةديصق - ةعماجلا ةريبسلا 1810
 ى هيقفاب دمحم  ميدقلا نميلا خيرات (؟) ص١١١.
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 نيب مهمل راتو الإ جركل كالجللا ةرخجلا ديلا يزعل ريق دلع اقالة اكبر

 هيخأو نميأ مراي) ل كرتشملا دهعلا شقن : ماج تربلأ دروأ دقو (زوحي لإ ابهو

 مكح معنهُي راتو لإ برك نأ يأ 25559 مقرب «أبس يكلم معنهُي راتو لإ برك

 هلعلو (أبس يكلم) ةغيصب ًاعم (معنهُي راتو لإ بركو نميأ مراي) مكح مث ًادرفنم
 نكلو .(نميأ مراي نب نافهن ناهلع) وه امهدعب كلملا نأ ىلإ كلذ يف دنتسا

 (معنهُي راتو لإ بركو نميأ مراي) مكح هنأ بوصألا نوكي نأ نم عنمي ال كلذ
 راتو لإ برك) درفناف (نميأ مراي) تام نأ ثبل ام مث (أبس يكلم) ةغيصب أعم

 . (نميأ مراي نب ناهلع) ىلإ هدعب كلُملاب ةيصولا دنسأ مث مكحلاب (معنهُي

 يف سابتلا الول لئاوألا برعلا نوخرؤملا هركذ ام رهوج وه كلذو
 امر :هدعب امكح نيذللا ْعَتَب كلملا ينبا نأ ةعماجلا ةريسلا "ىف ذ ءاح دقق ءامونألا

 علطضاو فءابعأ لقأف «كلُملاب ناهلع هوخأ درفتساف نعد تانذإ غيل

 هيخأ نبأ ىلإ ىصوأف .مهب ملأ ام هب ٌملأ ىتح ءهقلس نم ةريس راسو ءهلمحب

 نميأ مرايا امه أعم امكح ناذللاف ءءامسألا يف سابتلا عقو دقو 22(نارهش

 درفتساف - ابلاغ  (نميأ مراي) وه توملاب قبس يذلاو !معنهي راتو لإ بركو
 هيخأ نبا ىلإ ىصوأ هتافو تناح املف (معنهُي راتو لإ برك) هوخأ كلملاب
 معنهُي راتو لإ بركل أخأ حبصأ دق ناك نميأ مراي نأل (نميأ مراي نب ناهلع)

 . ينبتلاب ْعَتَب نب لإ بهول انباو

 : نميأ مراي نب ناهلع ىلإ كلُملا دانسإب ةيصولا

 سا كِلَّملا ناهلع ةيصو» اهنأب ةيصولا ىوتحم يريمحلا ناوشن ركذ دقو
 ةيصو) اهنأو كانها بيترت يف سابتلالا كلذ بيوصت وسوقتلا حيتنو ش :ةيشأ

 هنأب اهاوتحم ناوشن ركذ يتلا يطو ءي«ناهلع هيخأ نبأ نإ مفتي ناكر لإ يضرك

 :لاقو هيخحأ نبأ نإ ىصوأأا

 وأ لضف يف هيلع ديزت كنأ لجأل نميأ ينبا نود كلّملاب كصخأ مل ينإ
 نم ىقب ام نود كيبأ رمع نم مايألا هتوط ام لصأ نأ ٌتببحأ يننكلو «ةدجن
 اذإف «ةيعرلا ىلإ ناسحإلاو «ةيصعملا نع ٌفكلاب نب اي كيصوأ ىّنأو .يرمع
 اذإو ءمسحاف دياكملا تمدأ اذإو ءمسحاف ّرعلا ءاد تيوك اذإو ,معنأف تمعنأ
 ا تال ع ا ا ا 0

 .08ص - يريمحلا ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا )١(
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 . '7(مهنود كرمأ نكي الف اهيلع تلمح اذإف «تردق ام دشأ اهّقوتف «سوفن باهذب

 ةوق رثكأ أبسل اكلم حبصأ يذلا مراي نب نافهن ناهلع مكحلا ىلوت كلذبو

 .ديلتلا نمزلا كلذ يف (نميأ مراي) و (معنهُي راتو لإ برك) و (نمأهُي رامنأ) نم

 نميأآ مراي نب ابس كلم ناقهن ناهلع
 نادمه نب دشاح لِئيَق ناشفر ةلسوأ نب أبس كلم

 وه ةيدنسملا ةيرثألا شوقنلا يف مهؤامسأ قلأتت نيذلا ةعبابتلا أبس كولم نم

 هنبا عم هدهع دناسم نم يذلاو «أبس كلم نميأ مراي نب أبس كلم نافهن ناهلع»

 ناهلع» ةغيصب برأمب سيقلب مرحم نم (ك ٠ مقر) دنسملا شقنلا (رتوأ مارعش)

 وهو «أبس كلم نميأ مراي ّينبا نادير يذو أبس يكلم رتوأ مارعش هنئباو نافهن
 :دنسملاب هصنل لقنلا ةروص ىلاتلا شقنلا

 ار هاج | ماجر[ (ط| 11 جن | طجلإاإ 1| 4677|( ال7 ع
 اه |هز | هز هاب مرخرإز] |ماجاجؤ هز 1 7167/1
 |1311 70(|ا|]| باطن ) 2هادإ[زه | هابل (م هر( لب 711
 [3 )هلل مدلد]]]) درر( | +2 |كرج )6
 اثفلا
 |. م 111 | 16 11 كرار ]نهارا راد طالمأ] ملا 21و10

 ام])[؟لطم|هززاجل له نه | كز رجه اه [هدجازإ هأ]
 16117 12)(هكار] 22|! 1, []« ]رواجا اب| جاجا م1238
 |هزبلرل هازال 6713177727114 | | !مإ 2! هرج ]راب
 ]هز ٠111| [)[] طابا حرم الطاره

 رثو أ مارعش هئباو نافهن ناهلعاا كدهع نم دنسم شقن

 - برأم /سيقلب مرحم - هان كلم رميا ايا دا

 .688ص - يريمحلا ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا )١(
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 /دأزت نب /نأزي /لإ حرش» :ةثيدحلا ةيبرعلا فورحلاب شقنلا اذه قوطنمو
 /وهيلعب /وهلأسمب /وههقو /نجح /نملص /موأ /لعب /نوهث /هقملإ /ىنقه
 /ومهضرأب /نوكذ /مرمثل /دأزت /نب /لإ حرش /ُهدبع /وهلكوتسذ /متبك
 . /نتمكث /مرفزح /نب /بركدعم /نب /برك عبت /فرخل

 /وهمعب /نالمتسي /الما /لكب /ومهنيفوه /موأ /لعب /هقملإ /ءازولو

 /مرعش /هنباو /نفهن نهلع /ومهيارم /وضرو /ىظحو /ومهدلو /ومهيفولو

 /ومه دعسلو /أبس /كلم /نميأ 00 /ينب /نديرذو انس / يكلم /رتوأ

 (موأ /لعب /هقملاب /مأته /مركذأ /مالوأ

 هلإلا ىنقأ «دأزت نب نأزي لإ حرش :ةثيدحلا ةيبرعلاب شقنلا ىوتحمو ىنعمو
 حرش هدبع هيلإ لكوأو هلأس ام هقيقحتل ةباك هيلع انجح ًاملص ماوأ بر ناوهث هقملإ
 . همكاثلا رفزح نب برك ىدعم نب برك ْعَبَت فيرخب هيضارأ رامث ةيامحب دأزت نب لإ
 اضرو ةوظحو ؛هدالوأ ةيفاعلو «هنم اهلمؤي لامآ لك هئافيإب هقملإ هّلإلا رمتسي يكلو

 كلم نميأ مراي ينبا نادير يذو أبس يكلم رتوأ مارعش هنباو نافهن ناهلع مهيرمآ
 . ىهتنا . . .ماوأ بر هقملإ قحب . نيحلاص روكذ دالوأب مهدعسُيلو ءأبس

 : نافهن ناهلع بسنو مسا قيقحت ةضحمت

 ىياستلا :ييضووملا ءاملعلا نيب الدج هبسنو نافهن ناهلع مسا راثأ دقل
 ليلكولا يف ءاج امك مهنم قيرف لاقف ( ْعَنَب ينب ىلإ ةماع ةفصي هوبسنف ف 0

 نب دا نب مَ نب لإ بهوم نب عتب يذ نب عتب عفسأ نب ناقه ناهلع .٠

 ع :يتادمملا لاق مشج

 مراي» ل «ْعَنَب نب لإ 00 كلذ ودجر
 نميأ مرايا ةغيصب (ماج 6 مقر) دنسملا شتقنلا ءاج ثيحب («ناهلع هنئباو نميأ

 نب ناشفر ةلسوأ نبا» وه نميأ مراي امنيب «أبس يكلم معنهي راتو لإ برك هيخأو
 حبصأف (ْعَتَب نب لإ بهو نبا» وه لإ بركو «دشاح ثلث ىعمس لْيَق «نادمه

 بسنو (ْعَتَي ينب) بسن لمش يذلا طلخلاو سابتلالاو بارطضالا ىلإ ىدأ

 بوصألاف ب ا ا تسلا

 نازك نجبلا خيرات يف )١(
 ]وج ةها١ ص ينادمهلا نسحلا ليلكإلا ف
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 ينب) داعبتسا عم نكلو (مشج نب دشاح ينب) نم لعفلاب وه (نافهن ناهلع) نأ

 /دشاح ةليبق لْيَق /ناشفر ةلسوأ نب نميأ مراي نب ناهلع» وهف «ءبسنلا نم (ْعَتَب

 ربكألا نادمه ىنب نم هنأ وه (نادمه نب) شوقنلا لوقب دوصقملاو «نادمه نيا
 041 مقر) دنسملا شقنلا صن دقو «ليكبو دشاح هنم تعرفت يذلا ديز نبا
 ونب .ناهلع هئباو بحرهُي جراب هوخأو ناشفر ةلسوأ نب نميأ مراي» نأ (ماج
 دشاح لايقأ مهنأل دشاح نم مهنأ ينعي كلذو (دشاح نئلث يعمس لاَيْفأ .نادمه
 : ةيلعلا مولا كلذ يف

 هنأ امهدحأ ليلكإلاب نيلوق يف لثمت دقف نافهن ناهلع مسا يف فالخلا امأ
 كلذ دوعيو (نافهنو ناهلع» ناوخأ امهنأ رخآلا لوقلاو «نافهن ناهلع» دحاو مسا
 ءطقف (ناهلع) همسا ناك نادمه نم ميدق ميعز دوجو :امهدحأ يوما ىلإ
 ناهلع (ماج 551١ مقر) هيبأ شقن يف همسا ناك (نافهن ناهلع) نأ :اههيناثو
 حبصأف (نافهن) يصخشلا بقللا همسا ىلإ فاضأ مكحلا ىلوت املف «طقف
 ناهلع) ناوخأ امهنأب لوقلا ىلإ ليلكإلا يف ينادمهلا لام دقو (نافهن ناهلع)
 هلو. طقف (نافيت) ةمسسا وأ (3اهلغ) هنا ميدق ميعز دوجو ببسب امير  (نافهنو

 اولاق امنإ» :لاقو (نافهن ناهلع) هنأب اولاق نيذلا ركذ مث  باسنألا يف ةلالس

 : عّبُت دعسأ لوق نم هيف اوعمس امل ًادحاو ًامسا هولعجف نافهن ناهلع

 ركذأدق نافهن ناهلعو كولملاريخ شعري رّمشو

 لاق . .ناناهلعلا لوقي نأ هنكمي مل املف يناثلاب ًادحاو فَرَعُي نأ دارأ امّنِإَو
 نأ حضتاو فالخلا كلذ شوقنلا تمسح دقو [8 ج 0١ ص] .«نافهن ناهلع
 .دحاو مسا وهو (نافهن ناهلع) همسا نأ وه باوصلا

 نوبتكي كلذكو» ىنادمهلا لاق .(نفهن نهلع) شوقنلا يف همسا ءاج دقو
 ةبات ىف نوملسملا مهافكو «كورحملا طسو ىف تيعقاواااذإ كلآلا الجبن
 نهلع كلذكو «تاومسلا فلأو ناسنإلا فلأو نمحرلا فلأ اوحرطف فحاصملا
 ظفللا امأف ءنادمه نم ندمهو نافهن نم صوقنم نفهنو ناهلع نم صوقنم
 .ثوعبم لثم فورحلا طسو نم ةنكاسلا واولا نوفذحي كلذكو «مامتلا ىلعف
 فذحلا كلذف «لايمأو لاله لثم ةنكاسلا فلألاو «ليلمش لثم ةنكاسلا ءايلاو
 مسالاف «مامتلا ىلعف قطنلاو ظفللا امأ طقف ةباتكلا يف وه ةروصقملا فورحلل
 ميدق نم رتاوتم وه امك (نافهن ناهلع) قطنُيو أرقُي شوقنلا يف (نفهن نهلع)

 ادد 1 رع نانوولا ىبعلا ب لال
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 رو يل اسال كيلاكلا ريضقلا ةرايقيتو ها ولمت# كفاثلا لضفتلا ب حج

 سيلو (نميأ مراي) قطنُيو أرقُيو (نميأ مري) شوقنلا يف هيبأ مسا كلذكو «نامزلا
 ام ليلكإلا يف ينادمهلا ركذ دقف «ينايرألا رهطم ذاتسألا دهتجا امك (نميأ ميري)

 عاطي رتثع ىتح نادمه ونب هونبو ناتكفز ةلسوأ : طعانب دنسم يفو» : يلي

 شوقنلا يف (ناشفر ةلسوأ نب نميأ مري) مسالل قطنلا نأ دكؤي اذهو (0)0مرايو

 مساب نيقيلا ملعلا ىلإ هلك كلذ نم يهتننو !ناشفر ةلسوأ نب نميأ مراي» وه

 نم مث دشاح نم هنأو ناشفر ةلسوأ نب نميأ مراي نب نافهن ناهلع بسنو

 . نأدمه

 : أبس كلم نافهن ناهلع دهع ملاعم
 نأ ىتح رصعلا كلذ يف ةعبابتلا أبس كولم مالعأ نم نافهن ناهلع ناك دقل

 : ليوط نمز دعب يريمحلا دعسأ لاقف لايجألا ةركاذ يف يقب همسا

 ريكذأ هنق ناقته ناحهتتتطو»  كوتاتسمتلا ريش نقضوت نتمتكو

 أبس ضرأ رئاس ىلع هتدايس طسبب أدب أبس شرع نافهن ناهلع ىّلوت امدنعف
 اهيلي امو ةدعص يف متددج نالوخ قطانم ىلإ ةلمح هّجوو  أبس فيلاخم وأ

 اودفوأ دق اوناك» متددجج نالوخ نأ دنسم شقن ركذي ثيح نميلا يلاعأ نم

 ىلإ رطضا ثبش نأ ريغ أبس كلم دض هورصنتسيل نادير يذ ىلإ نيلع نب ثبش
 ناوكت هركذ ام عم كلذ قفتيو 2")(أبس كلم ناهلع مهديسل عوضخلاو ةعاطلا

 كلُملا دانسإ ةيصو اهنأ باوصلا نأ نييبت فلس يتلا ةيصولا ربخ ىف يريمحلا

 .هلدع مهلمشو ةبهرو ةبغر سانلا عسوألا مكحلا ىلوت املف نافهن ناهلع ىلإ

 قطنت امك وه هنباو ؟)(ريمح ضرأ يف هنبا لمعتساو ءاوبهرف هناطلس مهيف ماقأو

 ةغيصب نيشقن يف امهركذ ءاجو مكحلا يف هعم هكرشأ دقو «رتوأ مارعش» شوقنلا

 . (أبس يكلم رتوأ مارعش هنباو نافهن ناهلع)

 نم نانثا اهيف ناكو تومرضح فيلاخم ىلإ هذوفن دمب نافهن ناهلع ماقو
 (ناليغ بإ عدي) و (لإ عدي) امه «نادير يذب ًابلاغ نيطبترملا نييلحملا كولملا
 نأ ظحالن» :هيقفاب دمحم .د لاقو .تومرضح فيلاخم نم نيتقطنم يف

 عم امهتاقالعب نيمتهم اناك  رتوأ مارعش هنباو نافهن ناهلع  نيكلملا

 ينادمهلا هبحاص ثدحتي كرتشملا امهدهع نم ١5( ىمان) شقنلاف «تومرضح

 .١1ج ٠و 79ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا ()

 .١١١ص - هيقفاب  ميدقلا نميلا خيرات + . شتا . يآ. س ١8" مقر شقنلا ()

 .58ص - ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا (م)
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 - مليغ تاذ يف تومرضح كلم لإ عديو أبس كلم ناهلع مهديس نيب مت ءاقل نع

 تايرخأأ يف ثدح دق كلذ لعلو .امهنيب اميف ًافلاحت اومربأ ثيح  نابتق ضرأب
 ناهلع نيب دقعُي ًافلح 7١08[ م شقنلا يف] ىرن نأ ثبلن ال اننأ ْذِإ لإ عدي مايأ

 نأ ًاضيأ لوقلا نكمي نكلو 21”«ناليغ بأ عدي اهكلم دهع يف تومرضحو نافهن
 ناك (ناليغ بأ عدي) نأو (مليغ تاذ) اهنم يتلا ةقطنملا يف اكلم ناك (لإ عدي)
 نكمي ال - ًاقافتا نافهن ناهلع كلملا دقعف ءتومرضح فيلاخم ةيقب ىف اكلم

 (أبس كلم) لصألا نأل طباورلاو ةقالعلا ديطوتل امهنم لك عم  (فلاحت) هتيمست

 ركذي ثيح نافهن ناهلع نب رتوأ مارعش دهع نم شقن هركذي ام ىل كلذ ىدأ دقو
 . “"0«أبس كلم نافهن ناهلع تنب تومرضح ةكلم كلح كالم» شقنلا

 اهماكح ناك يتلا ةشبحلا ةيالو ىلإ ةقالعلا روسج نافهن ناهلع كلملا ّدمو
 نكلو (ريمح) نادير يذ فيلاخم ىف (قدصهُي رساي ىنب) نادير يذ ىنبل نيلاوم
 ني كرد ايزكحي ناك نقلا ةكحلا ةرألو: ىلإ ةقالعلا روصح ده نانهت ناَهَلَف
 انينريشلا و لست اناس ابيكا ناك (ة ع دانا يشد يون( دع نر تيرح
 م) شقنلا ثدحتيا  هيقفاب ركذ امك هنأ انه مهملاو (قدصهُي رساي لآ نم ناك

 كلم بلط ىلع ءانب ةشبحلا كلم تردج عم ناهلع كلملا فلاحت نع
 ."”(ملسلاو برحلا يف (دحأك) ةدحاو ةهج كلذب نافرطلا حبصأ هنأو ةشبحلا

 ثعب ًايمسر ًادفو لبقتسا أبس كلم نافهن ناهلع نأ» شقنلا سفنل ةءارق يف ءاجو

 . ””«نيكلملا نيب نواعتو ءاخإو مالس ةيقافتا عيقوت مت ثيح ةشبحلا كلم تردج هب

 (يلاهك ٠١ مقر) دنسملا شقنلا صن ثحبملا اذه لهتسم يف اندروأ دقو

 ةغيصب رتوأ مارعش هنباو نافهن ناهلع بقلو مسا دورو يف هتيمهأ لثمتت يذلاو

 . «أبس كلم نميأ مراي ينبا نادير يذو أبس يكلم رتوأ مارعش هنباو نافهن ناهلع"
 ىلع امهذوفن وأ  امهتطلس دادتما ىنعي «نيكلملا بقل ىلإ (نادير يذ) ةفاضإف

 رمذ نب معنهُي ناراث) اهمكحي ناك يتلا (ريمح) نادير يذ قطانم ىلإ  لقألا
 .معنهُي ناراث ةافو دعب نكلو لعفلاب كلذ ثدح دقو (قدصهُي رساي نب ربهي يلع

 كلملا اهبتكو اهب ىصوأ ةيصو ىوتحم يريمحلا ناوشن ركذ دقف ًاريخأو
 باوصلا نأ شوقنلا نم نيبتيو (مير بلات) هنبا ىلإ (ناهلع) هنأ نييبت فلس يذلا

 )١( دمحم .د  ميدقلا نميلا خيرات بافقيه  ص1١١.

 دهع نع ىلاتلا ثحبملا يف شقنلا صن يتأيسو  يلاهك ١ مقر شقنلا  نميلا خيرات يف (؟)
 .رتوأ مارعش

 .5١٠ص ب ينايرألا رهطم  تاقيلعتو ةيدئسم شوقن ()
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 : هتخسن ًاباتك هل بتك . .» :ناوشن لاق .(رتوأ مارعش) هنبا ىلإ

 ءرجحو طق ىلع «ربُز ام ٌروبز «نادْمَمو رّيْمِح بر مهللا كمساب)
 «ٌتييح ام يرمأ يف ةكرشلا كل نإ «يتافو دعب كل ةيصوو «يتايحب كل يدهعب
 نأ كيفن نيفرت الو «ىتداج دمعاو ءىتدَس لتحاف ةكيفر ام الولاة رطولاو

 دأ كنا قع ادتازاالا نمانلا: اهو تر الا رخال فصلت ثار فتق رك وردا لاك
 نأ ملعا مث ءربادلا يف نوكي امم ءيش رباغلا يف يقب ام كلذ الولو ءهنع صقان

 «هايشأ كل مه امنإو ءاهتوقع نم عاتبتو ءاهترجح نم لكأت ةّلُث اوسيل كتيعر

 امنإو «بهرت ام لثم اهبلقت نم نوبهريو «بلطت ام لثم ايندلا ةغلب نم نوبلطي
 .هتلزنم مهنم الك ءاطعإو «ةطايحلا نسح مهيف كيلعو «ةعاطلا لضف مهنم كل

 يتلا لحنلاك اوقرتفا رثكأ اوناك نإف ءدحاو سيئر ريغ بأ ينب لك يف بصنت الو
 ملعاو .قيرفب مهنم لك بهذ بيساعيلا ةيلخلا يف رثك اذإف ءدحاو بوسعي اهل
 رخآلا يف لمعتست الف «مهلبق ناك نم مهعئابط ثنياب امبرو ءالهأ رصع لكل نأ
 الولو «مهئابآب مهنم هبشأ مهنامزب سانلا نإف دئالق اهكرتت الو عمجأ لوألا ةريس

 ءرصع لهأ نم دجنأ رصع لهأ الو ءرهد لهأ نم مركأ رهد لهأ ناك ام كلذ

 للخ ال هنأ ملعاو ءهبكرم نامز لكل بكراف «نامز لهأ نم ملعأ نامز لهأ الو

 يديأ ضبقو «لدعلاب هتيعر يف راسو ءهلامع ىلع ّلطأو ءهبر ظقيت كلم يف
 :هتمعن يف هتلص كرشأو «ةبيهلاب مهرودص المو «لاملاب مهتداق ٌمعو هعابتأ
 «ةعامجلا هبضغل بضغي نم ىلإ نسحأو «نوملعي ال ثيح نم هتفاك دقفتو

 هنع خلسني الو «ةظلغلاب قفرلاو ةدشلاب نيللا طّلَخو «ةبصعلا هئاضرب ىضريو

 . '"«مالسلاو ءرهظلا فيفخ ءريخلا نم حبار وهو الإ موي
 كولم مظعأ ناك يذلا نثوأ مارعش هنبا هدعب ماق نافهن ناهلع تام املف

 2كيلتلا نمزلا نم ةبقحلا كلت

7 

 اعبار

 نافهن ناهلع نب نادير وذو أبس كلم رتوأ مارعش
 .م.ق 856 41/7 /ىئبس "ه5

 يفو برأمب سيقلب مرحم يف اهيلع روثعلا مت أدنسم أشقن رشع ةسمخ يف «ًأبس

 )١( ص - يريمحلا ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا *5١.
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 نيذلا أبس كولم ءامظع نم ناك رتوأ مارعش نأ شوقنلا دكؤتو .ءاعنص يفو طعان

 دقو ..م.ق عساتلا نرقلاب ةعبابتلا أبس كولمل ثلاثلا رصعلا كلذ يف اومكح

 ينادمهلا لاق .نمزلا كلذ يف مكح هنأب لئاوألا نوينميلا نوخرؤملا ءاملعلا هركذ

 نع يمرضحلا نمحرلا دبع نب دمحم نب قاحسإ نب ورمع ينثدحو» : ليلكإلا يف
 ءاعنص ىلع طاحأو روصقلا نايئنب لَصَو يذلا وه رّتوأ مارعّش نأ :هدج نع هيبأ

 ةكراشم ركذ ىلع ىنادمهلا صّرَح» :ىنايرألا رهطم ذاتسألا لاقو .270طئاحب

 نب دمحم ءاوراام انركذ دقو-: لاقفهيلإ ةفاضإلا نأ نادم رصق ناي ىف زقزأ مارعش
 ناوشن لاقو .29(نادمُعل رتوأ مارعشو بضحيي حْرَش لإ ءانب نع يرسقلا دلاخ

 وهو]  نافهن نب نارهش كلم مث «ةريسلا نسحأف نافهن ناهلع كّلَم» :يريمحلا
 يف ريمح هتركذو «همايأ تنسحو «هناطلس مظعف . . .[نافهن ناهلع نب رتوأ مارعش

 لوح ام ءانبب  رتوأ مارعش وهو  نارهش رمأو» :ناوشن لاق .؟0(اهدناسم نم ريثك

 . ””(روصقلا ةراجح يف مهمايأ ريبزتب رمأو مفلت ىنتباو روصقلا نم طعان

 ثيح هيبأ عم مكحلا يف كرتشا رتوأ مارعش نأ دنسملا شوقن نم نيبتيو
 نميأ مراي نب أبس يكلم رتوأ مارعش هنباو نافهن ناهلع» ةغيصب شوقنلا امهتركذ
 نثلث يعمس لْيَِق /نادمه نب ناشفر ةلسوأ نبا» وه نميأ مرايو - «أبس كلم

 نب فون نب ناربج نب مشج نب دشاح ينب نم ينادمه يدشاح وهف «دشاح

 نب كلام نب رايخلا نب ةعيبر نب ةلسوأ نب ديز نب كلام نب نادمه نب ةلسوأ

 نافهن ناهلع ناكو .«؟”(ناطحق نب برعي نب بجشي نب أبس نب نالهك نب ديز
 «تييح ام يرمأ يف ةكرشلا كل نأ» :هيف لاق ًادهع.مارعش هنبا ىلإ دّهَعدق

 مارعش) هنبا رمألاب ماق نافهن ناهلع تام املف .©00خلا «تيدرام كلُملل ةزوحلاو

 نم ريثكلا يف  رّيْمِحو أبس لايقأ يأ - رّيْمِح هتركذو ءهناطلس مظعف (رتوأ
 نامث ءاهز ماد يذلا هدهع نم ًادنسم ًاشقن ١5 وحن ىلع روثعلا مت دقو .اهدناسم
 قفاوملا حيحصلا نمزلاو , يئبسلا ميوقتلاب "05 - 758 ةنس يلاوح نم تاونس

 ام عم كلذ قفتيو «داليملا لبق عساتلا نرقلاب .(.م.ق 856 )4175  وه كلذل

 «ةعبابتلا أبس كولم نمز نع لئاوألا نويناميلا برغلا نوخرؤملاو ءاملعلا هركذ
 . سيقلب مرحم راثآ نمز عمو

 .6ج 9١ص  ىنادمهلا دمحأ نب نسحلا  ليلكإلا )١(

 14 ةنسلا - 4 ددغلا - ةغمي تاسارد ةلجم +9
 .0١5و 58ص - يريمحلا ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا ()

 .١٠١ج "ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا (:)
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 :رتوأ مارعش دهع دناسم نمو

 :رتوأ مارعش مساب سيقلب مرحم نم (يمان ١؟ مقرو «يلاهك ١١ مقر) دنسملا شقنلا

 يقئاثولا لقنلا ةروص يلي اميفو هسفنب رتوأ مارعش كلملا هبتك شقن وهو
 :دنسملا شقنلل

 :وه ةئيدحلا ةيبرعلا فورحلاب شقنلل ىفرحلا قوطنملاو

 | ؟ا,لابل | اوال هاجلاب | باباه | اج[ | | ]لبا مك
 | ]ه5 10| | "1215| 1*7) ههنا 1
 | 31| )اج 1312109 1طارلز] |اجلج ( جز جلاب « 1
 | )711 |ذ]) |2هأا01 1517| «6[1 | هؤانإ 3211
 | [| | مد دا هز ماجاب زي مورو | هرجع |!
 ابربزا# | 1 17| )11مل | |
 | )رار ه | 711م1 زم إ/ مز( هززطن > هز( هاجلإ) | 1ر1 هو
 | هانز 73113720 ؟] |هذلزإ| [] >1 |!قددإ |[ ||( طر/هانلك
 | 7[ | 1| |هجلإ ]| ]حاج ه زاره راو ؟لم ]م | ؟ كل[ ]كل طن
 | مانو
 ا ا رن مار هجل) 11 دارت || جلف 3136| هقاجل) مجال م
 ارنا كج از الهر[ 36/110] | ه هزه نمل ]إل ؛ر ماد 722ه
 | ]ان 1ه زالت |[ حالا |[مه زا ١ه | ا/(طلكإبا ]جاع حز هال
 | ا ه>|؟ رج [3هرب لإ 1 || هذ
 |[لجا 1 [12ط[ملب ...00-٠ ٠٠ ها]ه]] | !مالإ/ «
 || "1/1121 11/01“ باطن هم مده

 | هو مهاب لكان: 0116| ٠١ ٠٠٠
 ا؟ >8م | ط2 1ه]1111511اجع | راجل طل ديفا اما 16
 طا 11ه ب7 كاان م17 |!( طار 1 هور هاسنمإرزه زها رضا

 ل

 0 مب
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 /ىنقه /أبس /كلم /نفهن /نهلع /نب /أبس /كلم /رتوأ /مارعش»
 /تذل /موأ /لعب /هقملإ /معب /ولفتك /نجح /نملص /موأ لعب /هقملإ

 /مألم /وبكوو /موأذ /نمرحمب /مبرح /ميشل /ومهلأسمب /هقملإ /وههقو
 ددو /فرخذ /تلأ لأذ /خروب /نتمعت /نيب /برحل /نبرثغ /نب /مويحل

 . /نسمخ /للخ /ربك نب /مويح /نب /لإ

 دعس /ورسيو /مطلس / عرفت /لأذ /نلع /نخرو /توهي /برح /لأو

 /نذبذ /ىهب اذ /خرو /عرفذ /مينمث /مويب /وهب /برحل /نمود /نب /بلأت

 . /يحقفذ /معبرأ /موي /يمهل /يدع /وهب /برحو /نفرخ

 انلات جيم زعم : ترم ١ دعب داقملا رسموا رس وقح /ذأز
 /نخرو /توهب /نبرح /برح /لأذ /مألم /ويكو: /وهلاسعب /ةقحلا /ويرشتو

 ترحل /يرحت اسس ( مدا /وهمعب /نعضتو /نعديتسل /موأ

 /نذ /ونينقهل /ًابس /كلم /رتوأ /مرعش /وهدبع /هقملإ /هقوك /ءارو

 /هقملإو /نينقه /تذب /رطسذ /لك /ويفوه /لأذ /يلبقل /مركت . . . /نملص

 لعبأو /أبس كلم /رتوأ /مارعش /وهدبع /هلانمل /يرصك /ءارف /موأ / لعب

 اني /أبس /وهمدأو /ندمغو /نيِجحْلَس /نتيب

 : ةثيدحلا ةيبرعلاب شقنلا ىوتحمو ىنعمو

 بر هقملإ هّلإلا ئنقأ ءأبس كلم نافهن ناهلع نب أبس كلم رتوأ مارعش نإ
 براحي نأ «هقملإ هّلإلاب  فلح وأ  لفكت دق ناك هنأل ًانجح ًاملص ماوأ
 ليلخ ربك نب مويح نب لإ ددو) فيرخب (لأ يذ) رهش يف نابرثغ نب مويح

 - نالعلا) مسوم فداص يذلا خيراتلا كلذب برحلا نشي ملف .(سماخلا
 مويلا يف (مويح) براحف نامود نب بلات دعس دئاقلا لاسرإب ىفتكاو (داصحلا

 نم عبارلا مويلا ىلإ براحي رمتساو «فيرخلا سفنب (ىهبأ يذ) رهش نم نماثلا
 ةبراحم مدعب ءأبس كلم رتوأ مارعش ريصقت ببسبو ...(يحقف يذ) رهش
 مارعش كلملا نإف «هيف هبراحي نأ مسقأ دق ناك يذلا دعوملا يف نابرثغ نب مويح

 مارعش كلملا ىتأو ءمَّسَّقلا نع ًاريفكت ملصلا اذه هقملإ هلإلا ىنقأ أبس كلم رتوأ

 هقملإ دبعم ىلإ ناشيفو أبس رابكو نادمُع رصقو نيِحْلَّس رصق ةداس هعمو رتوأ

 .هرورش مهافكو (نابرثغ نب مويح) ىلع هقملإ مهرصن دقو .كلذ نع ًاريفكت

 .يلاهك ١١ مقر شقنلا  نميلا خيرات يف ()
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 :ًاضيأ دئسملا شقنلا اذه نم نيبتيو

 هشقن أدب دقف هدهع لئاوأ يف طقف (أبس كلم) ناك رتوأ مارعش بقل نأ أ

 هركذ ءاج مث ؛أبس كلم نافهن ناهلع نب أبس كلم رتوأ مارعش» ظفلب دنسملا
 فرح نوبتكي ال اوناك دقو «أبس كلم رتوأ مارعش» ظفلب شقنلا يف ًاضيأ نيترم
 قطنلا امأ «ارتوأ /مرعش» شقنلا يف مسالا ءاجف ةملكلا طسو يف ناك اذإ فلألا

 /رعش» شوقنلا ىلع هتاقيلعت يف ينايرألا رهطم هلعج دقو «(رتوأ مارعش) ناكف
 قطنلا هنأ ينعي (رتوأ مارعش) ظفلب ليلكإلا يف همسا ءيجسم نكلو «؛رتوأ

 .لايجألا ربع ةياورلاو عامسلاب لوقنمو رتاوتم هنأل مسالل بوصألا

 نارصقلا امه ءاعنصب نادمُع رصقو برأمب نيِحْلَس رصق ناكو - ب
 نيِحْلَس نيتيب) لأ ظفلب شقنلا يف امهركذ دقو «رتوأ مارعش كلملل نايسيئرلا
 مامتها ىلع كلذ لديو .ءاعنصب نادمُغو برأمب نيِحْلَس نارصقلا : يأ «نادمُغو

 دهع دناسم يف الإ نادمُع رصق ركذ تأي ملف «نادمُع رصقب رتوأ دار كلملا

 .ارتوأ مارعشا دهع يف مث «بُضحَي حْرَّش ِلإ»
 : نادمُغ رصق هتيلعتو ءاعنص روسل رتوأ مارعش ءانب

 ىلع يدام ليلد ةباثمب وه رتوأ مارعش دنسم يف نادمُع رصق ركذ نإ
 رتوأ مارعش ةكراشم) لوح يرسقلا دلاخ نب دمحم نع ينادمهلا هركذ ام باوص

 نب ع ردا :لاق ثيح (هيلإ ةفاضإلا وأ نادمُع رصق ءانب يف

 فلس دقو . . ةوادمكل ترا اره رايتقح عزك نإ هادي مورست هلع

 رصق ةيلعتو دييشتب ماق «نادير يذو أبس كلم بضحي حْرَش ِلإ» كلملا نأ نييبت
 ميوقتلل 7٠١ ةنس يلاوح كلذ ناكو (ًاقباط )٠١ وأ (ًاقباط 148) غلب ىتح نادمُع
 ميخفت وأ ةيلعتب «أبس كلم رتوأ مارعش» كلملا ماق مث .(.م.ق 400) يئبسلا

 ؟١) غلب ىتح (.م.ق 810) يعغبسلا ميوقتلل 0١ ةنس يلاوح نادمٌُع رصق
 : يلهاجلا يرازفلا عبض نب عيبر لاق امك حبصأ ىتح وأ ءرثكأ وأ (ًاقباط

 ابكاوكلا يذاحي ًادييشتو ًءههز هلثمرصق ال نادمٌُعُدإ نادمٌُعو

 ةباحصلا نم هدج ناك . يرسقلا دسأ نب ديزي نب هللا دبع نب دلاخ نب دمحم ريمألا وه )١(

 كلملا دبع نب ماشه ةفالخ يف قارعلل ًايلاو يرسقلا هللا دبع نب دلاخ هوبأ ناكو «نييناميلا
 ءافلخلا رصع ةيادب ىف ةفوكلل ايلاو دلاخ نب دمحم ناكو ه ٠١ ١7٠١ ةنس يومألا رصعلاب

 نميلا خيراتب ًافراع ناكو (نميلا دْيَس) هيمسي روصنملا رفعج وبأ ناكو ه 17 ةنس نييسابعلا
 .ديلتلا يراضحلا
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 ىلع طاحأو روصقلا ناينب ّلَصَو يذلا وه رتوأ مارعش نأ : ليلكإلا يف ءاجو
 مارعش ذيع ىلإ ةرعب+ ءاعنص ةنيدم روس خيرات نأ كلذ نم نيبتبو . («طئاحب ءاعنص
 روسلا ءازجأ ضعب نأ ةيرثأ تاسارد تتبثأ دقو .م.ق عساتلا نرقلاب أبس كلم رتوأ
 عقاولا ءاعنصل يقرشلا روسلا تاذلابو « يئبسلا رصعلا ىلإ دوعي ءاعنص ةئيدمل مدقألا
 يئبسلا وسلا ناك دقو :نادمُع رصق عقوم يه يتلا ةعلقلاو بوعش باب نيب
 (”هالسإلا رجف ىتح  ةمخفلا هباوبأب - ًامئاق ءاعنص ةنيدمل يريمحلا

 : طعان روصقل رتوأ مارعش ءانب

 00 كلم رتوأ مارعشو
 0 ٍإ أيس كلم نافهن ناهلع نب أبس

 00 يريمحلا ناوشن ركذ امك - وه
 لوج اه ءادبي نشأ » :ئدلااد

 ىدعباو (نونصقلا خرم طعان

 مهمايأ ريبزتب رمأو «مفلت رصق
 .ةروصقلا ةراجح يف

 بونج طعان ةئيدم عقتو

 ةيريدم فرط يف ةدير قرش
 : اناس نا مع ةظياسمب فراخ
 طعان ةنيدم لالطأ اياقب لازتامو

 اهداجمأ ىلع لدت اهدناسمو

 ذنم ريمحو أبس روصع يف ةرباغلا
 يف أبس كلم رتوأ مارعش دهع
 ةياهن ىلإ .م.ق عساتلا نرقلا
 نرقلا ىف ةيريمحلا ةلودلا رصع

 ءاهز كلذ ىدالملا:نسهانسلا
 رنوا مارعش اهب يتلا طعان روصق لالطأ خيرات نم ةنس ةئا ١ وفلأ

 .ديلتلا يراضحلا نميلا .م . ق عساتلا نرقلا يف أبس كلم نافهن ناهلع نب أبس كلم 3

 نكي هللا لوسر هيلإ بتك امل يدارملا حوشكم نب سيق يباحصلا ءابنأ يف ءاعنص روس ركذ ءاج ()
 هدوم ك0 نب سيق ماقنا : ريثك نبا لاق . ءاننصب نيذلا ةوانصمب

 50 . يرئالبلا - نادلبلا حوتف - «بابلا اند ىف اضسما
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 "9 وه طعا ةئيدم تيمس

 |  ليلكإلا ىف ءاج امك

 ع يذوب عمي عننا

 جوز وه عتب ودود
 لاق :نسيقلب ةكلمللا

 دلوأف ..» :ينادمهلا

 ءعنتمي عنسأ !متباوذ

 ةنيدملا قوف تديش دقو ءاضيبلا ينابملا تاذ ةثيدحلا طعان ةنيدم هذه :
 هقفارمو هنآشنم ةيقبو قرعي ريبكلا رصقلا لغشت تناك يتلا ةميدقلا دكلوأف ..سيقلب ةكلملا
 00 ٍ دايس يع عما

 ناهلع نب نايفس نب طعان وه . .» :اضيأ ليقو 270(طعان وهو روث نايفس دلوأف

 (نافهن ناهلع) نآل لوألا لوقلا باوصلاو 2200ْغَتَب يذ نب عنتمي عنسأ نب نافهن
 ْعَتَب ينب بسنو هبسن يف طلخلا عقوو (ناشفر ةلسوأ نب نميأ مراي نبا) وه امنإ

 نمز نأ ىلع ىنادمهلا هركذ ام لذيو .«نييبتلا فلس امك نافهنت ناهلع هتياو
 عنسأ) نآل .م.ق عساتلا نرقلا وه ؛ْعَتَب نب عنتمي عنسأ نب نايفس نب طعانا

 1557 .م.ق رشاعلا نرقلاب سيقلب تناكو «سيقلب ةكلملاو ْعَتَب لّيَقلا نبا (عنتمي

 كلملاو (عنتمي عنسأ) مهنم ءانبأ ةثالث ْعَنَب لْيَقلا اهجوزل تبجنأف 2.م.ق 4754

 ناهلع نب رتوأ مارعش) دهع لايقأ نم ناك نايفس نب طعان نأ كلذ نم نيبتيو

 طعان قطانم» ىلع الدق ايما ناك قاف هرب طعات أ لولا نكسب فحم (نافين

 - نافهن ناهلع نب رتوأ مارعش دهع يف دشاحو نارمع دالب نم اهرواج امو ةديرو
 روصق نم ترمتسا يتلا اهروصقو طعان ةنيدم ءانبب هرمأف .م.ق عساتلا نرقلاب
 «ةيريمحلا ةلودلا رصع ةياهن ىلإ كولملا باون ءاوذألل ًارقمو ةخماشلا نميلا
 عبارلا نرقلا يف ينادمهلا مايأ ىلإ ةخماشو ةميظع طعان روصق لالطأ تيقبو

 )١( الإكليل  ؛ ؟ ص - ينادمهلا نسحلا ج٠١].
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 ءرهضو برأمو طعان لثم رأ ملف . .اهروصقو نميلا رثآم اياقب ثرظن دق»
 وهو «نينث لبج سأر يف ةعطقنم ةرودم ءاضيب ةعنصم يهو «لضفلا طعانلو

 ةرس يف لبج يف وهو مُقلُث رصقل لباقم عفترم لبج وهو «نوبلا لابج دحأ
 «قرعي ىمسُي يذلا ريبكلا ةكلمملا رصق طعان روصق نمف .ةدير يهو نادمه

 ةئيه ىلع هتراجح بزاعم يف ةجراخ باعكل «بّعكملا ةوعل يذ رصق اهنمو
 اهبو .ةماتلا عارذلاب ًاثلث اَلِإ عرذأ ةعبس هنم بزعم يف تعرذو ءراغصلا قردلا
 ةيشاحلا نكامأ ىوس ًارابك أارصق نيرشع ىلع ديزي ام نيرصقلا نيذه ىوس
 كفيرك هتحتو ال[ رضق اهيفاامو .توحنملا رخصلاب كحالم روس اهيلع ناكو
 تاناوطسألا اهيفو .هتعلتبا حطسلا نم لزني امف جرهصم افصلا يف فوجم ءاملل
 الو ةعبرم ًاعارذ نورشعو فين اهنم دحاو لك لوط  (ةدمعألا يأ)  تاميظعلا

 يقارم تناك اهنإ ليق «ديدح ريماسم اياقب اهيفو .نالجر الإ اهنم ةدحاولا نضحي
 :ي ناك هنأو ءاهسوؤر ىلإ

 سأرو روضح لبج نمو نايفَس لبج

 نم رانلا رظنُتف «ةخرصلا اودارأ اذإ عمشلا اهيلع بقثُي

 .نافرخ رهاظو راخذ لبجو عدم
 اهب ةربخلا دح ىلع ينادمهلا لوقي  (طعان يأ)  اهيفو

 اطعان تأيلف ضرألا يف مهراثآو ِرَيْمِح مايأب لهج اذ كي ْنَمْف ..

 اطئالبو هلوح ماخر يسركو ٌةيرمرمانقلاولعتًادمغدجي

 اطئارخ حارقلا لثم ةموهبمو اهنيبءاملاذفني الاهك حالم

 اطئاقو نسل حطسلا فوقسب اهل عناصمواهتحت ْنِمِفْرُك ىلع
 اطراف كِسمأ لبق موي لوأب اهقكأةانّبلاهنع تعئر نأك

 اطئالخ حافصلا يف ًاشحوو ًاعابس ةروصواهيلع ٍلاثمت لك ىرت
 اطسابو لابجلا ىف هيذي ىدحإل ًاضباق رظنت كفنتام بناجب
 ابان حرف ذو تق قنرأ ىلع ٍلّدجأو باقُع نم ٍتاعفتسمو

 اطساب قلطت دق ءرض فضغو قنحمل نلهن دق ٍءابظ برسو
 (ظفا رف تاكردت ةاه ىمادشوب . .ايكاوم دايجبتلا نيب ةدتعاذو
 اني ف يقنلاو يضم نوف | ذأ هتابج يبجت ناَشقَّر اهب ناكو

 اطئابرهيفٌْئك ٍتابرقمالو هنصح رهدلا ثداح نم هجني ملف

 :ندَج يذ نب ةمقلع لاقو ..

 ربرب بحاص جرخلا اهيلإ يبجي ٍطعان ةباؤذ يف تناك سيملو
 ربنملاو هثولي نيح جالا وذ انيلعب كلمُملا كلاملا خماسلاو
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 يصو 0 .ةقيمع هيف بارخ يف سيمل ربقو كولملا رباقم ليقلا ٌرَع يفو

 لزت ملو .م.ق عباسلا نرقلاب أبس كلم لوألا دعسأ برك يبأ تنب سيمل ةريمألا

 فيس دهع ىلإ ةعبابتلا رّيْمَح كولم رصع يف كولملا باون ءاوذألا دفاحم نم طعان

 .راعشملا وذ مهنم ناكو «يداليملا سداسلا نرقلا نم يناثلا فصنلاب نزي يذ نبا

 :ةمقلع لاق

 وهو «مالسإلا روهظ دنع نميلا لايقأ نم راعشملا يذ نب كلام هئبا ناكو

 رجف يف ةباحصلا مجارت يف روكذم وهو «طعان يف اوناك نيذلا ءامعزلا رخآ

 .نميلا يف ةماهلا ةيسيئرلا ندملا نم طعان تناك همايأ ىلإو «مالسإلا

 :ةدير يف مُفلت رصقل رتوأ مارعش ءانب

 يف ديعب نمز ذنم ةدير ةنيدم يف ًاديشم ًارصق ناكف مفلت رصق امأو
 لَو . .مقلت وهو ةَديَر رصق نميلا روصق مدقأ نمو» :ينادمهلا لاق . يضاملا

 نميلا يف سيل رئب يهو «مّفلت ىوس رئب ةلبج لصأ يف رصق نميلا روصق نم
 اهنم حصأ الو . .ءافص اهنم ىفصأ الو ءام اهنم بذعأ الو ارحب اهنم رزغأ

 مهدنع تمدعو بشخلا دالبو ديصلا دلب عم اهعيمج نوبلا تنسأ امبرو .ةحص

 (. .مهب تماقف رئبلا هذه ىلإ ًاعيمج اوعجرف هايملا

 ًارصاعم ناكو مدقي وذ كلملا وه رئبلا رفتحا يذلا نأ ليلكإلا يف ءاج دقو

 يناثلا فلألا طساوأب مدقألا يئبسلا نمزلا يف كلذ نوكيف «مالسلا هيلع فسوي يبنلل

 نب رتوأ مارعش دهع يف مُقلت رصق ءانب دنع ةيناث ةرم رئبلا ترفُح امبرو ءداليملا لبق
 نأ يريمحلا ناوشن ركذ دقف .م .ق عساتلا نرقلا يف نميأ مراي نب نافهن ناهلع

 رفتحاو ملت ىَتَب يذلا نإ لاقُيو» :ينادمهلا لاقو .«مُقلت ىنتبا» نافهن نب مارعش

 دجو) :لاق هفالسأ نع نييوعللا ضعب ينثدحو .ناهلع نب سرملا نبا عرم وذ رئبلا

 وذ انبإ عتبو مري ٌةدفح) هنم دنسم ةيقب يف أرقو (ميري هانب) هيف بوتكم مُقلت يف رجح
 نب. . ) مسا هيف ءاج دنسم شقن ةيقب رجحلا كلذ نأ ودبيو - [8 ج 95 ص] (عرم

 نب عرم وذ هانب :ليقو . نافهن نب مارعش هانب : ليق كلذلو «ةقرفتم فورحو (مري

 . مارعش) مهلت ىنتبا يذلا نأ لاوقألا كلت عمجي ثيحب «ناهلع نب نميأ سرملا

 . هدهع ءارمأ نم عرم وذ ناكو (نميأ مراي نب نافهن ناهلع
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 لْيَقلا رقم ناك هدييشت ذنم مُفلت رصقو ةدير ةنيدم نأ ةيمهأ كلذ قوفي اممو

 لاق «رتوأ مارعش دهع لايقأ نم ةوعل وذ ناكو .ةوعل يذ ينب لايقألا مث ةوعل يذ

 كولم لب نادمه كولم مظعأ نم ًادِّيَس اَلْيَق ربكألا ةوعل وذ ناك» :ينادمهلا

 نب ةعيبر نب ناروس نب ناملع نب ةوعل وذ» وهو - لايقألا ينعي .«  .نالهك
 :رهدلا بئاون ركذي ندج يذ نب ةمقلع لاق . . «ليكب

 قئاقحلا يماح ثيللا ناكو ءنّلزأ مُملَت سأر نم روهشملا ةوعل اذو

 لثمتتو .©7)2ليكب نب ةعيبر نب ناروس نب ناملع نبا /ربكألا ةوعل اذ ديري
 : هنأ يف كلذ ةيقادصمو ةيمهأ

 ينب /دازأ دمحأ هيخأو /ماوأ دعس» مساب نيدنسم نيشقن ىلع روثعلا مت -

 نماي بركاشن) دهع يف «ةدير يذ عبر /ليكب لايقأ /. .[ناروس] نارس

 0 راو دع عسا ني ايحر
 شقن يف (ناشفر ةلسوأ نب نميأ مراي) مساو (نارس نب دعري) مسا ءاجو

 نأ ىلع لديو .©0بضحُي حْرَش لإ نب. . عرسأ سمش دعس) دهع يف دنسم
 (نميأ مراي) اهكولم نم ناك يتلا ةبقحلا لايقأ نم ناك (ناروس) نارس نب دعري

 (ناروس نب دعري) وخأ وه (ناروس نب ناملع) نأ دب الو .(نافهن ناهلع) مث
 رتوأ مارعش دهع لايقأ نم ناك (ناروس نب ناملع نب ةوعل اذ) نأ كلذ يدؤمو
 . مُملت رصق دييشت ناك دهعلا كلذ يفو .عرم يذ دهعو

 شقنلا ركذيو (فرش 7 مقر) دنسملا شقنلا يف مفلت رصق ركذ ءاج دقو -
 ةدير ةماعز ترمتسا دقو هرصعلا كلذ سفن ىف ليكب لايقأو ةدير ةئنيدم

 نييوعللا راد :ةدير» :ينادمهلا لاق ولو اني فرح يذ ينب يف اهقطانمو

 نب حيرذلا نب ديز نب برك يذ نب ناهع دلو اهب ْنَم رثكأو  ةوعل يذ ينب
 نب تثعافر نب ليحارش نب سيق نب كلام نب ليجلإ نب دادر نب ثراحلا

 مهنمو (ليكب نب ةعيبر نب ناروس نب ناملع نب ةوعل يذ نب نارمن نب ةرمح
 نب برك بأ نب بيضح نب ديعس نب ديز نب برك وبأ وهو رغصألا ةوعل وذا
  نامود نب بعص نب ةيواعم نب كلام نب ةوعل يذ نب رماع نب ةعرز

 .6ج ٠١7 -١١57ص - ىنادمهلا  ليلكإلا )١(
 دهع نع قبسألا ثحبملا يف امهاندروأ دقو 76و 6 مقر ناشقنلا  نميلا خيرات يف 2090

 .(بحرهي نمأي بركاشن)
 نع قبسألا ثحبملا يف هاندروأ دقو ماج 579 مقر شقنلا - سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن ()

 .(عرسأ سمش دعس) دهع
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 :رهدلا بئاون نع ندج يذ نب ةمقلع لاق («- ينادمهلا يليكبلا

 روحألزانمنزياذنِبلاّسو مُقلَئتةفرغ نادمهاذ نِبَلَسَو

 نزي يذ نبا دهع يف (نادمه وذ) نادمه ريبك وه رغصألا ةوعل وذ ناكو
 رجف ىتح ةوعل يذ ينب ةماعز رقم مفلت رصق لزي ملو ؛«يداليملا سداسلا نرقلاب

 لوأ يف يوداهلا نيسحلا نب ىيحي مُفلت رصق نم يقب ام برخأ مث دابا
 رمتسا دق مُقلت رصق نوكيف .يرجهلا 500 ةمئألا دهع

 كلم رتوأ مارعش دهع يف هدييشت ذنم ةنس ةئامنامثو فلأ ءاهز ةدير يف ًاخماش

 . داليملا لبق عساتلا نرقلا يف ميظعلا أبس

 : هدهع دناسم يف رتوأ مارعش دهع ملاعم

 كلذو ءطقف (أبس كلم) بقل هدهع دناسم لوأ يف رتوأ مارعش لمح دقل
 نب ربهي يلع رمذ نب معني ناراث) مكح تحت تناك (رّيْمِح) نادير قطانم نأل
 رشابملا هناطلس رتوأ مارعش ذم ىتح تام نإ ام هنأ ودبي يذلا (قدصهي رساي

 يذو أبس كلم) دنسملا شوقن يف هبقل حبصأف (رّيْمِح) نادير يذ قطانم ىلع
 نسيلا :نضرأ نهتنم ىلي امو ةيبرعلا ةريزجلا طضو ىلإ هناطلس نتا امك (ناديرز

 ىتح تومرضح فيلاخم ىلإو الامش ةماميلاو زاجحلا تاهج ىلإ ةيعيبطلا
 دقو .ًابرغو ًابونج رمحألاو يبرعلا نيرحبلا ىلإو ءًاقرش نميلا ضرأ ىهتنم
 يفو برأم ةمصاعلاب سيقلب مرحم يف اهيلع روثعملا هدهع شوقن كلذ تلجس

 :اهمهأ نم ءًادنسم اأشقن رشع ةسمخ نع اهددع ديزيو ءءاعنصو طعان

 : نميلا يلاعأ ىهتنم ىلإ رتوأ مارعش مكح دادتما نع حرذأ يفاو دئاقلا شقن

 بتاتكي يلاهكلا ةعومجم يف 0 مقرب هصن روشنملا دنسملا شقنلا وهو

 خيرات) باتكب نيدلا فرش ةعومجم يف )7٠١( مقرب ًاضيأو (نميلا خيرات يف)
 /ىنقه /حرذأ /ميفو» نأ ىلوألا هترقف لوقت ليوط شقن وهو .(يفاقثلا نميلا

 أبس كلم رتوأ مارعش /وهأرم /وهتصوه /موي /نبهذذ /نروثو /نملص /هقملإ
 هرمآ نأ ةبسانمب يأ 2. . /دشاح /نبعش /نثوأب /نرقو /حرشل /نادير يذو
 دودح يلاعأ يف ةطبارملا تاوقلا ةدايق هالو نادير يذو أبس كلم رتوأ مارعش

 .نشاح هلي

 ةباتكب هصنل يفرحلا لقنلا ةروص يلاتلا ءزجلا يف شقنلا نم ةماهلا تدارقفلا أدبتو
 ترامب سيقلب هرغم ىف هيلع روكملا سردأ قار داقلا د نسه نم ةيقوشلا كنيبكلا

 : ةثيدحلا ةيبرعلا فورحلاب شقنلا نم مسقلا اذه قوطنمو
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 /وهتصوه /مويو)
 /رتوأ مارعش /وهأرم
 /نادير يذو أبس كلم

 /عضي رتثئعويح /هيخأو
 كلم /نافهن ناهلع ينب

 (مترسنم /نمدتقو /أبس

 (برحل /مدسا /متأم

 /مبرحو /مشيج /دزأ
 . /نالوخأ /نيلع /نب

 /ومهدزأ /وبرحيو
 /نريحب /نبرحم /دجنب

 /رمخو /نترهسذ

 /موأ لعب /نوهث /هقملإ

 /حرذأ ميفو /وهدبع

440 

 هر كا ل ا لل
 | الن م2 |!رهاجاب | ركز ل!اه[ن1 [)ق هل«
 | 1ث 1153 |ةن طق ل30 املا
 ا ١ ها 410 كالا
 ل كهل ا ا ا كا
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 000117 1م
 |1111 30| ادام 21171110 اهزك 102 ندم هس
 اهز17«|- زكا 115م5 1201هرق ا؟ ثقه ن5 1711162

 |.؟ /زه] ؟هاز مه 1411م مز طلا 1
 داورا ل نا
 | ه9 15278 [[ قت ا
 امة هه؟ابن| هموم ه5 >إ [ )ا ها طا م ]6 121 )!(هظ ار )2ك
 اتم يطل | جل أ

 رتوأ مارعش) دهع يف (حرذأ يفاو) دئاقلا دنسم
 كلم نافهن ناهلع ينب /عضي رتثع ويح هيحأو /نادير يذو أبس كلم

 -برأم /سيقلب م رحم نعم . (ًأبس

 . /مسعذ /متلمو /ممنغو /متجرهمو /متي ريب /ىلوات /وهمعب /دسأو

 / ميبس /تأمو /ىثلثو / معضب / نتأم 1[ نكنو / مرشع /ممهجرم /نوكو

 /دحاو /نأم /ثلثو /ملبأأ /نأم /ثلثو /وجرهذ / مثنأو /مدلوأ /نأم / عبراو

 . /متنطق /مفلأأ /ةرشعو /مرمحأ /نتأم /ىتثو /يعبسو /مرقب /مفلأ

 /رتوأ مارعش /ومهيارم /وضرو /ىظح /وهرمخ /نوهث /هقملإ /ءازولو
 . ''”( /أابس كلم /نافهن ناهلع /ينب /عضي رتثعويح /وهيخاو /نادير يذو أبس كلم

 ىلإ هنابرقب مدقت دق حرذأ يفاو نأ :ةثيدحلا ةيبرعلاب شقنلا ىوتحمو ىنعمو
 أبس كلم رتوأ مارعش هرمآ هيف هالو يذلا مويلا نع) هل ًادمح  ًاضيأ  هقملإ هلإلا

 نم (رسنم) ةقرف ةدايق ءأبس كلم نافهن ناهلع ينب عضي رتثعويح هوخأو نادير يذو
 نب برحو /مشيج دزأ ةليبق ةبراحمل ناسرفلا نم ةئامتس سمخ اهماوق شيجلا
 راوجب نبرحم دجن ةقطنمب دزألا كئلوأ  حرذأ يفاو - براح دقو .ينالوخلا نايلع

 ةدوعلا هعم نيذلا ناسرفلاو حرذأ يفاو هدبع هقملإ هَلإلا رمغف «ةرهس يذ رايد

 فرطلا نم ىلتقلا ناكف .- سيع يذ  ةديجلا لاومألاو مئانغلاو رصنلابو ةمالسلاب

 .هقملإ هلإلا ىلإ ءاعد وهو ةيقب شقنللو .يلاهك ١7 مقر شقنلا  نميلا خيرات يف 0
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 ءمهدالوأ نم ةئامعبرأو الجر نيثالثو ةئم ىرسألاو «ةرشعو نيتئم  رخآلا

 ةرشعو ريمحلا نم نيعبسو نيتئمو رقبلا نم ةئامثالثو فلأو لبإلا نم ةئامثالثو

 مهرمآ اضرو ةوظح  حرذأ يفاو  رمغ يف هقملإ هّلإلا رمتسي يكلو . منغلا نم فالآ

 . أبس كلم نافهن ناهلع ىنبا عضي رتثعويح هيخأو نادير يذو أبس كلم رتوأ مارعش
 : شقنلا اذه خرم: نيستيو

 /مشيج دزأ) يهو دزألا لئابق ىدحإ دض ةلمح داق حرذأ يفاو دئاقلا نأ

 يف شرج ةقطنم نونكسي اوناك نيذلا دزألا مهو (شرج دزأ) امبرو (شيج دزأ

 يفاو دئاقلا مهمزهو مهبراح دقو «دجنو زاجحلا موخت ىلإ ريسعو نارجن يلاعأ
 رقبلاو لبإلا نم مهركسعم يف ناك ام منغو (نيرحم /دجن) ةقطنمب حرذأ
 مارعش كلملا ةعاطل دزألا كئلوأ نعذأف «مهنم ةعامج رسأو «منغلاو ريمَحلاو

 ركذ لوأ وهو «شقنلا اذه يف دزألا ركذ ءيجم وه كلذ نم مهألا نكلو .رتوأ

 نفرأب اهبلغأ نكس ةرسك ةعيس لبق هرآألا ةتتاكو.«ديسملا شوقك نق ةرألت

 .نامزلا كلذ  ذنمو - يف نميلا يلاعأب مهضعبو أبس يداو

 نايلع نب برحو /مشيج دزأ) دض اهنأب ةلمحلا كلت شقنلا نرق دقو -
 دقو .نميلا يلاعأو ةدعص ةقطنم يف ةدادج نالوخ ةليبق ميعز وهو (ينالوخلا ٠

 (ينالوخلا نايلع نب ثبش) نإ نافهن ناهلع كلملا دهع نم دنسم شقن يف ءاج

 .أبس كلم ناهلع عاطأو عضخ هنكلو (نادير وذ) شقنلا هاّمس نَمِل ًايلاوم ناك

 امم (نادير يذ) كلمل هتالاوم رهظأ (نايلع نب برح) نأ جاتنتسا نكمي كلذلو

 نايلع نب برح ىلإ حرذأ يفاو دئاقلا هيجوتب رتوأ مارعش كلملا مايق ىلإ ىدأ
 .نميلا يلاعأ نم تاهجلا كلتب رتوأ مارعش ةطلس تبتتساف «شرُج دزأو

 : ةيبرعلا ةريزجلا طسول رتوأ مارعش مكح ةيلومش نع سرحأ بركبأ دئاقلا دنسم

 «سيقلب مرحم نم ماج 178 مقر شقنلا وه  دنسم شقن لجس دقو
 نم هكلمت امم أبهذ املص هقملإ هلإلا ىنقأ هنأ (ميلع نب سرحأ بركبأ) مساب
 هرمآ اهيف عياش يتلا تالمحلا يف هيلع هب ّنم ام ىلع هلإلل ًادمحو (ةّيرق) ةنيدم
 ءاحنأو . . نترهس ىلإ) ةلمحلا اهنم ناكو . .نادير يذو أبس كلم رتوأ مارعش

 «ناطحقو ةدنك كلم روث يذ ةعيبر ىلع /ملهك تاذ ةّيرق» ةنيدم ىلإو (نارجن

 07 .رتوأ مارعش كلملا اهب هفلك يتلا تالمحلا لكو .(ةّيرق) ةنيدملا بابرأو

 )١( هيقفاب دمحم .د  ميدقلا نميلا خيراتو - 6 شقنلا - سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن -

 ص١١86 و١17١.



 442 اذن ةنباشلا هئانلا نعمل ةزايمجو ةلولم» نئاغلا لففلا دب

 زكرم تناكو رساودلا يداو يف عقتو وافلاب نآلا ةفورعملا يه ملهك تاذ ةّيرقو
 ام لعلو» :هيقفاب لاق .دجن قطانم ىلإ ةماميلاو ةيبرعلا 0

 ةدنك ةكلمم ىلإ دنسملا شوقن يف ةراشإ مدقأ وه (575 ماج) شقنلا يف
 يف كلذ لبق اهركذ ءيجم ركذ فلس دقو مخ ا لا

 نب سرحأ بركبأ) شقن يف ءاج ام نوكيف (بُضحَي حْرَش لإ) دهع نم شقن
 مكحي تناك يتلا (ةده) ةدنك نع لشتملا وقت يف نصت عتفا يناث يك لع
 ىف اهكلم ناكو (ملهك تاذ ةّيرق) ةنيدم اهتمصاع تناكو ةماميلاو ةريزجلا طسو

 1 موجب دال «ناطحقو ةدك كلم روث يذ ةعيبرا وه رتوأ مارعش دهع

 ميلع نب سرحأ بركبأ دئاقلا رتوأ مارعش كلملا هيلإ هّجوف ءأبس كولمو ةلودب
 دقو «رتوأ مارعش ةيكولم تحت اهكلمو ةقطنملا كلت توضناف «ةيركسع ةوق يف
 نما ةوق اهلالخ داق (ملهك تاذ ةّيرق) ةنيدمب ةرتف (سرحأ بركبأ) دئاقلا ماقأ
 اوئاكو دسأ ربحي رئاشع برحل كلذو «بارعألا نمو نارجن نمو نالوخ
 تزجم مدسأ ضرأ فنكب (مهبرحيو) برحلا ترج دقو . . منوي ينب عم نينواعتم
 00 لامشب دجن لئابق نم (دسأ ربحي) نوكت نأ نكميو 7)2(«لامثذ نهنوم
 | :لاقف ًابيرغ ايضا (سرحأ بركبأ) كد هنأ ينايرألا رهطم لاقف (منوي) اف
 .2500(نوي ينب) براح

 بحاصو (1 ماج) نسقتلا يف ًاضيأ (ملهك تاذ ةئيرق) مسا ءاجا) دقو

 ىلإ مدقتي وهو «ةلمحلا كلت يف اوكراش نيذلا رتوأ مارعش لاجر دحأ وه شقنلا
 شقنلا يف كلذكو .ملهك تذ ةّيرق نم همنغ يذلا هلام نم ملصب (هقملإ) هّلإلا

 هيخنأو رتوأ مارعش) ركذيو (ةّيرق) نم هكلم امم نابرقب هبحاص مدقتيو 14١( ماج)
 0 ءارعش ةيكولم نأ ىلع شوقنلا كلت لدتو . اًاعم نيكلمك عضي رتثعويح
 ليام هالك ىلإو ماشلا ىلإ ةراجتلا قرط يلاتلابو ةريزجلا طسو لمشت تناك

 : ةيقرشلا ءىناوملاو تومرضحل رتوأ مارعش مكح ةيلومش دناسم

 (نادير يذو أبس كلم) بقل هدهع دناسم يف رتوأ مارعش لمح دقل
 لب تومرضح لمشي ناك همكح نكلو (تومرضح) يكلملا بقللا ركذي ملو
 دنسملا شوقن كلذب قطنت امك (تومرضح ةكلم كلح كالم) هتخأ تناكو
 : اهنم نيبتي ىتلا

 - هيقفاب دمحم .د  ميدقلا نميلا خيراتو 715 شقنلا - سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن )١(

 ١١ و7١ ١. 8ص

 .78١ص - ىنايرألا رهطم  تاقيلعتو ةيدنسم شوقن (؟)
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 : تومرضحل نافهن ناهلع تنب كلح كالم ةيكولم
 نايقأ نب نصحأ عراف دئاقلا مساب (يلاهك ١7 مقر) دنسملا شقنلا ركذي

 هصن ىلي ام شقنلا ىف هلوق اهمهأ شقنلا اهركذ تابسانمب هقملإ هّلإلل دمحلا

 1 1 :ةيدجتلا ةيبرعلا فورحلاب
 /وهتميدأ /موأ /لعب /نوهث /هقملإ /نعشوهو /رمخ /تذب /مدمحواا
 /رقش /نتيب /يدع /ومهتودع /لمكتسو /مدقت /دسأو /نصحأ 0

 /وهارم /نتصوهو /وههقو /نجح /ةوبش /نرجهو /تومرضح /كلم..
 /كلح /كْلَم /ومهتأر م /حرشلو /رقش /نتيب /توه / عنصل /رتوأ 5

 ."”«أبس /كلم /نفهن /نهلع /ن... /تومرضح /ةكلم
 : ةثيدحلا ةيبرعلاب ىوتحملاو ىنعملاو

 قلطناو مهداقف هناسرفو نصحأ عراف رزآو ناعأ هنأل هقملإ هّلإلل ًادمحو)

 موسرمو رماوأل ًاذيفنت ةوبش ةنيدمو تومرضح كلم . .يف رقش رصق ىلإ مهب
 ةكلم كلح كالم مهتديس ةسارحو رصقلا نيصحتل رتوأ مارعش كلملا هديس

 . (أبس كلم نافهن ناهلع (نتنب) تومرضح

 ةروتش لإ خو تف كركم لور هناا يدلل وب يوخأ هرخ يداجو

 هتخلأ ىفلأو» يأ ' !"«ميفوب /نرقش /نتيب /طسوب /كلح كْلَم /وهتخأ /بكوو»

 . ”' ”«رقش رصق لخاد ةيفاعو مالس يف كلح كلم

 كلدع كتف طفلي فال تاليف رك شعتلا مع ةقباننلا ةرققلا نق: ةذاخب نعل
 تعور نورد كيسا هيع !(يسفا ناتوت ةايلغ 3 يده كوب مس كلت

 ةيفاعب كلح كّلَم هتخأ رتوأ مارعش ىفلأ» هنأب ىرخألا ةرقفلا ءيجبم نكلو (نتنب

 .رتوأ مارعش تخأ نافهن ناهلع تنب اهنأ دكؤي «رقش رصقلا يف

 . .رتوأ مارعش نإ ..» :شقنلا ىلع هقيلعت يف هيقفاب دمحم .د لاقو

 ةسارح ناك ضرغلا نأ معراف ركذيو . .ريقش رصقلا ىلإ نصحأ معراف لسرأ
 نا ا ول راو ا ل يااا

 فلاحتلا نأ جنتسن نأ انل زوجي ةراشإلا هذه نمو 11 ةرشفلا فافانم اوك
 يفرط نيب ةرهاصم ىلإ تاقوألا نم تقو يف ىدأ يئبسلا يمرضحلا

 .يلاهك ١7 مقر شقنلا - نميلا خيرات يف ()

 دال ضع ينايرألا رهطم - تاقيلعتو ةيدنسم شوقن (0)
 .١١1و ١١ص - هيقفاب دمحم .د - ميدقلا نميلا خيرات ()
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 نم (يمان ١9 مقر) دنسملا شقنلا يف ءاج ثيح نافهن ناهلع دهع يف دوصقملاو

 نافهن ناهلع نيب ءاقللا مت» هنأ (أبس يكلم رتوأ مارعش هنباو نافهن ناهلع) دهع
 لاق امك وأ . .ًاقافتا امربأو مليغ تاذ يف تومرضح كلم لإ عديو أبس كلم
 ٠8" مقر) دنسملا شقنلا يف ءاج كلذكو .«امهتيب اميف أفلاحت امربأ  هيقفاب
 ناهلع نيب قافتا دقع مت» هنأ ( رتوأ مارعش هئباو نافهن ناهلع) دهع نم 8.
 ودبي اميف  لئدنعو .'56[تومرضح كلم ناليغ بأ عديو أبس كلم نافهن

 كلمب أبس كلم نافهن ناهلع تنب كلح كالم تجوزت ثيح ةرهاصملا تعقو

 اهنأل امإ (تومرضح ةكلم) تحبصأف (ناليغ بأ عدي) هنأ ودبي يذلا تومرضح
 ةكلم كلح كالم تحبصأف تام نأ ثبل ام هنأل امإو تومرضح كلم ةجوز

 امنيح نافهن ناهلع نإ ..» :لوقلا ىلإ ينايرألا رهطم بهذ دقو .تومرضح
 ديكأتل هتنبا (طليزعلا) وهو مهدحأ جوز تومرضح كولم عم فلاحت

 اكلم (طليزعلا) نكي ملف شوقنلا عم ىفانتي يأرلا اذه نكلو , 06. . فلاحتلا
 تجوزت هبو (ناليغ بأ عدي) و لا عدي) تومرضحب كلملا ناك امنإو كاذنآ

 . تومرضح ةكلم تحبصأف كلح كالم

 طليزعلا كلملا تومرضح يف . مكحلا ىلع ىلوتساو  مكحلا ىلوت مث
 دض نييريمحلا ناسوأو ىحضمو نامدرو نابتق لايقأ عم فلاحت هنأ ودبي يذلا
 هشيجب (تومرضح كلم طليزعلا) راسو  هدهع لئاوأ يف  رتوأ مارعش كلملا
 ءرتوأ مارعش كلملا دض فلاحتلا دقعل نابتق ةقطنمب مليغ تاذ ةنيدم ىلإ هلئابقو
 ماكح ةمصاع ةوبش ةنيدمب رقش رصقلا يف هئانبأ دحأ طليزعلا فلختساو
 مارعش كلملا داق لئدنعو ءرقش رصقلا يف (كلح كالم) تناكو «تومرضح

 . تومرضح ىلإ ةعيرسو ةريبك ةلمح رتوأ

 : تومرضح ىلإ رتوأ مارعش كلملا ةلمح
 مارعش لايقأو ةداق رابك ءامسأب ةيدنسم شوقن ةرشع ىلع روثعلا مت دقل

 أبس كلم رتوأ مارعش) مهرمآ اهيف اوعياش يتلا ةلمحلا يف مهتكراشم نع رتوأ
 كلم طليزعلا دض تومرضح ءاجرأ ىلإ (ًأابس كلم نافهن ناهلع نب نادير يذو
 اهباحصأ ركذي امنإو ليصافت اهيف سيل ةريصق شوقن ةينامث اهنمو . تومرضح
 رصنلاب مهتدوع ىلع هقملإ هّلإلل ًادمح برأمب هقملإ دبعم ىلإ تاينقأ ميدقت

 .١٠٠١و 5١١ص - هيقفاب دمحم .د  ميدقلا نميلا خيرات ()

 .77١ص - ىنايرألا رهطم  تاقيلعتو ةيدنسم شوقن (")



 :؟ءه أبس ةعبابتل ثلاثلا رصعلا ةراضحو كولم : نماثلا لصفلا 445

 أبس كلم رتوأ مارعش) مهرمآ اهيف «اوعياش» اوكراش يتلا ةلمحلا كلت نم ةيفاعلاو

 :يهو اهركذ هيقفاب دمحم .د زجوأ دقو «تومرضح ىلإ (نادير يذو

 مليغ تاذ يف أدب مادصلا نأ هيف درو دقو (©.1.81. ”377“ 5 مقر) شقنلا -

 .تومرضح يداو يف نأروصو ةوبش ىلإ دتماو

 ثدحتي (يرخف ٠١7 و يرخف اه و ءماج 71/ و 775) ماقرأ شوقنلا -

 .ةوبش نم مهتدوع دنع هقملإل تامدقت نع اهباحصأ

 ىلإو ةوبش ىلإ ةلمحلا يف هتكراشم هبحاص ركذي (ماج 777 مقر) شقنلا -

 ظ . تومرضح لحاسب انق ءانيم
 مركذ بلك نب عثيح) امهبحاص مساو (ماج ال55 و )5١ ناشقنلا -

 يتلا ةلمحلا يف رحبلا نمو ةوبش نم هتدوع ةبسانمب هقملإل نيملص مدقي (يئبسلا
 . تومرضح ىلإ رتوأ مارعش كلملا اهيف عياش

 : ليصفتلاب ثدح ام نصحأ عراف دئاقلا شقن لّجس امنيب

 : كلح كالم نعو تومرضح ىلإ رتوأ مارعش ةلمح نع ليكب لبق نصحأ عراف دئسم
 أدبيو (نميلا خيرات يف) باتكب (يلاهك ١7 مقر) دنسملا شقنلا وهو

 : ةيلاتلا ةرقفلاب

 /ىوتقم /مبشذ /نعبر /ملكب /نبعش /لوقأ /منيقأ نب /نصحأ /معرف»
 هقملإ /ىنقه /أبس كلم نفهن نهلع نب /نادير يذو أبس كلم /رتوأ /مرعش
 .«ةوبش /نرجهب /وليمتذ /وهتلمب /نفرص يذ /نهنملص /موأ لعب نوهث

 عبُر /ليكب ةليبق لايقأ /نايقأ ينب نم /نصحأ عراف» وه شقنلا بحاصف
 .؟ةدير عبُر /ليكب لايقأ (ناروس) نرس ونب» ناك هنأ ركذ فلس دقو .«مابش

 ةيسيئر ةنيدم اهنم عبر لكل عابرأ ةعبرأ تناك ليكب ةليبق نأ كلذ نم نيبتيو

 مابش) ةنيدم مهتلايق زكرم ناكو مابش عبُر ليكب لايقأ مه نايقأ وئب ناكف «ليقو

 ملك ”0 يلاوح دعب ىلع مقتو (نابكوك مابش) مساب ًايلاح ةفورعملا يهو (نايقأ
 دهع يف (مابش عبُر .ليكب ليق) وه (نصحأ عراف) ناكو «ءاعنص يبرغ لامش
 يذ) ةضفلا نم نيملص هقملإ هّلإلا ىنقأ دقو .نافهن ناهلع نب رتوأ مارعش

 . (ةوبش نرجهب) ةوبش ةنيدمب هكلمت يذلا هلام نم (نفرص

 ىوتحم لثمتيو «ًارطس 084 يف عئاقولا ليصافتو ةبسانملا شقنلا ركذي مث
 كلذ نأب شقنلا نم ةيسيئرلا تارقفلا

 يف نادير يذو أبس كلم رتوأ مارعش هرمآ (نصحأ عراف) عياش امدنع -
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 ٌرضلا اودارأ نيذلا هلئابقو هشيجو (تومرضح كلم طليزعلا) ىلع ةيبرحلا هتلمح
 .نادير يذو أبس كلم رتوأ مارعش مهديس ىلع (وأتشه /رضب)

 لك عاضخإو نيمدعت كو مأارعش مهرمآ ناعأ هنأل هقملإ هّلإلل ًادمحو

 طليزعلا مهكلم رسأو «نابتق ضرأب مليغ تاذ ةيحانب تومرضح لئابقو شيج

 نامدرو نابتق :مع دلو لك عاضخإو «برأم ىلإ هرييستو تومرضح كلم
 .ملدحو مسقو ناسوأ لئابقو ىحضمو

 ىلإ مهقالطنا يف هتدايقب دونجو نصحأ عراف ناعأ هنأل هقملإ هّلإلل ًادمحو -

 وأ  رصقلا نيصحتل رتوأ مارعش كلملا رماوأل أذيفنت ةوبش ةنيدمب رقش رصقلا
 تومرضح ةكلم كلح كلم) مهتديس ةسارحل هب ةطبارملاو  رصقلا ىلع ةرطيسلل
 . (ابس كلم نافهن ناهلع تنب

 لسرأ ةتغابملا هتطخل ًاماكحإ رتوأ مارعش نأ» انه هيقفاب .د ظحال دقو

 تاذ ىلع اهيف راغأ يتلا ةظحللا سفن يف وأ ليبق رقش رصقلا ىلإ نصحأ معراف
 شقنلا لديو . .ًادوجوم تومرضح كلم طليزعلا ناك ثيح نابتق ضرأب ليغ
 تاعفترملا دحأ ىلع ناك امنإو ةوبش راوسأ نمض نكي مل رقش رصقلا نأ ىلع

 كلملا دنج مضت ةعلق الإ سيل رقش رصقلاف .اهيلع ةلطملا وأ اهل ةلباقملا

 .«هسارحو نيبرقملا
 شقنلا ىف كلذ تلت ىتلا تارقفلا ىوتحم ىنايرألا رهطم ذاتسألا دروأ دقو

 ١ ْ ْ : يلي امك

 انهضازف ةوقي نقش نفق تسلا ىلا نصحأ عراف يأ - اوقلطنا دقلو»

 هيف اولصو يذلا مويلا يفو 0 ل ا ا ملال

 ةءاززو اولقتو.( طلي دعلا) ةالزأىإ ةلوبوح ةاكاومدعا وأ اولعت نمقلا نبل

 دايو ءاهؤرو: لاننا عم افعي [ولدق انك ةعناورب ىلعو ويضعلا لخاذ """ةياوتو

 ةباوب يف مهولتق نم ريغ نينامثو ةسمخ مهتحلسأب اوقزم مهنأ امك .ةوبش ةنيدم
 اونكمت ىتح ناترجفم يف اولتق نم ريغو «ىحرج مهو اوجن نيذلا ريغو رصقلا
 نوصح يف نصحتلا ىلإ مهوأجلأو ناترجفم نمو رصقلا ءانف نم مهحاستكا نم

 (رتوأ مارعش) كلملا ماق دقو .رقش رصق يف نيطبارم مهئاقب لاوط ."'”ةوبش
 - ىلإ داع وأ - كلملا رمتساو «ةوبش ةنيدمب ةطبارملل لتاقم فالآ ةعبرأ لاسرإب

 .«تومرضح كلم (تبقع) بئانو (ننذأ) باجحو» ظفلب ةرقفلا هذه هيقفاب لقن (0)

 .«ةوبش (فونص) فارطأ ىيف» اهنأب ةرقفلا هذه هيقفاب لقن (')
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 ةسمخ ةدمل رقش رصق يف نيطبارم اورمتساف هعم نمو عراف وه امأ . ليغ تاذ

 دعب ةريفغلا هعومجو (رتوأ مارعش) كلملا مهديس قلطنا ىتح . .ًاموي رشع
 اهحابتساف ةوبش وحن امدقتم قلطنا «(ليغ تاذ) ةقطنم يف تومرضح ةوق لاصئتسا

 . (ها) . ؛رقش رصق لخاد ةيفاعو مالس يف (كلح كلم) هتخأ ىفلأو ءاهبرخو

 .اهب هتطبارمو ةوبش ةنيدم ىلع ةرطيسلا يف هتكراشم نصحأ عراف ركذ مث

 "74 مقر) شقنلا بحاص ركذ امئنيب .ةداقلا ةيقب شوقن ًاضيأ هتركذ ام وهو

 يداو يف نأروص ىلإ ةوبش نم هايإ رتوأ مارعش كلملا هيجوت (13.
 . تومرضح يداوو نأروص يف ًادئاق ثكمف «تومرضح

 هنأل - هقملإ - هّلإلل ًادمحو» شقنلا يف ةقحال ةرقف يف نصحأ عراف لاقو
 يف نفسلا نم ةعومجم رمدو مجاه امدنعو ءانق ةنيدم ىلإ اهداق ةلمح يف هئاعأ

 . (ها) «تومرضح كلم (حدكم) يسرم وه يذلا (انق نقيح) انق ءانيم

 ىلإ ةلمحلا يف هتكراشم ًاضيأ (ماج 777 مقر) شقنلا بحاص ركذ دقو
 ةلمحلا يف كراش هنأ دنسملا هشقن يف (بلك نب عثيح) دئاقلا ركذ كلذكو ءانق

 . يبرعلا رحبلا يف انق ءانيم ىلإ يأ ءرحبلا ىلإو ةوبش ىلإ
 مهم زكرم أنق» :نصحأ عراف شقن ىلع هقيلعت يف ينايرألا رهطم لاقو

 رسحدلا ءاتيملا ناك هنأ نابسف نون ىروو: « ياك ونوفح ءنطاش وف ايقيزات
 فاوطلا) باتك فلؤم هركذو . .ةيقيرفأو دنهلا عم راجتالل حلاصلا تومرضحل
 جيلخلا عم ةعساو ةراجت هلو تومرضح ءانيم أنق» : لاقف (يرتيرألا رحبلا لوح

 ىلإ ردصُيو كلذ ريغو روخبلاو نايللا عمجي هيفو ..دنهلا لحاوس عمو
 .[١5١١؟ صر «. . جراخلا

 ءانيملا ناك يذلا أنق ءانيم ىلع أبس ةدايس رتوأ مارعش كلملا طسب دقو

 جيلخلا لحاوس ىلإ يرحبلا يراجتلا طاشنلا قلطنمو نميلل يسيئرلا يقرشلا
 . يدنهلا طيحملاو يبرعلا

 ءاجرأ لك لمشي ناك رتوأ مارعش كلملا مكح نأ ىلإ كلذ نم يهتننو

 .نامع زوافم ىلإ دتمي ناك يذلا ميدقلا عساولا اهلولدمب تومرضح

 نم رتوأ مارعش ةدوع دعب تومرضحل ةكلم (كلح كالم) ترمتسا دقو

 تمكح كلح كلم نأ دعبتسن ال . .» ينايرألا رهطم لاقو .تومرضحو ةوبش

 كالم نأ ىرنو .(ها) «برأم ىلإ رتوأ مارعش ةدوع دعبو اهجوز دعب تومرضح
 يذو أبس كلم معني رساي دهع ىلإ تومرضحل ةكلم تثكم !كلح كلمه كلح
 .تادير
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 : ةشبحلا كلم عم برحلاو . .نادير يذ قطانمل رتوأ مارعش مكح ةيلومش

 (نادير يذو أبس كلم) بقلب رتوأ مارعش كلملا دنسملا شوقن تركذ دقل

 مهبقل ناك - (ُعَنَب نب زوحي لإ بهو) ذنم - نيذلا كولملا نم هقبس ْنَم نود
 رساي ينب مكح تحت تناك (رّيْمِح) نادير يذ قطانم نأل طقف (أبس كلم)
 كلم وهو (قدصهي رساي نب ربهي يلع رمذ نب معنهي ناراث) مهنم ناكو « قدصمي

 نييبت فلس دقو .أبس يكلم رتوأ مارعش هنباو نافهن ناهلع دهع ىلإ نادير يذ
 ينبب نيطبترم اوناكو قدصهي رساي لآ نم اوناك رصعلا كلذ يف ةشبحلا ماكح نأ
 نب تمرج نب ةشبحلا كلم تردجا مهنم ناكو «نادير يذ كولم قدصهي رساي

 هب ثعب ًادفو لبقتسا أبس كلم نافهن ناهلع نأ» دنسم شقن يف ءاج يذلا «ةبذع

 .©7«نيكلملا نيب مالسو نواعت قافتا دقع متو ةشبحلا كلم تردج
 كلم) هدهع لئاوأ شوقن يف هبقل ناك هيبأ دعب مكحلا رتوأ مارعش ىلوت.املو

 «قدصهي رساي نب ربهي يلع رمذ نب لوألا معني ناراث» نأ لوقلا نكميو ءطقف (أبس
 امإو «رتوأ مارعش اهنش برح ةجيتن امإ هدهع ىهتناف (نادير يذ) يف كلملا وه ناك
 نم دوئسملا «قدصهي رساي نب فنهي ردا هيي كابات ىدأ بالقنا ةجيتن

 در لسرأف .«نادير يذو أبس كلم» رتوأ مارعش حبصأ ثيحب ءرتوأ مارعش
 ل ا ا ا

 ىلإ اهريغو ةماهتب رعاشألا ةليبق تمضناو ناك نيأ ملعن ال يذلا لوألا معني
 .نادير يذ قطانم ةمصاع رافظ ةنيدم ىلإ مدقتف (تجيب)

 نب /نكوأ نابطق» دئاقلا مشب ماج 517١ مقر) دنسملا شقنلا لجس دقو
 يف هتليبقو نكوأ نابطق ناعأ هنأل هقملإ هلإلل دمحلا !دلوهي مرهمس لْبَق /ت رج
 كلم رتوأ مارعش مهديس ىلع برحلا اوراثأ نيذلا لئابقلاو كولملا دض مهلاتق
 اوعياش هتليبقو نابطق نأو "مسيو مرعي نم) ةسابلاو نحنبلا نم نادرو يدو اع
 دئاقلا ركذي ةماعلا ةرقفلا كلت دعب مث .برحلا كلت يف رتوأ مارعش كلملا مهرمآ
 : نيرمأ ليصفتلاب نابطق

 دنع اهب مايقلل ةشبحلا ىلإ رتوأ مارعش هدفوأ يتلا ةمهملا نم هتدوع - )0

 . (موسكأو ةشبح كلم تردج)

 .رافظ ىف هتاوقو (تجيب) دض اهتدايق يف كراش يتلا برحلا  (ب)

 ةماهملا نم:هتدوع ركذب أدب نابطق نأو «ةمهملا لبق تناك برحلا نأ ىرنو

 )١( مقر شقنلا ١8 شتا . يآ. يس .
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 . كلذ تقبس يتلا برحلا ركذ مث ثدحألا اهنأل ةشبحلا يف اهب ماق يتلا

 اومدقت نيح هتليبقو نابطق ناعأ هنأل هقملإ هّلإلا نابطق دئاقلا دمح دقف

 (ةشبحلا شجن نبا تجيب) فحز امدنع رافظ ةنيدم ىلإ (يفعن) ةنيدم نم

 ىلإ هتليبقو نابطق قلطناف ءرافظ ةنيدم درع اوركسعو رافظ ىلإ هعومجو
 نابطق ىقتلا ذدذئدنعو . ةنئيدملا طسو ىلإ تشبح تشبح عومج مهنم رفف رافظ ةنيدم

 «نادير يذ لئابقو لايقأو نادير يف كلن عي قديما دارج مرهمس هتليبقو
 يفو .ةنيدملا طسوب نيذلا تشبح عومج لاصئتساو لتق يف اعيمج اوكرتشاف

 يذ لئابق ضعبو ناسرفلا نم (ةرسنم) ةبيتك تمجاه (مموي مثلثل) ثلاثلا مويلا

 ماق مويلا سفن يفو :يدنج ةثامعبرأ مهنم اولتقو (تشبح) لا ركسعم نادير

 نييرفاعملا ايرلا نفح عيتمب تشبحلا بقعتب مرهمس هتليبقو نكوأ نابطق
 0 ىلإ ىرسأ مهضعب اوبلجو تشبحلا ضعي اولتقو (مرفعم)
 : رواها ىلا رج ناقل دابا نم تحج قب سيدا يلاقلا وبلا
 ىلإ ةقبشلا تاحيستا نأ ئرتو :٠ ترحلا نع نابظف ةركذ ام. ىيعنا: كلذنتو

 و يب نم لصألا يف مهنأ ىلإ دوعي ةيريمحلا نامدر ةقطنم يف رهاعملا

 (تشبح تيفي متنا شوقنلا مهتركذ ةشبحلا يف اونطوتسا دق اوناك مهنأ امبو نامدر

 شجن ) بقل نإ لب 0 ل
 ثيح ةينامدرلا نشجنم ةرسأب طبتري «شوقنلا ىف  ةشبحلا كلم يأ - (تشبح

 : ليلكإلاب باسنألا يف ينادمهلا ركذ
 نب بيرع نب ناديج نب ثوغلا نب لكان نب ناندز.قي هلك نب ناشجيسم»

 اب يح يل ل
 دهع يف يئبسلا حتفلا يف ةشبحلا تنطوتسا نامدر نب هلك ةليبق نأ ودبيو

 .قدصهي رسأي

 يا در يرسم

 ”ةنطلا يلي اهناللا ةشبحلا

 /وهلبن /نكب /ترج /نب /نكوأ /نبطق /هدبع /عشوه /تذبو»

 /ربعب /تشبح /ضرأ /يدع /نادير ئذو بس كلم /رتوأ مارعش /ومهارم

 55 - ١75 ص - هيقفاب  ميدقلا نميلا خيراتو ماج 57١ - سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن (1)
 .5ج ١4ص - ينادمهلا دمحأ نب نسحلا  ليلكإلا 7
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 /لكو /وه /ميفوب /وهنب /ولواتو /نمسكأو /تشبح /شجن /تردج

 /لكب /نادير يذو ايس كلم رت مارعش /ومهارم /وبهثو /ومهعوش

 /لكب /ومهارم /وضرهذ /مقدص /تبثم /نيشجن /نمع /ومهتلب
 .(ها) (وتلبهذ

 نابطق ةدبع (عشومه) ناعأ هنأل هقملإ هلإلا دمحي هنأ ىوتحملاو ىنعملاو

 ىلإ نادير يذو أبس كلم رتوأ مارعش مهرمآ (وهلبن) هدفوأ امدنع ترج نب نكوأ
 ةمهملا كلت نم نابطق داع دقو .موسكأو ةشبحلا كلم تردج ىلإ ةشبحلا ضرأ
 /ومهعوش لكو /وه /ميفوب /ومهنب /ولوات) هوقفارم لكو وه ةمالسلاو ةيفاعلاب
 شجن دنع هلجأل مهدفوأ ام لك يف رتوأ مارعش مهرمآ (وبهث) اوباثأ نأ دعب

 مهدفوأ ام لكب رتوأ مارعش مهرمآ تضرأ (مقدص تبثم) ةقداص ةباثم ةشبحلا

 .هقملإ هلإلا ةرزاؤمو نوعب (وتلبهذ لكب) هلجأل

 تردج نيبو نادير يذو أبس كلم رتوأ مارعش نيب قافتالا مت كلذبو
 قطانمل رتوأ مارعش ةيكولمب تردج فارتعا ينعي دق امم موسكأو ةشبحلا مكاح

 ينعي دقو «موسكأو ةشبحلا ةيالو اهنمو اهل ةعباتلا قطانملاو (رّيْمِح) نادير يذ

 نيبو هنيب ةّيدو ةقالع مايقو موسكأو ةشبحلا مكحب القتسم اكلم تردج ءاقب
 رحبلا ىلإ ةيعيبطلا نميلا ءاجرأ يف رتوأ مارعش مكح بتتساف ءرتوأ مارعش
 ةريزجلا طسو ىلإو ًاقرشو ًابونج ةيقرشلا ةىتاوفلاو ييرعلا صبلاو ًابرغ رمحألا
 . الامش ماشلا ىلإ ةيراجتلا قرطلاو ةيبرعلا

 : عرم يذ كيلمتو رتوأ مارعش كلملا ةافو
 مخري ثعيحل لْيَقلا نافهن ناهلع نب رتوأ مارعش دهع ءارمأ نم ناك دقو

 اليق ناكو ''”2ناهلع نب نميأ نب عرم يذ» مساب ليلكإلا يف روكذملا عرم وذ

 نبإ رتوأ مارعشل ناكو ءأبس ضرأ نم ليكبو دشاح قطانمو دشاح ىلع ًاريمأ
 نارهشب دوصقملاو '''(نافهن نب نارهش نب مير بلات) مساب ليلكإلا يف هركذ ءاج
 . شوقنلا هركذت ملو (نادير يذ) رّيْمِح قطانمب ًاريمأ بلات ناكو مارعش وه
 وهو («عرم وذ هذعب نم كلم مثد :ناوشن لاق .هتافوب رتوأ مارعش دهع ىهتناو

 "ه8 ماع يلاوح رتوأ مارعش ةافو تناكو .مخري ثعيحل شوقنلا لدت امك

 .(.م.ق م564) يئبسلا ميوقتلل

 )١( الإكليل  ص - ىئادمهلا نسحلا ٠+ هج 47و ١.
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 دشاح ينب نم أبس كولم رخآ ..عرم وذ مخرُي ثعيحل
 (.م.3ق/855-850 /يئبس "0 *85)

 مارعش دعب مكحلا ىلوت يذلا نأب ترج نب نكوأ نابطق دئاقلا دندسم قطني
 هيف ركذ يذلا دنسملا هشقن نكوأ نابطق متتخا ثيح (مخرُي ثعيحل) وه رتوأ

 دنع ىلإ «نادير يذو أبس كلم رتوأ مارعشا هرمآ اهب هفلك يتلا ةمهملا نم هتدوع

 نأ هقملإ هلإلا هيف لأس ءاعدب شقنلا نابطق متتخا «موسكأو ةشبحلا شجُت تردج»

 نكسر "7 ناذوو يذو أابس كلم مخرُي ثعيحل ومهارم اضرو ةوظح» هحنمي

 تام برأمب هقملإ دبعم ىلإ هدتسمو هتينقه نكوأ نابطق مّدَق امدنع هنأ لوقلا
 رخآ يف نابطق دئاقلا فاضأف «برأم يف مخرُي ثعيحل كيلمت متو رتوأ مارعش
 كلم مخرُي ثعيحل) مهرمآ اضرو ةوظح هحنمي نأب هقملإ ىلإ ءاعدلا دنسملا هشقن
 دعب مكحو هكيلمت مت يذلا نأ ىلع عطاق ليلد شقنلا كلذو (نادير يذو أبس

 يذ» مساب ليلكإلا يف روكذملا هنأ ينعي امم (مخرُي ثعيحل) وه رتوأ مارعش

 .«ناهلع نب نميأ نب عرم
 ليكبو دشاح قطانمو دشاح هتليبق ىلع ًاريمأ اُلْيَق عرم وذ ناك دقل

 رصق مارعش ىنتبا» هنأ نم هنييبت فلس ام ةنيرقب رتوأ مارعش دهع يف (نادمه)

 نب عرم وذ مُفلت ىنتبا يذلا نأ لاقُيو» ليلكإلا يف ينادمهلا لاقو «ةدير يف مُقلت

 نب عرم وذ دشاح» هنأب ليلكإلاب باسنألا يف هركذ مث '”«ناهلع نب سرملا
 لْيَق .عرم وذ) وه (عرم وذ دشاح) لصأ نأ ىرنو .."72..ناهلع نب نميأ
 امم (دشاح) ب هبقل طبتراو «عرم وذ» مكحلا ىلوتي نأ لبق هبقل ناكو (دشاح

 همسا ةفرعم مدعل «عرم يذ دشاح» ىلإ لايجألا ةركاذ يف كلذ بالقنا ىلإ ىدأ

 نأ نافهن ناهلع نب رتوأ مارعش دعب كَّلَم يذلا هنوك نم نيبتي يذلا يصخشلا
 هب ماق يذلا ينبتلا ركذ فلس دقو - شوقنلا يف امك  (مخرُي ثعيحل) همسا

 ينبتلا كلذ نأو «نافهن ناهلع هنباو نميأ مرايل (ْعَتَب نب أبس كلم زوحي لإ بهو)
 نب عرم اذ) نأو ءْعَتَب نبأ ناهلع نأب لوقلا ىلإ ىدأ يذلا سابتلالا لصأ وه

 عرم اذ نأ ةفرعم حيتي شوقنلا هتركذ امب كلذ طبر نكلو (َْتَب نب ناهلع نب نميأ

 ."71 ماج - سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن )١(

 .26ج 95ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإل(0)
 .١٠١ج 5؟ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا (
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 مراي نب نافهن ناهلع نب  (سرملا)  نميأ نب عرم وذ مخرُي ثعيحلا وه
 .(نادمه نبأ /مشج نب دشاح ىنب نم /ناشفر ةلسوأ نب نميأ

 (نافهن نب نارهش نب مير بلات) مسا ةعماجلا ةريسلاو ليلكإلا يف ءاج دقو

 هدعب مكح يذلاف ءرتوأ مارعش دعب مكح هنأ ينعي ال كلذ نكلو ؛رّيْمِح ضرأ

 نابطق دئاقلا دنسم كلذ ىلع لدي امك مخري ثعيحل وه يذلا عرم وذ وه

 ةريسلا نسحأف «عرم وذ  دشاح  هدعب نم َكَّلَم مث» :ناوشن لاقو ركع نقرا
 :دنسملا شوقن نم نيبتيو - هدهع لطي مل يأ - .2172. .ليوط ريغ

 هكيلمت مت دقو (نادير يذو أبس كلم مخرُي ثعيحل) وه عرم اذ نأ -أ

 بناج ىلإف .أبس ضرأ قطانمو برأم ةمصاعلا يف رتوأ مارعش دعب مكحلا ىلوتو
 مساب دنسم شقن ىلع برأمب سيقلب مرحم يف ًاضيأ روثعلا مت نكوأ نابطق دنسم
 كلم مخرُي ثعيحلا ومهارم هيف نوركذي مْخرُي ثعيحل دهع نم لايقألا ضعب
 + ةسرأم ةمصاعلاب نيِحلَس رصقلا مخرُي ثعيحل رقم ناكو ''”«نادير يذو أيس

 نست لاو /معنهُي رساي) ناك (رّيْمِح) نادير يذ ضرأ يف كلملا نأ - ب

 بقل ًاضيأ معنهُي رساي لمح دقو .«نادير يذ ينب» شئارلا لآ نم وهو «شعرهي
 مسا («نادير يذو أبس كولم ايجولونورك» ىف ءاج دقو .(نادير يذو أبس كلم)
 ىف [شعرهي رمش هنباو معنهي رسايلا مساو (أبس كولم» ةناخ يف «مخرُي ثعيحلا»

 ."0دهعلاو ليجلا سفن يف (نادير يذ ينب) كولملا ةناخ

 ثيح يناثلا شئارلا وه شعرُي رمش دلاو معنهُي رساي نأ ينادمهلا ركذ دقو
 رساي رقم ناكو .(472..معنهي رسايو . . . شئارلا ثراحلا :ناشئارلا» :لاق

 .رافظ ةئيدمب نادير رصقلا معنهي

 عرم يذ لزانت يه ةماه ةعقاو أبن لئاوألا نويناميلا نوخرؤملا انل ظفح دقو
 مث» :ناوشن لوق فلس دقف . (معنهي رساي) شفار مكحلا نع (مخري ثعيحل)
 - عرم وذ َعَمَج مث» :ناوشن لاق .«ليوط ريغ ةريسلا نسحأف «عرم وذ كّلَم
 لكل امك ءةّدم ةلود لكلو ءةلود موق لكل نإ :مهل لاقف نالهكو رّيْمِح - [لايقأ]

 )١( يريمحلا ناوشن ةديصق - ةعماجلا ةريسلا - ص«5١.
 .؟ /57  نيدلا فرش دمحأ  يفاقثلا نميلا خيرات (؟)
 .3ج ١١ص - هيقفاب دمحم  ةديعسلا ةيبرعلا يف (؟)

 ) )4ص - ينادمهلا  ةغمادلا حرش 587.
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 روهظب ءددع ءافوو ا تل ءماطف ةعضرم لكلو «مامت ةلماح

 و اي ا ذ ءاج دقو (ددش نب شئارلا ثراحلا)

 دقزب "دنع ايل لا ذأ هيه ةلايقلا ةلرنم: سفن لونا نأ ثيارادق او رعشملا
 ا ا

 ينادمهلا لوق ليلدب شئارلا لثم لايجألا ةركاذ يف هرابتعا مت دقو «معنهُي رساي
 .(معنهُي رسايو شئارلا ثراحلا :ناشئارلا)

 نع يعوطلا هلزانتب ىهتنا مخرُي ثعيحل عرم يذ دهع نأ كلذ نم نيبتيو

 رافظ ةنيدم يف اكلم ناك يذلا معنهُي رسايل أبس ضرأو برأم ةمصاعلا يف مكحلا
 ا نيبارقلا ميدقت برأمب سيقلب مرحم يف دنسم شقن َلَجَس دقو رّيمَح ضرأو

 يكلم شعرهي رّمش هنباو معنهُي رساي) لوصو ةبسانمب هقملإ هلإلل ًادمح دبعملا

 ةنيدمب نيِحْلَس رصقلا ىلإ رافظ ةنيدمب نادير رصقلا نم (نادير يذو أبس
 دضتعاو هصلختساف شئارلا ماق ىتح عرم وذ لزي مل» :ناوشن لاقو .؟"”برأم

 رساي مودق ىتح ًاكلم - مخري ثعيحل - عرم وذ لزي مل" كلذ لصأ نوكيف .«

 ةنس يلاوح كلذ ناكو .(هب دضتعاو هصلختساف برأمب نيِحْلَس رصقلا ىلإ معنهُي

 يذلا نمزلا وهو داليملا لبق عساتلا نرقلاب ( م.ق 66 ) يئبسلا --

 نباو ناوشنو ينادمهلا مهنمو لئاوألا برعلا نوخرؤملاو ءاملعلا ًاضيأ هددح

 - ةنس نيعبرأ وحنب - سيقلب ةكلملا دعب مكح هنإ مهلوقب معنهُي رسايل نودلخ

 . .م.ق عساتلا نرقلا ةماع ةفصب قفاوي كلذف

 أبس كولم رخآ نافهن ناهلع نب نميأ نب مخرُي ثعيحل عرم وذ ناك كلذبو
 أبس شرع ىلع بقاعت ثيح نادمه ينب نم مه نيذلا مشج نب دشاح ينب نم
 :نمزلا كلذ يف دشاح نمو معَنَب ينب نم

 نمأهُي رامنإ هانبإ مث . ْعَتَب نب أبس كلم زوحي لإ بهو : ْعَتْب ينب نم -أ
 . معنهي راتو لإ بركو

 ليق (ينادمهلا) نادمه نب ناشفر ةلسوأ نب نميأ مراي :دشاح نم ب
 رتوأ مارعش مث «نميأ مراي نب , أبس كلم نافهن ناهلع مث ((يدشاحلا) دشاح

 ثعيحل عرم وذ مث : «تومرضح ةكلم كلح كالم هتخأو «نادير يذو أبس كلم

 .نافهن ناهلع نب نميأ نب مخرُي

 5١. ص - يريمحلا ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا ()

 . معني رسأي دهعب
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 مالسإلا دعب ام ىلإ لايجألا ةركاذ يف ةدلاخ كولملا كئلوأ ىركذ لزت ملو
 :رعاشلا لاق ثيح

 اهدودخ ُدْعص نادُمَه نم ٌبئاتك ترحصأ ءامسأ نادمه نم ناك ولف»

 ""ناهدوُقَي يح سانلا يفامو ُدوقت عّبُت لبق نم سانلا كلُم ناك مهل

 شرع)  سانلا كلُم مهل ناك نيذلا نادمهو دشاح نم كولملا مه كئلوأف
 كولمل ثلاثلا رصعلاب ديلتلا يراضحلا نمزلا يف  (معنهُي رساي)- عّبُت لبق - (أبس

 . ةعبابتلا أبس

 مابا رلا ثعتملا ١
 نادير يذ ينب شئارلا لآ نم كولملا

 ًابس ةعيبايتل ثلاتلا رصعلا ىف

 :نادير وذ عفيأ لإ برك ١

 ةكلملا دعب مكح يذلا  (نادير وذو أبس كلم قدصهُي رساي) يفوت امدنع
 ضرأو رافظ ةنيدم يف (عفيأ لإ برك) كيلمت متف «ةلودلا تمسقنا - سيقلب

 هينبإ مث (بهني عرف) كيلمت أبس ضرأو برأم ةنيدم يف مت امنيب (رّيْمِح) نادير
 .(أبس كلم بهنُي عرف ينبا نادير يذو أبس يكلم نيب لزايو بضحَي حْرَش ِلإ)
 نكلو («نادير يذو أبس كلم) بقل لمحي ًاضيأ ناك (عفيأ لإ برك) نأ دب الو

 حْرَش لإ) شوقن نم وهو (ماج 018 مقر) دنسملا شقنلا نم يتأت هب انتفرعم
 يذ لإ برك) مساب (عفيأ لإ برك) ركذ هيف ءاج دقو (نيب لزاي هيخأو بًضحتي
 .طقف (نادير

 يذو أبس يكلم نيب لزاي هيخأو بضحَي حْرَش لإ) نيب عارصلا علدنا دقل
 كراعم ثالث تعقوف ؛«ىرخأ ةهج نم (عفيأ لإ برك) نيبو ةهج نم (نادير

 شيجو لئابقو عومجو (نادير يذ لإ برك)رقهقت ىلوألا يف :هنأ شقنلا لوقي

 شورعل دالب ىتح (متمدح عاق يف نهننرق) نمو (ياسارع) نم 3 دلو رّيمَح
 , ”(نتشورع)

 يذ يداو يف مع دلو هناسرفو هلئابقو هلايقأو لإ برك رقهقت ةيناثلا يفو

 .1 وج 75ص - ىنادمهلا نسحلا  ليلكإلا 000

 . ابلاغ عادر ءاحنأ يف (نتشورع) شورعل دالب» :هيقفاب لاق (؟)
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 رطضا) هنأ هانعم نوكي دق ام شقنلا لوق نم مغرلابو '”الكي ىلإ بحسناو روظأ
 مل عفيأ لإ برك نإف (نيب لزاي هيخأو بضحتي حْرَش لإ نيكلملل للذتي نأ ىلإ
 زكرمت نأ ثبل ام امنإو نادير يذ يضارأ ةمصاع يه ىتلا رافظ ةنيدم ىلإ عجري

 زيهجتب نيب لزايو بضحَي حْرَش لإ ماقف ”سنع ةقطنمب يهو ركه ةنيدم يف
 وه مالستسالا ىلإ رطضا ىتح ركه يف لإ برك ارصاحو ركه ىلإ ةلمح ةدايقو

 حْرَش ٍلِإ نكلو (عفيأ لإ برك) رمأ ىهتنا مالستسالا كلذبو ."”هدونجو هلايقأو
 ىلإ ركه نم امهشيجب اعجر امنإو رافظ ىلإ ركه نم امدقتي مل لزايو بضحتي

 ١ قدصهُي رساي نب نادير يذو أبس كلم دمحهُي رّمش- :

 نم دنسم شقن يف «نادير يذو أبس كلم دمحهُي رّمش» بقلو مسا قلأتي

 شقن وه هيبأ دهع نم دنسم شقن يف كلذ لبق هركذ ءاج دقو ..نامرعت عقوم

 ناآراث ينب /بئذو /دمحهتي عتر بأ :لايقألا نأ شقنلا ركذي ثيح رمقألا عقوم

 ىتح رثوملا نم هونيزو برتي ةنيدمب عادر دفحم اودّيش «(عمسهمسو ةيلس يذ
 رمش هينياو نادير يذو أبس كلم قدصهُي رساي ومهارم ءدرو ماقمب» يفاورلا

 مسا ىلإ كاذنآ فيضأ دق (دمحهُي) يصخشلا بقللا نكي ملو .*”(مزعلو

 يذو أبس كلم دمحهُي رّمش) همسا حبصأ هكيلمت مت املف (قدصهُي رساي نب رّمش)

 باتك نم دنسملاب يفرحلا هصنل لقنلا ةروص يلاتلا نامرعت دنسم يف امك (نادير

 : ةيلاتلا ةحفصلا يف هتروص يذلا شقنلا وهو (تاقيلعتو ةيدنسم شوقن)

 :وه ةثيدحلا ةيبرعلا فورحلاب شقنلا اذه قوطنمو

 / نسعش /لوقأ /مرحأ /نتين /لعبأ /حئنارذ / نع / ماي تدع حرش)

 /ومهتعنصم /نبوثو /ذرقشهو /بشقهو (/رثوهو /ءارب /ممشق /وعبرأ /رمذ

 /تذ /ندع حنارذب /وهيفيركو /وهأتجو /وهتدفحمو /وهتيبأ /لك /نمرعت
 /تهنيب /مرض /نوك /مويب /أبس كلم /بضحتي حْرَش لإ /نعدخو /وهرهد

 . ترج فالخمب ضعنو . ضحن برغ بونج :الكي ()

 - 82ج 88ص .اركه رصق هيلعو ةرمح ىلإ ضيبأ لبج ىلع سنع دلبب ركه» :ىينادمهلا لاق (؟)

 ' .ليلكإلا
 .177/ص - هيقفاب  ميدقلا نميلا خيراتو 21/8 ماج تربلأ - سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن (*)

 ةظفاحمب سنع ةيحان يف ليبسأ لبج نم برقلاب رمقألا عقوم نم ينايرإ /7/ مقر شقنلا (4)
 .رامذ
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 دنسملا فورحي شققتنلا صن /لبقب /وهلكن /لك
 ا ا /م ويب /نيشخرو /ىنث
 بدهان وةام/اق/!:هااطم الهاف 113!|ك1ذ 6“ /ادرب /وهبوثو /مكحم
 اخذ ]| ]ذ]ذ | ]|]ذ]ذ || /للو نقرشرتثع
 لااا ال1007: لالا رتئع /ومهلاو /عديمسو
 ل /لعب /مب وأجذ /مززع
 لوروودازملد زدت ا161ة1717-الطر !انالما" الط تذو /ررطذ /نمرحم
 موا زو ماكل 75| ةتنا نع 11117# | مهحضنمو /مندعب
 كابل امال جباطما رز از 0350 ذطا#  /ومهسمشو /نمير
 ميلاد! ةلطبمازسفء] سال خالها فلا رلأ213 رمش /ومهأرم /ادربو
 يذو أبس كلم /دمحهُي

 . "”(ممشق /وعبرأ /رمذ /ومهبعش /ليخأو /ادربو /نادير
 : ةثيدحلا ةيبرعلاب شقنلا ىوتحمو ىنعمو
 لئابق لايقأ ءمرحأ رصق ةداس [حنارذ ينب نم] حنارذ نب نمأي تثع حرش

 (رقشه) نّيزو بشقهو (رثوه) سسأو (ءارب) ءانبب ماق .مشق عبر (رمذ) رامذ
 .(وهيفيرك) هجيراهصو (وهأنج) هروسو هدفاحمو هتويب لكب نامرعت مهتعنصم
 كلم بضحَي حْرَش لإ (نعدخو وهرهد) هبرخأو نامرعت رمد ناك نأ دعب كلذو
 لبق (مهيسامخأ) مهيشيجو نادير يذ ينبو أبس كلمأ نيب برحلا ناك امدنع 5
 نيرهش ةدم يف لمعلا اذه لك  حنارذ نب تثع حرش  زجنأ دقو . مايألا هذه

 نوعب  هزجنأ لمعلا بائأو .نيبراحتملا نيب (مكحم مويب) ميكحتلا دنع

 كلم دمحهُي رمش مهرمآ (ءدرب) نوعبو .(خلا . .راتثع) ةهلإلا (ءدرب) ةكرابمو

 .رامذ لئابق نم مشق عبر هتليبق ةوقو ءدربو .نادير يذو أبس

 :دكنسلا .نكقنلا اذه قم" ربتنف

 شوقن يف امنيب (نادير يذو أبس كلم) بقل لمحي ناك دمحهُي رّمش نأ -

 دمحهُي رّمش ركذ ءاج (نادير يذو أبس يكلم نيب لزاي هيخأو بضحتي حْرَش ِلإ)
 فرطلا هنأ ربتعي ناك نيفرطلا نم الك نأل كلذو ءطقف (نادير يذ رّمش) ظفلب
 . (نادير يذو أبس كلم) ناك دمحهُي رّمش نأ انه مهملاو «يعرشلا

 ةنيدم (بضحَي حْرَش لإ) اهلالخ رمد يتلا برحلا شقنلا ركذ دقو -

 .7517 ص - ينايرأ 44 مقر شقنلا  ينايرألا رهطم - تاقيلعتو ةيدندسم شوقن 000
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 لإ) مساب سيقلب مرحم نم دنسم شقن يف برحلا كلت ركذ ءاج دقو «نامرعت
 لك تلمش دق تناك دمحهُي رّمش ةطلس نأ هنم نيبتي 7” (نيب لزايو بُضحَي حْرَش

 نم قطانم ىلإو يبرعلا رحبلاو نارجنو ةماهت ىلإ (رّيْمِح) نادير يذ قطانم
 ىتح ةيبرح ةلمح بضحي حْرَش لإ داقف ءءاعنص نم برقلاب أبس ضرأ فيلاخم
 نساب ةنيدم ىلإ مث ابلاغ ضعن قرش بونج  (مشق دودح ىلع روظأ ةنيدم)

 يف هلعل] نعجرد يذ لهس ىلإ مث ءرّيْمِح دونج نم ةوق اومزه ثيح (ناسوب)
 مث .نادير يذ رّمش بئاتكل رثأ ىلع اوفقي ملف [سعجرد يداو برق ناحنس

 ءاهورمدو (نرليذ) ةبقع قيرط نع (نامرعت) نمرعت ةنيدم اوتغابف فناهم اوحاتجا
 اهنم فناهم يف ندم ةدعو (ممشق تقرشم) مشق نم يقرشلا ءزجلا اومجاهو

 لايقأ ضعب اومزه مث «فناهم ةليبقو ناحرذم اومزهو (نارهج يف اهلعل) فاض

 داع مث (ضعن برغ بونج اهلعل) الكي ةنيدم يف رّيْمِح بئاتكو نادير يذ رّمش
 نم لسرلا هيلإ لصو ثيح ءاعنص ةنيدم ىلإ ىرسألاو مئانغلاب بُضحَي حْرَش لِ
 .مالسلا بلطل نادير يذ رّمش

 كلم ةبذع لسرأو تاونس 7 وحن دعب برحلا نم ةيناث ةلوج تعلدنا مث

 بضحتي حْرَش لإ ماقف ءدمحهُي رمش ةرصانمل (تمرج) هنبا ةدايقب ةوق موسكأ
 نامدرو رّيمَج لئابقو نادير يذ رمش ةبراحمل) ءاعنص نم راسو هشيج لك ةدايقب

 رّمشب ىقتلاو هشيجو هلايقأ هعمو حْرَش لإ مدقت) ثيح رامذ غلب ىتح (ميحضمو
 بئاتك ترقهقتف «رامذو (رامذ لامش) ناره يتنيدم نيب اميف هشيجو نادير يذ

 مقر) شقنلا ركذي مث .(رامذ تعرصم) رامذ ةنيدم باوبأ مهتفقلت ىتح رّيْمِج

 نامدرو رّيمجح بئاتك مزهو منخذ ةنيدم حاتجا بضحَي حْرَش لإ نأ (ماج هالال

 ءاعنص ىلإ مئانغلاو ىرسألاب ذاعو: ...٠ (ننؤرت) ةبيدم ىلإ بهذ مث «ميحضمو

 لإ داق مث .رامذ ةنيدم طسوب هبئاتكو نادير وذ رْمش ىمتحا امنيب نيمناغ نيملاس
 - نارجن لئابقو قطانم دضو (ةدعص يف) ةدادُج نالوخ دض ةلمح بضحتي حْرَش

 كلم نم ددم لوصو يف المأ نارجن تدمصو - (نادبر يذ رّمشل هيلاوملا)

 حْرَش لإ داعو «ةعاطلا نئاهر تمدقو رمألا رخآ تمزهنا نارجن نكلو تومرضح

 . برأم ىلإ نيمناغ نيملاس هناسرفو هشيجو هلايقأو ٍبُضحَي

 ,ةالك ماج . سيقلب مرحم نم ةيئيس شوقن )١(
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 حْوَش لإ ةداق رابك نم امهو /نراس نب دعسأ تثع بركو ةوذخو /ندج

 اذ ايلبع:ايميدقت ندقلا نكذي .. "24 ناديو ذو ايس كلم جريب لزايو اهعضخك
 :هصن يلي ام اهمهأو كلذ ةبسانم شقنلا ركذ مث هقملإ هّلإلل ًادمح

 /رّيمِح /لاوقأو /نادير وذ /رّمش /نتلبو /لبتف /نفرخ /نذ /ومبو»
 /نادير يذو أبس يكلم /نيب لزاي هيخأو /بضحتي حْرَش لإ /ومهيارم /ربعب
 .''”«ناديرو /نحلس /نهنتيب /كشحلو /منوخأو /مملسل

 ىلإ ًادفو رّيْمِح لايقأو نادير وذ رمش ضّوفو دفوأ فيرخلا اذهبو» يأ

 ملسلا قيقحتل نادير يذو أبس يكلم نيب لزايو بضحتي حْرَش لإ نيكلملا
 نأ دوصقملا نوكي دقو .«ناديرو نيِحْلَس نيرصقلا (كشح) ديحوتو يخآتلاو
 لزايو بّضحَي حْرَش لإ عم مهضوافتو رّيْمِح لايقأو نادير يذ رمش دفو مودق

 نيلثمُملا نينايكلا جمدو ديحوت ىلإ يدؤيس ءاخإو مالس قافتا قيقحت ىلإ ىدأ نيب
 .رافظ يف ناديرو برأم يف نيِحْلَس نيرصقلاب

 ةداعإب (حنارذ نب تثع حرش) مايق  ركذلا فلاس  نامرعت شقن ركذ دقو
 مويب) ميكحتلاو ثحابتلا اهيف ناك يتلا نيرهشلا ةرتف لالخ نامرعت ةنيدم ءانب

 .نيبراحتملا نيفرطلا نيب (مكحم
 (منوخأو /مملس) ءاخإلاو ملسلا قافتا نأ كلذ ىلت يذلا عقاولا لديو

 عانتقالاو عارصلا فاقيإ يف لثمتملا عقاولا رمألا مالس ناك هيلإ لصوتلا مت يذلا

 أبس سيلو ناديرو نيِحْلَّس نيرصقلاب امهنع ريبعتلا مت نيتطلس وأ نينايك دوجوب
 :كلذ بجومبو ءرّيمحو

 (نيب لزايو بّضحَي حْرَش لإ) ةطلسل أبس فيلاخم ضرأ يف رمألا بتتسا -
 برأم دناسم هتركذو مكحلا يف هتكراشم نع لزاي هاخأ بُضحَي حْرَش لإ حازأ مث

 نامرعت دنسم يف هركذ ءاج امنيب «نادير يذو أبس كلم بضحَي حْرَش ٍلإ» ةغيصب
 . طقف ؛أبس كلم بضحَي حْرَش لإ هنأب

 رصقلاو (رّيْمِح) نادير يذ فيلاخم ضرأ ىف اكلم (دمحهُي رّمش) رمتساو
 هنأ ىلإ يقي امم (ناذيو ىئذو انسة كلم) بقل لمحي ناكو ءرافظ ةنيدمب نادير
 رساي نب دمحهُي رّمش ةطلس تناكو .ماسقنالاب لوبقلا مدعو ةيعرشلا ةطلسلا

 ىلإ ناسوأو نامدرو نابتقو رّيْمِح فيلاخمو يضارأ رئاس لمشت قدصهي
 رمحألا رحبلاو الامش ةماهت يلاعأو ًابونجو قرش يبرعلا رحبلاو تومرضح

 .ينايرأ /53 مقر شقنلا  ينايرألا رهطم  تاقيلعتو ةيدئسم شوقن 000(
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 حرش لإ دهع ةياهن ىلإ دمحهُي رّمش دهع رمتسا دقو «ًابرغ ةشبحلا ةيالوو
 810) يئبسلا ميوقتلل 77١ ةنس يلاوح ىلإ كلذو ءأبس مسق يف ٍبُضحَي

 .(.م.ق

 ةكلملا تخأ نبا  قدصهُي رساي نب نادير يذو أبس كلم ربهُي ىلع رمذ_“*

 :- سيقلب

 يف شرعلا ةدس منست (.م.ق 84٠0 يئبسلا ميوقتلل 778 ةنس يلاوح يف

 رافظ ةنيدمب نادير رصق
 مال |!ممطا 11116 (هرلاإ)» |7911 |؛هط »)مسأله » دمحهي رمش ةافو دعب

 هلال علل 0 يقل نع ربت كالسلابد
 ]1-لا | هجم مع ) 1141م1 17ه 1ه]11 ؟هكز| 99114 قدصمي رساي مبا لوألا

 |! 900١|) || 4613ه |«! دز (ار] |3وهنلس |!" 000
 اطافاناارطلاطا طاف انا 11!« زعل زطو ل تن هس قب يلا

 اتكاللا نهانا لرد هه (!71 |نمنرص ع
 |الز»إ0]77) 1زداق || 1] 1/73 | زر |11| | 2016 يأ سس مرخمب الس
 | 71(! |!مل720/ه] طلا0/ 1/1/4 دوز اهجازاح | )177 )7 مدزإا | كن طجإ : ةغيصب برأم

 |داذؤإ !؟] | كبه رط لع | م72 11ه) م]رل] 613 | >/7 |])47 ربهُي يلع رمذ»
 انام هم] نزع« | لك ددرتك |1115[! 114 هن |2334  ًابس ىكلم ناراث هنباو

 . |1704 714 ]هع | ة(01)/ 1مل 76م هاا :١
 < تان »ا»إو

 نادير يذو أبس يكلم ناراث هنباو ربهُي يلع رمذ» دهع نم دنسم شقن
 -برأم /سيقلب مرحم  «نادير يذو أبس كلم قدصهُي رساي ينب نسشسفتتلا ميشو

 (يلاهك 5 مقر) دنسملا

 .نميلا خيرات يف باتك نع دئسملاب يفرحلا هصنل لقنلا ةروص يلاتلاو

 : يلي امك ةثيدحلا ةيبرعلا فورحلاب شقنلا اذه قوطنمو

 /نراس /ونب /نكوأ /مبلك /ومهنبو /منغي /نعهيو /ركسي /مدعساا

 /لعب /نوهث /هقملإ /وينقه / /ةديرذ /نعبر /مليكب /نبعش /لوقأ /مليحمو
 /وهدبع /برج /نيفوهو / حرش رتب /مدمحو /ومهيفول /نملص /نذ /موأ

 / هب نيكد وسبا ندوقأ / فيو كرد نرعتج صدع زارتأ ١ كب تس
 / / منيقأ /ربك /تثع يحلو /نئبسأ

 /نراس / ينب /مبلك /وهنبو /نعهيو /مدعس /وهمدأ /هقملإ /دعسلو

 / يلع /رمذ /ومهيارم /وضرو /ىظحو /مقدص /تجنمو /متمعن /مليحمو

 هنبأ عم همسا قلاتي يذلا

 رساي ينب نادير يذو
 .؛ًأابس كلم قدصهُي
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 /كلم /قدصهتي /مرساي /ينب /نادير يذو /أابس /يكلم /ناراث /وهنبو /ربهُي
 /لك رد /ملقفأو /مرمثأ /دأن /هقملإ /ومه دعسلو /نادير يذو رابع

 / / مأنش /ىصشو / حضن / نم /ومهني رخآو /فرخو /اثد /ربكو /ومهررس
 ' (مندعب تذبو /ميمح تذبو /هقملإو سبوهو رتثعب

 : ةثيدحلا ةيبرعلاب شقنلا اذه ىوتحمو ىنعمو

 لايقأ ءمليحمو ناروس ونب ؛ :نكوأ بلك هنباو منغي ناعهيو ركسي دعس)
 نم ملصلا اذه ماوأ بر نوهث « هقملإ  هّلإلا  اونقأ ؛ةدير يذ عبر ليكب ةليبق
 ةنيدم ىلإ ىتأ امدنع دعس هدبع دسج ىفاعو سرح هنأل هل ًادمحو مهتيفاع لجأ
 يكلو .نايقأ ريبك تثعيحلو نئبسالا نيب ناك يذلا مويلاب ن نال تكا
 ةمععلاب مليحمو ناراس ينب بلك هنباو ناعهيو ًادعس هقملإ  هّلإلا  دعسُي
 يذو أبس يكلم ناراث هنباو ربهي يلع رمذ مهيرمأ اضرو ةوظحو ةقداصلا علاوطلاو
 هقملإ هلإلا مهدعسي يكلو «نادير يذو أبس كلم قدصهُي رساي ينبا نادير
 يمسومو تاللغو اومهررساا مهنايدو لك نم بوبحلاو (مرمثادأن) ةيدتلا رامثلاب

 راتثع قحبب .(مأنش) نيئناشلا ديكو رورش مهنع رخؤي يكلو «فيرخلاو اثدلا
 . ىهتنا (نادعب تاذو ميمح تاذ قحبو هقملإو سبوهو

 :دنسملا شقنلا اذه نم نيبتيو

 هن كلن معنا نتانكوبا) وه (ةاديز ذو انف فلم ربه ىلع ومذ)
 ا ناوشنو ينادمهلا ركذ يذلا لوألا رساي وه قدصهي رسايو (نادير يذو
 اق ©”يربكلا سمشرو' سيقلب ةكلملا : نيعبا بحنا داذهلا خرتخ لإ كلملا نأ
 0 رساي دنع تناكف سمش امأو ءاهيبأ دعب تكلمف سيقلب امأف) :ناوشت
 يف هيلإ كلملاب داهدهلا ىصوأ يذلا ورمع نب رساي وهو . . لمرلا يدأو دنسم
 سمش مهّمَأ - قدصهُي رساي وهو  ورمع نب رساي ءانبأف . يو نيل كو
 ا( مق 414 ةرتقلا يف سيقلب ةكلجلا هع تاكو «سيقلب ةكلملا تخأ
 رصقلا يف مكح مث ٠( 2 ق 1٠١ _ 977) ًاماع ١5 قدصهي رساي اهدعب مكح مث

 (.م.ق 55-8560) ةرتفلا لالخ قدصهُي رساي نب دمحهُي رمش كلملا نادير
 تخأ سمش ةريمألا نبا وهو - لوألا  ربهُي يلع رمذ كلملا هوخأ هدعب مكح مث
 . قدصوي رساي كلملا لجن نسيقلب ةكلملا

 .يلاهك 5 مقر شقنلا - نميلا خي خيرات يف 0
 .89و ,/4ص - يريمحلا ناوشن ةديصق - ةعماجلا ةريسلاو  ؟ /7"8١ص - ينادمهلا  ليلكإلا 00
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 يف هركذ ءاجو (نادير يذو أبس كلم) بقل (ربهُي يلع رمذ) لمح دقو -

 يلع رمذ) مكح نأ الإ (نادير يذو أبس يكلم) بقلب ناراث هنبا عم دنسملا شتقنلا

 نادير يذ يضارأ لمشي همكح ناكو رافظ ةنيدمب نادير رصقلا يف ناك (ربهُي

 تاكو ايرغ ضخألا نسيبلاو اقرش:تومرضعت ىلإ تاسوأو :ةامدرو تاو :(ريمح)

 هنيا مث  رساي نب  هبذع شجُلا وهو موسكأو ةشبحلا ةيالو مكاح هب طبتري
 .تومرضح كلم هب طبتري ناك امك ةبذع نب تمرج

 : مكحلا ىلع بقاعت أبس يضارأو نيِحْلَس رصقلا يف امنيب
 .بضحتي حْرَش لإ نب نمأهُي راتو -أ
 .نيب لزايو بضحي َحْرَش لإ نبا بحرهُي نمأهُي بركاشن - ب

 دقوا .بضحتي حْرش لإ ينب دمحهي دثرم هنباو عرسأ سمش دعس - حج

 '"(نادير يذو أبس يكلم) بقل دمحهُي دئرم هنباو عرسأ سمش دعس لمح

 ل يا ا ل ا

 رابك عمتجا مث ةلماك ةنس دالبلا لك برحلا تلمشو (تومرضحو نابتقو نادير

 دثرم هنباو عرسأ سمش دعس) علخ اوررقو (نئبسأ) لا كالمألا ءاوذألاو لايقألا

 نب زوحي لإ بهو) كيلمتو «نيعراصتملا ةيقبو (بضحي حْرَش لإ ينب دمحهُي
 . سيقلب ةكلملا لجن هنأ نييبت فلس يذلا (ْعَتَب

 دمحمُي دثرم هنباو عرسأ سمش دعس عولخملا كلملا ٌمضنا ةرتفلا كلت يفو

 شقن يف) هنأ ذِإ ءقدصهُي رساي نب ربهُي يلع رمذ كلملا ىلإ ترُج ونب مهتليبقو
 دثرمو سمش دعس مسا دري رسالج ١؟178 مقر شقنلا وهو  نيعم نم دئسم

 (نادير يذ يلع رمذ) شقنلا هوعدي نم بناج ىلإ نوبراحي مهو ترج مهتليبقو

 وذو ميخسو نرطخم مع فوه هبناج ىلإ ىرن يذلا (زوحي لإ بهو) دض كلذو
 يف همسا درو يذلا (نادير يذ يلع رمذ) نأ نمسيف نوف ىريو . . ْعَتَبو نالوخ

 يذو بس كلم قدصهي رساي نب نادير يذو أبس كلم ربهُي يلع رمذ) وه امنإ شقنلا
 رمذ نكمت دقو .(شتا . يآ. س "76 مقر) شقنلا يف ًأضيأ همسا درو يذلا (نادير

 ١ «ناراث هنبا عم ةرتفلا هذه يف برأم لوخد نم يلع

 اميف هصن اندروأ يذلا (يلاهك 5 مقر) دنسملا شقنلا دوعي ةرتفلا كلت ىلإو

 : ىلإ انه ريشنو ( مدقت

 .نميلا خيرات يف  يلاهك 5 مقر شقنلاو - 77١0 - 577 ماج  سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن 09

 .3 ص ب هيقفاب دمحم .د  ميدقلا نميلا خيرات ف
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 ونب نكوأ بلك هنباو منغي ناعهو ركسي دعس) شقنلا باحصأ نأ -أ

 رهطم لاق .ةدير ةنيدم مهزكرم نيذلا ليكب ةليبق لايقأ مه (مليحمو ناروس

 نم يهو مويلا ىتح اهمساب ةفورعم لازت ال نوبلا عاق يف ةيرق :ةدير) : : ينايرألا

 زكرم نم بيرق ىلإ دشاح يضارأ يف ةلخاد اهنأ مغر ةمهملا ةيليكبلا زكارملا

 ةدعصو ءاعنص نيب دبعملا قيرطلا ىلع عقت نالا يهو .ماهلا يدشاحلا (طعان)

 . "2)ءاعنص نم اليك )17١( نم وحن دعب ىلع
 سوؤرو نييوعلل (ةدير) هارقف «نوبلا امأو ...» :ةفصلا يف ينادمهلا لاقو

 نب ناروس نب ناملع نب ربكألا ةوعل يذ» وئنب مه نويوعللاو ©"72. .ليكب نم
 ينايرألا رهطمو هيقفاب هلقنف «نارس ينب . .» شقنلا يف ءاج دقو . "7(ليكب نب ةعيبر

 . ليلكإلا يف امك (ناروس ينب) باوصلاو (ناراس ينب) هنأب امهريغو

 برأم ىلإ اوتأ امدنع ناروس نب منغي ناعهي ليقلا ةمالس شقنلا ركذي - ب
 .نايقأ ريبك تثعيحلو «نئبسأ» لا نيب ناك يذلا مويلا يف (نلاوقأ) لايقألا عم
 هذه ىف ةديدعلا كراعملا نمض تثدح اهنأ ودبي ةكرعم ىهو2 هيقفاب لاق
 ًاعارص نوكي ال دق ثدح امف (ّرِض) ةكرعم عوقو ركذي مل شقنلا نكلو «؟”«ةرتفلا
 ءاوذألا مه «نئبسأ» لاو «نيدلا لاجر ريبك وه نايقأ ريبك تثعيحل نأل ءايبرح
 مه (نلاوقأ) لاوقألا عم برأم ىلإ ناروس نب ناعهي ءيجمو «ةينامثلا كالمألا
 قرتود ارموعتا لس لل (نينامثلا لاوقألا سلجم) نونامثلا لاوقألا

 برأمي دقعنا (نئبسأ) لا ءاوذألاو نينامثلا لاوقألا سلجمل ًاعامتجا نأ كلذ نه

 لإ بهو) كيلمت ىلع لايقألا نم قيرف قافتا دعب دالبلا يف عضولا ةشقانمل كاذتا

 لإ بهو) نكي ملو (ربهي يلع رمذ) كالملا عم جارصلا عالدناو (عتب نب زوحي

 .نيَحْلَس رصقلاو برأم ىلإ كاذنآ لصو دق (زوحي

 ومهيارم اضرو ةوظح» هّلإلا نم شقنلا يف ناراس ونب لايقألا لأسي - ج

 يذو أبس كلم قدصهُي رساي نب نادير يذو أبس يكلم ناراث هنباو ربهُي يلع رمذ
 ربهُي يلع رمذ كلملا ءاول تحت اهلايقأو ليكب ءاوضنا ىلع كلذ لديو .«نادير
 رصقلل امهمكح ةيلومشو برأم امهلوخد ةرورضلاب ينعي الو «ناراث هنباو
 .أبس يضارأو برأم ىلإ امهذوفن دادتما ينعي ام ردقب ءنيِحْلَس

 .ت5ص - ينايرألا رهطم  تاقيلعتو ةيدنسم شوقن )١(
 .١١ص - ينادمهلا نسحلا  برعلا ةريزج ةفص (؟)
 .2ج ٠١ ١ص - ىنادمهلا نسحلا  ليلكولا (9)

 .45ص - هيققاب دمحم  ميدقلا نميلا خيرات (4)
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 ةنيدم ىلإ (عَتَب نب زوحي لإ بهو) مودق ىلإ كلذ دعب رمألا ىضفأ دقل

 ظفلب شوقنلا هتركذ ثيح برأمب نيِحْلَس رصق يف شرعلا ةدس همنستو برأم
 تار يك سل ل ل ل

 ْعَتَب نب زوحي لإ بهو ةيكولم يف لثمتملا عقاولا رمألا نشاسأ ئلغ.لاوخألا

 ربهي يلع رمذ ةيكولم رارمتساو أس نضراو يحلم مقل (سيئاب كالا لج

 زوحي لإ بهو لزي ملو هرّيْمِح ضرأو نادير رصقلل (سيقلب ةكلملا تخأ نبا)
 .امهتافو ىتح نادير رصقب اكلم ربهي يلع رمذو نيِحْلَس رصقب اكلم

 نب لوألا ربهُي يلع رمذ نب نادير يذو أبس كلم لوألا معدهُي ناراث - ؛

 يف شرعلا ةدس منست (.م.ق 480) يئبسلا ميوقتلل 5٠ ماع يلاوح يف
 لبق كرتشا يذلا (معنهُي ناراث) لوألا معنُي ناراث كلملا رافظ ةنيدمب نادير رصق

 برأم يف سيقلب مرحم نم دنسم شقن يف أعم امهركذ ءاجو هيبأ عم مكحلا يف كلذ

 أبس كلم قدصهُي رساي ينب نادير يذو أبس يكلم ناراث هنباو ربهُي يلع رمذ» ةغيصب

 متو نيه ىلع مذ يفوت قتلا كلذوزتن:تاوفبس عيرأ رحت دعبو ©""«ناديو يذو

 يذو أبس كلم معنهُي ناراث) شوقنلا يف هبقلو همسا حبصأو ناراث هنبا كيلمت

 نومخفي مهنأ الإ ءمعني وهف معني امأ :٠ .20 ليلكاللا يف يلادمهلا لاق .«نادير

 . " «ةلمحلا ودعلا قدصهُيو «ءانبلا رثوهيو «لاملا قفنهُيو معنهُي نولوقيف ءاهلاب
 ناشقنلا هدهع ملاعمو شوقن نمو «نينس رشع وحن معنهي ناراث مكح دقو

 :رامذب ريبكلا عماجلا يف امهتروص ىلاتلا

 (معنهي ناراث) دهع نم رامذب ريبكلا عماجلا ةعموص يف قلبلا نم شقن

 :امهو

 يف شقن وهو «رامذب ريبكلا عماجلا ةعموص يف (فرش 57 مقر) شقنلا أ

 .نميلا خيرات يف  يلاهك 5 مقر شقنلا 0

 .؟ج ال” ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا ()
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 .ل /ماقمب /عتأ يذ 00 0 / سر 6 /مبشو
 | 23206 . معنهي ناراث

 (نادير يذو أبس كلم معنهُي ناراث) مساب رامذ عماج رادج يف قليلا نم رجح

 اهيف بوتكم رامذب ريبكلا عماجلا رادج يف قلبلا رجح نم ةعطق - ب
 .ًايلاغ روصقلا دحأ ءانبب لصتتو 02. .نادير يذو أبس كلم معنهُي ناراث . .

 كلذ لديو 2©)«نابكوك رصق» مسا اهيلع بوتكم قلبلا رجحلا نم ةعطق - ج
 ةنيدمل ةعباتلا نادير يذ قطانم نم تناك ىتلا رامذ ةقطنمب ناك نابكوك رصق نأ ىلع
 رصق وهو نادير رصق اهنم روصق رافظب . .» :ليلكإلا يف ينادمهلا لاق .رافظ
 امو ةضفلاب جراخلا رزؤم ناكو نابكوك رصقو . .ناطحوش رصقو ءرافظب ةكلمملا
 .؟''2(رهوجلا فونصو عزجملاو ءاسفيسفلاب ُقَطنُم هلخادو ضيب راجحأ اهقوف

 رامذب ريبكلا عماجلا ةهجاو يف معنهُي ناراث دهع نم عبار شقن دجوي كلذكو

 ناراث كلملا ماقمب مهرصق ءانب ةبسانمب نارسن ةرسأ مساب# تينارجلا نم ةعطق وهو

 ةرجح ةيقرشلا ةهجلا نم رامذب را لا 3 ةيلآلا وهو
 .روصقلا كلت دحأ لالطأ نم يهو .©0(رمقلاو سمشلا ةروص اهب

 نامدرو نابتقو (رّيْمِح) نادير يذ قطانم لمشي معنهُي ناراث مكح ناكو

 ناك يتلا ةشبحلا ةيالوو رمحألا رحبلا ىلإو ًاقرش تومرضح ىلإ ناسوأو ميحضمو

 امك قدصهُي رساي لآ نم ًايئبس ًايريمح ًامكاح ؛موسكأو تشبح شجن تردج" اهكلم

 .رافظ ةنيدمب نادير رصقلا يف معنهُي ناراث كلملا رقم ناكو .نييبتلا فلس

 كولملا يف (معنُي ناراث) مسا «نادير يذو بس كولم ايجولونورك» يف ءاجو
 مكحلا ىلع اوبقاعت كولم ةسمخ (أبس كولم) ةناخ يف هلباقيو (نادير يذ ينب)

 )١( ماقرأ شوقنلا  نيدلا فرش دمحأ  يفاقثلا نميلا خيرات 55 -594.
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 لإ بهو نب أبس كلم مهعنُي راتو لإ بركا مهو ءأبس ضرأو نيِحْلَس رصق يف
 مث . نميأ مراي + ْعَنَب نب زوحي لإ بهو نب أبس كلم نمأهُي رامنأ + ْعَتَب نب زوحي
 .7©2«رتوأ مارعش + نميأ مراي نب ؛ أبس كلم نافهن ناهلع

 ةليبق اومزه مهنأ برأم يف نافهن ناهلع دهع نم دتسم شقن يف ءاجو

 ىلإ نايلع نب تبش اودفوأ دق اوناكو  اهيلي امو ةدعص قطانمب  ةدادج نالوخ

 مالستسالا ىلإ رطضا نايلع نب تبش نأ ريغ أبس كولم دض هورصنتسيل نادير يذ
 وه شقنلا يف نادير يذب دوصقملاو ©0«أبس كلم ناهلع مهديسل عوضخلاو

 يف رتوأ مارعش دهع لئاوأ ىلإ نادير رصقلا ىف هدهع رمتسا دقو معنهُي ناراث

 . فنهي مزعل همع كيلمتب ىهتناو نيِحْلَس رصقلا

 : سيقلب ةكلملا تخأ نبا قدصهُي رساي نب قدصهُي فنهي مزعل - 5
 يف شرعلا ةدس مئست (.م.ق )41١ يئبسلا ميوقتلل 5٠" ماع يلاوح يف

 شقن يف (مزعل) همسا ءاج يذلا «قدصهي فنهي مزعل» رافظ ةنيدمب نادير رصق

 : ةغيصب رمقألا عقوم شقن وه هيبأ دهع نم دنسم
 0 شمل راب ادور كر اسرق قالشإت رسايا
 (4) يقلب ةكلملا تخأ ىربكلا سمش ةريمألا ىه قدصهُي رساي ءانبأ ةدلاوو

 (دمحهُي رّمش) هوخأ مكح دقو .سيقلب ةكلملا تخأ نبا وه (مزعل) نإف يلاتلابو
 ناراث هنباو ربهُي يلع رمذ» هرحأ مكسات 100175167 نيب ام ةرتفلا يف
 همع كيلمتب ناراث دهع ىهتناو (يتبس 0١0" )نيب ام ةرغفلا ىف يف (معنهُي

 : ةغيصب سيقلب مرحم نم دنسم شقن يف همسا ءاجو (مزعل)

 .©©06«نادير يذو أبس كلم قدصهُي فنهي مزعلا

 دود مزخلا طفلي ( يدنا نفيا عراد ياك ىف عصا هيقفاب دروأ دقو

 يذو بس كولم ايجولوتورك يف رع امينيب 7 0ناذير يذو ابس كلف قديعهب

 يعبطم أطخ «. .قنهُي مزعلاا نأ نظلا بلاغو "”«قدصهُي فنهي مزعل» نادير

 .أج 7١ص ب هيقفاب دمحم  ةديعسلا ةيبرعلا ىف )١(

 . شتا . يآ . يس 758 شقنلا  ميدقلا نميلا خيرات (؟)
 .ينايرأ 77 مقر -رمقألا عقوم شقن (')
 ./5 ص - يريمحلا ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا (؟)

 .51 - ماج تربلأ - سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن (5)
 .1١؟90ص  هيقفاب  ميدقلا نميلا خيرات (<)

 .5ج ١١ص  هيقفاب  ةديعسلا ةيبرعلا يف (9)
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 . كولملا ايجولونورك يف امك  ءافلاب 2. . فنهُي مزعلا بوصألاو

 ودبي اميف  (فنهُي مزعل) همع كيلمتو (معنهُي ناراث) دهع ءاهتنا ناكو

 (مزعل) همع كيلمتو (ناراث) علخ ىلإ ىدأ نادير رصقلا يف بالقنا ةجيتن -

 تردج) لسرأو (مزعل) همعل ًاضراعم قطانملا ضعب ىلإ (ناراث) بحسناف

 ةرزاؤمل (تجيب) هنبا ةدايقب ةشبحلا نم ةينامي ةوق (موسكأو ةشبحلا مكاح
 كلم رتوأ مارعش) ثعب رافظ ةنيدم فراشم ىلإ ةوقلا تلصو املو (ناراث)

 يف ءاج ثيح (فنهُي مزعل) ةرزاؤمل (ترج نب نكوأ نابطق) ةدايقب ةوق (أبس
 مرهمس هّتليبقو ترج نب نكوأ نابطق فحز» :يلي ام نكوأ نابطق شقن

 يذ لئابقو لايقأو نادير يذو أبس كلم قدصهُي فنهُي مزعلب اوقتلاو دلوهي
 تحستاو . : رافظ ةنيدم لوح نم (تيقح) لا اًولصاتساو اومجاهف نادر

 شعنلا نكذ# دقو "4 ناموررب ةقظنن نا رعاعتلا ىلإ (تيقساا لا "ةيقب
 الإو اهوئطوت نيذلا نم اوناك مهنأل (تشبح) ظفلب ةشبحلا نم اوؤاج نيذلا
 دهع ثحبم يف نييبتلا فلس امك (نامدر نب هلك) ةليبق نم نوينامي مهنإف

 رّيْمِح قطانمو نادير رصقلا يف فنهُي مزعلل مكحلا بتتسا دقو .رتوأ مارعش
 متو (تجيب) ةدايقب ةشبحلا نم تءاج يتلا ةوقلا تلحرو ءرتوأ مارعش معدب
 شجن تردج) نيبو (نادير يذو ًابس كلم رتوأ مارختا» نيب قافتا دّقع

 . (موسكأو تشبح

 ل ايلعلا ةيكولملا نم عون راطإ يف (قدصهُي فنهُي مزعل) ةيكولم تناكو
 مارعش) ةداق رابك نم وه نكوأ نابطق دئاقلا نأ هابتنالا تفلي اممو ء(رتوأ مارعش)

 شقنلا تاذ يف ركذو (نادير يذو أبس كلم) بقلب شقنلا يف هركذ دقو (رتوأ

 ةيعقاولا ةيحانلا نم امأ ''”(نادير يذو أبس كلم) بقلب (قدصهُي فنهُي مزعل)
 ناكو «نادير يذ) رّيَمَح قطانمو نادير رصق يف كلملا وه فنهُي مزعل ناكف

 رخآلل امهنم لك فرتعا امبرو ءأبس يضارأو نيِحْلَس رصقلا يف رتوأ مارعش

 .نادير يذو أبس كلم بقلب

  رصقلا يف (مخرُي ثعيحل) كيلمتو هتافوب رتوأ مارعش دهع ىهتنا دقو
 ةنس (معنهُي رساي) كيلمتو هتافوب ًاضيأ فنهُي مزعل دهع ىهتناو .برأمب نيِحْلَس
 .(.م.ق 855) يئبسلا ميوقتلل 5

 دهع ثحبم يف هداريإ فلس دقو ماج 57 مقر شقنلا - سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن )١(

 .رتوأ مارعش
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 برغملاو ةيقبرفأ حتاف . .نادير يذو أبس كلم معنهُي رساي ” 
 .م.ق 8515-818 /يئبس "مو ه1

 ناذللا 0 دلاو (معنهُي رساي) وه ةعبابتلا أبس كولم ءامظع نم
 ا ا ا د اا

 هنبأو معن رساي)

 .«نادير يذو أبس
 0 | ةقئلا اهتمو

 روشعملا هتروص ىلاتلا

 + رساي»ناركذيوركهب
 5 رمشهئنباومعنهي

 : ديتشتن اماف نادي

 , 1 5 سصرود نم شعرهُي رمش هنباو معنهُي رساي) مساب دنسم شقن ىف نيرود نم دفحملل
 ركه دفحم امهدييشت ركذي (نادير يذو أبس يكلم 51-7 ١

 رصق هيلعو ةرمح ىلإ ضيبأ لبج ىلع سنع دلبب ركّمو» :ينادمهلا لاق

 0 لا او ناوهرادذب كو طجتلا نانيد نمش تكس ايفو

 لاق . .هايإ معنهُي رساي دييشت شقنلا ركذي يذلا ركه دفحم وه ركه رصقو
 اميف نوغلابيو ءاهلاب نومخفُي اوناك زمهنأ الإ «معنُي وهف معنهُي امأ . .» ينادمهلا

 عانبلا رثوهُيو «لاملا قفنهُيو معنهُي وه نولوقيف مظعتساو ءايشألا نم رهظ
 ل : ىنادمهلا لاقو .معني رساي وه معنهي رسايف 00 . ءاقللا ودعلا قدصهيو

 راسو «هوزغ يف طيحملا رحبلا غلب «ةعبابتلا ءامظع نم معني رساي  كلملا

 دعب هكلُم ناكو . .لمرلا يداو غلب ىتح هئطوو هخّودف برغملا وحن ًايزاغ هسفنب

 : ةعبابتلا نع هتديصق يف يريمحلا ناوشن لاق هيفو .2*2سيقلبو ناميلس

 )١( ركه يف معنهُي رساي شقن  نيدلا فرش دمحأ  يفاقثلا نميلا خيرات .

 .8ج 88ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا (؟)

 .؟١ج الا”ص  ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا (6)
 .3ج ١٠ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا (5)
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 حافل ارث ال ئيخ كلكم نم ايست ان ديلا كلكلا دفان وأ
 حاجَخجج ٍدجام َدَنْسُم برغلاب عضوُم ئصقأ ٍلمّرلا يداوب ىقبأ

 نب راثملا يذ ةهربأ نب ديعلإ نب ورمع نب معتُي رساي كلملا اذه :لاق مث
 نب ناميلس ىلإ لقتنا نأ دعب اهيلإ رّيْمِح كلُم در هنأل معني رساي يَمّسَو .شئارلا
 «كلملا ىلع نميلاب ةنتف تعقواا أ عضوم يف لاقو "«مالسلا هيلع دواد

 يبنلا ةرصاعم سيقلب ةكلملا دهع دعبف بوصألا وهو ''ألهدي تحت ام لك بلغتو
 امك قدصهُي رساي وه امنإو معنُي رساي وه سيلو لوألا رساي مكحلا ىلوت ناميلس
 ىلع نميلاب ةنتف تعقو» مث (.م.ق )9475  91١ ةنس ١5 مكحو نييبتلا فلس
 داعأ»  يدوعسملا ركذ امك يذلا معنُي رساي مايق ىلإ ةلودلا تمسقناف «كلملا
 دعي يأ ''”سيقلب دهع دعب ةنس نيعبرأ ءاهز مهنم جرخ نأ دعب رّيْمِح ىلإ كلُملا

 .دنسملا شوقن هدكؤتو هيلع لدت ام وهو .ءقدصهي رسايو سيقلب يدهع

 : معني رساي ةماعزي رّيْمِح ةيكولمو ةلودلا ةدحو ةداعإ

 قدتهمت رار كادملاو نييقلب ةكلمتلا ديو تلك علا ةرتفلا تاليش تكل
 برأم ةنيدمب نيِحْلَس رصقلا يف (أبس كولم) نيب كلُملا ىلع ًاماسقناو نميلاب ةنتف
 تناقو نافل ةنيدعن تاديرب رضصقلا ىف"( عت قادير: ىذ نني) نم كرلملا قفز
 : هنأ د[: لعفلاب فيتو ةنبس نيعيرأ ءاهز ةرفلا كلت

 كلت يف مكحلا ىلع بقاعت ءأبس ةمصاع برأمب نيِحْلَس رصقلا يف -أ
 ناشفر ةلسوأ نب نميأ مراي ونب مث عنب ونبو عهترسأو ٍبضحَي حْرُش لإ :ةرتفلا
 ثعيحلو «نافهن ناهلع نب رتوأ مارعشو «نافهن ناهلع :يدشاحلا ينادمهلا
 لاقُي كلذل (رّيْمِح) نادير يذ ينب شئارلا لآ نم اونوكي ملو .عرم وذ مخرُي
 لآ نم ةعبابتلا أبس كولم نأ تناك ةماعلا ةدعاقلا نأل «(رّيْمِج نم كلُملا جرخ)
 .نادير يذ رّيمَح ىنب نم شئارلا

 رافظ ةنيدمب نادير رصقلا يف مكحلا ىلع بقاعت ةرتفلا كلت يف امئيب - ب
 رساي نب دمحهُي رّمشو «عفيأ لإ برك :نادير يذ ينب نم شئارلا لآ نم
 فنهي مزعل) مث .قدصهي رساي ينب معنهي ناراث هنباو ربهُي يلع رمذو «قدصهي
 يذلا (نادير يذو أبس كلم رتوأ مارعش) دهع يف (نادير يذو أبس كلم قدصهُي

 رصقلا يف هدعب مكحلا ىلوت مث يئبسلا ميوقتلل "55 ماع يلاوح ىلإ مكح

 .88ص - يريمحلا ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا ١0
 .1ج 547 ص - يربطلا خيراتو - ؟ج 57ص - نودلخ نبا خيرات (')
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 ايجولونورك) يف ءاجو «نادير يذو أبس كلم مخرُي ثعيحل) برأمب نيِحْلَس
 ناكو ''”قدصهُي فنهُي مزعل) رصاع (مخرُي ثعيحل) نأ (نادير يذو أبس كولم
 ىلوتو (قدصهُي رساي نب قدصهُي فنهي مزعل) تام مث ةدحاو ةنس وحن كلذ

 برأم ةنيدمب نيِجْلَس رصقلا يف كلملا ناك امنيب . شئارلا نبا رانملا يذ دافحأ

 .نافهن ناهلع نب نميأ نب عرم وذ مخرُي ثعيحل وه ابس ضرأو
 يئبسلا ميوقتلل ”57 ةنس يلاوح نادير رصقلا يف معنُي رساي دهع أدب دقل

 ينب ةيكولم ةداعإو ةلودلا ديحوت ةداعإ مت هدهع نم ةسماخلا ةنسلا وحن يف مث

 اهركذ فلس يتلا ماسقنالا ةرتف دعب معنُي رساي ةماعزب أبس شرعل نادير يذ رّيْمِح

 :ةهرقفاب ليفت حلاق اهنكاقت ىلا اذاشسا لاو

 نع رّيْمَجو أبس ديحوت مت ىتح .اهلك ةرتفلا كلت  عباط ناك عارصلا نإ»

 "”معنهُي رساي ةدايق تحت ضارت
 لبق كلذ اوركذ لئاوألا برعلا نيخرؤملاو ءاملعلا نأ نييبت انه مهملا نمو

 مهنأ ىلع لدي امم «لقألا ىلع ةنس ةئامثالثو فلأب شوقنلا هذه ىلع روثعلا
 ديلتلا يراضحلا نميلا خيرات ءابنأ تظفح مدقأ ةينمي رداصم نع كلذ اولقن

 اهيف عقي ملو ةقدلا نم ريبك ردقب لايجألاو ةنمزألا ربع خيراتلا كلذ تلقانتو
 ركذ دقف «باقلألاو ءامسألا ضعب هباشت ببسب ءامسألا ىف ريسي سابتلا ىوس
 : لئاوألا برعلا نيخرؤملاو ءاملعلا رئاس

 كلُملا ناك نأ دعب رّيْمِح ىلإ  أبس شرع يأ  كلُملا داعأ معنُي رساي نأ
 ةكلملا دهع دعب ةنس نيعبرأ ءاهز كلُملا ىلع نميلأ يف ةنتف عوقوب مهنم جرخ
 نمز نإ ىلع لئاوألا برعلا نيخرؤملاو ءاملعلا عامجإ ىلع كلذ لديو .سيقلب

 هديحوت نعو .حيحصلا نمزلا وهو «داليملا لبق عساتلا نرقلا يف ناك معني رساي
 لاق «نادير يذ رّيْمِح ينب شئارلا لآ ىلإ أبس كلم هتداعإ وأ ءدالبلاو ةلودلا

 حاقل هارت ال يح كلم نم 2ىضمامل ديعملا كلملا ٌرساي وأ
 : معني رساي دهع نع ةديصق يف يريمحلا ديز نب ةمقلع لاقو

 مقامقلا كولملا تاياغ قوف ْتْلَع ةطخ ٌتمردق كالمألا رساي ايأ

 .7ج ١١ص  هيقفاب دمحم .د  ةديعسلا ةيبرعلا يف 000
 .7ج ١١١ص  هيقفاب دمحم .د  ةديعسلا ةيبرعلا يف (')
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 ملاح ثاغضأ كلُملا ناك كالولو هباصن يفانكُألمائيلع تددر

 اهيلإ اعدو اهعضو ةطخل ةباجتسا ناك ةلودلا ةدحو ةداعإ نأ لوقلا نكميو

 «برأمب نيِحْلَس رصقلا يف أبس كلم عرم وذ مخري ثعيحل اهل باجتساو معني رساي
 دامتعاو ايملس ةلودلا ةدحو ةداعإ :امهدحأ «نيرمأ ةيساسأ ةفصب ةطخلا نمضتتو

 نع مهكيلمت متي (رّيْمِح /نادير يذ ينب) شئارلا لآ نم أبس كولم نوكي نأ أدبم

 كلملا عطقي الو (نئبسا) لا ةينامثلا ءاوذألا كالمألاو نينامثلا لاوقألا سلجم قيرط
 ريبك يراجت ملاع نيمأتو نيوكت :امهيناثو . مهيلع ضرعلاو مهتروشم نود أرمأ

 ةيجراخ تانطوتسم نيوكتو ةيجراخ تاحوتفو تاوزغب مايقلا قيرط نع أبس ةماعزب
 نادلبو رصم ىلإ ةشبحلاو ىقيرفألا نرقلا نادلبب كلذو تاحوتفلا دعب ةمكاح رسأو

 ىلع ةرطيسلاو يسلطألا طيحملاو ضيبألا رحبلا ىلإ برغملاو ةيلامشلا ةيقيرفأ
 يدؤي امب «قرشملا ءاجرأ يف مث ءءاجرألا كلعب «ةيرحبلاو ةيربلا ةيراجتلا قرطلا
 . ةميظع ةيراضحو ةيسايسو ةيداصتقاو ةيراجت حلاصم قيقحت ىلإ

 ةباجتساب تجوتت ةعساو ةباجتسا تدجو معنُي رساي ةطخ نأ لوقلا نكميو
 يف اكلم ناك يذلا (نادير يذو أبس كلم مخرُي ثعيحل) وهو عرم يذ كلملا

 يف رّيمِحو أبس ءاوذأو لايثأا ةد نتعا اني يترار تراب ب حم
 رّيْمَح - لايقأ  عرم وذ عما : هنأ ةعماجلا ةريسلا ىف ءاج دقو .برأم ةمصاعلا

 ءمامت ةلماح لكل امك «ةدم ةلود لكلو «ةلود موق لك نإ : :مهل لاقف نالهكو

 ثراحلا روهظب ءددع ءافوو .دمأ عاطقنا اًنم ناح دقو «ماطف ةعضرم لكلو

 ينأو «رهتشملا ملا ءرظتنملا كلملا هنأ ربخلا يف ءاج دقو ءددش نب شئارلا

 يف سابتلا عقو دقو .“' ”ةهنم اهلزنأ نأ ةيشخ ةلايقلا ةلزتم يسفن لزنأ نأ ٌثيأر دق

 دلو نم وهو معنُي رساي روهظب) باوصلاو (شئارلا ثراحلا روهظب) :لاق هنأ
 ًاضيأ هل لاقُي ناك امبرو شئارلا لثم ناك معنُي رساي نأ سابتلالا ببسو .(شئارلا
 : ةغمادلا يف ينادمهلا دمحأ نب نسحلا لاق . شئارلا

 اهيدتت نأل لولا نيشتتط نكوا .نينغز وذو: ناسك رتل اتهو
 اهنا فاو ماسلا يتلا رن * _ىسيفأ ردنا اماه نادك

 ناذللا امهو ءرفعي نب معني رسايو . . شئارلا ثراحلا :ناشتارلا» :لاق مث

 يف مكحلا نع عرم وذ مخرُي ثعيحل لزانت املو ."”«مئانغلاب امعنأو سانلا اشار

 نق يرصخلا ناش نا ةعفاتعلا ةرشسلا([)
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 تداعو «.ةلودلا ٌةدحو تداع معنُي رسايل أبس ضرأو برأم ةنيدمب نيحلس رصق

 :ي رسأي هجوتو اي شرعل نادير يذ رّيْمِح ينب شئارلا لأ ةيكولم

 :تترأم
 ىلإ معني

 : برأم ةنيدمب نيِحْلَس رصقلا ىلإ معنُي رساي لوصو دنْسُم

 ىلإ رافظب نادير رصقلا نم (شعرهُي رمش هنباو معنهُي رساي) لوصو ةبسانمب
 :دنسملاب هصن يلاتلا (يلاهك ١4 مقر) شقنلا وهو برأمب نيِحْلَس رصقلا

 : ةثيدحلا ةيبرعلا فورحلاب شقنلا اذه قوطنمو

 رمش هنباو /معنهي رسايإ)ل

 ا يذو أبس يكلم /شعرهي
 /لعب /نوهت /هقملإ /وينقه

 /مبهذذ /مملصأ 1 . . /موأ

 /تذب /مدمح م

 /ىرصو /ًالما /لكب /ومهيفوه

 /نتفشو /وألمتس /رشبتو

 /نم /وصفن /مويب /وهمعب
 /رافظ /نرجهو /نادير /نتيب

 ..../بيرام /نرجه /ىدع

 /نوهث /هقملإ /ازولو

 /نيفوهو /رمخ /موأ /لعب
 /وهيدبع /تبيرج /ىفوو [حص

 /شعرهُي رمش هنباو / معنهي رساي
 /ازوو /نادير يذو /أبس يكلم

 /ىرصو /ًالما /لكب /ومهنيفوه

 /نتفشو /نآالمتسو /ننيرتصي

 | هاا عاطل 015/ءابجد |1111
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 (نادير يذو أبس يكلم شعرهُي رمش هنباو معنهُي رساي) دنسم

 د ع و :

 /ةاديرو /نيسلش:/تايبأآ /وهسهتابنأ /لعبأ /حصو /ىفولو /وهمعب

 /رتثع /كلم /ومهيكلم /ىلكب /فيرخو /اثد /تريمأ /عرف /ومهرمخلو
 /متميقمو /منذأأ /ىربو /عديمسو 0٠ /هقملإو



 472 أبس ةعبابتل ثلاثلا رصعلا ةراضحو كولم : نماثلا لصفلا ا

 /ومهأتشو /ومهرض /لك /ومهنلع /نرخأو /مرعو /ربثو /عضولو

 /ومهنودعتذ /مءوس /توجنمو /خرأأو /مأنشو /مرض /ومهيلعب /نأشنتيذو

 /مسبايو /نرحب /نم

 /تذبو /ميمح /تذبو ...عديمسو /مملعو /هقملإو /سبهو /رتئعب
 /ننرق /تلعب /مت .... /نارضغ /تلعب /فنت /نكلم /سمشو /مندعب

 .“76.موأ لعب /هقملإب /تروح

 : ةثيدحلا ةيبرعلاب شقنلا اذه ىوتحمو ىنعمو
 نوهث هقملإ هلإلا "”اينقأ «نادير يذو أبس اكلم شعرهُي رّمش هنباو معنهُي رساي)

 هنأل  هّلإلل  ًادمح اهورذن يتلا (مبهذذ مملصأ) بهذلا نم ملصأ ةدع ماوأ بر

 نم (اوصفن موي) امهقالطنا موي هنم اهوجرو اهولمأ يتلا رئاشبلاو لامآلا لكب امهافوأ
 . نيِحْلَس رصق يف شرعلا ملستل برأم ةنيدم ىلإ رافظ ةنيدمو نادير رصقلا

 رساي هيدبع دسج ةيفاعو ةحص ءافيإو رمغ يف  هقملإ - هلإلا رمتسي يكلو
 لكب اميل ءاقولا امهيلع عيديوأ «نادير يذو أبس يكلم شعرهُي رّمش هنباو معنُي

 َيِجْلَس روض امهروصق بابرأ ةحصو ةمالس ميديو «ةنسحلا تاعقوتلاو لامآلا

 يضارأ لك نم فيرخلاو اثدلا مساوم ليصاحم رئاشب امهحنميو .ناديرو
 ةحص عم «عديمس . .يفوأ هقملإو راتثع كلُم يف اهنم ناك ام ءاوس ءمهتكلمم

 . ىوقلاو ساوحلا
 ئىىئاش وأ براحم ودع لك امهنع نرخؤيو نمطحيو - هّلإلا  نعْضُيَلو

 نم (هوس تاجانم) ةئيسلا تاجانملاو ءانشلاو رضلاب امهنوديري دق نيذلا لكو
 . (مسبايو نرحب نم) ربلا وأ رحبلا

 تاذبو «ميمح تاذبو «عديمسو ميلعو هقملإو سبوهو راتثع قحب
 ماوأ بر هقملإبو .ةروح نرق ةلعببو «نارضغ ةلعب فونت ةكلم سمشبو «نادعب

 - سمشلا صرقب طيحي ام لك بر -

 : شقنلا ىلع هت هل
 ةنيدم يقرش بونج اليك رشع ةسمخ دعب ىلع عقت 7 . ثكنم رافظ يه رافظ 5

 )١( مقر شقنلا  نميلا خيرات يف ١4 ينايرألا رهطم  تاقيلعتو ةيدنسم شوقن + يلاهك -
  7"و

 نآرقلا يف ءاج دقو (اينقأ) اهنأ بوصألاو .(ابرقت) اهنأب (اينقه) ةملك ينايرألا رهطم دروأ (1)
 .«ىئقأو ىنغأا
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 ناكمو .دعب اهنع بقنُي مل ةيرثأ ًازونك اهتايط يف مضت ضاقنأ مويلا يهو «ميري
 .ةنيدملا طسو يف عقي ناكو ضاقنألا نيب ةمئاق ةلت ىلع عقي . .«نادير) رصقلا

 ناك لب ًادحاو ارصق نكي ملو برأم يف مكحلا ةدس وه نيِحْلَس رصقو -

 رمش هنباو معنهُي رساي  نيكلملا بكوم ريسمو .دحاو ءانف اهعمجي روصق ةمجأ
 منست دعب ريسم لوأ ناكأ يردن انسل شقنلا اذه يف ءاج امك برأم ىلإ - شعرهي

 نأ ىرأو «برأم ىلإ اهدعب اداع ةرتفل رافظ يف اناك امهنأ مأ شرعلل نيكلملا

 ىلإ امهريسم نأو اهتيمهأ ىلع ليلد ةبسانملا هذه يف نيكلملا مساب شقن ليجست
 ا ةمصاع يف شرعلا ةدس منست ضرغب أك ترأم

 (سفهتشلا) كلذ يف اني اايعفحت ةيلآلا ءامسأ ركذ شقنلا ةمتاخ يف ءاج دقو

 ةدحو ةداعإ دنع ةينيدلا ةديقعلا ةيرحو ةهلآلا عيمجب فارتعالا ىلع كلذ لديو

 . شعرهُي رمش دلاو معنهُي رساي ةماعزب ةلودلا

 د ل ا
 شرع مساب روهشملا (نارب دبعم) ناراب دبعم يف ًاضيأ روثعلا مت

 - (فرش 79 مقر شقنلا وهو)  قلبلا رجح نم ةعطق يف دنسم ُشقن 0
 :نأ :شقنلا ركذيَو

 نوهث ةقملإ اينقه نادير يذو أبس يكلم شعرهُي رمش هنباو معنهُي رساي) -

 رمل ل ب ل ا ل

 . ةسمطنم تاملك مث - (. .برأم

 يحلم نسعي ىمتو هنئاز حنو ساو 0

 /مهكلُم / دة م لقا /لكب /ةقملإ /ًازولو» :مث . .ةسمطنم تاملك مث «. اي

 ندعي 57 /نرحب /عنص يذ /ماوأ لعب 0 /خبأو 0 .. /مهبعشو
 : (ةيلاتلا ةحفصلا يف) هتروص يلاتلا دئسملا شقنلا وهو . "”«ةقملاو /سبوهو

 يذو أبس يكلم شعرهُي رّمش هنباو معنه را نأ :شقنلا اذه: قوتعسو
 نادير رصق نم امهلوصوو امهمودق ةبسانمب ابهذ أملص ةقملإ هلإلا اينقأ نادير
 ةلودلا لامآ لك قيقحت يف هّلإلا رمتسي يكلو . .برأم ةنيدم ىلإ رافظ ةنيدمو

 . سبايلاو رحبلا عنص يذ ماوأ بر ةوقب . .(مهبعشو مهكلم ..) بعشلاو

 (يلاهك ١4 مقر) سيقلب مرحم شقن لبق نوكي دق دنسملا شقنلا اذهو

 )١( ينايرألا رهطم  تاقيلعتو ةيدنسم شوقن - ص/7؟١1.

  0مقر شقنلا  نيدلا فرش دمحأ  يفاقثلا نميلا خيرات 15.
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 نيِحْلَس رصق يف أبس شرع ةدس همئستو معنهُي رساي مودق دنع تاونس ةدعب

 شقن ناك نيئس رشع وحن دعب مث ؛«يئبسلا ميوقتلل ةعس: لاو تراعي

 نإ نضع رول رش فيان تنهت وسار ةدرما فاس (يلاهك 14 يقل ) نييلاو مرن
 . برأمب نيِحْلَس رصقلا

 (سيقلب شرع) ناراب دبعم يف ناك دنسم شقن ةروص
 «نادير يذو أبس يكلم شعرهي رّمش هنباو معنهُي رسايل مساي برأم يف

 : شعرهُي رّمشو معنهُي رساي شوقن هب ةخرؤملا يئبسلا ميوقتلاو . . معنهُي رساي نمز
 لبق عساتلا نرقلا طساوأ وه شعرهُي رّمش هنباو معنهُي رساي نمز نإ

 ريغ نمز يف امهتعضو ديميت اكألاو نيف ريشتمملا ابتك هركلو :(داليملا

 نع رّيمِحو أبس ديحوت مت ..9 هيقفاب دمحم .د لاق امك ثيحب امهنمز
 ثلاثلا نرقلا نم ريخألا عبرلا يف معنهُي رساي ةدايق تحت ضارت
 معنهُي رساي نمزل ديدحتلا اذه يف نوقرشتسملا دنتسا دقو 90( ىدالنملا

 : نيرمأ ىلإ شعرهُي رمش هنباو
 دبعمو سيقلب شرع مساب روهشملا نارب دبعم نأب نظلاو لوقلا :امهدحأ

 لبق سماخلا نرقلا لبق ام ىلإ امهنمز دوعي ال سيقلب مرحم مساب روهشملا ماوأ
 دبعم يف مهشوقن ىلع روثعملا ةعبابتلا آبس كولم روصع اولعج يلاتلابو ءداليملا
 يف اوناك مهنأب (نادير يذو أبس كلم) بقل اولمح نيذلا سيقلب مرحمو ناراب
 ًاتمز هوددح يذلا يداليملا ثلاثلا نرقلا نم ريخألا عبرلا ىلإ .م.ق يناثلا نرقلا
 مرحمو نارب دبعم يف امهشوقن ىلع روثعملا شعرهُي رمش هنباو معنهي رسايل
 ديدحتتلا كلذ أطخ تتبثأ ىناملألا راثآلا دهعم تابيقنتو تاسارد نكلو .سيقلب
 انك» :هّللا دبع دمحم فسوي .د لاق ثيحب سيقلب مرحمو نارب دبعم راثآو نمزل
 يناثلا فصنلا لبق ام ىلإ عجرت ال ةرتفب سيقلب شرعب روهشملا نارب دبعمل خرؤن
 دوعت ريثكب مدقأ ةرتف مامأ انعضت تافشتكملا هذه نكلو .م.ق لوألا فلألا نم

 . اج ١١١ ص ب هيقفأب دمحم .د ب ةديعسلا ةيبرعلا ىف 000
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 7 .3 ةيناملألا ةثعبلا ريرقت يف ءاجو ."'”«داليملا لبق لوألا فلألا علطم ىلإ

 "”«داليملا لبق رشع يداحلا نرقلا ىلإ دوعت دق دبعملا يف ةميدقلا ءازجألا

 5306 مساب روهشملا نارب دبعمل حيحصلا نمزلا نأ تبث دقف كلذبو
 لبق رشاعلا نرقلا علطمو رشع يداحلا نرقلا ذنم أدبي (سيقلب مرحم) ماوأ دبعمو

 ةرتفلا ىلإ اهنمز دوعي نيدبعملا يف اهيلع روثعملا شوقنلاو راثآلا نأو «داليملا

 .م.ق سداسلا نرقلا ىلإ مث د عساتلا نرقلا ىلإ .م.ق رشع يداحلا نرقلا ذنم

 مرحمو نارب دبعم يف مهروصع دناسمو ةعبابتلا أبس كولمل حيحصلا نمزلا وهو

 . ةيرثآلا عقاوملا نم امهريغو سيقلب
 ميوقتلاب ةخرؤم عروب كش هناو مهين ساب دناسم نأب نظلا :امهيناثو

 دبعم يف روثعلا مت 3 لقو . .م.ق ١١9 ماع هيف لوألا ماعلا قفاوي يذلا يريمحلا

 "رقنم رساب لهدم يردي طوع يسمح ىلع سيكل سمر نارا. نار

 اهرخآ ."”«نادير يذو أبس يكلم شعرهُي رّمش هنباو معنهي رساي ..) ةغيصب
 «ةنس نيرشع ءاهز مكح يذلا معنهُي رساي دهع ماوعأ رخآ وهو 185 ماعب خرؤم
 .؟يداليملا ثلاثلا نرقلا نم ريخألا عبرلا يف» هدهع نأ نوقرشتسملا ضرتقاف

 . شعرهي رمش هنباو معنهُي رساي نمز نع نيقرشتسملا نظو لوق وه كلذف
 يمهرجلا هيرش نبا مهنمو  لئاوألا برعلا نيخرؤملاو ءاملعلا رئاس ركذ امنيب

 دعب مكح معني رساي نأ»  نودلخ نباو يريمحلا ناوشنو ينادمهلاو يدوعسملاو
 ةنتف تعقو ناميلسو سيقلب دعب» هنأو «ناميلس يبنلا ترصاع يتلا سيقلب ةكلملا

 هدر ىتح ةنس نيعبرأ - شئارلا لآ - رّيْمِح نم كْلُملا جرخو ءكلُملا ىلع نميلاب
 رساي نمز نأب لئاوألا برعلا نيخرؤملاو ءاملعلا عامجإ كلذ ىدؤمو . .؟معنُي رساي

 تابيقنت هتتبثأ ام كلذ ةحص دكؤي اممو «داليملا لبق عساتلا نرقلا يف ناك معنُي

 . سيقلب مرحمو نارب دبعم راثال حيحصلا نمزلا نع ةيناملألا ةثعبلا

 يئبس ميوقت وهف شعرهُي رّمشو معنُي رساي شوقن هب ةخرؤملا ميوقتلا امأ
 : يئبسلا ميوقتلا كلذ نع نيقيلا أبنلا ملاعم نمو ةعبابتلا أبس كولم روصع يف

 دهع نم لوألا ماعلا وه ميوقتلا كلذل ةيادب هذاختا مت يذلا ماعلا نأ

 (135) ةنسلا (0)ددعلا ب قظولا ةلجم بدلا نبع همم عششو د ةديدج نرثأ تانكسم 9
 .م194/4 وينوي

 .م1998 سرام  ءاعنص  ةينميلا ةراضحلاو راثآلل يلودلا رمتؤملا قاروأ 0

 مرحم نم ماج 548 - 545 ماقرأ شوقنلاو ءفرش 79 مقر شقنلاو «يلاهك ١4 مقر شقنلا



 416 أبس ةعبابتل ثلاثاا رصعلا ةراضحو كولم : نماثلا لصفلا الك

 ينب نم ةعبابتلا أبس كولمل لوألا رصعلا كولم لوأ شاير يذ ناراب شئارلا كلملا
 نأ# لئاوألا برعلا نوخرؤملا ءاملعلا ركذ دقو ءرغصألا أبس نب نادير يذ رّيْمِح
 ةلدألا نييبت فلس دقو لا ا شوت يبنلا نمز يف ناك شئارلا
 ١١8٠ 1770) ةرتفلا يف ناك شئارلا دهع نأو كلذ ةحص ىلع قئاثولاو
 لوألا ماعلا ذاختا متو .م.ق ١7١7١ ماع قفاوي هدهع نم لوألا ماعلاف .(.م.ق

 تاذلابو «ةعبابتلا أبس كولم شوقن هب ةخرؤملا ميوقتلل ةيادب شئارلا دهع نم
 نأ ودبيو ءرغصألا أبس نب نادير يذ رّيْمِح ينب نم شئارلا لآ نم كولملا
 شئارلا لآ ريغ نم اوناك نيذلا أبس كولم دوهع يف عطقنا ميوقتلا كلذ لامعتسا
 5 شئارلا لآ نم كولملا نوكي نأ أدبم ىلع ةلالد هيف ميوقتلا كلذ لامعتسا نأل
 ام شوقن يف ًادوجوم نكي ملو ميوقتلا كلذ لامعتسا عطقناف «نادير يذ رّيْمِح

 . معنهي رساي دهع لبق
 ميوقتلا كلذ لامعتسا أدب - ستاولا لملم ف هي ا

 7 ماعلا دامتعا مت وأ «شئارلا دهع نم لوألا ماعلاب اذه ئذلا يقئازلا: ىقسلا
 اهيلع روثعملا ةعبابتلا أبس كولم شوقن لوأف ء«ميوقتلا كلذل ةيادب شئارلا دهع نم
 نأ ينعي دق امم «معنهُي رساي دهع نم يه يئبسلا مي روقتلا كلذب ةخرؤم نآلا ىتح
 ميوقتلا كلذ لامعتسا نأ ينعي دقو : دهع يف أدب هلامعتساو ميوقتلا كلذ دامتعا

 نيدنسم نيشقن ىلع روثعلا مت دقف «معنهي رساي دهع ذنم داع مث ؛ عطقنا دق ناك

 شئارلا دهع نم لوألا ماعلاب أدبي يذلا يئبسلا ميوقتلا كلذب نيخرؤم هدهع نم
 د لا ل ا ا م

 هنباو معنهُي رساي) دهع يف 86 ماعلاب خرؤم سيقلب مرحم نم دئسم شقن ١

 ."7«نادير يذو أبس يكلم شعرهُي رمش

 ١ - (محرذمو فناهم ةليبق لايقأ) مساب ' "راكي ةنيدم عقوم يف دئسم شقن -

 شقنلا ركذي - (ضحبأ نب ضبحم) 0 مسأ نأ ودبي دلل تشييدهم 
 ٠ نوعب كلذو رصق هنأ دب الو قباوط ةثالث يأ - . /مفقسا /كتشلث

 سامطنا دجوي مث ..«  .هنباو /معنهُي /رساي 0 0
 /مفناهم /ومهيبعش /ءدر ...» ثلاثلا رطسلا يف مث - شقنلا يف

 /نينمثو /تسمخلذ /فيرخب يذ /نتلهم يذ /نخروب //محرذمو

 )١( الإكليل  ص - ناوشن ةديصق ب ةعماجلا ةريسلاو - 86ج ؟5١ص - ينادمهلا 50.

 )( "5مل 555 ماج - سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن

 )( .ًايلاح سنآ :فناهمو - حلسي ليقن يف ةيرق :راكي



 الا أبس ةعبابتل ثلاثلا رصعلا ةراضحو كولم : نماثلا لصقلا 477

 نش ل عدس 0 .. /ضحبأ /نب /ضبحم /.. .ب /متئامثلثو

 ةلهم يذ رهشبا خرؤم شقنلا اذهف .؟''2نادير يذو /أبس يكلم /شعرهُي

 /ءدرب . .) ةرابع طبر نم نيبتيو .''"«ةئامثالثو نينامثو ةسمخ ماع نم

 أبس يكلم /شعرهُي رمش ...» ةرابعو .!  .هنباو /معنهي رساي /ومهيارم
 نوعبو دهع يف ناك راكي يف هدييشت مت يذلا رصقلاو شقنلا نأ «نادير يذو

 يذ رهش يف كلذو .نادير يذو أبس يكلم شعرهُي رّمش هنباو معنهُي رسايلا
 نرقلاب .م.5 ماع كلذ قفاويو ,ةيكسلا ميوقتلل 65 ماع نم ةلهم

 لئاوألا برعلا نيخرؤملاو ءاملعلا رئاس اضيأ هددح يذلا داليملا لبق عساتلا

 . شعرُي رمش هنباو معئُي رسايل ًانمز
 : ًاضيأ يئبسلا ميوقتلا كلذب ةخرؤملا شوقنلا نمو

 897 ماعب خرؤم وهو .©"”(نادير يذو أبس كلم معنهُي رساي نب نادير

 ركذي (رهاعم نبا) ليقلا مساب نامدر يف لاسعملا ةرخص عقومب دنسم شقن
 /ءدربال نالعو اهتنيدمو نامدر ةقطنم ىف ةيعارزو ةئارمع تاق ءانب

 كلذو «تناميو تومرضحو نادير يذو أبس كلم شعرهُي رمش /ومهارم
 كر ب رك دال كم د د م ع ل م 0

 نعم يىذ رهش يف) يأ -' «ةئامعبرأو /ةعست /فيرخب /نعم يد /خروب)

 برعلا نيخرؤملاو ءاملعلا رئاس هددجحل يذلا داليملا لبق عساتلا نرقلاب

 . ميظعلا كلملا كلذل ًانمز لئاوألا

 ينافويج يلاطيإلا راثآلا ملاع هرشن_رامذ برغ لامش_ةعنصملا ةرخص يف دنسم شقن-4
 مساب وهو ( لل 521262 180 0اع ه2 8285760 ذطقءتت 11012 211125287» : نأ و نعب ينيب راج

 فصرو تاحالصإ لامعأ» زاجنإب همايق ركذي 2. .نادير يذو أبس كلم معنهُي ناراثا

 2 «ةئامعبرأو /نيثلثو /ةعبرأ /فيرخ /خروب . .» كلذو «تاقرطلل ةعساو
 فصو دقو .م.ق 787 ماع كلذ قفاويو يئبسلا ميوقتلل 4 ماع يف يأ
 . يئبسلا ميوقتلاب خرؤم وهف يلاتلابو «(535868-4) يئبس هنأب شقنلا ينيبراج

 .755ص - ينايرألا رهطم  تاقيلعتو ةيدئنسم شوقن )١(

 .اج 97ص - نيدلا فرش دمحأ  يفاقثلا نميلا خيرات ()
 .تاهللا دبع لمسم تقسوي»< د لابعملا قكوق(©)
 .م١191 - ينيبراج ينافويج  ةعنصملا ةرخص شقن (4)
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 . داليملا لبق نماثلا نرقلا نم لوألا فصنلاب . م. قا/87 قفاوي يئبس 47" 5 ماعلاف

 دييشت ركذي (تناميو تومرضحو نادير يذو أبس كولم نميأ رمأ أرذو
 ةثالث /فيرخب /نداد يذ /خروب /نيمس - ارم ءدرب نعلك تيب» رصقلا

 يئبسلا ميوقتلل 197 ماع نم نداد يذ رهش يف يأ ''”«ةئامعبرأو نيعستو
 .م.ق 7/7177 ةنس كلذ قفاويو
 مايقلا ركذي (نادمه نب مراي نلآ دئرم) ليقلا مساب ةدير ةنيدم نم دنسم شقن

 ليبحرشو نمأهُي ناسح هينبو دعسأ برك يبأ» ءدربو دهع يف ةينارمع لامعأب
 تومرضحو نادير يذو أبس كولم عفيأ رجحو معنُي برك دعمو رفعي

 ."”«ةئامعبرأو /نيسمخو /ةثالث /فيرخ /خروب» كلذو .«4خلا . .تناميو
 .م.ق 51/1/ ةنس كلذ قفاويو «يئبسلا ميوقتلل 057 ةنس فيرخ يف يأ

 .داليملا لبق عباسلا نرقلا نم لوألا فصنلاب
 رفعي ليبحرش» مساب برأم يف ميظعلا يئبسلا برأم دس عقومب دنسم شقن

 يبأ نب ةماهتو مدوط مهبارعأو تناميو تومرضحو نادير يذو أبس كلم
 تاشنم لك ديدجتو نيسحتتب مايقلا ركذي . خلا :... اينم كلم دعسأ ترك

 /ةسمخ /فيرخب /نتبث يذ /خروب» أدب لمعلا نأو «برأم دس تاونقو
 /ندد يذ /خروب» شقنلا ةباتكو لامعألا ذيفنت لمتكاو «ةئامسمخو /نيئلثو

 قد يش :نت»» لمشلا نر
 داك ريت رسال .م.ق 780 ماع كلذ قفاويو «يئبس 0150 ماع نم ناتبث
 («يتئبس 550 ماع نم نداد يذ رهش يف» شقنلا اهركذ ىتلا نيسحتلا لامعأ

 0 نرقلاب كلذو .م.ق 06 ماع نم رياربف رهش كلذ قفاويو

 دس تآشنم يف بيقنتلاب يناملألا راثآلا دهعم ةثعب تماق دقو «داليملا

 عباسلا نرقلا يف امهريوطتو امهنيسحت مت نيتمخض نيتأشنم تفشكو «برأم
 نم ايلع ةجرد ناتأشنملا تغلب ...» هنأ ةثعبلا ريرقت ىف ءاجو «داليملا لبق

 ديدجتلا كلذب . .هايملا ايجولونكتو ةسدنه يف روطتلا نمو لامتكالاو ةقدلا
 انديدحت باوص دكؤي اذهو .“*”«داليملا لبق عباسلا نرقلا يف نيسحتلاو

 (ةتئامسمخو /نيتسو /ةسمخ /فيرخب

 .لوشألا تيب ؟ مقر شقنلا  يفاقثلا نميلا خيرات )١(

 . ةدير - مراي نلآ دثرم شقن  نيدلا فرش دمحأ  يفاقثلا نميلا خيرات ()

 .(0.1.11. 55١ مقرو . يخف 4 مقر شقنلا

 .م1981 /87” فيص - يناملألا راثآلا دهعم ريرقت (5)
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 كلذ قفاويو ميوقتلل 515 018 ةرتفلا يف برأم دس تآشنمل نيسحتلا
 . داليملا لبق عباسلا نرقلا يف .م.ق 508-46

 .1خلا . . تناميو تومرضحو

 يئبس 01/7 ماع نم (لأ) نلآ يذ رهش يف) يأ - 2'2ةئامسمخو /نيعبسو /نينثا

 ..م.ق 5544 ةنس قفاويو

 ىئيس هؤ/م ماع ف يأ نيمو نيعبسو / ةسمتم /فيرخب) برأم

 ..م.ق 1586 ةئس قفاويو

 نادير يذو /أبس كلم /فوني /نلأ /دثرم) كلملا مساي دئسم شقن ١

 رشع ةعبرأ /فيرخب) خرؤم (تماهتو /مدوط مهبارعأو تناميو تومرضحو
 ..م.ق 1 قفاويو يئيس 1١5 ماع أد ""1ةنامتو

 نيثالثو دحاو ماعب خرؤم «تماهتو مدوط مهبارعأو تناميو تومرضحو
 لبق سداسلا نرقلاب .م. ق 085 ةنس قفاويو يئثبس 57١ ماع يأ 247 . «ةئامتسو

 كلملل يزنورب لاثمتل راثآلا ءاملع هددح يذلا نمزلا عم كلذ قباطتيو .داليملا

 لاثمتلا وهو سيقلب مرحم يف ةيكريمألا ةيرثألا ةثعبلا هيلع ترثع (بركدعم)

 مسا لاثمتلا ردص يف بوتكمو ءاعنص فحتمب ًايلاح دوجوملا رضخألا يزنوربلا
 : ىلي ام لاثمتلاب فيرعتلل ةيمسرلا ةقاطيلا ىفو (بركدعم)
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 نرقلا :لاثمتلا نمز .برأمب ةيكريمألا ةثعبلا تابيقنت نم .زنورب» :يأ
 . (داليملا ليق سداسلا

 .ينيبراج هال” مقر شقنلا )١(

 .نانع ديز - 55 مقر شقنلا )١(

 . ماج - سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن (؟)
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 كلملا شقن نأل ميوقتلل هانددح يذلا نمزلا باوص ًاضيأ كلذ دكؤيو

 .داليملا لبق

 ميوقتلاب ةخرؤم اهيلع روثعملا ةعبابتلا أبس كولم شوقنب تبث يلي اميفو
 .م.ق ١١١١ ماع هيف لوألا ماعلا قفاوي يذلا يئبسلا

 وئبسلا ميوقتلاب ةخرؤملا ةعبابتلا أبس كولم شوقن

 | بل مدس 1

 : يئبسلا ميوقتلا روهشو لوصف
 فيرخلا ىلإ فيرخلا نم نأل (فيرخ) يئبسلا ميوقتلا يف ةنسلا مساو

 . ةلماك ةئس
 :يهو ءرهشأ ةثالث لصف لكو «لوصف ةعبرأ ىلإ ةنسلا مسقنتو
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 : يه هرهشأو .(نفيرخ) فيرخلا لصف أ

 /ربمتبس ١4 موي همايأ لوأ لباقيو .ةنسلا روهش لوأ وهو :فيرخ وذ-١
 . لوليأ

 .نيرشت /ربوتكأ ١5 موي همايأ لوأ قفاويو .يناثلا رهشلا وهو :نالع وذ - ١

 لصف يهتني بارص يذ ١" موي يفو .بارصلا رهش يأ :بارص وذ -*
 . فيرخلا

 : يه هرهشأو . (ءاتشلا) وهو عسعس لصف - ب

 ١7 موي كلذ قفاويو . ءاتشلا أدبي ةلهم يذ رهش نم موي لوأ يف :ةلهم وذ - 4

 . سمسيد

 . باحسلا وذ (لأوذ) ىنعمو (لأوذ) رهش وهو :نلا وذ 4

 عسعسلا يهتني 18 موي يفو ءأموي 58 ناكو (ةدأدوذ) قطنُي دقو :ندد وذ 5

 . (ءاتشلا)

 : يه هرهشأو .(عيبرلا) لصف وهو (ميلم) لصف  ج

 ١؟ قفاوملا يف نتجحم يذ رهش أدبيو (ةجحلا وذ) وهو :نتجحم وذ

 . سرام

 . عيبرلا لصف روهش يناث وهو :نعم وذ 4

 .(ناريزح) وينوي ١7 قفاوملا يف يهتنيو (ناتبث وذ) وهو :نتبث وذ 4

 : يه هرهشأو .(فيصلا) وهو (اثد) لصف .د

 موي هتيادب قفاوتو .(اثد) فيصلا روهش لوأ (ركنم وذ) وهو :نركنم وذ ٠
 و

 . فيصلا روهش يناث (ضايقلا وذ) وهو : ضيق وذ ١

 لك نم ربمتبس ١1 موي هتياهن قفاوتو .ةنسلا روهش رخآ وهو :نأرذم وذ - 5
 . ماع

 . ةيسمش ةنس يئبسلا ميوقتلا يف ةنسلا تناكو

 : ةيناسنإلا خيرات يف يونس ميوقت لوأ يئبسلا ميوقتلا

 اوناكو ةيرمقلا ةرودلاب ةنسلا ديدحت نيدفارلا دالب تاراضح تفرع دقو

 كلذكو .ةماهو ةميظع ثادحأ نم اهلالخ عقو امب ةنسلا نوددحيو نوزيمي

 ىراه لوقيو .ةيسمشلا ةرودلاب ةنسلا ديدحتت ةنعارفلا نييرصملا ءامدق لمعتسا

 مكرر انور نسا نهيق وع ىورتسملا ءايسقاهبلإ لصوت ان ضنا ناك « رارابنوعلا
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 دهع رععأ اميدنع يتسلل زييمتلا ةيلمع ىف عدعتلا ضعي ارطاوت «ةماه ثادحأ نم

 دهع نم اذك ماعلاب نوخرؤي اوناكف  .“١”«اهتاذب ةلقتسم ةرتف كولملا نم كلم لك

 يذلا كلملا دهع نم اذك ماعلاب نوخرؤي مث كلملا دهع يهتني ىتح نالف كلملا

 كلذكو « نيدفارلا دالبو ةميدقلا رصم ىف كلذ ميوقتلا زواجتي ملو (هلذعب مكح

 ةرودلاب لثمتت سايق ةدحو اومدختسا» :مهنأ زنراب ركذي نيذلا (نانويلا) قيرغإلا
 داليملا لبق عبارلا نرقلا ىتح مهيدل نكي ملو .م.ق ال٠5 ماع يلاوح ذنم ةيرمقلا

 .''”«ةنهكلاو ةلودلا لاجر رابك ءامسأ يوحت ىتلا مئاوقلا ضعب ىوس

 كولملا دوهعبو ةماهلا ثادحألاب ميوقتلا ةينميلا ةراضحلا تفرع دقلو

 تركتباف .«كلذ دنع فقوتت مل اهنكلو ( ةنهكلاو ةلودلا لاجر رأابك ضعب ءامينأبو

 ماوعأ لوأ ذاختا مت يذلا - لصاوتملا  يئبسلا يونسلا ميوقتلا ةينميلا ةراضحلا

 ١١٠١ ةنس ماعلا كلذ قفاويو هل ةيادب أبس كلم شاير يذ ناراب شئارلا دهع

 ةعبابتلا أبس كولمو ةلودل يمسرلا ميوقتلا وه يئبسلا ميوقتلا كلذ حبصأو .م.ق
 داليملا لبق عساتلا نرقلا طساوأب «نادير يذو أبس كلم معنهُي رساي» دهع ذنم

 مث (.م.ق 487505) يئبس 065 ماعب ةخرؤملا هذهع شوقن كلذ ىلع لدت امك

 كولمل سماخلاو عبارلا نيرصعلا يف هدعب اومكح نيذلا ةعبابتلا أبس كولم شوقن

 51١ ماعب سيقلب مرحم يف هشقن خرؤملا (رفعي بركدعم) مهرخأو ةعبابتلا أبس

 . ةيناسنإلا ةراضحلا خيرات يف يونس ميوقت لوأ وه يئبسلا

 عبارلا نرقلاب ينودقملا ردنكسإلا دهع ذنم ًايونس اميوقت نانويلا ذختا مث

 هنأ باوصلاو «ةيناسنإلا ةراضحلا خيرات يف ميوقت لوأ هرابتعا عاش دقو .م.ق

 نورق ةتسب هنم مدقأ يئبسلا ميوقتلا نأل ةينانويلا ةراضحلا خيرات يف ميوقت لوأ

 دقو «ةبطاق ةيناسنإلا ةراضحلا خيرات يف يونس ميوقت لوأو مدقأ وهف لقألا ىلع

 عساتلا نرقلا ذنم ةعبابتلا أبس كولم شوقنو روصع يف ةمظتنم ةفصب هلامعتسا مت

 .داليملا لبق سداسلا نرقلا ىلإ

 قفاويو اهمايق ماعب أدبي يريمح ميوقت ذاختا مت ةيريمحلا ةلودلا مايق دنع مث

 ةيريمحلا ةلودلا كولم رصع يف هلامعتسا رمتساو .م.ق ١١5 ماع هيف لوألا ماعلا

 :مهنم ناك نيذلا

 جرب نمحرلا دبع دمحم 5 ةمجرت 59و 7/ص  زنراب رملإ يراه  ةيخيراتلا ةباتكلا خيرات )١(

 .ما4 باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا
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 وهو .ريبكلا نادبع شقن يف روكذملا .بغليو نزي وذ ميرأ ناشلم -

 .م 508 قفاوملا يريمح 4١ ماعب خرؤم

 قفاوملا يريمح 07٠9 ماعب خرؤم شقن هلو .نارمغ نب ناسح كلملا -
 .م 0

 قفاوملا .يريمح 0965 ماعب خرؤم شقن هلو .لمكي ليبحرش كلملا -
 .م

 5705 ماعب خرؤم شقن هلو .لمكي ليبحرش نب عوشأ عفيمس كلملا

 .م 6٠١ قفاوملا . يريمح

 ماعب خرؤملا نارجن شقن هدهع نمو .(ساون يذ) راسأ فسوي كلملا -
 .م 518 قفاوملا . يريمح 77“

 14٠١ ماعب خرؤم .أنق عقوم يف دنسم شقن هلو .نزي وذ عفيمس كلملا -
 م 60 قفاوملا . يريمح

 ميوقت لوأ ناك يذلا يئبسلا ميوقتلا وه كلذو «يريمحلا ميوقتلا وه اذهف

 . ةيناسنإلا ةراضحلا خيرات يف

 :رصمو يقيرفألا نرقلاو ةشبحلا دالبل معنهُي رساي حتف
 ةدس ملستو (نيِحْلَس) و (نادير) نيرصقلا ةدحو معنهُي رساي داعأ نأ دعب

 86٠0 يعبس 87١ ماع  أبس ةمصاع برأم ةنيدمب نيِحْلَس رصق يف أبس شرع
 ريبك يراجت ملاع نيوكت ةطخ ذيفنتل ةريثك لئابقو فيثك شيجب قلطنا - .م.ق
 رسأ نيوكتو ةينامي لئابق نيطوتو ةيراجت تانطوتسم نيوكت لالخ نم أبس ةماعزب
 رساي قلطناف .ةيرحبلاو ةيربلا ةيراجتلا قرطلا ىلع ةرطيسلاو نادلبلا يف ةمكاح
 ىلإ رمحألا رحبلا ىلع نميلا لحاس نم ةيرحبلا نفسلاب لئابقلاو شيجلاب معنهي
 : هنأ لئاوألا برعلا نوخرؤملا ركذ ثيح ؛يقيرفألا نرقلاو ةشبحلا دالب

 ."'” «اهذخأف ةشبحلا ضرأ ديري هلحاس ىلع راسو رحبلا معنُي رساي ربع
 رمش راسف «ةيزاوم ةيرحب ةلمح يف شعري رمش هنبا معني رساي هجولا هنأو

 ىلإ شابحألا برهو .امهيلع ىلوتساف ةشبحلاو رصم ديري فالآ ةرشع يف شعرُب
 ."”«طيحملا رحبلا غلب ىتح شعرُي رّمش مهعبتف «ضرألا يبرغ

 .”ج 4/ص - هيقفاب دمحم .د  ةديعسلا ةيبرعلا ىف 0

 .178و ١7١ 7ص - يعيبرلا لضاف  شرعلاو ناطيشلا )0
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 نميلا نم جرخ ءًاميظع اكلم معنُي رساي ناك» :يريمحلا ناوشن لاقو
 .''""برغملا وحن هجوتو ءامهتواتأ ضبقو ءرصمو ماشلا خّودف ءًايزاغ

 .«برغملا وحن هجوتو ءامهتواتأ ضبقو «رصمو ةشبحلا خّودف ..» بوصألاو
 رصمو يقيرفألا نرقلاو ةشبحلا خيرات نع تاساردلا يف ثحبلا نم نيبتيو

 «لئاوألا برعلا نوخرؤملا هركذ ام ةحص .م.ق عساتلا نرقلاب ةرتفلا كلت يف
 : يلي ام نيبتي ثيح

 بونج نم لئابق نأ» :تتبثأ دق ميدقلا ةشبحلا خيرات تاسارد نإ -

 امك .اهتتنطوتساو ةشبحلا نم ةيلامشلا ءازجألل يعامج وزغب تماق ةيبرعلا ةريزجلا

 مسقلا يف رره ةبضه ىلإ بدنملا باب قيضم ربع لئابقلا كلت ضعب تعفدنا
 رساي دهع يف .م.ق رشاعلا نرقلا يف كلذ ثدح دقو .'”(ةشبحلا نم يقرشلا
 ةيالو موسكأو ةشبحلا تحبصأ ثيح نييبتلا فلس امك (قدصهي رساي) لوألا

 رساي) يناثلا رساي دهع يف .م.ق عساتلا نرقلا يف اضيأ كلذ ثدح مث «ةيئبس

 لعلو ءرحبلا غلب ىتح شابحألا عبتتو ءاهخّردو ةشبحلا ضرأ ذخأف (معنهُي
 يقيرفألا نرقلاو ةشبحلا ىلع أبس ةدايس طسبب ماقف .لاموصلا لحاوس دوصقملا

 ركذ امك ثيح الامش ةبونلاو نادوسلا لامش ىلإو ًابونج لاموصلا لحاوس ىلإ
 موسكأ ةقطنم يف اهيلع روثعلا مت يتلا ةيبونجلا ةيبرعلا شوقنلا نأ» فراعلا زاتمم
 ىدم نيبث (سيلودأ) لودع ءانيم نم قيرطلا دتمي ثيح قرشلا ىلإو احي ةقطنمو
 كلذو ؟"”داليملا لبق سداسلا نرقلا لبق ةشبحلا يف.يئبسلا ذوفنلا راشتنا ةعس

 عسوأ لكشب مث قدصهُي رساي دهع ذنم موسكأو ةشبحلل يئبسلا مكحلا رارمتسال
 لصتي اممو .م.ق سداسلا نرقلا ىلإ .م.ق عساتلا نرقلاب معني رساي دهع ذنم

 ةينميلا كلامملا اهتماقأ ىتلا ةيراجتلا دعاوقلا نإ» :ىتاكسوم لاق ءًاضيأ كلذب
 عئاضبلاو دراوملا راكتحا نيينميلل تحاتأ دنهلاو لامرصلا لحا وس ىلع ةميدقلا
 . ؟«ةيسأو ةيقيرفأ نم ةيراجتلا

 لاسعملا عاق ةرخصب دنسم شقن يف ةشبحلل معنهُي رساي وزغ ركذ ءاج دقو
 ركذيو «رهاعم ىنب» لايقألا رقم نامدر تناكو (ًايلاح ءاضيبلا ةظفاحمب) نامدر ىف

 هيه وديورم  ةفيحلا حتفو وزغ يف معنهي رساي كلملل مهتكراشم شقنلا

 .88ص - ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا ()

 .7١و ١١ص . فراعلا زاتمم موسكو برأم نيب شابحألا 4فإ

 .7١١ص ب ىتاكسوم  ةميدقلا ةيماسلا تاراضحلا (0)

 .؟5ج 47ص - هيقفاب  ةديعسلا ةيبرعلا يف (5)



 مخ أبس ةعبابتل ثلاثلا رصعلا ةراضحو كولم : نماثلا لصفلا 485

 لايقأ رهاعم ينب نم (تشبح شجشن) ةشبحلا كولم حبصأ حتفلاو دهعلا كلذ
 :ليلكإلاب باسنألا يف ينادمهلا ركذ دقو (نشجنم ينب) نم وأ «نامدر

 نب بيِرَع نب ناديج نب ثوغلا نب لئاو نب نامدر نب هلك نب ناشجنم»

 . ''انأبس نب ربكألا ريمح نب عسيمهلا نب نميأ نب ريهز
 /شجُن) ةشبحلا كولم بقلب ةديكأ ةقالع هل (شجنم) ناشجنم مساف

 ةيريمحلا نامدر نب هلك ةليبق نم اوناكو «ريمحو أبس روصع يف (موسكأو تشبح
 :معنهُي رساي دهع ذنم ةصاخو موسكأو ةشبحلا تمكحو تنطوتسا يتلا ةيئبسلا

 ابوج رهن بصم» ىلإ دتمي ةيئبسلا موسكأو ةشبحلا ةيالول يفارغجلا قاطنلا ناكو
 .«الامش  رصم بونج يف - ةبونلا دالبو نادوسلا قرش ىلإو ابونج لاموصلا يف

 رساي نأ»  يعيبرلا لضاف لقن امك  لئاوألا برعلا نوخرؤملا ركذ دقو
 راسو ..ةيزاوم ةيرحب ةلمح ميظنتب شعرُي رّمش هدلول ًايركسع أرمأ ردصأ معنُي

 ناك» :يريمحلا ناوشن لاقو . ا ل ل يي
 ةشبحلا]. رصمو ماشلا خّودف ءايزاغ نميلا نم نم جرخ ءًاميظع اكلم معنُي رساي
 .(هأ) .كامهتواتأ ضبقو  [رصمو

 لبق عساتلا نرقلاب ةرتفلا كلت يف رصم خيرات تاسارد ىلإ ةدوعلابو

 /رسوأ) همسا ميظع كلم مكح تحت رصم ءاوضنا تاساردلا ركذت «داليملا

 ماعلا يف أدب رصمل همكح نكلو (.م.ق م10 - 854) ةنس 59 مكح هنأو (نوك

 خيرات ميدقت يف نيسرادلا بارطضا ىلإ ىدأ امم (.م.ق 755) همكح نم ١
 يرصملا خيراتلا ثادحأ لوح تاملظلا نإ» :رندراج نلآ لاق ثيحب رصعلا كلذ

 نع انل فشكي ءوضلا نم أسبق حملت نأ عيطتسن ال ىتح ةلحرملا هذه يف فئاكتت
 كلملا) وه (نوك /رسوأ) نأ ةفرعم يف لثمتي ءوضلا سبق نأ ىرنو . '””«اهعباتت
 لباقي يفيلغوريهلا صنلا يف (رسوأ) مسالاو (كلم) ىنعمب (نوك) نأل (رساي
 يه (.م.ق 470 814 نم ةنس 79) همكح ةدمو (رساي) قطنُي امبرو (رساي)
 م.ق 4 ةنس نم همكح نكلو . .أبس كلم معني رساي كلملا دهعو مكح ةدم

 (رسوأ) رساي كلملا مكح أدب امنإو نوسرادلا ضرتفا امك رصم يف نكي مل
 يف يفيلغوريه شقن يف ءاج امك  همكح نم ١١ ماعلا يف رصم ىلإ هئيجمب
 ةبيط ةنيدم ىلإ (رساي) رسوأ كلملا لصو امدنع هنأو كنركلا يف ةيتسابوبلا ةباوبلا
 ءانبأ ةيلوت داعأو «كانه ماظنلا ٌرقأ ام ناعرسو ءاهلك ةنيدملا ةحرف هب تبحر

 .؟ج ١4ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا (0)

 .١75ص - رندراج نلآ  ةنعارفلا رصم (0)
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 ةسمخ ردصأو ةبرخملا دباعملا ضعب ميمرتب ماقو «مهئابآ زكارم يف ءامظعلا

 هئيجم نأ ىلإ شقنلا تارقف ىدحإ ريشتو .ةسمخلا كنركلا دباعم حلاصل ميسارم

 كلذ يف امك .رصم ايلعلا هتيكولم تلمشف .ًارحب ةفيثك نفسب ناك رصم ىلإ
 شقن ًاضيأ دجويو ؛همكح نم رشع يداحلا ماعلا يف يفيلغوريهلا شقنلا
 كلملا نأ كلذ نم ىرنو .''”همكح نم رشع سماخلا ماعلا يف رخآ يفيلغوريه
 نم ١١ ١5 ماعلا نيب ام نينس سمخ وحن اهرواج امو رصمب ماقأ (رسوأ) رساي

 ثيح همكح نم 7 ماعلا يف رصم ىلإ داع مث (.م.ق )804  80١ طقف همكح
 رصم مكح ىلوت (نوك رسوأ) كلملا دهع نم 71“ ماعلا يف» هنأ رندراج ركذي

 ةيكولم نأل ءتاملظ الو ضومغ كلذ يف سيل نأ ىرنو ''”«تولكت كلملا
 م٠6 )405  ةرتفلا يف ىوس اهب مقُي ملو ءايلع ةيكولم تناك رصمل رساي

 «برغملا ىلإ رساي كلملا راس امنيب تولكت كلملا رصم مكح ىلوت مث (.م.ق
 ًاموسرم ردصأو (.م.ق 845) همكح نم 7 ماعلا يف رصم ىلإ اهنم داع مث

 ةيكولملا تحت نكلو رصم مكح (تولكت) ىلوتف ءرصمل اكلم (تولكت) نوكب
 ..م.ق 8785 ماع ىلإ هدهع رمتسا يذلا رساي كلملل ايلعلا

 : يسلطألا طيحملاو لمرلا يداو هغولبو برغملا دالبل معنُي رساي حتف

 راس داليملا لبق عساتلا نرقلاب (.م.ق )80٠ يئبسلا ميوقتلل ٠١" ماع يف

 سنوت - ايبيل) يهو برغملا دالب ىلإ رّيْمِحو أبس لئابقو شيجب معنُي رساي كلملا
 غلبو برغملا دالب ىصقأب لمرلا يداو غلب ىتح (ايناتيروم - برغملا - رئازجلا -
 : هنأ ليلكإلا باتك يف ءاج ثيح .يسلطألا طيحملا وهو طيحملا رحبلا

 يف طيحملا رحبلا غلب «ةعبابتلا ءامظع نم  معنُي رساي  كلملا اذه ناك»

 مل .لمرلا يداو غلب ىتح هئطوو هخّودف برغملا وحن ًايزاغ هسفنب راس .هوزغ
 ."”«هريغ ضرألا كلت الو يداولا كلذ غلبي

 نب سيقيرفأ) كلملا حتفو ريسم لئاوألا برعلا نيخرؤملا ةفاك ركذ دقو
 ريسم مث «برغملاب ربربلا نطوأ يذلا هنأو برغملا دالبل (شئارلا نب رانم يذ
 نبا نكلو «لمرلا يداو هغولبو برغملا دالبل (معني رساي) كلملا حتفو وزغو
 وه كلذ نأ هلوق نم مغرلاب «ةيهاولا رابخألا نم» هنأ مهوتو كلذ دقتنا نودلخ

 اوركذ لئاوألا نيخرؤملا ةفاك نأب  هتيمهأ ريبعتلا اذهلو «ةفاك نوخرؤملا هلقن اما

 .5ة1/و ””7”ص - رندراج نلآ  ةنعارفلا رصم )١(

 مج ١ * /ص 38 ىنادمهلا نسحلا 5 ليلكإلا (؟)



 عراب أبس ةعبابتل ثلاثلا رصعلا ةراشحو كولم : نماثلا لصفلا 47

 يذ نب شقيرفأ) سيقيرفأ كلملا نمز نأ يف مهعم نودلخ نبا قفتيو - كلذ
 - .م.ق رشع يناثلا نرقلا يف يأ - (ىسوم يبنلا دهعل) ناك (شئارلا نب رانم

 يف يأ  (ليلقب هدعب وأ ناميلس يبنلا دهعل) ناك (معنلا رشان) معني كلملا نأو

 حتفو وزغ نع (ةفاك نوخرؤملا هلقن ام) دقتنا هنكلو م .ق عساتلا نرقلا

 :هصن يلي ام التاق برغملا دالبل معنُي رسايو سيقيرفأ

 نميلا نم نوكلاسلا دجي الف . . برعلا ةريزجب ناك امنإ ةعبابتلا كّْلُم نإ»

 سيوسلا نيب ام كانه كلسملاو ءرصمب سيوسلا ريغ نم ًاقيرط برغملا ىلإ
 ميظع كلم كلسملا اذهب ّرمي نأ دعبيو ءامهنود امف نيتلحرم ردق يماشلا رحبلاو

 ناك دقو .ةداعلا يف عنتمم اذهف «هلامعأ نم ريصي نأ ريغ نم ةروفوم ركاسع يف
 ةقلامعلا كَلَم مث رصمب (ةنعارفلا) طبقلاو ماشلاب ناعنكو ةقلامعلا لامعألا كلتب

 ءالؤه نم ًادحأ اوبراح ةعبابتلا نأ طق لقنُي ملو «ماشلا ليئارسإ ونب كَّلَّمو رصم
 ةديعب برغملا ىلإ ٌةَّقّشلاف ًاضيأو .لامعألا كلت نم ًائيش اوكلم الو «ممألا
 مهلامعأ ريغ يف  ةعبابتلا يأ اوراس اذإف «ةريثك ركاسعلل ةفولعلاو ةدوزألاو

 اولقن نإو «هيلع نوّرمي اميف دالبلا باهتناو مَعّنلاو عرزلا باهتنا ىلإ اوجاتحا
 يف اوّرُمَي نأو دب الف ءهلقنب لحاورلا مهل يفت الف مهلامعأ نم كلذ نم مهتيافك

 كلت نأ انلق نإو ءاهنم ةريملا نوكتل اهوخودو اهوكلم دق لامعأب اهلك مهقيرط

 ةملاسملاب ةريملا مهل لصحتف مهجيهُت نأ ريغ نم ممألا ءالؤهب ٌرمت ركاسعلا
 ىلع برغملا يف هركذ طق عمسُي ملف لمرلا يداو امأ . .ًاعانتما دشأو دعبأ كلذف

 وهو «ةهج لكو رصع لك يف ىرقلاو باكرلا نم هفرط ٌصقي نمو هكلاس ةرثك
 .©"”«هلقنل يعاودلا رفوتت ةبارغلا نم هوركذ ام ىلع

 طق اولقني مل نيخرؤملا نأ وه نودلخ نبا يأر ببس نأ كلذ نم نيبتيو

 الإ قيرط برغملا ىلإ نميلا نم سيل هنأو رصمو ماشلا اوكلم ةعبابتلا كولملا نأ
 ةيكولم تحت رصمو ماشلا ءاوضنا شوقنو قئاثو: ركذ بفلس دقو: عرض ربغ

 يناثلا نرقلا يف - شاير يذ نب رانم يذ كلملا هنباو شاير يذ ناراب شئارلا

 دق برغملا ىلإ رّيْمِجو ناعنك لئابقب رانملا يذ نب سيقيرفأ ريسمف  .م.ق رشع
 كلملا راسف «رانم يذو شئارلل ايلعلا ةيكولملا تحت رصمو ماشلا ءاوضنا هقبس

 ةيكولملا تحت امهو رصمو ماشلا قيرط نم هعم يتلا لئابقلاو هركاسعب سيقيرفأ
 .هلامعو هتالو امهبو شاير يذ ناراب شئارلا نب رانم يذ كلملا هيبأل ايلعلا

 رئاشعلا ضعبو - ربربلا مهو  ناعنك نب غيزامأ ةليبق سيقيرفأ كلملا نطوأف

 )١( نبا ةمدقم خلدون  ص١17.
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 يهتطوأ نيذلل ةمصاعو ةيراجتت ةنطوتسم ةباعمب تناكو همساب ةيقيرفأ اهامس سنوت
 :(راعذألا اذ كلملا ركذ نأ دعب) يريمحلا ناوشن لاق . برغملاب

 حاتمملا رباجو دهلا كش ةكلم فراو «ٌسيقيرفإ هوحأو

 يف ةنيدم هانبب ماقو.#بركملا ةالابب كةناتكو ةسايتم نما ةيحنلا ةيريدعللا

 حاضيإلاحضوأبهيلإ تبسُت ًةيقيرفأ برغلا يف ئنَب ُكِلَم
 حاونوةدذلب نماهلوحام اوكلمتفهّموقاهيف ّلحأو

 اذ كلملا ركذ نأ دعب) يباهشلا قلاخلا دبع لاق كلذ يفو «ماشلاو نميلاب اوناك

 : (رانم يذ نب راعذألا

 رابربلاب قايسلا يف تطغلأ ىتح ناعنك قاس يذلا هوخأو

 برغملا دالبيب نولازي اهو ويوبلا دوم ىلوألا ةقبطلا مه ناعنك نب غيزامأو

 . مويلا ىتح

 سيقلب ةكلملا دعب مكح يذلا (قدصهُي رساي) لوألا رساي كلملا امأ

 ا 7 رضاع رخال 0 ا وو عيسى ع

 ناكو لعفلاب ليئارسإ ونب هدهع يف ماشلاب نيطسلف مكحي ناك تل راب يناثلا

 رساي ريسم نكي ملو «شئارلا موق نم لصألا يف مهو (سيوشناملا) رصم مكحي
 ضرأا ديري هلحاس ىلع راسو رحبلا معني رساي رّبعاامنإو ماشلا قيرط نع معني

 رصم ىلإ ةيزاوم ةيرحب ةلمح يف شعرُي رّمش هنبا هّجوو ءاهذخأف ةشبحلا
 ىلإ هّجوت مث ءامهتواتأ ضَبَقو رصمو ةشبحلا معنُي رساي خّودف . .اهيلع ىلوتساف
 كنركلا شوقن كلذ دكؤت امكو لئاوألا برعلا نوخرؤملا ركذ امك  «برغملا

 (.م.ق م86 ةنس) رساي كلملل ايلعلا ةيكولملا تحت رصم ءاوضنا نع هبيطو

 مث (.م.ق م٠6 ةنس ىلإ) نيئس سمخ رصمو ةشبحلا دالبب رساي كلملا ثكمف

 دالب ىلإ - رصم بونجو ةشبحلا قيرط نع - رّيمجو ابس لئابقو شيجب قلطنا
 نأل  (ةفولعلاو ةيئاذغلا نؤملا) ةريملا نم هركاسع ىفكي ام هعم ناكو «برغملا

 آضيأ هعم ناك امنرو بههكح تخت: كناك ضم توتجو نادوسلا قرتقو ةشيحلا

 . بئاكرلاو لويخلا نم فولألا تارشعو نادوسلا قرشو ةشبحلا

 ةيراجت تانطوتسم سيسأتل ناك ام ردقب ًاوزغ معنُي رساي ريسم نكي ملو

 ةماقإو ةيريمح ةيئبس لئابق نيطوتب ةيرحبلاو ةيربلا ةيراجتلا قرطلا ىلع ةرطيسلاو
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 ديز نب ةمقلع لثمت دقو رك راجح يلق نررخلا هكر را اان اع

 :اهيف لاق تايبأ يف برغملا ىلإ معني :ي رساي ريسمو دهع يريمحلا

 قابلا ةولحلا لانحف قرم كلغ + ةطقع تفرق كالانألا شابان
 مجاوهلا جاجترا دنع اّيَّدلا لثمك لفحجب ىوطت برغلا دالب تكلس
 مراضخلا ةامحلا ناطحق ءاثبأب ٌةونع مجاعألل اعومج ضفت

 "”.جاعألا ضرأ ّمأ زاغ سانلا نم هلاني نل دروم يف مسهتدروأف

 هشيجب راس مث رصم بونجو يقيرفألا نرقلاو ةشبحلا معنُي رساي حتف هنأ ذإ
 . برغملا دالب ىلإ فيثكلا

 : معنهُي رساي دهع يف يراضحلا اهرجف قورشو ةنجاطرق ةنيدم سيسأت
 رّيمَحو أبس لئابقو شيجب شعرهُي رّمش هنباو معنهُي رساي كلملا ريسم دنع '

 .م.ق عساتلا نرقلا يف برغملا دالب ىلإ - رصم بونجو ةشبحلا قيرط نم -
 نيذلل ةمصاعو ةيراجت ةنطوتسمو ةنيدمك سنوت ىف ةئجاطرق ةئيدم تسسأت
 مساي تاساردلا مهيمسُت نيذلاو نمزلا كلذ يف ةيقيرفأ لامشو ةنجاطرق اونطوتسا
 خيرات تاسارد نإ .نويريمح نويئبس نوينامي مهو (نينجاطرق) مسأو (نييقينيف)
 :هنأ ركذت ةنجاطرقو ةميدقلا روصعلا

 ةيقيرفأ لامش ىلإ نييقينيفلا نم ةجوم تءاج .م.ق عساتلا نرقلا يف»

 ينغو 272. .ةنجاطرق ةنيدم اهتمدقم يفو ةيراجتلا تارمعتسملاو ندملا اوسسأف
 . ماشلاب ينانبللا يروسلا لحاسلا ةقطنم نونكسي اوناك نييقينيفلا نأ نايبلا نع

 يروسلا لحاسلا ييناعنك ىلع نوينانويلا قلطأ» هنأ خيراتلا سلطأ باتك يف ءاجو

 ةريزجلا بونج نم اورجاه نيذلا نييناعنكلا نم قيرف مه نويقنيفلاف «ةيقينيف مسا
 نأ (.م.ق )545٠0 ستودوريه ينانويلا خرؤملا ركذ دقو . 000 ىلإ ةيبرعلا

 ”«رمحألا رحبلا ىلع ةلطملا ةيبونجلا ةيبرعلا دالب وه لؤألا نييقينيفلا نطوم»
 هللا جرف ينانبللا يبرعلا ثحابلا لاق ةلدألا نم ريثكلا ىلإو كلذ ىلإ ًادانتساو
 ةيقمملا ةراضعتلا ترغ اتدادجأ الإ ارسل نيقيعيف اريكتش وعم نإ) يفد

 لحاسلا ةقطنم نونكسي اوناك نيذلا (نييقينيفلا» مسا لمش دقو .'*”«ةميدقلا

 )١( ص  يريمحلا ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا 4١.

 ص - ميسكدارت - تاراضحلاو بوعشلا خيرات عرف ١6

 )( .17ص - ليلخ يقوش - خيراتلا سلطأ
 ١ ١ نيك تف هللا جرف - لصألا يه نميلا (4)
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 ناراب شئارلا دهع يف كانه ترقتسا ةيئبس لئابقو نييناعنكلا نم ينانبللا يروسلا
 (معنهي رساي نب شعرهي رمش) دهع يف مث  .م.ق ١١ نرقلاب - شاير يذ
 شوقنلا يتأتس امك .م.ق عساتلا نرقلا يف  هيبأ دهع دعب  ماشلا حاتجا امدنع

 . شعرهُي رمش دهعب صاخلا ثحبملا يف كلذ تلجس يتلا

 اوؤاج نيذلا نأ ةنجاطرقو ةميدقلا روصعلا خيرات تاسارد تربتعا دقو -

 نم ةجوم» .م.ق عساتلا نرقلا يف ةنجاطرق ةنيدم اوسسأو ةيقيرفأ لامش ىلإ

 نع اوؤاج مهنأو ينانبللا يروسلا لحاسلا ةقطنمب اوناك نيذلا نم يأ  ؟«نييقينيفلا

 اوسسأو ةيلامشلا ةيقيرفأو سنوت ىلإ يروسلا لحاسلا ةقطنم نم رحبلا قيرط
 يروسلا لحاسلا ةقطنم نم لعفلاب تءاج مهنم ةجوم نأ ىرنو - ةنجاطرق ةنيدم

 (معنهُي رساي) هيبأ دهع دعب (شعرهُي رّمش) ةيكولم تحت ماشلا ءاوضنا دنع ماشلاب
 تءاج اهب ترقتساو ةنجاطرق تسسأ يتلا ةيسيئرلا ةجوملا نكلو «ةريسي ةرتفب

 كلملا ةيعمب - ربلا قيرط نع يأ - رصم بونجو ةشبحلا قيرط نع نميلا نم
 اوؤاج نيذلا نأ كلذ ىلع لدي هنأ ىرن اممو (شعرهُي رّمش هنباو معنهُي رساي)
 فالآو لايفألا تائم مهعم ناك سنوتب ةنجاطرق ةنيدم اوسسأو ةيقيرفأ لامش ىلإ

 ىلع لدي ديبعلاو لويخلاو لايفألا دوجوف «ديبعلا نم فالآلا تارشعو لويخلا
 ىلإ رصم بونج مث نادوسلا لامش قرشو ةشبحلا قيرط نع أرب ناك مهمودق نأ
 مت» هنأ تاساردلا ركذت امك كلذو ةنجاطرق ةنيدم اوسسأ ثيح ةيلامشلا ةيقيرفأ

 ةثالث ءانبو «يرخص ءوتن قوف يجيتارتسا عقوم يف ةنجاطرق ةنيدم ءانبو سيسأت
 هبشأ ةنيدملل يعافدلا ماظنلا ناكف «رطانقب اهنيب اميف لصتت ةنيدملل ةمخض راوسأ

 قباطلا مضي نيقباط ىلإ امسقم رطانقلا لفسأ مئاقلا زيحلا ناكو «لئاه نصحب
 قباطلا امأ ءاهب صاخلا فلعلا نيزختل ةحاسو لايفألا نم ةئامثالثل طبارم لفغسألا

 .ةاشملا نم أفلأ نيرشعو ناسرفلا نم فالآ ةعبرأل تانكث هيف تناكف يولعلا
 ةنيدملا تويب امأ «ليخلا نم فالآ ةعبرأل نبت نزاخمو تالبطسا ىلإ ةفاضإلاب

 اسريب ىمسُي ءىطاو لت قوفو . .رثكأ وأ نيقباط نم نوكتي اهضعب ناكف
 راتشع دبعمو لعب هلإلا دبعم مضت ىربك ةحاس اهلخاد ةعلق ءانب مت 54

 ةيرحبلا ةدعاقلا يه تناك ةمخض ةيرئاد ةانق رفحب ديبعلا فالآ ماقو . .(رتثع)
 هوا لو لخادلا نم هتدمعأ موقت لئاه يرئاد رطنقم قاور ةماقإب اهوطاحأو

 ةيحان نم ةيئرم ريغ ةيرحبلا ةدعاقلا تناك ثيحب «تمصم روس ىوس جراخلا يف
 ددعل يسارم ءىيهي قاورلا ناكو «نفسلا ءانب متي ناك قاورلا لخاد يفو «رحبلا

 .2«قاسو مدق ىلع يرجت نأ نفسلا ءانبو نحشلا تايلمعل حمسيو نفسلا نم ريبك
 .[ميسكدارت - تاراضحلا خيرات 5 نض]
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 - ميسكد ارت /تاراضحلا خيرات باتك نع - ا

 نينجاطرق) مساب اهونطوتو ةنجاطرق اوسسأ نيذلا تاساردلا تركذ دقو

 قورع يف يرجي ناك» :دتسيرب يرنه سميج لاقوو 535

 ىلإ مهتانطوتسم تدتما» مهنأو «ءادشألا برعلا لئابق لاجر مد نينجاطرقلا
 ىلإ ةبسن وه امنإ (نينجاطرق) مسا نأ نايبلا نع ينغو '”(يكيتنالتألا لحاوس
 ةنجاطرق ترمتسا دقو ةينيل ابشن الو أامسا سيلو (ةنجاطرق) ةنيدم مهتمصاع

 نأ ىلإ «لوطلا ةميظع لوحلا ةديدش ةلود»  دتسيرب اهفصو امك - تحبصأو

 نوسرادلا هامس يذلا بعشلا نكلو .م.ق ١47 ماع نامورلا اهرمدو اهلتحا

 ءاهتنا دعب برغملا دالبو سنوت يف ةرورضلاب ًادوجوم رمتسا (نيئجاطرق) مساب
 ةنكاسلا لئابقلا ءامسأو يناكسلا عقاولا ىلإ انرظن اذإف (ةنجاطرق) ةراضحو ةلود

 مهو ةيريمح ةيئبس لئابقو ربربلا مهنأ نيبتي ةي مالسإلا روهظ ىتح برغملاو سنوتب

 نيذلا ةيئبسلا ةيريمحلا رئاشعلا ةيقبو ؛ةتانزو ةماهعو ةتاولو ةماتكو ةجاهنص)

 مه امنإو  ناعنك نب غيزامأ  ربربلا بسن نم اوسيلو ربربلا حلطصم مهلمش
 مساب نوسرادلا مهامس نيذلا مه كئلوأف .(ناطحق نم نوينامي نويئبس نويريمح

 ربع يئبسلا يريمحلا مهبسن 1 نوركذي اولازي ملو (نينجاطرق) مسابو (ةتيقيتتو)

 كللملاب ىفاخلا ا ركذ فقلش دقو رونضعلاو لابجألا

 .دتسيرب يرنه سميج .د  ةميدقلا روصعلا )١(
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 لإ اوذاج نيذلا نأ ىلإ كلذ: نم نينو: ءنئقارلا ني زاتملا ىذا نب نتيقيرفا
 نوينامي مه .م.ق عساتلا نرقلا يف ةنجاطرق ةنيدم اوسسأو ةيقيرفأ لامش

 يذو أبس يكلم شعرهُي رمش هنباو معنهُي رساي) موقو شيج نم نويئبس نويريمح

 .«قاسو مدق ىلع يرجت نأ نفسلا ءانبو نحشلا تايلمعل حمسيو نفسلا

 ا 1و جرا ارو ا الا

 ىلإ - ةنجاطرفق ةنيدم نم - لئابقلاو شيجلاب معنهي د رسأي كلملا ىضم دقل

 ةدعاق نم فطلب تسول رفات ران سول تاني يي راعلا هدا ءاجرأ

 لضاف ذاتسألا صلختساو لقن ثيح .طيحملا رحبلا وحن  ةيرحبلا ةئجاطرق

 ريفا فدع نإ) :هصن يلي ام لئاوألا برعلا نيخرؤملا ضعب هركذ امم يعيبرلا

 ميظنتب شعرُي رمش هدلول ًايركسع ًارمأ ردصأ دقو «طيحملا رحبلا غولب ناك معني
 كلم اهنيب يدب نفسلاب | فض فن كار قالا رضع رايك يرام رهيب دج
 يل باق رطر ذأ دج سارا نا دان يا رديتسلا يردلاا قوس سني ريب 1 هتلر

 1 حملا قايل ل ةوم دنع ةيبرحلا هتلمح قيرط

 ةبلاقصلل هنإ لاقي عمجت نم بيرق عقوملا اذهو ''” ةعبابتلا - رّيْمِح كولم رهشأ
 هفده وحن فحزي شعرُي رمش ناك ءانثألا يفو «ريثك يبسب مهنم عجرو مهمجاهف
 كولملا هلعفي ام ىلإ نطف هفحز ةوشن يف هلعلو ءاديور هنم برتقيو رحبلا ربع
 بعصلا كلملا تارانم ىدحإ رحبلا يف هل تحال ْذِإ ءيبرحلا مهفحز يف ةداع
 راوج ىلإ همساب ةدحاو ءانبب هعاّنّصو هدونج رمأف ءرحبلا يف اهئانبب رهتشا ىتلا

 نأ بوصأآلاو ."”4ةلمحلا يدئاق ءاقلل ًاناونع كلذ ناكو بعصلا كلملا ةرائم
 نب رانملا يذ نب سيقيرفأ دلاو راثملا وذ كلملا وه تارانملا ءانبب رهتشا يذلا

 نرقلاب طسوتملا ضيبألا رحبلا لحاوسب ةيراجت تانطوتسم سسأ نيح شئارلا

 املف نفسلا داشرإل دحاو رانم ىوس اهنم قبي ملو تلاز مث .م.ق رشع يناثلا
 ا

 (اكبتوأ) يه ةنطوتسملا كلت لعلو «ميدقلا رانملا بناج ىلإ رانم ءانبب ماقو اهيف
 كلت يف ةيقي وقأ اطبق لحاس يف (ةنجاطرق) دعب اهدييشت تانساردلا كدت يتلا

 هدهع نم رثأ ناكملا كلذ يف ناك امبرو .ميركلا نآرقلا يف روكذملا نينرقلا وذ كلملا وه )١(
 .ناكملا كلذ رساي غلبف لاثمت سيلو

 .177١ص - ىعيبرلا لضاف .. شرعلاو ناطيشلا 0
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 اغلب ىتح أرب معني رسايو ارحب شعري رّمش ىضمو .م.ق عساتلا نرقلاب ةرتفلا
 لاق ثيح «ىسلطألا طيحملا ىلع ىبرغملا لحاسلا وهو طيحملا رحبلا لحاس

 ا لا
 .[ليلكإلا - 8 ج 7١7 ص] .«لمرلا يداو غلب ىتح هتطوو هخودف  [ىصقألا]

 طق عمسُي ملف لمرلا يداو امأ» نودلخ نبا لاق يذلا وه لمرلا يداوو

 لك يف ىرقلاو باكرلا نم هقرط صقُي نمو هكلاس ةرثك ىلع برغملا يف هركذ
 - ١١ ص٠ ؛هلقنل يعاودلا رفوتت ةبارغلا نم هوركذ ام ىلع وهو «ةهج لكو رصع
 هنأ كاردإ حيتي لمرلا يداو نع لئاوألا نوخرؤملا هركذ ام نأ عقاولاو .[ةمدقملا

 برغملا دالبل يبونجلا برغلا ىصقأ يف ىربكلا ءارحصلا نم لامرلا ةفيثك ةقطنم
 ءارحص لعفلاب كانه دجوتو (ًايلاح لاغنسلاو ةيبرغملا ءارحصلا نيب امبر) ىصقألا
 يف يريمحلا ناوشن لاق .ىهتنت ال اهنأك ودبت لامرلا نم لالت اهيف لامرلا ةميظع

 ١ ١ : ةعبأبتلا نع هتديصق

 حاقأ ةارتال يح ِكلمنم ينضم امل ٌديعملا ُكِلملا ٌرساي وأ

 حاجخجج ٍدجام َدَئْسُم برغلاب عضوم ئصقأ لمّرلا يداوب ىقبأ
 حاورألا يذ ٍناويحلا نم ًائيش الو اعيف روع ةعي وتو

 قميلا نه حرحب * ًاميظع اكلع ناكر . مغني ساي كلملا اذع# لاق وت
 غلب اذإ ىتح برغملا وحن ةجوتو  [رصمو ةشبحلا] - رصمو ماشلا خؤودف ءايزاغ
 يداولا مسا نإ لاقيو  هريغ كولملا نم دحأ هغلبي ملو - ليسي يذلا لمرلا يداو

 تببدلا موي تاك ىتح هآزاجم الو ًاجرخم دي مل يداولا ىلإ ىهتنا املف «ليسرلا
  كرحتي الو نكسي هنإف تبسلا موي الإ نكسي ال يداولا كلذ لمر نأ لاقيو -

 رفعي نب ديز نب ورمع هل لاقي هتيب لهأ نم هباحصأ نم الجر رمأ ًانكاس هآر املف
 يداولا كلذ فلخ دجوي ال هنإ لاقُيو .اوعجري ملف «هباحصأب يداولا ربعي نأ

 ساحن نم منصب رمأ معنُي رساي كلذ ىأر املف .ناويحلا نم ءيش الو تابن

 وهو دنسملاب ًاباتك منصلا كلذ ردص ىلع بتك مث «ةرخص ىلع بصُنو عنّصف
 يريمحلا كلملا انأ :مالكلا امأ .هلاق ًامالكو هرعش نم ًاتايبأ ةيريمحلاب باتك
 دحأ هزواجي الف «بهذم هتغلب ام ءارو سيل (رفعي نب) يرفعيلا معني رساي

 ىتأ نم ىلإ نيشي:لازي ال +ناستإلا"ةعيه ىلع»هتنصلا كلذ نإ : ليقو: ١ (بظعيف
 - معنُي رساي  ىتأ امل» ليلكإلا يف ينادمهلا لاقو .2”'“2عجري نأ همامأ نم هيلإ

 )١( 85ص - يريمحلا ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا 1١.
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 رجي ملف تبسلا موي ءاج ىتح ًازاجم الو ًاجرخم دجي مل هلمر ليسي يذلا يداولا

 عجري ملف هباحصأب يداولا روبعب هتيب لهأ نم الجر رمأف - [لمرلا نكس يأ] -
 منصب كلذ دنع رمأو ءروبعلا نع فك (معنُي رساي) كلذ ىأر املف .دحأ مهنم
 اذه عنص» . .دنسملا ةباتكب هردص ىلع بتكو ةرخص ىلع بصُنف ساحنلا نم

 دحأ فلكتي الف بهذم اذه ءارو سيل ؛معنلا رشان يريمحلا كلملا منصلا

 نم يه ةدايزلا تايبألاف ؟'72. .تايبأ هيلع اودازو .«بطعيف الغلغتم ّيضملا

 نأ كلذ لمجم نم نيبتيو ءدنسملاب ًابوتكم ناك امب مهتفرعم مدعل ةاورلا داهتجا

 دجي مل ىربكلا ءارحصلا ىصقأب  هلمر ليسي يذلا  لمرلا يداو غلب امل معنُي رساي
 ثابن ةيلمرلا ةيوارحصلا ةقطنملا كلت ءارو سيل:هنإ لاقي ناكو ءًازاجم الو ًاجرخسم

 - تبس موي لك سيلو  تبسلا موي هنأ فداص يذلا مايألا دحأ يفو .ةايح الو

 اولخدف «هدونج عم روبعلاب هتيب لهأ نم ًادئاق معنُي رساي رمأف «لامرلا تنكس
 ٍلكدنعو «دحأ مهنم عجري ملف  لمرلا يداو ةامسملا  ةيلمرلا ةيوارحصلا ةقطنملا

 ةيوارحصلا ةقطنملا كلت يلي اميف ةايح ال نإو اوكله مهنأب معنُي رساي نظ بلغ

 يذلا دئاقلا ةئيه ىلع امبر  ناسنإ ةئيه ىلع زنوربلا نم لاثمت عنصب رمأف «ةيلمرلا
 قيرطلا نم برقلاب ةرخص ىلع لاثمتلا اوبصنو  هاركذل اديلختو لمرلا يداو لخد
 عاش يعمل 5 وال رام ىلع حا ريتا حو «لمرلا يداو ىلإ يدؤملا

 اذه ءارو سيل «يرفعيلا معنُي رساي يريمحلا كلملا منصلا اذه عنص» اهنأب لوقلا

 0 .«بطعيف الغلغتم دحأ هزواجي الف «بهذم

 امالك مث «نادير يذو أبس كلم معنهُي رسايلا ةمساف أديت دتحملاب ةناثك لاغمتلا ردنص

 لخد يذلا (يرفعيلا) رفعي نب نالف نبا نالف دئاقلل ملصلا اذه عنص هنأ ىنعمب
 ىتأ نم ىلإ هديب ريشي لاثمتلا ناكو . بهذم هغلب ام ءارو سيلو لمرلا يداو ةقطنم

 هركذ دقو .اليوط ًانمز هناكم يف ًامئاق لاثمتلا كلذ ناكو . عجري نأ همامأ نم هيلإ
 : لاق ثيح ةعبابتلا كولملا نع هتايبأ يف يعازخلا يلع نب لبعد

 (انيبتاكلااوناك مورلا بايو) ورم بابب باتكلا اوبتك مهو
 انيفسلا ليس هلالت ليست لمر قوف براغملا منص يفو

 هاقبأ يذلا دنسملاو لاثمتلا نعو لمرلا يداو نع نيقيلا أبنلا وه كلذف

 :ناوشن لاق امك ثيح كانه معنُي رساي

 جاجخج ٍدجام َدَئْسُم برغلا يف عضوم ىصقأ لمّرلا يداوب ىقبأ

 .6ج ١٠/ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا )١(
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 : طسوتملا ضيبألا رحبلا برغو طيحملا لحاوسب ةيراجت تانطوتسم معنُي رساي سيسأت

 . . .طيحملا رحبلا هوزغ يف معني رساي غلب» :ليلكإلا يف ينادمهلا لاق

 يبسب هيلإ اوعجرو اومنغف ةبلاقصلا ضرأو نسكسلاو جنرفإلا ىلإ هركاسع ثعبو
 طبتري دقو .[8 ج 7٠١8 ص] .«اهوحتتفاف مورلا ضرأ ىلإ هركسع ثعبو «ريثك

 معنُي رساي ردصأ» هنأ نم برعلا نيخرؤملا ضعب نع يعيبرلا لضاف هلقن امب كلذ
 بكار فالآ ةرشعب راسف ةيرحب ةلمح ميظنتب شعرُي رّمش هدلول ًايركسع أرمأ
 مهمجاهف ةبلاقصلل هنإ لاقُي . .عقوم دنع معنُي رساي فقوتو . .- نفسلاب ارحب
 ربع هفده وحن فحزي شعري رّمش ناك ءانثألا يفو «ريثك يبسب مهنم عجرو
 ةرانم ءانبب هعاّنّصو هدونج رمأف . .تارانملا ىدحإ رحبلا يف هل تحالو رحبلا
 ش ١177[. ص] .«اهراوج ىلإ همساب

 تانطرعتم ةيوكت ناك بزغنلا ىلإ يسنلا قدح نأ نيون تفلضدكو

 ىلإ تايلمعلا تقلطنا اهنمو ةيرحبلا اهتدعاقو ةنجاطرق ةنيدم دييشت متف ةيراجت
 لحاوسلاو رزجلا ىلإ مث (يسلطألا طيحملا لحاس وهو) طيحملا رحبلا لحاس

 ضرأو ةبلاقصلا ضرأو نسكسلاو جنرفإلا ضرأ» اهنأب ينادمهلا اهيلإ راشأ يتلا
 زكارمو تانطوتسم نيوكتل ناك امنإو يبسلاو وزغلل نكي مل كلذ نكلو «مورلا
 ضيبألا رحبلا برغب ةيبوروألا لحاوسلاو رزجلا كلت يف ةنجاطرقب طبترت ةيراجت
 ضرأو اينابسإو اسنرف رزجو لحاوس يه نسكسلاو جنرفإلا ضرأف طسوتملا
 لباقملا ايلاطيإ بونج لحاسب - مورلا ضرأ يف ةيلقص ةريزج يه ةبلاقصلا
 هنأ ركذت اهنأ دجن ةميدقلا روصعلا خيرات تاسارد يف ثحبلابو  ةنجاطرقل

 ةيلقصو ةنجاطرق يف ةيراجتلا تانطوتسملاو تارمعتسملا نويقئيفلا سسألا

 ىلإ يراجتلا مهطاشن دتماو - ةينابسإلا  رايلبلا رزجو اسنرف لحاسو اينيدرسو
 تايطركسم تزعما 9 لعسرب :لاقو.."'*(نيوسقلا هالي (ارملجتا اجاوبف)
 وب (ةيقيتيفو (انم) نأ ضرتو +" *ةينايبالا نكفالتالا نكاوش ىلإ نرييجاطرقلا
 دهع ذنم ةرتفلا يف رخآلا لمكي امهنم لك دحاو فرط ةباثمب تناك (ةنجاطرق)
 يف ينادمهلا هركذ ام نوكي دقو يناثلا معني رساي مث شعري رمش هنباو معني رساي
 طاشن نيينجاطرقلل ناك» هنأ ًاضيأ تاساردلا تركذ دقو يناثلا معني رساي دهع
 اهماقأ يتلا دادمإلا زكارم نم ديدعلا كانه ناكو . .ًاربو ًارحب عساو يراجت
 نم دتمت تناك يتلاو ؛ناكم لك يف ةيراجتلا اهلفاوق ءامعزو ةنجاطرق وحالم

 رحبلا لحاس ىلإ ينعي نادوسلا ىلإ دادتمالاو .2“'”«نادوسلا ىلإ قيطلبلا رحب

 .مكو 750 ص  ميسكدارت  تاراضحلا خيراتو  دتسيرب  ةميدقلا روصعلا )١(
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 ةيئبسلا موسكأو ةشبحلا ةيالو لحاس يف (سيلودأ) لودع ءانيم ناك ثيح رمحألا

 نمو أبس ضرأ ىلإ برغملا نم يجاطرقلا يراجتلا طاشنلا كلذل لصو ةزمه
 . برغملاو ةنجاطرق ىلإ أبس ضرأ

 : هدهع ةياهنو نميلا ىلإ معنُي رساي ةدوع
 نينس عست ءاهز برغملا دالبو ةنجاطرق يف معني رساي كلملا ثكم دقل

 ريسوأ) نأ نم هنييبت فلس ام ةئيرقب رصم ىلإ اهنم داعو (.م.ق م67 -م١6)

 نلآ) ركذ ثيح رساي كلملا وه رصم خيرات تاسارد يف (رسوأ كلملا - نوك

 ؟تولكت كلملا رصم مكح ىلوت نوك رسوأ مكح نم 7 ماعلا يف» هنأ (رندراج

 مكح (نوك /رسوأ) رسوأ كلملا نأل نيسرادلا ةريح كلذ راثأ دقو - [597 ص]

 رصم مكح ىلوت  .م.ق 847 ماع وهو  هدهع نم “٠ ماعلا يف امئيب ةنس “ه

 كلملا نأ كاردإب لوزي ضراعتلا كلذ نكلو (تولك يذ) تولكت همسا رخآ كلم

 مت (.م.ق 847 ةنس) رصم ىلإ برغملا نم داع امل هنأو رساي كلملا وه رسوأ

 .ايلعلا رساي ةيكولم راطإ يف رصمل اكلم (تولكت) بيصنت
 أرحب ةشبحلا لحاسو رصم بونج نم هعم نيذلاو رساي كلملا ىضم مث

 ءاخملا نأ ىلع شوقنلا لدتو «رمحألا رحبلل ينميلا لحاسلا ىلإ نفسلاب
 هعم نيذلاو رساي كلملا هجوت مث 2”رمحألا رحبلا ىلع نميلا ءانيم ناك (نوخم)

 (رمحألا رحبلا ىلإ برقألا اهنأل) رافظ ةنيدمب نادير رصقلا ىلإ ءاخملا ءانيم نم

 رصقلا ىلإ (شعرهُي رمش) هنبا عم راس مث «نادير رصقلاو رافظ يف ةرتف ثكمف

 . برأم ةمصاعلاب نيِحْلَس
 هنباو معنهي رساي) مساب (يلاهك 4 مقر) دنسملا شقنلا ركذ فلس دقو

 «ةيبهذ ملصأ ةدع» امهميدقت شقنلا ركذيو «نادير يذو أبس يكلم شعرهُي رمش

 ةنيدم ىلإ رافظ ةنيدمو نادير رصقلا نم امهلوصو ةبسانمب هلإلل ًادمح دبعملا ىلإ
 ةمتاخ يف نالأسيو .امهلامآ لك ققح هنأل هلإلل ًادمحو ءنيِجْلَس رصقلاو برأم

 ؛ءىناش دقاح وأ براحم ودع لك امهنع نرخؤيو نْمطحيو نغضي» نأ شقنلا

 نم) ربلاو رحبلا يف (مؤس تجنم) ًاءوس ربدي وأ ًابرح امهيلع نشي دق نم لكو
 .رحبلا نم امهتدوع ىلإ ريشي دق رحبلل ركذلا كلذف 2. . .(مسبايو /نرحب

 - 855) يئبس 586 - 78٠١ ةنس نيب ام ةرتفلا ىلإ دوعت يتلا شوقنلا نمو

 نادير يذو أبس كلم معنهُي راتو لإ برك) دهع نم  يلاهك ١8 مقر شقنلا  نميلا خيرات يف )١(

 .(تناميو تومرضحو
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 ينب لايقألا شقن :معنهُي رساي دهع نم ةريخألا تاوئنسلا يهو (.م.ق هللا

 رساي) شقنو .ةشبحلا حتف ركذ هيف ءاج يذلا نامدرب لاسعملا ةرخص يف رهاعم

 وشمل . (ركه دفحم) ءانب نع (نادير يذو أبس يكلم شعرهُي رّمش هنباو معنهُي

 (مفقسأ تثلث) قباوط ةثالث نم رصق ءانب نع (راكي) يف محرذمو فئاهم لايقأ

 يف ٠ .نادير يذو أبس يكلم شعرهُي رّمش هنباو معنهُي رساي) مهيكلم ءدرو نوعب

 ..م.2ق 6 قفاوملا (يئبس "86 ةنس نم ةلهم يذ رهش

 اهيلع فرشأ ةعساو ةيبرح تادادعتسا ًاضيأ تدهش تاونسلا كلت نأ ودبيو

 ةماعزب ريبكلا يراجتلا ملاعلا نيوكت ةطخ نم ةيناثلا ةلحرملا ذيفنتل شعرهُي رّمش
 نيدفارلا داليو ماشلا يف كلامملا حايتجا فدهتست ةيناثلا ةلحرملا تناكو «أبس

 رساي كلملا يفوت تادادعتسالا لامكتسا دنعو .ًاقرشو الامش نادلب ةدعو روشآو

 يفوت املو .2”نميلاب هتافو تناكو (.م.ق 85) يئبس 186 ةنس رخآ يف معنهُي

 .ةعبابتلا مظعأ (شعرهُي رّمش هلجنل درفنملا دهعلا أدب رساي

 معنُي رساي وه امنإ كلذو «قارعلاب راجنس ضرأب تام معنُي رساي نأ ليلكإلاب ةياور يف ءاج )١(
 .يتأيس امك عفيأ ناراث دلاو ثلاثلا
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 ًأابس ةعبابتل عبارلا رصعلا ةراضحو كولم

 (تناميو تومرضحو نادير يذوأبس كلم) بقل رصع

 (.م.قالا 85-٠ /يئبس ه١٠-)

 ..شعرهت رّمش ميظعلا ميعزلا دهع
 قرشملا نادلبو ماشلا حتاف

 (.م.ق 484-8١١ /يئبس )185- 4٠١

 ابم ةعبابت نشرغ ةلئج منست (.م.ق 4875) يئبسلا ميوقتلل 87”7 ماع يف

 كلم معنهُي رساي نب نادير يذو أبس كلم ُشِعِرَهُي ْرْمَش) ميظعلا يودحولا ميعزلا
 نيمسق نم دالبلاو ةلودلل يرادإلا ميسقتلا ليدعت مت هدهع يفو (نادير يذو أبس
 ىلإ (تناميو تومرضح) مسا ةفاضإب ماسقأ ةعبرأ ىلإ (رّيْمِحو أبس) نيريبك
 نامير دئاقلا شقن بقللا كلذ اهيف ءاج يتلا شوقنلا مهأ نمو .يكلملا بقللا

 كلم شعرهُي رّمش) هرمآ اهيف عياش يتلا تاحوتفلا نم ةدوعلا ةبسانمب رفزح يذ

 ةكلمم كوكو /فصو /طق) نادلب ىلإ (تناميو تومرضحو نادير يذو ايف

 : دنسملاب هصن يلاتلا شقنلا وهو (خانت ضرأو /سراف

 ' ' شقنلا اذه قوطنمو
 11 1 1 11 10 دولا هد لاق

 كلر ا ار سللا
 الا لا ل
 ال كا الدال 11407 11215 رمل يم

 1 كلل
 الو 0 د ا

 01 ا م0172( مة /لكب /ممنغو /متجرهم
 101 1 كه هز نإ[ هدز[] هز ] 142116 /مهيارم /وعراش /تابس
 ا /ابس كلم /شعرهي /رمش

 /فصو /طق) نادلبل شعرهُي رّمش حتتف دئسم 1 ١
 -برأم /ناراب دبعم -.  (خانت ضرأو /سراف ةكلمم كوكو /تومرضحو /نادير يدو
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 /ميفوب /وتأ يذ /مدمحو /نادير يذو /أابس /كلم /معنهُي /رساي /نب /تنميو
 /هقملإ /ومهرمخو /خنت /ضرأو /سراف /ةكلمم /كوكو /فصو /طق /يدع

 .©200 /وتهلبذ /لكب /نشفحو /ميفوب /وتأ

 : ةثيدحلا ةيبرعلاب شقنلا ىوتحمو ىنعمو

 امل ًابهذ ًاملص ماوأ بر نوهث هقملإ هلإلا ىنقأ نانعو رفزح وذ ناميرا
 رّمش هرمآ اهيف عياش يتلا تاوزغلا لكب مئانغلا نمو ءادعألا لتق نم هب هرمغ
 يذو أبس كلم معنهُي رساي نب تناميو تومرضحو نادير يذو أبس كلم شعرهي
 ضرأو سراف ةكلمم كوكو فصو طق نادلب نم ةمالسلاب مهتدوعل ًادمحو نادير
 .«كلذ لك نم مئانغلاو ةيفاعلاب ةدوعلا هقملإ مهرمغو خانت

 ماشلل شعرهُي رمش تاحوتف نع ةيدنسم شوقن ةعبس عباس شقنلا اذهو
 ةكلمم كوكو فصو طق نادلبو تعبنو معنمتو نخدضو ةنيوخ نادلبو روشآو
 ءاملعلا هركذ ام ةحص دكؤت يتلا شوقنلا كلت ركذ يتأيسو .خانت ضرأو سراف
 هركذ امب نوككشي نيذلا تاصرخت ضحدتو لئاوألا برعلا نوخرؤملا

 ءاملعلا هركذ يذلا امنيب نيلوألا ريطاسأ نم اهنأ نومعزيو برعلا نوخرؤملا
 ةعبابتلا نميلا كولمو ديلتلا يراضحلا نميلا خيرات نع لئاوألا برعلا نوخرؤملا

 :اًلوأ يلي اميف ركذنو .نيقيلا أبنلا وه رّيمِحو أبس روصع يف

 : معنهُي رساي نب شعرهُي رمش نمزو مسا
 ءاهلاب نومخفُي مهنأ الإ معنُي وهف معنهُي امأ» :ليلكإلا يف ينادمهلا لاق

 ءلاملا قفنهي وأ معنهُي وه نولوقيف «مظعُتساو ءايشألا نم رهظ اميف نوغلابيو
 ةيدئسملا شوقنلا يف ءاج كلذلو بلا ودعلا قاايصيتو فاشلا زكوهتو
 رمش) وهف قطنلاو لصألا امأ يدنسملا ميخفتلاب (معنهُي رساي نب شعرهي رمش)
 الإ نولوقي ال ًاعيمج رّيْمِحوا :يريمحلا ناوشن لاق .(معنُي رساي نب شعري
 0 هآر رم حرب هنأ ىلع كلذ لدف «نيعلا هيك نشرت

 معنُي رساي نأ :لئاوألا برعلا نيخرؤملاو ءاملعلا رئاس ركذ دقف هنمز امأ
 نبا لاق .ريسي دمأب ناميلس يبنلا نمز يف تمكح يتلا سيقلب ةكلملا دعب مكح
 نب رساي ىلإ سيقلب دعب راص نميلا كلم نأ يبلكلا نبا ماشه لاقو» :نودلخ

 ١". مقر شقنلا  نيدلا فرش دمحأ - يفاقثلا نميلا خيرات ()
 .أ1ج ”١ا!/ص ىنادمهلا مح نب نسحلا 2 ليلكإلا 020

 .57”ص - ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا )



 هما أبس ةعبابتل عبارلا رصعلا ةراضحو كولم : عساتلا لصفلا 501
 تت سب 0 2 22

 ىّوقو مهرمأ نم عمج امب مهيلع هماعنإل معنأ رساي هل لاقي يذلا رفعي نب ورمع

 رساي نيبو - (قدصهُي رساي) وهو  ورمع نب رساي نيب جمدف ."”(مهكلُم نم

 دعب كَْلَم مث» : :نودلخ نبا لاق . .امهدهع براقتو (رساي) مسالا ةيدحاول معنُي

 دهع ىلع ناك يذلا راعذألا يذ باقعأ نم وهو . . شعري رمش هنبا معني رساي

 عساتلا نرقلا يف اناك شعري رْمشو معنُي رساي نأ هلك كلذ ىدؤمو .27«ناميلس
 نييبت فلس يذلا يئبسلا ميوقتلاب ةخرؤملا دنسملا شوقن هدكؤت ام وهو .م.ق

 تعرب قتلو مست نملاك نمرل نيت رهتسلا نسم ةيدستقاناو نع نمبلا اا
 كلذب كسمتلاو ءىطاخ ضارتفاو ديدحت وه ثلاثلا نرقلا نم ريخألا عبرلاب

 رساي مكح دقف «ديلتلا يراضحلا نميلا خيرات ىلع تاطاقسالا نم وه أطخلا

 -855) وه كلذل قفاوملا حيحصلا نمزلاو (يئبس "86 185) ةرتفلا يف معني

 <30 شعري رمش هنبا هدعب مكح مث .داليملا لبق عساتلا نرقلا يف (.م.ق 5

 نرقلا يف (.م.ق )875  8٠١١ كلذ قفاويو (يئبس 4٠١ - 787 نم) ةنس

 :امه يئبسلا ميوقتلاب ناخرؤم ناشقن هدهع شوقن نمو ؛داليملا لبق عساتلا

 هنأ» نيدلا فرش دمحأ خرؤملا هنع لاق ركه ةنيدم عقوم يف دنسم شقن -أ

 أبس كلم شعرهُي رّمش وه ريبك كلم رمأ نع بتك دقف ءورغ الو ليمج شقن
 ةوقلا ةورذ هناطلس غلب يذلا نادير يذو أبس كلم معنهُي رساي نب نادير يذو

 ميوقتلل 5945 ماعب خرؤم وهو .'"'”«اهريغو سرافو ماشلا يف هتايار تفرفرو

 .م.ق 874 ماع قفاويو يئبسلا

 نبأ) ليقلا مايق ركذي نامدرب لاسعملا عاق ليج ةرخص يف دنسم شقن - ب

 مهرمآ هنوعب نالعو مهتنيدمو نامدر ةقطنمب ةيعارزو ةينارمع تآشنم ءانبب (رهاعم
 نم نعم يذ رهش يف تناميو تومرضحو نادير يذو أبس كلم شعرهُي رّمش»
 .م.ق 8١١ ةنس سرام رهش كلذ قفاويو ''”«ةئامعبرأو ةعست ةنس

 ميوقتلل 4٠١ 885 ةنس وه شعرُي رّمش نمزو دهع نأ ىلإ كلذ نم يهتننو
 .داليملا لبق عساتلا نرقلا يف .م.ق 8١١ - 875 ةنس كلذ قفاويو يئبسلا

 : معنُي رسأي هيبأ دهع يف شعرُي رّمَش ءابنأ
 يف أعم امهركذ ءاج ثيح مكحلا يف هيبأل ًاكراشُم شعرُي رّمش ناك دقل

 .286 ص 0 0 ا

 55 3 ا .د - شوفتلا ةنودم (0)
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 هاو معنه رساي# ةخيصب سيقلب مرحم يف اهيلع روثعملا معنُي رساي دهع شوقن لوأ
 هلإلل ًادمح دعبملا ىلإ ًابهذ ًاملص امدق امهنأو «نادير يذو أبس يكلم شعرهُي رْمش

 رصقلاو برأم ةنيدم ىلإ رافظ ةنيدمو نادير رصق نم امهلوصو ةبسانمب هقملإ
 بعشلاو ةلودلا لامآ يأ - (مهبعشو مهكلُم) لامآ هلإلا ققحي ةَقحي نأ لجأ نمو «نيِحْلَس
 كاذنا. لمشت ةلودلا تناكو ا.م.ق 855 - يئبس 36 " ةنس يلاوح كلذ ناكو -

 (تناميو تومرضح) اهقراشمو تومرضح ةقطنم نأل ةيعيبطلا نميلا ءاجرأ لك

 .(نادير يذو أبس كلم) بقل اهلمشي ناكو («نادير يذ) رّيْمَج فيلاخم نم تناك

 ىلوألا ةلحرملا ذيفنت تاحوتف يف معنُي رساي هيبأ عم شعري رمش 5 كلرعشاو

 ةيراجتلا تانطوتسملا نيوكتو أبس ةماعزب ريبك يراجتت ملاع ن نيوكت ةطخ نم

 معنُي رساي رّبَع١ ثيح ءاهنيمأتو ةيرحبلاو ةيربلا ةيراجتلا قرطلا ىلع ةرطيسلاو
 رساي هّجو» تقولا تاذ يفو «اهذخأف ةشبحلا ضرأ ديري هلحاس ىلع راسو رحبلا
 ىلوتساو ةشبحلاو رصم ىلإ راسف ةيزاوم ةيرحب ةلمح يف شعري رمش هنبا معني
 مث ايلعلا هتيكولم تحت توضناو رصم ةمصاع ةبيط ةنيدم رساي لخدو يوب
 ةيرحبلا اهتدعاقو ةنجاطرق ةئيدم سيسأت متف تف برغملا دالبو ةنجاطرق ىلإ ىضم

 راسف ا ا م ًايركسع ًارمأ معنُي رساي ردصأو»
 يوارحصلا يربلا قيرطلا معنُي رساي هدلاو كلس امنيب - أرحب - بكار فالآ ةرشعب
 رحبلا ربع هفده وحن فحزي شعرُي رمش ناك ءانثألا يفو - برغملا قيمنا يدل

 ىلإ ةمساي ةراتم ءاتبف ةغاكضو ةدوتج رمأف تازادملا ىئدحإ زسبلا ىف.هل تحال د

 متو طيحملا رحبلا وزغلا كلذ يف شعري رمش هنباو معني رساي غلبو ؟'!ءاهراوج

 زوجو ايتيدرسو ةيلقص لحاوسو رزج ىف ةيراجت دعاوقو تانطوعبس:نسسأت

 ىَلو امبرو ؛كانه رساي مهنطوأ نيذللو ةنجاطرقل ةعبات يرانكلا رزجو رايلبلا
 ةنجاطرقو برغملا نم معنُي رساي داعو ''”ليفن ليحارش دئاقلا مهيلع معني رساي
 يف (يسيس تولكت) كلملا رصم مكح ىلوت ثيح . م.ق 847 ةنس رصم ىلإ

 نم امهعم نيذلاو شعرُي رّمش هنباو معنُي رساي داع مث "ايلعلا رساي ةيكولم راطإ
 ىلإ مث نميلا لحاس يف (نوخم) اخملا ىلإ ةشبحلا لحاسو رصم بونج لحاس

 .17ص - يعيبرلا لضاف  شرعلاو ناطيشلا )١(
 دعسأ دجو) .م.ق عباسلا نرقلا يف برغملا ىلإ راس امل دعسأ برك ابأ نإ :ينادمهلا لاق (؟)

 - [ليلكإلا - ؟ /48ص] «هلبق عضوملا كلذ غلبي مل ًادحأ نأ نظي ناكو ليفن ليحارش دنسم
 . معنُي رساي ةداق رابك نم ليفن ليحارش ناكو

 ةيكولملا تحت (م.ق 8١8 847) ةنس 75 رصم مكح (نومارم يسيس تولكت) كلملا وه (5)
 .رساي نب رّمشل مث رسايل ايلعلا
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 لجسي ثيح برأم ةمصاعلاب نيِحْلَس رصقلا ىلإ مث رافظ ةنيدمب نادير رصقلا

 يذو أبس اكلم شعرهُي رّمش هنباو معنُي رساي» نأ سيقلب مرحم يف دنسم شقن

 برأم ةنيدم ىلإ مالسب امهلوصو ةبسانمب ةيبهذ مالصأ ةدع هقملإ هلإلا اننقاأ نآديو

 نأ لجأ نمو «هيلع اهادقع يتلا لامآلا لك ققح هلإلا نألو « (نيِحْلَس رصقلاو

 نم لك مطحيو عضيو «ةيلبقتسملا تاعقوتلاو لامآلا لك قيقحت يف رمتسي

 تاذ تاعقوتلاو لامآلا ىلإ ةراشإ كلذ يف نأ ةدبنو «ةسيابلاو راخبلا يف مهيداعي

 يهو ريبكلا يراجتتلا ملاعلا نيوكت ةطخ نم ةيناثلا ةلحرملا ذيفنت تاحوتفب ةلصلا

 . شعري رمش دهع تاحوتف

 1 كك سك لا دس عسل

 رساي» دهع وأ  معنُي رساي دهع نم ةريخألا نينس سمخلا نأ لوقلا نكمي

 856 116 /يئبس 586 د 5/817: تاونسلا يهو  (شعرهُي رمش هنبأو معنهُي

 0 ا ا ا 0 0 ف

 ل

 د7 فس 102778319 نين نسف زنوسعلاو ةادعتسالا ةرغقتك أ

 ْ .(.مع.ق 0

 - 4875 /يئبس 7980 -785) نينس رشع ةطخلا ذيفنتو تاحوتفلا ةرتف - ب

 ْ .(.م.ق 6

 . س 787 ةنس تاحوتفلا أدبو هيبأ ةافو دعب مكحلا ىلوت شعرُي رّمش نأل

 هنباو معنُي رساي) دهع يف ناك زيهجتلاو دادعتسالا نأ كلذ يدؤمو (.م.ق 875)

 ةلهم يذ رهشب خرؤم) راكي شقن وهو  امهدهع شوقن رخآ نأل (شعرُي رّمش
 ىف تناك زيهجتلاو دادعتسالا ةرتمف .(.م.ق 6 ربمسيد / دب 8 ماع نم

 : ةيرشلا ةفافملا 0 يرسل ةطاكضابا

 3 ا ةاقمو 0 كلذ يلا مر

 .8ج ؟١١7ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا )١(
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 دعاسلا ًاضيأ يطغت امنإو طقف ردصلا يطغت ال ديدحلا نم عورد يهو ةيمهألا
 رفوت ةضافملا غباوسلا عوردلا كلتف «ديدحلا نم سأر ةذوخ اهعمو فتكلاو
 قيقحتو ءادعألا باهرإ يف مهاستو ةيديلقتلا ءادعألا ةحلسأ نم ةيامح شيجلل
 بيؤذ وبأ لاق .لايجألا ربع اهركذ رمتسا دقو .لعفلاب ثدح امك رصنلا
 : يلهاجلا يلذهلا

 رمش غباوسلا ٌعْيَص وأ دواد امهاضق ناتدورسمامهيلعو

 . "”(رّمش عبُت) ينعي (ْمّبُت غباوسلا عنص وأ . .) ليلكإلا يفو

 : ةيشعرُبلا حامرلاو فويسلا ةعانص - ؟

 «ةيشعرُيلا فويسلا ثدحأ يذلا وه شعري رمشو» :يريمحلا ناوشن لاق
 : ينادمهلا لاق . ''"0مقُث لبج نم اهديدح نإ لاقبو . .ًايقس فويسلا مكحأ يهو

 يديبُرلا برك يدعم نب ورمع فيس ةماّصمّصلا :ةيشِعرُيلا فويسلا اياقب نموا
 . ")0مقُت لبج نم هديدح نإ لاقُيو ءروهشم وهو

 مكحأ اهنألو ديدحلا نم اهنأل ايوق ًاديدج ًاحالس ةيشِع ةيقعرالا ف ويشلا تتاكف
 ًانمز اهركذ رهتشا ةنسألا تاذ حامرلا نم عون ةعانص مت كلذكو ؛ امشي نقولا

 :يلهاجلا ةعيبر نب سيقلا قرما لاق .اليوط

 «سباوع ليخو ءرْمَش ةّيطخو»
 ىتح (ناريث وأ لويخ اهرجت يتلا) تابكرملاو لويخلا نم ديزملا ذاختا متو

 اهيأ اي» دعب اميف لئاقلا لوق كلذ ىلإ ريشيو ءأفلأ نيعست ءاهز ناسرفلا ددع غلب
 . «لئاقلا اهّدع ًافلأ نيعست انليخ نع لئاسلا

 : نيينيطسلفلاو نييمارألاو ةريزجلا لامش لئابقب ةيديحوت تالاصتا ءارجإ

 ةيبرعلا ةريزجلا لامش يف ةيبرعلا لئابقلاب تالاصتا شعرُي رّمش ىرجأ
 :مهلوقب كلذ ىلإ لئاوألا نوخرؤملا راشأ دقو «نيدفارلا دالبو ماشلاو نيطسلفو
 ناكف» : ينادمهلا لاق «ناندعو ناطحق ينب نم برعلا رئاس شعري رمش عمجلا

 نم اوأر نم لقعأ ناكو .«همايأل نيركاش ناندعو ناطحق ينب برعلا عيمج
 .[86 ج ١١” ص] ؛«براح نمل ًأاركم مهدشأو ةّمه مهالعأو كولملا

 ناطحق يئنب نم برعلا رئاس عمج» هنإ نم نوخرؤملا هركذ ام ىلإ ًادانتساو
 ينعت ةيخيراتلا ةسلابقملا كلت لدم قب قيقحت نإ) : يعيبرلا لضاف لاق «ناندعو

 .57"ص - ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا (0)
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 ينعت . ةيبرعلا ةريزجلا لامش لماك ىلع ينميلا ذوفنلا طسب ءيش لك لبقو
 را هر اح ىلإ لاقتنالاو ةقيضلا ةيلحملا تاعارصلا ةبقح عيدوت

 رود مامأ ةقاعإ ردصم وه امب كلذ نم رثكأو ؛«ةراجتلل ديدهت وه امب جراخلا

 نإو ءايديلقت ًامكاح نكي مل شعرُي رّمش نإ . .ميدقلا قرشلا يف يبرع
 رود بعلل ةيرورض ةوطخ تناك ةيبرعلا ةريزجلا يحانج ةحلاصمب هتوطخ
 . '”(قاطنلا عساو يركسعو يسايس

 عساتلا نرقلاب ةرتفلا كلت عقأو نع ةيخ ةيخيراتلا رداصملا يف ثحبلا نم نيبتيو

 ::ىلي ام ع
 ةيمارأو ةيناطحق ةيبرع لئابق كانه تناك :ةيبرعلا ةريزجلا لامش ىف أ

 مهنمو (ليعامسإ نب راديق ىلإ ةبسن) راديق يئب ةليبقو (ماس نب مارأ ىلإ ةبسن)
 نمز نأل راديق ونب مه ناندع ينبب دوصقملاف «دعب اميف ناتدع رئاشع تعرفت
 .ناطحقو نيضفارألا نم ةيبرعلا ةريزجلا لامش لئابق ةيبلاغ تناكو «رخأتم ناندع

 ةريزجلا لامش برغ نم قطانم يف (ةيليئارسإلا) ادوهي ةكلممل ذوفن كانه ناكو

 مايأ ذنم نميلا يلاعأب ريسع نم قطانم يفو كانه (ةاود) ادوهي نم رئاشعو

 ةطبترم ةيبرع لئابقو روشآ ةكلممل ذوفن ًاضيأ كانه ناك امبرو «ناميلس
 . ةيدنسملا شوقنلا يف (نترهوس) مهو نييروشألاب

 ركذتو «ناميلس ةلود ةثيرو ىهو :ندرألاو نيطسلفب ادوهي ةكلمم - ب

 نرقلا طساوأ يف كاذنآ ةيوق ةكلمم تناك ةيليئارسإلا دوو نينا ةاروقلا
 يف ًاندمو ًانوصح ّئَبو ءأدج مظعتي طافاشوهيا اهكلم ناك هنأو . .م. ق عسانتلا

 تدم عيمج يف أشيجو . .ميلشروأ يف ةربابج برح لاجر هل ناكو ..ادوهي
 :فولألا ءاسؤرو اذوهي نم مهئابا تويب بسح هشويج ددع ناكو ..ادوهي

 وسيعو . .لجر فلأ ةئامثالث هعمو هنادأو . .ًافلأ نونامثو ناتئم هعمو ناثانوهي

 «فلأ اتعم سارتألاو يسقلاب نيحلستملا نم هعمو عادايو . . فلأ ناتئم هعمو

 نيذلا نع ًالضف ءالؤهو .برحلل نودرجتم أفلأ نونامثو ةئام هعمو دابزهيو

 ًارشتنم ريبكلا شيجلا كلذ ناكو ؟'”«ةنيصحلا ندملا يف طافاشوهي كلملا مهلعج
 رحبلا حابب ىف عع ىلا ادوهي اهمكحت يتلا دالبلا ءاجرأ يف ةداقلا كتلوأ ةدايقب

 ميلشروأ يفو ًابونج ةيبرعلا ةريزجلا برغ لامش ىلاعأ قار الميك فعالا

 طافاشوي اوثأ نينيطسلفلا نفع نإ9 :ةاروعلا لوقتو . ادوهي ةكليمم ةوضصاع

 .178ص - يعيبرلا لضاف  شرعلاو ناطيشلا )١(

 ١7. حاحصإلا يناثلا مايألا رفس  ةاروتلا ()
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 ىلع كلذ لديو ."'”2«شابكو مانغأب هوتأ ًاضيأ نابرعلاو .ةضف لمحو ايادهب
 اهكلمو ادوهي ةكلممل (نابرعلا) ودبلا برعلاو نيينيطسلفلا برعلا عوضخ
 ةكلمم كلم وهو (ماروهي) كلملا مكحلا ىلوت طافاشوهي تام املو طافاشوهي

 ادوهي ةكلمم ىلإ شعري رمش اهيف فحز يتلا ةكسلا يهو .م.ق م7 5 ةنس ادوهي

 ىلع لدي امم كلذ صن يتأيس امك نوينيطسلفلا هرزآو يناميلا يبرعلا هشيجب
 .نيينيطسلفلاو شعري رمش نيب قباس قيسنتو لاصتا

 :روشآ ةكلممو ماشلاب ةيقينيفو ةيروس يف - ج
 كلم ثلاثلا رصنمليش» اهلتحاو اهازغف ةيروس يف كلامم نييمارألل تناك

 (ةيقينيف) ينانبللا يروسلا لحاسلا ةقطنم كلذكو 2.م.ق 855 78:67 هس قوشأ

 ةفاضإلاب ماشلاب ةيقينيفو ةيروس ىلع اذه رصنمليش دهع يف روشا ةكلمم تنميهف

 ةريزجلا يف (شام) ةقطنم اهنم ىرخأ قطانم ىلإ اهذوفن دتماو نيدفارلا دالب ىلإ

 ؛ةيراجتلا أبس حلاصمل ًاديدهت ةرورضلاب لثمي يروشألا عسوتلا كلذ ناكو ةيبرعلا
 يف مهو نييقينيفلاو نييمارألا ىلإ تدتما شعرُي رّمش تالاصتا نأ لوقلا نكميو

 تلمش ةيقيسنتلاو ةيديحوتلا هتالاصتا نأل ؛ةيبرغلا ةريزجلا بونج نم برع. لضألا

 «برعلا رث اس عمجلا : هنأ مهلوقب لئاوآلا نوخرؤملا هيلإ راشأ ام وهو ,برعلا عيمج

 0 ا ل يعيبرلا لضاف لاق كلذ ىلإ 0

 1 حوصلا «عنمت وأ ظفحت نود نم ةيوقلا هتطلس ةياعرل نيلبقتملا

 : هتاحوتف دناسمو : . شعرُي رمش تاحوتف قالطنا

 : ةعبابتلا خيرات نع هتديصق يف يريمحلا ناوشن لاق

 حاجشإلاو فنعلاب رولا كلم ىذا كلجلا قشرت ومش قتامأ
 حامللاوفْو طب هيلإ انّرو ةبيش ها نبه شعرت ناك نق

 حانتف نيشوزاتغ نب مهل تيحس فراشملا كت زم هنو

 : ليلكإلاب ينادمهلا اهركذ تايبأ يف يريمحلا نطق نب ينابلا لاقو

 شعري ْرُمَش نع نامزلا ٌتلأس له الهج ٌتداوحلا ٌلئاسلا اهيأ
 ىشمتف يدمي ةيح هععاطأاو- ..تلذف لابجلادظأ كلعم
 ا يو ب نسا كوهلا) كرد "انقسم ماين نمد[ داق

 .17 حاحصإلا يناثلا مايألا رفس  ةاروتلا )١(

 ناكو ماشلا نع تيبلا نأل نيخسانلا نم فيحصت وهو (دنهلا كرت) ليلكإلاب لصألا يف ءاج (؟)
 . (ةأادوهي) دوهيلا اهب
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 يذلا ندعو نسشل نوناكلا نومسنك لا فدهلا ىه ادوهي ةكلممو ماشلا تناكو

 غباوسلا مهعوردب ناسرفلا نم افلأ نيعست ءاهز سار ئلعح نمتلا ةه.قلظتا

 دقو . .لئابقلاو ةاشملا نم فالألا تائمو اهفاتكأو اهدعاوس اهنم ىتلا ةضافملا

 :ىلاتلا ناسملا شعري رمش ةداق" شوقن تلجش

 ةيبرعلا ةريزجلا لامشو ريسع
 هنباو /عوشأ تثعفش» نيدئاقلا مساب (يلاهك ١ مقر) دنسملا شقنلا ركذي

 يذ نثلث /- يعمس لايقأ - /نراسو /ناشيف ءاوذا /نادمه ونب /نميأ ديز

 /كلم /شعرهُي /رّمش /ومهأرم» ةداقو لايقأ نم امهو  «ةدير يذ عبر /دشاح
 ةيبرح ةلمح يف امهرفظو امهتمالسل هقملإ هلإلا نادمحي امهنإ «نادير يذو /أبس
 نكي /(نشوأ) مشرأو /نابا يذو /تيرق يذو /مايو /نلفس /رئاشع ىلع»

 /(اولتق) اوجرهو /«نيروكلاب) نهنروكب /مهوكردهف /دشاح /اوبراح /(امدنع)
 مهتلمو /مهيبس /لك /اوذقهو /(ًاسراف ١؟١) مدسأ ةثامثالثو يرشع /مهنم
 /دوتع /يدع /وانست /تانضف /مكع /ىلع» ةلمحلا يف كلذكو !/(مهلام)

 /ميبسو /متجرهمب /نتأبس /نلإ /لك /نم /ووتأو /ةأود /ىلعب /مميرو
 بيبان /وضره يذ /متلمو /ممنغو

 /طلوأ رمش يبأ» نيدئاقلا مساب (ماج 50/8 مقر) دنسملا شقنلا يف ءاجو

 امهنأ «عفيأ /نبعش /لاوقأ /منذ يذو /(نفح) منفح يذ ونب /سوشأ افرو

 /متأبس /لكب» تالمحلاو تاوزغلا لك يف امهتمالسل هقملإ هلإلا نادمحي

 /يئدع ] : .نادير:ئذو ابس قلم /نكعرفي /رهش:/وعهارم'/ىعواش /كاببشو

 /متحرش /عترل /شعرهُي /رّمش /ومهأرم /وههقوو /ندد /نلوخ /ضرأ

 /نكلم /تبرح /دعب /ندد /نلوخ /رشع /نمأجلو /ندعص /نرجمي

 /هقملإ /ومهرمخو /افد /رسب /نحنس /رشع /ىلعب /وأبضف /وهندعبو
 ."”«مسيع يذ /ممنغو /متلمو /ميبسو /تذيخأو /متجرهمو /مدمح

 تئوان قطانمو رئاشع دض تالمحب ةداقلا كئلوأ مايق ناشقنلا ركذ دقل

 نيدئاقلا شعرُي رمش فلك دقل .ةعاطلل تنعذأو اهحايتجا متف شعرُي رّمش كلملا

 .يلاهك ١7 مقر شقنلا - نميلا خيرات يف )١(

 .598 - ماج تربلأ - سيقلب مرحم نم ةيدنسم شوقن (؟)
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 ةنيدم يف ةطبارملاب (منذ يذ سوشأ افرو نفح يذ طلوأ رمش يبأ) نيليقلا

 دقو ةدعص ةئيدم نوكت دق يتلا  «ندعص /نرجهب /متحرش /عترل» . ندعص

 ةعاضق نالوخ رئاشع اومجلف  (دعاص) وأ (نادعص) اهمسا ىرخأ ةنيدم نوكت
 يف ينادمهلا ركذ دقو .(افد /رس) افد يداو ركذ شقنلا يف ءاجو .نددلاو

 أفدو ..» :شماهلا يف عوكألا يلع نب دمحم خرؤملا يضاقلا لاقو (افد) ةفصلا

 ©0172. . ةماهت نم ةئطوم نكامأ امهو «ناويق دجن لاقيو «طبضلاب ةفورعم ناويقو
 . ةيماهتلا ريسع قطانمب نميلا ةماهت يلاعأ دوصقملاو

 (دشاح لايقأ /ناراس نب نميأ ديزو ناشيف يذ عوشأ ةعفش) شقن يف ءاجو -

 يذو /ةّيرق يذو /ماي . .) نم رئاشع ىلع دشاح ناسرف نم ةلمح ةدايقب امهمايق
 ناك يذلا نارجن فالخمب مايو .(نهنروك) نيروكلا يف مهتميزهو « /مشرأو /نابأ

 ىلإ دتمت تناكو رساودلا يداوب ةّيرق ةقطنم يهف (ةّيرق يذ) امأ .ريسع ىلإ دتمي
 ىسحب برشتف نارجن دصق ةماميلا نم تهجوت نإ ..1 : :ينادمهلا لاق .ةماميلا
 ةتوحنم ةسينكو ةيداع رابآ هبناج ىلإ (ةّيرق) ىمسُي ايداع ءام تبرش تنمايت نإف بابك

 ناَميلَس نإ لاقي رق اهبفو > :سودس ب ةيرقا :ق يومحلا لاقو ٠ لا ىف
 :نانابأ . .) ةفصلا يف ينادمهلا ركذ دقق (نابأ 0 انا مالسلا هيلع

 ةارسلا نكست تناكو (شارأ) يهف (مشرأ) امأو ' 1 530000
 لاق .ةماميلاب (روك) ل نيروكلا امآو ءريسغع ىف
 1 فراعلا نس ةيعلا نيمي نع روك) ةفصلا يف ينادمهلا

 .ةحدنت يداو وه نحدتو .(مكع /يلعب /نحدت) ىلإ ةلمح شقنلا ركذو

 0 ل ل ا سل
 زكذو + :يقاطلا تاي ىلإ نيسع نلاعاب فينو. "ةشيب ىف ةعيرنت: بصور
 006 نييداو مسا دوتعو . .(ةاود /يلع /ميرو /دوتع /ىلإ) ةوزغ : شّقنلا

 ركذيو» :ينايرألا رهطم لاق .(مير) كلذكو ماشلا فنكب رخآلاو ريسع ةماهت
 عجارملا نم يدل اميف ركذ هل سيلو «بيرغ مسا وهو (ةاود) ةليبق شقنلا

 (8- ىه ةيدنسملا شوقنلا ىف ةاود نأ ثحبلا نم انل نيبت دقو . "!«ةيبرعلا
 رداصملا يف (اياد) مساو 0 يف (ةاود) مساف ةينانويلا رداصملا يف 24184)
 .ةاروتلا يف (ادوهي) وه ةينانويلا

 .1580و 445١و 857١و 9١١/ص  ينادمهلا نسحلا  برعلا ةريزج ةفص ()

 ."ج 714١ ص  يومحلا  نادليلا مجعم ()
 .7 "7ص - ىنايرألا رهطم  تاقيلعتو ةيدنسم شوقن ()
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 ةقطنمو .(ندد) ةقطنم مسأ (سوشأ أفرو طلوأ رمش يبأ) شقن يف ءاجو -

 عيمج يف فورعم ىرقلا يداوو (زاجحلا يلاعأب ىرقلا يداو /نددلا) يه ندد

 دجوي هنأ ىلع داوج ركذو «ىرقلا يداو نددلا نأو (نددلا» مساب تاساردلا

 دقو «ىرقلا يداوب نددلا بئارخ يف دنسملاب ةيوتكملا ةراجحلا نم ريبك ددع)

 - ىرقلا يداو ناكو . ''”«ءانبلا راجحأ نم ًاراجحأ  ًايلاح  ناكسلا اهذختا
 . ماشلا موخت ىلإ دتمي  نددلا

 رمش ةيكولمو ءاول تحت ةريزجلا لامش ءاوضنا مدقت ام لمجم نم نيبتيو
 «ماشلا فنكب  ناميلس ةلود ةثيرو  ادوهي ةكلمم ًادصاق هشيجب راس نيح شعرُي

 : نطق نب ينابلا لاق ثيح

 ندهبو شيت نيبدويلا كرت اشي ةفاهت نم ماشللداق

 ًايناث

 :ةدلدئارسإلا ادوهي ةكلمم ىلع ءاضقلاو ..نيطسلف حتف

 ضرأ يف ةيليئارسإلا ادوهي ةكلمم ولع ىدم نع ةاروتلا صن ركذ فلس دقل
 برح لاجر هل ناكو . .ًادج مظعتي طافاشوهي» اهكلم ناك هنأو ماشلاب نيطسلف
 بسح هشويج ددع ناكو . .ادوهي ندم عيمج يف ًأشيجو . .ميلشروأ يف ةربابج

 هنادع ءأفلأ نونامثو اتئم هعمو ناثانوهي :فالآلا ءاسؤرو اذوهي نم مهئابآ تويب

 نيحلستملا نم هعمو عاداي ء«فلأ اتئم هعمو وسيع «لجر فلأ ةئامثالث هعمو

 - (.برحلل نودرجتم أفلأ نونامثو ةئام هعمو دابزهي «فلأ اتئم سارتألاو ىسقلاب

 :هصن يلي ام ةاروتلا يف ءاج مث  ماروهي كلملا مكحلا ىلوتو طافاشوهي تام مث

 بناجب نيذلا برعلاو نيينيطسلفلا حور ماروهي ىلع برلا جاهأو ..»

 تيب يف ةدوجوملا لاومآلا لك اوبسو ءاهوحتتفاو ادوهي ىلإ اودعصف نييشوكلا
 ١ ''لًاضيأ هئاسنو هينب عم كلملا

 :هصن يلي ام ثوليغرم باتك نع يلع داوج .د ركذو

 ناكس نويبونجلا برعلا نييشوكلا بئناجب نيذلا برعلاب دوصقملا)

 ؟نميلا 0 2 ق 875 ةنس) ناك كلذ نمز نأَف "ل

 )١( ىلع داوج  مالسإلا لبق برعلا خيرات يف لصفملا 155/١.

 )( التوراة  حاحصإلا يناثلا مايألا رفس 7١.
  00.اج 54ص - ىلع داوج - مالسإلا لبق برعلا خيرات يف لصفملا
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 مكحلا شعرهُي رّمش هيف ىلوت يذلا يئبس 787 ماعلا نأ نييبت فلس دقو

 يذلا ماعلا سفن وهو .م.ق 474 ماع قفاوي ماشلا وحن نميلا نم هشيجب قلطناو
 ادوهي ىلإ اودعص نييشوكلا بناجب نيذلا برعلا ..» نأ ةاروتلا هيف تركذ

 ناكس نويبونجلا برعلا . .» يلع داوجو ثوليغرم ركذ امك مهو «. .اهوحتتفاو

 ءاضقلاو ادوهي حتفف . شعرُي رمش لئابقو شيج مهنأ كلذ نم نيبتيو .«نميلا
 نيحتافلا برعلا شيج نأ ىلع لدي فالآلا تائم ناك يذلا ريبكلا اهشيج ىلع
 نيعست ءاهز شعري رّمش شيج ناك دقلو «مظعأ ةلود نم ًاينآ ناكو ىوقأ ناك

 غباوسلا عوردلا يف ناكو «لئابقلاو ةاشملا نم فالألا تائمو ناسرفلا نم أفلأ

 .ادوهي ةكلممل عيرسلا حتفلا رسفي ام ةنسألا تاذ ةيشِعِرُيلا حامرلاو ةضافملا

 :امه نيدنسم نيشقن يف ادوهي حتفو ةبراحم ركذ ءاج دقو

 كلم شعرهُي رمش /يوتقم /نابحنو ددرز يذ برك يبأ» دئاقلا شقن -أ
 هلإلل دمحلا هيف ركذي ؛نادير يذو أبس كلم معنهُي رساي نب /نادير يذو أبس
 :هصن يلي ام لوقيو هلامآ ققح هنأل هقملإ

 يذو /أبس كلم /شعرهُي /رّمش /ومهأرم /نعوشو /وأبس /نكبا»

 /ةأودو /مترهس /بعشأ /يلعب /مترهس /يدع /ءابضو /وأبس نكب /نادير

 يذ /نرسب /شعرهُي /رّمش /ومهأرم /ومهبراح /نكب /ترحو /مرحصو
 /ومهلمح /يدع /تماش /فنكب /نهنتوكع /يلعب /ومهبكوهو /دمض
 ."”6/نرحب /طسوب /ومهجرهو /ومهدعب /وودعو /نرحب

 نادير يذو أبس كلم شعرهُي رّمش مهرمآ اوعياشو اوزغ امدنع) : يأ

 رّمش مهبراح امدنع تارحلاو ءارحصلاو ةأودو مترهس بوعش ءابضو ازغ امدنع

 فنكي) ماشلاب (اكع) ةوكع يلاعأ ىلإ مهرحدو مهّبكأف دمض يداو يف شعرهُي
 (ومهدعب /اوودع) مهبقعتف (نرحب /ومهلمح) رحبلا ىلإ اوبره ىتح (تماش

 .(نرحب /طسوب /ومهجره) رحبلا طسوب مهلتقو
 ءاج «. .ناراسو ناشيف يذ نميأ ديزو عوشأ تتعفش) نيدئاقلا دنسم - ب

 :هصن يلي ام هّلإلا اهيف اودمح يتلا تاوزغلا نم هيف

 /نلآ /لك /نم /اوتأو /ةأود /يلعب /مميرو /دوتع /يدع /وأبس /تأبسوال

 اني /وضره يذ /متلمو /ممنغو /ميبسو /مللحاو / متجر همب / نتأبس

 . شتا . يآ. يس 4٠1 مقر دنسملا شقنلا(١)

 .يلاهك ١7 مقر شقنلا - تاقيلعتو ةيدنسم شوقن (0)
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 تاوزغلا لك نم اوداعو .ةأود بعش ىلع ميرو دوتع ىلإ ةوزغلا يفو) : يأ

 . (مهبابلأ) مهبولق تضرأ يتلا لاومألاو مئانغلاو يبسلاو ءادعألا لتقو رفظلاب

 تناك برحلا نأ برك ىبأ شقن ركذو (ةاود) ةبراحم ناشقنلا ركذ دقل

 وه ادوهي مساف .(ادوهي) يه ةاود نأ ىلع كلذ لديو (تفابش كنكي) ماشلاب

 6- اهمسا ةينانويلا رداصملا ىف ادوهي نأ ىلع داوج ركذ دقو ىتاروتلا ظفللا
 مهنومسي اوناك برعلا نإ لوقأو .(ادوهي) ينعي (اياد) مسالا كلذف 28154)
 يف (ادوهي) مسا لباقي نيدنسملا نيشقنلا يف (ةاود) مساف نامزلا كلذ يف (ةاود)
 ركذ دقو .(ميرو /دوتع) يف (ةاود) ةبراحم ركذ شقنلا نأ كلذ دكؤيو .ةاروتلا

 : يلع داوج لاق .ادب يداو نم برقلاب (8813314174) ميرأ ةقطنم سوميلتب

 .هليإ ىتح ادوهي بونجو ةبرع يداو قرشو تيملا رحبلا قرش لمشي ادب يداو)
 يهو رحبلا نع ًاريثك دعبت ال اهنإ لاقو سوميلتب اهركذ يتلا (مر) ةقطنمب لصتيو
 امه ميرو دوتع نأ كلذ نفسك ا نا مساب مويلا ىتح فرعُت يتلا

 .نيطسلفب ادوهي تناك ثيح مرو ادب يداو

 فنكب ةوكع ىلعأب) ماشلاب اكع نم برقلاب ةريخألا ةكرعملا تعقو دقو
 يدع) رحبلا ىلإ اوبره نأ ىلإ مهعم نيذلاو (ةاود بعشأ) ةميزه متف (تماش

 /ومهدعب /اوودع) رحبلا طسوب مهلتقو شعرهُي رمش مهبقعتف (نرحب ومهلمح
 . ضيبألا رحبلا يأ «ماشلا رحب وه رحبلاو .«نرحب /طسوب /مهجرهو

 : نيطسلفل شعرُي رّمش حتف ىلع تبترت يتلا جئاتنلا
 نواعتبو شعرُي رمش ةماعزب يئبسلا يناميلا يبرعلا حتفلا كلذل ناك دقو

 ًايناكسو ًايسايس ةماه راثآو جئاتن .م.ق 8775 ةنس لخادلا يف نيينيطسلفلا
 : يلاتلا يف لثمتت ءأيراجتو

 شيج تاذ ةدبتسم ةيوق ةكلممك  ناميلس ةلود ةثيرو  ادوهي ةكلمم لاوز ١-

 نيينيطسلفلا حور ماروهي ىلع برلا جاهأ» :ةاروتلا يف ءاج امك ثيح ؛رارج

 لك اوبسو ءاهوحتتفاو ادوهي ىلإ اودعصف نييشوكلا بناجب نيذلا برعلاو

 عيمج نإف كلذكو . «ًاضيأ هئاسنو هينب عم كلملا تيب يف ةدوجوملا لاومألا

 ةريغص ةليود كلذ دعب (ادوهي) تحبصأ دقو .«ةازغلا مهلتق» ادوهي شيج ةداق

 .روشآ كولمل ةراتو أبس كولمل ةرات جارخلا اهكولم يدؤي ةملاسم ةليلذ

 يأ  .م.ق عساتلا نرقلا يف يئبس مكاحل متخ ىلع نيطسلف يف روثعلا مت  ؟

 .اج 55١ص - ىلع داوج - مالسإلا لبق برعلا خيرات يف لصفملا )١(
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 نم يئبس متخا  تياربلا روسيفوربلا ركذي امك وهو  حتفلا كلذ دعب
 امازح قطنمتيو ةيبرع اسبالم يدتري لجرل مسر هلخاد يف ةميركلا راجحألا

 دجويو :تاةود سقت همسأ يه دنسملاب ةباتك مسرلا لوحو ءًأضيرع

 نأل يناطيربلا فحتملاب متخ مدقأ وهو .ندنلب يناطيربلا فحتملا يف متخلا
 دلك عساتلا نرقلا ىلإ دوعي هنمز

 ضيبألا رحبلاو ةيروس ىلإ ةيراجتلا قرطلاو تانطوتسملا نيمأتو رشن مت

 ىف تناك ءارتبلل ةرواجملا ناعم نأ» ىسيسرت ناندع .د ركذيو طسوتملا

 , 0(.م.ق 54٠١ ماع ىلإ أبس ةزوح

 ًاثلاث

 روشآو ةيقينيفو ةيروسل شعرُي رمش حتف
 (نترهوس) ةميزهو ةبراحم ماشلل شعري رمش تاحوتف شوقن تلجس دقو

 ةيقينيفو ةيروس ىلع ترطيس دق تناك روشآ نأل (نييروشآلا) وأ (روشآ) يهو
 حعتفا املف .(.م.ق 874 - 808 ةنس روشآ كلم ثلاثلا رصانملش) دهع يف
 ينانبللا لحاسلا ةقطنم) ةيقينيف ىلإ اهنم مدقت اكع ةقطنمو نيطسلف شعري رمش

 :كلذ تلجس ىتلا شوقنلا نمو .روشآو ةيروس ىلإو (يروسلا

 /منذأ يذو نفح يذ ينب /سوشأ افرو /طلوأ رّمش يبأ) دئاقلا شقن -أ
 امهرفظو امهتمالسل هقملإ هلإلل دمحلا شقنلا يف ناركذيو «عفيأ /نبعش /لايقأ

 (. .نادير يذو أبس كلم شعرهُي رّمش) مهرمآ اهيف اوعياش يتلا تاوزغلا لكب
 : هصن يلي أم اهنمو

 /شعرهُي /رْمش /ومهأرم /هقو /لوقأ /معب /ءابضو /وأبس /نكبو»
 /ودمحو /تماشب /دوتع /نرسب /لإ دشن /رشع /وبراحو /نترهس /ًأبسل

 ونب /ًافرو /رّمش بأ /وهيدبع /رمخ يذب /موأ لعب نوهث هقملإ /ماقمو / ليخ

 ."”(/مسيع يذ /ممنغو /ميبسو /متذيخأو /مللحأ /منذو /منفح
 شعرهُي رمش مهرمآ مههجو نيرخآ لايقأ عم اوقلطناو اوزغ امدنعو» : يأ

 )١( نيقرشتسملا ثاحبأ تاراتخم) باتك نع - روغلا هللا دبع  نميلا يه هذه الأمريكان 
 (تيارنلأ .

 .5 ٠ص - يسيسرت ناندع .د  برعلا ةراضحو نميلا (؟)

 . 7.588 - ماج تربلأ - سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن (*)
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 ل ا ل كا ل دال 5010 اوك ع اا يلو او تتلف "او و سال ا يع

 اودمح دقلو .ماشلاب دوتع يداوب لإ دشن (موق) ريشع اوبراحو نترهس ةبراحمل

 يذ ينب افرو رّمش يبأ هيدبع هب رمغ امل ماوأ لعب ناوهث هقملإ هّلإلا ةردقو ةوق

 يف (سيع يذ) ةديجلا مناغملاو ايابسلاو ىرسألا نمو مئانغلا نم منذأ يذو نفح

 .«ةوزغلا كلت

 ىدحإ يف مهتميزه متو «ماشلاب اوناك (نترهس) نأ شقنلا نم نيبتيو

 كلذ يف ماشلاب اوناك نيذلاو «ماشلاب دوتع يداو يف (ليدشن) موق دض كراعملا

 .نويروشألا مه .م.ق عساتلا نرقلاب نمزلا

 ةبسانمب هقملإ هلإلل دمحلا ركذيو :(«ددرز يذ برك ب دئاقلا شقن ب

 أبس كلم شعرهُي رّمش) هرمآ اهيف عياش يتلا تاوزغلا لك يف رفظلاو ةمالسلا
 :هصن يلي ام اهنمو (نادير يذو

 /ةاودو /مترهس /بعشأ /يلعب /نترهس /يدع /ابضو /وأبس /نكب»

 /دمض يذ /نرسب /شعرهُي رمش /ومهأر م /ومهبرح /نكب /ترحو / مرحصو

 /درحب /ومهلمح /يدع /تماش /فنكب /نيهتتوكع /يلعب /ومهبكوهو

 7 /نرحب /طسوب /ومهجرهو /ومهدعب /اوودعو

 مرحصو ةاودو ةرهس بوعش اوبراحو /نترهس ىلإ اوزغ امدنعو» : يأ

 ةوكع ىلإ مهورحدو مهوبكاو دمض  لهسوأ  يداوب (رارحلا) ترحو (ءارحصلا)
 .«رحبلا طسوب مهلتقو مهب قحل هنكلو رحبلا اوبكر ىتح ماشلا فنكب (اكع)

 نالوخو حاورص بعش لايقأ . .نائيهو بايح نب ربحأ َيفو» دئاقلا شقن -ج

 : هصن يلي ام اهنمو «تاوزغلا لك يف هرفظو هتمالسل هقملإ هلإلا دمحيو «ملضخ

 أبس كلم /شعرهُي /رّمش /ومهأرم /نعوشو /أبس /تأبسب /مدمحو»
 /نبعش /يلع /وهجتسمب /وربتسو /مدمض يذ /نرس /يدع /نادير يذو

 /نشيج /مادقب /معرف يذو /نعضب /مدسأ /ةسمخ /وهب /جرهو /ترح

 /فدن /وهسرفو /وهيلجرو /وهيذخف /متيضام /منخز /سمخ /وهب /نخزو

 لعب نوهث هقملإ /وهعتمو /هسرف /نتوميو /وهلجر /ننعدختك /رذحو /نخزو

 ::/ومهوضره يذ /منتغو /ميبسو ./متجرهمب /وهبحشو /اه /اوتأو /موأ

 /نادير يذو أبس كلم /شعرهُي رّمش /ومهأرم /نعوشو /وأبس /مدمحو

 أبس كلم /شعرهُي /رّمش /ومههقوف /هنمو /نهنتيرق /يدع /براح /نرس
 /ومهبعش /نم /برق /يذ /مدسأ /ةئمو /يعبسو /توه /نادير يذو

 )١( مقر شقنلا . شتا. يآ. يس 1٠7.
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 / مكع /بعشأ /نعزوتو /مدقتل /مسرفا /تس /ومهمعبو /نالوخو /حاورص
 /مترهس يذو /مكع /رشعو /بعشأ /لك /نمدقتو /وعزوتو /مترهس يذو
 /تطقم /يدع /مقرش /فش /نم /ومهعمب /اوجرهتو /نزج زجر يذ /ةبقعب
 /ومهتخسهو /نحبص يذ /نبكوك /قرش /يدع /مليل /ليلو /مسمش
 /ىنثو /معضب /مدسأ /نشيج /مادقب /معرف يذ /ومهنم /نجرهو /نأبجهو
 /ةئامو /مرشع /نزج زجر يذ /نتبقعب /وجره /تجرهم /نوكو /مذخأ
 يدنا هنا نسا

 : ةثيدحلا ةيبرعلاب ماهلا شقنلا كلذل ىوتحملاو ىنعملاو
 شعرهُي رّمش هرمآل ًاعياشم اهازغ ىتلا ةوزغلا يف  هقملإ هلإلل  ًادمحو)

 علارج ناعش راع هم (ويكقتو دمعت هع داو ىلإ ةاديرز قذر اهمدقلم
 /مادقب) شيجلا ةمدقم يف وهو ةزرابم مهناسرف نم ةسمخ (ربحأ يي ٌىفو) لتقو

 /رهيدخف) هيلجرو هذخن يف تايضام تانعط سيكي وه بيصأو (نشتج
 ّيفو) يشخ دقلو . ةنعطب (فدن 1م رك فدان ةندرق ييصأ فلزكرت ا( ويلسور

 هبعشو وه داعو هذقنأ هقملإ هلإلا نكلو .هسرف تومي نأو هلجر ىلع (ربحأ

 .اومهتضرأ يتلا مئانغلاو يبسلاو رصنلاب
 كلم شعرهُي رّمش هرمآ اهيف عياش يتلا ةوزغلا يف - هقملإ هلإلل - ًادمحو

 ههجو اهنمو (نهتنيرق) ىتح (برح /نرس) براح يداو ىلإ نادير يذو أبس
 حاورص هتليبق ناسرف نم ةئامعبسو وه نادير يذو أبس كلم شعرهُي رّمش هرمآ
 يذو (مكع) اكع بعشأ ةلزانمل ناسرفلا نم - نيتس وأ  ةتس مهعمو نالوخو

 (نزَج زجر يذ ةبقعب) نيزج نم برقلاب يتلا ةبقعلا يف اوعمجت نيذلا نترهس
 يدع مقرش فش نم) سمشلا بورغ ىلإ حابصلا 7

 قرش يدع مليل ليلو) حابصلا بكوك قرشأ ىتح ليللا لوطو (مسمش
 مهنم ذخأو نيشيجلا مادقب ةزرابم ًاسراف مهنم لتقو مهمزهف (نحبص 0

 نيرشعو ةئم (نيزج زجرب يتلا ةبقعلا) يف  ودعلا  ىلتق غلبو «ىرسأ نينثا
 لبإلا نم ًاريثكو بئاكرلا.نم "13 اومتغو.«ةلامعبرأ اويسو 55 اورسأو) اليثق
 . (مئانغلاو ناضلاو رقبلاو

 يه ماشلاب اهيف كراعملا عوقو شقنلا ركذ يتلا قطانملاو
 رارج) ظفلب يلع داوج .د اهركذ دقو . ماشلا تارح يهو (تارح)

 . سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن ماج 5459 مقر شقنلا (0)
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 .7"2«ئرصُيو اهنم افصلا يف اميس الو ناروح يف عقتو ماشلا رارح) لاقو (ماشلا

 نم برقلاب براح يداو وهو (براح رس - برح نرس) براح يداو
 :الئاق لصفُملا يف يلع داوج هركذ دقو .ماشلاب (ةيقينيف) ةقطنمب نانبل يف اديص
 ةبوسنملا نكامألا نمو ..» :لاقو .«اديص نم برقلاب ريبك داو براح يداو»

 ىلإ بسنُي يلهاج رعش يف همسا درو دقو .براح عضوم ماشلاب ةنساسغلا ىلإ
 :لوقي ثيح ةغبانلا

 1 براش دنع كلا يصب تبقز>» كلش ةجقا ونرش لاه نعل
 تناك دقف (نهتنيرق ىلإ براح يداو) شقنلا لوق يف (نهتنيرق) امأ -

 يف يلع داوج لاق .ةيروس يف (تاجللاو نالوجلاو ناروح) زكرم (نهتنيرق)

 نونيرق يهو ميانرق ةنيدمو ..نالوجلا :ناشاب ندم رهشأ نمو» :لصفُملا

 اهناكم يف نوثحابلا فلتخا دقو . .(08871214177 ننيرق وأ (04831107

 (تاونق) اهنأ ىلإ نورخآ بهذو (نامنصلا) اهنأ ىلإ مهضعب بهذف . .ًايلاح

 ."'"«ةرتشع لت اهنأ ىلإ نورخآ بهذو
 ماشلا يف (نيزج) نم برقلاب ةبقع يهف «نِزَج /زجر يذ /ةبقع» امأ

 . مويلا ىتح (نيزج) اهمسا لازي امو «نانبلب نيزجو (تماش فنكب)

 قطانم ىلإ اكع نم اوضم هشيجو هتداقو (شعرهُي رّمش) نأ كلذ نم نيبتيو

 نم برقلاب براح يداو يف مهعم نمو (نترهس) لا اومزهف «ةيروسو ةيقينيق
 نهتنيرق) ةقطنمب ةيروس يف مث  نانبل /ةيقينيف ةقطنمب - نيزج يفو اديص
 تارح) ةقطنمبو (تاجللاو نالوجلاو ناروح) ةبصق تناك يتلا (28 23214307

 حتف شعرهُي رمشل مت كلذبو «ةيروس يف (ىرصُبو افصلاو ناروح) يف (ماشلا

 . يروشألا ذوفنلاو مكحلا اهنم ىهتناو ءاهعيمج ةيروسو ةيقنيق ةقطنم

 نم برقلاب  روشآ ةنيدم ىلإ ًابونج ةيروس نم شعرهُي رمش مدقت مث
 عقت نييروشألا ةمصاع روشآ ةنيدم تناكو  ةيتارفلا ةريزجلا ةقطنم يف لصوملا

 ٌىفو) دئاقلا شقن ىف ءاج دقو ءايلاح قارعلا لامش ىف ةيتارفلا ةريزجلا ةقطنمب

 هتاوزغ يف (نادير يدر ايس الم نيعرهت ردع هرمآ عياش) هنأ «بابح نب ربحأ
 ل /معنتو /نخدضو /نويخو (/ةيل نترهس» اهيف غلب يتلا

 روشآ ةنيدم يهو  «نترهُس ةيل» وأ - (نترهس ةنيدم) يه (ةيل نترهس) و

 ."ج ”١صو اج 4794 ص - يلع داوج  مالسإلا لبق برعلا خيرات يف لصفملا )١(

 . سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن ماج 159 مقر شقنلا ()
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 تاسارد ركذت يذلا (ثلاثلا رصنملش) ربجتملا كلملا ةمصاعو رقم تناك يتلا
 ةكلمم تفعضو ٠( م.ق م8575  م469) ةرتفلا يف مكح هنأ نيدفارلا دالبو روش

 مث .اهريغو ةيقينيقو ةيروس نم اهذوفنو اهمكح لاز ثيح هدهع رخاوأ يف روشآ
 نينامث تماد شامكناو فعض ةرتف نوت تلخد» هنأو (ةيلخاد ةروثب) هدهع ىهتنا

 راصتنالاو حتفلا ببسب ناك امنإو ببس نودب نكي مل كلذ نأ عقاولاو ؟١”«ةنس

 . شعري رْمش ةماعزب يئبسلا

 ًاعبار

 نادلبل شعري رّمش حتف
 تاعبنو معنمتو ناخدضو ةنيوخ

 مهتمالسل هقملإ هّلإلل دمحلا (بابح نب ربحأ يفوأ) دئاقلا شقن ركذ دقو
 : مهتاراصتناو

 يذو أبس كلم /شعرهُي /رّمش /ومهأرم /نعوشو /وأبس /نتأبس /لكبلا
 شقنلا] .«تعبنو /معنتو /نخدضو /نويخو /ةيل /نترهس /يدع /نادير

 .[ماج

 أبس كلم شعرهُي رّمش مهرمآ اوعياشو اهوزغ يتلا تاوزغلا لكب» : يأ
 .«تاعبنو /معنتو /نخدضو /نويخو /نترهس ىلإ تغلب يتلاو نادير يذو
 : يه نادلبلا كلتو

 دقو .(ن و ي خ) فورحو ظفلب شقنلا يف اهركذ ءاج :ةنيوخ دالب ١

 يف لوضانألا تاهج يف تناكو 650 ةنيوخ دالب) ظفلب ةيروشألا شوقنلا اهتركذ
 .ًايلاغ ىرغصلا ةيسآ

 مسا وهو )ن خد ض) ظفلب شقنلا يف اهركذ ءاج :نخدض دالب  ؟
 نوخرؤملا ركذ يتلا زاقوقلاو ةينيمرأ تاهج يف تناكو ءهلامعتسا ىشالت ميدق
 .اهحتتنا شعرُي رمش نأ لئاوألا برعلا

 (عنمت) مساب ةيروشألا شوقنلا يف اهركذ ءاج : : (ةانمت) معنمت هدالب
 . (ايلاح زاقوقلاو ايكرت) ىطسولا ةيسآ تاهج يف تناكو ””(ةانمت) ةيزيلجنإلابو

 .رقاب هط .د  نيدفارلا ةراضح خيرات يف زجوملا )١(

 095٠١ ص ةانمتو اج 1٠١١ ص ةنيوخ - يلع داوج - مالسإلا لبق برعلا خيرات يف لصفملا (؟)

 .١اج 555 ص تيبائنو ١ج
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 يهو .(تعبن) فورحب شقنلا يف اهركذ ءاج :(تيبان) تاعبن هالب  ؛
 ضرأ» اهنأبو (481478[5 تيبان دالب) مساب ةيروشألا شوقنلا يف ةروكذم
 ةيسآ يف ةينيمرأ نم يقرشلا لامشلا تاهج يف تناكو .27ضرأ دعبأ /ةديعب

 . ابلاغ ىطسولا

 روشآو ماشلا يلي اميف (ضرأ دعبأ) ىلإ شعرُي رمش حوتف تغلب كلذبو

 - ةيئبسلا ةيراجتلا تانطوتسملا رشنو سيسأت متو «يقرشلا لامشلاو قرشلا نم

 رحبلا ىلإو ىطسولا ةيسآ ىلإ ةعساو ءاجرأ يف ةيقينيفلا  ةيئبسلاو ةيمارألا
 ةيراجتلا قرطلا نيمأتو «يقرشلا لامشلا يف ضرأ دعبأ ىلإو طسوتملا ضيبألا

 نيوكت ةطخ نم ةيناثلا ةلحرملا كلت ذيفنت ىهتناو .اهيلع ةرطيسلاو ةيرحبلاو ةيربلا
 ةنيدم ىلإ ةداقلاو لايقألا رابكو شعرُي رّمش داعو .أبس ةماعزب ريبك يراجت ملاع

 .أاسس ةمصاع برأم

 (هبورح ءافيإ) ةبسانمب (نادير يذو أبس كلم شعرهُي رّمش) دئسم

 : يقرشلا لامشلا نادلبو ماشلا حوتف نم شعرُي رمش ةدوع دعب ام ملاعمو دناسم

 رايكو نلكعرت رعب داع (.م.ق م85؟) يئبسلا ميوقتلل ا ماع يلاوح يف

 برأم ةنيدم ىلإ يقرشلا لامشلا نادلبو ماشلا حوتف نم ةداقلاو لايقألاو ءاوذألا

 )١( ص ةنيوخ يلع داوج  مالسإلا لبق برعلا خيرات يف لصفملا  6٠١١ص ةائمتو اج 95١ه

 ج 1١ش .اج ه5 5 ص تيبانو
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 يراجت ملاع نيوكت ةطخ نم ةيناثلا ةلحرملا كلت ذيفنت لامتكا دعب أبس ةمصاع

 ءاجرأ ةيقب لمشتو تاونس سمخ دعب اهذيفنت أدبي ةثلاث ةلحرم ةطخلل ناكو «ريبك
 نم ناكو .يتأيس امك (نيصلاب تبتلا دالبو دنهلاو دفصو سراف» ىلإ قرشملا
 :نيتلحرملا نيب ام دنئاسمو ملاعم

 ذعسملا شقنلا وهو :تاحوعقلا نم ةدوعلا ةبساتمب شعري رمش دنسم :الوأ
 :أبس ةمصاع برأم يف سيقلب مرحم نم هتروص فلاسلا

 : وه ةعيدحلا ةيبرعلا فوزخلاب دتسملا نكقتلا اذه قوطتمو

 /كلم /معنهُي /رساي /نب /نادير يذو /ابش“ /ةللخ / نشعر :/ردمشا
 يذ /نملص /نذ /موأ / لعب /نوهث /هقملإ /وهارم /ىنقه /نادير يذو /انف

 /أابس /ومهسامخأو /ومهكلمل /نمعنتو /متمعن /تذلو /وهبرح /يفول /نبهذ
 .؛موأ /لعب /هقملاب /ومهأتشو /ومهرض /لك /نعرضو /عضولو /رّيْمِحو

 : ةثيدحلا ةيبرعلاب شقنلا اذه ىوتحمو ىنعمو

 ةئيدمب ماوأ .بر هقملإ هلإلا تكا «نادير يذو أبس كلم شعرهُي رّمش)

 - ةيفاعلاب هبورح نم ةدوعلا وأ - هبورح هئافيإل ًادمح بهذلا ملصلا اذه برأم

 شويجو كالمأ)  ريمحو بس سامخأو كالمأل معنتلاو ةمعنلا هلإلا حنمي يكلو
 .(مهل ءىناشو رابغ لك هلإلا مطحيو عضي نأ لجأ نمو - (رّيْمِجو أبس

 /أبس /ومهسمخاو /ومهكلمل /نمعنتو / تيعلا شقنلا ىف ءاج دقو

 ةعبسلا يف ال نيسيمخلا نيب» : يئاطلا مامت وبأ لاق شويجلا نياوشالاو .ارّيمجو
 كالمألا مهو (رّيْمِجو امه كالئإ 2 مهكالمأل» انينإف (وهيكلمل) امآو»:(سيشكلا

 :يريمحلا ناوشن لاق . ةينامثلا ءاوذألا

 حامج دعب رهدلا ٍفرَّصل اولذ مهُكلُمو كولملا ٌةنماثملا نيأ

 حاورص وذو ند َج وذو رحخس  وذمث ليلخ وذو نابأغتوذ

 حام ٍنالكْفئاذاحمدقلو ٍرَقْزَحَح وذوأ لبق راق مم وذوأ
 حالصإلاو داسفإلايوذاوناك نيس نيف ئوذلا ةنماتملا كلت

 : ندج يذ نب ةمقلع لاق مهيفو

 لاوقأ ريخ اوناكوًاكولمهاوتناك ةينامث كالمأ رّيمجل تناك
 ل يما ا تف انيلك موق تاتويب اوتاكأ +:

 أبس نب رّيْمِح ينب نم «ةينامث تايبأ مهدالوأو ةينامثلا كالمألا ءالؤهو
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 نإ.« ةينامسعلا ءالؤه هميقي ىح قلمي قمل كلقلا حلضياال ناكو.«رغضألا

 قطانم ىلع اليق ًاميعز مهنم دحاو لك ناك كلذكو ."' هولزع هلزع ىلع اوعمتجا
 تاحوتف شوقن كلذ ىلع لدت امك بورحلا يف اهدوقيو هتماعزل ةعبات لئابقو

 كالمأل معنتلاو ةمعنلا هلإلا نم شعرُي رمش لأس مهتناكم ولعلو «شعرُي رمش
 .ريمحو انس سامخلاو

 لك هجوت دقو :شعرُي رمش تاحوتفو شويج ةداق ءاوذألا دناسم :ابنان

 ماوأ دبعم ىلإ هتاحوتف يف شعرُي رْمش اوعياش نيذلا لايقألاو ءاوذألا نم داق

 عم ةيبهذ امالصأ اومدقو (سيقلب شرعب روهشملا) ناراب دبعم وأ (سيقلب مرحم)
 رصنلا نم هوققح امو مهتمالس ىلع هقملإ هّلإلل ًأدمح دبعملا ىلإ ةيدنسم شوقن
 :دناسملا كلتو ءاوذآلا كئلوأ نمو .تاحوتفلاو بورحلا كلت يف

 ونب /نميأ ديز /هنباو /عوشأ تثعفش) مساب (يلاهك ١7 مقر) دنسملا شقنلا ١

 يذ /نعبر /دشاح يذ /نثلث /يعمس لاوقأ /نراسو /ناشيف وذو /نادمه

 /نذ /موأ لعب نوهث هقملإ /ومهأرم /وينقه» مهنأ شقنلا ركذيو - .«تدير

 كلم /شعرهُي رْمش /ومهأرم /وضرو /ىظح /ومهرمخل /... /نملص
 تاوزغلا يف مهتيفاع ىلع هلإلل دمحلا شقنلا ركذي مث - «نادير يذو أبس

 :دنسملاب اهصن ىلاتلا ةرقفلا اهمهأو حوتفلاو

 اداوم 7طلدادطإا باك ل هأ 1ص 71ه( |ناللدلر/ |[ 10ج! رن[ |||[ د ع
 امد هاه ا
 هنن[ نهانا 17-3! ه/]/ بك 1

 :اهصنو (نميأ ديز هنباو عوشأ ةعفش) دنسم يف ةماهلا ة ةرقفلا

 /ىلعب /ميرو /دوتع /يدع /وأبس /ةأبسو /مكع /نحدت /يدع /وابس /ةأبس / نموا
 /متلمو /ممنغو /ميبسو /مملحاو /متجرهمب /نتأبس /نلآ /لك /نم /ووتأو /ةاود

 نميلا خيرات يف /ك ١٠ مقر شقنلا «ومهبابلا /وضره يذ

 نحدت ىلإ اهوزغ يتلا ةوزغلا نمو» ةثيدحلا ةيبرعلاب كلذ ىوتحمو ىنعمو
 تاوزغلا لك نم اوداعو .ةاود ىلع ميرو دوتع ىلإ اهوزغ يتلا ةوزغلاو .مكع ىلع

 )١( 5ص - يريمحلا ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا ١5.
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 - (عوشأ تثعفش) ليقلا» :نأ شقنلا ىلع قيلعت يف ينايرألا رهطم ذاتسألا لاقو

 «ًايليكب ًايدشاح ًاداحتا لثمُي ريبك ُلْيَق  (ناراس) و (ناشيف) ىلإو (نادمه) ىلإ يمتنملا
 رهاظم نمو .ًاضيأ دشاح ركذي هنكلو «ةيليكب نكامأ يه اهلثمي هنأ ركذي يتلا نكامألاف
 مه امهولجسمو (!/17 و8١1 ماج) نيرخآ نيشقن يف روكذم هنأ ليقلا اذه نأش ولع

 نود هدحو امهيف هنوركذي مهو «هشويج ةدايق نولوتي نيذلا هتداق رابك يأ (هيبوتقم) نم
 . ؟'7(هاضرو هتوظح مهحنمي نأ هلإلا ىلإ نولسوتيو «كلملا ركذ

 كالمألا ءاوذألا نم ناك يدشاحلا ينادمهلا عوشأ ةعفش نأ ىلع كلذ لديو

 .«نادير ىذو أبس كلم شعرهُي رّمش» دهع ىف «ناراسو ناشيف وذل ةينامثلا

 دنئسملا شقنلا-؟

 مساب /0.1.51.5٠1( مقر)

 ددرز يذ برك يبأ)

 يلاتلا شقنلا وهو (نابحنو

 : دنسملا فورحب هصن

 شقنلا قوطنمو

 : ةثيدحلا ةيبرعلا فورحلاب

 تينا /برتكيأ)
 /نابحنو /هدرز يذ

 /ر بمس ./ فونت

 /ابس /كلم /شعرهي
 /رساي /نب /نادير يذو

 /ابس /كلم /معنهُي
 /ىنقه /نادير يذو

 /موأ لعب نوهث هقملإ
 /نفرص يذ /نملص

 /نبهذ يذ /نهنملصو

 4١ / شتإ . يآ . يس دنسملا فورحي شقنل[ىصس

 5١ه 1 8 م ان اهو ادإمإ عاج ل. 1 18

 | 8من ؟ 4 وانت هل هاهاخأ 12315 01185

 ا 2418194 زابدإ ؟ طز ىاظ ط1 1215 م ؟

 م 346 هاي ف 61

 اك نأ 15+ 348 | ه3 و 13
 اا | 14 ا |1001| هنن أ 5113 41

 ١ م5015 8 هوذا 53115131115515 17[

 هزة همكم أل هك 13ه تكد هك + ك6

 0 11(! 9 2 ا ى 1 ب 4اجل | زبى اج 1 | 1

 13 طا هد ف ل11 م11 طا وأن دا صا 34816 9

 أه 3552 | 55ه 5 هاه تااض |6111 05 2 5

 ل اكل أمهات هله خلك هم

 اههمش |! ل60 ك9 هالمز ةوض 164337 وج
 | 0( جان | 03 م1510 | ه7 د5 دا ها ك8

 )0غ( ددرز يذ سرك نأ دئاقلا دتسم

 /بركبأ /وهدبع /برج /موأ لعب نوهث هقملإ /نعتمو /نعه /تذب /مدمح
 /رمخو /مخروأ /تنامث /ءىلمب /برأم /نرجه /طسوب /ظلح /ظلح /نم
 . /نظلح /توه /نم /وهبرج /نعتم /بركبأ /وهدبع /موأ لعب نوهث هقملإ

 .؟الا/ص  ينايرألا رهطم  تاقيلعتو ةيدئسم شوقن )١(
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 /تذب /ندمحو

 /وهدبع /هقملإ /يفوه
 /المتس /المأب /بركبأ

 /وأبس /نكب /وهمعب

 /ر مش /ومأر م /نعوشو

 /امس كمر سعت
 /رساي /نب /نادير يذو

 يذو /ًابس /كلم /معنُم
 /وأيس /نكب /نادير

 /نترهس /يدع /ًابضو

 /مترهس /بعشأ / يلعب

 /مرحصو /ةاودو

 / نسكت /كاريكمو

 /ومهأرم /(وس سراج

 /نرسب /شعرُمب /رّمش
 /ومهبكوهو /دمض يذ

 /فنكب /نهنتوكع / يلعب

 ١؟6

 ١ 02 5 0 مان | 1|( مانا نإ 3 ها قه | ري ةودو

 كه نإ د3 8/1 طر ل1 2 مجال ؟ |5532 |0359 كو

 | 1 نك |1611 خا ه1 74113

 هأه 2 ل هزمأو ودام نأ اب هال | يو 145 919 دام

 هل اين | ا( أ 1 1| نإ 2| ال نب [ض/ ابل [! | [1] لإ ه 1 1 ىو ان | ج ابل

 811 35! ل ما8131(1 ا | لطك مذ |ونأل ه هاك

 81/1331 019؟ 1و | ال ل8 د | ؟ 5 هاك

 اك كأم 15217 | امس 81 تام 7 جك1وأوالو

 0 | الث ذا ؟ 1 ن ور ازال ها 83 ال نإ 9 طاب 9 | مط

 | ان | نتإ ا هو ال1 1164 3 109 اج ندوب الو و 7

 أذمض 6143 |5559 91532 |نوإ ال ند | نق جو

 ؟اا نأ مرضا 643 | 3 هال ل ؟ | رطب ؟ |!!! 9 طا

 أ 35116146012 ره 1 114010 5 5 7 جال 4 ناب هل

 101 هال 5 "+ 848113 الع ا؟8 نأ هقاطو

2608 

 بز ددرز برك يلا دئاقلا دتسم

 /نرحب /طسوب /ومهجرهو /ومهدعب /وودعو /نرحب

 /معضب /مدسأ /تثلث /ج ره /بركبأ /وهدبع /رمخ /تذب /مدمحو

 /وهوض ره يذ /ممنغو /ميبسو /ندخأ / ينثو

 /ومنهأ /ممنغو /مجرهم /بركبأ /وهدبع /رمخ /هقملإ /أزولو

 /نكلم /ومهأر م /نعوشو /ننأبسي

 ئذز اب /كلع/ نقعزمت رمش /وسهأ رع / ونش /ى ظح /وهرمخلو

 /نادير يذو /ًابس كلم /معنهي /رساي نب /نادير

 نوهث هقملإب / مأنش /ىصشو /عضنو /متياكنو /متسأب /نم /ومهنيرخلو

 هج نوهكنا .(موأ لعب

 : ةثيدحلا ةيبرعلاب شقنلا ىوتحمو ىنعمو
 نب نادير ذو بس كلم شعرهُي رمش دئاق «نابحتو.دذرز وذ. ترك وبأ»
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 ةضف ًاملص ماوأ بر ناوهث هقملإ هلإلا ىنقأ «نادير يذو أبس كلم معنُي رساي

 يبأ ةهديع كس ب 0 ناعأ هلك ادد: ًابهذ نيملصو (نفرص يذ)

 هرمخف عةلماك رهشأ ةينامث ةدمل برأم ةنئيدم طسوب هب ضرم ضرم نم برك

 :يهرعلا كلذ نم هدسج ءافشب هقملإ

 امدنغ هتف اهلمأ يتلا لامآلا لكب ترك“ نأ هدبع ىفوأ هقملإ نأل ًادمحو
 أبس كلم معنُي رساي نب نادير يذو أبس كلم شعره رّمش مهرمآ ًاعياشم ازغ
 قوتشأ هساوعيش ةيش.ي( نئروهس) روشآ تغلب يتلا تاوزغلا لك يف نادير يذو
 ىداوب شعرهي رمش مهبراح امدنع ماشلا تارحو ءارحصو (ةاود) ادوهيو (ةرهس)
 رحبلا مهبكرأ ىتح ماشلا فنكب (نهنتوكع) اكع ىلإ مهرحدو مهبكأف دمض
 يا طسوب مهلتقو مهبقعتف

 هثببدحلاةّيبرعلا فورٌحلاب(ماج708)شقنلا صن
 / نبعش / لوقا / متذذو / مفحذ / ونب /(سوشأ/ درو ظلوا عاما

 / مد / وهتفشذ / نيهذذ / مباص / موأ لعب نوهت هقملأ / وهأرم / ينيقه / عفيأ

 7 توبردحو/ نينيرتو اهم كتلم# عريب رق ويمارس نصوح
 / شعره / رمش / وهأرم / وههقوو / نددلا / نلوخ / ضرا / ىدع / تنميو
 ديس ةددلا رى رس ردع تال وفعلا نورد عوق قرا

 7 ادند) قرصا نتي ركع لحب واديبضتا] ويفانعياو 7# نكلفلا ةيرزخ
 / مسعذ / مفغو / متلمو / عبسو / تذيخأو / مةجرهمو / مدمح / هقملا / ومهرمخو

 7 ايببلا) فريد عقارا وهارما/ ةقوب 8 لوقا هنا يطول اش نكدم

 , ليحر ىدحور ةسماقا ةوتهر قوسلار لإ فقال شعبا قيرحو / نكرهس

 / مفح / ونب / أفرو / رمش با / وهدبع / رخخذب / موأ لعب نوهت هقللا / مقمو

 نوهت هقللا / ومهرمخ / أزولو / مسعذ / مفغو / عبسو / متذيخأو / ملحأ / متو
 / وهأرم / وضرو / ىظحو / ميقمو / مذأأ / يربو / مأنه / مدلوأ / موأ لعب
 / زنا وصولا انوا ضرير كورا نايراوا املا قمر رع

 . موأ لعب نوه هقملاب / ومهوضرهيذ / ٌمدص / قربأو
 (ماج70/8) سوشأ افر دئاقلاو رمش بأ دئاقلا دنسم
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 ناسرفلا نم ةثالث لتقب برك ىبأ هدبع ىلع ّنَم هنأل - هقملإ هلإلل - ًادمحو
 :عفرأ نتلا متاشلاو فلا عه ة يما ةاتيرغلا نه نينا ةحار ةيقتسلاب نوار

 امدنع ةئينهلا مئانغلاو رصنلا برك يبأ هدبع حنمب  هقملإ هّلإلا - رمتسيلو

 يذو أبس كلم شعرهُي رّمش هرمآ اضرو ةوظحب هرمغيو «كلملا هرمآ ًاعياشم وزغي

 ءادعألا رورش مهنع رخؤيو «نادير يذو أبس كلم معنهُي رساي نب نادير
 ويت تي ويقاشلا

 . ةثيدحلا ةيبرعلا فورحلاب هصن فلاسلا وهو (ماج 55/8 مقر) دنسملا شقنلا

 : ةثيدحلا ةيبرعلاب دنسملا شقنلا اذه ىوتحمو ىنعمو

 «عفيأ لئابق لايقأ «منذ يذو ْنَمََح يذ ونب سوشأ أفرو طلوأ رّمش وبأ»

 تاوزغلا لكب أفرو رمش ابأ هيدبع ىفوأ هنأل ًادمح «ًابهذ ًاملص هقملإ هلإلا اينقأ

 ىلإ تنامُيو تومرضحو نادير يذو أبس كلم شعرهُي رّمش مهرمآ اوعياش يتلا
 ةنيدم ظفحلو ةطبارملل شعرهُي رّمش مهرمآ مههجوو .نددلا نالوخ ضرأ

 أوماق كلذ دعبو .كلملا مهتبراحم دعب نددلا نالوخ رئاشع عدرلو «ندعص

 ةدمحمب هقملإ هلإلا مهرمغو ءافد يداوب (نحنس) حانس رئاشع ىلع ةلمحب

 .(سيع) ةديجلا مئانغلاو لاومألاو يبسلاو ىرسألابو ءادعألل ةلتقمو

 شعرهُي رمش مهرمأ مههجو نيرخآ لايقأ عم اوقلطناو اوزغ امدنع كلذكو
 دقلو . ماشلاب دوتع يداو يف ليدشن موق مهنم اوبراحو (نترهس) روشآ ةبراحمل

 يبسلاو ىرسألاو مئانغلا نم هب ؛ مهرمغ امل هقملإ هلإلا ةردقمو ةوقاودمح

 .(سيع يذ) ةديجلا مئاغملاو

 ساوحلا ةمالسو نيحلاصلا دالوألا مهحنم يف هقملإ هّلإلا رمتسيلو

 تومرضحو نادير يذو أبس كلم شعرهُي رمش مهرمأ اضرو ةوظحو «ىوقلاو
 . «مهيضرت يتلا ةميركلا مساوملاو ةديجلا رامثلا عم «تناميو

 تومرضحو نادير يذو أبس كلم» شقنلا اذه يف شعرهُي رمش بقل ءاج دقو
 ةيركسع ةيماحك امهتقرف عم اثكم (سوشأ أفرو طلوأ رّمش ابأ) نيليقلا نأل «تنامُيو

 تاونس دعب الإ برأم ىلإ اعجري ملو  زاجحلا يلاعأب ىرقلا يداو يف  نددلا ةقطنمب
 اركذ كلذلو يكلملا بقللا ىلإ (تنامّيو تومرضح) مسا فيضأ دق ناك اعجر املو

 امهشقن يف كلذكو (تنامّيو تومرضحو نادير يذو أبس كلم) بقلب شعرهُي رمش
 . ينمزلا هبيترت يف هركذ يتأيسو (نميلا خيرات يف /ب "٠ مقر) دنسملا

 نم ةيئبس شوقن) باتك ةعومجم نم (ماج 58 مقر) دنسملا شقنلا  ؛

 -: مساب (سيقلب مرحم
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 لاوقأ /ملوحو نيراسو دمع وذ /ناراثو نانيهو بابح نب ربحا ّيفو)
 مهركذ نيذلا ةينامثلا ءاوذألا كالمألا نم وهو «ملضخ نالوخو حاورص نبعش
 :لاق ثيح ركذلا ةفلاس هتايبأ يف يريمحلا ناوشن

 حامج دعب رهدلا ٍفرَصلاولذ مهكلُمو كولملا ةنماثملا نيأ
 وذمث ليلخ وذو نابلعثوذ

 رّيْمَح نب ددس نب ديز نب كلام نب ثراحلا نبا حاورص وذ» لاق مث
 (نانيهو بابح نب ربحأ ّيفو) مهنم ناكو ١5١8( ص) راصعألا ايم يوصل
 ةينامثلا ءاوذألا كالمألا نم (حاورص يذ) ينب (نالوخو حاورص) لايقأ نم وهو
 دنسملا شقنلا وهو «شعرهُي رّمش تاحوتف ركذ يف ةريبك ةيمهأ دنسملا هشقنلو

 حاورص وذو ندب وذو رسخس

 ::ككسملا فورحب هصن يلاتلا (ماج 125 مقر)

 : ةئيدحلا ةيبرعلا فورحلاب (ماج 5114 مقر) شقنلا اذه قوطنمو

 /ربحأ /ميفوا

 /نئيهو /ببح /

 /لدمع وذ /نراثو

 /ملوحو /نيراسو

 /نبعش /لوقأ

 /نالوخو /حاورص

 /ننيهو /مملضخ

 / رست / ىو سقت

 راهن ر كلن /ندعزمم
 /ىنقه /نادير يذو

 نوهث هقملإ /ومهأرم
 /ندملبف /موأ لعب

 /تذب /مدمح /نيهذذ

 /وهألمب /ومهيفوه
 /وأبس /تأبس /لكب

 /ومهأرم /نعوشو
 /كلم /شعرهي /رمش
 /نادير يذو /ابس
 /تيل /نترهس /يدع

 دنسملا ورحب ماج149شقنلا صن

 | ه3 هال| جه ةهالتلتك ؟ىأ ق8 ا ؟ولخت#ا ثا وكم

 أ 1109 نأ ان ن عضل 1 > اذهأ 314|5 هأال9 ذذخم

 اذا 6131 2٠ 55 ؟ 159 + [؟جربج و | ؟ال نإ 41 8

 أ 100 هذ 11 1 تأمل 8 جو | ؟ 4 | اا؟ طالها
 ؟1 153ه |«

 3503 | "05ه + و أ هذ رن | ةرض |1461| نال

 عا مأ اكإ ءألا ك؟ جلوأش اذ م 13| 2 هم ؟ اهو جام

 | 1 كله | هنا 1 ه1 هازع ه1 كو هااجوك الكت 1 كدا

 ا أذ | "18 هم أ 808 1113م ذب | ل 39 | كال

 مها15 111324 013559 أها 9+3 تا ( 7 1

 ”ىهأ 1 ؟مضهأ 3 09 وأوجه ومع نأ الا هرب

 5 ه1 كلا 1 دل 2 ناو ا ؟ ع هانا | 88 هاا] 3

 23150559 153 5 1ووال نمو |! هوم وأخف مذ

 خذ هأ 3238 4 155 ذأ 1 كهااسإ ؟ ها نأ 60
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 /نخدضو /نويخو
 /تعبنو /معنتو

 /قكاين /تذب /ج رهو

 /مدسأ / تتسبب

 /مذخأ /دحأو /معضب

 يذو /مقدص /تجرهم
 / نشيج /مادقب /معرف

 /وهبعشو /اه /وتأو
 /ميبسو /متجرهمب

 /مسيع يذ /ممنغو

 /ومهيضره يذ

 /”تابمك /مدمحو

 /نعوشو /أبس /وازو

 مايه /كلعبر نقع
 /يدع /نادير يذو
 /ديعفحشمو /نوتس

 معه

 ١121017825 11305 |؟ةهاهأل ات

 4713ه ؟ ا هأ3 851 8! مب هب |( لبو ا نانو
 13878313149 ع اطل و هوان وزان ج5
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 (ماج 714 5) ربحأ يفو دئاقلا شقن
 /وهتجسمب /وربتسو ٠

 /ترح /نبعش /يلع

 /وهب /نخزو /نشيج /مادقب /عرف يذو /معضب /مدسأ /تسمخ /وهب /جرهو

 /رذحو /نخزو /فدن /وهسرفو /وهيلجرو /وهذخف /متيضم /مخز /سمخ

 /اه /وتأو /موأ لعب نوهث هقملإ /وهعتمو /وهسرف /نتوميو /وهلجر /نعدختك

 ْ /ومهوضره يذ /ممنغو /ميبسو /متجرهمب /وهبعشو

 يذو /أابس /كلم /شعرهُي /رمش /ومهارم /نعوشو /وأبس /مدمحو

 /شعرهُي /رّمش /ومههقوف /وهنمو /نهتنيرق /يدع /برح /نرس /نادير

 /نم /برق يذ /مدسأ /تأمو /يعبسو /توه /نادير يذو /أبس كلم

 /نعسوتو /مدقتل /مسرفأ /ثس /ومهمعبو /نالوخو /حاورص /ومهبعش

 /مكع /رشعو /بعشأ /لك /نمدقتو /وعسوتو /مترهس يذو /مكع /بعشأ

 /مقرش /فش /نم /ومهمعب /وجرهتو /نيزج زجر يذ /نتبقعب /مترهس يذو

 /نحبص يذ /نبكوك /قرش /يدع /مليل /ليلو /نسمش /تطقم /يدع

 /مدسأ /نشيج /مادقب /معرف يذ /ومهنم /جرهو /نأبجهو /ومهتخسهو
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 /نيزج زجر يىذ /نتبقعب /وجره رم /ثوكو /مذخأ /ىنثو /معضب
 /عبرأو /يرشعو /مذيخأ /ىعبرأو /تثسو /معضب , /مدسأ /تأمو مر
 /يلم /ومنغو /نهلحرب /مبكر 0 0 د /ثسو (/ميبس / متأم
 .(هأ) 1... . /مقفش /منأضو /مرقبو /ملمج

 : ةثيدحلا ةيبرعلاب شقنلا اذه ىوتحمو ىنعمو

 لئابق لْيَق ءملاوحو نيراسو دمع وذ «ناراثو نائيهو بابح نب ربحأ يفو)
 ىنقأ «نادير يذو أبس كلم شعره رم رّمش دئاق ''"نانيهو ملضخ نالوخو حاورص
 لكب لامآلا لك قيقحتب هافوأ هنأل ًادمح ءًابهذ ًاملص ماوأ لعب ناوهث هقملإ هلإلا
 روشآ ىتح نادير يذو أبس كلم شعرهُي رّمش مهرمآ ًاعياشم اهازغ يتلا تاوزغلا
 ةسمخ تاوزغلا كلتب لتقو .تاعبنو معنتو نخدضو ةنويخ نادلبو (تيل نترهس)
 رفظلاب هيعشو وه داعو  نيشيجلا وأ - شيجلا مادقب ةزرابم يف ًادحاو رسأو ناسرف
 : اوهههتضرأ يتلا (سيع يذ) ةديجلا مئانغلاو يبسلابو ءادعألل ةلتقمبو

 يذو أبس كلم شعرهُي رّمش مهرمآ ًاعياشم كلذ لبق ازغ ةوزغ ىلع ًادمحو
 ةسمخ مهنم لتقو تارحلا بعش ىلع هنم اوراغأو دمض يذ يداو ىلإ نادير

 .هلجرو هذخف يف ةيضام تانعط سمخب بيصأو ,نيضيجلا عادتي ةززاس دامرت
 «هسرف تومي نأو هلجر ىلع يشخ دقلو «ةنعطب فدان هسرف بيصأ كلذكو
 ءادعألل ةلتقمو رفظلاب هبعشو وه داعف ءامهافشو امهذقنأ هقملإ هلإلا نكلو
 .انفرلا لك هيتفرا ىلا متاخلاو نيسلابر

 أبس كلم شعرهُي رّمش مهرمآل ًاعياشم اهازغ يتلا ةوزغلا ىلع ًاضيأ ًادمحو
 كلم شعرهُي رّمش ههجوو .نهتنيرق ىلإ لصو ىتح براح يداو يف نادير يذو
 «نالوخو حاورص ناسرف نم  (ةئامعبس وأ) - نيعبسو ةئام هعمو نادير يذو أبس
 يتلا قمل دنس رطمت نزلا نيرويس يلو كح نوع كارا يطا تسر

 ىتح ليللا لاوطو سمشلا بورغ ىتح قورشلا نم مهولتاقف «نيزج نم برقلاب
 ناكو «نينثا رسأو ًاسراف شيجلا مادقب ةزرابم مهنم لتقو «حابصلا بكوك قرشأ
 0 «نيرشعو ةئام نيزج زجر ةبقع يف مهولتق نيذلا ىلتقلا
 نم ًاريثك اومنغو ءاهلاحري بئاكرلا نم ١51" اومنغو «نيرشعو ةئامعبرأ يبسلاو
 . عاطقنتاو سامطنا شقنلا رخآ يف دجويو - ىهتنا 2. .منغلاو رقبلاو لامجلا

 (ترج نب دعسأ لهب) ليقلا مساب (ماج 56٠ مقر) دنسملا شقنلا

 . برأمو حاورصو ءاعنص نيب ام لايطلا نالوخ ةليبق يه :ملضخ نالوخ 000
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 رّمش) مهرمآ ًاعياشم (نترهوس) روشآ تغلب يتلا ةوزغلا يف هتكراشم ركذي
 «(نادير:يذو ًابس كلم نعرفه

 دجسم يف روثعلا مت دقو :ركَه ةنيدم جاربأو روصق شعرُي رّمش ءانب :ًاثلاث
 شقنا :هنأ نيدلا فرش دمحأ خرؤملا هنع لاق دئنسم شقن ىلع ركه ةنيدمب رمع

 يذو أبس كلم شعرهُي رّمش وه ريبك كلم رمأ نع بتُك دقف ورغ الو ليمج
 ةوقلا ةورذ هناطلس غلب يذلا «نادير يذو أبس كلم .معنهُي رساي نب نادير

 .''"(اهريغو سرافو ماشلا يف هتايار تفرفرو

 كلم معنهُي رساي نب نادير يذو أبس كلم شعرهُي رّمش» نأ شقنلا ركذي
 . .ركَه ةنيدم تافيركو دفحمو جاربأو (تايبأ) روصق» ءانبب ماق «نادير يذو أبس
 .م.ق 8755 ماع كلذ قفاويو (يئبس 5 ماعلا يف

 ماق دقو .رامذ ةنيدم قرش ًابيرقت ملك 0 دعب ىلع ركّه ةنيدم عقوم عقيو
 كلملا هنبا ماق مث ركَه ةنيدمب نيقباط نم نوكتي دفحم ءانبب معنهُي رساي كلملا

 ركَه ةنيدم (تافيرك) جيراهصو دفحمو جاربألاو رصقلا ءانبب شعرهُي رّمش
 ةرمح ىلإ ضيبأ لبج ىلع سنع دلبب ركَم» :ليلكإلا يف ينادمهلا لاق .اهتايبأو

 :دعسأ لاق .كولملا تاولخل تناك ةّعرضأ كانهو .ركَه رصق هيلعو

 رججبهألاالوٍناوهرادب كولملارايدنزمركّمامو
 يذ نب ةمقلع لاقو . سنع دلبب رجهأ رصق ديري (رجهألا الو) هلوقو

 : ندج

 ”نرجهأنماهلوجرأامفركَه كلاهءيىشلكونيرتال وأ

 : يدنكلا رجح نب سيقلا قرما لاقو

 ركّم ىَمُذ ضعبك نيرذؤج ىلع ةلابت ءابظ نم ناتيبظ امه
 ركَه رارمتسا ىلع كلذ لديو «ركّه ةنيدم يف دوسألا ليثامت ضعبك يأ

 .ةنس ةئامسمخو فلأ ءاهز ءاوذألاو كولملا رايد نم

 (تنامُيو تومرضح) مسا ةفاضإو تومرضحل شعرُي رّمش ةرايز دناسم :ًاعبار

 : ةغيصب شوقنلا يف هبقلو همسا ءاج ثيحب دنسملا شوقن يف يكلملا بقللا

 .«تناميو تومرضحو ناذير:يذو بس كله شعري رمش»

 .1ج "7ص - نيدلا فرش دمحأ  يفاقثلا نميلا خيرات )١(
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 خيرات نع ةيميداكألا جهانملاو نيقرشتسملا تاساردو بتك يف عاش دقو

 تومرضح) مسا فاضأو . .تومرضح ٌمضو ازغ» هنأب لوقلا ميدقلا نميلا

 اهب قطنت يتلا قئاقحلا عم ىفانتي لوقلا كلذ نكلو .«يكلملا بقللا ىلإ (تنميو
 : يهو «دنسملا شوقن اهيلع لدتو

 يذو أبس كولم) مكحب ةلومشم تناك تومرضح نأ :ىلوألا ةقيقحلا
 يف كلذ نييبت فلس دقو عةئس ةئامثالثب شعري رمش دهع لبق ام ذنم (نادير

 شوقن يف مث «حرذ يلع رمذ نب نادير يذو أبس كلم نيب لإ برك» دهع شوقن
 يليصفت لكشب مث «نادير يذو بس يكلم نيب لزاي هيخأو بحي حْرَش ِلِإ» دهع
 ةبراحم هدهع شوقن تلجس ثيح ؛نادير يذو أبس كلم رتوأ مارعش) دهع يف

 همزهو :ةبراخنف رتوأ .مارعش ةثواثم لواح يذلا (تومرضح كلم طليزعلا) ةميزعو
 رتوأ مارعش مكح لمشو «برأم ىلإ ًاريسأ هب ثعبو (مليغ تاذ) يف رتوأ مارعش
 يا

 مسا (رتوأ مارعش) فضُي مل كلذ نم مغرلابو . .تومرضح لحاسب ةكلمملا ءانيم

 يذ مسق فيلاخمم نم تناك تومرضح نأل ٠ «يكلملا بقللا ىلإ (تومرضح)
 كلذكو .ةعبابتلا أبس كولم راطإ يف نويلحم ماكح اهكولم ناكو (رّيْمِح) نادير
 رتوأ مارعش تخأ أبس كلم نافهن ناهلع تنب تومرضح ةكلم كلح كالم» تناك

 لك («شعرهُي رّمش) دلاو (معنهي رساي) مكح لمش مث 0 . "20(نادير يذو أبس كلم
 «برغملا دالبو رصمو يقيرفألا نرقلاو ةشبحلا ىلإ هتيكولم تدتماو نميلا ءاجرأ
 أبس يكلم شعرهُي رّمش هنباو معنهُي رساي) ةغيصب شوقنلا يف هنبا عم همسا ءاجو

 ةكلم) لازت ام (نافهن ناهلع تنب كلح كالم) تناك امبرو (نادير يذو

 /70) يئبس 785 ماع هتافوب ىهتنا يذلا (معنُي رساي) دهع يف (تومرضح
 شعرهُي رّمش هنباو معنهُي رساي) ةيكولم راطإ يف تناك اهتيكولم نأ دب الو (. م.ق

 لإ حرش) امه نايلحم ناكلم تومرضح مكح ىلوت مث (نادير يذو أبس يكلم
 ,. «كللح كذان) انبا ناثركر دق ناذللا (توموضح اكلم نيمشوو

 امك  دنتست تومرضحل شعرهُي رّمش مضو وزغ ةلوقم نأ :ةيناثلا ةقيقحلا
 نالهك أبس ءانبأ نم ددع هباحصأو 507 ماج» شقنلا ىلإ  هيقفاب دمحم .د لاق
 فيضي مث  «سمشبرو ليإ حرش اهيكلم مايأ ىلع تومرضح ا
 تومرضح ةرضاح ىلع هتضبق مكحي نأ شعرهُي رمش عاطتسا .. : الئاق هيقفاب

 ا د وسلم بيرل الا
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 يف وهو هب مدقت ءاجر عوشأ رمعيل ققح هنأل هقملإ ىلإ ًارذن امهميدقت دنع شقتلا
 . بس تايد عب ةوبشب ةطبارملل شعرهُي رْمش هديس ههجو امدنع كلذو ةوبش
 نم نيبتيو ١.4517 ماج (أبس /ومهبعش /عم /ةوبش /نرجهب /رظنو /نرقل)
 : يلي ام شوقنلا

 وزغ نعا هباحصأ ثدحتي ال (ماج 525 مقر) دنسملا شقنلا نأ-١

 مهنأ شقنلا باحصأ لوقي امنإو «سمشبرو ليإ حرش اهيكلم مايأ ىلع تومرضح
 /عم /اتشه /نكب /نادير يذو أبس كلم /شعرهُي رّمش /ومهأرم /وعواش»

 ةقالع ال (اتشه) ةملكو .21/تومرضح /يكلم /سمشبرو /لإ حرش /ومهيارم

 /مهرمآ /اوقفار) شقنلا باحصأ نأ يأ .(ةرايزلا) ىنعمب يه امنإو وزغلاب اهل

 امهيرمآ عم /تومرضح /اتشه /امدنع /نادير يذو أبس كلم /شعرهُي رّمش

 هلإلا نم هتمتاخ يف شقنلا باحصأ لأسيو «تومرضح يكلم سمشبرو لإ حرش

 تومرضحو نادير يذو أبس كلم شعرهُي رّمش /ومهأرم /اضرو ةوظح)»
 تا م ي) تناميو

 همسا طقس رخآو (عوشأ رمعي) مساب (ماج 557 مقر) دنسملا شقنلا  ؟

 رّمش) كلملا فيلكت شقنلا ركذي  (نالكثع انبا /موق ديز هوخأ) وهو شقنلا نم
 /نرجهب /رظنو /نرقب» ءاهرومأ فيرصتو ةوبش يف ةطبارملاب امهايإ (شعرهُي
 .امهل كلملا نم يرادإ نييعتو لمع وهو .(«2. . /ةوبش

 ديز /هيوخأو /عوشأ رمعي» مساب ًاضيأ وهو (فرش الا مقر) شقنلا '"' 

 هيجوت شقنلا ركذيو (مَسَر يذ /ديص /نالكثع وئنب /... /رهبي تنسو /موق
 نم سراف ةئامتسو أبس ناسرف نم ةئامنامث عم مهايإ (شعرهُي رّْمش) كلملا
 /نرفع /نرجهب /نرثتسل /(ةدنك) ةدك بارعأو /نقشنو /نالوخو /نلمح»

 لمعلاب اوماقف '”2(/تومرضح /رصم لكو /تغطر نرجهو /مابش /نرجهو
 يداو قطانم لكو تغطرو مايشو نرفع ندم يف (نرثتس) شقنلا هامس يذلا

 ءاوذألا نم (نالكُتُع نبا /عوشأ رمعي) شقنلا يف يسيئرلا صخشلاو . تومرضح

 : ةينامثلا كالمألا نع هتايبأ يف ندج يذ نب ةمقلع لاق «ةينامثلا كالمألاو

 لاّوق ملعلاب ءىرما لثم كيبنُي الونالكئَعوذمهَميِمَص ْنِمو

 نيم نز ددسن ديزني كلام نزةكراسلا نب ايحرشا ف نالكُتَع ونب) مهو

 .148١ص - هيقفاب دمحم .د  ميدقلا نميلا خيرات (8)
 ."غو 77 مقر ناشقنلا  نيدلا فرش دمحأ - يفاقثلا نميلا خيرات (؟)
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 . (شعرهُي رّمش) دهع يف (عوشأ رمعي) مهنمو . رغصألا أبس نب نادير يذ رغصألا

 فيلكت ركذي «نرعش /نب /عشي /زغلا» ليقلا مساب (فرش "4 مقر) شقنلا - ؛
 ىلإ ريسملاب هايإ (تنامُيو تومرضحو نادير يذو أبس كلم شعرهُي رمش) كلملا
 . "اهب كلملا هفلك ىتلا ةمهملا ذيفنتب ماقف «تومرضحب /مابش /نرجه»)

 رمش لوخد»  هيقفاب لاق امك وكدتو 0.1.171. مقر) شقنلا ه

 نكقللا ثدحت دقو «تومرضح بوئج فورعملا يداولا وهو (رجح ىلإ نتعزت

 . ")(ةقطنملا كلت يف نابللا عمج نع

 ىلإ ةيدقفت ةرايز وه (شعرهُي رّمش) هب ماق ام نأ كلذ لمجم نم نيبتيو
 لإ حرش) تومرضح امكاح هعمو تومرضح ءاجرأو ندم لكو (ةوبش) ةنيدم

 رّمش عاضخإو وزغ ةلوقم نع ودبي اميف هيقفاب دمحم .د عجارت دقو
 :ةديعسلا ةيبرعلا ىف ىمسملا ريخألا هباتك ىف لاق ثيح تومرضحل شعرهب
 ءاليتسالا دعب يكلملا بقللا ىلإ (تنميو تومرضح) مسا شعرهي رمش فاضألا

 تنميو تومرضح مسا فاضأ) هنأ شوقنلا اهب تقطن يتلا ةقيقحلاو , 71 فع
 .«تومرضح ءاجرأو ةوبش ةئيدمل ةيدقفتلا هترايز دنع يكلملا بقللا ىلإ

 : يكلملا بقللا يف (ت ن م ُي) تنامُيب دوصقملا

 كلم» دنسملا شوقن يف يكلملا بقللا حبصأ (شعرهُي رُمش) دهع ذنم
 ةريخألا ةقطنملا مسا ءاج دقو .«ت ن م يو /تومرضحو /نادير ئذو /ًابس
 (تنمي) ضعبلا اهأرقف (ت ن م ي) ةلصفنملا دنسملا فورحب شوقنلا يف
 اذإ فلألا فرح نوبتكي ال اوناك» مهنأل (تنامي) بوصألاو «تانمي) ضعبلاو
 .(تنامُي) قطنُي (تنمُي) شوقنلا يف بوتكملا مسالاف «ةملكلا طسو يف ءاج

 لاق ددصلا اذه ىفو «ةقطنملا كلت ديدحت نم برتقت تاساردلا تأدب دقو
 ن م ي) ةملك ةلالد ةقدلا هجو ىلع فرعي ال» :نامبيش سوالك يناملألا ثحابلا
 لقنو (؟)(تومرضح يبونج ةعقاولا ةيلحاسلا ةقطنملا ىلع لدت تناك امبرو ب

 .84و 7 مقر ناشقنلا  نيدلا فرش دمحأ  يفاقثلا نميلا خيرات )١(
 .48١ص  هيقفاب دمحم .د  ميدقلا نميلا خيرات (؟)
 أ ج ١7 ؟ ص  هيقفاب دمحم .د  ةديعسلا ةيبرعلا يف هفإ
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 يبونج ةعقاولا ةيلحاسلا ةقطنملا يه (تنمي) نإ) :(نمسياف دولا نع (سوالك)

 لحاسلا كلذ رحشلا وه كما هوب دمحم .د لاقو . («تومرضح

 «تومرضحل لبق عضاخلا ليوطلا يبونجلا

 كولملا فيرعت يف لئاوألا برعلا نوخرؤملا هركذ ام عم كلذ قفتيو

 ةللزملا 0ع [ىنزكي ملد عّبُت مهدحاو «نميلا كولم ةعيابتلا» : نأ ةعبابتلا

 لك مكحي ىتح» دوصقملاو 2 «رحشلاو تومرضحو نميلا كلمي ىتح ْأَعّبت مهنم
 امه رحشلاو تومرضح نإف يلاتلابو .«رحشلاو تومرضح كلذ يف امب نميلا
 اهلولدمب نكلو رحشلا يه تنامّيف .دنسملا شوقن يف (تنامُيو تومرضح)
 نم :ٌرْحَشلا» :نودلخ نبا لاق .لئاوألا برعلا نيخرؤملا دنع ميدقلا عساولا

 دالب ًاضيأ ُرَْحَّشلا ىمسيو . .هتبصق رحشلا ىمسُي يذلاو .برعلا ةريزج كلامم

 ٌرْخّشلا دالببو . .يرحشلا ربنعلا هلحاس يفو نابللا دجوي دالبلا هذه يفو .ةرهم
 تبرخ دقو ءُرْحّشلا لحاسب طابرمو  ءاظلا مضب - نا

 (ناتنيدملا ناتاه

 اهلولدمب ُرْحَّشلا دالب وه (ت ن م ٌّي) تنامُيب دوصقملا نأ كلذ نم نيبتيو

 ةرهملا ةقطنمو - تومرضح قرش بونج  ٌُرخشلا ةقطنم لمشي ناك يذلا عساولا
 ةقطنمف .نامُع يف تاهلقو رافظو طابرملا اهبو نامُع يف رافظ ةقطنمو (ةرهم دالب)

 . (نامُع) ًاضيأ وه (تنامُي) مساف ءاهلمشتو (نامُع) ىلإ دتمت تناك (تنامُي)

 : يكلملا بقللا ىلإ (تنامُيو تومرضح) مسا ةفاضإ ةلالد

 يكلملا بقللا ىلإ (تناميو تومرضح) مسا (ندعزرهي ومش) فاضأ دقل

 ليدعت نع ةيانك كلذو ءاهقراشمو تومرضح ءاجرأو ةوبشل ةيدقفتلا هترايز دنع

 ماسقأ ةعبرأ ىلإ ارّيمِحو أبس» نيريبك نيمسق نم دالبلاو ةلودلل يرادإلا ميسقتلا
 ,يزكرماللا مكحلا نم عونب كلذ طبتريو «تنامُيو تومرضحو رّيْمَحو أبس»

 . (يلارديف مكح) نع ةيانك سيلو

 ةصاخ ةفصبو نيقحاللا ةعبابتلا كولملا نم ددع شوقن يف ءاج دقو

 نارصقلاو .(رقشو ناديرو نيِحْلَس) روصقلل زمري يمارجنوم زمر (رفعي ليبحرش)
 (رقش) ثلاثلا مارجنوملا امأ» :هيقفاب لوقيو يجر امل زهر نادرو نعلم

 )١( 1715ه ول ث117.2[1. م.412-1976 201 .

 .1ج ١8١ص  هيقفاب دمحم .د  ةديعسلا ةيبرعلا يف (؟)

 ١ه .ةاج 577 صو - ١1ج 49ص  نودلخ نبا خيرات
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 تامارجنوملاف . .ةوبش يف ريقش يكلملا رصقلا مسا  دقتعن اميف وه امنإف
 (رّيْمِح) نادير يذو أبس ففلحيبا لوقلااهنم دصقلا نوكي دق ةثالثلا

 نظلا بلغأ ريشت امنإ ةثالثلا تامارجنوملا ةعومجم نأ ةصالخلاو . .«تومرضحو

 ماظن ناكو . .يريمحلا  يئبسلا هبرغو يمرضحلا هقرش نميلا يحانج داحتا ىلإ
 ةلود يف ةيسيئرلا بوعشلا ىلإ ريشت تامارجنوملاف . .ةيلاردف ةغبص اذ مكحلا

 تقولا يف ىشامتتو ميدقلا نميلا يف مكحلا ماظنل ةيداحتالا ةعيبطلا ةسكاع ةعبايبتلا

 .'”«وكحلل ةعيبطلا كلت هرودب سكعي يذلا هسفن يكلملا بقللا ةغيص عم هسفن
 امنإو (فلح) نع ثدحتت ال تامارجنوملا كلذكو دنسملا شوقن نكلو .

 تامارجنوملا هيلع لدت امف «دحاو كلم اهمكحي «ةدحاو ةيزكرم ةلود نع
 :ل يزكرماللا مكحلا نم عونب طبتري يرادإ ميسقت وه يكلملا بقللا ةغيصو

 ندير: نيعلا اهدنا عرعر: يتكرم حلت :ريصقلا ايضا ذ هةموو امه
 مسالا ناكو .(ةوبش ةنيدمب رقش رصقلا امهيلإ زمريو) تناميو تومرضحو

 ةنيدم) يه اهعيمج دالبلاو ةلودلل ةيزكرملا ةمصاعلاو (أبس) وه ةلودلل لماشلا
 بقللا ىف لصألا نأل (. .أبس كلم) ةغيصب شوقنلا يف بقللا أدبيو (برأم
 . كنامنو فردرمكجو هنا ديرب قذر. مال تيقولا تاذ. ىف :رسيوء ا أبس كلبنا وه

 فاضأ املو ءدالبلا نم ا ا ل ا لا
 مرج اني م ىكلطلا ينللا ىلإ تناوب تومركلتلا معا ( تعرب ركنا
 ةعبات تانطوتسمو تايماح قطانم وأ ةعبات قطانم درجم ال أبس ةلود نم ًايمسر
 تومرضح) حنم ينعت دق ةيودحو ةلالد هل رمأ وهو ةعبابتلا أبس كولمل

 ةارابلا يتسسر (رمسو ايلا نلاتملا تنااك يتلا اياك تاو

 يودحولا ميعزلا دهع لبق نكي مل ام وهو ءاهعيمج دالبلا ءازجأو بعش نيب
 . م. ق عساتلا نرقلاب شعرُي رمش ميظعلا
 : تومرضحب شعرُي رمش دوجو ءانثأ (طلوأ رمش يبأ) شقن

 (ب قحلم ” مقر) دنسملا شقنلا ةرتفلا كلتل ةماهلا دنسملا شوقن نمو
 /سوسأ فز را /طلوأ رّمش يبأ) مساب (تاقيلعتو ةيدنسم شوقن) باتكب
 فورحب هصن ىيلاتلا شقنلا وهو - (عفيأ نبعش) لايقأ  (/منذو /نفح يذ ينب
 : ءاعتنص بفدسيب ايلا ةوجوه رهو ككسلا

 .)ج 1١7١-175 ص  هيقفاب دمحم .د  ةديعسلا ةيبرعلا يف )١(
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 : ةثيدحلا ةيبرعلا فورحلاب شقنلا اذه قوطنمو

 /برك عثيو /منذو /منفح /ونب /سوشأ /ًافر /وهيخأو /طلوأ /رّمش بأ»

 /ر مش /ييوتقم / عفيأ /نبعش /لاوقأ /نشيفأ /نيلعوو /نملوأذو /نيلوخو

 /ابس /كلم /شعرفت

 م1

 (ب) قحلم (؟) دنسملا عبات ( ب ) قحلم (؟) دنسملا 5 ْ
 اريمااكل 1107“ أ سمسم و ناابيجر يذو
 اطمالهالالطل ام« هاما 1 0 /تنميو /تومرضحو

 امنيا ناا 51| ]1 رضزإ ارز هايل طردت ؟ هنأ /ومهأرم /وينقه
 اراب ]ط9 ز(ءالإ زا 1195 ءأل 5 رم لا /الغح /ةوهيك /هقعلا
 ,|ه]) لطجل اه هزل | ع[ 0111/1 1ر1 3 1
 00 اا ٠مم اولماواب بسد /مملص مو
 1 _ /6!10/1قاز] ما نواب( /مدمح /وهتفشذ
 11 كالا“ | هوازوسللا 716/١] /وهيدبع /عته /تذب
 هانا اء ملاكا | دا[«ان7919(07هلل# كف رو /متف نأ
 111 ل 1ك لا م ا

 | ذ] مها ! ]5 | هاج( هزه لل ا اا
 ابطال | مااا  /برقل /ةريش /نرجه 111سم موجز »  ./يدع /طلوأ /رمش
 |1011 0111521 | دما سم طل #7 2 مس مح

 00 ٠ |رمكطاو دفا هم« ل
 . [|]ءازم] هالو ]هاه طل | ةضا 1*1 ةناإ7/  يذ /يلبقلر

 اهالي(! م1 | لوو. لاند /وهدبع /عتم
 111741101 6طكل 15 | ب زووم. /دحأ /نم /سوشأ
 /نوكذ /ممنطمخ

 /تراع /نرشيت
 /نحلس /نتيبو /برأم /نرجهب /مبقع /سوشأ /ًافر /وهدبع /بكوو
 تأ روهديع /وتاذ /تذب /موأ /لعب /هقملإ /ومهأرم /ءاقمو /ليخ /ودمحو

 /افر /وهخا /نكوو /نعلب /توه /نم /ميفوب /وهتتقمو /طلوأ /رّمش

 /ننطمخ /توه /نم /ميفوب /وهتتقمو /ميفوب /برأمب /سوشأ

 /ومهأرم /وضرو /ىظح / موأ /لعب /هقملإ /ومهأرم /ومهرمخ /ًازولو

 /تنميو /تومرضحو /نادير يذو /ًأابس /كلم /شعرهُي رمش

 /يدع /مقدص /رمثأو /قربأ /موأ لعب /هقملإ /ومهرمخ /ًازولو

 /وهيدبع /نعتملو /متميقمو /منذأأ /ىربو /ومهتميشمو /ومهنتفمو /ومهتيبأ
 لعب نوهث هقملإب / مأنش /ىصشو /عضنو /متيكنو /متسأب /َنَف /موأ لعب هقملإ
 . (ىهتنا) - 2 /موأ

 (ءاعتص فحتم) طلوارمش ىبأ دئاقلا شقن
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 : ةثيدحلا ةيبرعلاب شقنلا اذه ىوتحمو ىنعمو

 برك عثيو «منذو نفح (يذ) ينب سوشأ أفر هوخأو طلوأ رمش وبأ)
 شعرهُي رمش ةداق «عفيأ لئابق لايقأ «نويناشيفلا نيلعوو ناملوأ يذو نيلوخو

 ادمح ءأبهذ ملص هقملإ هلإلا اونقأ «تنامُيو تومرضحو نادير يذو أبس كلم

 برقتلل ةوبش ةنيدم ىلإ طلوأ رّمش وبأ ثعَب امدنع أفرو رمش ىبأ هيدبع ظفح هنأل

 نيم نوشأ انر ةذيع هقملإ هلإلا طفح ةرقنلا ثاذ ينو ةنيسا(نلإلا) نيفحل
 برأم ةنيدمب ًابئان سوشأ أفر رمتسا دقو .برأم ةنيدمب عقو (منطمخ) ناضيف
 هاخأ ىفلأ ثيح ةمهملا نم ةيفاعلاب هتداقو طلوأ رّمش وبأ ىتأو «نيِجحْلَّس رصقو

 . (ننطمخ) ناضيفلا كلذ نم نيملاس هتداقو وه ةيفاعب برأم يف سوشأ أفر

 أبس كلم شعرهُي رّمش مهرمآ اضرو ةوظحب مهرمغب هقملإ هلإلا رمتسيلو
 رامثلاب مهرمغ يف  هقملإ  رمتسيلو .تناميو تومرضحو نادير يذو

 ةمالس عم «مهتاجردمو «مهنيتاسبو مهعرازمو مهتايبأ نم ةديجلا ليصاحملاو
 . (نيثناشلا رشو ةياكنو سأب نم مهظفحيو «ىوقلاو ساوحلا

 ظ : شقنلا اذه نم نيبتيو
 (نيِحْلَّس رصقلابو برأم ةنيدمب مبقع) كلملل ًابئان ناك (سوشأ ًأفر) نأ -أ

 ةرضح ىلإ برقتيل ةوبش ةنيدم ىلإ (تلب) دفوأ وأ (طلوأ رّمش وبأ) بهذ امدنع

 (طلوأ رّمش وبأ) داعف (نطمخ) ناضيف برأم يف عقو كلذ ءانثأ - ب
 :«ناضيفلا كلذ نم هتداقو وه ةيفاعب (سوشأ أفر) هاخأ دجوو ةوبش نم هتداقو

 .نيِحْلَس رصقلاو برأم ةئيدمب كلملل ًابئان رمتساو

 : برأم ةنيدمل نفرظم ءانبب (ماج 55١ مقر) مع دبع دئاقلا شقن

 هلإلل دمحلا (ماج 16١ مقر) دنسملا هشقن يف (مع دبع) دئاقلا ركذيو

 هعم مهبحطصا ادونجو هعابتأو هتليبقو وه (نعتمو نعه) هظفحو هناعأ هنأل هقملإ

 شعرهُي رمش ومهأرم وههقو نكب /ٌْعَتَبَو نادمه تيب نيتيبلا رقحمو تقدو نما
 تلزن امدنع برأم ةنيدمب (نفصنتو رظنل) لمعلاو ةبقارملل «نادير يذو أبس كلم

 نادمه يذ) يرصق «نيروكذملا نيرصقلا يف (ىقدو) رايهنا عقوو «ةريزغ راطمأ
 دبع) ركذي مث .نيرصقلا ذاقنإ متف «(نمند توه نم) رطملا كلذ ءارج نم (ْعَتْبَو

 ميمرتو ةيامحل أبس شيج دوقي نأب هفلك كلملا نإ) :لوقيف ةيسيئرلا ةمهملا (مع
 .جاومألا نم اهيمحي (نفرظم) ًافرظم اهل ميقي نأو برأم ةنيدم جاربأو راوسأ
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 هنأل هلإلا (مع دبع) دمحيو : ”"ييانملا دصل ماقت يتلا تن انشتفلا وق عون نفرظمو

 , كلذ ذيفنتب ماق

 ةريزغلا راطمألا عوقو روف هتباتك مت (مع دبع) شقن نأ لوقلا نكميو

 اديب (ناديو دو اس كللم) هيفا (ضعرهي نشعل تكل هادي ةرشابع ناضيفلاو

 (طلوأ رّمش يبأ) ةدوع نم ةرتف دعب هتباتك مت (سوشأ أفرو طلوأ رمش يبأ) شقن
 نادير يذو أبس كلم) هيف (شعرهُي رّمش) بقل ءاجف «برأم ىلإ ةوبش ةنيدم نم
 .(ةناهحو تاومرضحو

 رّمش تاحوتف ةداق نم اناك (سوشأ أفرو /طلوأ رّمش ابأ) نأ نييبت فلس دقو
 يذلا (ماج 549 مقر) دنسملا امهشقن كلذ لجس دقو ءروشآو ماشلا ىلإ شعرُي
 رصقلاو برأم ةنيدمب كلملل ًابئان (سوشأ أفر) حبصأ مث «لماكلا هصن داريإ فلس

 ذيفنتل قلطنا اهنم مث ءاهقراشمو تومرضحب شعرُي رّمش ناك امنيب ءنيِحْلَس
 قرشلا نادلبب ريبكلا يراجتلا ملاعلا نيوكت ةطخ ذيفنت تاحوتف نم ةيناثلا ةلحرملا

 : قرشلا نادلبل شعرُي رّمش تاحوتف نم ةيناثلا ةلحرملا دهاوشو ملاعم
 "و0 -785) ةرتفلا ىف شعرُي رمش تاحوتف نم ىلوألا ةلحرملا تمت دقل

 قئاثولاب نييبتلا فلس امك  ةلحرملا كلت تلمشو (.م.ق 8785 -475 /يئبس
 .روشآ يلاعأو «ةيقينيفو ؛ةيروسو «نيطسلفو «ةيبرعلا ةريزجلا لامش  شوقنلاو
 تركو يتلا م1 تيباث) تعبانو 5 انمت) عنمتو « نخدضصو ( ةئيوخ نادلبو

 ل ا ا م ل

 ىلإ ةيقينيفلا ةيئبسلا ةيراجتلا تانطوتسملا تدتماو «نادلبلا كلت ىف نييقينيفلاو
 . معني رساي دهع تانطوتسم عم ءاقتلالاب طسوتملا ضيبألا رحبلا ءاجرأ

 نامُعو تومرضح قيرط نع نميلا نم شعري رّمش قلطنا 2؟.م.ق 8٠١ /يئبسلا
 يراجتلا ملاعلا نيوكتل قرشلا نادلب تاحوتف نم ةيناثلا ةلحرملا ذيفنتل (تنامي)
 :لاق ثيح يريمحلا ناوشن اهعئاقو زربأ ركذ يتلا ةلحرملا يهو ء«ريبكلا

 حاجشإلاو ِفْنَعلاب كولا تل نئدلا كيشلا شعرت وكش نياغأ
 ايمان ين طب عيا اكارو يي ارنب شو ناك كف

 )١( ص - هيقفاب دمحم  ميدقلا نميلا خيرات 770 - 778.
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 حجات نموِزاغنموْلل تيس ف راتكسلا لكن مكس هو

 5 . حارجب ًانخثُم رثعي دْيّقلا يف سواكيك سِراف كلامب ئتأو

00 
 اهيف عياش يتلا تاوزغلا نم رفظلاو ةمالسلاب ةدوعلا ركذي يذلا (رفزح يذ نامير)

 تدلي ينئلاو تنام وو يمسو ناو يدر اب تلو ياكروا تورد

 (خانت ضراو /سراف ةكلمم كوكو /فصو /طق /يدعا

 : ىلاتلا راسملا شعري رمش تاحوتف نم ةلحرملا هذه تذختا دَقل

 نم شغري رمش ارغ١ :يريمسلا دارشتالا : يبرعلا جيلخلاو نامع :الوأ

 :لئاوألا نيخرؤملا ضعب ركذو "لباب ضرأ لخد ىتح ةريثك دونج يف نميلا
 فّلَحو ءاهب لزنف نيرحبلا يف للشملا غلب ىتح نميلا نم راس شعرُي رّمش نإ
 بلا ةثاؤ اهو ناك يف يفيض رخال معا كرت امني «للشملا ىف ذ ًارْمَع هبا

 . لباب ضرأ ىلإ يأ - . "”قارعلا ىلإ راس مث «سراف
 250 را يلا

 ةيكريمأ ةيزنأ ةكحب«تنماق كفو "ناش ةنطنمو لخاس' نم اهنلي امو ناش ناقل
 ةينميلا ةراضحلا دلب نم ًاءزج تناك اهنأ تايرفحلا تتبثأو نام يف بيقنتلاب
 ةلوهجملا نام ناونعب باتك يف تابيقنتلا جئاتن تردص دقو «ةميدقلا

 ىلع هيف روثعلا مت . .دبعم نع ضاقنألا ةثعبلا تعفر» ثيح (12203]1 05332)
 ىلإ نيميلا نم أرقت رطسأ ةتس نم نوكتت دنسملاب ةميدق ةباتك هيلع يزنورب حول
 هلإلا مسا ًاضيأ وقت (م راه م س) مروهمس وهو ةنيدملا مسا ركذتو «لامشلا

 ةروفحم دّئسملاب شوقن ةعبس ىلع روثعلاو ةنيدملا لالطأ فاشتكا متو + وسل

 اهروس ىلع موقي ةنيصح ةنيدم (مروهمس) تناكو .::تاردحلا لحأ ىلع

 ناكو نونح عقوم فاشتكا مت امك . .رحبلا فرط نم اهلخدم أدبيو ..ناجري
 نأ كلذ دكؤيو . '*”«دتسملاب تاباتك ىلع اهيف روثعلا متو (نانس) ميدقلا اهمسا
 رّمش دهع ذنم تاذلابو نميلا دالبو ةلود نم ًاءزج تناك نامُعو رافظ ةقطنم

 ضعب ركذو «نامُع يهو يكلملا بقللا ىلإ (تنامُي) مسا فاضأ يذلا شعري
 هعمو نامُع يف يفيص هنبا شعرُي رمش فلختسا) هنأ لئاوألا برعلا نيخرؤملا

 .57 ص - يريمحلا ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا (0)

 ١". مقر شقنلا  يفاقثلا نميلا خيرات (؟)

 .١8١ص - ىعيبرلا لضاف - شرعلاو ناطيشلا ()

 . همن الن مو- مط هك هه هكا آ.م2د062. 1966 ةلوهجملا نامع (5)
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 هتقرف عم ءاوذألا ءارمألا ةداقلا دحأ فلختسا هنأ كلذ لصأو .(سراف فلأ ةئام

 همسا نبا هل نكي ملو  (مروهمس) ةنيدملا يف امبرو . نامُع يف ةيركسعلا

 .ايلاغ ةداقلا دحأ وه امنإو (يفيص)

 جيلخلا ةقطنم يهو نيرحبلا ةقطنم ىلإ شيجلاب شعري رمش ىضمو
 مث فيطقلا نيرحبلا ىرق نمو . .ٌرَجَه نيرحبلا ةنيدم» :ينادمهلا لاق .يبرعلا
 طسو يف ةريزج لاوأو ءموي ىلع لاوأ نم وهو رحبلا فيس فيّسلا مث . .ريقْعلا
 راتس هايم نمو . .نيرحبلا راتسب فرعت راتّسلا مث . .موي يف موي ةريسم رحبلا
 007(. .لحاس روحبلا ةمظاك مث . .رطق هل لاقي ءامو حابتلاو لَتْيَت نيرحبلا

 ()ءاسحإلا ةقطنم ًاضيأ لمشت نيرحبلا تناكو «ًايلاح تيوكلا ىه ةمظاكو
 رّمش ءاول تحت توضنا دقو «يبرعلا جيلخلا ةقطنم لمشي نيرحبلاب دوصقملاف
 رْمشل نكي ملو ءأضيأ اهلمشي (تنامُي) مسا ناك امبرو ءأبس ةعبابت ةلودو شعرُي

 رمعي) وه نيرحبلاب شعري رمش هفلختسا يذلا لعلو (ورمع) همسا نبا شعري
 باتك يف ءاجو ءأبس ةعبابت ةلودل ةعبات ةقطنملا كلت تحبصأ دقو .(عوشأ

 دنسملاب ةريثك شوقن ىلع م ١977 ماع ريبسكش نتباكلا رثع» هنأ ةيرزجلا تاغللا

 ىلع (ليونروك) رثع كلذكو . .نيرحبلاب جات ةقطنمو 8147714 انه ةقطنم يف

 عقوم يف روثعلا مت امك . .فيطقلا لحاس برق نورات ةريزج يف دنسملاب شوقن
 نم شعرُي رمش ىضمو .2"”«ًايلاح تيوكلا ريمأ هكلمي دنسم شقن ىلع جدت
 ظ . لباب ضرأ لخد ىتح نيرحبلا

 ناوشن لاق :كلذ جئاتنو نيدفارلا دهالبو لبابل شعرُي رّمش حتف :ًايناث
 ذخأ مث لباب ضرأ لخد ىتح ةريثك دونج يف نميلا نم شعرُي رّمش ازغ» :يريمحلا
 نم اكلم نأ قرشلا ىلإ نميلا نم رّمش جورخ ببس نإ :لاقيو . . سراف ضرأ ىلع
 ءامسلا ىلإ يقرلا هيف ديري ًاحرص ىنبو ربجت ةكيتك نب سواقيك هل لاقي لبابي كولملا
 .[94 ص] .(هب رفظف هبراحف «هدونجب رّمش هيلإ ضهنف «ناماهو نوعرف لعف امك
 دكأو ةرودشلا دصقو قارعلا ىلإ ميلا نم نفعزت رمش اسأل هنآ نورخا لاك امثيب
 دالب نكت ملو .روشآ دالب ةيتارفلا ةريزجلاب دوصقملاو ١5١[- ص] «تارفلا ىلع

 مكح تحت تناك امنإو سواقيك مهكلمو سرفلا مكح تحت نمزلا كلذ يف لباب
 لبابب ًاربجتم ًاكلم) ناك هنأب دوصقملا هلعلو (ثلاثلا رصنملش) مهكلمو نييروشألا

 . (هب رفظف هبراحف هدونجب رّمش هيلإ ضهنف . .ًاحرص ىنبو

 )١( ص - ينادمهلا نسحلا - برعلا ةريزج ةفص 18١.

 .5”ص - دمحألا ىماس  ةيرزجلا تاغللا (؟)
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 : ىلي ام ةبقحلا كلت يف نيدفارلا دالب خيرات تاسارد يف ثحبلا نم نيبتيو

 نشب روشآ ةكلمم تماق مث نييمارألا ةدايسو مكح تحت تناك لباب دالب نأ
 دهعو (.م.ق 8854 - 84٠ يتلوكت) كلملا دهع يف مهيلع ةلصاوتم بورح
 كلذكو لباب دالبب نويمارألا عضخف (.م.ق 8755 - 8608 ثلاثلا رصنملش)
 ىرنو .«شامكناو فعض ةرتف روشآ تلخد» مث . .روشآ مكحل ةيروس يف
 روشآو ماشلل شعرُي رمش تاحوتفب طبتري شامكنالاو فعضلا كلذ نأ
 تاساردلا لوقتو . .نبيبتلا فلس امك ددسملا شوقن اهتركذ يتلا (نترهوس)
 دجو ىلإ ريشي دق كلذ نأ ىرنو .(ةيلخاد ةروثب) ىهتنا (رصنملش) مكح نأ
 رصاحو قارعلا شعرُي رّمش ازغ امل :هنأ نم تاياورلا دحأ يف ءاج امل لصأ
 :هل لاقو شعرُي رّمش ىلإ راسو هسأر هنبا ٌرحف راحتنالاب اهكلم ماق اهتنيدم
 شعرُي رمش هالوف .كتمدخ يف ًاعئاط نوكأسو يدلاو سأر اذه كلملا اهيأ
 روشآ مكح نأ انه مهملاو .(قارعلا ءارو ام ازغ امل هشيج ءارمأ نم هلعج وأ
 نينامث تماد شامكناو فعض ةرتف روشآ تلخد» هنأ لب «ىهتنا 0 دالبل

 ب55 /ودأ نيمش) كلملا روشآ يف ة ةرتفلا كلت كولم لوأ اكو
 .لباب دالب يف نيينادلكللو أبسل ًاقيدص ناك امبرو ٠( م.ق م١

 م١ ) ماع يلاوح ذنم (ةدلك) نيينادلكلا مكح تحت تحبصأ لباب دالب نأ
 ا داع مب دمحألا يماس روتكدلا ركذ دقو 1 م.
 دقو» :لاق مث «نميلا دالب وهو نييناذلكلاو نييتبسلل كرتشملا لصألا»
 ا قارعلا يف تايرفحلا ءدب ذنم رفاوتت ةيداملا ةلدألا تذنخأ

 ىنادلك يناوطسأ متخ» ىلع روثعلا يف ةيداملا ةلدألا كلت لثمتتو "70كلذ
 ا ا ا ىلا رج نونا ىلا كمل ةطيملا نادك يرتكم
 يدعم وو -) ىلع روثعلا كلذكو «داليملا لبق نماثلا

 00 ”” با طالب يف دنسملاب بوتكم صن ىلع روثعلاو (ءاكرولا)
 26 ق سداسلا .ىتح نماثلا نرقلا ىلإ راثألا كلت

 نيذلا نأ دكؤي اذهو ؛نييمارألا نم (ةدلك) يلا دلكلا نأ تاساردلا ربتعتو

 و نأ :ابيذ هللإ جرف ذاتسأالا لاقو تبثأ نيذلا نييقينيفلا لثم مه نييمارأ أويمس

000 

00 

 .رقاب هط .د  نيدفارلا ةراضح خيرات يف زجوملا
 - ىلوألا ةعبطلا 7ص  دادغب ةعماجي تاغللا ذاتسأ  دمحألا يماس .د  ةيرزجلا تاغللا
 ش .م٠198  دادغب
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 نيذلا كلذكو 0)'2ةميدقلا ةينميلا ةراضحلا برع اندادجأ الإ اوسيل نييقينيف اويمس

 ةرواجملا ناعم ةقطبم نأ» : ئسيسرت نانذع .:ذ ركذي.زخآ ذيعص: ىلعو

 ىلإ أبس ةزوحب كيناك ف( لباب ةدابيلا تب ىلفنلا تارفغلا ةقطنمو - (ماشلاب)  ءارتبلل

 ىماس .د ركذ امك  دكؤت ةيداملا ةلدألا نأ امبو .“'”ةداليملا لبق 54٠ ماع
 لوقلا نكمي .«نميلا دالب وهو نيينادلكلاو نييئبسلل كرتشملا لصألا»  دمحألا
 ذنم ةعبابتلا أبس كولمل ايلعلا ةيكولملا تحت ناك لباب دالبل نيينادلكلا مكح نأ

 تامجرتلاب لصألا يف وه يذلا نيينادلكلا مسا نوكي دقو .ًأبسب ةطبترم ةينادلكلا
 فرعا عوشأ رجلا يتكابطو دنسملا شوقن يف (ةدك) مسا لاك (ةدلك)

 نلمحو أبس» نم ناسرف سأر ىلع ههّجو (شعرهي رمش) كلملا نأ ركذي يذلا

 - فرش 77 شقنلا - «تغطرو مبشو نرفع نرجهب نرثتسل ةدكو نقشنو نالوخو
 . ةروهشملا ةيناميلا ةيئبسلا ةدنك ةليبق يه ةدكو

 دتقرمس ءائبب همايقو سراف ةكلمم و فصو طق دالبل شعري رمش حتف : ًاثلاث

 سراف دالب ىلإ اقرش لباب دالب نم شويجلاب شعري رمش ىضمو :نيصلا هغولبو
 دونج يف نميلا نم شعري رمش ازغ» .يريمحلا ناوشن لاق . .دغصلاو دنسلاو

 ناسارخسو ناتسجسو سراف ضرأ ىلع ذخأ . .مث لباب ضرأ لخد ىتح ةريثك
 َتيَمُّسف اهئانبب رمأ مث اهمدهف دغصلا ةنيدم لخدو «نوصحلاو نئادملا حتتفاف
 اهياب ىلع بتكو (دنقرتشا هب تيمسف اهئاتبي نمأ نم لوأاوه ليقو «دنكرمس
 نسل «برع كلم اذه) اهروس اهيلع ىنب ةرخص يف (دنسملاب) ةيريمحلاب

 مث «(ينم لضفأ وهف هزواج نمو ءيلثم وهف ناكملا اذه غلب نمف ءمشألا كلملا

 : شعرُي رّمش نع هل تايبأ يف لاق ثيح «دنهلاب لبادنسو اجاج شعري رمش حتف

 اقبلاريغل رهدلا امهودحي لبادنسو اجاج تحبصأف
 اهايإ شعرُي رّمش حتف برعلا نوخرؤملا ركذ يتلا نادلبلا نأ لوقلا نكميو

 نوخرؤملا اهركذ يتلا ءامسألا سفن نمزلا كلذ يف اهؤامسأ نكت مل قرشلاب

 )١( ب بيد هَّللا جرف - لصألا يه نميلا ص١6 ١.

 ) )7ص - يسيسرت ناندع .د  برعلا ةراضحو نميلا ٠ 5.
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 اهادحإ لمشت ءامسأ ةعبرأ يف اهرصح نكمي يتلا اهقطانم اوركذ امنإو برعلا
 ةيناثلا لمشتو .طزلا مهل لاقي موق اهنكسي ناكو لبادنسو اجاجو ناتسجس

 ءًايلاح ىطسولا ةيسآ ةقطنم يهو دنقرمس ثيح دْعّصلاو ورم اهنم يتلا ناسارخ

 عبرألا قطانملا كلتو .نيصلاب تبتلاو ربعي ضرأ :ةعبارلاو «سراف دالب ةثلاثلاو

 . شعرُي رمش تاحوتف شوقن يف خانت ضرأو سرافو فصو طق نادلب يه
 رّمش هرمآ عياشا هنأ رفزح يذ نامير دئاقلا دنسم يف ءاج :طق دالب ١

 (تأبس لكب) هتاوزغ لك يف تنامُيو تومرضحو نادير يذو أبس كلم شعرهُي

 :ًايلاح لوهجمو ميدق مسا وهو طق دالب انه انمهيو "4. .فصو طق دالب ىلإ

 دنع ناتسجسو دنسلا قطانمب اوناكو (طز) مهمسا ناك موق يرذالبلا ركذ دقو

 (طزلا كلذكو لحاوسلاب مالسإلا لبق ةجبايسلا ناك» :لاق ثيح مالسإلا روهظ

 لهأ نوب .:.كتسلا لكأ نم اوناك مهنإف راغدنالاو طزلاو ةجبايسلا امأ» :لاقو

 نأ كاردإ كلذ حيتيو '' ”(دنسلا طز)ا :ًاضيأ لاقو ؟ناتسجس ىلي امم نامرك ةيحان

 دالب يهو «طز» دالب يه دالبلا كلتف دنسلاو اجاجو ناتسجس نونكسي اوناك طزلا

 .دنسملا فورح يف هباشت (3) فرحو (ز) فرح نيبو «دنسملا شقنلا ىف «طق»

 طيسسلا ىلع ايلعاسو دعتلاو ناعم ىهر (طر) يع (طق) نأ وهنملاو

 . يدنهلا

 شقنلا ركذ دقو :(دنقرمس) ةئيدمل شعرُب رّمش ءانبو (فص) هدالب  ؟

 هنأ نم لئاوألا برعلا نوخرؤملا هركذ ام كلذ فداريو (فص) دالب حتف دنسملا

 يف ينادمهلا لاق .(دنقرمس ةنيدم اهيف ىَنَبو دغصلا ةنيدم لخدو ناسارخ حتف)

 ةئيدم رْمَع يذلا وه شعرُي رّمش :يمهرجلا يرد نو كوب لاما ليلك
 هيب تيم للا فرم رك ىف نليهسلا لاا :نودلخم قنا: لاقوب "لتكريس
 نشب نإ اعاد رعجسوما هيف ىاييسلا ومن دلع الجو .كولمألا رّمش هنأ دئقرمس

 راعذألا ئذ باقعأ نم ندعو نعت ؛مالسلا هيلع ىسوم دهعل ناك كولمألا

 يليهسلا لوق حصي ال يأ - . .«كلذ حصي الف «ناميلس دهع ىلع ناك يذلا

 ىسوم نمز يف ناك يذلا كولمألا رّمش وه دنقرمس هب تيمس يذلا رّمش نأب
 يذلا راعذألا يذ ورمع ديفح شعرُي رمش وه امنإو (.م.ق رشع ثلاثلا نرقلاب)

 .ثحبملا اذه ةيادب يف هصن اندروأ دقو - فرش ١ مقر شقنلا )١(

 7748و 7537ص - يرذالبلا , نادلبلا حوتف )

 هج +1 ةرع د قادمهلا ب نليلكإلا 3

 .5ج 08ص  نودلخ نبا خيرات (5)
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 شعري رّمش نمز نأ صنلا اذه يف نودلخ نبا دكؤيو «ناميلس نمز يف ناك
 .دنقرمس تيمس هبو .م.ق عساتلا نرقلاب

 يريمحلا ناوشن لاقو

 حاجسإلاو فدعلاب ئرولا َكَلَم يذلا كلملا شعري رْمَش َنيأ أ

 حائفنيوزاغنهدهلل فيوم قرامشسلا كتف روم ةفو

 : ةعبابتلا نع هتايبأ يف يعازخلا يلع نب لبعد لاقو

 انيتبٌّثلا كانهاوسرغمُّمو زرَمَشِبَادْئَفْرَمَساوُمَس عُشو
 انيبتاكلااوناك مورلا بابو وْرَم بابب باتكلا اوبتك ْمُهو
 انيفسلا ليس هلامر ليست يلمر قوف براغملا منص يفو

 باب يف شعرُي رمش دنسمو برغملاب لمرلا يداو يف معنُي رساي دنسم ينعي
 هيلع ينبم ةرختص يف ةيريمحلاب اهباب ىلع بتك» :ناوشن لاق ثيح دنقرمسب ورم
 هنأ كلذ لضأو ٠ (خلا ٠ .مشألا كلملا تر ومتلا .برع كلم اذه) اهروس

 ءانب هيف ركذو .(خلا ٠ انه تال ةعوبت دش) ةيعشاب ديم نتشعلاب اشلنويعك

 راصو مسالا ففخت مث (دنك /رّمش) اهمسا ناكو .ناكملا كلذ يف «ةئيدملا

 ةيراجت ةنطوتسمك دنقرمس ةنيدم شعري رمش ىنب دقو . . ةقحال ةنمزأ يف دنقرمس

 لصو ةزمه اوناكف ءهعم اوناك نيذلا نييمارألاو نييئبسلا نم ةطبار اهيف نكسأو
 لاق ثيح ةينانويلا رداصملا هدكؤت يذلا ىطسولا ةيسآ ىلإ يئبسلا يراجتلا طاشنلل
 برعلا دالب لالغو تاجتنمب نورجاتُي نويئبسلا ناك» سديس رئاغأ ينانويلا خرؤملا
 . ''”(اهرواج امو ةينيمرأو يدام دالب ىلإ رشتنتو لقتنت مهعئاضب تناكو . .دنهلاو

 ملا ناريقتا لاق“: نوصلاو: طولا نتضزري ركش ةولبو عانت يقرأ با
 ةقاط ال هنأ ملعو نيصلا كلم هفاخف ٠ نوفل ىلإ كروس نم نس رتل علا

 يف اوعقوف أفلأ نوثالث شعرُي رمش دونج نم رثانتو ١.. :لاق نأ ىلإ .

 ل ا

 هدونج نم املأ نيثالث رشنو نطوأ شعري رمش نأ وه كلذ لصأ نأ :نيرتو .(6
 نأو «نيصلا يف تبتلا ىلإ دنهلاو دنسلا يف طق دالب نيب أم ةيراجت تانطوتسمك
 هنأ رفزح يذ نامير شقن يف ءاج دقو .(خانت ضرأ) وأ 0 ضرأ) يه كلت
 كوكو /فصو /طق» ىلإ حوتفلاو تاوزغلا لكب شعرهُي رمش *خ كلملا عياش

 . خنت ضرأو /سراف ةكلمم

 ١. 9ص د ىسيس رث نائدع .د  برعلا ةراضحو نميلا 60
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 ريبكلا يراجتلا ملاعلا دادتما كلذ ىلع تبترت يتلا جئاتنلا نم ناك دقو

 نويعبسلا ناك» : سديس رئاغأ لاق: ئدتهلا طيحملا قرشو:ذنهلا ىلإ أبس ةماعّزب

 دع دسم . .دنهلاو برعلا دالب لالغو تاجتنمب نورجاتي

 "0 00 ةينيمرأو يدام دالب ىلإ رشتتت :و مهعئاضب لقتنت

 حتف دنسملا شقنلا ركذ دقو : سواكوك اهكلم رْسأو سراف ةكلمم حتف - ؟

 نع لئاوألا نوخرؤملا هركذ ام كلذ دكؤيو ««خنت ضرأو سراف ةكلمم كوك ..»

 رمش براح» :ناوشن لاق .(ساكوك) وأ سواقيك اهكلم مسا ناكو «سراف حتف

 يف :وأ] - برأمب رئبب هتجسف ريس نميلا ىلإ هب لَمقو هب رفظف سواقيك شر

 ىلع اهيلإ هّدرو هدلب ىلع هالوو نجسلا نم هقلطأ ىتح اهيبأ دنع هل عفشت لزت ملف

 : شعري رمش نع هتايبأ يف ناوشن لاقو .«ةنس لك يف هيلإ هيدؤي جارخ

 يح د يضل سواقيك سراف ِكلامب ىتأو

 0 وب ل ةينذ اهاننأ ىدعتس تَيَِهوَْساَف

 : نميلا ىلإ تاحوتفلا نم شعرُي رمش ةدوع دعب ام ملاعمو دناسم

 ةمصاع برأم ةنيدم ىلإ حوتفلاو تاوزغلا كلت نم شعرُي رمش داع دقل

 (.م.ق )8١0 يئبسلا ميوقتلل 405 ةنس يلاوح كلذو «تاونس سمخ دعب أبس

 :هتدوع دعب ام ملاعمو دناسم نم ناكو «ًاريسأ سراف كلم سواكوك هعمو

 اندروأ يذلا (فرش ال١ مقر) دنسملا شقنلا وهو :رْفْؤََح يذ نامير دنسم ١

 :وهو ةثيدحلا ةيبرعلا فورحلاب هصن انه ديعُتو .,ثحبملا اذه ةيادب ىف هصن

 / نملص /موأ /لعب /نوهث /هقملإ /ىنقه /ننعو /رفزح وذ /نامير»

 /رساي /نب /تنميو /تومرضحو /نادير يذو /ابس :/كلعي / نعومي /رمش

 موتا ردوا يب 6 /ضرأو 5 /ةكلمم /كوكو اك

 011 يلد /لكب /نشفحو /ميفوب

 )١( يسيسرت ناندع .د  برعلا ةراضحو نميلا - ص١9.

 مقر شقنلا  نيدلا فرش دمحأ - يفاقثلا نميلا خيرات (؟) ١".
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 كي سيب سس يسبب يحيي سصتتس يي ب

 :نأ لوقي حيرص حضاو شقنلاو

 رفظلاب هرمغ هنأل ًابهذ ًاملص هقملإ هلإلا ىنقأ نائنعو رفزح وذ نامير)
 يتلا (تأبس لكب) تاوزغلا لكب (ممنُعو) مئانغلابو (متجرهم) ءادعألل ةلتقمو
 رساي نب تنامُّيو تومرضحو نادير يذو أبس كلم شعرهُي رّمش هرمآ اهيف عياش

 طق نادلب نم ةمالسلاو ةيفاعلاب هتدوعل ًادمحو «نادير يذو أبس كلم معنهُي

 شفحلاو ةيفاعلاب ةدوعلاب هقملإ هرمغو «خنت ضرأو سراف ةكلمم كوكو فصو
 (..كلذ لك نم (نشفح)

 : يلي ام ىلإ انه ريشنو
 ضرأو سراف ةكلمم كوكو فصو طق نادلب حتفو وزغ ركذي شقنلا نأ أ

 عاقبلا هناا ىلإ لوضؤولا يتعب هلا صقل نإ كريب يتلا ءامحتا» ف وكلو خنت

 هلجأ نم هدفوأ ام لك قيقحتو حاجنلاب نيللكم اهنم ةدوعلا مث ذ ةيملس ةمهم ىف
 نيلامتحا نيب ىرايح ةيضقلا هذه يف فقن اننإف اذكهو « شعرهي رمش مهديس
 رهطم لعف كلذكو نيقرشتسملا ضعب يأر لقني هيقفاب نأ عق ةاولاو 2؟'7«نيضقانتم
 (رفزح وذ نامير) دفوأ (شعرهُي رّمش) نأب لامتحالاو معزلا نإ لوقأو . :.ينايرألا
 ىفانتي ةيملس ةمهم يف (خنت ضرأو سراف ةكلمم كوكو فصو طق) نادلب ىلإ

 وعواش تأبس لكب ممنغو متجرهم وهرمخ تذلا سيحل ين هوكوح ©
 ىلع هتاقيلعت يف ينايرألا رهطمو هسفن هيقفاب ركذ دقو 2. . شعرهي رمش ومهّأرم
 لك) نأو (ءادعألل ةلتقم) ينعت (متجرهم) نأ تارملا تارشع ةيدنسملا شوقنلا
 ىف ءاج ام فيرحت ضعبلا ةلواحم نأ ىرن يلاتلابو . . (تاوزغلا لك) ينعت (تأبس
 كلذ ليرات 3ك ةيملعلا ةنامألا عم قفتي ال هعضوم نع رفزح يذ نامير شقن
 مث نادلبلا كلت حتفو وزغ يف شعرهُي رمش عياش رفزح اذ نامير نأب لامتحالا
 اهنم داع ةيملس ةمهم يف نادلبلا كلت ماكح هباون ىلإ شعرهُي رمش هدفوأ
 . مهيلع ضورفملا جارخلا ينعت دق (شفح) ةملك نأو 2« شفحلابو ةمالسلاب

 نوخرؤملا ه هركذ ام دكؤي شقنلا يف (سراف ةكلمم كوك) ركذ نأ - ب
 ار راق طرب دش عنق نع يريمسلا منارشل هرد دامك لابو لئارألا
 نوكي دقو شقنلا يف (كوك) مسالاب طابترالا حضاو همساو (سواقيك) اهكلم
 يف) د دوصقملاو «ةهرب برأم رتب يف هماقأف» : :ناوشن لاق .(سراف كلم كوك)
 دنسملا شقنلا يف ه هركذ ءاج دقو .«ن فاز خاذ» نجسلا مسا ناكو «برأم نجس

 )١( دمحم - ميدقلا نميلا خيرات بافقيه  ص١16١.
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 ل اا. هلال اس. سادع بالكاف *> طاح - يوم 1075750106 937

 ركذي ثيح (شعرهي رّمش) ةداق رابك نم وهو (ماوأ بهو) دئاقلل (ماج 55١ مقر)
 نم اللست نيذللا مرمع نب دوسو بعك نب ثرح ةدراطمب ماق ماوأ بهو نأ شقتنلا

 دقو يئبسلا رمعي مهعمو مرجو عخن نم ةعامج عم برأم ةنيدملاب (نفزخذ)

 كسول .'١"شعرهُي رمش مهديس ىلإ دويقلاب نيلبكم مهداعأو ماوأ بهو مهكردأ

 (سراف كلم سواكوك) هيف ثكم ًاضيأ يذلا وه (نفزخذ) نجسلا كلذ نأ لوقلا

 رام ىلإ ءاج .تةحيا“وأ نسواقبك قنا نأ لاقيو دعس هل تعفشت ىتح ًاريسأ

 هنأ دب الو ءاهيلع اكلم هدلب ىلإ هّدرو هحارس شعري رمش قلطأف :هيبأ يف ًاعفاش

 هر را ا رت دع

 حوتفلاو تاوزغلا كلت فده وه كلذ نآل هدالب يف

 ردن فاسوعلو تاودع تناك نق : ريبك يراجت ملاع نيوكت لئالد  ؟

 تاتطوتسملا نيوكت لالخ نم ريبك يراجت ملاع نيوكت ةطخل ًاذيفنت شعري

 . ةيرحبلاو ةيربلا ةيراجتلا قرطلا ىلع ةرطيسلاو ةيراجتلا دعاوقلاو
 : لمشت اهحتف دنسملا شوقن تركذ يتلا قطانملاو نادلبلاف

 (نترهوس) روشآو (ماشلا) ةيقينيفو ةيروسو نيطسلفو ةريزجلا لامش أ
 يتلا نادلبلا يهو .(تيبان) تعبانو (ةانمت) معنتو /نخدضو /نيوخ) نادلبو

 حاورص لْيَق «بابح نب ربحأ َيفو) دئاقلا نأ (ماج 549 مقر) دنسملا شقنلا ركذ

 اهازغ يتلا تاوزغلا لكب نادير يذو أبس كلم شعرهُي رمش هرمآ عياش «نالوخو

 يف (تيبان) تعبان ركذ ءاج دقو .(تعبانو معنتو نخدضو نترهس نادلب ىلإ

 . (ضرأ دعبأ) اهنأب يروشآ صن
 دغصلاو ناسارخ دالبو (طق) دنسلاو ناتسجس دالبو سراف ةكلمم ب

 نيصلاب تبتلا ىلإ دنهلاو دنسلا لحاس نيب ام يه يتلا (خنت) خانت ضرأو (فص)

 نع رفزح يذ نامير شقن هركذ امو لئاوألا برعلا ءاملعلا هركذ ام ىلإ ًادانتسا

 . (خنت ضرأو /سراف ةكلمم كوكو /فصو /طق) نادلب حتفو وزغ

 رمش دهع ذنمو يف أبس ةعبابت ةلود ذوفن ناطلس دادتما ينعي هلك كلذ نإ

 ةسييفرو لوضانآلا ىلإو ءالامتش نفيبألا رسلا قريش مايخلا لدناس علا نتحرا

 دنهلاب باجنبلاو دنسلاو سرافو لباب ىلإو يقرشلا لامشلا يف ىطسولا ةيسأو
 ركذ تلي نعلا ةادلجلا ىلإف ايرغ انآ اقري يدينا ةينعملا ىن قات ضرار

 يقيرفألا نرقلاو ةشبحلا يهو شعرُي رمش ةكراشمب معنُي رساي دهع يف اهحتف

 )١( ماج - سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن 11١.
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 هلك كلذ ناكو «طيحملا رحبلا لحاس ىلإ برغملاو ةنجاطرقو رصم بونجو

 .ريبكلا يراجتلا ملاعلا نيوكت ةطخل ًاذيفنت

 :ةنيوكت مت يذلا ريبكلا يراجتلا ملاعلا لئالد: نم: ]

 ناعم يفو نددلا يف اهيلع روثعلا مت يتلا ةيناميلا ةيدنسملا شوقنلا أ

 مسا دنسملاب هيلع بوتكم ةميركلا رهاوجلاب عصرم يئبس متخ اهنمو) نيطسلفو

 جاث ةقطنمو اَنَه ةقطنم يفو نامَع يف اهيلع روثعملا شوقنلاو (ءادرد نب تبن

 ةينادلكلا عقاوملا يف اهيلع روثعملا شوقنلاو جيلخلاب نورأت ةريزجو نيرحبلاب

 كلذكو (.م.ق نماثلا نرقلا ىلإ دوعي دنسملاب يناوطسأ متخ اهنمو) لباب

 احي ةقطنمو موسكأ ةقطنم يف اهيلع روثعملا ةيبونجلا ةيبرعلا دنسملا شوقن»

 راشتنا ىلع لدتو «رمحألا رحبلا ىلع (سيلودأ) لودع ءانيم قيرط ىفو ةشبحلاب

 .2.م.ق سداسلا نرقلا لبق يئبسلا ذوفتلا

 كئتامملا [يقواقأ يتلا ةيراجتلا دعاوقلا تحاتأ» :ىتاكسوم لاق ب

 مئاقبلاو هزارملا نويهبلا ركشب نأ لانوصلاربدديلا لاوس ىلع ةنيبلا
 يرحلا كفاك: سووك زيومع لاك ور“ ةيواو ةرةيق يد ير انيعلا
 رحبلاو يدنهلا طيحملا نيب دتمملا قيرطلا يف ةراجتلا ىلع فرشت ةديعسلا
 ايران اركارس ملا ةاكا: تاضري ةويعلاوبآ :ىلاقو (ظسودملا ئفسألا

 ءاطسو نوينميلا ناكو «ةيرحبلاو ةيربلا اهقرطو ةراجتلا ىلع رطيسي ًاريبك
 رئاقأ لوف نكد تفل قو "16 تاحسلاو ةمرمتلا نين اهو رستم نيب ةاحتلا

 ..دنهلاو برعلا دالب لالغب نورجاتي نويئبسلا ناك» ينانويلا سديس
 بكارمو يدنهلا طيحملا بوجت  (ةريثك يأ)  ةمخض نفس مهل تناكو

 دالب ىلإ رشتنت اهنمو سيبوأ ىلإ لقتنت مهعئاضب تناكو . .راهنألا يف ريست

 هلك كلذ نم نيبتيو .[يسيسرت 7579 ص] .«اهرواج امو ةينيمرأو يدام

 يراجتلا طاشنلل اهتدايقو أبس ةماعزب هنيوكت مت يذلا ريبكلا يراجتلا ملاعلا
 .اهعيمج قافالا كلتو يراجتلا ملاعلا كلذ يف يراضحلاو

 لصو ةزمهو عقاولا كلذ يف أبس ءافلح نويمارألاو نويقينيفلا ناك - ج

 ةعبابت ةلود احانج اناك امهنأ لوقلا نكمي ثيحب قافآلا كلت ىلإ يراجتلا اهطاشنل

 )١( ةيماسلا تاراضحلا القديمة  موسكاتي  ص١١7.

 لوطملا برعلا خيراتو .تاكرب نويعلا وبأ .د  ةميدقلا ةيرصملاو ةينميلا رداصملا نيب تنوب (؟)

 1١. ص - يتح بيليف
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 لصألا»  دمحألا يماس .د ركذ امك  ةيداملا ةلدألاو تاساردلا تتبثأ دقو .أبس
 لكؤت كلذكو . ل ص) 1 ةرهبلا دالب وهو نييئادلكلاو ةتبعسسلل كرتشملا

 نييقينيف اويّمس نم نإ) بيد هللا جرف ذاتسألا ركذ امك ةلدآلاو تاساردلا
 ١5(. ص) «ةميدقلا ةينميلا ةراضحلا برع اندادجأ الإ اوسيل

 :شعرُي رمش دهع دناسم رخآ

 اشقن 78 شعري رمش دهع نم اهيلع روثعملا ةيدنسملا شوقنلاددع غلبي

 مرحم نم ةيئبس شوقن باتك يف ماج 7716 544 ماقرأ شوقنلا اهنيب نم أدنسم
 : سيقلب

 52 طدعدم 15هتمات هدم عمد 81ةطخمتسم 8118515. 1962 .

 نم اهعيمجو باتكلا كلذ يف ماج اك مقرو ا ءم مقر ناشقنلا كلذكو

 . برأمب سيقلب مرحم

 باتك وهو 0.1.8 ةعومجسم 9 448 مقرو دال مقر ناشقنلا اهئمو

 :شوقنلا ةعومجم

 (© ه1مانق 115011211021111 3157و 15م 025 5262عد5 تأ ط[عطمل-
 ج12311005, 0طن 265, 1589-7

 شقنو «يفاقثلا نميلا خيرات باتكب (فرش "5 -) ماقرأ شوقنلا اهنمو
 .(.م.ق 875) يئبسلا ميوقتلل 895 ماعلاب خرؤملا ركَه ةنيدم

 خيرات يف) باتكب (يلاهك 6٠” و ١١و16 )١5 ماقرأ شوقنلا اهنمو
 . ىنايرألا رهطمل (تاقيلعتو ةيدنسم شوقن) باتكب (ب "لال مقر) شقنلاو (نميلا
 خرؤم وهو نامدر عقوم نم هللا دبع دمحم فسوي .د ةعومجم يف دنسم شقنو

 ثادحألاو تاحوتفلاب ةلصلا تاذ شوقنلا كلت بلغأ ركذ فلس دقو
 . ةيدنسملا شوقنلا كلت رخآ امأو .اهريغو ةيسايسلا

 : برأمب سيقلب مرحم نم دنسم شقن -أ

 مقرو (سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن) باتكب (ماج 101) مقر شقنلا وهو
 ايفو (تاقيلمتو ةيدئسم نكوتن) تاتكو (نمبلا خوات يف) :باتكن (يلاهك*)
 : دنسملاب شقتلا صن يلي
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 | 1-ما ]هجر ازال ان ]1717-1
 | ٠-لا 11 مكانا
 [ ذأ 10511001 |ءاضلإا »| 01 مده

 ل ا ل تل ا
 يل ل

 اي للا نيل ل ل اا ا

 |6121 ارز 1 اداره مال ء]ز] هال )6
 سيف ل ماا نال ا

 7-5 7 عل ل 0

 : ةثيدحلا ةيبرعلا فورحلاب شقنلا اذه قوطنمو

 نكي ويفرق رس ارك شن رعت ١ نحر لك هقعفلا
 /وهرمخذب /مدمح /وهتفشذ /نبهذ /ىلأ /نملصأ /نتثلث /موأ

 /عشي /تثعفل /وهدبع /موأ لعب هقملإ /رمخك /أرو /وهمعب /عضنتذ
 /وهأرمل / يف وهك /ارو /وهمعب /عضنتذ /وهل /نيفوه /مبحر م /

 /نازيلف /موأ لعب هقملإو /وهتفشك /نجح /نتينقه /تذ /هقملإ

 /رمثأو /وهمعب /نعضيذ /وهرمخ /عشي تثعفل /وهدبع /رمخ
 /وضرو /ىظح /وهرمخلو /ومهتضرأ /لك /نم /مأنه /مقدص

 /تنميو /تومرضحو /نديرذو /ًأبس /كلم /شعرهُي /رّمش /ومهأرم
 .«/منورحو موأ لعب نوهث هقملاب

 : نأ ةثيدحلا ةيبرعلاب شقنلا ىوتحمو ىنعمو

 امل ًادمح ًابهذ ملصأ ةثالث هقملإ هلإلا ىنقأ بحرم نب عيشي تثعفل)
 تثعفل) هدبعل ققح دق هقملإ هلإلا ماد امو .هنم هلمأ ام قيقحتب هب هرمغ

 .هذه هتينقأ ميدقتب هقملإ هلإلا ىفوأ دق هنإف لمألا كلذ (بحرم نب عشي
 ةحلاصلا رامثلا عم ءهنم لمؤي ام قيقحتب هرمغ يف هقملإ هلإلا رمتسيلف
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 أبس كلم شعرهُي رّمش هرمأ اضرو ةوظحب هرمغيو «هيضارأ لك نم ةكينهلا

 .(..ناورحو ماوأ بر هقملإ قحب تب ايو تومرضحو نادير يذو

 ع ووهتلا

 دهع ىف دئسم شقن ًاضيأ هل (بحرم نب عشي تثعفل) شقنلا اذه بحاصو

 : نامدر ىف لاسعملا ةرخص شقن ب

 ةظفاحمب) نامدر يف لاسعملا عاق لبجب ةرخص يف توحنم شقن وهو

 ةيعارزو ةيئارمع تآشنم ءانبب (رهاعم نبا) ليقلا مايق ركذيو «ًايلاح ءاضيبلا
 يذو أبس كلم شعرهُي رُّمش) ومهأرم نوعب نالعو مهتنيدمو نامدر ةقطنم يف

 رهش قفاويو . (يئبسلا ميوقتلل 405 ةنس نعم يذ رهش يف) يأ .(ةئامعبرأو
 ..م.ق 6١ ةنس سرام

 (داليملا لبق )81١ . س. ت 1٠4 ماعب خرؤمو لاسعملا عاق لبج يف

 اهراحبو اهبراغمو ضرألا قراشم يف هتايار تفرفر نأ دعب نميلا يف ماير ةقطنمب
 . خيراتلا يف ةعبابتلا مظعأ وه ناكف ءاهسبايو
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 ىناثلا ثحبملا

 رزج حتاف يناثلا معنهُي رساي دهع
 نميأ رمآ ارذ هنياو  طسوتملا ضينألا رحبلا لحاوسو

 تنامُيو تومرضحو نادير يذو أبس يكلم
 (.م-ق 81١-8٠0 /يئبس )41-450١

 ةافو دعب .م.ق 8١١ ماع قفاوملا يئبسلا ميوقتلل ؛١٠ ماع يلاوح يف
 روثعلا مت : دقو ؛ يناثلا معنُي رساي كلملا أبس ةعبابت شرع ةدس منست شعري رمش

 م ا و هدهع نم نيدنسم نيشقن ىلع

 تومرضحو نادير يذو أبس يكلم نميأ رمأ ًارذ هنباو معنهُي رسايل

 هصن ىلاتلا (يلاهك 59 مقر) شقنلاو (ماج 116 مقر) شقنلا امهو «تناميو

 ”:لييشملاب

 ل لا ل
 1101/1 ]عطرا داطلا» 500
 لربط جاما *ابمإ( زهرا 1( ةلجكت هاجت
0111| 
 * 11118 نال 16111501 5 نام
 1 امال رو هلخلإ/ هازال /» د
 1 1111117111 هله له
 | 11 00/0 اطل 0711/0« !طب حلها ةطكل 1 ةيه٠الكلل
 م هايم[ ل 2/ه)ابز »ه0, 711 ةلولب هز ك]نلامز ممرع] الرق

 (تنامُيو تومرضحو نادير ا رمأ 0 هئدأو 7 ني

 :ىوه ةثيدحلا ةيبرعلا فورحلاب (يلاهك 8 مقر) شقنلا اذه قوطنمو

 /لعب /هقم لإ /وهارم /ىنقه /نبوص /نب /..عو ... /تثع حرشا

 /مضزم /نم /|تثع حرش /وهدبع /عتم /تذب /مدمح /نبهذذ /نملص /موأ

 /تثع حرش /وهدبع /نعتمو /حرش /هقملإ /نازيلو / /برأم /نرجهب /ضرم
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 /معنهُي /مرساي /ومهيارم /وضرو /ىظح /ومهدعسلو / /متياكنو / متسأب / خرم

 /تنميو /تومرضحو /نادير يذو ماب / يكلم / نهيأ /رمأ أرذ /وهنباو

 /تب /دمح مأ /وهتكشح /نم /مدلوأ /تئع حرش /وهدبع /رمخلو
 /وهنعهلو /مملسو /مرضب ([متيقمو /منذأأ /يرب /ومهدعسلو / /مويح /ينب

 /يدع /فرخو /اند/ كريما / عرف /ومهدعسلو / / مأتش /ىصشو /عضن / نع

 /وهدي /حرشلو /نالعو /برصو /ظيق /داتو زروستيتوناز: ونقرأ /لك

 .00©2 /موأ /لعب /هقملاب / /وهنسلو
 : نأ ةثيدحلا ةيبرعلاب شقنلا ىوتحمو ىنعمو

 هنأل ًادمح ءًابهذ ًاملص ماوأ بر هقملإ هّلإلا ىنقأ نابوص نبا تثع حرش)

 يف هقملإ هّلإلا رمتسيلو «برأم ةنيدمب هضرم ضرم نم تثع حرش هدبع ىفش
 رساي هيرمآ اضرو ةوظحب هدعسيو «ةياكنلاو سأبلا نم تثع حرش ةياعرو ةسارح
 .تنامُيو تومرضحو نادير يذو أبس يكلم نميأ رمأ أرذ هنباو معنه

 - مويح ينب تنب دمح مأ هتجوز نم ًادالوأ (تنثع حرش ) هذبع حنميو

 هيجنيو «ملسلاو برحلا تاقوأ يف ىوقلاو ساوحلا ةمالسب هدعسيو ؛- ةيمويحلا
 هيضارأ لك نم فيرخلاو اثدلا ليصاحمب هدعسيو «نيئناشلا رشو عضن نم
 قحيبب .هناسلو هدي سرحيو «ةيدنلا نالعو بارصلاو ضايقلا تالغ عم هبانعأو

 ىهتنا .(ماوأ لعب هقملإ

 : نميأ رمأ أرذ هنباو يناثلا معنهُي رساي دهع ملاعم

 : يناثلا معنهُي رساي بيترت

 باتك يف (شعرهُي رّمش) دعب (نميأ رمأ أرذ هنباو معنهُي رساي) بيترت ءاج
 (شعرهُي رّْمش) دهع شوقن رخآ ءاج ثيح (سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن) ماج
 ."0(نميأ رمأ أرذ هنباو معنهُي رساي) دهع نم  ناشقن وأ - شقن هيلي مث (157) مقرب

 لاسعملا ةرخص شقن وهو  (شعرهُي رّمش) دهع شوقن رخآ نأ امبو
 (معنهي رساي) دهع نإف «يئبسلا ميوقتلل 6٠9 ةنس نعم يذ رهشب خرؤم - نامدرب
 وادم ميوقتلل ٠١: ماع يلاوح 0 ةافو دعب أدب دق نوكي يناثلا

 رّمش نبا امبر) معنهُي رساي دهع ..» :هيقفاب دمحم .د لوق بيترتلا دكؤيو

 .يلاهك 4 مقر شقنلا  ينايرألا رهطم  نميلا خيرات يف )١(

 58 ماج تربلأ - سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن (؟)
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 هنأ ىلإ ريشي (شعرهُي رّمش نبا امبر) :هلوقف ."'"2نميأ رمأ أرذ هنبا عم (شعرهي
 رمش نأ :ليلكإلا يف ينادمهلا ركذ دقف هنبا سيل هنأ تاوبصلاو .هدعب مكح
 مت يناثلا معنهُي رساي نأ لوقلا نكمي يلاتلابو 7 (نيقعاال نكي مل)) ندعو

 ةافو دعب (نئبسا) لا ةينامثلا ءاوذألا كالمألاو نينامثلا لاوقألا سلجم نم هكيلمت
 نودقعيو هدعب كلملا نوميقي ثدح كلملاب ثدح اذإ اوناك» :مهنأل شعرُي رّمش
 هل سيل ةلالك كلملا ناك اذإ وأ كلملا فّلُخب اوضتري مل اذإ اوتاكو ءدهعلا هل

 متيف لايقألا ةجردب قحلي نمم الجر هناكم اولخدأو ا دلو

 ناك» : هلأ ةينامشلا ءاوذألا كالمألا مهنم وأ - مهعم ناكو .“' ”(ةينامتلا

 هلزع ىلع اوعمجأ اذإو ةينامثلا كالمألا هميقي ىتح كلمي نمل حلصي ال كلُملا
 0 يل

 دنعو شعرُي رمش دهع ىف (نئبسأ) لا ةينامثلا ءاوذألا كالمألا نم ناك دقو

 1 : يناثلا معني رساي كيلمت
 نادلب حتف نع (فرش ا١ مقر) دنسملا شقنلا بحاص رَفْرَح وذ نامير أ

 . (خنت ضرأو /سراف ةكلمم كوكو /فصو /طق)

 مقر) دنسملا شقنلا بحاص نالوخو حاورص وذ بابح نب ربحأ ّيفو - ب
 يداوو - (نيطسلف)  اكعو (ادوهي) ةاود نادلبل شعري رمش حتف نع (ماج 68

 روشآو (ةيروس) ماشلا تارحو نهتنيرقو (ةيقينيف /نانبل) نيزجو اديص يف :براح
 . (تيعبانو /معنتو /نخدضو /ةنويخ) نادلبو (رهوس)

 نع (ماج 577 مقر) دنسملا شقنلا بحاص نالكتُع نب عوشأ رمعي  ج
 «تومرضحل ةيرادإلا ةمصاعلا هوبش ةنيدم يف ةطبارملاب هايإ شعري رمش فيلكت
 ا ل ل ل مقر) شقنلاو
 يف كلذو (نرثتس) شقنلا اهامس ىتلا ةمهملاب (ةدكو نقشنو نلوخو نلمحو

 . تنامُيو تومرضح ةقطنمب /تغطرو /مبشو /نرفع نرجه)
 معنهي رساي دهع يف (ماج 2350 مقر) شقنلا بحاص ندج نب بلأت دعس د

 ةدنكو أبس كلم بارعأ ريبك» هنأ شقنلا يف ندج نب فلتي دعس ركذ دقو .يناثلا
 .«تنامُيو تومرضحو رّيْمَِجو أبس بارعأ لكو ؛«ليإ ديزو لهابو ممرحو جحذمو

 .١15١ص - هيقفاب دمحم .د  ميدقلا نميلا خيرات ()

 ,1ج ١١ 4ص + اج  ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا 0

 .5١!/ص - يريمحلا ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا (")
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 (رساي) نأ ىلإ دوعي (نميأ رمأ أرذ) هنبا هعمو (معنُي رساي) كيلمت نأ ودبيو

 لصتت ةيجراخ تايلمع هيجوتو ةدايقل راس نأ ثبل امو نميلا يف ثكمي مل
 نميلا يف ثكم امنيب طسوتملا ضيبألا رحبلا يف ةيراجت تانطوتسم نيوكتب
 (نميأ رمأ أرذ هنباو معنهُي رساي) دهع ناكو .(نميأ رمأ أرذ) هنبا مكحلا ىلوتو
 .(.م.ق )8٠١١ - 86٠١ قفاوملا (يئبسلا ميوقتلل 550* )5٠١  ةرتفلا يف

 : ةيبوروألا طسوتملا ضيبألا رحبلا لحاوسو رزجل يناثلا معنُي رساي حتف

 ىلإ هتاوزغو شعرُي رّمش دلاو معنُي رساي دهع عئاقوو رابخأ ركذ فلس دقل
 نم - معنُي رساي  كلملا اذه» :ينادمهلا لاق ثيح برغملا دالبو رصمو ةشبحلا
 برغملا وحن ًايزاغ هسفنب راسو هور ىف يعمل رجلا حب جلاب ءامظع

 نس ري ةرتفلا يف كلذ ناكو , '(لمرلا يداو غلب ىتح هئطوو هخّودف

 - ثعبو ..» :ينادمهلا لاقو .نييبتلا فلس امك (.م.ق 848١٠ -80 / يئبس

 ةيلاقصلا ضرأو - سنكشبلا وأ - نسكسلاو جنرفإلا ىلإ هركاسع معني رساي

 مورلا ضرأ ىلإ هركسع ثعبو ءريثك يبسب هيلإ اوعجرو لاومألا اومنغف
 رساي وه امنإو شعرُي رمش دلاو سيل اذه معنُي رساي نأ ىرنو . «اهوحتتفاف
 رساي) مسالا ةيدحاو ببسب امهرابخأ نيب جمدو سابتلا عقو دقو «يناثلا معئُي

 اهنم هجوو ةيقينيف ةقطنم نم يناثلا معنُي رساي قلطنا دقو .دهعلا براقتو (معنُي
 نيوكتو ةيبوروألا طسوتملا ضيبألا رحبلا لحاوسو رزج حتفل ارحب هركاسع
 : يلي ام انه ركذنو . اهيف ةيقينيف ةيئيبس تانطوتسم

 يتلا (ةيقينيف) ينانبللا يروسلا لحاسلا ةقطنم شعري رّمش حتفو ازغ دقل -

 يف ءاج ثيح شعرُي رمش اهحتفو اهازغ امدنع نييروشألا مكحل ةعضاخ تناك
 هرمآ ًاعياشم ازغا : هنأ (بابح نب ربحأ ّيفو) دئاقلل (ماج 64 مقر) دنسملا نتقتلا

 اويراحو .. نهتنيرق ىتح براح يداو ىلإ نادير يذو أبس كلم شعرهُي رمش
 0 ل ا ا

 ريع راح يقازل الآ ( فيفلا) انك ىف ىلع دارج هر 00

 يهو ميانرق رتشع ةنيدم . . ناشاب ندم رهشأ نم# ناك هنأو اة برنلاب

 ىتح نيزج اهمسا لاز امف نيزج امأو ا (نوصصمتم) نينيرق وأ (0ةتسنمت) نونيرق

 ./ج 8١٠7و ١٠7ا/لص ينادمولا يلا - ليلكإلا 7

 مها ضو باذعا ؛ ةىهاد 000 هالشالا لبق برعلا خيرات يف لصفملا 0



 هما أبس ةعبابتل عبارلا رصعلا ةراضحو كولم : عساتلا لصفلا 553
 20 عا تا ما سك و تولوا تدع سريس1019:0119000101009909

 : لاق ثيح ةيلهاجلا يف ينايبذلا ةغبانلا ًاضيأ براح يداو ركذ دقو «نانبلب مويلا

 ,براح دنع يتلا اديصب ربقو قّلجب ربق «نيربقلل ناك نعل

 لحاسلا ةقطنم توضنا نيرجو اديصو براح يداو شعري رّمش حتفبو

 كلذ ناكو .ايلعلا هتيكولم تحت (نويقينيفلا) اهناكسو (ةيقينيف) ينانيللا يروسلا

 نم رئاشع ةوق كانه ترقتساف (.م.ق 410) يئبسلا ميوقتلاب 4٠" ةنس يلاوح

 . (نييقينيفلا) مسا اهلمش ةيئبسلا ةيئاميلا لئابقلا
 : (ةيئبسلا ةيناميلا) نييقينيفلا ةيوه ديدحت

 (نييقينيفلا) و (ةيقينيف) مسا نيثحابلاو نيخرؤملا نم ديدعلا شقان دقل

 امنإو ةليبق وأ دلب وأ ةئيدم مسا تسيل ةيقينيف ةملك نأ» : ىلإ نوسرادلا بهذو

 هنأ خيراتلا سلطأ يف يف ءاجو «يناوجرأ رمحأ ينعت ةيقيرغإلا ةغللا يف ةفص يه

 رمحألا دالب يأ ةيقينيف مسا يروسلا لحاسلا ييناعنك ىلع نوينانويلا قلطأ»

 ةريزجلا بونج نم اورجاه نيذلا نييناعنكلا نم قيرف مه نويقينيفلاف «يناوجرألا

 . ""1ةديعب نورق ذنم ةيروس ىلإ ةيبرعلا

 . 217110211816 سيقينيف نإ) وهف ةينانويلا رداصملا يف ةيمستلا ببس امأ

 همساب تيمسف يروسلا لحاسلا ةقطنمب رقتسا 4 6 4 - 8148 راناجأ قيقش

 انو ةيلالا نفاد ر ةيرقطما ةاييبا رانج ار سقس ىلإ ا

 رارقتسا ناكو شاير يذ ناراب شئارلا نب رانم يذ كلملاو سيقينيف ريمألا امه

 .م.ق ٠ ةنس يروسلا لحاسلا ةقطنمب هعم نيذلاو سيقيتيف ريمألا

 عم اوؤاج نيذلاو نييناعنكلا نم كانه اوناك نيذلا نييقينيفلا مسا لمشو

 كلتب اورقتسا نيذلا مسالا لمش امك :كانه اورقتساو نميلا نم سيقينيف

 نييناميلا نم  (شعري رمش اهحتف امدنع)  .م.ق عساتلا نرقلاب ةقطنملا

 مساب خيراتلا يف اورهتشا نيذلا ةيبلاغ نولثمي اوناك امبرو «نييئبسلا

 ستودوريه ينانويلا خرؤملا نع بيد هللا جرف ذاتسألا لقن دقو . نييقينيفلا

 نييقينيفلا نطوسنإ : ستودوريه لاق» هنإ . م.ق سماخلا نرقلا يف شاع يذلا

 لإ اذاععشاو د ؟”(رمحألا رحبلا ىلع ةلطملا ةيبونجلا برعلا دالي وه لوألا

 نبذ هللا جرف ذاتسألا لاق ٠ نئارقلا نم ديدعلا ىلإو كلذ

 500 3 د - ةيئانويلا ةيثدملا ةيفلخ (؟)
 ١) .د - لصألا يه نميلا ٠ 5ص بيد هّللا جرف ١.
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 ةينميلا ةراضحلا برع اندادجأ الإ اوسيل نييقينيف اويمس نم نإلا
 يللا

 . يثبسلا ينميلا ءانبلا زارط ةيقينيف ةقطنم ىلإ نويقينيفلا نويئبسلا لخدأ دقو
 ةيقينيفلا ةينبألا ضعب نإ. .» :هبنيج لوب يسنرفلا ملاعلا لاق كلذب لصتي اممو
 بونج راثآ يف دجاوتملا ءانبلا نف يف رفوتت يتلا بيلاسألا مادختسا ىلع لدت
 يف ظوطت82 دبعم يف ةينقتلاو بيلاسألا كلت مادختسا مت دقو «ةيبرعلا ةريزجلا

 ضعب نأ امك  (.م.ق عباسلا نرقلا لئاوأ ىلإ دوعيو) - ةيقينيفب (اديص)
 ةدعل لصت راجحأ مادختسا ىلع لدت .م.ق سداسلا نرقلا يف ةيقينيفلا ةينبألا
 يتلا بيلاسألا يهو ونونسلا رئاط بنذ لكش ىلع ةعوطقمو ةدقتمو ةروقنم راتمأ
 ةلودب نوطبتري نويقينيفلا ناك دقو . "ةيبرعلا ةريزجلا بونج راثآ يف رفوتت
 ىلإ - يناثلا معنُي رسايو شعرُي رْمش دهع)  .م.ق عساتلا نرقلا ذنم أبس ةعبابت
 ..م.ق سداسلا نرقلا

 :ةقشفلا ةباتكلاو دنسملا ةباتك نيب ةقالعلا

 مدقأ امه ةيقينيفلا ةباتكلا ةيدجسبأو ةينميلا ةيشوقنلا دنسملا ةباتك ةيدجبأ نإ
 ًاعئاش لازي امو ناك دقو .ةيناسنإلا ةراضحلا خيرات يف ةيدجبألا فورحلاب ةباتك
 مت (ةيناعنك) ةباتك فورح نم تءاج ةيقينيفلا ةباتكلا فورح نأ تاساردلا يف
 عبارلا نرقلا ىلإ دوعت ماشلا نم قطانمو ءانيس يف اهب ةبوتكم صوصن ىلع روثعلا
 ةباتك لوأ» اهنأو (ةيئانيسلا فورحلا) مساب تاساردلا يف ترهتشاو .م.ق رشع
 نإ» :لاق ثيح ةماه ةلأسم ماج تربلأ روسيفوربلا تبثأ دقو 1و ةيدجا
 عم كلذو ءأبس ضرأ نم تلقتنا نوكت نأو دب ال ءانيس فورحب فرع ام
 كلت نابإ ةيبرعلا ةريزجلا يبرغ لامش يف اورقتسا مهنأ دقتعي نيذلا نييئبسلا
 تياربلأ ىري» :هنأ (نامبيش سوالك) ىناملألا ثحابلا ركذيو :1يقجبلا
 ىدحإ ىلإ اهلصأ ىف دوعت ةيبونجلا ةيبرعلا ةباتكلا نأ :نورخآ هعمو ه1 ع
 نأو .م.ق رشع عبارلا نرقلا ىلإ دوعت يتلا . .ةركبملا ةيناعنكلا تانيعتسألا
 رشع ثلاغلا نرقلا دعب سيل نمز يف تلقتسا ةيبونجلا ةيبرعلا ةيدجبألا
 شف كيب ىف فشتكملا ميقرلا وه ةيبونجلا ةيدجبألا دهاوش مدقأو ....م.ق

 ١. 5ص - بيد هّللا جرف .د  لصألا يه نميلا 220

 .79/ ددعلا  ةينمي تاسارد ةلجم - هبنيج لوب - ةيبرعلا ةريزجلا بونج راثآ لوح تاظحالم (؟)
 1 .١١ص - زنراب رملإ يراه  ةيخيراتلا ةباتكلا خيرات 0
 . اج ١" ص - هّللا دبع دمحم فسوي .د  هراثآو نميلا خيرات يف قاروأ 2
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 همم أبس ةعب

بسي ااا
 هس م سس ب

 .'”(.م.ق رشع ثلاثلا نرقلا ىلإ - نيدنول يأر بسح - دوعي وهو (نيطسلفب)

 نضرأ نم تلقكلا ةيئانيسلا :كوركلاو ةيناعنكلا ةيدجبألا نأ كلذ لمجم نم نيبتيو

 ينعي اذهو «بقحلا كلت نابإ ماشلاو ةريزجلا برغ لامش اورقتسا نيذلا عم أبس

 . ةيقينيفلا فورحلاو ةيشوقنلا ةيبونجلا ةيبرعلا دنسملا فورحل دحاولا لصألا

 ذنم ةيشوقنلا ةباتكلا تحبصأو نميلا يف ةيدجبألا دنسملا ةباتك ترهظ دقل

 تارشع اندروأو كلذ ىلع ةلدألا ركذ فلس دقو .م.ق رشع ياحلا نرقلا علطم

 ترهظ امنيب .م.ق رشع يداحلا نرقلا ىلإ اهنمز دوعي يتلا ةيدنسملا شوقنلا

 نيريب نيلكاج ىرت» ثيح .م.ق رشاعلا نرقلا يف ةيقيئيفلا ةيدجبألا ةباتكلا
 نأ امبو ''”«ةيقينيف يف .م.ق رشاعلا نرقلا لالخ مت ةيدجبألا عارتخا نأ طنءعوصم

 رشع يداحلا نرقلا علطم ىلإ عقاولا يف دوعت ةيدجبألا اهتباتكو دنسملا شوقن

 نأ كب الا ىقلا ةيقينوفلا ةيدجبألا فورح لصأ يهو مدقألا يه نوكتف .م.ق

 دق ناك ام وهو - ةيبرعلا ةريزجلا بونج - ًابس ضرأ نم مهعم اهولقن نييقينيفلا
 ةيدجبألا ةباتكلا نويقينيفلا لقن» هنأب ركبم تقو ذنم رللوم يناملألا ملاعلا هب مزج

 امنإو اهب نوبتكي طقف نويقينيفلا نكي ملو .'””«ةيبرعلا ةريزجلا بونج نم مهعم
 لمعتسا)  دتسيرب سميج .د ركذي امك  ثيح نييمارأ اويمس نيذلا ًاضيأ

 شوقنلا نكلو ."76.م.ق رشاعلا نرقلا ذنم ةيقينيفلا فورحلاب ةباتكلا نويمارألا

 لباب دالبو ماشلاب ةيمارألاو ةيقينيفلا عقاوملا يف دنسملاب ةبوتكملا صوصنلاو

 تالا ذإ ءأضيأ دنسملاب نوبتكي اوناك مهنأ يهو ةيمهأ رثكأ ةقيقح مامأ انعضت

 برع اندادجا ال[ اوبل قييعتف اويكش نم نأ وق هللا جرف ذاتسألا لاق امكو

 نيذلا نوينادلكلا مهنمو نييمارأ اويّمس نيذلا كلذكو  «ةميدقلا ةينميلا ةراضحلا

 لصألا ةحص ىلع رفوتت ةيداملا ةلدألا تذخأ»  دمحألا يماس .د لاق امكو

 صوصنتلا ركذ فلس دقو .- «نميلا دالب وهو يسن دلكلاو ةييقسلل ك عقلا

 ةميركلا رهاوجلاب عصرم متخ» اهمهأو «لبابو ماشلاب اهيلع روثعملا ةيدنسملا

 نيطسلف يف هيلع روثعلا مت (ءادرد نب تبن) مسا دنسملاب هطسو يف بوتكم

 دنسملاب بوتكم ينادلك يناوطسأ متخ» كلذكو (.م.ق عساتلا نرقلا ىلإ دوعيو

 نييئبسلا نييناميلا كئلوأ نأ كاردإ كلذ حيتيو .«-م.ق نماثلا نرقلا ىلإ دوعي

 - 487 4) عساتلا نرقلاب شعرُي رمش دهع حوتف يف لبابو ماشلاب اورقتسا نيذلا

 .7 ؟ص - نامبيش سوالك - ةيبرعلا ةريزجلا بونج كلامم خيرات )١(

 .نيدلا فرش دمحأ  يفاقثلا نميلا خيرات (؟)
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 ةياتكلابو دنسملا ةباتكب نوبتكي اوناك نييمارأو نييقينيف مسا مهلمشو (.م.ق 3٠
 : كلذ تيسو:«نحيلا يف'اتناك نيتيدجبألاو نيتباتكلا نأو أعم ةيقينيفلا

 لصتت ةسدقم ةصاخ ةيشوقن ةباتك تناك دكيولا ةيلعأو ةناقك نأدعأأ
 وأ ةهلآلاب اهبلغأ لصتت ةددحم ضارغأ يف الإ اهب ةباتكلا زوجي نكي ملو ءامسلاب
 شوقن عيمجف ءدنسملاب هيلع ةباتكلا مت يذلا ءيشلا ىلع ةهلآلا ةيامح ءافضإب
 ةهلآلا نوعب تآشنم دييشت ركذت شوقن امإو «ةهلآلا ىلإ تامدقت امإ يه دنسملا
 ملو ءاهيلع ةهلآلا ةيامح ءافضإل دنسملاب اهيلع بوتكم دوقنو ماتخأو يناوأ امإو
 نبا هيلإ راشأ ام وهو كلذب مهل نوذأم صاخشأ الإ دنسملاب بتكي نأ زوجي نكي
 :ةلصفنم اهفورح دئْسُملا ىمسُت ىرخأ ةباتك رّيْمَجل ناكو» :لاق ثيح نودلخ
 ةفص تاذ دنسملا ةباتك ثرمتسا دقو .'””«مهنذإب الإ اهمّلَعَت نم نوعنمي اوناكو
 داليملا لبق رشع يداحلا نرقلا ذنم روصعلاو ةنمزألا دادتما ىلع ةسدقم ةصاخ
 :هالملا تخيب نمداشلا قوقلا ىلإ

 راكتبا مت دنسملا ةيدجيبأو ةباتكل ةسدقملا ةصاخلا ةعيبطلل ًارظنو - ب
 ةيراجتلا ضارغألاو ةماعلا رومألا يف اهب ةباتكلا زوجت ةماع ةيدجبأ لامعتساو
 دقو .نييقينيفلا ىلإ اهراكتبا ةبسن متو ةيقينيفلا ةيدجبألا مساب ترهتشا يتلا يهو
 نييقينيفلا ةفاقث نأ نيخرؤملا نم قيرف ىري» :يلي ام ةيماسلا ممألا باتك يف ءاج
 ةراضح يف رثألا ربكأ هل ناك يذلا ميظعلا راكتبالا اذهل مهلهؤت نكت مل
 اولقن مهنم ًاقيرف وأ نييقينيفلا نأ جاتنتسالا ليبس ىلع لوقلا نكميو . .ناسنإلا
 مهضارغأل ةيدجبألا كلت نويقينيفلا مدختسا» هنأو ."”«كاذنآ ملاعلا نم ةرومعملا ءاحنأ رئاس يف اهورشن مث ةيبرعلا ةريزجلا بونج نم ةيدجبألا كلت
 مساب ترهتشا يتلا ةيدجبألا نأ مدقت ام لمجم نم نيبتيو ,ةكيراجملا
 ةباتكك ًاضيأ نميلا ىف ةدوجوم تناكو نميلا اهردصم ةيدجبأ يه (ةيقينيفلا)
 ةساسا ةفعبدد يقينيفلا يئبسلا يراجتلا طاشنلا يف اهمادختتسا متو ةماغ ةيدجبأ
 ةماعلا ةيدجبألا فورح قاقتشاو راكتبا مت دقو .م.ق عساتلا نرعلا لعمتد
 لكش ىلي اميفو (دنسملا) ةسدقملا ةصاخلا ةيدجبألا فورح نم (ةيقينيفلا)
 ساب ترهتشا يتلا ةماعلاو (دنسملا) ةصاخلا نيتيدجبألا نيتباتكلا فورح
 : (ةيقينيفلا)

 4١. 8ص  نودلخ نبأ ةمدقم (0)

 .م١198  رصم ةضهن راد - ١١و 7١٠ص  رداقلا دبع دماح  ةيماسلا ممألا ةفز
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ال اذ ل
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 معنُي رساي دهع يف ضيبألا رحبلا لحاوسو رزجل يقينيفلا يئبسلا حتفلا
 : حتفلا كلذ جئاتنو يناثلا

 1 1 نو اشف

 اما رد ماق (.م.ق 600 -41) يبس
 اكراناك ةدايقب أبس كلم يناثلا معنُي رساي

 | ري هم ا
 ركل دوم | سوا رزج ىلإ(ةيقيني )روصو

 2 دس طسوتملا ضيبألا رحبلا لحاوسو

 لدنك نم نيبتي ام وهو .ةيبوروألا
 ماع . نييخيرات نيردصم نيب طبرلا

 كلمطا ع نادفولا هكا ا يعن

 نطل جنرفإلا ىلإ هركاسع  معنُي رساي

 ةصاخلا ةيشوقنلا دنسملا ةباتك فورح نسراو ستكشلا نسكسلاو

 (ةيقينيفلا) ةماعلا ةيريرحتلا ةباتكلا فورحو أوملئغف  ةيلاقصلا  ةيلاقصلا

 يبسب هيلإ اوعجرو اوبسو لاومألا

 8/15١8[. ص] .«اهوحتتفاف مورلا ضرأ ىلإ هركسع ثعبو . ريثك

 ذنمو يف نييقينيفلا نع ةميدقلا روصعلا خيرات تاسارد هركذت ام :امهيناثو

 بوعشلا خيرات باتك يف ءاج ثيح .م.ق عساتلا نرقلاو نسزلا كلذ

 ةيرحبلا قرطلا نوسسؤيو راحبلا نوبوجي نويقينيفلا لخأ» : يلي ام تاراضحلاو

 يتلا تارمعتسملا مهأ ناكو «يراجتلا تارمعتسملاو برغلاو قزشلا نيب

 ةراجت زكارم نويقينيفلا سسأ» هاو ”ةيلاسإو ةقيدرمو ةلقرف يدعو سما

 ةينيدرسو :810119 ةيلقصو «ةيقيرفأ لامنكو وقفا نظربقا ىف قا يجتتسمو

 يف تارمعتسم نييقينيفلل تناكو . .اينابسإو . 12515 يورك 221

 ىرخكلا هكا رقت ربطت همر ااا حلا ةظلامر فلا 3 نا اع

 تناك يتلاو 0 برغ ابولج يف حجرألا ىلع عيناك يتلا "1 ة2ةطتوط شيشرت

 وخلا ثداعملاو ةضفلاب رهتشت

 )١( ارسيوس - ميسكدارت - 70و 4 صو - ١8ص - تاراضحلاو بوعشلا خيرات .
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 عوتسلا ةجيتنو فده وه ةيراجتلا دعاوقلاو كاريعتسلا كلت نيسأت نإ
 ضرأ) ليلكإلا ريبعت بسح تلمش يتلاو معني رساي اههيجوتب ماق يتلا تايلمعلاو

 دوصقملاف «مورلا ضرأو ة ةلاهصلا نفرار د نيسحتسلا قاع نسكسلاو جتوفإلا

 يف ةيلقص ةريزجو ةطلامو نانويلاب قيرغإلا لحاسو صربق لمشي مورلا ضرأب

 ةينيدرس يتريزج جنرفإلا ضرأب هوصقملاو (ةيلاقصلا ضرأ) يضهر ايلاطيإ

 رزج اهنمو ةينابسإ لحاوسو رزج د دوصقملاف سنكشبلا امأو ءاسنرف يف اكيسروكو

 . ىكيتنالتألا لحاس ىلإ اينابسإ برغ بونج يف شيشرت ةنطوتسمو رايلبلا
 سا ماس حك اسوس

 . «ةميدقلا ةيكملا راما برع 1 الإ اوسيل نييشينيف 000 نم 18 بيد

 . ةنجاطرق تناك كلذكو ةيقيتيف ةيئبس يه ةيراجتلا دعاوقلاو تارمعتسملا كلتف

 ل

 ” م ا 0 نويثبسلا

 طيحملا يف ريست - (ةريثك يأ) - ةمخض نفس مهلو ( لباب ىلإو ًارحب وأ برغلا

 ليومس لاقا» :تاكرب نويعلا وبأ .د لاقو 20 .رهنألا يف ريست بكارمو يدنهلا

 طيحملا نيب ةدتمملا قرطلا ي ىف ةراجتلا ىلع فرشت ةديعسلا ةيبرعلا تناك : وميك

 ًازكرم مومبلا ناك» :تاكرب نويعلا قا لاقو . («طسوتملا ضيبألا رحبلاو يدنهلا

 , "!ةيرحبلاو ةيربلا اهقرطو ةراجتلا ىلع رطيسي ًاريبك ًايراجت
 طسوتملا ضييبألا رحبلاو برغلا ىلإ يئبسلا يناميلا يراجتلا طاشنلا كلذف

 يتلا ةيئبسلا بكارملاو نفسلاو «نييقينيفلا مساب تاساردلا هركذت ام سفن وه
 ل ا ا اا يه سديس رثاغأ اهركذ
 ربع لحرت لامجلا لفاوق تناك» :يلي ام تاراضحلا خيرات باتك يف ءاج دقو
 روص ءىناوم ىلإ ءًأضيأ نيصلا نم امبرو لب «ةيبرعلا ةريزجلاو لباب نم ءارحصلا

 ؟م1هم5 لباوتلاو 2ءمع16ان5 560865 ةميركلا راجحألا ةلماح «ةيقينيفلا اديصو
 ناكو 1006256 روخبلاو 017 جاعلاو 126083 سوتيإلاو 2ءيت2065 روطعلاو
 رحيبلا لحاس لوط ىلع - ملاعلا اهجتني يتلا علسلل نوعزوملا مه نويقينيفلا

 .7 5ص - يسيسرت نائدع .د  برعلا ةراضحو نميلا 2000

 . تاكرب نويعلا وبأ .د  ةميدقلا ةيرصملاو ةينميلا رداصملا نيب تنوب ()



 هه أبس ةعبابتل عبارلا رصعلا ةراضحو كولم : عساتلا لصفلا 559
 20 ا لا لااطحاحل تفاوت تاي هجين

 ” :يلي ام خيراتلا سلطأ باتك يف ءاجو 5"[  ص] .«طسوتملا ضيبألا

 «لباوتلاو ةيريرحلا ةشمقألاو ةنيمثلا نداعملاب نيصلاو دنهلا نم نوتأي نوينميلا

 روطعلاو «نابللاو ءروخيلاو ءّرملا :اهنمو مهتاجتنم عم اهب نورجاتيو

 فويسلاو «ةميركلا راجحألاو ةضفلاو بهذلاك نداعملا ضعبو ؛(بويطلا)

 نيينميلا نفس تناكو . . سورتلاو «عوردلاو «(باوثألا) ةينميلا دْدّبلاو «ةينميلا

 «ةيسآ قرش بونجو نيصلاو دنهلا نم تومرضحو َناَمُع ءىناوم ىلإ يتأت

  ءارتبلا  (ىرقلا يداو) نادد ىلإ زاجحلاو دجن ربع علسلا مهلفاوق لمحتو

 باب ربع أرحب كلذكو . .رصم ىلإ ءانيس ربع ًابرغ وأ .يروسلا لحاسلا ناعم

 - [خيراتلا سلطأ 77 ص] «. .رمحألا رحبلا ىلعرصم لحاوس ىتح بدنملا

 كلذكو ةيبرعلا ةريزجلاو لباب نم يتأت تناك يتلا لفاوقلا نأ كلذ نم نيبتيو

 ناو« ةيفيس ةيئانعن لفاوق يه ةيقينيف ءىناوم ىلإ «نيصلاو دنهلا نم امهربع

 تاجتنملا اهسفن يه ةيقينيفلا نفسلا كلذ دعب اهلمحت يتلا عئاضبلاو تاجتنملا

 عم اهب نورجاتيو نيصلاو دنهلا نم اهضعبب نوتأي نوينميلا ناك يتلا عئاضبلاو

 ضعبو (بويطلا) روطعلاو نابللاو روخبلا اهمهأو  ركذلا ةفلاس - ةينميلا مهتاجتتم

 (باوثألا) ةينميلا دّدّبلاو «ةيضفلاو ةيبهذلا ةيندعملا تاعوئنصملاو نداعملا

 «ةيئبسلا ةينميلا عئاضبلا يه ةيقينيفلا عئاضبلاف . سورتلاو عوردلاو ةينميلا فويسلاو

 ناهجو نويئبسلاو نويقينيفلاف «ةيراجتلا دعاوقلاو تانطوتسملاو نفسلا ىه كلذكو

 تاذلابو ءيقيتيف يئبس يراجت طاشن وه يراجتلا طاشتلا كلذو ؛ةدحاو ةقيقحل

 نرقلا ىتح (معنُي رسايو شعرُي رمش دهع) .م.ق عساتلا نرقلا نم ةرتفلا ىف

 . يقينيف - يئبس وه يقينيف مساب (دتسيرب) هركذي ام لكف .م.ق سداسلا

 : نانويلأ ىلع يقينيفلا يئبسلا يراجتلا طاشنلل يراضحلا ريثأتلا

 اغباش اوعاتبي نأ اودارأ املك نانويلا ناك» :دتسيرب يرنه سميج .د لاق

 لوح ًءاسنو اجو نوعمجتيو ءىطاشلا ىلإ نوبهذي ةيقيئيفلا نفسلا هبلجت امم

 وأ جاجزلا نم ريراوق راهظإب مهعلس ءارشل نانويلا نورغي اهتيتون ناك ةيقينيف ةئيفس

 قرزألا فزخلا نم يناوأو ..ةيرطع حئاور ةءولمم ضايبلا عصان رجح نم

 ريوقتلاو ميرختلا ةقيرطب دوسأ اهيلع روفحم ةليمج ةيجاع طاشمأو . .رخافلا

 ثاثألا ىلإ نوبذجني نانويلا ءاينغأ ناكو . .نيبناجلا نم دوسألا رهظت ثيحب

 ةرخافلا ةريدتسملا ةريبكلا قابطألا ىلإ اميس الو ًاقينأ ًاعيصرت جاعلاب عصرملا
 ةيناوجرألا للحلا تناكو . ان أشقن ةشوقنملاو ةضفلا وأ زنوربلا نم ةعونصملا

 ةلمج نم ناكو ءالامجو ًءاهب ةضورعملا تارهوجملاو ّيلحلا بسكُت ةرخافلا
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 راجتلا نم نانويلا ُهذخأ يذلا بوثلل يقينيفلا مسالا وهو (نوتيكلا) علسلا
 (نوتيك) الوأ بوثلا اذه نانويلا ىمس مسا مهتغل يف هل نكي ملو نييقينيفلا
 كلت نودلقي نانويلا ذخأ نأ ثيل امو . .- نوتيخ اولاقف هوفرح مث يقينيفلا همساب
 حيجرتلا لك حّجريو «نانويلا نيب يقرشلا قيوزتلاو ةفرخزلا نف عاشو . ءايشألا
 نيكاكد يف «بنج ىلإ ابنج مهعم اولغتشاو نييقينيفلا عانصلا اوراج نانويلا نأ

 نانويلا ٌهذَخأ قرشلا تاعونصم لك نم نمثأ ةيش كلانه ناك لب «نانويلا دالب
 .اهجراخ نم ايوروأ ىلإ لصو ام مهأ يهو .ءاجهلا فورح وهو نييقينيفلا نع

 . .- ةيئاجهلا مهفورحب  ةيراجتلا مهتالماعم نوبتكي نويقينيفلا ناك ..
 فورح نانويلا راجت ملعت نييقينيفلا راجتلا تاباسح مئاوف ىلع عالطالا راركتبو
 فرحأب ةينانويلا ظافلألا نوبتكي اوراص جيردتلابو ءاهب تبتُك يتلا ٍءاجهلا
 ةيراجتلا تالماعملا يف ًاروصحم اليوط أدمأ ةباتكلا لامحتسا «]ظو .... ةيقيتيق
 :نيّيمُأ الاوط ًاباقحأ اولظ نانويلا رباكأ نأ امبو .(ةينيدلا وأ) ةيموكحلا نوؤشلاو
 اوناك ةيفزخلا ةينآلا يقّوزم نأ عم ءرذحلا باترملا ةرظن ةباتكلا ىلإ نورظني اوناك
 لامعتسا عاش ريسي دمأب نمزلا كلذ دعبو .اهوملعت دق .م.ق 7٠١ ةنس يف
 . تاقبطلا عيمج نيب ةباتكلا

 كلذ يف مهعباتو «راسيلا ىلإ نيميلا نم نوبتكي نويقينيفلا ناكو ..
 نع نانويلا لدع مث «راسيلا ىلإ نيميلا نم مهلثم اوبتكف رمألا لوأ يف نانويلا
 . نيميلا ىلإ لامشلا نم نوبتكي اوذخأو ًايجيردت ةقيرطلا هذه

 نأ اولئُّسو ةيئاجهلا مهفورح اومُلعت اذإ نييقيتيفلا راجتلا دالوأ ناكو ..
 «ةءارقلا مهملعت يف «نانويلا دالوأ ناكف . .(خلإ ات اب فلأ) اولاق اهودرسي
 بسحب اهوأرقيو «نويقينيفلا اهب اهيّمسي ناك يتلا ءامسألا سفنب فورحلا نوّمسي
 تءاج اهنمو . .(اب فلأ) نم الدب .(خلإ ءاتيب ءآفلأ) مولعملا يقينيفلا اهبيترت
 ميظعلا نيدلا نم قاب ذأ يهو  تيبافلأ )41524883(  ةيبوروألا ةظفللا

 نمثب ردقت ال ةيطعب ُهوحفن نيذلا نييقينيفلل اميس الو قرشلل برغلا هب نيدملا
 . 20 ىهتنا .«  . ةيئاجهلا فورحلاب ةباتكلا يهو

 .5155؟و 7/8/8 ص ب دتسيرب قيرنه سميج .د  ةميدقلا روصعلا 2230
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 يناملألا ملاعلا لاق دقو

 نايوجلا:نإ) ودل وتم نوكام

 أ قم 5 لامن لا اهدهإ]إ نم ءاجهلا فورح اوذخأ

 ا 2-2-2-6 0 0 1 .٠ دمسملا فورخ نم نيينميلا
 ككل 7 | لوق وهو ."'«ةينميلا ةيئاجهلا
 1220 2 ا م ول لا كعمل يف ضراعتي الو ًاضيأ حيحص
 املأ يف عئاشلا لوقلا عم عقاولا
 اوذخأ مهنأب تاساردلا مظعم

 نييقينيفلا نم ءاجهلا فورح
 نأل «ةيقينيفلا ءاجهلا فورحو

 نوكتت ةينانويلا ءاجهلا فورح
 ةنراقملا لدكو انركع 9 نع
 اوذخأ مهنأ كورحلا لكشل

 ءاجهلا فورح نم افرح
 (ةيقينيفلا) مساب ترهتشا يتلا
 نم «؛ًافرح ١١١ اوذخأ مهنأو

 ةضاقنلا ةيدمنلا ةكيجلا فووحن
 اورقتسا نيذلا نأل .ةسدقملا
 لحاوسب ةيراجتلا دعاوقلا يف

 تنازل ينس مسرة (نويقينيف - نويئبس) مه هجيإ رحب رزج نانويلا

 فورحلاو ةباتكلاب ةيراجتلا تالماعملا نوبتكي اوناك دقو .(نويقينيفلا راجتلا)
 ةباتكب ةهلآلا ةيامحو نيدلاب ةلصلا تاذ صوصنلا نوبتكيو (ةيقينيفلا) ةماعلا
 ةباتكلا نانويلا ملعت ًاعم امهنمو . .ةنيدقملا ةماعلا علا ةيسملا«قورعتو
 يتلا ةينانويلا ةباتكلا فورح اوذخأ أعم امهنم مث ءاهب ةيوتكملا ءاجهلا فورحو
 نم (ًافرح ١١)اوذخأو دنسملا نم (ًافرح )١١ اوذخأ مهنأ ىلع اهلكش لدي

 اهيلصأبو (؟) و )١( اهيتلحرمب ةينانويلا فورحلا لكش فلس اميفو . ةيقينيفلا
 . يقينيفلاو يدنسملا

 ماعلاو (دنسملا) صاخلا اهيلكشب ةيناميلا ةيئاجهلا ةيدجيألا ةباتكلاف
 فورحلا ذخأ دعب اميف مت اهنم يتلا ةينانويلا ةباتكلا فورح لصأ يه (يقينيفلا)

 .نيدلا فرش دمحأ  يفاقثلا نميلا خيرات ()
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 ءاهريغو ةيزيلجنإلا ةيبوروألا فورحلا ذخأ دعب اميف مت اهنم يتلاو ةيئيتاللا
 (يقينيفلاو دنسملا) ةميدقلا ةيناميلا ةيبرعلا ةيئاجهلا ةيدجبألا وه ًاعيمج اهلصأف
 ايري ةيفسيفلا ةيفاسبلا فورحلا ةويمارألا محال نددسرب ركذ انكر كةفاكذكو
 نم ةلسلستم ىندألا قرشلاو برغلا دالب ءاجه فورحف . .دنهلا ىتح ةيسآ ىلإ
 نم ةذوخأم ةيقينيفلا ءاجهلا فورحو 7960[  ص] .(«ةيقينيفلا ءاجهلا فورح

 ىف ةميدقلا ةينميلا ةيبرعلا انتراضحل دلخألا يراضحلا ءاطعلا وه كلذو ءدنسملا

 رحانقلا راشأ دقو-: :ءامظعلا ايس ةعابت روصع ىف انيساالو ةيئاستإلا خيزاف
 : لاق ثيح ءاطعلا كلذ ىلإ ىسيعلا ناميلس ذاتسألا ريبكلا يموقلا يبرعلا

 ليعجا نسل ءرَضم نمو سبع نيمنحنُدعبأو

 دلخألانئاطع ضعب لعب ىيناهو يباروومح

 دجبأاوملعت_معيمجلا اهفرعي- -سانلااتمو

 يلع نب لبعد رعاشلا تايبأ يف ةباتكلا رشن ًاضيأ سملن نأ نكميو
 مهزربأ نم ناك نيذلا ةعبابتلا نع لاق ثيح  ةنس فلآ نم رثكأ لبق - يعارخلا
 : لبعد لاق «معني رسايو شعري رمش

 انيستا[ كانه اوسروفوعو .ةششنانتنوإمس اوتتشونكو

 انيفسلا ليس هلامر ليست لمر قوف براغملا منص يفو

 ذفتلاب ناظخف نر تسلا لزانن

 ةعنصم لك اونادو نوصحلا اوداش ..

 هيبتك ديننهلا تاتو ناوومقلاب

 دكجلاف ءكلُملا رافظف ءبرأمف

 درزلاو ضيبلا لهأو نلاغملا لهأ

 ٍدمعلا نكاس اوضر برغلاو قرشلا يف

 ٍدْعَّصْلاو نيصلا ضرأو وْرَم بابو

 دعاوقلاو تانطوتسملا تناكو ؛«برغملا دالبو ةجاطرق ناوريقلاب ينعيو
 دنهلا ىلإو ءابرغ يسلطألا طيحملا ىلإ مورلاو نانويلا دالب ىلإ دتمت ةيراجتلا
 .ًاقرش دنقرمسو نيصلاو

 - )4٠١ ةرتفلا يف (نميأ رمأ أرذ هنباو يناثلا  معنُي رساي) دهع ناكو

 ىلإ دقمت ايلعلا (رساي) ةيكولم تناكو (:م.ق 8+: 8٠١١ /يئبسلا ميوقتلل
 ةكلم تامر  ومس» نيفورعملا ةرتفلا كلت كولم نم هرصاع دقو «ةعساو ءاجرأ

 وا.م.ق ال8” 4804 يرارين  ددأ) اهنباو «.م.ق ميغم دا ووصتقا
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 00 يري سي تا را رب بيبي بجي هه تتم

 يف كولملا نم مهريغ ءامسأ ىلع فقن ملو «.م.ق 1/8/8١17" رصم كلم سيئابوتبلا
 ضرألا جات ةعبابتلا أبس كولم اهيف ناك يتلا دوهعلا نم وهو ءدهعلا كلذ

 : تومرضحب ةنتف دامخإ نع نَدَج نب 0
 0 وا ا لا د و ا
 رمأ ارذ هئباو معنهُي رساي) دهع نم (ماج 556 مقر) شقنلا وهو ا

 نع ثدحتي روهشم شقن وهو (تنامُيو تومرضحو نادير يذو أبس يكلم نميأ

 مامتها شقنلا راثأ دقو «تومرضح ىف ندج نب بلأت دعس اهب ماق ةلمح

 :وهو شقنلا يف ندج نب بلأت دعس بقل ببسب نيسرادلا

 ممرحو جحذمو ةدكو /ايمكللل :تازعأ ييبك /ندج نب فلتي بلأت دعسال

 .«تنميو تومرضحو رّيمَجو أبس بارعأ لكو /لإدزو ملهبو
 تلات دعس :تارعألاريبك بقل ماج شقان دقو :هيقفاب دمحم .د لاق

 لقألا مضي ةرو لوألا ءنيمسق ة ىلإ هفارشإ تحت اهنأ ىلع تركُذ يتلا لئابقلا مّسقف
 0 «لإديزو لهابو ممرحو جحذمو ةدنك : : يهو ماج رظن يف «ةيمهأ

 ردع ايف : يعو ةيزعشا رقك الا ميو قتاثلاو: د (أبس كلم بارعأ) جاتلا
 ام نأ دجنس شقنلا ىف ذ ءاج ام انلمأت اذإ انئنكلو  هيقفاي لاق - تنميو تومرضحو
 «ليصفتلاب أدبف بارعأ اهب يتلا قطانملا رصحل ةلواحم ناك امنإ بلات دعس هلعف
 ديكأت يف ةبغرو هطيحلا يف هدانا : ةيمهأ لقألا تسيلو ةزرابلا لئايقلا ركذف

 تك و تنور فحم انه هبارعأ لكو : لاق بارعألا ىلع هفارشإ ةيلومش

 . 2”:يكلملا بقللا اهنم نوكتي يتلا قطانملا لك بارعأ يأ
 ندع يتالملا بلك تااددعسالا :ةئابيقللا ينايرألا رهطم دروأ دقو

 و امه فارغا لكو «ليإديزو مارحو جحذمو (ةدنك ريبكو أبس كلم :بارعأ
 1 و

 : يلي ام كلذ نم مهألاو

 ديا ير ب ل ل

 يريمحلا داو لإ ؛ةينامثلا 0 ا

 حاورص وذو ٍنَدَج وذو رسحَس ا

 ١07. ص  هيقفاب دمحم .د  ميدقلا نميلا م خيرات 200

 1١. ١ص - ينايرألا رهطم - تاقيلعتو ةيدنسم شوقت (؟)
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 :اضيأ لاقو

 حابص لآوًأبشألاو دامسحأ ينب نم تومرضح نم ْلهابعو

 ما نش ىتلالا و ةيويبس وحب ٍةَرَمانِباو ٍنَدََج ندم ٌرغلاو
 3 لا اا ور وفم هب قر بلا ني ولا : لاق مث

  رغصألا أبس نب تومرضح نب ثراحلا دلوأ» : ليلكإلا ىف ىنادمهلا لاقو

 ردو هامجا رذ»: لاو "'* ءايشألا تو اشو ةنيذأو ًامايكو دامحلا اذو ندكلاذ
 الو :«رغصضألا انس ني توموضح هى قيراشلا دلو نوه انه «نانطب ندج

 «فاضم ريغ ندج هنأ الإ بسحأ

 (ةذج رذ)' هنأ افنأ ءاجو (ندج نبا) هنأ بلأت دعس شقن يف ءاج دقو

 وذ) وهو (ندج نبا) بقل لمحي تيبلا كلذ نم دحاو دهع لك يف كانه ناكو

 وهو ةينامثلا ءاوذآلا كالمألا نم وهف «ندج نبا بلأت دعس مهنم ناكو (ندج

 ريبك هسفن وه هنإ لب تومرضح نكست تناك يتلا ةيسيئرلا لئابقلا ميعزو ريبك
 . تومرضح يف لايقألا

 جحذمو ةدنكو أبس كلم بارعأ ريبك» هنأ شقنلا يف بلأت دعس ركذ دقو

 تناكو ءاهريبك بلأت دعس ناك يتلا ةيسيئرلا لئابقلا يهو «لإديزو ملهبو مرحو
 .فوجلا ىلإ ًايلاح يلاخلا عبرلا نم امهيلاعأ عقي امو ةوبشو تومرضح نكست

 باحصأو ةدنكو أبس كلم بارعأ نم ٌعْمَج داق» بلأت دعس نأ شقنلا ركذ دقو

 ةئامعبس ناك (ومهشج) هشيج نأو (نربع) ربعلا ةمجاهم ًادصاق نشنو قشن (لعبأ)
 /ويقر) ةرجفملا نم اودعص مهنأو ءأسراف نيعبسو (مبكر) بئاكرلاب ًايدنج نيسمخو

 مهوذخأف تومرضح كلم مهثعب ًايدنج نيعبسب مهتعيلط تقتلاو «(نترجفم /نم
 .مصرخ نويع لفسأو ةيخرو رهد ىلع اوراغأ اهنمو «(كرأ) كارأ ىعدي عقومب ىرسأ

 ةئامو بئاكرلاب ايدنج ةئامسمخو فالآ ةثالث اوناكو تومرضح بئاتكب اوقتلاو

 نمج نب ىصفأو نيلأو لهذو لئاو نب ةعيبر مهسأر ىلعو ًاسراف نيرشعو ةسمخو
 بئاكرلا دئاق نمج نب ىصفأ اورسأو 85١ مهنم اولتقو ءمهومزهف «بئاكرلا دئاق
 ."”«. .ًايدنج نيعبسو ةثامعبرأو ناسرفلا دئاق مشجو

 نييلحملا كولملا نم وهو تومرضح كلم اهلعشأ يتلا ةنتفلا تهتنا كلذبو

 .187”ص - يريمحلا ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا (0)

 . 71ج 717/7 ص د ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا 20

 .112 ماج  سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن ()
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 نيودتب ماقو برأم ىلإ بلأت دعس داعو ةعبابتلا أبس كولمو أبس ةلود راطإ يف

 . شقنلا كلذ

 ىهتناو «ةريصق ةرتف (نميأ رمأ أرذ) هنبا هدعب مكحو  ليلكإلا نم دافتسي
 ..م.ق 6 / يئبس 6٠١ ةنس يلاوح امهدهع

 تنامّئو تومرضحو نادير يذو أبس كلم ربهُي يلع رمذ دهع
 روهشملا يزنوربلا لاثمتلا بحاص

 (.م.ق80-١0/817 /يئبس 498-450)

 رمذ) أبس ةعبابت شرع ةدس منست (نميأ رمأ ًارذ هنباو يناثلا معنهُي رساي) دعب
 نادير يذو أبس كلم ربهُي ىلع
 يذلا (تنابمتو 50000

 9م 47١ ةرتفلا يف مكح
 ةنس قفاوملا /يئبسلا ميوقتلاب
 نرقلاب) .م.قال4ل-

 وهو (داليملا لبق نماثلا

 يزنوربلا لاثمتلا بحاص

 عقوم يف هيلع روثعملا روهشملا
 الا دوس رملا و ةاروحتلا ةلكتلا
 نازاث) كلملا هنبا لاعمت خم
 . ءاعنص فحتمب (معنهُي

 : ربهُي ىلع رمذ نمزو مسأو بيترت

 وه (ربهي يلع رمذ) نإ
 عبارلا رصعلا كولم عبار
 رصع ةفئانعلا انف كولفل

 : مهو (تناميو تومرضحو

 .(.م.ق )4875  8١١ يئبسلا ميوقتلل 51-5٠١ تضرب نمش ب

 ربهي يلع رمذ كلملل يزنوربلا لاثمتلا

 لاثمتلا ميمرت لبق معنُي ناراث كلملا دلاو



 506 أبس ةعبابتل عبارلا رصعلا ةراضحو كولم : عساتلا لصفلا هداك
 هه د ا

 كدي تلا 2 ل نميأ رصأ ارذ هكباو: هعتهُي ىسأي # و

 .(.م.ق

 .(.م.ق ال3ا-800) يئبس اا و يلاوح ربهي يلع رمذ

 دهع نأ (11 72 نعقنلا نم: نسملتا باةيقنا كيم لاق اكورد ةليح

 بحاص نأل كلذ «هسفن شعرهُي رّمش دهع نع ىتح ًاديعب نكي مل ربهُي يلع رمذ
 شعرهي رمش نمز يف شاع يذلا (مبحرم نب عشي تثعفل) وه شقنلا اذه
 رمذ دهع يف (أبس بعش عزو) أبس ةليبقل ًاميعز حبصأ مث (197 ماج شقنلا)

 تبقاعت نيروكذملا كولملا دوهع نأ شوقنلا نم جتنتسن اننإف اذكهو . .ربهُي يلع

 : ةيلاتلا ةروصلا ىلع

 .(تثعفل : 191 ماج) معنهي رساي نب شعرهُي رمش ١

 . (بلأت دعس :770 ماج) نميأ رمأ أرذ هنبأو معني رساي ١"

 دا( نيلات لش 2107 كون عن ك) ربهُي يلع رمذ ٠7"

 انيدل يذلا (معنهُي ناراث هنباو ربهُي يلع رمذ) دهع نم شقن ًاضيأ دجويو

 0 . ميوقتلا نم 575 ماعب خرؤم شقن  معنهُي ناراث يأ  هدهع نم

 هب خرؤملا يئبس ماع لبق ام ىلإ مكح ربهُي يلع رمذ نأ كلذ ىدؤمو

 ةرتفلا يف ربهُي يلع رمذ دهع نوكي يلاتلابو «(معنهُي ناراث) هنبا دهع شون لوأ

 اما/-١٠8) وه كلذل قفاوملا حيحصلا ع نمزلاو (يئبسلا ميوقتلل 5#” -)

 ."”داليملا لبق نياثلا نرقلا يف (. م.

 ل ع /ر م ذ» فورحو ظفلب دنسملا شوقن يف كلملا اذه مسا ءاج دقو

 ركذ امنيب (يلع رامذ) همسا نأ عاشو .؛ربهُي يلع رمذ - /ر ب ه ي /ي

 .(يلعرم وذ) وه (يلع رمذ) مسالا اذه نأ لئاوألا نويناميلا ءاملعلا نوخرؤملا

 نونلاب رعشلا يف يتأي دقو . .يلعرملا اذ ربهُي» : ليلكإلا يف ينادمهلا لاق

 :تباث نب ناسح لاق «نالعرملا وذ : فلألاو

 هلئاوأمهيف ٌرعلا ناكو اولوت 2هدعب لواقملاو نالعرملا وذو

 نأب نظلا ىلإ ًادانتسا يداليملا عبارلا نرقلا يف ربهُي يلع رمذ نمز نأ ككل ف ا

 نرقلا هنمز نأو يئبسلا ميوقتلاب ة هخرؤم اهنأ حيحصلاو « يريمحلا ميوقتلاب ةخرؤم شوقنلا

 .داليملا لبق نماثلا
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 كر ا 2 26555525257772

 : عّبت دعسأ لاق .نيلعرملا اذ :لاقي دقو

 ريم ميتا ييوعا ةزامإأو هةيسكت البف نينا غوببنلا اذو

 : قيقتي كفو اعلا ماو يرحل ؛رساتلاو : نكجلا ':رسدلاو م ةدانعلا عا
 يضاقلا لاقو .' ١"(هيلإ هوفاضأ مهنأكو «سنع دلب نم عضوم مسا : :رشنملا مهل

 نم يقرشلا لامشلا يف سنع نم ةدلب :رشنملا» :شماهلا يف عوكألا نب دمحم
 يف مويلا اهدادعو دنس اهراوج نآل دَسلا ةيرقب مويلا :ةنوهعشاو «رامذ ةنيدم
 . ""”(ادحلا

 يذ) ىنعمب روكذملا رعشلا يف (نيلعرملا اذ) وأ (نيلعرملا وذ)» نأ ودبيو

 يذو  (قدصهُي رساي نب - لوألا  ربهُي يلع رمذ) كلملا يأ  (لوألا يلعرم
 .اذه (يناثلا ربهي يلع رمذ) كلملا ا يناثلا يلعرم

 :يريمحلا ناوشن لاقو

 نكس ًاوليحارشونبو يلعْزَم وذوأ نونْيَب وذ نيأ مأ

 :دعسأ لوقي هيفو . شيجلا وذ يأ :يلعرم وذ» :لاق مث
 ريسيسعبلا نبل ةتامناو هسنت الف يلعرملا وذو

 , ليلا نم ةعامج :رسنملاو

 ىلإ دوعي ةدايقلاو شيجلا بحاص ىنعمب (يلع رمذ) مسا ريسفت نأ ىرنو
 مسا ةماع ةفصب (يلع رمذ) مسا نأو ءاكلم حبصي د نأ لبق شيجلل ًادئاق ناك هنأ

 ل ل ا
 (يلع رمذ) ةملكب مهمسا أدبي ةعبابتلا أبس كولم نم كولم ةسمخ انيدلو

 : مهو

 0 حرذ يلعهمس نب نادير يذو أبس كلم معنهُي راتو يلع رمذ -
 .(يلاهك ١ مقر

 .نادير يذو أبس كلم نيب يلع رمذ

 . (ماج 747 - 54١ ماقرأ شوقنلا) .نادير يذو أبس كلم حرذ يلع رمذ -

 5 مقر شقنلا) .قدصهُي رساي نب نادير يذو أبس كلم ربهُي يلع رمذ
 يا

 .7ج 97ص  ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا ()
 .78١ص  ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا ()
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 هب ست بكيت ل ل يي

 مقر ناشقنلا) . تناميو تومرضحو نادير يذو أبس كلم ربهُي يلع رمذ -

 .(ىلاهك ”"*5و ١"

 ىلإ فاضم مسا وه امنإو (يلع رامذ) سيل (يلع رمذ) نأ ىلع كلذ لديو

 . (ربهُي) يصخشلا همساو (يلع رمذ) وهف (يلعلا /يلع) هلإلا

 : ربهُي يلع رمذ دهع ملاعمو دناسم

 :ربهُي يلع رمذ دهع يف (ك ١" مقر) بحرم نب عشي ةثعفل دنسم -اًلوأ

 ةثعفل) مساب نيدنسم نيشقن ىلع برأمب سيقلب مرحم يف روثعلا مت دقل

 «(«شعرهي رمش) دهع يف (ماج 501 مقر) شقنلا وه  امهدحأ (بحرم نب عشي

 :دنتسملاب

 11 اططلا و اركاز] كله ركدا 1 1/01

 111الف ]17/2 ]1 /ط]رابهابب
 ال1711! *51ز/تم هك[ ابدل
 | هلال » |!ما]!علرا] 2#! هاهاكا ]فاذا دكا 1-16

 | «هزرإلالل ااا ازهار ل ا

 | 171112 ز/هزإ «زازإ» «لابرط مق دله
 | ]1مل درو هراجر
 2” ل ا

 أ 111/1 1م-| ]زالوا ع

 | 1 ]رااح )10 ملاراا 11 /اللا!«كدرانا 19 1/ءلو

 ال01 م]أ »اق 1 مط عزز اها انرو

 11مل فكك” 111م ال1

 ربهي يلع رمذ) دهع نم :24 7١ مقر شقنلا
 - برأم /س يقلب مرحم - .(تنامُيو تومرضحو نادير يذو أبس كلم
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 : نه ةدودجللا ةيبرعلا فورسلاب ةفقتسملا فشلا له قرط

 /ومهأرم /ىنقه /انسبن /نبعش /عزو /مبحر م / نس / عشبي /تكفشلال

 /رمخ /تذب /مدمح /ن بهذ /يلأ /نملصأ /نتعبرأ /موأ لعب /نوهث /هقملإ

 /أبس /نكب /ممنغو /ميبسو /متذيخاو / متجر همب /وتأ / عشي /تثعفل /وهدبع

 رمذ /ومهأرم /وههقو /نكب /تومرضح /ضرأ /يدع /ًأابس /نبعش /معب
 /يدع /ًابسل /تنميو /تومرضحو /نادير يذو /أبس /كلم /ربهُي /يلع

 /نررسو /نرجه /لكو /مرتو /متميرمو /متغطرو /ةوبشو /نرفعو /نرأوص
 /ممنغو / متجر همبو /مدمحو /ميفوب /وتأ /هقملإ /ومهرمخو /تومرضح

 /وضرو /ىظحو /ميفوو /متمعن /وهرمخ /هقملإ معب /لكوتسك /نجحو

 /تنميو /تومرضحو /نادير يذو راين كلمت ريل /يلع رمذ /ومهأرم

 /مقدعو /متيكنو /متسأب /ش / و هنعهلو /مقدص /لقفاو / مرمثأ /وهرمخلو

 "ع /هوأ لعب /نوهث /هقملإب /مأتش /ىصشو

 شقنلا ىف ركذ امك وه (بجحرم نب مشي تقعفل) نأ ىلإ الوأ انه نيشتو
 راع اكو يتالاببب هلت عا هيقفاب لاناابك نا (أبس /بعش /عزو)

 اننروإ (فويرمسع اهلا هلع ةوستملا نأ فوتوح هاو لئابق مكاح» ينايرألا

 نب ثراحلا دلوأ» :ليلكإلاب باسنألا يف ينادمهلا لاق .(تومرضح

 مهو ءأبشو ةنيذأو امابشو دامحأ اذو ندج اذ :رغصألا أبس نب تومرضح

 نسيج نم أبشألا :ةرضوصح ءاملع ضعب لاقو وطب :ايبشألا

 تثعفل) ناك يتلا (ابس) يه (ًابش) ةيمرضحلا ةليبقلا كلتف . «تومرضح

 : اهمكاحت.اوأ اهميعو (بحرم نب عشي

 : نأ ةثيدحلا ةيبرعلاب دنسملا هشقن ىوتحمو ىنعمو

 هللا ىنقأ (ةيمرضحلا) أبس ةليبق  ميعز وأ  مكاح «بحرم هب عشي ةثعفلا
 رفظلاب ةدوعلا (عشي ةثعفل) هدبع رمغ هنأل ًادمح «بهذلا نم ملصأ ةعبرأ هقملإ

 هفلك امدنع - تومرضح ضرأ يف أبس هتليبق عم ازغ امدنع مئانغلاو ىرسألابو

 ىلإ كلذو - تناميو تومرضحو نادير يذو أبس كلم ربهُي يلع رمذ هرمأ

 «تومرضح ريرسو ندم لكو ميرتو ةميرمو ةغطرو ةوبشو نرفعو نرأوص

 .يلاهك ١” مقر شقنلا  نميلا خيرات يف 000

 .19"ص - ىنايرألا رهطم - تاقيلعتو ةيدنسم شوقن (؟
 .3ج "الهو "/؟ص  ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا 7
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 هرمغيل كلذكو ؛ ؛مئانغلاو رفظلاو دمحلاو ةيفاعلاو ةمالسلاب هقملإ هلإلا ة ةرمغو

 ربهي يلع رمذ هرمآ اضرو ةوظحو ةيفاعلاو ةمعنلابو هنم هلمؤي ام لكب هقملإ هلإلا

 ةقداصلا ليصاحملاو رامثلاب هرمغيو «تناميو تومرضحو نادير يذو أبس كلم

 . «نيئناشلا رورشو ةياكنو سأب نم هبنجُيو «ةريفولا

 , دمعس.(ياوك*؟) قر دنسملا شتنلا صم
 تناميو تيومرضع و تاديرءيبو ءابساكللم_ربهي تاعرمال

 وتس هز مما زكا ل1 دء أ د16 15 ١141| 17/0 ع
 جيمز 1!« اا طا رلأ )) ءا1م هز[ ند 1917714 | 5٠

 نزف
 | را قل ق1 11115 |1ءطب عازل ةل طل هلال املا و
 | 11162 11-|ءابربجال] ز/ءاقاردإ 11111/0(ا هربا هابل [لح| 1
!7 5311| 

 | 11021109 اذ 0131711 ]!(10 | «ال)])* |!(57
 | 8111111 ركاب ازعل: ابن هزل 72/1 !عزرطارل 11
 12٠ طه15]10111 |طجل1 فلا لاب طازج 1١1101111 | لاله
 !ةربهلام 21ه 1
 | م1151 ناصع لكسز هجك] ؟ ا(, اال | د٠ [هرجاب هع
 اذار نانا« 1 ةاف1 1111 ة]لطا طا صا )111 «ز اره
 ل ل
 11الى 1

 ام
 | ٠الا] 7« دو عقان) 1! ]اجدع لله 1درل ل31 |هلدإ +7
 |111]ةلبط حالا نها المها قرا اجا هز بطر | "٠ كك «لامإ ا
 ل
 | 1151 6]]مهاابم»ل1|3ء7/]1[ )الع تدل زهره دا قك17211111- ]1
 اال 1االزلز هه دم هز لد جو ؟:]راأع جدل هل 10111



 هالأ أبس ةعبابتل عبارلا رصعلا ةراضحو كولم : عساتلا لصفلا 571

 . اهببسو اهليصافت ركذ ندج نب بلأت دعس دئاقلا شقن نكلو تومرضحب قطانملاو

 ربهُت يلع رمذ دهع يف (ك "7 مقر) ندج يذ بلأت دعس دنسم
 : كتسملاب ةضن يلاتلا ماهلا شقنلا وهو

 (كا/؟؟) قر دنسملا - عبات

 00 ا
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520 
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 :وه ةثيدحلا ةيبرعلا فورحلاب دنسملا شقنلا اذه قوطنمو

 /ةدكو /أابس /كلم /بارعأ /ريبك /ندج /نب /فلتي /بلأت دعس»

 /تومرضحو (/رّيْمِحو /ًأبس /بارعأ /لكو /لإدزو /ملهبو /ممرحو /جحذمو
 /تذب /مدمح /مبهذ يذ /مملص /موأ /لعب /هقملإ /ومهأرم /ىنقه /تنمُيو
 /نم /مقشنب /منرق /نربع /وهترهمتو /ندج يذ /بلأت دعس /وهدبع /ىسأك

 /ر بهي /يلع رمذ /وهارم /نظع /متبيطو /متظع /وهربع /تاظمو /تومرضح
 دعس /ءابظيو /ننأبسيلك /تنميو /تومرضحو /نادير يذو /أبس /كلم

 /ابس كلم /بارعأو /برم /لعبأ /ًأبس /نبعش /نمدتقيلو /ندج يذ /بلأت
 ظ /نلفسو /نارجنو /ةدكو

 /تعبس /ومهشيجأ /لك /وويقو /ورغيذ /نمرحم /يدع /وصقنو

 /نيرعأ /نمو /مدسأ /متأم /ثلث /أابس /نبك /ريغ /وصقن /لإو /متمي
 /نديهكس- (١ ويضأد / مسرفأ /تبكر /تولتأ /مدسأ /ىرشعو /مدسأ /متأم /ثلث

 /مقشن /نرجهب /منرق

 /نرأوص /نرجه /نرغتسو /وأبسيو /مسرفأ /ىسمخ /ومهعب /رعجتو
 /ندج وذ /وطبسيو /رأوص /نرجه /فلخب /نرأوص /لعبأ /ومهعب /ومدقتيو

 /مسيع يذ /ممنغو /ميبسو /متذيخأو /متجرهم /ومهنم /وهشيجو

 /لعبأ /ىلعب /نراوص /دسأ /ومهمع /وطمو /ومهل /وعبسف /وهندعبو

 /فلخب /مابش /لعباو /نفدص /معب /نجرتهو /ومدقتو /نفدصو /مابش

 /ومهرجه /متحسب /وودعو /مدسأ /ىعبس /ومهنم /وجرهيو /مابش
 /وعبس /يدع /متمي |رشع /تثلث /وهمع /وبحنتو /وهعنصو

 /بدحو /متميرمو /نؤيسو /متغطر /نروظو /ورغتسف /وهندعبو
 /ميرت / لعبأ /معب /ومدقتو /ميرتو /نلهأر ع / يدع /ورغهو /وهعبسهو

 /ومهيوهو /متحس (/ومهرجه /وودعو /ميرت /لعبأ /نب /وجره /ًالمو

 /وهيرصو /وأبجو /مدمعأ /نفلا /وذبجو /مثمي رنيشع رند نووفو

 /تطشمو /(نومد) نمد /يدع /ورغهف /وهنمو /ومهل /عبسو /نيرعتو

 /وهتمو /نررسو /تومرضح /رجه /لك /وشجنو /ومهل /عبسو [مبيلكرعو
 /وجرهو /مسيع يذ /ممنغو /ميبسو /متذيخأو /مللحأب /اولفقو /ميتأيف

 /ميبس /مفلا /تثلثو /متتيخز /متأم /عبسو /معضب /فلأو /متأم /ثلث

 /ولوأو /نكلم /ومهأرم / ريغ /رافظ /نرجه /يدع /ولفقو /ووتأو
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 /نب /ىصفأو /ملأو /نب /ةعيبرو /تومرضح /اوكلمه يذ /مرمنأ /ومهمع
 /نفدصأ /ةمذج 5 0 /ميكز / نب /مثهبو 7 ل[ وبكر قف /مشجو / نمج

 / يتلا هنن تك . .عبرأو /نئبيس /معضقو 00 . . عطيو
 . "1 ىهتنا - 2... /نب /ومهمعب

 ل

 وه شقنلا اذه بحاص (ندج نبا فلتي بلأت دعس) نأ  الوأ انه ركذيو
 دعس) هئأب شقنلا نم عضاوم ةدع يف هسفن ركذ دقو «ةينامثلا كالمألا ءاوذألا نم

 افم كولع دوهع نم دهع لك يف ناكو «(ندج يذ) بقلب وأ (ندج وذ بلأت

 يذ) بقل لمحيو ةينامثلا كالمألا ءاوذألا نم (ندج) ينب نم دحاو ةعبابتلا

 نب رغصألا رّيْمِج نب تومرضح نب ثراحلا نب ندج وذ) مهلوأ ناكو ء(ندج

 ًابس نب رغصألا رّيْمِح نب يفيص نب سيق نب شئارلا كلملا نمز يف (رغصألا أبس
 : يريمحلا ناوشن لوق فلس دقو «2.م.ق ١١ نرقلا يف) رغصألا

 حامج دعب رهدلا فرصل اولذ مهكلُمو كولملا ٌةنماغملا َنيأ

 حاورص وذو رصخس وذو ندب وذمثليلخ وذو نابلغت ٌةوذ
 :ًاضيأ ناوشن لاقو

 حابَص لآو ابسثألاو ٍهامحأ ينب نم ِتوُمَرْضَح نم ُلِجاِسَعَو

 حاش نم ئلألاو ٍبيِبش يشبو و د نتا

 وذو . .هنع نولازُي ال مهكلُم ىلع اوّرقأ نيذلا كولملا :ةلهابعلا» :لاق مث
 أبس نب تومرضح نب ثراحلا دلو روهمج نم امه نائطي ندج وذو نبل

 هيفو تومرضح نب ةرمو «تومرضح نب ثراحلا نب ابش كلذكو .رغصألا
 يف ينادمهلا لاق كلذكو . ””رغصألا أبس نب تومرضح نب بيبشو «ددعلا
 ةنيذأو ًامابشو دامحأ اذو ندج اذ :تومرضح نب ثراحلا دلوأ» : ليلكرلا
 نب ثراحلا دلو روهمج امه ؛نانطب ندج وذو دامحأ وذ» :لاقو 200
 لك يف ناكف ©1ةلهابعلا لاوقألا دامحأ ينب نمو . .دلعلا امهيفو تومرضح
 نَدَج ينب نم دحاوو «تومرضحب أكلم دامحأ ينب نم ةلهابعلا نم دحاو دهع

 ١ يلاهك 77 مقر شقنلا - نميلا خيرات يف .
 .187ص - ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا (؟)

 ) )6:هددي مالابو 07# نع ب ىئادمهلا- ليلكأإلا
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 كلملا مسا ناك هددصب نحن يذلا دهعلا يفف ةينامثلا كالمألا ءاوذألا نم

 وهو تومرضح ءامعز رابك نم ندج نب بلأت دعس ناكو (رامنا) هتؤومرشي

 (ربهي يلع رمذ) دهع يف مث (نميأ رمأ أرذ هنباو معنهُي رساي) دهع يف (ندج وذ)

 555 مقر) شقنلا وهو (نميأ رمأ أرذ هنباو معنهُي رساي) دهع يف دنسم شقن هلو

 نم  دض تومرضح يف ةلمح ةدايقب همايق (بلأت دعس) هيف لجس دقو (ماج

 رسأو «مهتميزه متف ءاهب اوماق ةنتف ببسب هعابتأو (تومرضح كلم)  هاّمس

 نب ىصفأ) مهنيب نم درمتلا وأ ةنتفلا يف اوكراش نمم ًايدنج نيعبسو ةئامعبرأ
 مث .كاذنآ مهنع وفعلا مت هنأ ودبيو ''”(ناسرفلا دئاق مشجو .بئاكرلا دئاق نمج
 مقر) بلأت دعس شقن اهركذ يتلا يهو ربهُي يلع رمذ دهع يف ربكأ ةنتف اولعشأ

 . ةثيدحلا ةيبرعلا فورحلابو دنسملاب هصن فلاسلا (ك ٠”

 : وه ةثيدحلا ةيبرعلاب (2 18 مقر) شقنلا ىوتحمو ىنعمو
 مرحو جحذمو ةدنكو أبس كلم بارعأ ريبك «ندج نب فلتي بلأت دعس)

 هقملإ هلإلا ىنقأ .تنامُيو تومرضحو رّيْمِجو أبس بارعأ لكو ؛«لإ دزو ملهبو

 أ" (قشن) ةنيدمب اوطباريل ''”(نربع) ربعلا ىلإ هعم نمو هلوصول ًادمح «ًابهذ ًاملص
 - طبارم وهو  هتلصو دقلو  اهيلإ ةقباس ةلمح دعب - تومرضح نم نيدئاع

 نأب (تنامّيو تومرضحو نادير يذو أبس كلم ربهُي يلع رمذ) هرمآ نم رماوألا
 «نلفسو نارجنو ةدنكو أبس كلم بارعأو (برأم لعبأ) برأم لهأ بس ةليبق دوقي

 مهنم ناكو «مايأ ةعبس يف هشيج عمجو (ورغي يذ مرحم) ةقطنم ىلإ مهعم قلطناف

 نيذلا ناسرفلا هيلإ مضناو بارعألا نم نيرشعو ةئامثالثو أبس نم سراف ةئامثالث
 .مهريغ اسراف نوسمخو «قشن ةنيدم يف هعم نيطيارم اوناك

 وذ) قحلأف ءاهيحاوض يف اهبابرأ براحو (نرأوص) ةنيدم حاتجاو ازغف

 .(سيع يذ) ةديج مئانغو ايبس اوزرحأو ةلتقم مهب هشيجو (ندج

 ةليبقو مابش بابرأ ةمجاهمل نرأوص ناسرف هعم راسو هعاطأ كلذ دعبو
 مايش يحاوض ىف مابش بابرأو فدصلا عم اولتاقتو اومدقتف (نفدص) فدصلا

 .5108 ماج  سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن ()
 «رابآ اهب تومرضح يداو برغ لامش ءارحصلا يف ةقطنم ربعلا :هيقفاب لاق :(نربع) ربعلا (1)

 . تاشبرخم هب عضوم اهنم برقلابو
 ةعبابتلا أبس كولم شوقن نم ديدعلا ىف اهركذ ءاج دقو «فوجلا ةقطنمب ةيئبس ةنيدم : قشن 2)

 . سيقلب مرحمب
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 سس حل يس ل يمس ياا ٍِ- تسلا

 ١١ مهلتاقف يروم ياو احط ا

 . ةعاطلل اونعذأ ىتح ًاموي

 ةميرمو نوئيسو ةغطر ندم ىلإ - بلأت دعس - مدقتو راس كلذ دعبو

 دعب مهتنيدم اوحستكاف (ميرتو نلهأرع) ىلع راغأو «ةعاطلاب اونعذأف بدحو
 ءنومد) ىلع - تلات دعس راغأ مث ٠ .ةعاطلاب اونعذأو او اهراصح

 ندم لك اوحاتجا اذكهو «ةعاطلاب اونعذأف (بيلك ٌرع) بيلك نصحو (ةطشمو
 (:.60) اورسأو )7٠١( اوحرجو )١70٠( اولتق دقلو «تومرضح نايدوو
 يذلا رامنأ مهنيبو ءرافظ ةنيدم يف كلملا مهديس ىلإ مهب : انههح وتو. نيسمأ

 كلام نب مشجو نمج نب ىصفأو لئاو نب ةعيبرو تومرضحب أكلم هوبصن
 نوفق كنان .- (ننبيس عاضق) و (ينابيسلا) ننبيس عديو يفدصلا ةميذج نب نابوثو
 تهتنا ربهي يلع رمذ كلملا ىلإ مهلاصيإو ككئلوأ درمتلاو ةنتفلا ةداق لاقتعابو -

 .ةعبابتلا أبس كولم روصع يف تومرضحب تعقو ةنتف رخآ يهو ةنتفلا

 ًاثلاث |

 يلع رمذ دهع يف تومرضحب ةيئبسلا ندملا
 ةعيابتلا آابس كولم روصعو ربهُت

 ةيساسأ ةيمهأ بحرم نب عشي ةثعفلو ندج نب بلأت دعس شوقن بستكتو

 تومرضح فيلاخمب ة ةرشتنمو ةرهدزم تناك يتلا ندملا نم ربكأ ددع ةفرعم يف

 أبس كولم دوهع شوقن يف اهضعب ركذ ءاج دقو ةعبابتلا أبس كولم روصع يف

 . نيقباسلا ةعبابتلا

 ركذ عمجن نأ ديفملا نم نإف ندملا كلتل ةماهلا ةيراضحلا ةلالدلل ًارظنو
 : يلي اميف اهمهأ

 اهلولدمب - تومرضحل ةيسيئرلاو ةيرادإلا ةمصاعلا يشو :ةوبش ةنيلم ١

 ميا ام ارامل 111 نمل ىلا ةوبش 0 ييراتلا حب اولا

 - 0م 08-400 / كيش 186:2 0 2 تارت نذر ا مدع جمل
2. 

 ةوبش ةنيدم تناكو (نادير يذو أبس كلم رتوأ مارعش) دهع شوقن اهمهأو
 ءأبس كلم نافهن ناهلع تنب تومرضح ةكلم كلح كالم) رقم (رقش) اهرصقو
 - 77 /ىئبس "00 -744) ةرتفلا يف (نادير يذو أبس كلم رتوأ مارعش تخأ



 2ظ16 آبس ةعبابتل عبارلا رصعلا ةراضحو كولم : عساتلا لصفلا هايد

 نيح (شعرُي رمش) دهع شوقن يف ةوبش ةنيدم ركذ ءاج كلذكو (.م.ق 65

 يكلملا بقللا ىلإ (تنامُيو تومرضح) مسا فاضأو تومرضح ندمو ةوبش راز
 شقن يف (ةوبش) ركذ ءاج مث (م .ق١47 857 /يئبس 5٠١ 79190 ةرتفلا يف

 /ا/ - 8٠١ /يتبس 477 - )57١ ةرتفلا يف ربهي يلع رمذ دهع يف بلات دعس

 رصع ةياهن ىلإ تومرضح ةمصاع ةوبش لزت ملو .م.ق نماثلا نرقلاب (.م.ق

 يريمحلا كلملا دهع ىتح كلذ تلت يتلا روصعلا يف مث ةعبابتلا أبس كولم
 قصقلا نكي نكي ملو . يداليملا ثلاثلا نرقلا رخاوأ يف (بغليو نزي يذ ميرأ 0

 ةلباقملا تاعفترملا دحأ ىلع ناك امنإو ةوبش ةئيدم راوسأ لخاد - ريقش وأ  رقش
 يداليملا لوألا نرقلا يف ينيلب ينامورلا خرؤملا ركذ دقو .«اهيلع ةلطملاو اهل

 . ةميظع ةئيدم تناك اهنأ ىلع لدي امم .(ًاديعم نيتس) اهيف نأ ركذو ةوبش ةئيدم

 يهو نميلا نم ٌتوموِضَح :ةفصلا يف ينادمهلا لاق : مابش ةئيدم "<

 وهو الا تاع رع ىلإ ةدلبلا هذه تيسُ رغصألا اهّؤزج

 ريمألا هدلو نمو ءرغصألا أبس نب نادير يذ رغصألا رّيْمِح نب يناثلا تومرضح
 تمس ةملماو (عضألا اشور ينزتحس عد تومرضح نب ثراحلا نب مابش)

 اهنكسو ؛ةريبكلا عيمجلا ةئيدم يهف مابش امأو» :ينادمهلا لاق .مابش ةنيدم
 ناجي نعم اننيقو 8 :لاقو . "' رجفع كلي لوأ نيهو»:توفريفحت

 نم ةوبش لهأ جرخ عسدمو ريح را اهو يرحل ينو ةّوبش تومرضحو
 تلدباف ةابش كلذ يف لصألا ناكو مايش تيمس منهو تومرضحاونكسف ةرَبَش

 ''«(ءاهلا نم ميملا

 رمش دهع نم (فرش "5 مقر) دنسملا شقنلا يف : مابش ةنيدم ركذ ءاج دقو

 (يلاهك © رز نالخت نب .تلأتا دبس دقت يف مد (ءامق را ةرجنمل) ظفلب نعت
 ةرهدزم ةرماع ةنيدم م لزت ملو .م.ق نماثلا نرقلاب ربهي يلع رمذ دهع يف

 تومرضحب ةنيدم ربكأ) :نودلخ نيالا ا روم يس ومرخسم

 ةظفاحم يف ةرماع ةئيدم مابش لازت امو .' "”كلملا ليخ اهيف مابش ةعلق نآلا

 . مويلا ىتح باحسلا حطانت اهينابمو تومرضح
 رّمش دهع نم (فرش 7 مقر) شقنلا يف اهركذ ءاج :ةغطر ةنيدم

 دعس شقن يف مث «(تغطر نرجهو مابش نرجه) ظفلب مابش بناج ىلإ شعري
 : ةغطر» هيقفاب لاق .(تغطر) ةنيدم ىلإ مابش نم راس هنأ (يلاهك * مقر) بلأت

 .١الهو ١ال؟"و 51١/ص - ىنادمهلا نسحلا  برعلا ةريزج ةعص 000

 .ة5ج 770 ص  نودلخ نبا خيرات قف
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 يف (هغتر) مساب ينادمهلا اهركذ دقو "١6( ص) .«مويلا اهناكم فرعُي ال

 .ابيرقت ميرتو مابش نيب ام تناكو (5 ج ١5 ص) ليلكإلا

 ١” مقر) بحرم نب عشي ةثعفل شقن يف اهركذ ءاج :نارأوص ةنيدم  ؟

 يف مث «ميرتو /ةميرمو /ةغطرو /ةوبشو /نرقعو /نرأوص) ىلإ راس هنأب (ك

 راس اهنمو (نرأوص /نرجه) نرأوص ةئيدم ظفلب (ك ”؟ مقر) بلأت دعس شقن
 نب رتوأ مارعش دهع نم «0.1.51. 7747 شقنلا يف ًاضيأ اهركذ ءاج امك .مابش ىلإ
 .تومرضح طسوب رسكلا يداو) : ةفصلا يف ينادمهلا ركذ دقو .نافهن ناهلع

 ةيرقو . .شقاشقو . .ننْيَه اهنم ةريثك ىرق رسكلاو . .ةدنك نم بيجُت هنكسيو
 .دنسملا شوقن يف نرأوص يه ناروصو - ١175( ص) «. .ناروص اهل لاقي

 نم هجوت هنأب (ك ”"7) بلأت دعس شقن ىف اهركذ ءاج :نوئيس ةنيدم  ه

 يف ةريبكلا ندملا ىدحإ نوئيس لازت ايوب يوكو ةرتيسو ةفطو ل ىلإ مابش

 يف ةيسيئرلا ةنيدملا يهو «مويلا ىتح نوئيس اهمسا لازي امو تومرضح يداو
 .(تومرضح يداو) لخادلا تومرضح

 دعس شقنو (ك )١" عشي ةثعفل شقن يف اهركذ ءاج :ةميرم ةنيدم "

 ةميرمو نوئيسا» هيقفاب لاقو .ةفصلا يف ينادمهلا اهركذ دقو (ك ”؟) بلأت

 ١57(. ص) «مويلا ىلإ ناتفورعم

 ..» :لاق ثيح (ك )١١ عشي ةثعفل شقن يف اهركذ ءاج :ميرت ةنيدم ا

 ىلإ (بدحو ةميرم) نم هجوت هنأ (ك 77) بلأت دعس شقن يفو !ميرتو ةميرمو
 تيمسو ١75( ص) «ةميظع ةنيدم ميرتو» :ةفصلا يف ينادمهلا لاق .(ميرت ..)

 لاق [ليلكإلا  ؟ /759 ص] (رغصألا أبس نب تومرضح نبي ميرت) مساب ميرت
 - 7 /717/6) «تومرضحب ناتثنيدم امهو ءامهانطو مابِشو ميرتب ىمسو» :ىينادمهلا

 سيق ىشعأ لاق «روصعلاو ةنمزألا ربع ةرماع ةنيدم ميرت لزت ملو (ليلكإلا
 :تومرضح لايقأ دحأ يمرضحلا لئاو نب قورسم ىلع هتدافو ءانثأ يف يلهاجلا

 لئاو نبارك ب تأن دقو ميرت ىدلءاوفلالاط

 اهينابمو مويلا ىتح (ميرت) ديلتلا اهمسا لمحتو ةرماع ميزت ةنيدم لازت امو
 . باحسلا حطانت

 ميرت نم هجوت هنأب (ك "7) بلأت دعس شقن يف اهركذ ءاج :نومد 6

 اهيلتو ةرشابم ميرت راوجب نومد عقتو .«بيلك رَعو /ةطشمو /نومد /يدعا»
 فدصلل ندُم :نوُمَّدو نودَهو نوُدؤَحو لَدْنَع» :ةفصلا يف ينادمهلا لاق .ةطشم
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 رجح نب سيقلا ؤرما لوقي اهيفو - فدصلا ةليبقل يأ - ١14( ص) «تومرضحب
 : يدنكلا

 ٍلَدْئَعِبأمويتاراغلادهشأملو ًةرصَنوُمَدبوهلامل ينأك

 < انقيأ لاقو

 ةركاببسيكجسم ابل نويت: نود انيلدع يللا رات
 دعو /ةطْشَمو /نومد . .» بلأت دعس شقن ىف ءاج :ةَطْشَم ةنيدم 4

 ١ :لاق ثيح ةفصلا يف ةلعشم ةعيدق ين اذملا ركذ دقو .[ك "51 .«مبيلك

 ةيرق مث «ةدصتقم ةيرق ةطْشَم مث «ةميظع ةنيدم يهو سيرت مث «ةّدودم مث . .مابش
 ىلْفُسِب ةيرق ةبوث ىلإ اهنم ٌردحنملا ردحني مث . .ةميظع ةيرق .زُجعلا مث ءاحم
 .(١ا9/” ص) (؛ةرهَم دلب ىلإ ةبوث يداو ضيفيو «لخن يذ داو يف تومرضح

 تناكذو «بلأت دعس شقن يف ةروكذملا ندملا رخآ يهو : بيلك ٌرزع- ٠

 ينب :ندج وذ دلوأ» : هنأ ليلكإلاب باسنألا يف ينادمهلا ركذ دقف «تومرضح ىلْفسُب

 ةلفسملاب مهو ءورمع لآو رومذألاو ءميخش ينبو «ةعيبر ينبو «قيقح ينبو «فوع
 باحصأ بيلك وئب مه كئلوأف .(7 /”// ص) .«بيلك ونبو مه «تومرضح نم
 . ةرهملا ىلإ دتمي ٍداو يف تومرضح ىلفسب مهّرع ناكو («بيلك ٌرع)

 أبس كولم روصع يفو ذنم تومرضح يف ةيسيئرلا ندملا يه ندملا كلتف
 يف ميرتو نوئيسو مابش يهو مويلا ىتح ةخماش اهنم ةثالث لازت امو «ةعبابتلا

5 

5 
 ..معذهُت ناراث لاثمتو ربهُي يلع رمذ لاثمت

 ةيراضحلاو ةينفلا امهتلالدو
 لاثمتلا عم (ربهُي يلع رمذ) كلملل يزنوربلا لاثمتلا ىلع روثعلا مت دقل

 - ةفدصلاب  يلاهألا ضعبل رفح ةيلمع ءانثأ (معنهُي ناراث) كلملا هنبال يزنوربلا
 نيلاثمتلا نأ نظلا بلاغو .نونيب ةنيدم عقوم نم ةبيرقلا ءارمحلا ةلخنلا ةقطنم يف

 تدهش يتلاو نونيب ةنيدم ىلإ ةيدؤملا قيرطلا يف وأ «نونيب يف نيبوصنم اناك
 دهع يف تاذلابو بدييعلا نلت يف كان رطل لل لاوحأو ةعشاو ةفارمع ال انمعأ

 ةدسأو قش لامعاب .ةمانق نتسملا ةنكقن هشقن ركذي ثيح (ربهُي يلع رمذ نب معنهي ناراث)

 .(.م.ق !85) يئبس 575 ةنس تاقرطلل
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 يف ينادمهلا لاق .نمزلا كلذ يف ةرهازلا ةيسيئرلا ندملا نم نونيب تناكو

 .بئاجعلا ةريثكو ةميظع رجه يهو «سنع دلب يقرش يف نونيب» :ليلكإلا
 لاق اهيفو .ةتوحنملا قيرطلا ىهو . .اتحن اتتحن نيلبج ىف ناتميظع ناتعطق اهيفو

 ْ ْ ؛كعبفا

 رعرعلاو جاسلا هبزالم ديدهحلابةموهبم نونيبو

 :ندج يذ نب ةمقلع لاقو

 0 فرجا ودلاب تيقطت لت ايفناظيمعو ةرشين لأسأو

 نم الك نأ (معنهُي ناراث) لاثمتو (ربهُي يلع رمذ) لاثمت ةئيه نم ودبيو

 نكميو «رخا ائيش ىرسيلا هديب كسميو أئيش ىنميلا هديب كسمي ناك نيكلملا

 نم ىرسيلا هديبو ىنميلا هديب نيكلملا نم لك هكسمي ناك ام ىلع لالدتسالا

 مهطاشن يف نويقينيفلا اهمدختسي ناك يتلا دوقنلا نم ةيقينيف ةيدقن ةعطق -أ

 نرقلاو عساتلا نرقلا يف طسوتملا ضيبألا رحبلا ءاجرأو نانويلا ىلإ يراجتلا

 ةيدقن ةعطق» :اهنأب ةيدقنلا ةعطقلا كلت همالساب دمحم .أركذ دقو .م.ق نماثلا

 هديبو «ًاريط وأ ةدرو ىنميلا هديب كسمي كلم ةروص اهيهجو دحأ ىلع «ةيقينيف

 . "”«دنسملاب فورحو زومر دجوت رخآلا هجولا ىلعو «ةليوط اصع ىرسيلا
 يف ايلاح ةدوجوم يهو ةينميلا ةيدقنلا عطقلا نم ةيئبس ةيدقن ةعطق ب

 اهيهجو دحأ ىلع ةضفلا نم ةيدقن ةعطق» : يهو ًايلاح ءاعنص ةعماج فحتم

 هجولا ىلعو «ةليوط اصع ىرسيلا هديبو ءأريط ىنميلا هديب كسمي كلم ةر

 . "”"«دتسملاب فورحو زومر دجوت رخآلا

 اصع) هبشيو نيتيدقنلا نيتعطقلا يف ىرسيلا هديب كلملا هكسمي ام نإ

 تاذ ةلعش هبشت ةرهوج وأ (ران /ةلعش) هالعأ يف (ناجلوص /دومع) وه (ةليوط

 كلملا نم لك هكسمي ناك ام وه كلذو «- ًارقص وأ - ًاريط ىنميلا هدي يفو ءران

 هديب كسمي امهنم لك ناك ءامهيلاثمت يف (معنُي ناراث) كلملاو (ربهُي يلع رمذ)

 امهيلك نأ دب الو .ًارقص وأ ًاريط ىرسيلا هديبو ؛ةيران ةلعش يذ دومع ىنميلا
 روصع يف نيلاثمتلا نم هعازتنا مت ةضفلا قئاقر نم ًابوث هلاثمت يف يدتري ناك
 ناك كلذلو ءامهيديب ناك ام عازتنا مت امك نيلاثمتلا ىلع روثعلا لبق ةقحال

 .مج 55ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا )١(

 . ةمالساب دمحم  ءاعنص ةعماج فحتمب ةيدقنلا عطقلا 6
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 ميمرت مت دفو ءامهيلع روثعلا مت 7 نيح ةديدع ءازجأ ىلإ نيروسكم نالاثمتلا

 يي يب 6 7 ئاور نم امهو ءايناملأ يف ًارخؤم نيلاثمتلا
 . ةعبابتلا بس

 ةراضحلا ريثأت ملاعمو . . ينانويلا تحنلا نفب ربهُي يلع رمذ لاثمت ةق
 : نانويلا ىلع ةينميلا

 ربهُي يلع رمذ لاثمت يف تحنلا نف نيسرادلاو نيقرشتسملا ضعب فصي

 ليئامتلا نم ديدعلا يف تحنلا نف كلذكو (ينانوي) هنأب معنهُي ناراث لاثمتو

 لك امئيب ,يرامعملا زارطلاو دوقنلاو سبالملا كلذ يف امب ةينميلا ةيرثألا عطقلاو
 ىلإ :ةوينجيلا 'لفتفا تبيح قانوبلا ىلع ةيقميلا ةزايصعتلا سيئات: دعاوي قم كلذ
 أبس كولم روصع نابإ يقينيفلا يئبسلا يراجتلا طاشنلاراطإ يف ةريثك ءايشأ نانويلا
 نرقلا ياو يناثلا معني سابو شعري رمش دهع) .م.ق عساتلا نرقلا ذنم ةعبابتلا
 نرقلا ىتحو (ثلاثلا معني رسايو معني ناراثو ربهي يلع رمذ دهع) . .م .ق نماثلا

 : يلي ام انه ركذنو . ةيساسأ ةفصب . م.ق سداسلا

 ظ : نانويلا ىلإ يقينيفلا يئبسلا يراجتلا طاشنلا ١
 لالغو تاجتنمب نورجاتي نويئبسلا ناك ..» :ىينانويلا سديس رثاغأ لاق

 هول تتاكوتت .ًارحب وأ برغلا دالب ىلإ لفاوقلاب اهنولمحيف دنهلاو برعلا دالب
 نودعصي دقو ,راهنألا يف ريست بكارمو يدنهلا طيحملا يف ريست ةمخض نفس
 امو ةيتيمرأو يدام ىلإ تعتو مهدئاش لت اهو (نسيتوأ) ىلإ اين
 رطيسي ًاريبك ًايراجت ًازكرم نميلا ناك» :تاكرب نويعلا وبأ .د لاقو . ''الاهرواج
 ةديعسلا ةيبرعلا تناك :وميرك ليومس لاق . .ةيرحبلاو ةيربلا اهقرطو ةراجتلا ىلع
 . ””ضيبألا رحبلاو يدنهلا طيحملا نيب دتمملا قيرطلا يف ةراجتلا ىلع فرشت
 ناوذ لا .علسلا لمحت نيينميلا لفاوق تناك» : : هنأ خيراتلا سلطأ ىف ذ ءاجو

 ناندع .د ركذ دقو ."”يروسلا لحاسلا ناعم - ءارتبللا - (قوتقلا يداو)
 تناكف . "7داليملا لبق 55٠ ماع ىلإ أبس ةزوحب ناعم تناك» :هنأ يسيسرت

 نانويلا ىلإ اهنمو (ةيقينيف) يروسلا لحاسلا ةقطنم ىلإ ناعم نم هجتت لفاوقلا
 طاشنلا كلذل لصو ةزمه (نويقينيفلا) ناكو ءطسوتملا ضيبألا رحبلا ءاجرأو

 “و 59ص - يسيسرت ناندع .د , برعلا ةراضحو نميلا 2غ(

 .تاكرب نويعلا وبأ .د  ةميدقلا ةيرصملاو ةينميلا رداصملا نيب تنوب (؟)
 .77/ص - ليلخ يقوش  خيراتلا سلطأ ()
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 لاق امكو  ثيح ضيبألا رحبلا لحاوسو رزجو نانويلا ىلإ يئبسلا يراجتلا
 اندادجأ الإ اوسيل نييقينيف اويمس نم نإ) : بيد هّللا جرف ذاتسألا ينانبللا ثحابلا

 طاشنلا سفن وه نانويلا ىلإ يئبسلا يراجتلا طاشنلاف . ''7ةينميلا ةراضحلا برع

 . ةعبابتلا أبس كولم روصع يف يقيئيفلا يراجتلا

 : نانويلا ىلإ يقينيفلا يئبسلا يراجتلا طاشنلا اهلمحي ناك يتلا ءايشألا

 دنهلا نم نوتأي نوينميلا ناك» :يلي ام خيراتلا سلطأ باتك يف ءاج
 عم اهب نورجاتيو «لباوتلاو «ةيريرحلا ةشمقألاو ةنيمثلا نداعملاب نيصلاو
 نداعملا ضعبو «بويطلا) روطعلاو «نابللاو ءروخبلاو ءّرملا :اهنمو مهتاجتنم
 عوردلاو «ةينميلا درّبلاو «ةينميلا فويسلاو «ةميركلا راجحألاو ةضفلاو بهذلاك

 اىناك تيت عيقلا نأ تاياردلا نكد سلا ءابتالا تنك ىهو ""(نسورعلاو
 راك نييقيتيفللا نإ: كاراضعلا خيرات (باتك يف ءاج تي ناثويلا ىلإ اهنوبلخي
 سونيإلاو مويهقتت265 روطعلاو 8م1665 لباوتلاو «ةميركلا ةراجحلا) نويلجي

 يف دتسيرب يرنه سميج .د لاقو ع روخبلاو 170 جاعلاو 262037

 : نانويلا ىلإ ةيقينيفلا نفسلا اهبلجت يتلا علسلا نم ناك :ةميدقلا روصعلا باتك

 حئاورلاب ةءولمم ضايبلا عصان رجح نم وأ جاجزلا نم ريراوق» -أ
 .د لقن دقو .روخبلاو (بويطلا) روطعلا كلذ لمشيو (588 ص) .«ةيرطعلا
 حوفت تناك ةديعسلا ةيبرعلا دالب نإ :ينانويلا ستودوريه لاق» :هنأ يسيسرت

 ةفرقلاو ايصاقألاو نابللاو ّرملا جتنت يتلا ةديحولا دالبلا يهو بويطلاو رطعلاب

 بويطلاو نابللا نطوم اهنإ :سونيلبو ينانويلا ضسيسترا لاقو: 1 نذالللاو

 بويطلاو روطعلاف '؟7بيطلا دالب» ةريزجلا بونج اعدف ةوبارتساا امأ . . ىرخألا
 طاشنلا راطإ يف نانويلا ىلإ اهنوبلجي نويقينيفلا ناكو ةيئبس ةينمي روخبلاو

 وأ جاجز نم ريراوق يف ةأبعم بويطلاو روطعلا تناكو «يقينيفلا يئبسلا يراجتلا
 ةراجح مسا . .قلب» يدابازوريفلا لاق .قلبلا رجح وهو ضايبلا عصان رجح نم
 . '"اجاجزلاك اهءارو ام ءيضت نميلا يف

 علسلا ةلمج نم ناكو . .ةرخافلا ةيناوجرألا للُحلاو . .» دتسيرب لاق - ب

 ١. "ص بيد هّللا جرف لصألا يه نميلا 000

 .؟/ص ليلخ- يقوش - خيراتلا سلطأ 030

 ." 4ص - ميسكدارت - تاراضحلا خيرات )

 .37 7و 79ص - ىسيسرت ناندع .د  برعلا ةراضحو نميلأ 42

 دج ؟77ص - يدابازوريفلا  طيحملا سوماقلا (5)
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 «نييقينيفلا راجتلا نم نانويلا هذخأ يذلا بوثلل يقينيفلا مسالا وهو (نوتيكلا)

 .«نوتيخ اولاقف هوفرح مث يقينيفلا همساب(نوتيك) الوأ بوثلا اذه نانويلا ىمسو

 رجاتي ناك يتلا ةينميلا تاجتنملا نم نإ : خيراتلا سلطأ يف ءاج دقو .(586 ص)

 : برك يدعم نب.ورمع لاق .(باوثألاو لّلُحلا) يهو .(ةينميلا درُبلا)> :نويئميلا اهب

 اًّررب تيئرنإوَمهلعاف رزئتمبلامجلاسيل

 يف علسلا ةلمج نم ناكو ةيناميلا (درُبلا) للحلا نم وه (نوتيك) بوثلا كلذف

 اهنمو ةينميلا ليثامتلا ضعب ىف بوثلا كلذ دجويو « ىقينيفلا ىئبسلا يراجتلا طاشنلا
 00 ننام قالتوت هنأ هيقفاب .د لوقي يذلا (عراف لإ فدفقي) كلملا لاثمت

 ةلمج نم ناكو فوصلا جيسن نم يئبس ينمي بوث هنأ عقاولاو «نوتيكلا بوثلا ينعي
 .نوتيخ اولاقف همسا اوفرح مث مهل أبوث اهرابكو نانويلا ءايرثأ هذختاف ةيراجتلا علسلا

 طاشمأو : .رخافلا قرزألا فّزخلا نم ىناوأو ...» :دحسيرب لاق تدج

 دوسألا رهظت ثيحب ريوقتلا وأ ميرختلا ةقيرطب دوسأ اهيلع روفحم ةليمج ةيجاع
 ًاعيصرت جاعلاب عصرملا ثاثألا ىلإ نوبذجني نانويلا ءاينغأ ناكو . .نيبناجلا نم

 ةضقلا نأ ةقورملا ره ةعوفيصملا ةرهافلا ةزيدعسملا”ةريبكلا قايطألاو::ًاقينأ
 .(585 ص) .«تارهوجملاو ّيلحلاو . .ًاسيفن أشقن ةشوقنملاو

 ةينميلا تارداصلاو تاجتنملاو تاعونصملا نم ىناوألاو ءايشألا كلت تناكو

 تاثدحتسم مهدنع نييئبسلا نأ :نوبارتسأ لاق» : هنأ يسيسرت ركذ دقف .ًاضيأ ةيئبسلا
 ةيعوأو «مئاوقلا تاثلثمو «ةّرسألا اهنم ةضفلاو بهذلا نم ةغوصملا تاودألا

 نم يناوألا نوغوصي نويئبسلا ناك» ةيديبولكيسنألا يف ءاجو ١"7( ص) .«برشلا
 (جاعلاو ساحنلا) ةينميلا تارداصلا نم نأ تاكرب نويعلا وبأ ركذو .«نداعملا سفنأ
 يف ءاجو . ””(ةنيزلا باشخأو بهذلاو روخبلاو بويطلا» اهنم نأ (يتاكسوم) ركذو
 بهذلاك نداعملا ضعب اهنمو «مهتاجتنمب نورجاتي اوناك نيينميلا نإ : خيراتلا سلطأ

 ماخ داومك نداعملا ضعب نوبلجي اوناك دقو .(هأ) .(«ةميركلا راجحألاو ةضفلاو

 أبس ضرأ يف اهعينصت متيو «يدنهلا طيحملاو ةيقيرفأ يف ةيراجتلا مهتانطوتسم نم
 «ةسيفن شوقنب ةفرخزم قابطأو تارهوجمو هيجاع طاشمأو ىلحو ثاثأو يناوأ ىلإ

 .نانويلا ىلإ يقينيفلا يثبسلا يراجتتلا طاشنلا هلخدأ امم كلذ ناكو
 نانويلا ذخأ مث ..» :دتسيرب لاق :قيوزتلاو ةفرخزلاو تحنلا نف د

 .47” ص  هيقفاب دمحم .د  ميدقلا نميلا خيرات 000

 .7١١ص - ىتاكسوم  ةميدقلا ةيماسلا تاراضحلا (")
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 لك حجريو .نانويلا نيب قيوزتلاو ةفرخزلا نف ف عاشو «ءايشألا كلت نودلقي

 يف بنج ىلإ ًابنج مهعم اولغتشاو نييقينيفلا عانّصلا اوراج نانويلا نأ حيجرتلا
 نم ةفّوجم بلاوق نوعنصي فيك مهنم اوملعتو «هجيإ رحب رزجب ةيقينيف نيكاكد
 00 دك دعا ءايشاو ةنوونلا

 ديلقت نم قيوزتلاو ةفرخزلاو تحدلا نف اوملعت نانويلا نأ كلذ نم نيبتيو
 ,ىقينيفلا ىئبسلا يراجتلا طاشنلا راطإ ىف نانويلا تلخد ىتلا ءايشألاو تارداصلا

 يف (ةيقئلين نيكد ئف كل: ويهتم اونبامتو نينفيتيفلا عافصلا اوراجب تاتوبلا نإ لن
 تحنلا نفف «هجيإ رحب رزجو نانويلا لحاسب ةيقينيفلا ةيئبسلا ةيراجتلا دعاوقلا
 ةثالث دعب رهظ يذلا ينانويلا تحنلا نف لصأ وه يئبسلا ينميلا قيوزتلاو ةفرخزلاو

 . .م.ق سماخلا نرقلا ذنم يأ «يقينيفلا يئبسلا يراجتلا طاشنلا نم نورق

 وه معني ناراث كلملا لاثمتو ربهُي يلع رمذ كلملا لاثمت يف تحنلا نف نإ

 ملعتو دلق مث .م.ق نماثلا نرقلا يف وه حيحصلا امهنمز نأل يئبس ينامي نف

 نيسرادلاو نيقرشتسملا ضعب مهوتف .م.ق سماخلا نرقلا ذنم نفلا كلذ نانويلا

 نم الإ كلذ سيلو (ىنانوي تاحن امهعنص ىنانويلا تحنلا نف) نم نيلاثمتلا نأ

 دلقو يئثبسلا تحنلا نف نم نيلاثمتلا نأ لصألاف «عرفلا ىلإ لصألا ةبسن باب
 ينميلا قيوزتلاو ةفرخزلاو تحئنلا نف ناكف ءدعب اميف نفلا كلذ نانويلا ملعتو

 ىلع عساولا اهريثأتو اهرثأ ضعبو ةينميلا ةراضحلل ريبكلا ءاطعلا ضعب وه يئبسلا

 . ةينانويلا ةراضحلا ءوشن ىلعو نانويلا

 ءايشأ  ةعبابتلا أبس كولم روصع ىف ةينميلا ةراضحلا نم نانويلا ذخأ دقل

 اعافشراو ويووتلا واف دولا و يحك نشب رورو نس الكلاو همس رم اذن زق
 ةيديلتلا ةينميلا ةيبرعلا ةراضحلل دلخألا ءاطعلا ىهو ءءاجهلا فورحو ةباتكلا ىلإ

 ةعبابتلا أبس كولم روصع يف اهريغو نانويلا ىلإ يقينيفلا يئبسلا يراجتلا طاشنللو
 . ءاعنص فحتمب خماشلا يزنوربلا لاثمتلا بحاص ربهُي يلع رمذ مهنمو ءامظعلا

 :ربهُي يلع رمذ دهع دناسم رخآ

 مقر) شقنلا وه دنسم شقن ىلع برأمب سيقلب مرحم يف روثعلا مت دق
 دقو  (نررس ندم نم) ةيفاعلاب مهتدوع (أبس لايقأ) هباحصأ ركذي (ماج 4

 ناراث هنباو ربهُي يلع رمذلا مهيرمآ شقنلا يف نوركذيو  (روشآ < روس) نوكت

 ىلع رمُذ دهع ىهتنا دقو .«تنامّيو تومرضحو نادير يذو أبس يكلم معنهُي

 .1/85 ص - دتسيرب يره رسمي .د ا ةميدقلا روصعلا 2غ



 أيس ةعبابتل عبارلا رصعلا ةراضحو كولم : عساتلا لصفلا 28:

 . م. ق 1 قفاوملا يئبسلا ميوقتلل 677” ةنس يلاوح هتافوب ربهي

 عبارلا ثحبملا

 ةعبابتلا أبس كولم جات ..مِعْنُي ناراث
 (.م. قال 51/1/4817 /يئبس ا - 4)

 ا م لد 21" ماع يتاوح يف

554 

 انأودلا
 مظعتساو 0 ءاهلاب نومخفي مهنأ الإ ؛ معني وهف معنه

 .ءانبلا رثوهيو «لاملا قفنهيو معنهي وه نولوقيف
 : يريمحلا دعسأ لاق» «ةعبابتلا

 وتدمع وب أرُمِهْئُيناراثو

 لاثمتلا بحاص وهو

 ءاعنص فحتمب دوجوملا يزنوربلا
 قاروألا يف ًاضيأ موسرملاو
 : هتروص ىلاتلاو ةينميلا ةيدقنلا

 : مِعْنُي ناراث دهع ملاعم

 : نمزلاو بيترتلا -
 وهاذه معني ناراث نإ

 ابتل عبارلا رصعلا كولم سماخ

 يذو أبس كلم) بقل رصع ءأبس
 هنأ ذإ (تنامُّيو تومرضحو نادير
 تهيقفاب ديم د نايكأ امكود
 دوهع نأ شوقنلا نم جتنتسنا

 ةروبصلا  يلتع فييقاعت كرولفلا
 : ةيلاتلا

 ءامظع نم معني ناراث ناكو )2

 هن علا دفعملا ئدهشلتا هيلإ

 نادير يذو أبس كلم مِهْنُي ناراث لاثمت سأر
 (رْخْفملاو دجملا ىهتنا هيلإ) يذلا  تنامُيو تومرضحو

 سأر ناراث معنُيو» تيبلا ىوريو - 75ج 785 صو ب 35ج الا ص ا ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا 220

 .؟خلا .. . كولملا
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 (تثعفل : 501 ماج شقتنلا) معنهي رساي نب شعرهُي رمش )١(

 (بلأت دعس :"؟ كو تثعفل ١": ك) ربهُي يلع رمذ (*)

 ناراث هنبا عم ربهُي يلع رمذ دهع ىلإ (558 ماج) شقنلا دوعيا» :لاق مث . .-

 مراد برك كاف ةينقحلا يل يلش رع يختل نهج نحب اذيكل يذلا عني

 . © 2. .ميوقتلل نيثالثو ةعبراو ةئامعبرأ ماعب خرؤم

 ميوقتلا وه ةعبابتلا أبس كولم شوقن هب ةخرؤملا ميوقتلا نأ نييبت فلس دقو
 : هنأو يئبسلا

 نأل (يئبس 5٠١ -785) ةرتفلا يف معنهُي رساي نب شعرهُي رمش دهع ناك -أ
 .(.م.ق 81١١١ يئبس 405 ماعي خرؤم  لاسعملا شقن وهو  هدهع شوقن رخآ

 «نينس رشع وحن (نميأ رمأ أرذ هنباو يناثلا معنهُي رساي) مكح مث - ب

 . ةخرؤم ريغ امهشوقنو

 (.م.ق ا/41/) يئثبس 477 ماع يلاوح ىلإ (ربهي يلع رمذ) مكح مث - ج

 6 ماعب خرؤم ةعنصملا شقن وهو  معنهُي ناراث هنبا دهع شوقن لوأ نآل

 . يئبسلا ميوقتلل

 هيبأ دهع رخاوأ يف ربهُي يلع رمذ هيبأ عم مكحلا يف كرتشا معنُي ناراث نإ -د

 ةغيصب سيقلب مرحم نم (ماج 158 مقر) دنسملا شقنلا يف اعم امهمسا ءاج ثيح

 . (تنامُيو تومرضحو نادير يذو أبس يكلم معنهُي ناراث هنباو ربهُي يلع رمذ)

 يئبس 477 ةنس يلاوح كلذو «هيبأ دعب مكحلاب معنُي ناراث درفنا مث  ه

 ماعب خرؤملا ةعنصملا شقن وه درفنملا هدهع نم شقن لوأ نأل (.م.ق 80)
 . .م.ق ا/8” ماع قفاوي يئبسلا ميوقتلل 4

 وحنب اهريدقت نكمي «لماك ليج ةرتف يه ةليوط ةدم ناراث مكح دقو

 ناراث) ةغيصب بركيكلم هنبا عم هدهع شوقن رخآ يف هركذ ءاجو «ةنس نيعبرأ
 . "7(تنامّيو تومرضحو نادير يذو أبس يكلم نمأهُي بركيكلم هنباو معنهُي
 (.م.ق 7517 -ا/837 /يئبس غال 57750 ةرتفلا يف ناراث دهع نوكي يلاتلابو

 .داليملا لبق نماثلا نرقلاب

 ١6. ؛صص  هيقفاب لمحيم .د  ميدقلا نميلا خيرات 2230

 .5091- 579 ماج  سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن (0)
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 ةيراضحلا ةينارمعلا تازجنملاب الفاح بورحلا نم ًايلاخ هدهع ناكو

 : يريمحلا ديكسأ ةتع لات كلذلو « ميظعلا ءاخحرلاو

 : ليلكإلا يف ءاجو

 ٌرْخفملاو دجملا ىهتناهيلإ كولملا سأرنارائ ٌمِعْنُيو

 ١ (نونئيب قيرط تحنو) . . تاقرطلا فصرو قش- :

 يلاطيإلا روسيفوربلا هصن رشنو قيقحتب ماق «ةعنصملا ةرخص ىلع توحنم

 ماع - ينيبراج ينافويج  191١:ناونعي م

 . لف 532382 1غ هنأع 6857535601 155613211012 21 135113,

 تاقرطلل ةعساو تاحالصإ نع» شقنلا ثدحتيو (. .نادير يذو أبس كلم ربهُي

 اي يعبلا ميوقتلل 4174 ءاغ تست
 قوف هتحنو هنيودت نإف شقنلا تارقف نم ريثكلا سامطنا نم مغرلابو

 ماق يتلا تاقرطلا قشو فصرو حالصإ لامعأ ةيمهأ ىلع لدي ةعنصملا ةرخص

 ةظفاحمب سنع دالب ءاجرأ ىف لابجو قطانم ةدع ىلإ تدتماو ناراث كلملا اهب

 :انلاكج نامذ

 يف ينادمهلا لاق .نونيب ىلإ ةتوحنملا قيرطلا نمزلا كلذ ىلإ دوعيو

 . بئاجعلا ةريثكو ةميظع رجه يهو « سنع دالب يقرش يف : نوني :ليلكألا

 قيرطلا يهو .. امهلوصأ يف أتحن اتتحُت نيلبج يف ناتميظع ناتعطق اهيفو

 + يف سجل يتلا نميلا ب بكئاجبع)) ا لاقو 5 ار

 10 يضانقلا لاق ع ضر ىلإ د

 0ةنطاصأ, تل 53262 10عا1ع هنت عمق ع 125م0 2 110523) 21011732 5216 30(220) 010(

 1970, م.405-408.

 .6ثج ه 4ص ب ىنادمهلا نسحلا  ليلكإلا 0

 ."4 4ص - عوكألا قيقحت  ينادمهلا - برعلا ةريزج ةفص (؟)
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 رامذ لامش سنع دلب نم نابوث يف عقيو ..قفنو دلب :نونيب» شماهلا يف

 دي هتعنص ام عدبأ نم وهو هثدهاش دقو .ءادحلا نم مويلا هدادعو «قرشب

 لصأ يف دنسملاب ةبوتكم تاحول ثالث يلامشلا قرشلا يف هلخدم يفو «ناسنإلا

 .2'”(هالعأ نم لخدملا يبناج ىلع ناتنثاو لخادلا هجول ةلباقم امهادحإ لبجلا

 يف ةتوحنم ةروفحم قيرط ..» :اهنإ (نميلا يه هذه) باتك يف ءاجو

 قيرطلا عيرافت قوفو ءًايسدنه ًاقيقد ًاتحن ةفوصرمو ةتوحنم يهو «نونيب لبج
 كلت لازت امو .2“'”«ةتوحنم قافنأ نونيب لابج يف دجوت امك . .دنسملاب تاباتك

 . مويلا ىتح ةيقاب قافنألاو قرطلا

 : ةميظعلا روصقلا ميخفتو دييشت - "

 روصقلل ميخفتو روصقلل ةعساو دييشت ةكرح ناراث كلملا دهع دهش دقو

 :اهنم ناكو .ةمظعلاو خذبلا ىهتنم روصقلا تغلب ىتح ةلودلا ءاجرأ يف ةمئاقلا

 لوقلا نكميو «معنُي ناراث دهع لبق ًادوجوم نونيب رصق ناك :نونيب رصق
 «معني ناراث دهع يف تعقو دق نونيب رصقل ميخفت ةيلمع نأ جاتنتسالا ليبس ىلع

 ىلع نوئيب رصق ناكو) .نونيب ىلإ تاقرطلا تحنو حالصإو فصو مت امدنع

 لبجلا يف اتوحنم اروفحم رصقلا ىلإ قيرطلا ناكو نيلبج نيب ليطتسم لبج سأر
 0 (ةيفد تحت

 : يريمحلا دعسأ لاق» هنأ ليلكإلا يف ينادمهلا ركذ دقو

 رعرعلاو جاسلااهيزالم ديدحلابةموهبمنونيبو

 : ندج يذ نب ةمقلع لاقو

 نيموسلاز سلات كنت طتد# :انينتاطيدحو نوكمم لثمو

 دلب نم نابوث ةلزع يف - صوصنلا تفلس امك .- عقت نونيب ةئيدم تناكو

 عقت ميمكلا ةلزع يف ءادحلا ةيحان سفن يفو ءءادحلا ةيحان يف مويلا يهو «سنع

 نيلاثمتلا ىلع روثعلا مت اهيفو «ءارمح ةوبر ىلع ةيرق يهو (ءارمحلا ةلخنلا)
 . معني ناراث كلملا هنباو ربهُي يلع رمذ كلملل نييزنوربلا

 راجحأ رامذب ريبكلا عماجلا يف دجوتو :نابكوكو نارسنو معنأ يذ روصق

 )١( 4ص  عركألا قيقحت - ينادمهلا  برعلا ةريزج ةفص 4 ".
 )١؟( ب روثلا هللا دبع  نميلا يه هذه ص7١ 7.

 )*( .57ص ب نيدلا فرش دمحأ  يفاقثلا نميلا خيرات
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 نأ هيف ءاج شقن اهنم «ةيرثألا عقاوملاو روصقلا ضعب لالطأ نم ةلوقنم قلبلا نم
 كلملا ءدربو .٠ :.. ةيلآلا ماقمب (معنأ يذ) رصق ءانيب اوماق ةوحاو ناكوأ حرفهي)

 اوس نأ نيكلا ا مساب وهو (فرش 55) مقر شقنلا اهنمو . ”(وعنهُي ناراث
 مساب شقنو . 7 قران كلملا ةرغيوبةيلآلا ماقمب (نارسن) رصق ءانب ركذي

 .©0(نابكوك) رصقلا مسا هيف ءاج شقنو (مبحرم) رصق ءانب ركذي (لإ قداص)
 اهقوف امو «ةضفلاب جراخلا رزؤم نابكوك رصق ناك) :هن :أ ليلكإلا يف ءاج دقو
 فونتصو رمرملاو ءافسيفلاو عزجلاب درممو دجسعلاب ٌقْطْنُم ناكو « ضيب ةراجح

 لامتحال انه اهانركذو «قباس عضوم يف روصقلا كلت انركذ دقو 7 وحلا
 و و تاي اوم

 ةلود ءاجرأ يف ندملا نم ريثكلا يف رشتنم ةمخفلا روصقلا تناك دقل

 د ل ا ل ل
 ةماع ةفصب لوقلا نكميو «ليلكإلا يف ةروكذملا روصقلا تارشع اهنمو ءاهدييشت
 بهذلاب اهنييزتو روصقلا ميخفت اهيف عاش يتلا دوهعلا نم ناك معنُي ناراث دهع نأ
 طعانو ءاعنصو برأم يف روصقلا كلت نم ديدعلا نإ ىتح سئافنلاو ةضفلاو

 دقف ةينانويلا رداصملا هدكؤت ام وهو ءاهلثم ايندلا يف نكي مل نونيبو رافظو قشنو
 لك أبس يف دجوي :ينانويلا سديس رئاغأ لاق" : هنأ ناليسرا سكش: ريمالا ركذ
 مهباوبأو «ةضفلاو بهذلاب عملت مهتويب مئاعدو . .ناسنإلل ةداعسلا بلجي ءيش

 .©0«اهجراخ هبشي اهنطابو رهاوجلاب ةنيزم جاعلا نم
 : (ران يذ) ةيئبسلا ةينميلا دوقنلا كلس

 عطق كس مت يناثلا معتُي رساي دهع ذنم امبرو  معنُي ناراث دهع يفو
 طاشنلا يف دوقنلا كلت لامعتساو 0 ةيفسس ةيتجي ةيلقت

 لمعتسا دقف .اهريغو نانويلا ىلإ يقينيفلا يئبسلا يراجتلا
 اهنأب تاساردلا اهفصت ًادوقن يراجتلا مهطاشن يف نويقينيفلا

 اهادحإل ًافصو همالساب دمحم ذاتسألا لقن دقو (ةيقينيف

 : اهنأب

 كلم ةروص اهيهجو دحأ ىلع «ةيقينيف ةيدقن ةعطق»

 .57ص - نيدلا فرش دمحأ  يفاقثلا نميلا خيرات )١(
 مج ه7 ص - ىنادمهلا نسحلا  ليلكإلا ع

 .7 568 ص 1١978 - ١451١ - ةمكحلا ةلجعمم ()
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 رخآلا هجولا ىلعو «ةليوط اصع ىرسبيلا هديبو ءاريط وأ ةدرو ىنميلا هديب كسمُي

 .27(دنسملاب فورحو زومر دجوت

 ةينمي اهنأ ىلع لدي ةيقينيفلا ةيدقنلا ةعطقلا كلت ىف دنسملا فورح دوجوف

 فحتمب ًايلاح دجوتو نميلا يف ةلئامم ةيدقن ةعطق ىلع روثعلا مت دقو . ةيئبس
 :يهو ؛«ءاعنص ةعماج

 هديب كسمي كلم ةروص اهيهجو دحأ ىلع «ةضفلا نم ةينمي ةيدقن ةعطق»

 زومرو فورح رخآلا هجولا ىلعو «ةليوط اصع ىرسيلا هديبو «ًاريط ىنميلا
 :اهل يطيطختلا مسرلا فلس اميفو .2؟!7«دنسملا ةباتكب

 : يلي ام كلذ نم نيبتيو

 (ناجلوص /دومع) يهو (ةليوط اصع) ىرسيلا هديب كسمي كلملا نأ أ
 دقنلا كلذ نأو .(ران يذ) وأ (ران تاذ) اهنأ جاتنتسا نكمي (ةلعش) هالعأ يف ناك
 (رانيد) ظفل هنم ءاج يذلا لصألا مسالا وهو (ران يذ) همسا ناك يئبسلا ينميلا

 . لصألا ينمي مسا وهو نانويلا دنع دوقنلل مساك

 يئبسلا يراجتلا طاشنلا يف هلامعتسا مت دوقنلا نم عونلا كلذ نأ - ب

 ةدوع ىلع (ةيقينيف) اهنأب ةفوصوملا ةعطقلا لدتو ءاهريغو نانويلا ىلإ يقينيفلا

 ناراثو ربهي يلع رمذ نيكلملا نمز وهو .م.ق نماثلا نرقلا ىلإ دوقنلا كلت نمز
 .امهدهع يف دوقنلا كلت كس ىلع لدي دق امم ( معني

 يف كلملا ةئيهب ةقالع نيتيدقنلا نيتعطقلا يف كلملا ةئيهو ةروصل نأ - ج

 . معني ناراث كلملاو ربهُي يلع رمذ كلملل نييزنوربلا نيلاثمتلا

 :نانويلا ىلإ يراجتلا طاشنلاو . . معنُي ناراث دهع يف تحنلا نف راهدزا - ؛

 يذلا ىدملا ىلع معني ناراث كلملاو ربهي يلع رمذ كلملا لاثمت لديو

 ىلع لدت نيلاثمتلا نم لك ةئيه نإ .دهعلا كلذ يف يئبسلا ينميلا تحنلا نف هغلب

 نأ كمبو. .نحا اعيش ىروسلا ةديبو انيش نيمبلا هدنب كسي ناك :فللا ذأ

 ىنميلا هديب كسمي ناك نيلاثمتلا يف نيكلملا نم الك نأ ةيدقنلا عطقلا نم جتنتسن

 يدتري امهنم لك ناكو .ران يذ ناجلوص دومع ىرسيلا هديبو - ًارقص وأ - ًاريط

 روثعلا لبق ةقحال روصع يف نيلاثمتلا قوف نم هعازتنا مت ةضفلا قئاقر نم ًابوث
 بوثلا كلذ ناكو (نوتيك) ىمست تناك يتلا باوثألا نم بوث ًابلاغ وهو ءامهيلع
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 وهو «نانويلا ىلإ يراجعتلا طاشنلا يف ةيقينيفلا ةيئبسلا ةيراجتلا علسلا ةلمج نم

 فحتمب دوجوملا (عراف ليإ قدصي) كلملا لاثمت يف ًاضيأ هدجن يذلا بوثلا
 امنيب ”(ةينانوي سبالم) لاثمتلا يف يدتري كلملا نإ :هيقفاب لوقي ثيح ندع

 اهبلجي يتلا علسلا ةلمج نم ناك)  دتسيرب يرنه سميج .د ركذ امكو  ةقيقحلا

 يقيئيفلا همساب هومسو مهل ًاسابل بوتلا كلذ  نانويلا ءايرثأ وأ  نانويلا ذختا

 ةلمج نم بوثلا كلذ ناكو .2'”«نوتيخ اولاقف اليلق همسا اوفرح مث (نوتيك)
 . "”نانويلا ىلإ اهنوبلجي اوناك نييقيئيفلا نأ (دتسيرب) ركذ يتلا (ةرخافلا للحلا)
 تاجتنملا نم نأب (خيراتلا سلطأ) باتك يف اهركذ ءاجو

 و :  ءدابللاو ءروخبلا» نوينميلا اهب رجاتي ناك يتلا ةينميلا
 000029 ةضفلاو بهذلاك نداعملا ضعبو «(بويطلا) روطعلاو

 0#1/4/ عوردلاو «ةينميلا درُبلاو ءفويسلاو «ةميركلا راجحألاو
 نم يتلاو (ةرخافلا للحلا) يه ةينميلا دُرّبلاو "7سورتلاو
 .(نوتيك) ىمسُي ناك يذلا :توفلا اهتلمج

 ليثامتلا نم ديدعلا ىلع نميلا يف روثعلا مت دقو

 ' تحبنلا نف) نم يه امئيب (ينانويلا تحنلا نف) نم اهنأب
 2000 . , فراجتلا ظاشتلا ناظإ ىف ناتويلا لحد ئذلا (ىتبسلا :ىميلا
 نع (نوتيك) لا بوثلا لكش . دا :ّئ 1 اذلا . 3 امم 17 أ 3 ||

 (ةميدقلا روصعلا) باتك يداوي ذا نومرادلا صعب ةعصو و «يقينيفلا يئبسل

 لاثمتلاو ربهُي يلع رمذ كلملل يزنوزبلا لاثمتلا-أ

 هئمزو «معنُي ناراث دهع ىلإ نيلاثمتلا نمز دوعيو ءمعني ناراث كلملا هنبال يزنوربلا

 . نورق ةثالثب تحنلا يف نفلا كلذ نانويلا دلقي نأ لبق . م. ق نماثلا نرقلا وه حيحصلا

 لاق «(تار ب) مسا دنسملاب هيلع شوقنم زنوربلا نم ةأرما لاثمت - ب

 ةأرملا رعشو . .ينانوي عباط هل لاثمتلا يف ةأرملا بايث ليصفت نأ» : سبليف لدنيو

 ٌْ . '؟!(ةينانويلا ةقيرطلا ىلع لودجم
 يف لمحيو «ةيروطسأ ةيصخش هيطتمي زنوربلا نم رضخأ ليسأل لاث د دج

 .47ص - هيقفاب  ميدقلا نميلا خيرات )١(
 144 نفد اطتسناون سميج .د  ةميدقلا روصعلا 0030

 .57ص - ليلخ- يقوش - خيراتلا سلطأ (7)
 .م 1587 -سيقلب مرحم يف بيقنتلل ةيكريمألا ةيرثألا ةثعبلا سيئر - سبليف لدنبو - سيقلب ةنيدم زونك (:4)
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 كيلا: فو اههس ةيدن: ىلع

 قنع لوح تبثم قوطي

 موب دسألا

 ل كييوبك لئامي كيمألا

 2 07(نانويلا دنع بحلا

 ناويح لاثمت) ىلع نِكيقلب 1

 ةيروطسأ ةيصخش هيطتمي زنوربلا نم دسآ لاثمت هيطتمي نابعث هفصنو رسن
 نانويلا دنع ديبويك لثاميو «ينميلا تحنلا نف نم وهو هيرو ا

 نرقلاو نماثلا نرقلا ىلإ اهنمز دوعي ةيئبس ةينمي تاتوحنملاو ليثامتلا كلتف
 ثيح يقينيفلا يئبسلا يراجتلا طاشنلا راطإ يف نانويلا ىلإ تلخدو .م.ق عباسلا

 تاعرنصملاو ءايشألا كلت نؤدلقي نانويلا ذحأ# : دتسيرب سميج .د.لاق امك

 لك حجريو «نانويلا دنع قيوزتلاو ةفرخزلا نف عاشف «نويقينيفلا اهبلجي ىتلا

 يف بنج ىلإ ًابنج مهعم اولغتشاو نييقينيفلا عانّصلا اوراج نانويلا نأ حيجرتلا

 نم ةفوجم بلاوق نوعنصي فيك مهنم اوملعتو ءهجيإ رحب رزجب ةيقينيف نيكاكد
 «ةريثك ىرخأ ءايشأو زنوربلا

 هنأو «نانويلا ىلإ يقينيفلا يئبسلا يراجتلا طاشنلا ةيدحاو نييبت فلس دقو

 تيوع اندادجإ ألا ونيل نييقتيمااويمس نضال ل

 ةنيدلتلا ةيلمبلا ةراضحتلا
 نم ةبقحلا كلت يف ناك دقل» :(هيبنج لوب) يسنرفلا راثآلا ملاع لاقو

 ةريزجلا بونجو تنانويلا نيب رشابملا ريغو رشابملا لقنتلا ربع ةيقيقح طباور نمزلا

 لصو ةزمه اوناك نيذلا نييقينيفلا ربع وه رشابملا ريغ لقنتلاو - '*”«ةيبرعلا

 )١( سيقلب مرحم يف بيقنتلل ةيكريمألا ةيرثألا ةثعبلا سيئر سبليف لدنيو - سيقلب ةئيدم زونك -١967م.

 .186ص - دتسيرب يرنه سميج - ةميدقلا روصعلا (")
 ١ 1 قق ابيق هَّللا جرف - لصألا يه درعبلا ةرفإ

 اال ددعلا  ةيئمي تاسارد ةلجم - هيبنج لوب  ةيبرعلا ةريزجلا بونج راثآ لوح تاظحالم ()

 .م19/17/ سرام
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 كولم روصع يف طسوتملا ضيبألا رحبلاو نانويلا ىلإ يئبسلا يراجتلا طاشنلل
 .م.ق نماثلا نرقلا يف معنُي ناراث مهنمو ةعبابتلا أبس

 مِعْنُي ناراث دهع يف ميظعلا برأم دس ديدجت - ”

 : مدقألا ميظعلا برأم دس نع نيقيلا أبنلا ملاعمو

 برأم دس فراصمو تآشنم نيسحتو ديدجت معني ناراث دهع دهش دقو
 ىلع روثعلا مت ثيح «معنُي ناراث دهع ملاعمو تازاجنإ مهأ وهو (مرعلا) ميظعلا
 لايقألا نم ددع مساب ماج رك هر نتا وك اوت رك وذ م ندا

 : مهرمآ ناعأ هنأل (هقملإ) هلإلا نودمحي

 تومرضحو نادير يذو أبس يكلم نمأهُي برككلم هنباو معنهي ناراثا

 ربثو را ضبابح نيب يذ فراصملا لك ربثو /مرعلا بيذشت» يف «تناميو
 . "”(نينس ثالث» يف هقملإ هلإلا نوعب لمعلا كلذ زاجنإ متو «ًاطحوش نيعبس مرعلا

 ميظعلا برأم دس ركذ هيف يتأي دنسم شقن لوأ وه اذه نأ نيبت انه مزليو

 نيلشا لاكي انيفنا ْذِإ «يناثلا ميدقلا برأم دس ريغ وهو (مرعلا) مدقألا

 يلعهمس) دهع يف ميدقلا برأم دس ءانب نمز نوددحي نييميداكألاو نيقرشتسملا

 نيا رج اعوان ا رو م ق سماخلا نرقلاب أبس بركم فوني

 أ عقاولاو . "”:هايملا فيرصتل رجحلا نم رسيأو نميأ فدص هل كيمسلا بارتلا
 3 2 ق سماخلا نرقلا يف أبس بركم فوني يلعهمس) هانب يذلا دسلا كلذ

 معنُي ناراث دهع شقن يف روكذملا مرعلا) برأم دس امأ « يناثلا ميدقلا نواه ليس
 ةنس ١6٠١ نم رثكأ ماد يذلا مدقألا ميظعلا برأم دس وهف .م.ق نماثلا نرقلاب
 سداسلا نرقلا ىتح ةعبابتلا أبس كولم روصع يفو مدقألا يئبسلا رصعلا ذنم
 : مدقألا ميظعلا برأم دس نع نيقيلا ءابنلا ملاعم يلي اميفو .م.ق

 الوأ

 (مرعلا) ميظعلا برام دس دييشت
 يناملألا زاثكلا تنيعمو ةيئاملألا ةيرثألا ةفجلا تاساودرو تايقنت تدنأ نفل

 نأ ميظعلا برأم دس تآشنمو لالطأ يفو - ةنذأ يداو - برأم دس عقوم ىف

 .571 ماج تربلأ - سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن 000(

 .58١ص  هيقفاب دمحم .د  ميدقلا نميلا خيرات 20(
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 فسوي .د لاق ددصلا اذه يفو «داليملا لبق ثلاثلا فلألا ىلإ دوعي دسلا نمز

 :راثآلا ةئيه سيئر هللا دبع دمحم

 ةي ثيح ةنذ يدأو يف ةيناملألا ةثعبلا هب تماق يذلا يرثألا حسملا جئاتن نإ)»

 . ''ةداليملا لبق ثلاثلا فلألا يف ّير ةينقتو ةراضح دوجو ىلع تلد دق برأم دس

 ّيرلا خيرات نأ ىلع لدت ّيرلا لئاسو تابسرت نإ) : ةيناملآلا ةثعبلا وضع رنورب لاقو

 . ''”(داليملا لبق ثلاثلا فلألا فصتتم ىلإ دوعي برأم دس عقي ثيح ةنذ يداو يف

 نم ةأشنم فشك١ ىلإ ةيناملألا ةثعبلا تلصوت م 1988 ةنس يف مث

 ىلإ يأ - ''”داليملا لبق يناثلا فلألا علطم ىلإ اهنمز دوعي برأم دس تآشنم
 : اهتروص ىيلاتلا ةأشنملا يهو  .م.ق ٠٠٠١ ماع

 ا يل ياس .

 . تي ريك هيج مح و هع .
 د د 0

 اهتفشك مدقألا ميظعلا برأم دس تآشنم نم ةأشنم ةروص
 م.ق ٠٠١١ ةنس ىلإ اهنمز ةدوع تددحو ةيناملألا ةيرثألا ةثعبلا

 رومويجلا تاساردلا نإ» :(نامبيش سوالك) ىناملألا ثحابلا لاقو

 ةيادب نأ تنيب دق برأم ةحاو يف يناملألا يرثألا دهعملا اهب ماق يتلا ةيجولوف

 م 1485 ربمسيد - يبظ وبأ  داحتالا ةلجم - هللا دبع دمحم فسوي .د  برأم دس )١(
 : وي : : ل /6:ىدفلا ىظولا ةلئف تتةللا دف ةيحم كسوي» و -ةقاملالا ةفعبلل ةديدحع ةيزثأ تاناشتكا (9)

 .م1984 وينوي - ١
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 نم ةثيدحلا تاساردلا نإ لب .م.ق ثلاثلا فلألا رخاوأ ىلإ دوعت ّيرلا ةلحرم
 ثلاثلا فلألا طساوأب يئاملا نازخلا اذه تخرأ 7.773ع2615 رنجاف .ف لبق

 . "”6هنم يناثلا فصنلاب لقألا ىلع وأ .م.ق
 لبق تلاقلا نالالا ىلإ فقالا برانشس ان نسر ةفوع كلذ ورع نيبسم

 ناو كيم ياام عع لاقل مقيضتلا ىلإ لقآلا ىلع لأ «ةالبملا
 درعا قتاوألا ترغلا ةوحروتملا' ةامنعلا هركذا ان ةنفص ىلع كلذ: لديو تغرق
 : ىلي اميف كلذ لثمتيو دسلا ءانب ةنمزأ

 نع ربخلا) ىف نودلخ نبا لاق :سمش دبع أبس ءانب نم دسلا نأ أ

 نب سمش دبع دلو نم كولملا ءالؤه) : يلي ام (نميلاب مهتلودو ةعبابتلا كولملا
 ءاهنم لحارم ثالث ىلع برأمو ءاعنص مهكلم نئادم تناكو . .ثوغلا نب لئاو

 رخصلاب نيلبج نيب ام أّذس مهكولم نم ةكلم سيقلب هتبرض دسلا اهب ناكو
 نوجاتحي ام ردق ىلع ًاقورخ هيف تكرتو راطمألاو نويعلا ءام هب تنقحف ءراقلاو
 لاق ءهظفل نم هل دحاو ال عمج وهو ؛مرعلا ىمسُي يذلا وهو ءمهيقس يف هيلإ
 : يدعجلا

 امرعلاهليس نود نم نونبي ٌذِإ برأم نيرضاحلا ًأابس نم
 هيلإ قاس هئأو بجشي نب أبس ءانب نم هنأ بوصألاو قيلألا وهو ليقو ...
 نم - رّيْمِج كلملا وأ - رّيْمِح كولم هّمتأف :همامتإ لبق تامو 0

 هب لقتسي ال ةخماشلا لكايهلاو ةميظعلا ينابملا نآل ه هانحجر امنإو

0 

 ؛داليملا لبق ثلاثلا فلألا علطم لبق بجشي نب أبس كلملا نمز ناكو
 دسع همسا ناك و ًاميظع اكلم بجشي نب أبس ناكل :يريمحلا ناوشن لاق

 همساو هباتك يف ىلاعت هللا هركذ فلا دسلا بحشي نرابس نك ضو

 ملو هانب دسلا دعاوق سسأ املو . .لويسلاب ًايداو نوعبس هيلإ ٌلِبْقُي دس وهو (مِرَعلا)
 نإ مت ... توسلا هب كرت يتحالسلا ماب لمكي عل اسال قوريوا مميت

 . 2(. .ًاميظعت اهيف دازو ءأبس هيبأ ةكلممب ماقأ سمش دبع أبس نب رّيمج

 )١( ىلوألا ةعبطلا - 55ص - نامبيش سوالك  ةيبرعلا ةريزجلا بونج يف ةميدقلا كلامملا -

1 ١1 
 .45 - 7ص - حرفلا دمحم  نودلخ نبا خ خيرات يف نميلا (1)
 .١؟7ص - يريمحلا ناوشن ةديصق - ةعماجلا ةريسلا (؟)
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 نب لئاو نب سمش دبع يناثلا أبس كلملا ءانب نم دسلا نوكي دقو

 رّيْمَح نب عسيمهلا نب نميأ نب ريهز نب بيِرَع نب ْنْطَق نب ناديج نب ثوغلا
 ةرتفلا ىف لئاو قب: سمش دبع بس نمر ناكو :بجشي نب ربكألا ابس نب زبكألا

 كلملا هنبا هدعب مكح مث .م.ق ثلاثلا فلألا رخاوأب (.م.ق )51- 7٠60

 ()دسلا ءانب متأف (.م.ق )5*7١  ١940 ةرتفلا يف راوصلا طسوألا رّيْمِج

 برأم دس يف مدقألا ةأشنملا نمزل ةيناملألا ةيرثألا ةثعبلا ديدحت عم كلذ قفتيو

 .داليملا لبق 5٠٠١ ماعب

 نامقل هانب ليقو» : نودلخ نبا لاق :داع نب نامقل ءانب نم دسلا نأ ب
 هل لعجو خسرف يف ًاخسرف هلعج لاقو «يدوعسملا هلاق امك داع نب ربكألا
 نب داع نب نامقل كلملا)  ليلكإلا يف ءاج امك - وهو .«١ًابقن نيثالث
 كولم نم وهف . "0لئاو نب سمش دبع أبس نب ؛ لئاو نب كسكسلا نب طاطلملا
 نرقلاب (.م.ق )١1750  ١17٠١ ةرتفلا يف هدهع ناكو ء«مدقألا يئبسلا نمزلا
 ام نوكيف «كلذ لبق دسلا دوجو ت تعقأ تايقتعلا نأ امو. م.ق رشع نماثلا

 دسلا تاونقو فراصم ءانب اميرو ءدسلا تآشنم ديدجت وه نامقل كلملا هب ماق

 . ميظعلا

 نأ لاقُيو» :نودلخ نبا لاق رصألا اس نيم ماع ريس ارم

 : ىشعألا لاق . ةيئميلا لئابقلا وبأ رّيْمَح وه دسلا ىنب يذلا

 مرعلاه يلع ىقشق برأمو ةوسإ يستؤملل كاذيفف

 "مري مل همار نم ءاج اذإ :ةييضجومبل هةتنبماخر

 أبس نب نادير وذ رغصألا رّيْمِج) وهو ةعبابتلا كولملا وبأ وه اذه رّيْمِجو
 نب ىفيص نب سيق نب شاير يذ ناراب شئارلا) كلملا هديفح ناكو (رغصألا

 ةساقلا ايس ةلوانبل لوألا رفع |:ةلؤلش لرآ هو اركصألا امروب نكمل وكتع
 أدبي هذهع نم لوألا ماعلابو (.م.ق )١77١  ١١86 ةرتفلا يف هدهع ناكو

 دسلا تآشنم ديدجت وه رغصألا أبس نب رّيْمِج كلملا هب ماق امف .يئبسلا ميوقتلا
 . ميظعلا دسلا يراجم يف تاونقو فراصم ءانب وأ

 )١( 47ص - حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرات يف نميلا 45.

 ص ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا (؟) ١87 .مج

  0.؟ج ه١ص  نودلخ نبا خيرات
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 انا

 ةعبابتلا بس كولم روصع يف ميظعلا دسلا تآشنم ديدجت

 ةثالث دوهع يف (مرعلا) ميظعلا برأم دس تآشنم نيسحتو ديدجت مت دقو

 : مهو ةعبابتلا أبس كولم نم

 ناكو» نودلخ نبا لاق : .م.ق رشاعلا نرقلاب أبس ةكلم سيقلب دهع يف أ

 ءراقلاو رخصلاب نيلبج نيب ام أَدس مهكولم نم ةكلم سيقلب هتبرض دسلا برأمب
 يف هيلإ نوجاتحي ام ردق ىلع ًاقورخ هيف تكرتو راطمألاو نويعلا ءام هب تنقحف
 - 445) ةرتفلا يف سيقلب دهع ناك دقو .2”«مرعلا ىمسُي يذلا وهو «مهيقس
 تآشنم ديدجت وه اهدهع يف مت ام نوكيف .م.ق رشاعلا نرقلاب (.م.ق 5
 برأم دس نأ» :ةيناملألا ةيرثألا ةثعبلا تابيقنت تتبثأ دقو .(مرعلا) برأم دس

 دهع يف يلاتلابو .©”«.م.ق رشاعلا نرقلا علطم  يفو  ذنم ًادوجوم ناك
 . .م.ق رشاعلا نرقلا طساوأب سيقلب ةكلملا

 دقو : .م.ق نماثلا نرقلاب معنُي ناراث دهع يف دسلا تآشنم ديدجت - ب

 تآشنملا» نم نيتنثا م 1984 /47 ماع فيص يف ةيناملألا ةيرثألا ةثعبلا تفشك

 نإ» ةثعبلا ريرقت يف ءاجو «برأم دس يف هايملا عيزوتو لابقتسال ةمخضلا ةيئاملا
 ءادأ ريوطتو نيسحت نم ةيساسأ لحارم ثالثب اترم دق (ب) و (أ) نيتأشنملا
 ريخألا نيسحتلا نمز ناكو  .م.ق نماثلا نرقلا يف ةيناثلا ةلحرملا  نيتأشنملا
 .©74.م.ق عباسلا نرقلا يف

 نرقلا يف مث نماثلا نرقلا يف برأم دس تآشنمل نيسحت عوقو توبث نإ
 ناراث كلملا دهعو يئبسلا ميوقتلا نمزل انديدحت ةقدو باوص دكؤي .م.ق عباسلا
 (ماج 51/١ مقر) دنسملا شقنلا لجس ثيح ءرفعي ليبحرش كلملا مث معني

 بيذشت» برأم دس تآشنم نيسحتو ديدجت سيقلب مرحم يف هيلع روثعملا
 نادير يذو أبس يكلم نمأهُي برككلم هنباو معنهي ناراث) دهع يف «. .مرعلا
 ميوقتلل 514 )444  نيب ام ةرتفلا يف كلذ ناكو .(تنامّيو تومرضحو
 ..م.ق نماثلا نرقلاب (.م.ق ابو + _ ا/ا/ذ /يئبسلا

 .أج ه١ص  نودلخ نبا خيرات )١(

 .م1584 87 فيص - يناملألا راثآلا دهعم ريرقت (؟)
 ةعماج  نسلألا ةيلك  دبعلا دمحم ةمجرت م 1985 87 فيص - يناملألا راثآلا دهعم ريرقت (*)

 . ةرهاقلا - سمش نيع
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 عباسلا نرقلاب رفعي ليبحرش دهع يف دنسلا تآمتمل ريخألا ديدجتلا هج
 (ب) و (أ) نيتأشنملل ةيناملألا ةثعبلا ةساردو تابيقنت تتبثأو تفشك دقو : .م.ق

 ريخألا ليوحتلاو نيسحتلا نمز ناك» :ةثعبلا ريرقت ىف ءاج امك هنأ برأم دس ىف

 ىلإ نيتأشنملا نم لك تلصو ثيح . .داليملا لبق عباسلا نرقلا يف نيتأشنملل
 .27«هايملا ايجولونكتو ةسدنه يف روطتلا نمو جضنلا نم ةديعب ةجرد

 يف صنلاب هركذ ءاج دق .م.ق عباسلا نرقلا يف مت يذلا نيسحتلا كلذو

 تومرضحو نادير يذو أبس كلم رفعي ليبحرشا كلملا مساب مخض دنسم شقن
 مقرو (يرخف 4 مقر) دنسملا شقنلا وهو «تماهتو ادوط مهيارعأو ةتامكو

 : رفعي ليبحرش كلملا نأ شقنلا ركذيو (©.1.51.540)

 ارسم هبذعو (نربع) ربعلا مادق وحصو ىلإ مبحر برق نم مرعلا بذعاا
 اوربثو . . .هلفسأ نم نباذم وبذعو /نحمط يداوب هلفسأ نم هرقاشه ىلإ ًاتصشو

 ابرجو ًاربم /هرثاوم نم /نفلا يذو /مرعلا (ندوع) ةدمعأو يرامتلاو للفلا
 ف م) للفملا اوروحو . .ًاممأ نيتس هسأر برع وماشو مرعلا اورسمكو . .ًامرعو

 لف ةباك اوروحو /رقش لك سأر ىلإ هرقاشم نم هوبذعو مرعلا مادق يذ (م ل ل
 يف شقنلا ركذ امك كلذ مت دقو ."06. .«نييرمنلا ىأرمب /نزت لبج ةباكو نزت
 نرقلاب .م.ق 100 - 5865 ةنس كلذ قفاويو (يئبسلا ميوقتلل 059 )575  ةرتفلا

 لبج ةباكو نزت ّلف ةباك) امه نيتأشنم ناكم ليوحت شقنلا ركذ دقو .م.ق عباسلا

 تعبقا نينللا (ت) زن (0) ةأشعلا امه( يرغتلا) ننديدلا ئارر وفتحت قوت

 كلذ ناكو .م.ق عباسلا نرقلا يف امهناكم ليوحتو امهنيسحت ةيناملألا ةثعبلا

 . مدقألا ميظعلا (مرعلا) برأم دسل ديدجتو نيسحت رخآ

 ًاثلاث |

 (مرعلا) مدقألا ميظعلا برأآم دس ةفص

 نيسحتو ديدجتب (معنُي ناراث) كلملا ماق يذلا (مرعلا) برأم دس نإ
 دنع انس كلملا دهع ىلإ هدييشت نمز دوعي داليملا لبق نماثلا نرقلا ىف هتآشنم

 دق نيهانسلا نرقلا صحن رمعسا"لقو: دالبعلا نبق قلاخلا فلألا ىف (نبنعش

 ةعماج  نسلألا ةيلك  دبعلا دمحم ةمجرت م 1984/87” فيص - يناملألا راثآلا دهعم ريرقت )١(

 . ةرهاقلا . سمش نيع

 .يرخف ؟ مقر شقنلا - يرخف دمحأ .د  نميلا يف ةيرثأ ةلحر (؟)
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 : هنأب برأم دس فصو يناملألا راثآلا دهعم تاطاشن ريرقت يف ءاجو .داليملا

 . ؟7(نينسلا فالآ هتفيظو ءادأ يف رمتسا يذلا قالمعلا حرصلاا

 مت «ٌيرلا قطانم ىرحألابو «ةميدقلا تاحاولل ثاحبألا نإ) :ريرقتلا لاقو

 نم ءزج كانهو «تابسرتلاب ةصاخلا تاصوحفلا ةصاخو ءاهضعب نم ءاهتنالا

 ايجولونكتو تاونقلا ماظن نع تاصوحف عوضوم ًاضيأ تناك ةيلامشلا ةحاولا

 تقولا سفن يفو قفارملا مدقأ نوكت امبر ةميدق دسلل قفارم كلانهو . .ّيرلا
 نآلا ىتح عطتسن مل ناك امهمو .. .اهانفشتكا يتلا ةميظعلا لامعألل ىلوأ ةلحرم
 يف اندجو دقو ضعبلا اهضعب نم راتمألا تائم دعبت يتلا ضاقنألا نيب ب طيرلا داجيإ

 قفارمل ةميدقلا ةلحرملا لثمتو ةتوحنم ىنابم ةعومجم ةانقلا بونج ةقطنم
 هتاونقو هتآشنمو (مرعلا) برآم دس ةماخضو ةمظع ىلع كلذ لك لديو . .'”ةدسلا
 روسيفوربلا لاق ىتلاو . . نيتنجلا ضرأب ةعساش تاحاسم ىف دتمت تناك ىتلا
 راتمألا تائم دعبت . .ميظعلا دسلا راثآ اياقب نإ» ةيناملألا ةثعبلا وضع ثيمس قرع

 تآشنملا كلتل درج ةيلمع نوكي نأ ودعي ال هانزجنأ امو «0ضعبلا اهضعب نم .
 >> 7٠٠١ هتحاسم غلبت مخض ءانب يهو (أ) ةأشنملا . . اهنيب نمو 370: ةيخيفلا
 ةمظع ىلع كلذ لك لديو «. .دسلا قرش بونج ملك ١ يلاوح دعبيو تي

 : يلي ام انه ركذنو .مدقألا ميظعلا (مرعلا» برأم دس ةماخضو

 : ميظعلا برأم دس ءانب ببس

 ضرأ نأ ميدقلا خيراتلا باحصأ ركذ» :بهذلا جورم يف يدوعسملا لاق
 ًاناطيغو أنانج اهرثكأو ءاهقدغأو اهاَرْثأو نميلا ضرأ بصخأ نم تناك أبس
 ,ةفئاكتم ءاملل بكاسمو «فوفصم رجشو نسح ناينب عم :ًاجوُرُم اهحسفأو

 يفو «ةلاحلا هذه ىلع ّدجملا بكارلل رهش نم رثكأ ةريسم تناكو «ةقرفتم راهنأو
 نأ ىلإ اهلوأ نم نانجلا كلت يف ريسي ناك راملاو بكارلا نأو يللا لا نسارعلا
 ةرامعلاب ضرألا راتتسال «هضراعت الو سمشلا ههجاوت ال اهرخآ ىلإ يهتني

 دري ام رثكأ يه يتلا هايملا تناكو . .اهب اهتطاحإو ءاهيلع اهئاليتساو 00
 :نايهلاو هسلا نم همدعلاو نلكلا نسحلا نه ناس نس ريك نقرأ نإ
 اذه يف ناكو ءماظع راهنأ لابجلاو دسلا ءارو ناكو «خسرف قارخملا لوط

 نيك ىلع ةزواده ايقوهو "لوط عارذلا ةرادتسا يف ةريدتسم ًابْقَن نوثالث قارخملا

 ىتح اهيراجم يف باقنألا كلت نم جرخت هايملا تناكو «ريدقت لمكأو ةسدنه

 .م1184/1 0 ددع - ةروثلا ةفيحص - ثيمس يرجوي - يناملألا راثآلا دهعم تاطاشن )١(
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 نم انفصو ام لبق أبس ضرأ تناك دقو .موقلا برش ُمعتو «ايْقَس اهيورتف نانجلا يتأت
 نامزلا كلذ يف موقلا كلم ناكو «هايملا كلت نم ليسلا اهبكري بصخلاو ةرامعلا
 ليسلا كلذ عفد يف مهرواشف ءمهيلإ نسحيو «مهرثؤيو « مهينديو «ءامكحلا برقي

 عرزلا كلهُي ىتح هسأر ىلع ًاأطباه لبجلا يلاعأ نم ردحني ناك هنأ كلذو ءهرصحو
 فذقت يرارب ىلإ هل فراصم لمع ىلع مهيأر موقلا عمجأف «ءانبلا هتلمح يف قوسيو

 ردحناو ءاهبلط ةطباهلا فراصملا ترفخ اذإ ءاملا نأ كلملا اوربخأو ءرحبلا ىلإ هب

 كلملا رفحف . ضفخلا بلط ءاملا عابط يف نأل «لابجلا ولعي ىتح مكارتي ملو ءاهيف
 يذلا عضوملا يف دسلا اوذختاو . ةهجلا كلت ىلإ عفادتو ءاملا ردحنا ىتح فراصملا
 انفصو ام ىلع قارخملا هيف اولعجو «لبجلا ىلإ لبجلا نم ءاملا نايرج ءدب هيف ناك
 ىلإ هنايرج يف يهتني امولعم أرادقم السرم أرهن هايملا كلت نم اوبذتجا مث ءافثأ
 ىتلا راغصلا ًاقارخم نوثالثلا يهو «باقنألا كلت ىلإ هنم ءاملا ثعبني مث «قارخملا
 ىتأت ىتح اهيراجم يف ريستو باقنألا كلت نم جرخت هايملا تناكو  اهركذ انمدق
 770+ .ءاققيطوتام ىلع ةزرباع دالبلا كلاكو د «ةانجلا

 (مرعلا) ميظعلا برأم دس ناك ثيح ةنذ يداوب قلب ٌيلبج قيضم

 : لبجلا ىلإ لبجلا نم (مرعلا) دسلا نايئب ةفص
 - قلب ّيلبج قيضم يف لبجلا ىلإ لبجلا نم (مرعلا) دسلا ناينب ناك دقل

 . ايداو نيعبس

 .1ج 187 -١8١ص  يدوعسملا  بهذلا جورم 0
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 دعبل هبتادون)“ىفسيو *ةثذأ يداواا + ىلت ان ةظوتسوبللا تاعك يف" ءاإ

 ةَنَدأو تَوَقَو ءْناَمْدَرَو ؛لشْوَعلاَف «عادر ةيحان نم امأف ةريثك هباعشو (يقرشلا
 ْنوُنْيَبو سْنَع دالبو راّمذ بناج نمو .َقيّوُس ىلع ةفرشملا لابجلاو ءناَرْشيو
 ؛دارُم نم ُشِباَو ينب لابجو ةمّحّرو ليّبْسِإ لبجو ءأدحلاو :نامزكو هةكهو
 يذ فالخمو - دارم نم كلام ينب لبج - راَرْفَدلاَو دارُم نم ُةّقئاقو ْداَدُك لباجو
 امو «ةيبونجلا نالوخ دالب طقاسمو .رامذ داوسب نارهجو ةّرّيِجو ىّلكيو ةَرُج
 ةَنَذأ يداو نّوكت ةددعتملا لويسلا هذهف . «جضرمو .«كمرو ءفححّقلا نم نمايت

 ىلإ ةَبْيِبَس هنم عرفتتو (قلب يلبج) برأم يَّمّزأم نيب دسلا عضوم ىلإ يضُْمُتو
 ىلإ مث نْيَجلُفلا ىلإ دالبلا كلتي نينايحو قّيوسلا لويس هوت: .(ميخر) ةباكز
 د ا مث «برأم طبه نمل ىنميلا ةنجلا - عقوم - لقبا

 «يلاخلا عبرلاب يهتنت هنمو ءلْغُذ ةّيهُث ىلإ ةضورلا مث
 طبهت تناكو ميدقلا نمزلا يف ةميظع لويس تاذ اهريغو نايدولا كلت تناكو

 رتموليك ٠٠٠١١ هتحاسم غلبت يذلا «برأمب ةنذ يداو ىلإ قلب يلبج قيضم نم
 نبا لاق «لبجلا ىلإ لبجلا نم نيلبجلا نيب (مرعلا) دسلا ءانب متف .ًايلاح  '''عبرم
 . .مرعلا ىمسُي يذلا وهو «راقلاو رخصلاب نيلبج نيب ام دسلا ءانب ناك" :نودلخ
 .عارذ ١٠٠٠٠١ وحن خسرفلاو 17/6١ ص] .«خسرف يف اخسرف ناكو

 مرعلا ربثو .. /مرعلا بذشا هنأ معنُي ناراث كلملا شقن يف ءاج دقو

 كلملا شقن يف ءاجو ةميدق سايق ةدحو طحوشلاو .  ؛ًأطحوش نيعبس

 «نفلا يذو / مرعلا /(ندوع) ةدمعأو /يرامتو /للف /اوربث» مهنأ رفعي ليبحرش
 سايق ةدحو ممألاو ؛ممأ نيتس هسأر برع وماشو /مرعلا اوودجمك) مهنأو
 ىسيئرلا ةاننلا نأ ىلع كلذ لك لبو: » (مرعلا داوعأ اولقصس» مهنأو - ةميدق

 ؛ًاممأ نوتس هعافتراو أطحوش نوعبس هضرع غلبي ًاقالمع ًاناينب ناك (مرعلا) دسلل

 يذ)ةينف تاتوحنمب ةنيزم هتهجاو تناكو (تاحتف) للفو ةدمعأو يرامت هل تناكو
 اهيلع ىفق برأمو» ىشعألا لاق ثيح ماخرلا نم ةدمعألاو يه تناك امبر (نف
 .«مري مل همار نم ءاج اذإ ُرَيْمِح مهل هانب ماخر ؛مرعلا

 : لا (قي نايل تاللفملاو مرعلا ا ين (قا رمل للفملا

 ها لوط 000 ةلاطلا سمسا نم انا ركن مرعلا يف اولعجو)

 )١( ةينميلا ةعوسوملا - ص”١/١47.



 يهتني ًامولعم ًارادقم السرم ًارهن  دسلا ءارو يتلا - هايملا كلت نم هب اوبذتجاو
 «ناغيصلا نيلاللا نيراخيملا لإ ءاملا هلع طيح «قارخملا ىلإ هنايرج يف

 نسحأ ىلع ةرودم «ًاضرعو الوط عارذلا ةرادتسا يف ةريدتسم قيراخم يهو
 اهيراجم يف ريستف قيراخملا كلت نم جرخت هايملا تناكو ءريدقت لمكأو ةسدنه
 . .اهيورتف نانجلا يتأت ىتح

 دس تآشنم ديدجت نع (يرخف 4 مقر) رفعي ليبحرش شقن يف ءاج دقو
 : مهنأ ميظعلا برأم

 نم /هوبذعو /مرعلا مادق يذ /(م ل ل ف م) للفملا /اوروح» أ
 .«رقش لك سأر ىلإ /هرقاشم

 نم قارخم» هنأ يدوعسملا ركذ يذلا وه مرعلا مادق يذ للفملا كلذف

 يأ  دسلا ءارو يتلا هايملا نم هب نوبذتجي (خسرف هلوط «ديدحلاو دلصلا رجحلا

 ثعبني مث .قارخملا يف يرجي ًامولعم ًارادقم السرم ًارهن  دسلا ةريحب نم
 . .راغصلا نيثالثلا قيراخملا ىلإ قارخملا كلذ نم ءاملا عزوتيو

 /اوروح» مهنأو ..(م ل ل ف) للفلا /اوربث) مهنأ شقنلا يف ذ ءاج ب

 قيراخملا ىرن اميف يه (مللف) للفلا كلتو .«نزت لبج ةباكو /نزت /لف /ةباك
 نزت ّلف ةباك» اهمهأ ناكو .هايملا عيزوتو لابقتسال تآشنم يهو راغصلا نيثالثلا

 ةيناملألا ةيرثألا ةثعبلا امهتفشك نيتللا (ب) و (أ) نيتأشنملا امهو «نزت لف لبجو
 : يلي ام ةيناملألا ةثعبلا ريرقت يف ءاج دقو 00

 «ةرهاظلا اقل ةيرعلا (ب) ءانبلا ماسقأ عيمج - ليجستب - الواد

 اهلوط غلبيو «ًاديج اكد ضرألا يف تكد ؛«ةعبرم ةكبش ءانب 0 نمو مث
 ةرولبو ةديعبلا ءانبلا ءازجأ ةيقب ةفاضإ نكمملا نم حبصأ ءأرتم ٠١ يبناجلا
 . لضفأ ًاديدحت (ب) ةأشنملا ةفيظو ديدحتو «حضوأ وحن ىلع هحمالم

 نأو أرتم 8,5 هضرع غلبي ءرايتلا دض هنأب زيمتي يذلا يرئادلا سيوهلا نأ انل
 - لامرلا ةحازإ ةيلمع رادم ىلع  انل تفشكت دقو . .أرتم نيعبرأ ىلإ لصي هلوط

 تاذ ىطسولا ةفرشلا نأو «يرئادلا سيوهلا اذهل ضرعلا ةيواستم فرش ثالث

 ناتفلتخم ناتليصوت دجوت يلبجلا بناجلا ىلعو ..أرتم ١5 ىدعتي ال لقأ لوط
 نابثكب ةاطغم امهنم لك تلاز الو هاهتنم ىتح امهلوط عبتت عاطتسُي ال طئاوحلا نم
 ةيحانلاو ءرخآ سيوه ىلع انرثع رتم ٠٠١ يلاوحب اذه ولعي اميفو ..ةيلمر
 يهتنتو «مخض دومعب  هساسأ اياقب لدت امك  ةطاحم سيوهلا اذه نم ةيبونجلا
 تحت هتيؤر نكمي زجاح ىلإ يداولا هاجتا يف ءانبلا اذهب رمت يتلا ساسألا ةبص
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 .200. .راتمأ ةرشع يلاوح زجاحلا اذه كمس ناكو . . شبدلاو لامرلا

 دسلا قرش بونج ملك ١ يلاوح دعبي مخض ءانب  اهنإف (أ) ةأشنملا امأ لا

 ..رتم ٠٠١ ا ٠٠١ ىلاوح هتحاسم غلبتو ءطسوألا قلب لبج حفس نم برقلاب

 ةحاولا ىلإ اهعفدو اهعيزوتو اهميظنتو هايملا لابقتسا تناكف ءانبلا اذه ةمهم امأ
 ءاهعيزوتو هايملا لابقتسال ةمخض ةيئام ةأشنم (أ) ءانبلا اذه ناك دقل . .ةيبونجلا

 .2300. .ئقرلاو روطتلا يف جوألا تغلب

 لامتكالاو ةقدلا نم ايلعلا ةجردلا يف ةعورلا ىلجتتو ..» :ريرقتلا لاقو

 نم ةفيظولاو ءادألا ثيح نم نيتأشنملا نيتاه نم لك امهيلإ تلصو يتلا
 لصو دقل . .ىرخأ ةيحان نم اهيلع ينُب يتلا ةينفلا سسألا ثيح نمو ؛«ةيحان
 ةسدنه يف روطتلاو . .جضنلا نم ةديعب ةجرد ىلإ نيتأشنملا نم لك

 .- ىهتنا  .«هايملا ايجولونكتو

 : ميظعلا دسلا تاونقو فراصم

 ىلإ تاونقو فراصم يف نيثالثلا تاللفملا نم ريستو عزوتت هايملا تناكو

 رهش نم رثكأ ةريسم تناك يدوعسملا لاق «نيتنجلا ضرأ يف ةعساش ءاجرأ
 ضرألا كلت نم ىمظعلا ةيبلاغلاف 4. . كلذ لثم ضرعلا يفو ءَّدِجُملا بكارلل
 .نيتنجلا ضرأل ًادادتما نمزلا كلذ ىف ناكو ًايلاح يلاخلا عبرلا يف يه

 مبحر نم فراصملا ربثو /مرعلا بذشاا :هنأ معني ناراث شقن يف ءاج دقو

 . برأمب ةنذ يداو يف ةيبونجلا ةحاولا يه مبحرو - «ضبابح ىلإ

 وحصو ىلإ مبحر برق نم مرعلا بذع» : هنأ رفعي ليبحرش شقن يف ءاجو
 اوبذعو «نحمط يداوب هلفسأ نم ةرقاشه ىلإ انصشو أرسم (نربع) ربعلا مادق
 .(مهأ) .«هلفسأ نم نباذم

 مادق وحضو ىلإ) دعمت تناك دسلا هايم فراصم.نأ كلذ نم نيبتيو

 رابآ اهبو تومرضح يداو برغ لامش ءارحصلا يف» ًايلاح ربعلا عقتو (ربعلا

 يراجمو فراصم نأ ىلع كلذ لديو .«تاشبرخم هب عضوم اهنم برقلابو
 عْبَرلا قمع ىلإو ربعلا ىلإ دتمت تناك ميظعلا برأم دس نم ةقفدتملا هايملا
 مظعأ ناك مدقألا ميظعلا برأم دس نأو «ةعبابتلا أبس كولم روصع يف يلاخلا

 .دبعلا دمحم ةمجرت م ١985 /87” فيص - يناملألا راثآلا دهعم ريرقت )١(
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 «نينسلا فالآ هتفيظو ءادأ يف رمتسا يذلا قالمعلا حرصلا» ميظعلا تا دنس تاشست قالطأ نم

 ةنس سيقلب مرحم يف بيقنتلاب تماق يتلا ةيكريمألا ةيرثألا ةثعبلا ترثع دقو

 :دهع نم ماج 51/١ - 579 ماقرأ شوقنلا يه ةيدنسم شوقن ةثالث ىلع م 7

 تومرضحو نادير يذو أبس يكلم نمأهُي برككلم هنباو معنهُي ناراث"
 .4«تناميو

 هقملإ  هّلإلل ًادمح دبعملا ىلإ نابرق ميدقت ركذي (ماج 559) لوألا شقنلا
 دارفأ دحأ ىجني نأ هقملإ هّلإلا ىلإ لسوتيو ءًاركذ أنبا قزر شقنلا بحاص نأل
 عم كراعتو مهضرأ لخد (دمحي) ىعدي الجر (دماع ريغ) لتق هنأل هترسأ
 هنباو معنهُي ناراث ومهيارم اضرو ةوظح» هحنمي نأ هلإلا نم لأسيو .مهدالوأ

 هنبإ) مسا ءاج دقو .«تنامّيو تومرضخو نادير يذو أبس يكلم برككلم

 ةيمست ةركق لوأ يف شقتلا نأ ىلع لدي'امه (نماهي) ريغ نم (برككلم

 .هدهعل ًايلوو هيبأ عم اكلم (برككلم)
 بابرأ ميخسس ينب دئرم هنباو حرش) ليقلا مساب (ماج )517٠ يناثلا شقنلا

 ليقلا ءافشل هقملإ هَلإلل ادم ءاعذ اهلض"امدق . .مسري لايقأ ءنامير رصق

 وهدبع ندب ظفح يف هقملإ رمتسي نأ لجأ نمو «رافظ يف هباصأ ضرم نم حرش
 ةوظح هقملإ هلإلا امهحنمي نأ لجأ نمو «ضرمو ةياكنو سأب لك نم (حرش)
 نادير يذو أبس يكلم نمأهُي برككلم هنباو معنهُي ناراث امهيارم اضرو
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 . مهنايدو نم ةئينهلا ليصاحملاو رامثلاب مهدعسيو «تناميو تومرضحو
 دس تآشنم ديدجت نع ركذلا فلاس شقنلا وهو (ماج )711١ ثلاثلا شقنلا

 نادير يذو أبس يكلم نمأهُي برككلم هنباو معنهُي ناراث) دهع يف ميظعلا برأم
 . (تناميو تومرضحو

 /41) يئبسلا ميوقتلل 577 ماع يلاوح هتافوب ناراث كلملا دهع ىهتنا دقو
 كولملا نم ناكو (.م.ق /57/-1/817) ةنس نيعبرأ ءاهز همكح ناكو (.م.ق
 ىهتناو (.م.ق 740 -157 روشآ كلم يريرين  روشآ) ةرتفلا كلت يف نيفورعملا
 لاا/ 1١/545 ةنس روشا كلم ريسالب تالجت) كيلمت ىلإ تدأ ةيلخاد ةروثب هدهع
 مث (.م.ق 4١1-18 رصم كلم سيتابوتب) ةرتفلا كلت كولم نم ناك امك (.م.ق
 1/59 رصم كلم سوماسب) مث .(2.م.ق الا/٠ -1/ا/ا/ يلاوح /رصم كلم وخرس)
 ءاقدصأو ءافلح نم اوناكو (.م.ق 1594-59 رصم كلم تز) مث (.م.ق 96
 : يريمحلا دعسأ هنع لاق امك يذلا معنهُي ناراث اهكلمو أبس ةكلمم

 .«رخفملاو دجملا ىهتنا هيلإ)
 نرقلا طساوأب (.م. ق ا/51/) يتبس 417 ماع يلاوح معني ناراث يفوتو

 . داليملا لبق نماثلا

 سماخلا ثحبملا

 معذهُت ناراث نب نمأهُت بركيكلم
  مكحلا نع نينامثلا ,لاوقألا سلجم هلزع يذلا كلملا-
 (.م. قالالا/ /يئبس 4970 و ( . م . قالاله 1/407 /يئبس 486 - 41/)

 نوكيل (نمأهُي بركيكلم) هنبا ديعصت مت معنهُي نأراث دهع نِم ام تقو يف

 هنباو معنهُي نارأت» :ةغيصب اهادحإ «سيقلب مرحم نم ةيدنسم شوقن ةثالث قطنت
 . '"تناميو تومرضحو نادير يذو أبس يكلم بركيكلم

 : ةغيصب ناشقنو

 تومرضحو نادير يذو أبس يكلم نمأهُي بركيكلم هنباو معنُي نارأتا
 ا

 .اهركذ فلس دقو 51/١ - 554 شوقنلا ماج تربلأ - سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن )١(
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 درفنا  (.م.قا/40 /يتبس 47“ ماع يلاوح)  نارأث كلملا يفوت املو

 تعلدنا نأ ثبل ام مث .ةعبابتلا أبس كولم شرع ةدس منستو مكحلاب (بركيكلم)
 .روشآو أبس نيب برح

 : بركيكلم دهع يف روشآو أبس نيب برح عالدنا

 يلامش ىلإ دتمت أبس ةلود ا هنا ةيعايملا ممألا باتك يف ءاج دقل

 تالجت صوصن نأل كلذو ''«روشآ كلم رزيلب تالجت دهع يف ةيبرعلا ةريزجلا
 ىلع أبس تناك دقل .أبس عم ًايورح تركذ (.م.قالا/ا/ - 744) روشآ كلم رزيلب

 - 7517 يرارين روشآ) مهرخآ ناك نيذلا نيقباسلا روشآ كولم عم ةبيط ةقالع
 اكلم (رزيلب تالجت) ةروريص ىلإ تدأ ةيلخاد ةروثب هدهع ىهتناو (.م.م 06

 ماظن لالخ نم ريبك شيج نيوكتب همكح (رزيلب تالجت) لهتساو ءروشآ ةكلممل
 تاليودلاو كلامملا ىلع تاوزغلا نش مث '' «يرسقلا دينجتلا ماظنب هبشأ»
 يقرشو نيطسلفو ماشلا لحاس» هتاوزغ تلمشو - ايف اا مابا

 كلت يفو لباب يف ةيئبسلا ةيراجعلا .ةعارقلا نإ :لوقلا نكمي اعلابو ' نورا

 حلاصملاو لفاوقلا نإو «ةيروشآ تاراغو تاوزغل تضرعت ماشلاب قطانملا
 ام نامبيش سوالك يناملألا ثحابلا لوقيو .رطخلل تضرعت ةيئبسلا ةيراجتلا
 ةيرثأ تابيقنت لالخ هيلع رثُع «يروشآ ينيط ميقر رشُن م٠19١ ةنس يف» :يلي
 يرامو وخوس مكاح نأ هيف ءاج (دادغب يبرغ لامش مك ١6١ وحن) ةثيدحلا برق
 ةنيدم برق أبسو ءاميت نم ةمداق ةلفاق ىلع راغأ (طسوألا تارفلا يداو يف)
 مدقأ يه ةقيثولا هذهو الا ةيدودحلا ةيروسلا لامكوبلا ةنيدم برق) ونادنيخ

 نماثلا نرقلا طساوأ ىلإ اهنمز دوعيو - ارك د اهيف اهيف دري يتلا (ةيزوويشالا) قئاثولا

 0 نأ رودس يذلا نوتثا كلكم نريلب كك يلاتلابو - ”2.م.ق
 ةلمح رزيلب تالجت هجو» هنأ رقاب هط ركذيو .هباون نم ناك يرامو وخوس ةقطنم
 يقرشو نيطسلفو حاملا ءازجألا ىلإ .م. قالا“ ماع يف مالا دالب ىلإ
 صوصن تركذ دقو . (؟(ةيزجلا هل تدأ (يسمش) ةيبرعلا ةكلملا نأو «ندرألا

 نوكت دقو - ةيبرعلا ةريزجلا لامش يف  (ايبرع ةكلم يسمش) نأ رزيلب تالجت

 .85 ص - رداقلا دبع دماح  ةيماسلا ممألا 000(

 .51-١١517ص رقاب هط .د  نيدفارلا ةراضح خيرات يف زجوملا ()
 1748و /"ص - نامبيش سوالك - ةيبرعلا ةريزجلا بونج يف ةميدقلا كلامملا (؟)
 .51؟ص - رقاب هط  نيدفارلا يداو ةراضح خيرات يف زجوملا (5)



 9060300 ا قبال عيارلا نقتل افخو ةرلفا عفان لضتلا ١ د ا ا

 امك (ةيبرعلا ةريزجلا يلامش ىلإ دتمت تناك أبس ةلود) نأل كانه ةيئبس ةمكاح

 . ةيماسلا ممألا باتك يف ءاج

 ( ديان ترك كلو رهف اكو ةرعدلا فنك اانيع ةحنابقاةلوك كللمانا
 .ثيح (رساي) كلملا كيلمتو (بركيكلم) لزع مت - ًابلاغ - برحلا كلت ببسبو
 كلذ نوكيف .م.قا/ا“5 ةنس رساي كلملا عم ًابرح (رزيلب تالجت) صوصن ركذت

 .رساي كيلمتو بركيكلم لزع دعب

 : بركيكلم كلملا لزعب نينامثلا لاوقألا سلجم مايق
 :يريمحلا ناوشن لاق ثيح اماه ًاربخ لئاوألا نوخرؤملا انل ظفح دقو

 أبس ونب (ُةَعَّلُس يأ) هلح امو ءاهاوس ال نميلا ىلع اكلم برك يكلم ناك)
 نمةنوداتعب اوتاك:اميع ةعارلا كذب انيلظ: مهنكل الإ ضع ناني رتاسو وكصألا
 ناك" يمهرجلا ةيرش نب ديبع لاقو .2''”(لئاوألا مهكولم عم يزاغملا يف بعتلا
 اوناكو «ءنوكسلاو ةعدلا اوبحأ مهنأل هوكلمو ..ًادحأ زغي مل ًافيعض برك يكلم
 .''96بورحلاو وزغلا اولم دق

 ينادمهلا لاق .ةينامثلا ءاوذألا كالمألاو نونامثلا لاوقألا مه هوكلم نيذلاو

 اذإ اوناكو . .دهع لك ىف اليق نينامث نوكت لاوقألا تناك ..» :ليلكإلا ىف

 مل اذإ اوناكو ءدهعلا هل نودقعيو هدعب كلملا نوميقي ٌثَّدَح كلملاب 3
 ءاوذألا كالمألا مهعمو مهنم ناكو "70. .مهريخل اوضارت كلملا فلخب اوضتري

 هميقي ىتح كلمي نمل حلصي ال كلملا ناكو» :يريمحلا ناوشن لاق .ةينامثلا

 . '7(هولزع هلزع ىلع اوعمجأ نإو «ةينامثلا كالمألا ءالؤه

 دق اوناكو ءًادحأ زغي مل ًافيعض ًاكلم) ناكو «ةرتف اكلم (بركيكلم) ثكمف

 وه هنأ دب الو .(بورحلاو وزغلا اوُلَمو ءنوكسلاو ةعدلا اوبحأ مهنأل هوكلم
 نم نيبتيو .هعلخو هلزعب مهمايق ىلإ كلذ ىدأ مث (نوكسلاو ةعدلا ٌبحأ) ًاضيأ
 نأ «ةيراجتلا اهلفاوقو اهدعاوقو أبس موخت ىلع رزيلب تالجت تاراغب كلذ طبر
 نينامثلا لاوقألا سلجم مايق ببس وه كلذل (بركيكلم) كلملا يدصت مدع

 يذلا (رساي) كلملا اوماقأ هولزع امل مهنأو ءمكحلا نع هلزعب ةينامثلا كالمآلاو

 )١( 8ص - يريمحلا ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا ١١ وص/١67.

 ) )7١.4"4ص - هيرش نب ديبع - نييضاملا كولملا رابخأ

 .1ج ١١ 5ص  ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا ()

 .8١1١ص - يريمحلا ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا (؟)



 "1 أبس ةعبابتل عبارلا رصعلا ةراضحو كولم : عساتلا لصفلا 607

 أمك .م.قالا 7 ةنس روشآ حتفو .م.قالا ةجنم لجمع (وويلد تاللجت) براح

 ماع يلاوح بركيكلم لزع دعب هكيلمت ناكو «ثلاثلا معنهُي رساي» وهو - يتأيس

 .(.م.ق الا 5) يئبسلا ميوقتلل م

 : مكحلا نع هلزع دعب بركيكلم رابخأ
 أطعان باتني ناكو نادمه ىلإ برك ىكلم لامف» :يريمحلا ناوشن لاق

 نب شئافلا نب ورمع نب ميردبع نب ليبهوم ىلإ بطخ مث ءامايرو ًاردمو ًارهضو

 تلمحيف ءالوح اهعم ماقأف ءرمخ رصق ىف اهب مدقتو اهب هجوزف ءليبهوم تنب

 أريسي الإ برك يكلم ثبلي ملو «رافظ ىلإ داعو كما تاو فذ تدلوف

 ك1 هتلوؤخو هما كنق كيما هئبأو « يفوت ىتح

 : (.م . قال” ا/) يئبس 497 ماعب خرؤملا رافظ يف بركيكلم شقن

 : ةغيصو مساب دنسم شقن ىلع رافظ ةقطنم يف روثعلا مت دقو

 نادير يذو أبس كولم نميأ رمأ ارذو دعسأ بركبأ هينباو نمأهُي بركيكلم
 هلإلا ماقمب (نعلك /نتيب) ناعلك رصقلا دييشت شقنلا ركذيو «تناميو تومرضحو
 نيعستو ةثالث فيرخي /ندد يذا» رهش ىف (ن ي م س /ار م) ءامسلا ديس

 .م.قالا/ا/ ةنس رياربف رهش كلذ قفاويو ؟""(ةئامعبرأو

 : يلي ام ثحبلا نم نيبتيو

 ةنيدمب  هكيلمت ةداعإ وأ  هكيلمت متو رافظ ةنيدم ىلإ راس بركيكلم نإ -
 كلملا امنيب . ةيكولملاب قحألا وأ يعرشلا كلملا هرابتعاب امبر «ةنسلا كلت يف رافظ

 مقر) شقنلا يف امهركذ ءاج دقو «عفيأ نارأت هنباو معنهُي رساي» وه ةلودلل يمسرلا
 يف لخد رساي كلملا نأ عئاقولا ضعب نم جتنتسنو «سيقلب مرحم نم (ماج 4

 ذئدنعو (عفيأ نارأث) هنبا رمألاب ماقف «كانه ماقأو روشآ (.م. قال؟0) ةنيبلا هلك

 يف امك يكلملا بقللا لمحو رافظ ةنيدم ىلإ رمخ ةنيدم نم (بركيكلم) هجوت
 . يفوت ىتح ًأريسي الإ رافظ يف (بركيكلم) ثبلي ملو دنسملا شقنلا

 رمأ ارذو /دعسأ بركبأ) هينبا مسا شقنلا يف (بركيكلم) ركذ دقو -

 هتدلاو فنك يف شيعي اًلفط لازي ام ناك (دعسأ) نكلو «ةيكولملا بقل عم (نميأ

 )١( يريمحلا ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا - ص١١8.

 .لوشآلا تيب ؟ مقر شقنلا  يفاقثلا نميلا خيرات (؟)



 608 أبس ةعبابتل عبارلا رصعلا ةراضحو كولم : عساتلا لصفلا ل

 اهب ملعتو اهب ماقأف رافظ ىلإ دعسأ راس تاونس دعبو ءريخ ةنيدم يف هتلوؤخو
 ©00(ةنس نيرشعو سمخ نبا وهو) هيكلمت متو هرمأ رهظأ مث ءهبسن متكي ناكو
 راتو لإ برك) كلملا هل لزانتف «فينو ةنس نيرشعب هيبأ ةافو دعب كلذ ناكو

 .دالبلا هتيكولم تلمشو - يتأيس امك  مكحلا نع (معنهُي

 ساق تسلا
 عفيأ ناراث هنباو ثلاثلا معنهُي رساي ْنَرْقألا عّبَت

 تناميو تومرضحو نادير يذو أبس اكلم
 (.م. قالا 1/5 /يئبس ه097-48)

 ةعبابت شرع ةدس 8 ) مم قالك يئبسلا ميوقتلل 5/865 ةئس يلاوح يف

 0-00 0 ؛ معنهُي رساي كلملا أبس
 ْعّبُت١ بقلب روهشملا ثلاثلا
 (عفيأ نارأث) هنبا عم (نرقألا

 شقن ىلع روثعلا مت لفقو

 ناوأت هنباو معنهي رسايل

 نادير يذو أبس يكلم عفيأ

 .«تناميو تومرضحو

-_ 
- 
 ا
 اهي

- 
 أب
 00 . طخ 7

 1 »ع
 لا

 وج

 يدلا رصقلا ىق ا /ر س /ي# رساي كلملل توحنم مسر ّى 9 ناوشن لاق .نرقألا

 (روشآ) راجتسب  (نيك_رس رود)_دابسرخب هيف هنفد متو هاثب 02050 00م 0 6 ل
 8-0 قلن 5 ّ عاجلا را نع درعا ف

 حاَّدف لكل كب دالبلا كرت ا ُمَبُت ُجّوَمملا ُكِلملا ُدَرُقَألاَو

 عمر ارم دحام رك ا يي

 )١( يريمحلا ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا - ص١١8.



 < 4 أبس ةعبابتل عبارلا رصعلا ةراضحو كولم : عساتلا لصفلا 009

 اذهنأ نري ليم نم ريثكو : ءاميكخ املاخ ءاميظع اكلع ناكو :: نالفرت

 هملعو هكلُم ةدش نم اوأر امل «ميركلا نآرقلا يف روكذملا نينرقلا وذ وه «كلملا

 لخدو راّيسلا نينرقلا يذل تركذ يتلا غلابملا غلب هنألو هتريس نسحو هلدعو

 اهب فصَو يتلا فاصروألا نم كلذ ريغو «توقايلا يداو اهيف يتلا تاملظلا دالب

 همساو دئارلا وهو ربكألا ُعّبُت نينرقلا اذ نأ ىري نم مهنمو + مف رقلا وذ

 نات لوف ل نقر .ورمع نب رساي وه ميس مود كانو بعصلا

 (ورمع نب رساي) هنأب لوقلاب كلذ طبربو «شعرهُي رّمش نبا نرقألا عب منا

 . ثلاثلا معنهي رساي وهو (شعرهُي رّمش نب ورمع نب رساي) نوكيف

 : عفيأ نارأث هنباو ثلاثلا معنهُي رساي نمزو بيترت
 ىلع تبقاعت كولملا دوهع نأ شوقنلا نم جتنتسن» :هيقفاب دمحم .د لاق

 : ةيلاكلا ةروصلا

 . (تثعفل : 551/ ماج) معنهي رساي نب شعرهُي رمش )١(

 .(بلاثدعس : 1060 ماج) نميأ رمأ أرذ هنباو معنهي رساي (1)

 د يوحو حو 0

 قتلا هربوا : لاقو .' : 0 7 ديدحت نع اننيعي ام كاني سيلف (14

 يللا ا هنبا عم ربهي يلع رمذ دهع ىلإ (114 ماج)

 ."”0. . ميوقتلل 475 ماعب خرؤم . . ةعنصملا يف هيلع رثع شقن

 نادير يذو أبس كلم) بقل رصع يف كولملا كئلوأ بيترت نييبت فلس دقو
 ةخرؤم مهشوقن نأو ةعبابتلا أبس كولمل عبارلا رصعلا وهو (تناميو تومرضحو
 : يلي امك مهبيترتو «يئبسلا ميوقتلاب

 )١( لوألا معنهُي رساي نب شعرهُي رمش 385  4٠١يئبس )8174-4٠١ق.م.(

 (.م.ق/١٠-١٠4) يعيس 4١٠١-47١  نميأ رمأ ارذ هنباو يناثلا معنهُي رساي ("و ؟)

 (.م.قالال 8١ 0) يئبس 4-5708 معنهُي نارأث دلاو ربهُي يلع رمذ (4)

 (. م. قال 47/-1/81/) يئبس 1/1 - 67 ربهي يلع رمذ نب معنهُي نارأث (0)

 /يئبس 4460 ةنس يلاوح مكحلا نع هلزع مت) معنهُي نارأث نب نمأهُي بركيكلم (5)
 / يئبس 497 ماعب خرؤم شقن هلو .م.ق

 2م. قالاا/

 .ة1 5ص ب يريمحلا ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا ()

 ١6. ؟ص ب هيقفاي دمحم .د  ميدقلا نميلا خيرات (0)



  51٠أبس ةعبابتل عبارلا رصعلا ةراضحو كولم : عساتلا لصفلا 000

 (ماج 57/8 مقر شقنلا) عفيأ نارأت هنباو ثلاثلا معنهُي رساي (880)

 هيقفاب لاق يذلا (عفيأ نارأث هنباو معنهُي رساي» بيترت وه كلذف
 وه كلذ ببسو .ة«هنامزو هناكم ديدحت ىلع اننيعي ام كلانه سيلا
 0 وبأ) هنبا مكح (معنهُي نارأث نب نمأهُي بركيكلم) دعب هنأب 2
 ب ةووسلا فلي جك ب عقاولا امنيب (نمأهُي نركب كلم ند دهعسا
 00 تاراغو ةتاودغ» بتسق أت مكحلا نع هلزع مت («بتركيكلم)

 ىلعو ماشلاو لباب يف (نييمارآلا) أبس ءافلح ىلع (روشا هكللم» قريت
 كيلمتو (بركيكلم) لزع متف «ةيئبسلا ةيراجتلا لفاوقلاو دعاوقلا
 نب دعسأ نك يبأ) دجو (بركيكلم) مع وه يذلا معنه رساي)
 ًابوسنم ًارعش ليلكإلا يف ينادمهلا ركذ دقف (معنهُي نارأث نب بركيكلم
 دين لاو ييوككسم نيستا ترك فاول

 نارأث هنباو ءمعنُي جاتلا وذ هاي ىدجو :ترك ويااتأو

 : ًاضيأ دعسأ لاق هنأو .(عفيأ نارأت هنباو معنهي رساي) ينعي

 دعبألا ناكملا نمدالبلافرط ىتأدق يذج نينرقلاوذ ناك دق
 (”يدشرُم ميكح نم رمأ بابسأ يغتبي براغملاو قراشملا لان

 ءاج دقو (عفيأ نارأث دلاو معنهي رساي) هذج وهو (نينرقلا وذ) هامسف

 يذو أبس يكلم عفيأ نارأث هنباو معنهُي رسايل : : ةغيصب لدنسم شقن يف ًاعم امهركذ

 0ع انعنو تومرضحو نادير

 18 /يعبسلا ميوقتلل 007 480) ةرتفلا يف امهدهع ناكو
 برح ةدايقل راس نأ ثبل ام معنهُي رساي نأل ًاعم امهكيلمت مت دقو (. م.قالا“
 ءافلح ةرصانم لجأ نمو (رزيلب تالجت) اهكلمو روشآ ةكلمم دض ةعساو ةيجراخ
 قرطلاو ةيراجتلا تانطوتسملا نيمأتو نيوكت ةداعإو ماشلاو لباب دالب يف بس
 يف ءاج امكو - يتلا أبس ةلود ضرأ نميلا يف اكلم عفيأ نارأث ماقأ امنيب ةيراجتلا
 دهع يف ةيبرعلا ةريزجلا يلامش ىلإ دتمت أبس ةلود تناكا - ةيماسلا ممألا باتك
 . «©«روشآ كلم رزيلب تالجت

2000 

 ماحس ١؟ 4ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا 000

 .1ج ١١5 ص ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا ,؟)

 ."55 مقر شقنلا ماج تربلأ - سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن ةرفإ

 ..85ص ب رداقلا دبع دماح  ةيماسلا ممألا (5)



س ةعبابتل عبارلا رصعلا ةراضحو كولم : عساتلا لصفلا 611
 1١< أب

 : (نرقألا ُعّبُت) ثلاثلا معنهُي رساي حوتفو تاوزغ
 تاوزغ ببس (روشآ كلم رزيلب تالجت) تاراغو تاوزغ ىلع درلا ناك

 نم يقرشلا اهلامشو ةيبرعلا ةريزجلا لامش يلي ام ىلإ (أبس كلم معنهُي رساي)
 نم نيبتي ثيح روشآ كلم رزيلب تالجتل تعضخ دق تناك يتلا لباب دالبو ماشلا

 : يلي ام اهنيب طبرلاو ةيخيراتلا رداصملا

 ةنس اهضاخ ًابورح رزيلب تالجت كلملا مساب يروشآ صن ركذي :ًالوأ
 يقرشو نيطسلفو ماشلل ةيلحاسلا ءازجألا ىلإ وزغلا» تلمش .م. قالا“

 كلملل ةوق مزهو براح هنأو  (ةيبرعلا ةريزجلا لامش يلاعأو موخت)  ندرألا

 ةيراحم ركذ صنلا نكلو «أبس كلم رساي» هنأ صنلا ةمجرت ركذت ملو ''”( رساي
 رع زريتاج ضلت: ضن ىف روكدملا (ردبات) كلملا: فا كلذ ف بعون
 حلاصل - .م.قا/ا"4 ةنس - امهنيب ىلوألا ةكرعملا تناكو (أبس كلم معنهُي رساي)
 نييمارالا عم ةيقيسنت تالاصتا ىرجأ (رساي) كلملا نأ ودبيو .ًابلاغ روشآ كلم

 نييمارالا كلذكو يروشآلا لالتحالل اوعضخ دق اوناكو لباب دالب يف نيينادلكلا

 ةطلسلا ىلع لباب دالب تراث» هنأ رقاب هط .د ركذي ثيح (ةيروس) قشمد ىف

 ماقال ةنساد ربل نكرأ) ىمسملا نيلارألا تريشةنحا ةنافور ةيووشآلا

 لباب دالب مكحي نأ ررقو ءاهيلع ىضقو ةلمح روشآ كلم رزيلب تالجت لسرأف
 ناك هنأ قحال صن نم نيبتيو 2. .لباب ىلع ًاكلم هسفن جوتف ًارشابم ًامكح
 روشآ كلم بئان هنأ دب ال يذلا (ناد البا  خودرم) كلذ دعب لباب دالب مكحي

 . لباب دالبب رزيلب تالجت

 - خودرم) هبتك صن ىلع روشآب (دورمن /حلاك) ةنيدم يف روثعلا مت دقو
 ءاج دقو (وترأ أبس عومج هشيجو وترأ أبس كلم) براح هنأ هيف ركذي (ناد البا
 ظفلب تامجرتلا هلقنتو (نوك /رس ..) ةئيهب صنلا يف (وترأ أبس كلم) مسا

 /كللا) نوكش كربلا ىعمت 'ةنزاعهسلا تانالعلاب (نوك) ابتينا ةوضرش)
 - ابس كلم) هنأ صنلا يف ءاج امنيب (روشآ كلم) تامجرتلا هتربتعا دقو (رس

 .د لاق امكو - صنلا كلذ يف مهملاو  (وترابوس) تامجرتلا ضعب يفو - (وتر
 «نييروشآلا كلم نوجرس كلملا همصخ ىمسُي ال ناد البا خودرم نأ» رقاب هط

 اذه رقاب هطد. د. شفان القو»+ " (نييتزايوسلا عومج هفيفتو نيسزايوتتلا كلم لب

 دماح  ةيماسلا ممألاو - 017ص رقاب هط .د  نيدفارلا يداو ةراضح خيرات يف زجوملا(١)

 .88 ص - رداقلا دبع

 .475ص - رقاب هط .د  نيدفارلا يداو ةراضح خيرات يف زجوملا(؟)
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 0 . .(5نطذ: /رابوس) وأ (وترابوس) وه ..مسالا اذه نإ» :لاقو مسالا

 .مهتطوم ىلعو نييروشآلا ىلع (وتر  ابوس) ةملك نوقلطي نويلبابلا
 . . مهسفنأ ىلعو مهدالب ىلع (وترابوس) ةيمست قالطإ اورتاجت ىييروشالا

 0 يروشآلا كلملا همصخ ىمسي ال يلبابلا كلملا (ناد البا خودرم)
 نأ ىرنو .؟)وترابوس عومج هيمو نموا وسلا كلام لب نيورومتالا كلت
 : كلذ ءوض ىلع باوصلا

 ملو ٠ 1 ابس) لصألا يف وه تامجرتلا يف (وتر  ابوس) مسالا نإ -

 ءقالطإلا ىلع مهدالبل وأ مهل مساك «وترأ - ايم) نعمت نويروكألا لذجتمي
 أبس ضرأ يهف (111-5853 وتر - أبس) امأ اة -5طتتخ روشآ» وه مهدداب مساف
 .أبس ضرأ كلم وه (وترأ - ابس كلمو)

 3ووشا كللمل:ابنات نعأ د لباب دالبل ًايروشآ اكلم (ناد البا خودرم) ناكو -

 دالب نم (ناد البا خودرم) بحسناو مزهناف «لباب دالب أبس كلم حاتجاو ازغ نيح

 روثعلا مت ثيح قارعلا نابي روبل ةيركسعلا ةمصاعلا) حلاك ةنيدم ىلإ لباي
 /رس)  تامجرتلا يف امك هبراح يذلا نأ هيف ركذو هبتك يذلا صنلا ىلع
 وترابس كلم) هنأو (رساي كلملا - رس كلملا) ىنعمب  (نوك /رس) وأ (نوج
 ناكو (أبس موق عومج هشيجو أبس ضرأ كلم رساي) وهف (وترابس عومج هشيجو
 تام يذلا روشآ كلم رزيلب تالجت دهع يف .م.قالا 4و ا” ةنس نيب ام كلذ
 77 رصنمليش) كلملا روشآ يف هدعب مكحو .م.قالا/ 7 ةنس «نيماعب كلذ دعب
 . لباب دالبب رساي ناك امئيب (.م . قالا ؟ -

 (سراف) ماليع دالب ىلإ قرش - لباب دالب نم ىضم رساي كلملا نإ ' :ًايناث
 باوبألا بابو ناتسرّبْط معنُي رساي غلب» : هنأ ليلك ين داج تح ا مراتمو

 راص ..مث ءمهيلع بلغف ناغرفو رزخلاو طّرلاو دركلا ضرأ ىلإ دغّصلا دالبو
 كلذ نعو ؟"* .راجئسي . .اهلتم ايندلا يف نكي مل ةّبق ٌرَّمعو ٠. .روئيدو دنواهنب

 :يريمحلا نْطَق نب ينابلا لاق
 (”افصلاَّحصب رص قلادّيشف هناطق راجنس نم لحو»

 ىلإ قارعلا لامش يف ةيتارفلا ةريزجلا ضرأب يرذالبلا اهركذ راجنسو
 ب

 وش دالب يهو ”"ةيروس

 .474ص رقاب هط .د  نيدفارلا يداو ةراضح خيرات يف زجوملا (1)
 منح ”5١و ١ ١ ملص ىتادمهلا نسحلا ف ليلكإلا 2290

 .174ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف



 <51 أبس ةعبابتل عبارلا رصعلا ةراضحو كولم : عساتلا لصفلا 013

50011003080060 0000 تأت 11101“ ا
 

 روشآ خيرات تاسارد هركذت ام ٌلباقُي لئاوألا نوخرؤملا هركذ يذلا كلذف

 خودرم) صن ركذ يذلا (نوك  رس) وأ (نوج  رس) كلملا نع نيدفارلا دالبو

 مكح) هنأو (روشآ كلم) تامجرتلا هتربتعا دقو ؛وتر  ابس كلم» هنأب (ناد البا

 همسا فرعي ال يذلا (نوجرس) ريهشلا كلملا ..» هنأ رقاب هط لاقو (ًاماع

 نم ناك له . .قباسلا كلملاب هتقالع فرعت ال كلذكو . .هلصأ الو يقيقحلا

 نم روشآ لهأ ررح» هنأ هصوصن لوقتو . .شرعلا بصتغا هنأ وأ هابرق يوذ

 يذلا صنلا يف تدرو يتلا ةرابعلا يهو «؟بئارضلا ةابج نمو يرسقلا دينجتلا

 .م.قا/؟ ١ ةنس ىلإ دوعيو - (روشآ قائيم وأ ةءارب) مساب هتيمست ىلع حلطصأ

 روشأ ةنيدم ذختا دقف ةيروشآلا مصاوعلا نم ةدحاو ةمصاع يف رقتسي جلو

 مث «ةيركسعلا ةمصاعلا (دورمن) حلاك ةنيدم ىلإ ةفاضإلاب همكحل ًازكرم ةميدقلا

 اهامسو (دابسرخ) ةامسملا ةيرقلا نم برقلاب ةديدج ةنيدم سيسأت ىلإ هجتا
 (0) اهعافترا ةبطصم وأ ةكد قوف هرصق دّيشو (نيك رس  رود) همساب

 رساي رصق نع برعلا نوخرؤملا هركذ ام  ًامامت  لباقُي كلذو 202. .ًامدق

 :هنأو ءراجنسب

 اقنهلا ةيعن ستقلا هجشتت+ .ة«تانظتق ناوعععس قع زد

 تاتوحنملا يفو رصقلا لالطأ يف اهيلع روثعلا مت يتلا صوصنلا تركذ دقو

 /ي) رساي كلملا حوتفو تاوزغ (نيك رس  رود) رصقلا كلذ اياقب ناردجب ةينفلا

 : هنأ كلذ لمشيو (-م.3ا/1١/) رصقلا دييشت ماع ىلإ (نوك /رس

 خودرم) ىلع بلغتو لباب دالب (وتر  ابس /كلم /نوك /رس) ازغ - *
 (نيينادلكلا /نييمارآلا) ةطلس وأ (وتر  ابس) ةطلس ىلإ لباي دالب داعأو (ناد البا

 كرتشملا لصألا» ىلع ةيداملا ةلدألا ترفوت :دمحألا يماس .د ركذ امكو نيذلا

 . "0(نميلا دالب وهو نيينادلكلاو نييئبسلل

 مهمزهو ماليع دالب ازغو لباب نم هشيجو «نوك  رس» رساي كلملا ىضمو
 تناكو - (ةردب ةدلب نم برقلاب ةيناريإلا ةيقارعلا دودحلا دنع)  (ريد» ةنيدم يف

 ميلاقأ ةلمج ىلع (نوك /رس) رساي كلملا ىلوتساو . .ناريإ يف ًاميلقأ ماليع

 لباقيو .[رقاب 5١50 ص] .ناريإب (ناذَمَه) و (هاشنمركي) ميلقأ يف ةمهم ندمو
 ضرأو . .ناتسرّبط ازغ» معني رساي نأب ليلكإلا يف ينادمهلا هركذ ام كلذ

 .ةأكو ه7١ص رقاب هط  نيدفارلا ةراضح خيرات يف زجوملا م9

 .لص - دمحألا يماس .د  ةيرزجلا تاغللا (؟)
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 ىلإ ناريإ برغ لامش ناَذَمَه ميلقأب دنواهنو ناتسربط نأل «دنواهنو . .دركلا
 .زاقوقلا ةقطنمب ةينيمرأو ناجيبرذأ يه يتلا ةيئيمرأ موخت

 ضيرحتب) تمواق ناريإ نم قطانملا كلت نأ صوصتنلا تامجرت ركذتو - 2

 (وترابس كلم /نوك /رس) داقف (ساسور) ىمسملا اهكلمو ةينيمرأ ةدعاسمو
 يف) كلذو «ًاريبك أارصن لانو  ةينيمرأ اهيف امب  ميلاقألا كلت ىلع ةريبك ةلمح
 روشآل همكح ةيادب ذنم ماعلا كلذ نوسرادلا بستحا دقو .(نماثلا همكح ماع
 هك لل ا ماعلا وه امنإو (.م.قال"١ ةنس)

 «ناتسربط معني رساي 2 هنأ نم ينادمهلا 000

 ةينيمرأ يه رزخلا ضرأو باوبألا سباب دالب نآل (رزخلا ضرأو 9 .باوبألا بابو

 مساب برعلا نوخرؤملا اهركذي يتلا ةقطنملا  اهيلي اميفو - اهنمو «.زاقوقلاو

 : يريمحلا ناوشن لاق . (توقايلا يداو) اهيف نأو (تاملظلا دالي)

 حادف لكذكب دالبلا َكَرَع عبث ٌجّوتملاُكلملا ُنَرُقألاو

 حامطو ةزسع ببحاص ِت وقايلا ٌيداو يغبي مورلا ءارو ازغو
 ىتح اهيف لغوأو مورلا ءارو  رساي وهو  نرقألا ُعَّبت ازغ ..» هنإ لاق مث

 هنع تدعب اذإ الإ ًاملظم نوكي الو «تاملظلا عضوم وهو . .تاملظلا لخد
 سأر سمشلا لولح دنع ةيناميلا ةهجلا يف تهتنا يه اذإ «ءاتشلا مايأ يف سمشلا
 (رساي) لخدو . .- ءاتشلاب - عضوملا كلذ يف راهن الب اليل مايألا ريصتف «يدجلا
 عام اهؤام ىمسي يتلا نَيَعلا اهيفو توقايلا يداو اهيف يتلا تاملظلا دالب

 ل يداو نأ ندجو د [35 نضل «ناويحلا

 راهنألاو لابجللو ةرزخلا كلعل افصو (نوك /ربس) ص وصن توك دقو

 1 قع هع لد يكف 50 هجوت اهنم يتلاو دالبلا

 قرفصلا ةييسا ىلإ ايزي ةلاعلا كاوتش نيمحلا لالخ لسرأو» -
 اهمسا ءاج ىتلا ةيكليك لثم اهيف تاليود ةلمج حاتجاو (ًايلاح ايكرتو لوضانألا)
 «اتيم) ةئيه ىلع اهكلم مسا ءاجو (341514 ىكسوم) ةيجيرفو (0146 يئوق) ةئيهب

 كولم نم اياده (نوك  رس) ملستو .(ةيكيسالكلا رداصملا يف ساديم) وهو
 - [رقاب 0١5 ص] «نوثحابلا ىري اميف صربق ةريزج ءارمأ نم يأ «ةعبسلا «انانتاي)
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 ١( ن١ نا ي) نانويلا دالب كولم وه ةعبسلا (انانتاي) كولمب دوصقملا نأ ىرنو

 يتلا نانويلا كلامم ةيقبو (ةينانويلا) هجيإ رحب رزجو صربق ةريزج كلم مهنمو
 .هطربسأو ةنيثأو سيبيث اهنم ناك

 لسرأو «ماشلا دالب هل تعضخ (همكح نم رشع عبارلا) ماعلا يفو ..»

 ةامح كلم ةماعزب ايركسع افلح قحسي نأ عاطتساو ةيروس ىلإ ةمخض ةلمح

 (ادوهي) ليئارسإ ةلود عضخأو «ءيرصم شيج كارتشاو (ىدعب  وليإ) ىمسملا
 مهناكم نطوأو بلجو (ناريإب) يدام دالب يف مهنكسأو ىرسأ اهلهأ ضعب لقنو

 ىلإ ةلمحلا رقاب هط ركذ دقو 2. .(يثوك) ةقطنم نمو لباب لهأ نم تاعامج
 هنكلو روشآل همكح نم يناثلا ماعلا يف كلذ نوكيف (.م.قال١٠ ماع) اهنأب ماشلا

 مكحي ناك دقو ايت ضرأل همكح ةيادب نم رشع سماخلاو رشع عبارلا ماعلا

 (.م.قال؟7؟ -ا/١7 يروشآلا رصنمليش) كلملا (رزيلب تالجت) دعب روشآ ةقطنم
 ال ..» :رقاب هط لاق امك يذلا (نوك /رس) ةيكولم تحت روشآ توضنا مث

 يروشآلا كلملاب هتقالع فرعُت ال كلذكو . .هلصأ الو يقيقحلا همسا فرعُي
 صوصتنلا يف هبقل نكلو .«شرعلا بصتغا وأ هابرق يوذ نم ناك لهو قباسلا

 (أابس ضرأ كلم) لصألا يف هنأو (أبس كلم) هنأب قطنيو لدي (وتر  ابس كلم)
 وأ (نوك /رس) صوصنلا كلت تامجرت ىف وه (رساي كلملا) ىقيقحلا همسا نأو

 كنت كركذ كنة رنا ناين ةالجللا) نحو رس كلملا) يدع نوع رمل
 . ؟روشآ ررح» هنأ صوصنلا

 : (نيك -رس  رود) روشآ يف رساي كلملا رصق

 رصق نع لئاوألا برعلا نوخرؤملا هركذ ام نيب ةيمهألا غلاب قباطت دجويو
 ةيرثألا تابيقنتلا هتفشك ام نيبو (روشاآ) راجنس يف معنهُي رساي كلملا ةبقو
 (دابسرخ) يف هلالطأ فشك مت يذلا (نوك /رس) رصق نع تاساردلا هركذتو

 ملا :- رقاب هط .د ركذ امك هنأ ىلع تاساردلاو تابيقنتلا تلد دقل .روشآب

 لوأ يف ذختا دقف «ةيروشآلا مصاوعلا نم ةدحاو ةمصاع يف (نوك /رس) رقتسي
 ىلإ لقتنا مث ءهمكحل ًازكرم ةميدقلا روشآ ةنيدم (.م.قالا ١ ةنس) روشآل همكح
 سيسأت ىلإ ًاريخأ هجتا مث (دورمن) حلاك ةنيدم ةيركسعلا ةمصاعلا ىلإو ىونين

 .م.قالا 7 ماع اهسيسأت يف عرشف «(دابسرخ) ةيرق نم برقلاب ةديدج ةنيدم
 «باوبأ ةعبس هل لعج مخض روسب اهرّوسو "نيك رس - رود همساب اهامسو
 قوق ةرضق كّيشو + ةيؤتكبلا نموؤرلا ثاذ" ةحتجملا ناربثلا نم تاتوحتن اهنيزتو
 يناشاقلا لثم فراخزلا عاونأب رصقلا نّيزو ءأمدق (0*5) اهعافترا ةبطصم وأ ةكد
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 ناريثلا ىلإ ةفاضإلاب «ةسدقملا زومرلابو روصلاب فرخزملاو «قرزألا يجاجزلا
 ةريثكلا ةيرجحلا تاتوحنملا حاولأو «لخادملا نيزت تناك يتلا دوسألاو ةحنجملا
 دقو .(هرابخأو هتاوزغ نع) تاباتكلاب ةشوقنملاو ةفلتخملا دهاشملاب ةتوحنملا
 ندعم كبس اميس الو «ةريبك ةجرد اهبصو نداعملا كبس ىف ةراهملا تغلب

 رجآلا يأ جيجزتلا ةعانصو .. ناريكلار دوسألا هك تفحم ىذلا ةكووملا
 ءدحاو ماعب د ل ةنيدملا ءانب (نوك /رس) لمكأ دقو. . ججزملا
 لل ل يا ب لا أ حجرملاو

 '«اهورجه لب «هوفلخ
 هاا يف سرا يتقرر لياكولا ل: ضادسل كك انو

 يريمحلا نطق نبا لوق نييضاملا
 (افصلاَمصب رص قلادّيشو هناطق راجنس نم لحو»

  راجنسب كلانه هنبا هنفدف تام رّوئيدو دنواهنب معني رساي راص امل» هنأو

 - رساي ةبق ءانب ناكو . .اهلثم ايندلا يف نكي مل ةّبق هيلع رّمَعو (راجنس رصق)
 ىتح لقصلاو نهدلاب ةعنصلا هيف اوداجأو «قرزألا سلكلاب  (رساي رصق ةبق)
 هسفن ىأرف هب فاط هنإ مث (جاجزلا) لجنجسلا ةآرملاك راصو ًاعينم البج راص
 اذإ ريطلا ىأرو .هبجعأف هتاهج عيمج يف هجراخ نم هعم نم عيمجو هسرفو
 الف برقت الو برهتف  (ليثامتلا تأر وأ) هيف اهليثامت تأر هيلع لزنت نأ تّمه
 (ةبقلاو رصقلا لوح) هلوح دعقت سرحلا (معنُي رساي نبا) رمأو ء«رئاط هيلع لزني
 هنإف .(هولتق) هومر هلوح لزن نمف كلذ اولعفف . سانلا نم دحأ هنم وندي الو

 . "”ةراجنسب مويلا ىلإ كلذك
 :يه رومأ ةعبس يف قباطتلا لثمتيو

 مصب رصقلا دّيش) ثيح ثيح (روشآ دالب) راجنس يف هدييشت مت رساي رصق نأ -
 كلذف . (ًاعينم البج 00 ىتح لقصلاو نهدلاب ةعنصلا هيف اوداجأ) مهنأو (افصلا
 (روشآ يف) دابسرخ نم برقلاب ةنيدم ءانبب ماق (نوك /رس) نأ» قباطُيو لباقُي
 (60) اهعافترا ةبطُصَم وأ ةكد قوف هرصق دّيشو (نيك رس - رود) همساب اهامسو
 . (ًامدق

 ةعنصلا هيف اوداجأو «قرزألا سلكلاب» رساي كلملا رصق ةبق ءانب ناكو

 .511و 5١2ص رقاب هط  نيدفارلا خيرات يف زجوملا )١(
 راج ٠١ 9ص  ىنادمهلا نسحلا - ليلكألا )0300
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 تت شح شيا اا ا

 هسرفو هسفن ىأرف هب فاط مث . لجنجسلا ةآرملاك راص ىتح لقصلاو نهدلاب

 عيمجو ديرك هنضب مرسرو روص ىأر يأ - (هتاهج عيمج يف هعم نم عيمجو

 نّيز نوكرس نأ» قباطُيو لباقُي كلذف - قرزألا سلكلا تاهج عيمج يف هعم نم

 تغلبو . .زومرلابو روصلاب فرخزملاو قرزألا يجاجزلا يناشاقلاب رصقلا

 . ؟ةريبك ةجرد «ججزملا رجآلا يأ «جيجزتلا ةعانص يف ةراهملا

 هيلع لزنت نأ ريطلا تّمه اذإف» ليثامت رساي كلملا ةبقو رصق ىف تناكو

 ناريثلا ليئامت» :قباطيو لباقُي كلذف «. .برقت الو برهتف هيف ليئامتلا تأر
 يف ةراهملا تغلب ثيح رصقلا لخادم نّيزت تناك يتلا  دوسألاو  ةحنجملا

 هنم تعنَص يذلا زنوربلا ندعم كبس اميس الو ةريبك ةجرد اهّبصو نداعملا كبس

 .«ناريثلاو دوسألا

 لبق ًادوجوم نكي مل ةراهملا كلتو نفلا كلذ نأ ىلع ًاضيأ كلذ لدبو

 رفعي ليبحرش كلملل دنسم شقن يف ءاج دقو نيدفارلا دالبو روشآ يف كلذ

 /مترهعمو /مدساو / ميبصع /مراوثا ٠ .) هيف لعج هنأ نميلا يف رصق ءانب نع

 راوثأ) ينعت (مدساو ميبصع مراوثا) ةملكف ()(نيبصع يذ مروثاب /مبهذذ

 ناريكلا لينامت وب ( عت ىذ تيدي اهالم ابرج محو ومار دعم

 ناريثلا ليئامت تحن نف ردصم يه أبس ضرأ نأ دكؤي كلذو . ةحنجملا

 ةناي نوكدملا (قوك /رس) رصق لالطأ يف اهيلع روثعملا دوسألاو ةحنجملا

 .أابس كلم رساي وهف (وترابس كلم)

 /يت) ءيجم ركذ اهيف ءاج هنأ (نوك /رس) صوصن تامجرت تركذ دقو

 (أبس كلم /أبس دّيس) دنسملا يف (أبس ارم) ىنعمو .(نوك /رس) ىلإ (أبس /ارم

 هريسم ناو (نوك /رس) رساي كلملا نبا وهف (معنهُي رساي نب نارأت) دموي وهو

 يف سابتلا عقو دقو .ةنيدملاو رصقلا ءانب رساي متأ امدنع . 6م قال١ 1 ةنس يلاوح

 سعب هش: كلا مسأ ةيدحاو ببسب (معني رساي نب شعري رْمش) هنأب ليلكإلا

 .نييبتلا فلس امك (معنهُي رساي) وهو «عفيأ نارأث دلاو مساو

 املف دنهلا ىلإ هجوتلا ًادصاق (روشآ) راجتس نم رساي كلملا راس دقو -

 داعف (نارأث) هنبا هعم ناكو معنهُي رساي تام  سراف دالبب  رّوئيدو دنواهنب راص»

 نم وندي ال نأ سرحلا رمأو ءرصقلا ةبق يف هنفدو راجنس ىلإ هبكومو هنامثجب
 دعب (نوك /رس) تام» هنأ قباطيو لباقي كلذو .«سانلا نم دحأ ةبقلاو رصقلا

 )١( رفعي ليبحرش كلملاب صاخلا ثحبملا يف هصن يتأيسو .ينيبراج 577 مقر شقنلا .
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 كولملا نم ٌدحأ ةنيدملاو رصقلاب نكسي ملو ءدحاو ماعب رصقلاو ةنيدملا ءانب
 تتاب رصقلا ةبقو ةنيدملا نأ كلذ ببسف .«اهورجه لب «روشآ دالبب هوفلخ نيذلا
 ُعّبُت ةافو تناكو ءاهيلإ وندلا نم سانلا عنم متو ساي كللسلل [سنقم اتقدم
 تربتعا دقو (همكح نم رشع عساتلا) ماعلا يف ثلاثلا معنهُي رساي نرقألا
 ةنس باوصلاو .م.قال ٠5 ةنس قفاوي كلذ نأ (نوك /رس) مساب تاساردلا
 وهو .م.06 ةنس ىلإ هدعب روشآ يف مكح هل ابتان اكلم نكلو .م. 065

 لا برك) كيلمتب هدهع ىهتناو نيتنس ءاهز ًاكلم رمتساو هيبأ ةافو دعب أبس ضرأ

 يمتع
 روشآ كلم بيرحنس رصاعم ..معنهي راتو ليإ برك دهع

 (.م.قالء ا الا# /يئبس ه19-610١)

 دقو «تناميو تومرضحو نادير يذو أبس كلم معنهُي راتو ليإ برك» وه
 اهمهأ برأمب سيقلب مرحم يف هدهع نم ةيدنسم شوقن ةثالث ىلع روثعلا مت
 : (ةيلاتلا ةحفصلا يف) دنسملاب هصن يلاتلا (278 مقر) شقنلا

 :وه ةثيدحلا ةيبرعلا فورحلاب دنسملا شقنلا اذه قوطنمو
 /نالوخو /حاورص /نهنبعش /لوقأ ...ببح وذ /عوشأ /تثع حرشا

 /وهتفشذ /نبهذذ /نملص /موا /لعب /نوهث /هقملإ /ومهأرم /وينقه /ملضخ
 برك /ومهأرم /ومهكشح /ثرب /نرحب /نب /نيفوهو /وهلوأ /تذب /مدمح
 /ومهكشحو /تنميو /تومرضحو /نادير يذو /ابس /كلم /معنهي /رتو /لإ
 /هقملإ /ومهأرم /ومهرمخو /نيشجن /ربعب /ةمسكأو /تشيح /ضرأ / متلبنت

 /رمخكو /سنلزو /مقيحأ /متلبنت /وهمعب /يكذهو /مملس /نلوأو /نيفوب
 /ودمحو /ميفوب /نوخمب /وأظمو /وهلوأتو /تللب /متمي /تعبس /يتا /وهدبع
 /تعبس /ندن /قفأف /نشبحأ /نتلبنتو /ميفوب /وهلوأتك /هقملإ /ومهأرم
 كلم /معنهُي /رتو /لإ برك /ومهأرم /ويسأك /هقملإ /ودمحو /نرحبب /مخروأ
 /حرش /تثع حرش /وهدبع /نرمخيلو /تنميو /تومرضحو /نادير يذو /ابس
 /ًابس كلم /معنهي /رتو /لإ برك /ومهأرم /وضرو /ىظحو /وهنسلو /وهدي
 /اوهتنفم /لكب /ملقفاو /مرمثا /وهرمخلو /تنميو /تومرضحو /نادير يذو
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 (تل؟0) قر دنسملا صن
 (مهنمير/ر اتو/ ليا بيرك )دهم نم
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 | ] هب: 1011| ارهاب الل ]5 |ه] لل, ) ]| )اب لكل( !هايلد
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 : نأ ةثيدحلا ةيبرعلاب (ك مقر) شقنلا اذه ىوتحمو

 م 2 7 تام . 5 1 8

 ىتفأ '' ”ملضخ نالوخو حاورص لئابق لْيَق «بابح وذ عوشأ تثع حرش)
 : ماوأ بر نوهث هقملإ هدي ةاقواو ( وهلا ألو اهل ادعس كلذ هذ امله ءاوأ هند: توت هقملا هك

 )١( ينايرإلا رهطم - تاقيلعتو ةيدنسم شوقنو - يلاهك 78 مقر شقنلا - نميلا خيرات يف .
 برأمو ءاعنص نيب يهو ؛لايطلا نالوخ مسا اهيلع قلطي يتلا ةيلاعلا نالوخ يه ملضخ نالوخ (؟) .
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 يذو أبس كلم معنهُي راتو ليإ برك هرمأ (وهكشح) هبدتنا ثيح (نرحب) رحبلاب
 وحن موسكأو ةشبحلا ضرأ ىلإ دفو سيئرك هبدتنا «تناميو تومرضحو نادير
 (ميفوب) ةمالسلاب ةدوعلا هقملإ هّلإلا هرمغف [موسكأو ةشبحلا يشجُن] نيشجلا
 [موسكأو تشبح شجُن] سنلزو مقيحأ دفو هعم بحطصاو مالس قافتا قيقحتو

 اخملا ةنيدمب اولزنو اولصوف اهلايلب مايأ ةعبس ةريسم ةدوعلا هقملإ هّلإلا هرمغو
 ةعبس دعب ةشبحلا دفو عم ةيفاعلاب مهتدوعل هقملإ مهديس اودمحف «ةيفاعلاب (نواخم)
 برك هرمآب هئاقلل هقملإ هّلإلا دمحف ''”[موسكأو ةشبحلاب يأ] رحبلاب اهاضق رهشأ
 هلإلا رمغي نأ لجأ نمو .تناميو تومرضحو نادير يذو أبس كلم معنهُي راتو ليإ
 كلم راتو ليإ برك هرمآ اضرو ةوظحبو هناسلو هدي ظفحب (تثع حرش) هدبع هقملإ
 هعرازم لك نم ليصاحملاو رامثلاب هرمغيو «تناميو تومرضحو نادير يذو أبس
 . (هقملإ قحب . ةئينهلا ةريفولا (يقسلا) ىرخألا لالغلاو ريعشلاو ربلا نم

 : معنهُي راتو لإ برك كلملا نمزو بيترت
 نم - اذه  معنهُي رتو لإ برك عضوم ديدحت نإ» :هيقفاب دمحم .د لاق

 كولم بقل لظ يف ةشبحلا ىلإ ةديحولا ةراشإلا نأو ةصاخ «غلاب ناكمب ةيمهألا
 ."18(7 ك) شقنلا يف تءاج يتلا يه تنميو تومرضحو نادير يذو أبس

 تنميو تومرضحو نادير يذو أبس كلم معنهُي رتو لإ برك وهو ..» :لاقو

 تنثدح ةروث ئلإ امهيناث ريشيو ("5ا/اوو 11 ماج) نيشقن ىف همسا ءاج يذلا

 ."”«ةرتفلا هذه يف كولملا نيب كلملا كلذ عضوم

 : ىلي ام نييبت انه ديفملا نم كلذلو

 : ةيلاتلا ةروصلا ىلع اوبقاعت دق رصعلا كلذ ىف ةعبابتلا أبس كولم نإ :ًالوأ

 ١- معنهُي رسأي نب شعرهُي رمش 35- 2٠١يئبس )4175-41٠١/ق.م.(

 نميأ رمأ ارذ هنباو معنهُي رساي 7و” 4٠- 45١يئبس )481١-486١ق.م.(

 (.م.قال#ال -800) يتيس 4775- نيب ىلع فك

 (.م . قال 5/ -741/) يئبس 1/8 - 3 معنهُي نارأث

 تناك) اهانعم نأ ينايرإلا رهطم ىريو (نرحبب /مخروأ /ةعبس /ندن /قفأ) يه شقنلا ةملك )١(
 . تاقيلعتو ةيدئسم سوقن ١805 ص - («نميلا جراخ روهش ةعبس ةدمل تعطقنا دق حيرلا

 .1855و 6١ا/ص  هيقفاب دمحم .د  ميدقلا نميلا خيرات ()
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 مت هدهع يفو .م.قال85 /يئبس 475 ماعب خرؤم هدهع شوقن لوأ نأل)

 ديدجتلا عوقو ةيناملألا ةثعبلا تابيقنت تلد يذلا ميظعلا برأم دس تآشنم ديدجت

 .(0م.ق نماثلا نرقلا يف

 (. م. ق ا/ا” 6 -1/87/) يعبس 486 2/7 5 1

 ل مت ا كس ءروشأ كلم رزيلب تالجت رصاع)

 دنسملا هشقن يف امك رافظ ىف 5 ةينأث ة رم هكيلمت متو .م. 6 /يئبس 4/6 ةنس

 ثبلي ملو . م. قالاا/ ع 8 57 ماعب خرؤملا (لوشألا ثين 5 مقر)

 0( تاس سم انس الإ

 (.م. قالا 1” -1/175) يئبس 6-0017 عفيأ نارأث هنباو ثلاثلا معنهُي رساي - 8و

 «روشا كلم رزيلب تاللجت مزهو براجو رصاع يذلا ايس كلم رساي وهو)

 روشاب (نيك رس - رود) هرصق ةبق يف هنفد متو روشآ يف رساي كلملا تامو

 (.م.قال*١٠-1/17) يئبس 17-2١4 معنهُي راتو ليإ برك 4

 يل 0 يد هم

 أبس كولم نم رصعلاو نمزلا كلذ يف نكي ملو .؟' ” 6 عا سورا دوس

 ىلإ مكح دقو اذه معنهي راتو ليإ برك ىوس ليإ برك همسا كلم ةعبابتلا

 ..م.قال١١ ال5٠ ةنس نيب ام ةرتفلا

 (معنهي راتو 5 برك) دهع نم (ماج 117 مقر) ندنسعلا سشسقنلا نايك بر

 ليصافت ركذي ال هنكلو (تقوب شقنلا ةباتك لبق رافظ ةنيدم ىف تثدح ةروث» 9

 نب دعسأ برك ابأ) نأ اوركذ دق لئاوألا برعلا نيخرؤملا نكلو «كلذ

 نم رثكو هدعاس دتشا»  نمأهُي بركيكلم قبسألا كلملا لجن  (بركيكلم

 ع فالع# 71ةنوب نيرشعو سمخ نبا وهو رافظ يف هوكلمف هلعاسم سانلا

 ةنس يلاوح كلذ ناكو (ماج 551 مقر) دنسملا شقنلا اهيلإ راشأ ىتلا ةروثلا

 )١( ةيبرعلا ةريزجلا بوثج كلاممو يلع داوج  مالسإلا لبق برعلاأ خيرات يف لصفملا -

 .1786ص - نامبيش سوالك
 .151و ١١؟ص - يريمحلا ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا (؟)
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 ءاهز دعب مكحلا نع (ليإ برك) هل لزانت مث (.م.قا/17٠) يئبسلا ميوقتلل 7

 برك ىبأ دهعب أدبو ةعبابتلا أبس كولمل عبارلا رصعلا كلذب ىهتناف نيتنس

 يئبسلا ميوقتلل 578 ةنس يتأيس امك سماخلا رصعلا بركيكلم نب دعسأ
 .(.م.قا/ل١٠)

 (ةشبحلا ىلإ هتمهم نع (ك 78 مقر) عوشآ تثع حرش شقنل ةبسنلاب :ًايناث
 :انه ركذن موسكأو

 حاورص لكئابق لْيَق) شقنلا يف ءاج امك وه (عوشآ تثع حرش) لْيَقلا نإ ()
 ناوشن مهنع لاق نيذلا (كولملا ةنماثم) ةينامثلا ءاوذآلا كالمألا نم وهف (نالوخو
 : يريمحلا

 حامج دعب رهدلا فرصلاولذ مِهُكلُمو كولملا ٌةنماثملا نيأل

 «. .حاورص وذو ِنَدََج وذو ٍرَحَس وذمث ليلخ وذو ناب غن وذ

 زيف هرب هدم عودي نو كلام نب عيواكبلا نبا وه  حاورص وذ) : لاقو

 نم (حاورص يذ) لآ نم دحاو دهع لك يف ناكف ؟'”رغصألا أبس نب رغصألا
 ٌيفو» مهنم ناكو ءاهعيمج نالوخو حاورص لئابق معزتيو ةينامثلا ءاوذألا كالمألا

 رساي نب شعرهُي رّمش» دهع يف «نالوخو حاورص لْيَق /بابح نب ربحأ
 ىلإ (معنهُي راتو ليإ برك) ثوعبم (عوشآ تثع حرش) مهنم ناكو ")معنه
 . موسكأو ةشبحلا

 نأ ذنم ةعبابتلا أبس كولم ذوفن تحت موسكأو ةشبحلا ضرأ تناك - ب
 نرقلا يف شعرهُي رمش دلاو معنهُي رساي كلملا مث قدصهي رساي كلملا اهحتتفا
 ةشبحلا خيرات تاسارد تتبثأ دقو «ةيئبس ةينامي لئابق اهيف نطوأو .م.ق عساتلا
 بونج لئابق نم ةليلق ريغ دادعأ تماق»  فراعلا زاتمم ركذ امكو هنأ ميدقلا

 رشاعلا نرقلا يف  ةشبحلا نم ةيلامشلا ءازجألل يعامج وزغب ةيبرعلا ةريزجلا
 رره ةبضه ىلإ بدنملا باب قيضم ربع لئابقلا كلت ضعب تعفدنا امك - .م.ق
 تأدب يئبسلا ناطيتسالاو وزغلا كلذبو . .اهتنطوتو ةشبحلا نم يقرشلا مسقلا يف
 . "”7يئبسلا أشنملا تاذ موسكأ ةراضح

 رساي دهع يف) ةشبحلا تنطوتو تزغ يتلا ةينميلا لئابقلا مهأ نم ناك دقو

 .165١و ١؟؟ ص - يريمحلا ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا غ1

 .145 مقر شقنلا ماج تربلأ - سيقلب مرحم نم ةيعبس شوقن (؟)
 .١١ص - فراعلا زاتمم  موسكأو برأم نيب شابحألا (م)
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 عساتلا نرفلابت شعرهي رمشو معنهُي رساي دهعو - . م. ق رشاعلا نرقلاب - قدصهي

 ةميدق ًاصوصن كروف يناملألا ملاعلا ركذ دقف «(نامدر نب هلك) ةليبق (- . .م.ق

 ةشبحلا نم ةيلبجلا ةقطنملا يهو ظن! دالب) مساب ةشبحلا تاعفترم تركذ

 ا

 نب نميأ نب ريهز ني بير نب نادبج نب ثوغلا نب لئاو نب نامدر نب هلك
 نب هلك نب شجنما :ليلكإلا يف ينادمهلا ركذ دقف ' "اب ني تنص نت ميعيمملا

 كولم بقل وهو (شجُن) بقللاب حوضوب طبتري (نشجنم) مسالا اذهو "72. .نامدر

 ينب نم مهنأ ودبيو ءقدصهُي رساي دهع ذنم دنسملا شوقن يف موسكأو ةشبحلا
 ليقلل دنسم شقن يف (ةشبحلا حتفو وزغ) ركذ ءاج دقو «(نامدر نب هلك نب شجُن)

 1ر1 ملا ردوا يقل اع و حبا رار حو سابا قوه ا اسوا

 نامدر لْيق رهاعم نبا . .) مساب (شعرهُي رّمش) دهع نم دنسم شقن ًاضيأ اهيفو
 ماكح نأ نظلا بلاغو .(.م.ق/١١) يئبسلا ميوقتلل 504 ماعب خرؤم (نالوخو

 رمش هنباو معنهُي رساي دهع ذنم نامدر لايقأ رهاعم ينب نم اوناك موسكأو ةشبحلا

 امك ثيح ةعبابتلا بس كولمل ايلع ةيكولم لظ يف ناك ةشبحلل مهمكح نأو شعرهُي
 : (4. 70:ءامع) كروف يناملألا ملاعلا لاق

 5 ل ا مهؤابرقأو نويئبسلا نكمت دقل»

 '”(ةشبحلا اورمعتساو يقيرفإلا لحاسلا ىلع مهتطلس

 تثع حرشا لْيَقلا 0 ا د

 ضرألا 0 (ك78) شقنلا ىف ءاج امك  كلذو «نالوخو نامدر لْيَق ,عوشأ

 . ؟نيشجُن ربعبلا لاق امثإو «نشجُن ربعبا لقُي ملف - (نيشجُن ربعب موسكأو تشبح

 فسألللا هنأو «يشاجنلا ىلإ) ىنعملا نأ ينايرالا رهطم لوق ًابئاص سيل يلاتلابو

 ةنشجم لفي يل ويح نتا فالخب اذهو "”«يشاجنلا مسا ركذي مل ديدشلا

 'موسكأو ةشبحلا ّيشجُنا ىلإ يأ «نيشجن ربعب موسكأو تشبح ضرأ» لاق امنإو
 (نيشجن) نانثا كانه ناك امنإو ءدحاو (شجُت) دهعلا كلذ يف كانه نكي ملف
 ناكو «سنلزو مقيحا» امهو ةيلات ةرقف يف امهمسا شقنلا ركذ دقو (نيكلم) ىنعمب

 .(كروف .أ - آبس ةكلمو غنووم) باتك نع - 7١7ص - ىنم دايز - سيقلب )١(

 .١ج ١5ص - ىينادمهلا نسحلا  ليلكإلا (20)

 .185ص - ينايرإلا رهطم  تاقيلعتو ةيدنسم شوقن (0)
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 ,عوشأ تثع حرش) لّيَقلا (معنهُي راتو ليإ برك) كلملا ثعبف ءعارص امهنيب
 - ثيح (رهشأ ةعبس» كانه ثكمف ءامهنيب مالسلا قيقحتل (نالوخو حاورص لْيَق

 دفو هعمو داعو ؛مملس /نلوأ» مالسلا قيقحت يف هلإلا هناعأ - شقنلا ركذ امك

 نادير يذو أبس كلم معنهي راتو ليإ برك» مهديس ىلإ «سنلزو مقيحألا لثمي
 يئبسلا ميوقتلل 0٠١ ةنس يلاوح كلذ ناكو .«تناميو تومرضحو

 لظ يف نومكحيو نييئبسلا نم موسكأو ةشبحلا ماكح ناكو .(.م.قالا١٠٠)

 :فراعلا زاتمم ركذ امكو ثيح ةعبابتلا أبس كولم ذوفنو ةيكولم

 قرشلا ىلإو ءاحيو موسكأ يف اهيلع روثعملا ةيبونجلا ةيبرعلا شوقنلا نإ»
 يئبسلا ذوفنلا راشتنا ةعس ىدم م ؛«(سيلودأ) لودع ءانيم نم قيرطلا رمي ثيح

 . "2.م.ق سداسلا نرقلا لبق ةشبحلا يف

 أبس ةلود تناك»  ةيماسلا ممألا باتك يف ءاج امك هنأ نييبت فلس دقل

 امك  هنأو ”روشآ كلم رزيلب تالجت دهع يف ةيبرعلا ةريزجلا يلامش ىلإ دتمت
 دقو "مني روسي ناقل تارثلا ةقطنمو ناعم تناك نسسرا قاندع نورزكف
 دالبو ماشلا يف أبس ءافلح ىلع هتاوزغو نونا كاف وقلب تالجت عامطأ تدأ

 أبس كلم معنهُي رساي مايقو أبس عم برحلا ىلإ ةيئبسلا ةيراجتلا دعاوقلاو لباب
 - (نوك /رس /ي) ظفلب صوصتنلا هتركذ ثيح روشآ مث لباب دالب حايتجاو وزغب
 توضناو  أبس ضرأ كلم يأ  (وتر  ابس كلم) بقلبو  رساي كلملا يأ
 (نيك رس  روذ) هرصق ةبق يف هنفد متو كانه تامو ء«ايلعلا هتيكولم تحت روشآ
 (نوجرس) همسا نوكي دق ابسل فيلح كلم روشآ يف كانه ناكو .م.قال15 ةنس
 (.م.ق"41/-5١1) ةنس بيرحنس كلملا هنبا روشآ مكح ىلوت مث نوكي ال دقو

 نشو همكح نم يناثلا ماعلا يف اهعضخأو لباب دالب ازغو ةيعسوت ةسايس جهتناف

 كلذ ىدأو «عبارلا همكح ماع يف ةيقينيفلاو ةيمارآلا ماشلا كلامم ىلع تالمح

 يف (معنهُي راتو ليإ برك) بس كلم بغري ملف «ةيراجتلا أبس حلاصم ديدهت ىلإ
 حلاصم نيمأتل بيرحنس ىلإ ةميركلا رهاوجلاو بهذلا نم ةيده ثعبف «برحلا
 كلم ليإ برك نأ» روشآ يف بيرحنس صوصن تركذ دقو «ةيراجتلا أبس لفاوقو
 لدي ال كلذ نأ ىرنو «ةميركلا رهاوجلاو بهذلا نم ةرهك ةسك هيلإ كعب أسم

 .84ص - فراعلا زاتمم  موسكأو برأم نيب شعبحألا )١(

 .85ص - رداقلا ديع دماح  ةيماسلا ممألا (؟)
 1٠. ص - يسيسرت ناندع .د  هبرعلا ةراضحو نميلا ه9
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 حلاصم نيمأت يف ةبغرلا ىلع لدي امنإو نيسرادلا ضعب بهذ امك عوضخلا ىلع

 برك) وهو اننم كلم ليإ: برك نأ ىلع اضيآ .لديو :بورخ نوقب. ةيراتتلا آبي

 أبس كولم ةبيه فعضأ هب ماق ام نأو ًاملاسُم ًافيعض اكلم ناك  (معنهُي راتو ليإ

 فادهألا دحأ ةيجراخلا برحلا تناك كلذلو «يجراخلا أبس ذوفنو ةعبابتلا

 املو رافظ ةنيدم يف هيكلمت متو راث امدنع بركيكلم نب دعسأ برك يبأل ةيسيئرلا

 روشآ ىلع ًابرح دعسأ برك وبأ نش مكحلا نع (ليإ برك) هل لزانتو رمألا هل مت
 .ةدتمملا قافآلا يف اهتماعزو أبس ةبيه داعأو يتأيس امك  بيرحنس اهكلمو

 : معنهُي راتو ليإ برك دهع يف هتروثو دعسأ برك يبأ ءابنأ

 هنأ (معنهُي راتو ليإ برك) دهع نم (ماج 551/ مقر) دنسملا شقنلا ركذي

 . "'”«اهيلصافت ركذي مل هنكلو ءريسي دمأب شقنلا ةباتك لبق رافظ يف ةروث تثدح»

 : يلي ام اهتايفلخ نم ناكو نمأهُي بركيكلم نب دعسأ برك يبأ ةروث يهو
 يف ةعبابتلا أابس كولم سداس (معنهُي نارأث نب نمأهُي بركيكلم) ناك -

 ةنس مكحلا نع هلزع متف (تناميو تومرضحو نادير يذو أبس كلم) بقل رصع
 (عفيأ نارأث هنباو معنهُي رساي) همع كيلمتو (.م. قال” 5) يئبسلا ميوقتلل 5

 :لاق ثيح ليلكإلا يف دعسأ برك يبأ ىلإ بوسنملا رعشلا يف امهركذ ءاج دقو

 ''"(نارأث هنباو ءمعتُي ٌجاتلاوذ  ٌرساي يدجو ءبرك وبأ انأو)
 ةغيصب سيقلب مرحم نم (ماج 1 مقر) دنسملا شقنلا امهدهع نمو

 .«تناميو تومرضحو نادير يذو أبس يكلم عفيأ نارأتث هنباو معنهُي رسايلا
 يف ماقأو برأم ةمصاعلا نم  مكحلا نع هلزع دعب - بركيكلم لقتناو -

 لام» :يريمحلا ناوشن لاق .ةيارق اهلايقأ نيبو هنيب تناك امبر يتلا نادمه ةقطنم

 ىلإ بطخ مث «ًامايرو ًاردمو ًارهضو أطعان باتني ناكو نادمه ىلإ برك يكلم
 مدقتو اهب هجّوزف ليبهوم تنب ةعرافلا هتنبا ريخ رصق بحاص ميردبع نب ليبهوم

 «رافظ ىلإ داعو .- [ةدحاو ةئس يأ] - الوح اهعم ماقأف ءرمحخ رصق ىف اهب

 - رافظ يف برك يكلم ثبلي ملو ءدعسأ هامسف ًامالغ تدلوف ةعرافلا تلمحف

 0 ل هتلوؤخسو همأ دنع دعسأ هنباو ةنقرت شح اريسب الإ

 هنأل دعسأ دلوم دنع رافظ ةنيدم جولإ روت نه توك لو) رسما ناكاو

 .55717/ ماج  سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن )١(
 .8ج 77 4ص - ينامدهلا نسحلا . ليلكإلا (؟)

 ١. 8١ص - يريمحلا ناوشن  ةعماجلا ةريسلا ()
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 ةيرادإلا ةمصاعلا يهو  رافظ ةنيدم ىلإ بركيكلم لصو املف (دعسأ هامس) يذلا

 رافظ يف روثعلا مت ثيح ناعلك رصق ءانبب ماقو اهب هكيلمت مت - رّيمَح قطانمل
 كولم نميأ رمأ ارذو دعسأ بركبأ هينباو نمأهُي بركيكلم» مساب دئسم ش نشقن ىلع

 هلإ نوعب نعلك رصق ءانب» شقنلا ركذي «تناميو تومرضحو نادير يذو أبس
 كلذ قفاويو ''«يئبسلا ميوقتلل 447 ةنس نداد رهش يف (نيمس /ا) هكمبسلا
 يف (نميأو دعسأ) هينبا مسا (بركيكلم) ركذ دقو .م.قالاا/ ةنس رياربف رهش
 دعسأ ناك دقف لبقتسملا يف امهقح تابثإ نم عونك يكلملا بقللا عم شقنلا
 الإ رافخ يف بركيكلم ثبلي ملو ريح يف هتلوؤخو هتدلاو دنع الفط ذئموي

 ةيجراخلا هتاوزغ يف كاذنآ ثلاثلا معنهي رساي كلملا ناكو : فوت قدح اريسي

 هيلإ راسو (.م.قالا١7 ةنس) هل ًازكرم روشآ ذختا مث قرشملا تاهجو لباب دالبب
 هل ًابئان (ليإ برك) ناك امبرو «هتاوزغ ضعب يف كرتشاو (عفيأ نارأث) كلملا هنبا
 ةبق يف هنفدف عفيأ نارأث هنبا هعم ناك رساي كلملا تام املف ؛كاذنآ نميلا يف
 متف نيتنس وحن دعب نارأث تام مث (.م.قال8١ ةنس يلاوح) روشآ دالب يف هرصق
 ناوشت لاق كتيح (نافون نب زيكب) ةسفن هنآ ودبي يذلا (ليإ ترك) كيلمت
 ناكو ءريكب هكسامف ءرّيْمِح نم رمألا جرم برك يكلم يفوت امل» :يريمحلا

 نب فونأ نب عتبأ نب نافون نب ريكب وهو «هئارزوو برك يكلم ناوعأ نم ريكب
 نوكي دق (ريكب) نأ ىرنو (18١١ص) ؛طعان لْيَق وهو «سيقلب بحاص ْعَتَب يذ
 راتو ليإ برك) هسفن ىمس أكلم حبصأ امل نوكي دقو (ليإ برك) مسال بل
 ءارزوو ناوعأ نم يلاتلابو بركيكلم ءارزوو ناوعأ نم كلذ لبق ناكو (معنهُي

 ما ل ا

 شئارلا لآ نم نيقباسلا ةعبابتلا أبس كولم ناك دقو ءأبس ةعبابت شرع (ليإ برك)

 نم رمألا جرم» ريْمِح نم رمألا جرخف ءرغصألا أبس نب نادير يذ رّيْمَح ينب نم
 امنإو (نادير يذ رّيْمِح) ينب نم سيل هنأل (معنهُي راتو ليإ برك) كيلمتب ارّيْمِح
 يف ءاجو «نادمه نب ورمع ينب» نم  ليلكإلا يف امك مهو (ْعَتَب ينب) نم وه

 ْعَنَب ينب ةلايق ندم نم تناكو «دشاح ثلث نالمح لايقأ ْعَتْب ينب» نأ شوقنلا
 قطانملا كلت يف روثعلا مت ثيح رفغ تيبو زاحو نارمع كلذكو طعان ةنيدم
 نأ يريمحلا ناوشن هركذ امم دافتسيو . ْعَنَب ينب مساب ةريثك شوقن ىلع ةينادمهلا
 نادير يذو أبس كلم) حبصأ مث هيكلمت لبق كلذو (طعان لْيَق) ناك (ليإ برك)

 . (تناميو تومرضحو

 . لوشآلا تبي 7 مقر شقنلا 0
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 همأ دنع (بركيكلم نب دعسأ بركبأ) عرعرتو أشن ةرتفلا كلت يفو -

 الو رمخ رصق نم موي تاذ دعسأ جرخو» :ناوشن لاق .رمخ ةيرق يف هتلوؤخو

 وهو مونه لبج ىلإ فطتخأ ليقو «مونه لبج ىلإ ىهتنا ىتح هجورخب مهل ملع
 عست نبأ” ذئموي وهو مونه لبج ىلإ ناتأرما هتفطتخا دقو .[8١١ص] «حصألا

 طقسف بئاكرلا نم بوكرم قوف نم نهادحإ هب تقلأو ؛رهشأ ةدايزو نينس
 نكست ةنهاك تناك اهنأ ودبي ةثلاث ةأرما هتدجوف «هماظع تضاهتو «هندب حرجتفا

 (رومأب هتربخأ مث «هماظع تيوقو «همسج ءىرب ىتح هضرمت تلعجو» لبجلا يف
 نأ تكردأ اهنأ كلذ نم ودبيو .(كلُملا لانيس) هنأو (هءادعأ لتقيس) هنأ اهنم

 اكلم ريصي ال ىتح مكحلا يف نيذلا ضعب بناج نم لتقلا ضرغب ناك هفاطتخا
 هترمأف» هتايح ىلع أارطخ نوكيس رمح يف هءاقب نأ تأرو .دشرلا نس غلبي نيح

 هلهأو هتدلاو ىلإ هتلصوأ مث «رافظب هماقم نوكي نأو ريخ يف فقي ال نأ

 «ةنهاكلا ةأرملا تلاق امبو هل ثدح امب دعسأ مهربخأف «رمخ يف (هتلوؤخ)
 .رافظ ةنيدم ىلإ (روخ بحاص يليكبلا ميردبع نب ليبهوم) همأل هدج هلسرأف

 ءاهب ماقأف رهشأ ةدايزو نيئس عست نبا وهو رافظ ىلإ دعسأ ضهنف» :ناوشن لاق

 رافظ لهأ رباكأ ىلإ فورعملا عانطصاو «موجنلاو مولعلا ةسارد هنأش نم ناكو

 ًافوخ هرمأ (ليبهوم) هدج متك امنإو (برك يكلم) كلملا نبا هنأ نوملعي ال مهو

 نأ ىلإ «لاومألاب هدمي ليبهوم هدج ناكو . .ةكلمملا بلطي نم لئاوغ نم هيلع

 - فورعملا نم لاجرلا هب عنطصي ناك امل هدعاسم سانلا نم رثكو دعاس نك

 .[177١ص] «ةنس نيرشعو سمخ نبا وهو كلُملا هوكلمف  رافظ يف

 «معنهي راتو ليإ برك» كلملا ىلع ؛ةروث» ناك رافظ يف دعسأ كيلمت نإ

 شقنلا بحاص وه بئانلا كلذ نوكي دقو «برأم ىلإ رافظ يف هبئان بره دقف
 ةروث» نم هتمالس ىلع (هقملإ) هلإلا هيف دمحي يذلا (ماج 5717 مقر) دنسملا
 نخ ناوشت هركذ ايم دافتسوو زيدي كمان شقنلا ةباقك لبق رافظت ةنيالنغب ةثوح
 ه1١1/ ةنس تناك رافظ ىف هتروث نأ «ةنس نيرشعو سمخ نبا» وهو دعسأ كيلمت

 ْ :( نون قالث 10 عسل ييرغلل
 كلملا نب (بركيكلم) كلملا لجن هنأب يقيقحلا هبسن دعسأ رهظأ دقل

 لآ نم مهايإو هنأو (عفيأ نارأث هنباو معنهُي رساي) كلملا هدج نأو (معنهُي نارأث)

 هكيلمتبو ءامظعلا ةعبابتلا كولملا تيب مهو أبس نب نادير يذ رّيْمِح ينب شئارلا
 ةيجراخ تاحوتفو تاوزغب مايقلا ىلإ دعسأ اعدو .ةعبابتلا شرع مهيلإ دوعي

 نم تررضت يىتلا) ةيراجتلا اهحلاصمو اهدعاوق ةيوقتو نيمأتو أبس ةبيه ةداعإل
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 بهذ لاسرإب ليإ برك مايق نمو أبس ءافلحل روشآ كلم بيرحنس تاوزغ
 ديحوتلا ىلإ دعسأ اعدو (أبس ةعبابت ةلودب قيلي ال رمأ وهو بيرحنس ىلإ رهاوجو
 كدحوو : (ةةدععملا ةيلالاو هعيلإ) نعال دبا( اسسلا ىذ هللا) ةائفو بدلا
 دل نر فيل هدو وبار ةناوسا ةمدلاو ةسداكلا و ةييامبلا عننا زاكفأ
 برك) دهع كلذب ىهتناف «ةيكولملا نع (ينادمهلا يعْنَبْلا /معنهي راتو ليإ برك)
 يئبسلا ميوقتلل 019 ةنس يلاوح ةعبابتلا أبس كولمل عيبارلا رصعلاو (ليإ
 . ميظعلا سماخلا رصعلا دعسأ كيلمتب قرشأو (.م.قال1٠)



 نميلا يف مدقألا ةيناسنإلا ةايحلا ةنمزأ :ًالوأ

 مدقألا ةينميل ىَلَأ ةراضحل ا روصع : اتاك

 لوألا لصفلا

 ريمحو أبس ةراضحو ةلود خيرات يف ديدجلا لخدم

 مدقألا ةينميلا تاراضحلا روصعو

 )9466-٠٠١هاق.م.(

 داع ةراضح رصع . .ةراضحلا رجف رصع ملاعم أ

 يناطحقلا يبرعيلا رصعلا 2 ةيدتو ملا ةراضحلا رصع ب

 ه5 هج وروح ع هع ةيناطحقلا ةيبرعيلا نميلا ةلود مايق ١

 ةيبرعلا ةريزجلا بونج نم ىلوألا ةيماسلا تارجهلا عوقو - ١
 .... نميلا يف نداعملاو ساحنلاو زنوربلا مادختساو راكتبا - ٠

 1 1 ةيعارزلا ليصاحملا جاتنإو . .ةعارزلا - ؛

 ا ع خيراتلا يف دودسلا لئاوأ دييشت

 0 ا ل اك تاناويحلا مادختساو ةيبرت 1

 0 بوبحلا تاجتنم ليوحت تاودأل يعامجلا جاتنإلا - *

 ا ل اهريوطتو . .ةيراخفلا يناوألا ةعانص -

 0 :نميلاب ةيناسنإلا خيرات يف ندملا لئاوأ دييشت - 9

 57 رصعلا كلذ ةياهنو . .ةينيدلا ةديقعلاو . .دباعملا ٠
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 ووووع مروع ند نوم و نيو وقف دو مووعوعو عوقهدعه عما"
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 تايوتحملا سرهف ل

 يناثلا لصفلا

 أبس ةراضحو ةلودل لوألا مدقألا رصعلا خيرات ملاعم

 (.م.ق١١١7-.م.قا#"ه ٠٠ نم)

 أبس ةلود سسؤم ِبَْجْشَي نب ْأَبَس دهع :لوألا ثحبملا
 0 ا ا ا قوم ذم بجشي. قب اسم ةماعؤب نميلا ديحوت :الوأ

 211110111100 أبس مساب ةلودلا ةيمستو أبس ةنيدم ءانب :ًايناث

 ةريزجلا لامش ىلإ أبس دهع يف ةيلاقتنالا ةرجهلا تاجوم :اثلا

 نيدفارلا دالبو
 01*23 8 رصمو ماشلاو

 21211111 ةريزجلا لامش ىلإ بجشي نب أبس دهع ةجوم - ١

 نيدفارلا دالب ىلإ نييروشآلاو نييداكألا ةرجسه - ؟
 572*112 اهتلالدو بجشي نب أبس دهع يف

 2000 0 1 .م.ق 76٠١ ماع ماشلاب ةيناعنك لئابق رارقتسا - "“

 2000 ويم نول ةزمتلا ما ةلغارفلا ءامدق لافتا ةزصش اا

 500 سمش دبع أبس دهعو بجشي نب أبس دهع يف برأم دس ءانب :ًاعبار
 )52غ*ش 7 77 بجشي نب أبس دهع ةياهن :ًاسماخ

 .... أبس نب نالهك ينبو أبس نب نالْهكو أبس نب رّيْمَح دوهع : يناثلا ثحبملا
 /ظ1ظ12111010ا1101111119 نيالا يس وو وتمت فاعلا :ًالزأ

 2000 ةميدقلا ةينالهكلا ةيكلملا ةرسألاو . .ابس نب نالفك كلملا' :ًايناث

 000 أبس كولمو ريمح نب عسيمهلا دوهع :ثلاثلا ثحبملا

 و ل دا سا ا وا جل دا وع أبس نب رّيْمِح نب عَسْيَمُهلا دهع : الوأ

 ا ا جلد ةثلاثلا ةينوعرفلا ةرسألا رصاعم عسيمهلا نب نميأ دهع : ايناث
 مالسلا هيلع حلاص يبنلا رصاعم عسيمهلا نب نميأ نب ريهُز دهع : ًاثلاث

 د00 هدرا ناو لاو هاو 1166ج ووو ةاقاه رق ع ه8 رخو ةاعاو رك هك كاس هع هود داق كام دومث كالهو

 0 نيبأ سسؤم نيبأ كلملاو ريهز نب بيرَع كلملا دهع :ًاعبار
 زنانورأو رصم كلم عروحاس رصاعم لوألا نطق كلملا دهع :ًاسماخ

 . خيراتلا يف كولملا عم ةيمسر ةيجراخ تاقالع مدقأ سسؤمو لباب كلم

 افنان ل ل ا يل ليا ل ىلا ل ل للا ل ا
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 تايوتحملا سرهف 031

 يناثلا نَطَق كلملاو نادْيََج كلملا دهع :ًاسداس

 0 ل ا 1 اي و يرو هدأ هع او كنور نر 2 و 8 يد 4 طه 482 18 اا نا ثروغلا كلملاو

 ميهاربإ يبنلا ّيرصاعم ثوغلا نب لئاوو مدقألا نينرقلا يذ دهع :ًاعباس
 110101131111100 مالسلا هيلع

 ثلاثلا لصفلا

 أبس ةراضحو ةلودل يناثلا مدقألا رصعلا كولمو خيرات ملاعم

 (.م.ق 1799١-.م.3ق50١15)نم

 دس يناب لياو سمش دبع يناثلا أبس ميعزلا دهع :لوألا ثحبملا

 ل مدقألا ميظعلا برأم

 0 نيل نمت فض اب ةباعزي نرعلا ةريزذو جسبلا ةدحؤ:الوأ

 سمش دبع أبس دهع يف اهلئالدو ةيرومألا ةرجهلاو وزغلا ةجوم :ًاينأث

 0 ا ةيراضحلا اهجئاتنو

 211111 سمش دبع أبس دهع يف مدقألا ميظعلا برأم دس ءانب :ًاثلاث

 كولملاو سمش دبع أبس نب راوصلا ريمح كلملا دهع : يناثلا ثحبملا

 دول مام ياسا هببقت جلا ساو قاطو روكا ولا كس يحج راوصلا لآ نم

 1ط1ظظششط*”* 9 نصيبك درع استوت ناونطلا رت ةقالملا ةلوآ

 200 فسوي يبنلا رصاعم راوصلا نب مدقي وذ كلملا :يناث

 0 راوّصلا لآ نم كولم ةعبرأ :اثلاث

 أبس ةلودل يناثلا مدقألا رصعلا نم ةيناثلا ةلحرملا كولم :ثلاثلا ثحبملا

 271 ا ااا ا مهدوهع ملاعمو

 00 نانو اب فلام نوحش ديف امن وحريم نو لئاؤ لوآ

 مدقألا نادمُع رصق يناب لئاو نب كسكسلا كاحضلا كلملا :ًايناث

 كلملا هنباو لبابو أبس كلم كسكسلا نب رْمْعَي لبآ دهع :ًاثلاث

 انما ا 1 و ووو را رفاعملا سسّؤم رفاعملا نامعن

 يناثلا مدقألا رصعلا كولم رخآ  طالبم نيس  طاطلملا دهع :ًاعبار
 ع

 هوو ديو مروي و وهموم ممم هعر م عمه مم هنو وو وم عنو هوقو عه ةهدومععو مه ع هوقو م 5و رو عمهم ج جاع انس ةلوولل

> 



 تايوتحملا سرهف ثضن

 عبارلا لصفلا

 . .أبس ةلودل ثلاثلا مدقألا رصعلا كولمو ملاعم

 دامعلا تاذ مرإو ةيناثلا داع رصع

 (.م.ق ١407١-.م.ق ١1/947 نم)

 نادلبلا عيمج كلمو .أبس كلم داع سمش دهع :لوألا ثحبملا

 دامعلا تاذ مرإ ةنيدم يناب . .داع سمش نب دادش دهع : يناثلا ثحبملا

 00 ااا رصمو ماشلاو

 !1كش 9 برأم يف قيتعلا رصقلل داع نب دادش ءانب :ًايناث

 )ك1 اهنع نيقيلا أبنلاو دامعلا تاذ مّرإ ةنيدم دييشت :ًاثلاث

 ا ندع ةنيدنل فاه سمنت مر ةادنق نيسسات :ًاعئار

 ا ا تاج داع سمش نب دادش كلملا ةافو :ًاسماخ

 . .داع سمش نب نامقل دهع :ثلاثلا ثحبملا

 00000 ةعيشلا ووتسلايتخابض

 11111111011 ايروسو روشآ يف داع سمش نب نامقل ةيكولم :ًالوأ

 ا داليلل اكلم هتروريصو نميلا ىلإ داع سمش نب نامقل ةدوع :ًاشاث

 ظظشطصطسص1سص 9 دبل رسنلاو داع نب نامقل كلملا ةافو :ًاثلاث

 ........ مدقألا رصعلا ةياهن ىلإ داع سمش نب نامقل دعب ام : عبارلا ثحبملا

 سماخلا لصفلا

 نيعبسلا ةعبابتلا نميلا كولم ىلإ لخدم
 ريمحو أبس روصع يف

 هلل م ممتن رمد هوفر قر ردي مورو ني ممعت م ةةةفيج موني نوير ن نري ج م يعمم مممف ةعبابتو عّبت بقل ىنعم

 ع ل درع داو د ني وضع زيمحو بش نوضغ ىف ةعبابتلا كولملا مكح ةدمو ددع
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 ةعبابتلا أبس كولمل لوألا رصعلاو مدقألا رصعلا ةعبابت خيرات

 (.م.ق )41 1١-١١٠١٠١

 ١5١ .. شئارلا ثراحلا ١ أبس ةعبابت ةلودل مدقألا رصعلا كولم :لوألا ثحبملا

 ا 1 اا شئارلا بسن يف فالخلا ببس

 1 وو لوو واع طلو (لوألا عّبت) شئارلا ثراحلا دهع ءابنأ

 شئارلا ثراحلا دهع يف رصمو نميلا نيب تاقالعلا شوقن
 1 831 اة ل12 11414 1 لو 3 ق4 1و جار كلما وه هر ولع كتلاغلا سمتوحتو

 نييثحلا دالبو سرافو روشآو ليابل شئارلا ثراحلا تاحوتف أبن

 ا ا ا ا ا وو عاشا قراشملاو (كرتلا)

 برعلا نوخرؤملا هركذ ام ةحص ىلع نئارقلاو دهاوشلا
 01 ا وو واوا هاون ولا جاوا شئارلا تاحوتف نع

 0 ا 0 1-101010121212121بببب شئارلا ثراحلا ةافو أبن

 اا 0 0 ربكألا حانجلا وذ رّمَّش دئارلا عّبت - ١

 برعلا نوخرؤملا هركذ ام ةحص ىلع نئارقلاو لتالدلا

 اذ 1 1 1 12ز 1 1 1 1 0 ز 7 كئارلا رمش عّبُت حوتف نع

 1 534 لال جام لا اا تاكل ع كاك اعأ هرعت أو عا اب اع هوا نا قاع ع هاهم رافظ ةنيدم سيسأت

 انا ا ا ا دئارلا ربكألا رّمش عّبَت ةافو

 ا ميركلا نآرقلا يف روكذملا نْيِئْرَقلا وذ بعصلا - '"“

 ا 1 ز 1 1 0 0 نينرقلا يذ لوح فالتخالا ببس

 000000000 ]8 سمشلا برغم ىلإ نينرقلا يذ بعصلا ةلحر أبن

 1 ملا (سمشلا علطم) قرشلا ىصقأ ىلإ نينرقلا يذ ةلحر

 10 وو نيدسلا نيب امو ضرألا لامش ىلإ نينرقلا يذ ةلحر

 11/1 ام نينرقلا وذ بعصلا ةافو

 0000 00 000 ]7 نيكألا نئارلا رمش ني:ونسح عك كلملا ع4

 ارا ا و يناثلا شئارلا لبقو يفيص عّبُت دعب كولملا : يناثلا ثحبملا

 00001011 ذز زذ ذزذ ز زذزؤذز>ة رغصألا أبس نب نادير وذ ريْمِح كلملا 5



 034 تايوتحملا سرهف "5

 00 ] ] ]ز] ]| 111 نادير يذ ريمح نب يفيص كلملا 5

 001 001010 يفيص نب سيق كلملا - ؛

 اا ةعبابتلا أيس كولمو ةلودل لوألا رصعلا كولم :ثلاثلا ثحبملا

 00000000000 ضرألا كولم كلم أبس كلم شاير وذ ناراب شئارلا عّبُت - ١

 0 لئاوألا برعلا نيخرؤملا دنع شاير يذ شئارلا تاجوتف ءابنأ

 برعلا نوخرؤملا هركذ ام ةحص ىلع ةيخيراتلاو ةيرثألا لئالدلا

 و اح اهجئاتنو شاير يذ ناراب شئارلا تاحوتف نع

 0 اا برغملاو برغلا دالب حتاف . .شئارلا نب رائمملا وذ - ؟

 ااا رانملا يذ تاحوتفو ةيكولم نمزو ةدم

 برعلا نوخرؤملا هركذ ام ةحص ىلع ةيخيراتلاو ةيرثألا لئالدلا

 سو مورا اح وصووا عس رانملا يذ تاحوتف نع لئاوألا

 ا ىَرَّولا رعذأ يذلا . .رانم يذ نب راعذألا شر. #” 0 00

 - برغملا يف ربربلا نطوأ يذلا . .رانم يذ نب سيقيرفإ - 6

 1 ا ترفيربلا ةيورغ نع ةيقبلا' أبلاو

 برعلا نوخرؤملا هركذ ام ةحص ىلع ةيرثألاو ةيخيراتلا ةلدألا

 اا 1 0١1 ريرتلاو سيقيرفإ نع

 1 برغملاب يرانكلا رزج تاءايمومو ةينميلا تاءايموملا ةلالد

 11 ا اا ةدمل تابق ولا ةمأ م رانملا يذ نب سيقيرفإ مساب ةيقيرفإ ةيمست

 طك 0 ]| ]|]*]1010]4#]131|]4 راعذألا يذ دعب سيقيرفإ ةيكولم أبن

 عباسلا لصفلا

 بقل روصع لوأ أبس ةعبابتل يناثلا رصعلا ةراضحو كولم

 (نادير يذو أبس كلم)

 (.م.ق١91-١٠١١ /يئبسلا ميوقتلل#"١٠-1)

 تالالدلاو رصعلا كلذل. ةيساسألا ملاعملا :لوألا ثحبملا

 00 000 ةيراثالاو ةيشوقنلا

 0 ةسدقملا ةيفوقتلا ةيتمنلا لفسسلا ةباتك ىونيطظ: :آلوآ



 ا تايوتحملا سرهف 6035

 م دئاقعلا ةيرح عم ةيسيئرلا ةديقعلا (هقم لا) ةدابع ةروريص :ًايناث

 ا ةعبابتلا أبس كولم روصع يف يطارقوميدلا يوروشلا ماظنلا :ًاثلاث

 ؟77 ... (نادير يذو أبس كلم) بقل هيلع لدي يذلا يزكرماللا ماظنلا :ًاعبار

 بقل روصع يف ةعبابتلا أبس كولم ايجولونورك :ًاسماخ
 ااا 1 1 1 1 1 (لوألا رصعلا) نادير يذو أبس كلم

 0 مهدوهع ملاعمو أبس ةعبابتل يناثلا رصعلا كولم : يناثلا ثحبملا

 0 لاعهمسلا نب نادير يذو أبس كلم معنهُي راتو يلع رمذ ١

 ا م نادير وذو أبس كلم نونُيَب يلع رمُذ - ١

 ءاعنص سسؤم . .رمأ كله هنباو معنهُي راتو لإ برك و ""

 71 ا ع وو امو يون مادو مر اس طاطتخا و وسط سامألا وبعاو ءاحم نادمغ رصقلاو

 1 ما ا او وج اا نادمُع ديعمو لازأ ةئيدم نمز :ًالوأ

 0000 نادمٌُع رصقلاو ءاعنص ةئيدم روصعو نمز :ًايناث

 ءاعنص نع لئاوألا برعلا نوخرؤملا هركذ ام ةحص ىلع شوقنلا ةلالد

 00 1 1 ز 1 1 ا نادمُع رصقو

 - خيراتلا يف دوقنلا كس نم لوأ . .سيقيرفإ نب ضبقهُي نادمع  ه

 1 - أبس ةعبابت روصع يف دوقنلا نع نيقيلا أبنلاو

 1 (ضبقهُي نادمع) دهع يف ةكوكسملا دوقتلا :ًالوأ
 0000 (ران يذ) ةيقينيفلا ةيئبسلا دوقنلا :ًايناث

 00 01111 (ةمخر يذ) ىيئبسلا دقنلا :ًاثلاث

 550 .. ةشبحلا يف يئبسلا نطوتلاو حتفلا دئار . . سيقيرفإ نب معنهُي رمش 1
 ةشبحلاب يئبسلا نطوتلاو حتفلا ةحص ىلع ةيراثآلا تاساردلا ةلالد

 1 م ا ا ا (رساي) و (رمش) يدهع يف

 ا 11 نادير وذو أبس كلم حرذ يلع رمذ - «

 000 حرذ يلع رمذ نب نادير وذو أبس كلم نيب لإ برك - 4

 ااا 0 ز ز يفاقثلا نميلا خيراتب (59) مقر شقنلا

 00 ناميغ يذ مساب سيقلب مرحم نم ماج 547 مقر دنسملا شقنلا

 0 (تومرضح ةلهابع) ًأبنو (ندج نب قفش مع) ليقلا شقن



 056 تايوتحملا سرهف نإ

 0 سيقلب مرحم نم (ماج 547 مقر) نادنسملا ناشقتنلا

 0 ا فوجلاب ماج 547 شقنلا يف ةروكذملا ندملا

 111 ل اسم 1010 عتب نب عفيمس ليقلا مسا

 ل حرذ يلع رمذ نب نادير وذو أبس كلم مقاهي 5

 1 ا وسنشلا ةدايع: نوم .: ابن كلما ماي تركاشتا د

 ..: ناديز يذو انس كلم :نزمت شمش تر 1١

 ا ااا 0 000ب !سيقلب ةكلملا هتلتق يذلا

 111 سيقلب ةكلملا دلاو . .رححَس يذ ليبحرش نب داده حَّرّشيلِإ - ١

 ااا ]ذا رَحَس يذ ينب نم اهابأو سيقلب نإ

 ااا 0 سيقلب دلاو داذَه حرشيلإ دهع ملاعم

 ةكلم مظعأو رهشأ . .أبس ةكلم سيقلب :ثلاثلا ثحبملا
 ا ةيناسنإلا خيرات يف

 78١ .... (أبس ناملرب) نينامثلا لاوقألا سلجم يف أبس ةكلم سيقلب كيلمت أبن

 000 0 ]1 1 مسالا ىنعمو  أبس ةكلم - سيقلب مسإ

 0 سيقلب شرعو رصقو أبس ةمصاع أبن

 191 ا ا ا و سيقلب دهع يف أبس ةلودل يفارغجلا قاطنلا

 ا ناميلس كلملا يبنلاو أبس ةكلم سيقلب ءابنأ

 0 اهدهع ةياهن ىلإ ناميلسل سيقلب ةرايز دعب ام ءابنأ

 ةشبحلا حتافو سيقلب ةفيلخ . .قدصهُي رساي : عيارلا ثحبملا

 10101 و للا وو ل اولا دو ذوو ماك هاو جو ها ههملو جاع شه ع لا هوو ل قمنا اح رصم بوتجو

 نماثلا لصفلا

 أبس ةعبابتل ثلاثلا رصعلا ةراضحو كولم
 -(نادير يذو أبس كلم) بقل روصع يناث-

 (.م.ق 941١-8780 /يئبس"مه-١8)

 00000 ا ا ] ]ز]] ثلاثلا رصعلا كولم بيترت ايجولونورك :لوألا ثحبملا

 ع بضحي حرش لإو بهني عرف ينب نم أبس كولم دوهع : يناثلا ثحبملا



 ا 1 >1>1 4141 1>1>]1ز]1 1 أابس كلم بهني عرف :الوأ

 نادير يذو أبس اكلم نيب لزاي هوخأو بضحي ْحَرَش لإ :ًيناث
 7016 والا موش حلا وا اواسط وم أابس كلم بهني َعَرف انبا

 نيقيلا أبنلاو نادير يذو أبس كلم بضخَي حْرَش لإ دهع :اثلاث

 ا يم ول ا مسا و ماقما ميظعلا نادمُع رصق نع

 ا ٍبْضخَي حْرَش لإ نب نمأهُي راتو دهع :ًاعبار

 ا نيب لزايو بضحَي حْرَش لإ نب بحرهُي نمأي بركاشن : اسماخ

 نادير يذو أبس اكلم دمحهُي دئرم هنباو عرسأ سمش دعس :ًاسداس

 2 و ل وتوت نادير يذو أبس كلم بّضحَي حْرَش لإ ينبإ

 2 نايتدر هلو ينير عل تن نم يب كارل دريم :ثلاثلا ثحبملا

 قرا ف كيسا (سيقلب ةكلملا لجن) ْعَتَب نب أبس كلم زوحي لإ بهو :الوأ

 ْعَتَب نب لإ بهو انبإ . .معنهُي راتو لإ بركو . .نمأهُي رامنأ : ايناث
 11 000 دا ناشف ةلسوأ نب نميأ مرايو

 ةلسوأ نب أبس كلم نميأ مراي نب أبس كلم نافهن ناهلع :ًاثلاث

 11 و نادمه نب دشاح لْيَق ناشفر

 1 ل نافهن ناهلع نب نادير وذو أبس كلم رّتوأ مارعّش :ًاعبار

 ه8 دشاح ينب نم أبس كولم رخآ . .عرم وذ مْخرُي ثعيحل :ًاسماخ

 ثلاثلا رصعلا يف نادير يذ ينب شئارلا لآ نم كولملا : عبارلا ثحبملا

 »2: 0ا0ا2))0ش“*ه' ايس ةعباشل

 ا اا نادير وذ عفيأ لإ برك ١

 107 قدصهُي رساي نب نادير يذو أبس كلم دمحهُي رمش - ١

 - قدصهُي رساي نب نادير يذو أبس كلم ربهُي يلع رمذ - "“
 ااا 0 0 0001010ببب - سيقلب ةكلملا تخأ نبا

 لوألا ربهُي يلع رمذ نب نادير يذو أبس كلم لوألا معنهُي ناراث -
 20101 يم در تعم ان د وع دوو هدا دو ا ف ع ان مول كوب هطول قدصهي رساي نبا

 518 يقل ةكلملا تخأ نإ قدصو ساي نب قدصيي فهي عزل

 ل معنهي رساي 0000000 ب او ةيقيرفأ حتاف . نادير يىذو أبس كلم ا



 تايوتحملا سرهف نا

 عساتلا لصفلا

 أبس ةعبابتل عبارلا رصعلا ةراضحو كولم

 (تناميو تومرضحو نادير يذو أبس كلم) بقل رصع
 (.م.قا/١٠٠-414 /يئيس ه١5٠-585)

 . . شعرهُي رمش ميظعلا ميعزلا دهع :لوألا ثحبملا

 ا ا ه0 ل زنود كأول جاء هاه هوا عع لوو هن وأ قرشملا نادلبو ماشلا حتاف

 20121110 معنهي رساي نب شعرهي رمش نمزو مسا

 هوعمععوف

 20 ا هل لا ا ا ع نو كافر ا ل معنُي رساي هيبأ دهع يف شعرُي رّمَش ءابنأ

 >1 000 لشارد رمش تاحوتفل زيهجتلاو دادعتسالا

 *عءمهقدنق 1مم تاع هتاحوتف دناسمو . . شعرُي رْمَش تاحوتف قالطنا

 ها وق طم و ه6 اه ورم وروي هللا خاطئا نار ةيبرعلا ةريزجلا لامشو ريسع :لوأ

 0 ةيليئارسإلا ادوهي ةكلمم ىلع ءاضقلاو . .نيطسلف حتف :ًايناث
 507000 0 0 ووشاو ةيقفتفو ةيروسل شعري رمش حتف : الات

 تاعبنو معنمتو ناخدضو ةنيوخ نادلبل شعرُي رّمش حتف : اهباو

 رشلا لامشلاو ماشلا حوتف نم شعري رمش ةدوع دعب ام دناسم

 مسا ةفاضإو تومرضحل شعري رمش ةرايز كئاسم

 هوو ععف

 يف ٠

 0 يكلملا بقللا قل (تناميو تومرضح)

 0 قرشملا نادلبل شعري رمش تاحوتف نم ةيناثلا ةلحرملا

 هيو رو رجم ونور و هوم همم رنه هرم هه ورود ونوم وم هو وف مووو شعري رمش دهع دناسم رخآ

 رزج حتاف يناثلا معنهي رساي دهع :يناثلا ثحبملا
 و اما وس رمال طسوتملا ضيبألا رحبلا لحاوسو

 نادير يذو أبس كلم ربهُي ىلع رمذ دهع : ثلاثلا ثحبملا

 2 212 ل فخ قل 2 تاكل ن4 كاع هر عدرا هل كا هاك نك تناميو تومرضحو

 2 رام ف ال لاه ما ع ول لا و داع عوف حل ربهي يلع رمذ دهع ملاعمو دناسم

 (ك ١ مقر) بحرم نب عشي ةثعفل دنسم :ًالوأ
 1 ربهي يلع رمذ دهع يف

 (ك "؟ مقر) ندج يذ بلأت دعس دنسم :ًايناث
 1810 6 ن2 اعمر دا عاام اها يم اإل 66 661486 هم ع هاه اع ربهي يلع رمذ دهع يف

038 



 نق تايوتحملا سرهف 639

 ربهُي يلع رمذ دهع يف تومرضحب ةيئبسلا ندملا : ًاثلاث
 ااا 0 ]زا ةعبابتلا أبس كولم روصعو

 ةينفلا امهتلالدو ..معنهُي ناراث لاثمتو ربهُي يلع رمذ لاثمت :ًاعبار
 0 0 ةيراضحلاو

 000000 ]زا ةعبابتلا أبس كولم جات . .مِعْنُي ناراث : عبارلا ثحبملا

 اا ]| ]ذ]1]1]1]1ذ]1ذ]ذ]1 معني ناراث دهع ملاعم

 00 معْنُي ناراث دهع يف ميظعلا برأم دس ديدجت

 1 ا موو معنهُي نارأث نب نمأهُي بركيكلم : سماخلا ثحبملا
 أبس اكلم عفيأ نارأث هنباو ثلاثلا معنهُي رساي ْنَرْقألا عّبُت :سداسلا ثحبملا

 0 1 1 1 تناميو تومرضحو نادير يذو
 5١8 روشآ كلم بيرحتس رصاعم . .معنهُي راتو ليإ برك دهع :عباسلا ثحبملا

 0 معنهُي راتو لإ برك كلملا نمزو بيترت

 0 روشا كلم بيرحنسل . . ليإ برك ةرصاعم

 1156 ةفو ولع و معمم معنهي راتو ليإ برك دهع يف هتروثو دعسأ برك يبأ ءابنأ





 ةينميلا ةيروهمجلا
 ةحايسلاو ةفاقثلا ةرازو
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