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 ىريصنل ذلا ةنمأ ةنانفلل :فالغلا ةحول

 ءاحنصب بتكلا رادب عاديإلا مقر

 1ر٠١ (

 رشانلا
 ةينميلا ةيروهمجلا

 ةحايسلاو ةفاقثلا ةرازو

 (237) -(36) .ب.ص - ةبصحلا ءاعنص

 235113 ؛: سكاف - 235114 :فتاه

 21020.11(. ١ يفورتكلا ديرب

 ًةمصاع اهجيوتت ماع يف ..اهقبع تايلخو ...ًءاعنص ءاهب نم
 .اهراونأ لالجو ..ةملكلا دجمب ٌمافتحالا اذه ىتأي ..ةيبرعلا ةفاقثلل
 ..ةملكلا تناك ىناسنإلا ىعولا ءدب ىف
 ..تارادصإلا هذه يتأت يئانثتسالا ماعلا اذه تايلاعف سأر ىلعو
 لامجلاو خيراتلاو ةفاقثلل ًاعساش ٌءعاضف ءاعنص جوتي ًاثدح

 ناشيورلا هللا دبع دلاخ ضوضخلاو 1 .ةيصوصخملا
 ةحايسلاو ةفاقثلا ريزو







 فلؤملا ةمدقم

 خيرات يف سيل ةريبك ةيراضح ةيخيرات ةيمهأ تاذ ءاعنص ةنيدم نإ

 ةمألل ميدقلا يراضحلا خيراتلا يف لب «بسحف ميدقلا يراضحلا نميلا

 .اضيأ اهلك ةقطنملاو ةيبرعلا

 هرودص نمازتي يذلاو «ميدقلا يراضحلا ءاعنص خيرات» باتكلا اذهو

 باتك لوأ وه م5١٠5 ماع  ةيبرعلا ةفاقثلل ةمصاع ءاعنص رايتخا عم

 ءانبلا نييبت يف ةيخيراتلا رداصملاو شوقنلاو راثالا تايطعم ىلإ دنتسي
  «ناطحق نب لازأ» نمزو «حون نب ماس» نمز ذنم ءاعنص خيرات نع نيقيلا

 نرقلا يف - نزي يذ نب فيس دهع ىلإ  داليملا لبق سماخملا فلألا يف
 . داليملا دعب سداسلا

 لئاوألا برعلا نيخرؤملا ءاملع هركذ ام ةحص باتكلا اذه دكؤيو

 يف ةنيدم مدقأ ءاعنص» :لاق يذلا ينادمهلا دمحأ نب نسحلا مهنمو

 «لازأ تيمُّس همسايو ءاعنص ىنب يذلا وه ناطحق نب لازأ» نأو «ضرألا
 ناكو «؟ناطحق نب لازوأ» مساب ةاروتلا يف ناطحق نب لازأ ركذ ءاج دقو .

 ةثعبلل ةيرثألا تابيقنتلا هتددح يذلا داليملا لبق سماخلا فلألا ىف هنمز

 يداو عقوم يف اهلالطأ فشك مت يتلا ندملا لئاوأ سيسأتل ًانمز ةيلاطيإلا
 ةراضحلا رصع» راثآ كلذكو ءاعنص ةظفاحمب نيدح رع عقومو معاني

 لبق ثلاثلا:فلألا ىلإ نيماخلا فلألاب «نميلا ىف ةيساحنلا ةيزنؤربلا

 (ضرألا يف ةنيدم مدقأ ءاعنص) نأب يداملا ساسألا كلذ انيطعيو «داليملا
 نودلخ نبا لاق امك هنأو «(ضرألا يف ندملا مدقأ نم ءاعنص) نأب وأ
 ةيلوالا نم: لازآ نمتست تداكو ند ةميلاب تفطتخا ةحيدم لوأ ةءاعجم»
 | . ؟مهتغلب

 لبق يناثلا فلألا يف نميلاب ةيسيئر ةئيدم ىناث لازأ ةنيدم تناكو
 يدك نجلا هللا نيم هل رلم ةييس مالا ىقتاف رك اج طرحت هالودلا

 ْك
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 أبس نب ريمح نب لئاو نب كسكس كاحضلا» كلملا مهنم ةيثارتلا خيراتلا
 بهذلا جورم باتك يفو نودلخ نبا خيرات يف ءاج يذلا «سمش دبع

 بكوك مسا ىلع كاحضلا كلملا هانب ءاعنصب نادمغ تيبلا» نأ يدوعسملل

 نكي ملو لازأ ةنيدمب ًامخض ًادبعم نمزلا كلذ يف نادمُع ناكو «ةرهزلا
 نوخرؤملا ركذ يذلا شئارلا كلملا رصع ىلإ كلذك رمتساو ءأرصق
 دقو «داليملا لبق رشع يناثلا نرقلا يف مالسلا هيلع ىسوم يبنلل هترصاعم

 ةنيدم دوجوو ةراضحلا ملاعم دكؤت راثأ ىلع اهريغو ءاعنص يف روثعلا مت

 .ديلتلا نمزلا كلذ يف لازأ

 نأ وه ءاعنص خيرات نع باتكلا اذه هدكؤيو هفشكي ام مهأ نم نإ مث

 لإ برك نب رمأ ُكْلَم» دهع يف ناعنص اهمسا ةئيدمك تينُب ءاعنص ةنيدم
 يف «ناعنص» اهاّمسو اعاتب يذلا وهو ةنادير يذو بس" كلم مَعَتِهُي راثو
 ءاج دقو (ناعنص) لصألا يف ناك ءاعنص مساف .م .ق رشع يداحلا نرقلا

 لإ» مهنمو ةعبابتلا أبس كولم شوقن يف (ناعنص - نعنص) ظفلب اهركذ
 كلملاو ءاعنصب ميظعلا نادمُع رصق ةيلعتو ءانبب ماق يذلا «بضحي حرش
 ميدقلا يئبسلا روسلا ءانبب ماقو نادمُع ناينب يف داز يذلا «رتوأ مارعشاا
 (ناعنص) ناك ءاعنص مسا نأ ززعُي اممو .م .ق عساتلا نرقلا يف ءاعنصل
 هذهف (يواعنص) سيلو (ىناعنص) لازت امو تناك ءاعنص ىلإ ةبسنلا نأ

 نم بعشلاو خيراتلا ةركاذ يف يقب امم يه يناعنص ظفلب ءاعنص ىلإ ةبسنلا
 لبق لوألا فلألاب ةعبابتلا أبس كولم روصع يف ناعئص مدقألا مسالا

 مهروصع يف نادمُعو ءاعنص ءابنأو مهشوقن ٌتيصقتسا نيذلاو داليملا
 ةعبابتلا أبس كولم رقمو (أبس) نميلا ةلود ةمصاع ءاعنص نكت مل ثيح

 لك يف ةيسيئر ندم ثالث ثلاث تناك امنإو ةماه ريغ ةنيدم نكت مل كلذكو

 ضرأب - نيِحْلَس اهرصقو ةمصاعلا برأم ةنيدم يهو ميظع رصق اهنم
 ايلاح بإ ةظفاحم يف  رّيْمِح قطانمب نادير اهرصقو رافظ ةنيدمو - برأم
 ةعبابتلا اسي كولف اكو « نمبلا طشو يفند ناقمُع'رصقلاو ةاغتضا ةنيقموتع
 نادمغ رصقو ءاعنص يف ةرتفو رافظ يف ةرتفو برأم يف ةرتف نوميقُي
 . ميظعلا

 تناك ءاعنص ةنيدم نأ باتكلا اذه هدكؤيو هفشكي ام مهأ نم نإ مث
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 لئاوأ ذنم ةعبابتلا اهكولمو ةيريمحلا ةلودلل يبهذلا رصعلا يف نميلا ةمصاع

 عاش دقف «يداليملا سداسلا نرقلا رخاوأ ىتح يداليملا عبارلا نرقلا

 ةمصاع رافظ تناك دقو «رافظ ةنيدم تناك ةمصاعلا نأب نظلاو لوقلا

 تحبصأ (ميرأ ناشلم) كلملا دهع ذنم هنأ الإ لعفلاب ةيريمحلا ةلودلل

 ةعبابتلا نييريمحلا كولملا رقم وه نادمُع رصق ناكو .ةمصاعلا يه ءاعنص
 - «.مالسإلا لبق ةعبابتلا ةدعاق يه ءاعنص» نأ نودلخ نبا لاق امكو ثيحب

 ةنيدملا رافظ تناك امنيب  ةيريمحلا ةلودلل ةعبابتلا كولملا رقمو ةمصاع يأ

 رصع يف عافترالاو ةمظعلا ةورذ نادمُغ رصق غلب دقو «ةيناثلا ةيسيئرلا
 لاق هيف يذلا ناميغ يذ ورمع نب ناسح كلملا مهنمو ةعبابتلا رّيَمِح كولم

 : يريمحلا ْنَدَج يذ نب ةمقلع

 ادغَرْنَم ِشيعبًأريرق  ُنادِمُع ةباؤذ يف ناسح ناك دق

 اها ناهد ح ودل تادينا نافلا ريم ةاَوَس نم ةمدختب

 اديس اذ نودينعتسالاو» ناقص ويلا زو اوراس زان

 رصق ةيلعتب ماق نم رخآ وهو ناسح نب يناثلا عّبُت دعسأ كلملاو
 هدهع يف ءاعنص تناكو  يداليملا سماخلا نرقلا يف  ءاعنصب نادمُع
 : يراصنألا تباث نب ناسح لاق هيفو «ةيبرعلا ةريزجلا لكو نميلا ةمصاع

 ْرَهْفُي سيل خماش ِكْلُمِب مُهاَوَح هفويس تحت سانلا ناك دعسأو

 ْرّيْمِح ُديِصلا اهفارشأ تَركْذاذإ اهلك ةّيربلا فارشأ ٌمعَضاوَت

 يف نادمُع رصق هغلب ام ركذي يلهاجلا يرازفلا عبض نب عيبر لاقو
 :رصعلا كلذ

 ابكاوكلا يذاحُي ًادييشتو هز ءهلثم رصق ال نادمُغ ْذِإ نادمُغو

 دهع ىلإ ةيريمحلا ةلودلا كولم رقمو ةمصاعلا يه ءاعنص ترمتساو
 سداسلا نرقلا نم يناثلا فصنلاب  يريمحلا نزي يذ نب فيس كلملا

 يبأ نب ةيمأ رعاشلا نادمغ رصقلاو ءاعنصب هيلإ دفو نمم ناكو  يداليملا

 :فيسل لئاقنا .تلصلا

 الالحم كنم اراد نادمُع سأر يف اقُمَتْرِم جاتلا كيلع ًائينه ُبرشاف

 ةخيشم لفو . م0ا/7 ماع  ءاعنصب نزي يذ نب فيس ىلإ دفو امك



 ا ب مار و و ناو سلندر
 لقو . ءاعنصب نادمُع رصق يف مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ىبنلأب نزي يذ

 كي هللا لوسرب نزي يذ نب فيس ريشبتو دفولا ءانب ركذب باتكلا ٌُتمتتخا
 عبرأ (برك يدعم) هنبا مكحلا ىلوت نزي يذ نب فيس ةافو دعي هنأ ذإ

 نميلا خيرات كولم رخآو ةعبابتلا ةيريمحلا ةلودلا كولم رخآ وهو نيئس

 . باتكلا اذه هل خرؤي  لئالدلاو قئاثولاب
 قفوملا هللاو

 حرفلا نيسح دمحم



 لوألا لصفلا ملح

 مدقأ ءاعنص
 5 4 « +«  وى

 مدقأ نم ةنيدم ءاعنص عضوم يف تناك يضاملا يف ديعب نمز ذنم

 لازأ ةنيدم ترمتساو «لازأ ةنيدم يهو ةيناسنإلا خيرأت يف ندملا

 ةنيدم اهناكم يف تينئّبو اهلحم تلح مث  ةنس فالآ ةعبرأ ءاهز

 لإ برك نب رمأ كله) يئبسلا ميعزلا ءاعنص اهاّمسو اهانب ء«ءاعنص

 مقر) لتويسلا شقنلا ىف ذ ءاج امك (نادير يذو ءأبس كلم معْنَهُي راتو

 تماق١ :هيقن او لك د لاق ًايشنأ هيلإ ًاداتتسا يذلاو 0.114 542

 نب رمأ كله همسا كلم اهماقأ ءناشيفو أبس اهمساقتت ةئيدم ءاعنص

 كله) كلملا ناك دقو ''”«نادير يذو أبس كلم معنهي رتو لإ برك
 لبق رشع يداحلا نرقلا طساوأ ىف ءامدقلا ةعبابتلا أبس كولم نم (رمأ

 لازأ ةنيدم يهو ءاعنص ىف مدقألا ةنيدملا نكلو  يتأيس امك  داليملا

 نب لازأ دهع يف ةنس فالآ ةعبرأ وحنب (رمأ كله) نمز لبق تسسأت
 دعبأ ىلإ ءاعنص خيرأتب عجرُي لئاوألا نيخرؤملا ضعب نأ الإ ,ناطحق

 .حون نب ماس نمز ىلإ ءريثكب كلذ نم

 الوأ

 يروطسألا سيسأتلا

 عوقنب ل ل

 6-00 لازأا ليلكإلا يف لاقو يا يذلا سول نب 00 نأل 3

 .؟ 5١/ ص ب هيقفاب دمحم .د  ةديعسلا ةيبرعلا يف كلل

 8١. ص - ينادمهلا نسحلا - برعلا ةريزج ةفص ()

4 
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 نم وأ - ضرألا يف ةنيدم مدقأ ءاعنص نوكو . ')ءاعنص ىَتَب يذلا وه

 نكلو ءاهايإ ناطجق نب لازأ ءانبب ققحتي - ضرألا يف ندملا مدقأ

 . لصأ هل نأ دب ال حون نب ماس نمز يف ءاعنصل يروطسألا سيسأتلا

 نإد» لي اه ئزارلا ركذ: فكلذكو ليلكإلا ىف يتادمهلا نكد ةقل
 لّبقأف «لامشلا ضرأ يف ىنكسلا هيبأ ةافو دعب ىوتجا حون نب ماس

 ("”لوألا ميلقإلا ىلإ راص ىتح دالبلا بيطأ داتري بونجلا يف ًاعلاط
 ًٌءأم بيطأ ءاعنص لقح دجوف نميلا داتراو «ًانكسم هبيطأ نميلا دجوف
 يف («ءانبلا هب ردقُي يذلا طيخلا وهو) ةنارقم عضوف «ةليوطلا ةدملا لعب

 عفترا املف '*”ربظلا ىنبف ءءاعنص لقح يبرغ يف "”نادضع ّجف ةيحان
 هعبتي ماسو «هب راطف .طيخلا يأ «ةنارقملا فطتخاف ًارئاط هللا ثعب

 عقوق ع راج عام ىف ددلا بربج ىلإ رئاطلا مان : قرون
 «نادمغ ةّرح ىلع ةنارقملا ترق اًملف «نادمُع ةّرح ىلع اهحرطو ءاهب

 ىمستو هرثب رفتحاو ناذمغ ٌنمأف كانه ماعلا نما دق نأ ماس ملع

 نبا) لاق» يزارلا لاق .“*”«جاجأ اهنكلو مويلا ىلإ ءاقس يهو ةمارك
 مث .'*”«نابيع لبجو مُقُث لبج نيلبجلا نيب ءاعنص تينّبف :(ثراولا دبع
 نادمغ سيسأتو رئاطلاو ةنارقملا نع ربخلا كلذ سفن يزارلا ركذ

 امب  يتأيس امك  ناطحق نب لازأ دي ىلعو دهع يف هنأب ءاعنصو

 وه ءاعنص سسأو كلذ هل عقو يذلا نأ امهدحأ نيلوق دوجو ينعي

 نب لازأ وه ءاعنص سسأو كلذ هل عقو يذلا نأ امهيناثو ءحون نب ماس

 ناطحق نب لازأ» :ليلكإلا يف هلوقب كلذ ينادمهلا ركذ دقو ءناطحق
 .[١/؟5١ ص] ؛«ءاعنص ىنب يذلا وه

 هتديصق يف يعادرلا ىسيع نب دمحأ لاقو» :ينادمهلا لاق

 )١( الإكليل  ؛ص - ينادمهلا نسحلا  7١ج١.

 ءاهريغو ةيبرعلا ةريزجلاو يبرعلا جيلخلاو دنسلا دالب بونج لمشي لوألا ميلقإلا (؟)

 .نميلا ضرأب أبس ةئيدم ميلقإلا اذه طسوو
 .ًايلاح ءاعنصب ناطع جف وه نادضع جف ()

 .ءانبلا فرحو لبجلا فرح وهو ءاظلاب ربظلا :ىنادمهلا لاق (5)

 1 يومان كرازلا د ءاععما ةنيدم وانو داو حال ضد نئادكولا ب ليلكألا 46)
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 :اهل تخأ ال ةميتي يهو ةكم ىلإ نميلا ةّجحم فصي يتلا ةروهشملا

 ماَدُقلا يذ مدقألامدقلاو ماطآلاو روُدلا تاذءاعنص

 ماس حون نبال ملعب ُْتَسْأ ءانكجلا ةرطسلا يذ نع علا
 ماهوتالبماسامهدارذإ مالعِكلمبرملعب

 ماقنلامُقُن َيَحْفَس نيبام 2 «ماعلا ضعبو ماعلا اهلقح يف)

 '”مايألافلاس يفاهّسأف يماسلا عينملا نابيع نيبو

 ِكلُملا رادوملعلامدتحم | كّشلاريغملعلالوقب يهف

 ؟9كدفلا تارخاس قرطتمو امأ  .فذلا فيا وزاملا ةيحصاعو

 كرشلا 152 هخض تثلعوقل .فقالاو انيفنيش اه ةيا

 (7”كسنلا لهأ ندعم تحبصأو 2يكشم نيعم رع نع رهدلا يف
 كمسلا ٌعيفرازع تفدراو كشح دوجب ءاعتصلايقس

 سيسأتاهلءاغنصبًاأضرأ شسيقيْئنَم لَض ِكَلُمدالب
 سيلقلاونادمغاهب ضرأ شسينألارحلاٌدعُيملام

 سيقلب ْثَئَبو .كلهعّبت سيئرلاةدجنلاوذامهانب
 سيبلتهبامقدصلوقب  ٌسومدقلامدقألاءانبلاوهف

 سيكلاو ىَدَئلاواهيفّرعلاو سيبدرد ءاوعش ْتحْرَصض نإ

1١١ 

 يف ءاج دقو نقلب قلو حْرَش بضحي :ىوريو» ينادمهلا لاق
 :باوصلاو «نيخسانلا نم فيحصت وهو (كلم عّبُت) عوبطملا لصألا

 لإ برك نب رمأ كله) كلملا وهو (كْلَه عّبُت سيئرلا ةدجنلا وذ امهانبا
 ةنيدم ناكم يف ءاعنص ءانبب ماق يذلا (نادير يذو أبس كلم معنهي راتو

 :ىوريو) ينادمهلا لوقو  يتأيس امك  .م.ق رشع يداحلا نرقلاب لازأ

 ماق يذلا (نادير يذو أبس كلم بضحي حْرَش لإ) ينعي (حْرش بضحي

 ءاعنص لبج نابيعو «يقرشلا ءاعنص لبج :مقنو .ةعفترملا نوصحلا :ماطآلا )١(

 :يرغلا
 ةيلهاجلا يف كرشلا رود تلع اهنإ :لوقيو .فئاخلا لزألا نم لوزأملا :ينادمهلا لاق

 .اهلهأ كسنب مالسإلا يف تلعو

 .5 8١ص - ينادمهلا نسحلا  برعلا ةريزج ةفص (؟)

 ف
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 مدقأ نادمغو ءاعنصف - يتأيس امك  مدقألا ءانبلا قوف نادمغ رصق ءانبب

 نع هل تايبأ يف ينادمهلا نسحلا لاقو .بضحَي حرش لإو رمأ كله نم
 : ءاعنص

 ارفتحا امدعب اهيف نادمُغ ٌسأو 2اهنطوأو ٌماس اهرّيخت ضرأ

 ارجح اهلبق نم رجح العالو اهُمّدقَت ٌنيع الف نويعلا ّمأ

 ارصقاذإاهيّسِمّيءاتشلاالو هتعاس لصف اهيف لمكي ظيقلا ال
 نأ وه ءاعنص ةنيدمل حون نب ماس سيسأتب لوقلا لصأ نأ ىرنو

 ةنيدم نكت ملو ءاعنص ىف اورقتسا ماس ءانبأ نم هعم نيذلاو حون نب ماس

 ماس ناكف مقُث لبج فوهك نم ناكم يف اورقتسا امنإو نمزلا كلذ يف

 يف ءاعنصب مقُث لبج حفسو فوهك ةقطنم اونكس نم مدقأ هعم نيذلاو

 حون نب ماس نمزف «هيلإ ءاعنص سيسأت ةبسن مت كلذلو «يرجحلا رصعلا
 لئاوأ سيسأتل قباس نمز وهو «داليملا لبق رشاعلا فلألا لبق ام ىلإ دوعي

 .داليملا لبق سماخلا فلألاب ةيناسنإلا خيرأت يف ندملا

 دق نميلا ىف ةيناسنإلا ةايحلا ةريسم نأ انه ركذن نأ ديفملا نمو

 ماس ةلالسو ةيرذ نم نيينميلا ءامدق رشتناو يرجحلا رصعلا يف تلصاوت

 يرجحلا رصعلا ىف ديصلاو صنقلاو فوهكلا ةايح اوشاعو دالبلا ءاجرأ يف

 نمسا قزاكانا ويحلا مادختساو ةيبرتو ةيعارزلا ةراضحلا رصع ىلإ اولقتنا مث

 دقو «داليملا لبق عساتلا فلألا ذنم ةيعارزلا ةيناكسلا تاعمجتلاو ىرقلا

 دمحأ .د ركذي امكو هنأ ىلع ةيخانملاو ةيجولوفروميجلا تاساردلا تلد

 ءراطمألا هيف رثكت ءىفاد خانم ةيبرعلا ةريزجلا بونج دوسي ناك»  ةسوس

 لئالد كانهو .يعيبط لكشب ناتبني ريعشلاو حمقلاو ةيربلا رامثلا تناكو
 تمدخّتساو تنجُد ةاشلاو زعملاو سوماجلا اهيف امب ةيشاملا نأ ىلع

 لاقتنا نإ حجرألاو .قارعلاو رصم يف نجدُت نأ لبق نميلا يف ًايداصتقا
 يرلاو ةعارزلاو ةحالفلا ىلإ ديصلاو صنقلا روط نم ةيبرعلا ةريزجلا ناكس

 نوكي اذبو . ةيديلجلا مرو ةرود نم ةريخألا ةنس فالآ ةرشعلا لالخ مت لق

 ةعارزلا عرتخا نم لوأ اليخ نييفادن عشا ةتييله قلطأ قيقلا د برعلا

 املو .ةعارزلاو ةحالفلا سرام نم مدقأو لوأو «ّيرلا ىلع دمتعت يتلا

 وسسؤم مه اذإ برعلاف ةميدقلا ةراضحلا دامع ّيرلاو ةعارزلا تناك
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 نيذلا عاطتسا فيك رسفُي اذهو .اهلحارم مدقأ يف ةيناسنإلا ةراضحلا

 اوسسؤي نأ بيصخلا لالهلا دالب ىلإ ةيبرعلا ةريزجلا نم اورجاه
 اوناك دقف نيدفارلا يداو يف مهتانطوتسم يف تاراضحلا مدقأ

 يف اهوبستكا يرلا ىلع دمتعت يتلا ةعارزلا يف ةينف ةربخب نيدوزم

 مهملاع ىلإ مهتراضح اولقنف ةيبرعلا ةريزجلا بونج لوألا مهنطوم
 ظ لا

 ةراضحلا رصع نأ ىلع نميلا ىف ةيرثألا تابيقنتلا لدتو تلد دقو
 ةراضحلا رصع نأو «داليملا لبق عساتلا فلألا علطم ذنم أدب ةيعارزلا
 لبق سماخلا فلألا ذنم نميلا يف أدب خيرأتلا يف ندملا لئاوأو ةيزنوربلا

 يف يناملألا راثآلا دهعم سيئر رنخوب دنومدا روسيفوربلا ىلدأ دقو .داليملا
 - :هصن يلي ام هيف لاق - م185١ ماع ماه حيرصتب نيلرب

 مدقأ دوجول ًارظن ةيرثألا ثاحبألل ةماهلا راطقألا نم نميلا نإلا
 يف ةيراضحلا زكارملا مدقأ نأ يضاملا يف انداقتعا ناكو .اهيف تاراضحلا

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

 يف مدقألا ةراضحلا ةريسم يف ةيسيئرلا تاطحملاو طاقنلا انه ركذنو

 ءاعنص) لازأ ةنيدم اهنمو  خيرأتلا يف ندملا لثاوأ ءانب ىتح نميلا

 - :يه طاقنلا كلتو .داليملا لبق سماخلا فلألا يف  (مدقألا

 فلألا علطم ذنم نميلا يف أدب ةيعارزلا ةراضحلا رصع نإ -

 نم ءامدقلا نميلا ناكس لقتنا ثيح (.م.ق٠٠٠4) داليملا لبق عساتلا
 ءانبو ةيشاملا مادختساو ةيبرتو ةعارزلاو ةحالفلا ىلإ ديصلاو صنقلا روط
 تا لا رصعلا كلذ رمتساو .ةيعارزلا ةيناكسلا تاعمجتلاو ىرقلا

 .م ق سماخلا

 لئابق نم مهناوخإو داع ةليبق مه كاذنآ نميلا ناكس ناكو * 
 نم ىلوألا ةقبطلا) نودلخ نبا مهاّمس دقو لئاوألا نييماسلا ةبراعلا برعلا

 )١( ب ةيرحلا راد 58 ص  ةسوس دمحأ .د  نيدفارلا ةراضح بغداد  198٠م.

 .م7”198 /١/5؟ ددع  ءاغنص ب ةروثلا ةفيحص  رئخوب دنومدإ تاحيرصت (؟)
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 موق دعب نم ممألا مدقأ ةمألا هذهاا : يلي ام مهنع لاقو (ةبراعلا برعلا

 برعلا لايجأ لوأو «ضرألا يف ًاراثآو ةوق مهدشأو ةردق مهمظعأو حون

 انعالطإ عنتمي مهلبق نم ةيضاملا نورقلا رابخأ نأل هانعمس اميف ةقيلخلا نم

 نع رثؤي وأ باّتكلا انيلع هصقي ام الإ اهسوردو باقحألا لواطتل اهيلع
 داع :مهنم ةريثك بوعش ةبراعلا برعلا ءالؤهو .مهيلإ هللا يحوب ءايبنألا

 «تومرضحو «مهرجو «مخض دبعو «ليبعو 00 ,ميمأو ءدومثو'

 «. .تافلسلاو ءروضحو

 ءاجرأ يف لتاوألا نييماسلا ةبراعلا برعلا نم ةمألا كلت تلقتنا دقو

 ةماعزب -. م.ق عساتلا فلألا علطم ذنم - ةيعارزلا ةراضحلا ىلإ نميلا
 ماس نب مرإ نب صوع نب داع ونب مه :داع» :نودلخ نبا لاق .داع ةليبق

 تومرضحب فاقحألا لامر» :لاقو «لمرلا فاقحأب مهئطاوم تناكو

 لاقو .؟''«نامعو رْحّشلا عم داعل تومرضح تناكو .داع نطاوم تناكو

 نامع نيب نميلاب لمرلا لابج يهو فاقحألا نكست داع تناك» : ريثك نبا

 يف ءاجو .2'”«رحشلا اهل لاقُي رحبلا ىلع ةَلِطُم ضرأ يفو تومرضحو
 ىدحإ تراصو تذخفتو ضرألا نم ًابناج تألم داع ةليبق نأ» ليلكإلا

 طهر مهو  دلخمو دولخلاو «دوبعلا :انعمس ام ىلع يهو « ةليبق ةرشع

 «دهاجو ءدومضو ءدضو «لمزو «رمزو «دبعم ونبو - لسرملا يبنلا دوه

 ءاجرأ يف ةبراعلا برعلا لئابق ةيقب معزتت داع تناكو .©0دْؤّسو «فانمو .

 0 : يلي ام نودلخ نبا لاقو لب «نميلا

 تناكو ءداع لاقي اميف اهْنَتَبو ءنميلاب تطتخأ ةنيدم لوأ ءاعنص»
 0 . "*”«مهتخلب ةيلوألا نم لازأ ىّمسُت

 نافوط دعب ةيناسنإلا خيرأت يف ةراضح مدقأ داع ةراضح تناكو

 امل داع ةليبق نع ميركلا نآرقلا يف ىلاعت هللا لوق كلذ ىلع ليلدلاو «حون
 وم مسرب سو

 ىف

 جون ِمْوَق دعب نم ءافلخ ْمُكَلَعَج ذإ اوركدأَو » : مالسلا هيلع دوه يبنلا مهيلإ ثعب

 .:ج ؟1؟7صو 1 ج 40ص  نودلخ نبا خيرأت )١(

 .؟أج 7١؟١ص - ريثك نبا. ةياهنلاو ةيادبلا (؟)

 .اج ١؟١ص - ينادمهلا نّسحلا  ليلكإلا (*)
 اال ماج ؟؟؟ضص  نودلخ نبا خيرأت (4)
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 .[34 :فارعألا] 2374 نشل دلع هلأ كلَ ارتست هلت قلَصْلا فكما
 ماطآلاو ىرقلا ءانبو (ماعنألا) ةي ةيشاملا مادختساو ةيبرتو ةعارزلا تناك دقو

 سفن يهو . .م.ق عساتلا فلألا ذنم نميلاب ةراضحلل ةيسيئرلا ملاعملا يه

 اوتو ا ا ملاعملا
 ”١ 5"١[. :ءارعشلا] © ِنوُبُعَو ِتنَحَم نيني رلملأب مّدمأ نومك امي مدمأ قِذل
 نورت ل اصمم هود بم هيَ عير يي هوبا : لاجمل لاقو

 0 . "0 ميظعلا هّللا قدص -[174 ١78. :ءارعشلا]
 يماسلا يبرعلا ينميلا يبنلا فاقحألا ةقطنمب يسيئرلا مهزكرم يف داع ةليبق
 نابح نبا حيحص يف ءاج دقو «ناطحق دلاو وهو مالسلا هيلع دوه لوألا

 ءدوه :لاقف برعلا ءايبنأ نع ِدِِلَك دمحم ىبنلا لأس يرافغلا رذ ابأ نأ

 قرتفا# ؛ينادمهلا نسحلا لاق . "”«رذ ابأ اي كيبتو + بيعشو «حلاصو
 ا ا «قرف سمخ هوه بسن يف سانلا

 نب صوع نب داع نب دلخم وهو دولخلا نب , دلخ نب حاير نب هّللا دبع

 100 :يرهيلا رصن وبأ لاقو . . حون نب ماس نب مرإ

 نب داع نب دادش نب نيضوع نب مضبأ نب مجلح نب نميأ نب دوه :وهو
 نب خابت رب ناس نت صرع ند عزإ قير صوص نع هاه جب دانيل
 نب ناطحق وه :ناطحق لج مهو «نورخآ لاقو .ماس نب دشخفرإ
 نب ناطحق :اهلقأ لاقف ةقرفلا هذه تقرتفا مث ءماس نب ذشخفرإ نب رباع

 هذه رثكأ لاقو . لسرملا دوهب رباع سيلو ءذشخفرإ نب خلاش نب رباع

 املو ."”«لسرملا دوه يبنلا وه رباعو «رباع نب ناطحق وه لب" : ةقرفلا
 هنبا مهنيبو هعم نيذلاو دوه ّيبنلا اجن فاقحألا ةقطنمب داع ةليبق هللا كلهأ
 ام ثيح تومرضح ىداو قرش يف دوه ىيبنلا تامو (دوه نب ناطحفق)

 . مويلا ىتح ًافورعم هربق لازي

 داع دعب نميلا ىف ةيعارزلا ةراضحلا رصع ةريسم تلصاوت دقو * 

 نماثلا فلألا نيب ام  نميلا ءاجرأ يف ناطحق لئابق ترشتناو تنوكتو

 .1ج 7١؟7؟ص - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا )١(
 .ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا (؟)
 .. ادج ١7١ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا ()
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 نيوكتلا رفِس يف ناطحق ركذ ءاج دقو  داليملا لبق سماخلا فلألاو

 نب رباع نب نطقي» هنأو (ناطقي) وأ (نطقي) مساب ةاروتلا باتكب

 هيدا ىيفيروسلا نيف اكلعلا ىقنيو . ''”(ماس نب ذشخفرإ نب خلاش

 برعم وه ناطحق» نودلخ نبا لاق .ناطحق وه نطقي نأ ىلع ًائيدحو

 نكلو (دوه يبنلا وه رباع) نأ ركذ فلس دقو .«حيحصلا وهو نطقي

 نم رثكأ ماسو ناطحق نيب نأ باوصلاف ًارصتخم ءاج ةاروتلا يف هبسن

 نم ناطحق ناك» هنأ تاساردلا ضعب ترّدقو تّلد دقو «ًاليج نيرشع

 رفس يف ءاج دقو .2'”(داليملا لبق نماثلا فلألا وأ عباسلا فلألا لاجر

  :هصن يلي ام ةاروتلاب نيوكتلا

 فلاشو دوم :مهو ءأدلو رشع ةيثالث رباع نب ناطقي بجنأ»

 لاميبأو لابوعو ةلقدو مارودهو حرايو ابيشو ريفوأو لازوأو تومرضحو

 ءيجت امنيح اشيم نم مهنكاسمو ناطقي ونب ءالؤه عيمج .. بابويو ةليوحو
 117 رضملا لبو انس شع

 دارملا» :هصن يلي ام كلذل ًاريسفت ةيماسلا ممألا باتك يف ءاجو

 - بونجلاو - بونجلا يف ةعقاولا تاعطاقملا يأ (رافس ىتح اشيم نم) ب

 نم ةردحنملا ةرشع ثالثلا لئابقلا تناكو «برعلا ةريزج نم يقرشلا

 دالب تيّمس يتلا تومرضح اهنمو «تاعطاقملا كلتب ميقت ناطحق

 «ميدقلا خيرأتلا يف رهتشا ًايرحب أفرم نكست تناكو ريفوأو ءاهب تومرضح

 هب طيحي ًاميلقإ تناكو ةيلمرلا دالبلاو فاقحألا دالب ةليوخب دارملاو ةليوحو
 اهيلإ بستنت يتلا أبس يهو ابيش ةليبقو ءنوشيف رهث ةاروتلا هيّمسُت رهن
 ْ ْ ٠ عسا ةلوذلا

 ناطحق نم ةردحنملا ةرشع ثالثلا لئابقلا نأ كلذ نم نيبتيو
 رمحألا رحبلا لحاس ىلع ءاخملا ىهو  اشيم نم نميلا ءاجرأ ىف ترشتنا

 ذخفتلاو راشتنالا كلذ مت دقو .ًاقرش نامُع رافظ يهو رافس ىتحو - ًابرغ
 ةريثك لايجأ لالخ ةليبق ةرشع ثالث اوراص ىتح ناطحق ينبل نوكتلاو

 . يداحلا حاحصإلا  نيوكتلا رْفِس - ةاروتلا )00(

 50 ص ب يجامشلا هللا دبع  ةراضحلاو ناسنإلا نميلا قف

 .84صض ب رداقلا دبع دماح  ةيماسلا ممألا (8)
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 ىتح داليملا لبق عباسلا فلألاو نماثلا فلألا ذنم - ةليوط ةينمز ةرتفو

 مه ناطحق ءانبأ مهنأب ةاروتلا مهتركذ نيذلاف  داليملا لبق سماخلا فلألا
 ومنلا ةعيبط نأل ناطحقل نيرشابم ءانبأ مهرثكأ نوكي ال دقو «ناطحق لكئابق
 مهلئابق تلسانتو نورقلا تارشع لالخ اورئاكت ناطحق ينب نأ ىلع لدت

 ناطحق نب لازأو ناطحق نب برعي نمز ىلإ ومنيو دتشي مهعمج لاز امو

 لاصتا ليبق نم وهف ناطحق ءانبأ امهلعج امأ ءناطحق ةلالس نم امهو

 نمز لالخ ناطحق ونب رصاع دقو .لصاف الب هانبإ امهنأ ال ناطحقب امهبسن
 ءاجرأب لئاوألا نييماسلا ةبراعلا برعلا لئابق نم مهناوخإ راشتنالاو نيوكتلا
 ينبو مخض دبعو ميمأو نارافو ذوالو ذوشأو ناعنكو ةقلامعلا مهنمو نميلا

 نم مهناوخإل نيرصاعم ناطحق ونب ناكو» :نودلخ نبا لاق .مهريغو رطم

 يف نيعمتجم اولازي ملو «مهرومأ ىلع مهل نيرهاظمو ةبراعلا برعلا
 «كئلوأل ناك يذلا ههفرتو كلُملا ةبتر نع نيدعبُم «ةيدابلا تالاجم
 يف تبعشتف «ةراظنلاو فرتلا هيلإ قوسي يذلا مرهلا نم ةاجنمب اوحبصأف

 امنو مهرئاشعو مهذاخفأ رفقلا وج يف دّدعتو مهلئاصف ءاضفلا ضرأ

 مهمحازف ليجلا كلذ رخآ يف ةبراعلا برعلا نم مهناوخإ رثكو ءمهددع
 ةماعزب كلذو .2'"«ناطحق ينبل ةلودلا قلخ اودجتساو مهبكانمب ناطحق ونب
 .م.ق سماخلا فلألا علطم يف ناطحق نب لازأ قيقش ناطحق نب برعي

 اينا

 ناطحق نب لازأ ءانب
 مدقألا ءاعنص يهو لازأ ةنيدمل

 ءانبو ةيزنوربلا ةراضحلا رصع نأ ىلع ةيرثألا تابيقنتلا تلد دقل

 ترفسأ دقف .م.ق سماخلا فلألا علطم يف أدب نميلا يف ندملا لئاوأ
 يف ةنيدم لالطأ فشك نع ةيلاطيإلا ةيرثألا ةثعبلا اهب تماق ةيرثأ تابيقنت

 دوعيو برأمو ءاعنص نيب نالوخ يف شورعألا ةقطنمب معاني يداو عقوم
 ماع ىلإ يأ - .م.ق سماخلا فلألا علطم ىلإ ةنيدملا كلت ءانب نمز

 .ادحج 7ص نودلخ نبا خبرأت 2020
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 ذقف كلذكو :ةالينلا لبق ثلاعلا فلآلا ىلإ ترهتساو تمت لا + +

 نيب عقوم) وهو ةقطنملا سفن يف ىرخأ ةنيدم عقوم ةيلاطيإلا ةحبل | :متشك
 ندملا كلت نمز دوعيو  ءاضيبلاب  ةنسملا يف ثلاث عقرسو (رهدح
 ىلع اهيف روثعلا متو .م.ق عبارلا فلألاو سماخلا فلألا ىل] حئوملاو

 روسيفوربلا بتك دقو «نداعملاو ساحنلاو زنوربلا نم ةعونصمتم اودأ

 تافشتكم نع ةسارد ةيلاطيإلا ةيرثألا ةثعبلا سيئر تيرقيم يد وراناسبيلا
 - :ناونعب عقاوملاو ندملا كلث راثآو

 . '!”«ةيبرعلا ةريزجلا بونج يف يساحنلا يزنوربلا رصعلا ةراضحلا

 علطم يف ندملا لئاوأ سيسأتو يزنوربلا رصعلا ةراضح ةيادب نإ

 لئابق ةدحوب نرتقا كلذ نأ كاردإل ساسألا انيطعي .م.ق ساخلا ملألا
 اودجتسا» :نودلخ نبا ركذ امك ثيح ناطحق نب برعي ةماعزب ذاطحق

 كولم مظاعأ نم ناطحق نب برعي ناكف «ناطحق ينبل ةلودل قلخ

 يأ] داع موق اهيلع بَلْغَو اهلك  نميلا دالب َكَلَم يذلا وهو «برعلا
 ىلوو «زاجحلا ىلع ةقلامعلا َبّلَعَو  [ةبراعلا برعلا نم ىلوألا ةمألا
 ءزاجحلا ىلع ناطحق نب مهرج ىلوف «مهلامعأ عيمج ىلع هتوخأ
 ناطحق نب نامُعو ء,تومرضحو رحّشلا لابج ىلع ناطحق نب توبرضحو
 ءانبأ اوسيل نامُعو مهرجو تومرضح نأ كلذ ىدؤمو .''"نامُع ىلع
 «ناطحق نب لازأو ناطحق نب برعي لثم كلذ يف مهلثم ناطحفل نيرشابم

 .م.ق سماخلا فلألا لئاوأ يف مهنمز نأل ناطحق ةلالس نم مم امنإ
 يف ةلود لوأ تماقو ندملا لئاوأ تسسأتو يزنوربلا رصعلا أدب ثيح

 نإ :ماشه نبا لاق» :نودلح نبا لاق .ناطحق نب برعي ةماعزب خيرأتلا
 ناك همسأ نأ يأ ”"ةوميلا ثيكش هيو انمي عسب ناك ناطحت نب ههبرعي

 (معني رساي) مسا لثم - تعنو مسا  (نمي برعي) نيتملك نم كوكتي
 قطانمو لئابق تدحوت املف «نميلا كولم نم ريثكو (بضحّي حْرَش لإ) و

 (نمي) همساب دالبلاو ةلودلا تيمس (ناطحق نب نمي برعي) ةماعزب دالبلا .

 ) )1١تيرقيم يد وردناسيلا  ةيبرعلا ةريزجلا بونج يف يزنوربلا رصعلا ةراضح -

 .ما4

  49.؟ج 47ص - نودلخ نبا خيرأت
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 ىمسُت ةقطنم لك تناك امنإو لبق نم عماج مسا دالبلا هذهل نكي مل هنأل

 ةماعزب ةلودلا قلخ ناطحق ونب دجتسا املف ءاهنكست يتلا ةليبقلا مساب

 يف ءاج دقو (نمي) همساب دالبلاو ةلودلا تيمّس ناطحق نب نمي برعي

 رهو. ”ةةدبلا قش هو +ةاطخبلا قير نسابا ناظحت ةاكبأ قف نأ ليلكألا
 .:ناطخلت نو يارعت ةسفل

 نميلا تاعطاقمو لامعأ عيمج ىلع هتوخأ ناطحق نب برعي ىَلوو

 وهو «لازأ ةنيدم ءانبب ماق يذلا ناطحق نب لازأ مهنمو زشع ةثالثلا

 تأرق») :ليلكإلا يف ينادمهلا نسحلا لاق .ةأروتلا يف ذ «ناطقي نب لازوأ»

 لافي يأكلو ؛ءاعنص ىنب يذلا وهو ناطحق نب لازأ . ..لوألا لجسلا ىف

 ينثدح :لاق شيغدلا يبأ نب صفح ينثدح :دمحم وبأ لاق» :يزارلا

 تينش انيا رشع ةحبرأ راع نب نطقل ناك ةلاق :ةبيش يبأ نب ميهاربإ
 «ناميغ يهو رافع مهنمو «ءاعنص يهو «لازأ :مهنم مهئامسأب ىرقلا

 نطقي نب لازأ مساب تيمُس لازأ نأ قا أدب ." «الكي يهو ةلقد مهنمو

 نب برعيا ظفلب برعي مسأ : انفي يزارلا ركذ دقو .ءاعنص يهو

 نب لازأ كلذك نوكيف «ناطحق وه نطقي نأ يأ اع نب ناطحق

 نب لازأ» ليلكإلا يف امك وهو «رباع نب ناطحق نب لازأ» وه نطقي

 م ناعم نتج مم ىلإ ناقل كارلا لاق ؟"ةوه جبباناسحت
 لجر ناك :لاق شايع يبأ نع راقنم نب قاحسإ ينثدح :لاق «ميهاربإ

 يلي امم مُقُن لبج فرط نم ةنارقملا دنع ءاعنص ينبي نأ دارأ «لازأ هل لاقي
 لاز امف «ةرفشلا فطخف ءادح ءاجف ءهعرصف ًاروث مكعف ءءاعنص قيرط

 روثلاب لازأ رمأف «نادمُع سأر ىلع ةرفشلا ٍحرط ىتح ءادحلا عبتي لازأ

 وبه ريخلا انهو" "ءانازويغ ىقعناوب نادم سأر ىلع هرحن مث خسُفَن

 هنأو ناطحق نب لازأ هنأ حيحصلاو «حون نب ماس 0

 رمأ ءنادمُع ةّرَخ ىلع  ءانبلا طيخ يهو  ةنارقملا تّرق امل. .

 ءناكملا كلذ يف ةئيدملا ءاتبب أدبو: هلل ًانابرق «نوث رحتي ناطخق نب 2

 .اأاج 9١؟ص  ىنادمهلا نسحلا  ليلكإلا 2غ

 .ادج 97١صو 7١4 ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا (؟)

 .١٠صو 5١ص - يزارلا  ءاعنص ةنيدم خيرأت ()
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 .نابيع لبجو مقُت لبج نيلبجلا نيب مقُن لبج حفس يف لازأ تينبف

 : يلي ام ىلع نئارقلا لدتو

 نوكي ىيلاتلابو ء.ناطحق نب برعي قيقش وه ناطحق نب لازأ نإ

 ةلودلا قلخ ناطحق ونب دجتسا امدنع لازأ ةنيدم ءانبو ناطحق نب لازأ نمز

 وأ  لامعأ عيمج ىلع هتوخأ برعي ىلوو .«.ناطحق نب برعي ةماعزب

 لئاوأ اهيف تسسأتو مهئامسأب لامعألا كلت تيّمّسف «نميلا - تاعطاقم

 ةيساحنلا ةيزنوربلا ةراضحلا رصع ةيادب يف كلذو ,خيرأتلا يف ندملا

 نيذلا برعي ةوخأ نم ناكو .داليملا لبق سماخلا فلألا لئاوأ يف نميلاب
 يداو يمس همسابو ناطحق نب تومرضح :لامعألا ىلع مهالو

 (نطقي نب ابيش) ظفلب ةاروتلا يف روكذملا ناطحق نب أبسو ءتومرضح
 97 اع و نطقي نب ان نلعب عينت هنأ يزارلا خيرأت يف ءاجو

 ظفلب ينادمهلا هركذ دقو «ةاروتلا يف (ريفوأ) وهو ناطحق نب رفعيو
 يهو رفاعملا دالب تيمّس (رفعي نب رفاعملا) هئنبا مسابو (ناطحق نب رفعي)

 ءاجو .ةاروتلا يف ريفوأ يهو رمحألا رحبلا لحاسب ءاخملا ىلإ زعت ةقطنم
 ليلكإلا يف مهو (لابوعو «هلقدو ءمارودهو . :تفلاتك) ةاروتلا يف

 نم ناكو .''”(ليبُعو ءناطحق نب ىلكيو ءاروضحو «ناطحق نب فلّسلا)
 ركذ امك لوألا لجسلا يف وهو ةاروتلا يف (لازوأ) وهو لازأ مهمهأ

 دقو .«ءاعنص ىهو لازأ ةنيدم ىنب يذلا وهو ناطحق نب لازأ»  ينادمهلا

 ينادمهلا لاقو .«نميلاب تطتخأ ةئيدم لوأ ءاعنص» :نودلخ نبا لاق
 اهمسا ناكو . .اهنم طسولا يف اهنأل اهبطقو نميلا مأ يه ءاعنص ةنيدملا

 ةنيدم لوأ) اهنوك ققحتيو 7«. .ضرألا ندم مدقأ ءاعنصو . .لازأ
 نب لازأ اهانب يذلا نأب (ضرألا ندم مدقأ) اهنوكو (نميلاب تطتخأ

 سيسأتو ةيزنوربلا ةراضحلا رصع ةيادب يف ناطحق نب برعي قيقش ناطحق
 نالوخ يف معاني يداو عقوم ةنيدم ءانب ًاضيأ مت ثيح نميلاب ندملا لئاوأ
 . برأمو ءاعنص نيب

 .١٠صو 5١ص - يزارلا  ءاعنص ةئيدم خيرأت )١(

 , اج ١97 صو 56 ص ا ينادمهلا نسحلا - ليلكإلا قفرهإ

 .18١ص - ينادمهلا نسحلا  برعلا ةريزج ةفص و9
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 معاني يداو عقوم ةنيدم لثم تناك لازأ ةئيدم نأ لوقلا نكميو -

 سطسغأ يف  ةيلاطيإلا ةيرثألا ةثعبلا تابيقنت اهلالطأ تفشك يتلا

 سماخلا فلألا لئاوأب اهدييشت نمز ةيرثألا ةثعبلا تددحو - م6

 .م.ق عبارلا فلألاو سماخلا فلألا يف ترمتسا اهنأو داليملا لبق

 يف (ءاعنص) لازأ ةنيدم نع ةركف معاني يداو عقوم ةئيدم راثآ انيطعتو

 ةثعبلا سيئر تيرقيم يد وردناسيلا روسيفوربلا ركذ دقف .نمزلا كلذ
 تاعمتجملا ةيادب لثمُت» ل يداو عقوم ةنيدم نأ ةيلاطيإلا ةيرثألا

 م ةيرقلا عمتجم درجم نم لاقتنالا ةلحرم لثمُت يتلا ةدقعملا

 ينابم. . 00 ل ددعتم زكرم عمتجم

 ركل كل ترسو جي دع اوم

 نم اهنم لك نوكتيف نينطاوملا تويب امأ .(«ةنيدملا دارفأ ةفاكل ةيئيدلا

 بوبحلل نزخم اهيف تيبلل ةعبات ةحاس ىلع نالطت نيترواجتم نيتفرغ

 . .هيتينارج لتك نم دعاوق ىلع تويبلا تديش دقو .يهطلل ةرفحو

 نزخم طيحمو لصاوفلا كلذكو راجحألا نم تابتعلاو ناردجلا تينُبو

 نادومع اهل ةريبك تويب :اهنمف تويبلا لكشو مجح عونتيو . بوبحلا

 سيلف ةيداعلا تويبلا امأ  موقلا رابكل تناك امبرو  لكشلا يواضيب

 ماظع لدتو . لكشلا يواضيب اهضعبو لكشلا يرئاد اهضعبو ةدمعأ اهل

 ناريثلا ةيبرت ىلع»  تيرقيم يد ركذ امك  ىهطلا رفح ىف تاناويحلا

 نافوشلاو حمقلاو ريعشلاو ةرذلا ةعارز ىلع ةيراخفلا تاودألا

 . ''”«نخدلاو (ةرذلا نم عون) موغرسلاو

 امب يساسألا نيقيلاو يداملا ليلدلا ةيرثألا تابيقنتلا جئاتن انيطعتو

 مدقأ دوجول ًارظن ةيرثألا ثاحبألل ةماهلا راطقألا نم نميلا نإ) :لاق ثيح

 يف ةيراضحلا زكارملا مدقأ نأ يضاملا يف انداقتعا ناكو ءاهيف تاراضحلا

 مدقأ نم نميلا نأ حضتا دقف نآلا امأ «نيدفارلا دالبو رصم ىه ملاعلا

 .تيرقيم يد وردناسيلإ  ةيبرعلا ةريزجلا بوئج يف يزنوربلا رصعلا ةراضح )١(
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 ةيزنوربلا ةراضحلا رصع كلذب دوصقملاو ."١”«ملاعلا يف ةيراضحلا زكارملا
 فلألاو سماخلا فلألا يفو .م.ق سماخلا فلألا علطم ذنم نميلا يف
 نم نأ ىلع ةيرثألا تافشتكملاو تابيقنتلا لدتو تلد ثيح .م.ق عبارلا
 - :نمزلا كلذ يف ةينميلا ةراضحلا ملاعم

 فلأآلا لئاوأ ذنم نميلاب ةيناسنإلا خيرأت يف ندملا لئاوأ دوجوو ءانب ١

 نيب عقوم لالطأ كلذكو معاني يداو عقوم ةئيدم لثم .م.ق سماخلا
 (ءاعنص) لازأ ةنيدم دوجو ىلع ةيراثآ نئارق يهو ةنسملا عقومو نيدح

 .م.ق سماخلا فلألا لئاوأب رصعلا كلذ ةيادب يف ناطحق نب لازأو

 ماع ذنم ترهظ رصمو نيدفارلا دالب يف ندملا لئاوأ نأ امبو

 تسسأت يتلا ةيراضحلا زكارملا مدقأ يه نميلا ضرأ نإف .م. 5

 نسحلا لوق ةحص دكؤي اذهو «ةيناسنإلا خيرأت يف ندملا لئاوأ اهيف

 ىسيع نبا لوق ةحصو «ضرألا ندم مدقأ ءاعنص نأ» ينادمهلا
 5 : يعادرلا

 سيسات انهل ءاهشبعد انفرأا ليي نت لثف كالت داب
 مت دقو «نداعملاو ساحنلاو زنوربلا مادختساو راكتبا دهم نميلا ناكو - ؟

 عقاومو معاني يداو ةنيدم عقوم يف كلذ ىلع لدت تاودأ ىلع روثعلا

 ركذ امك  اهنمو .م.ق عبارلا فلألاو سماخلا فلألا ىلإ دوعت ىرخأ

 ةمدقم هل زنوربلا نم شاقنم»  تيرقيم يد وردناسيلإ روسيفوربلا
 ةيزنورب ةادأو - ضيبألا دجنلا عقوم نم  عاطقلا عبرم ضبقمو ةضيرع

 رخآلاو داح امهدحأ نيسأر يذ زنوربلا نم زرخم نع ةرابع يهو
 عقوم نم  ةيزنورب ةادأ نم ءزجو - ضيبألا دجنلا عقوم نم  حطسم

 ىلإ اهراثآ ريشت رمرملا نم ةيلدتم ةيلح نم ةعطقو ةروح يداو
 نم دوقع تازازخو معاني يداو عقوم نم  ةيندعم ةلآ لامعتسا

 ةصاخو نداعملا ةفرعم نأ امبو .“'0 ةنسملا عقوم نم  قيقعلا
 كلذ نإف .م.ق'"٠٠0 ماع دعب ناك نيدفارلا دالبو رصم يف ساحنلا

 .م1985 5/١١/ ددع  ةروثلا ةفيحص - رنخوب دنومدإ تاحيرصت )١(

 . تيرقيم يد وردناسيلإ  ةيبرعلا ةريزجعلا بونج ىف يزنوربلا رصعلا ةراضح (؟)
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 يف مت ساحنلاو زنوربلا اهنمو نداعملا مادختساو ةفرعم نأ ىلع لدي

 . نميلا نم اهيلإ لقتناو لب نيدفارلا دالبو رصم لبق نميلا

 يزنوربلا رصعلا عقاوم دكؤتو ةيشاملا ةيبرتو سانئتسا دهم نميلا ناكو -

 يشاومو نآظلاو مانغألاو ناريثلا ةيبرت» - تيرقيم يد ركذ امكو -

 ثيح يعارزلا جاتنإلا عونتو يعارزلا طاشنلا دكؤت كلذكو .«ىرخأ

 ةرذلا ةعارز ىلع ةيراخفلا تاودألا ىلع بوبحلا تاعابطنا لدت»

 .«نخذدلاو موغرسلاو نافوشلاو ريعشلاو حمقلاو

 تاودأ نم ةادأ )١57( ىلع معاني يداو ةنيدم عقوم يف روثعلا مت دقو 4

 عقاوم يف ىرخأ تايمك ىلع روثعلا مت امك بوبحلا ليوحتو نحط
 ام كلذ نع تيرقيم يد رويسيفوربلا لاقو .اهريغو ةنسملاو نيدح نيب

 ةصاخ تاودأ نم ءزج يه ةفشتكملا تاودألا مظعم نإ» :ىلي

 ديكأت لكب اذهو «بوبحلا تاجتنم ليوحتو بوبحلا داصح تايلمعب

 ةردقلاو رعقملا حطسلا تاذ ةمخضلا ىحرلا راجحأل ةبسنلاب حيحص

 عاونأ كانهو . .تيكارتلا رخص نم ةعونصم يهو طشكلا ىلع ةيلاعلا

 لكشلا تاذ ةريغصلا ىحرلا راجحأ يف لثمتت ًاروطتو ًامدقت رثكأ ىرخأ

 «يلمرلا رجحلاو معانلا تينارجلا رجح نم ةعونصملاو يواضيبلا

 ةداملا سفن نم ةعونصملا ةروطتملا تانواهلا ىلإ ةفاضإلاب

 . .دوسألا تلزابلا رجح نم ةعونصملا تاقدملا عم ةمدختسملاو

 . 7ك دع ىلإ شنو ةيكشم ةعانص تاذ تاودألا ىقموز

 ةظفاحمب  نيدح نيب عقومو معاني يداو عقوم يف روثعلا متو
 يناوأ# د: تيرقيم يد ركذ امك اهنم «ةيراخف .ىئاوأآ كعد ءاعبص

 اهنم «ةعونتم يهو (ديلاب رادث يتلا يأ) ةيوديلا ةلججلاب ةلومعم ةيراخف

 يناوأو «ةهوفلا دنع تائلثم لاكشأ ىلع ةليمج زوزحب ةفرخزم يناوأ
 ىلإ منال اه ةنا عم كا رك هنا # عرقا ندع هي قكتدك درر لل
 رمحأ نول تاذ يهو ةميقتسملا ةفاحلا وذ قيقرلا اهنمو نيخشلا جراخلا

 ةلجعلاب ةعونصم ةعونتم ةيراخف يناوأ» : يناثلا عونلاو .«قيقر

 )١( تيرقيم يد وردناسيلإ - ةيبرعلا ةريزجلا بونج يف يزنوربلا رصعلا ةراضح .
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 ىف اهيلع روثعملا نيخشلا ىنبللا لكشلا تاذ يناوألا اهنم «ةعيرسلا

 رمحألا اهنم نيدح نيب عقوم نم ةعونتم يناوأو معاني يداو عقوم

 ةيراخفلا يناوألا ةعانص ريوطت نأ ًاضيأ كلذ نم نيبتيو .''"«نشخلا
 مادختسا أدبو رهظ دقف «نميلا يف ناك ةعيرسلا ةلجعلا مادختساو راكتباب

 سماخلا فلألا ذنم نميلاب ةيراخفلا يناوألا ةعانص يف ةعيرسلا ةلجعلا

 اهيلإ لقتناو لب . .م.ق"٠٠0 ماع نيدفارلا دالب يف كلذ أدب امنيب .م.ق

 نم اورجاه نيذلا مهعم اهلقن يتلا ةيراضحلا فراعملا عم نميلا نم

 ثيح .م.ق”٠٠6 ماع ماشلاو نيدفارلا دالب ىلإ ةيبرعلا ةريزجلا بونج

 ةعارزلا يف ةينف ةربخب نيدوزم اوناك» - ةسوس دمحأ .د ركذ امكو - مهنأ
 ةيبرعلا ةريزجلا بونج لوألا مهنطوم يف اهوبستكا يرلا ىلع دمتعت يتلا
 . "”(نيدفارلا دالب يف ديدجلا مهملاع ىلإ مهتراضح اولقنف

 اهنمو «ةيناسنإلا خيرأت يف دودسلا لئاوأ ءانب دهم نميلا ناك كلذكو 5

 هنع لاقو ةيلاطيإلا ةيرثألا ةثعبلا هتفشك يذلا (داجنلا عقوم دس)
 راثآلا عنمل ناك داجنلا يداو عقوم دس نإ) تيرقيم يد روسيفوربلا

 ربع فرجت نأ نم ةبصخلا تايبوسرلا عنملو تاناضيفلل ةيبلسلا

 ةثعبلا هب تماق يذلا يرثألا حسملا جئاتن» نإف كلذكو ''":يداولا

 ةراضح دوجو ىلع تلد دق برأم دس عقي ثيح ةنذ يداو يف ةيناملألا

 ةثعبلا وضع رنورب .5 لاقو .داليملا لبق ثلاثلا فلألا ذنم يرلا ةينقتو

 يف ولا خيرأت نأ ىلع لدت يرلا لئاسو تابسرت نإ :ةيناملألا ةيرثألا

 تابيقنت تفشك دقو .«.م.ق ثلاثلا فلألا فصتنم ىلإ دوعي ةنذ يداو

 برأم دس تآشنم نم ةأشنم م ١188 ةنس  ةيناملألا ةيرثألا ةثعبلا

 يناملألا ثحابلا ركذي امك ثيح هايملا نيزختل ةأشنم يهو مدقألا
 تخرأ 7728008 رنجاف  ملاعلا لبق نم تاساردلا نإ) نامبيش سوالك
 . "”«داليملا لبق ثلاثلا فلألا طساوأب يئاملا نازخلا اذه

 .تيرقيم يد وردناسيلإ - ةيبرعلا ةريزجلا بونج يف يزنوربلا رصعلا ةراضح ()
 .88ص - ةسوس دمحأ  نيدفارلا ةراضح ()

 .55ص - نامبيش سوالك - ةيبرعلا ةريزجلا بونج كلامم ()
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 ثلاثلا فلألا يفو عبارلا فلألا ذنم نميلا يف ًافورعم «طينحتلا ناكو - ٠

 ةظفاحم يف  سارغلا لبجب سووان يف روثعلا مت دقف «داليملا لبق

 يف اهنم تانيع صحف متو «ةينمي تاءايموم سمخ ىلع  ءاعنص
 (]:6ع8) تخرتوأ ةعماج فارشإب ادنلوهب يدنلوهلا ىئايزيفلا ربتخملا

 ريدم لاق جئاتن نع ١4 نوبركلا ةعشأب صحفلا رفسأو «ةيدئلوهلا
 حوبتو ةشهدلا ىلإ وعدت جئاتن اهنإ) :يدنلوهلا يئايزيفلا ربتخملا

 ماع نم ةرتفلا ىلإ دوعي مدقألا ءايموملا نمز نأ اهنم .ةريثك تامولعمب
 ةرتفلا ىلإ دوعي ةيلاتلا ءايموملا نمز نإو .م.قاال90 . م.قا"»

 يف طينحتلا دوجو ينعي كلذو .200.م.ق٠98 -. م.ق58١١ نم
 يناثلا فلألاو ثلاثلا فلألا يفو داليملا لبق عبارلا فلألا ذنم نميلا

 .داليملا لبق

 لازأ ةنيدم ءانب نأ ركذلا ةفلاس دهاوشلاو لئالدلا لمجم نم نيبتيو

 فلألا لئاوأ ذنم اهدوجوو ناطحق نب لازأ نمز يف (مدقألا ءاعنص يهو)

 ءزج وه داليملا لبق ثلاثلا فلآلاو عبارلا فلألا يفو داليملا لبق سماخلا

 سيسأت يأ «نمزلا كلذ يف ةينميلا ةراضحلل ركذلا ةفلاس ملاعملا لك نم
 «نداعملاو ساحنلاو زنوربلا مادختساو ةفرعمو «ندملا لئاوأ دوجوو

 ةعانصو «يعارزلا جاتنإلاو ةعارزلا راهدزاو «تاناويحلا مادختساو ةيبرتو

 ةينقت مادختساو «ةيراخفلا يناوألا ةعانص ريوطتو «بوبحلا ليوحت تاودأ

 ةسراممل ةنيدم لك يف دبعم دوجوو ء«دودسلا لئاوأ ءانبو «يرلا لئاسوو

 . طينحتلا مادختساو ةفرعمو «ةنيدملا دارفأ ةفاكل ةيئيدلا سوقطلا

 )١( ددع  يبظ وبأ  داحتألا ةلجم  يدنلوهلا يئايزيفلا ربتخملا ريرقت 77/1١/
 م1 .



 يناثلا لصفلا حمل

 لازأ ةنيدم ءابنأ

 .ة.ق يناثلا فلألا يف نادمغ تيبلا 9و9

 ثيح داليملا لبق ىناثلا فلألا ىف اماه ًاروطت لازأ ةنيدم تدهش

 تلا نيت ضو كواملل اوقف نميلاب ةيناثلا ةيسيئرلا ةنيدملا لازأ تحبصأ
 تناك يتلا مدقألا أبس ةلود رصع يف كلذو ءاهيف (نادمغ رصق) نادمُغ

 برعلا نيخرؤملا ءاملع ركذ دقف «برأم ضرأ يف أبس ةنيدم اهتمصاع

 ىف اومكح كولم ةعبرأ ءابنأ يف نادمغ رصقلاو (لازأ) ءاعنص ةنيدم لئاوألا

 ىلإ دوعت راثآ ىلع ءاعنص يف روثعلا مت امك داليملا لبق يناثلا فلألا
 95 100 .م.ق يناثلا فلألا طساوأ

 الوأ

 ..رّيْمِح نب لئاو
 ءاعنص يف ميقي كلم لوأ

 نبا لاق .أبس كلم سمش دبع أبس نب ريمح نب لئاو كلملا وه
 . .برأم دسو أبس ةنيدم ىنبو  أبس وهو - سمش دبع َكَلَم» :نودلخ

 لوأ وه ليقو «ريمح هنبا هدعب كلُملاب ماق - سمش دبع - أبس كَّلَه املو

 نب كلام هوخأ بلغتو «لئاو هنبا ريمح دعب كّلَمو . .بهذلاب جوتت نم
 ةيتاطحقلا نيم رس تلا لزت ننال وأ تاك: : لاقو *7نانيغ نلع ريح

 ."'”«نادمغ رصقب كلم وهو لئاو هيخأ ىلع جرخ ءريمح نب كلام
 لازأ ةنيدم ذختا سمش دبع أبس نب ريمح نب لئاو كلملا نأ كلذ ىدؤمو

 يف هنمز نأل كولملا نم كلذ لعف نم لوأ وهو ءهل اًرقم ءاعنص يهو

 .؟ج 48 ص  نودلخ نبا خيرأت )١(
 .غج ؟؟0ص - نودلخ نبا خيرأت )0
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 - :يلاتلا نييبت كلذ مزلتسيو «داليملا لبق رشع عساتلا نرقلا

 نب سمش دبع أبس وه مرعلا برأم دس ىنب يذلا سمش دبع أبس نأ-١
 يريمحلا ناوشن ركذ دقو .كولملا مظاعأ نم ناكو ثوغلا نب لئاو

 ةريزج تلمكتسا ثوغلا نب لئاو كلملا نأ» :مدقألا هرداصم نع
 هنبا هماقمب ماق ثوغلا نب لئاو يفوت املف . .ةباجإو هل ةعاط برعلا

 دادزت ال «مايألا رظن رئاطلا نوميم هرصع لهأ يف شاعف «سمش دبع
 دادعتساو ةذعل راخّدا نع الإ ىلايللا هيوطت الو «ةّدج الإ ةسائرلا هب

 ةالوخ ربع قدري مذاسلا هلع ميسارمإ يبعلا شافو :دةدجتل
 نسحلا لاقو . .لئاو نب سمش دبعو لئاوو ثوغلا يأ .274ةثالثلا
 نب سمش دبع رصع ىف ميهاربإ يبنلا ناك» : ليلكإلا يف ينادمهلا

 تيب دجسم ناميلس ءانبو ميهاربإ يبنلا توم نيب ناكو . .لئاو
 . رصع ىف كلذو ةنس نيعبرأو ىدحإو ةنس ةئامو ًافلأ سدقملا

 لاو ند سون دبع اهكلملا كهش نأ كلذ نه يدورون 0 نقلت
 ناميلس يبنلا ءانب نأ تددح تاساردلا نأل داليملا لبق 7١١١ ماع ناك

 ."”.م.ق904 ماع ناك  ناميلس لكيهب فورعملا - سدقملا تيبل
 سمش دبع أبس دهع نأ نيبتي ماعلا كلذ ىلإ (ةنس )١١5١ ةفاضإبو
 أبس ةنيدم تناكو ةنس نينامثو سمخ مكح دقو «م.ق”١٠١٠ ماع ناك
 برأم دس دييشتب ماقو هدهع يف ةمصاعلا يه برأم ضرأ يف ةديلتلا

 سمش دبع أبس نب ريمح هنبا هّمتأف هّمتي نأ لبق تامو مدقألا ميظعلا

 مدقألا برأم دس دييشت نأ كلذ ىدؤمو .نودلخ نبا كلذ ركذ امك

 ناك برأم دس نإو (.م.ق٠44١  .م.ق5١7+) ةنس نيب ام ناك

 . داليملا لبق يناثلا فلألا يف ةدوجوم تناك بس ةلودو ادوجوم

 دسو أبس ةلود خيرأت نأ نودقتعي نوسرادلاو نوقرشتسملا ناك دقل

 تابيقنتلا نكلو .م.ق لوألا فلألا طساوأ لبق ام ىلإ عجري ال برأم
 ةيرثأ تابيقنت ترفسأ ثيح داقتعالا كلذ أطخ تتبثأ ةيرثألا تافشتكملاو

 .45ص - يريمحلا ناوشن  ةعماجلا ةريسلا )١(

 .١ج ؟١٠٠ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا (؟)

 ١. ص ا ميسكدارت - تاراضحلاو بوعشلا (9)
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 رواس سميج روتكدلا ةسائرب م585١ ماع ةيكريمأ ةيرثأ ةثعب اهب تماق

 ةبوجلا يداو يف ةيئبس ةيرثأ ىقل ىلع روثعلا نع اينافلسنب ةعماج نم
 .«م.ق رشع ثلاثلا نرقلاو رشع عبارلا نرقلا ىلإ اهنمز دوعي» برأمب
 أبس نأب نهربت ةيرثألا ثتافشتكملا هذه نإ) :رواس- سميج .د لاقو

 نهربت اهنأل «نيقرشتسملا ءاملع يأ  .''”«ءاملعلا هدقتعا امم مدقأ
 دقف كلذكو . م.ق يناثلا فلألا يف ةدوجوم تناك أبس ةلود نأب
 ماع  برأم دس عقوم يف ةيناملألا ةيرثألا ةثعبلا تابيقنت ثرفسأ

 اهنمز دوعي برأم دس يف مدقألا تآشنملا نأ) :فشك نع م 4

 ءاملع هركذ ام ةحص كلذ نم نيبتيو . ''”«دالبملا لبق 5١٠١ ةنس ىلإ

 أبس دهع يف برأم دس دييشت نع لئاوألا برعلا نيخرؤملا
 نيهديعل فلات هدا عصر انس رد يدش يبقا نبع

 برأم دس نإو .م.ق1940١و 5 ماع نيب ام برأم دس امهدييشتو

 تلاق امك ثيح .م.ق يناثلا فلألا يف ادوجوم ناك مدقألا ميظعلا
 ءادأ يف رمتسا قالمع حرص برأم دس نإ»  :ةيناملألا ةيرثألا ةثعبلا

 . «نينسلا فالآ هتفيظو

 هئئارح لشميك دبع امش نباح ريمح دعي كلم :نودلخ نبا لاق ١

 امهنيب تناكف نامع ىلع ريمح نب كلام هوخأ بلغتو «لئاو
 ةيناطحقلا نم-رخشلاب لزن نم لوأ ناك» :لاقو .«بورح

 رصقب كلم وهو لئاو هيخأ ىلع جرخ «ريمح نب كلام  كولملا -
 .[ها] «نادمُع

 لقتنا سمش دبع أبس نب ريمح نب لئاو كلملا نأ كلذ نم ودبيو

 ببسب اًرقم اهذختاو  ءاعنص  لازأ ةئيدم ىلإ - ةمصاعلا كأبس ةئيدم نم

 ةرهملاو تومرضح يهو رحشلا قطانم ىلع ريمح نب كلام هيخأ بلغت
 امك  هنأل ءارقم (ءاعنص) لازأ ةئيدم لئاو كلملا ذختا دقو ءنامُع رافظو

 طسولا يف اهنأل اهبطقو نميلا مأ ئه ءاعنص ةنيدم»  ينادمهلا نسحلا لاق

 ماك 1/9/4 دع ب زييات كرويويت ةقيطسنع (1)
 ويئويا/ 1 ةسنلا / 5 ووع يتورظولا ةلجم هللا تع يحن قشور هذ تاةيرثأآ تانشكم.(9)

 1 00 .ما144
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 دجن ضرأ نم نميلا دح نيبو اهنيب امك ندع دنيبو اهتيب ام ءاهنم

 ا اهمسا ناكو ءزاجحلاو

 سمش .دبع أبس نب ناديز نب نارجن هيخأ نبا لئاو كلملا ىَلو دقو
 نب نارجن» نودلخ نبا لاق .نميلا ىلاعأ نم اهيلإ امو نارجن ةقطنم ىلع

 :«فويمحلا نا وشن اكو جمان ردن ىأذ 1 !نلدلا فيك هيو ءابش نب ةاديز

 ايس اة سوألا 0 نب نآاديز نب نارجنب يمس نميلاب داو مسا نارجناا

 ىلع ريمح نب كلام بلغت ىدأ دقو .لئاو نب سمش دبع أبس وه طسوألا

 ريمح نب لئاو كلملا ذاختا ىلإ نامعو ةرهملاو تومرضحو رحشلا قطانم
 دض اهنم برحلا ةدايقو هيجوتلو نميلا طسو يف اهنأل هل اًرقم لازأ ةنيدم
 لئاو كلملا راس دقو .نميلا بونج قرش يف هعم نيذلاو ريمح نب كلام

 كاحضلا هنبا ناكو اهقراشمو رحّشلاو تومرضح تاهج ىلإ ءاعنص نم
 ىنب يذلا وهو (لازأ) ءاعنص يف هل ًابئانو هعم مكحي لئاو نب كسكس

 كلملا نأ ىلع كولملا بيترتو سمش دبع أبس كلملا نمز لديو «نادمغ
 ماعو 146٠ ماع نيب ام) .م.ق رشع عساتلا نرقلا يف ناك لئاو
 .ةنس نيعبرأ مكح هنأل .(.م.ق5

 انا

 دهع يف نادمُع دييشت
 لئاو نب كسكس كاحضلا

 أبس نب ريمح نب لئاو نب كسكس كاحضلا كلملا مكحلا ىلوت مث
 يدوعسملا لاق .لوألا ءانبلا نادمغ رصق ءانبب مأق يذلا وهو سمش دبع

 نك اوك مسا ىلع كاحضلا هأنب ءاعئنصب ناَدعع تيب) :بنهذلا جورم يف

 مساب كاحضلا ُهانب نادمغ رصقو .. » :نودلخ نبا لاقو ."*”«ةرهزلا

 ١8ص - ينادمهلا نسحلا  برعلا ةريزج ةفص 000

 .1ج 48ص  نودلخ نبا خيرأت (؟)

 .١٠١؟ص - يريمحلا ناوشن  مولعلا سمش نم بختنملا 2
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 نميلا باّسُح ركذو» :ينادمهلا نسحلا لاق ."'”«ممألا هيلإ تّجحو ةرهزلا
 ةرهزلا هيفو روثلا جرب نادم ءانب ةعاس ناك علاطلا نأ رباك نع ًارباك

 ماودو اهرّيغت ةلقو اهب ءايشألا تابث يف جربلا اذه عئابط دجويو .خيرملاو

 وبأ لاق» : يزارلا لاق مث ًاضيأ يزارلا كلذ ركذ دقو .2'”«ةيرمق ةنس فالآ
 يرامذلا ثعمس لاق «ماّمه نب ةبقع نب ةمّلْسَم نب ماّمه ينثدحو :دمحم

 ىنبو «يريمحلا ليحارش هانب نادمغ رجح ىلع عضو رجح لوأ :لوقي

 : هلوقب ينعي دقو ." ”6بّضحَي حْرَش لإ ماع فلأب هدعب [رصقلا وأ] ةبصقلا
 نب كسكسلا وه امنإو ليحارش ناك كاحضلا مسا نأ (يريمحلا ليحارش)

 ا(بضحُي حْرَش لإ ماع فلأب هدعب رصقلا ىنبو) :هلوق امأو (« ريمح نب لئاو

 ماق «نادير يذو أبس كلم بضحُي حْرَش لإ» نأل ةقدلا غلاب ديدحت وهف

 داليملا لبق عساتلا نرقلا لئاوأ يف مدقألا ءانبلا قوف نادمغ رصق ءانبب
 كاحضلا كلملا لوألا مدقألا ءانبلا نادمغ ىتَب يذلا ناكو - يتأيس امك -

 .م.ق رشع عساتلا نرقلا يف يأ «ةنس فلأب كلذ لبق لتئاو نب كسكس

 طساوأ يف هيبأ ةافو دعب مكحلا لئاو نب كسكس كاحضلا ىلوت دقف

 هدعب نامع ىلع َبْلَعو كلّه دق ريمح نب كلام ناكو «لئاو نب كسكسلا

 دتماف .'*”«ينع جرح او كيكسلا ةيزاحف نيم خب كلام نب ةعارشق ثا
 نوملد يهو نيرحبلا ىلإو نامع ىلإ لئاو نب كسكس كاحضلا ناطلس

 مث لئاو نب كسكس كاحضلا كلملا اهيلع هالو دقو .؟؟”«نيرحبلا بحاص

 دض كانه نييماسلا برعلا نييرومألا ةرصانمل قارعلاب لباب دالب ىلإ راس
 نب ورمنلا لئاو نب كسكسلا ازغ» :ينادمهلا نسحلا لاق .ةيداعم ىوق

 00 نع ٠ ى . - 5 ٠

 .' «قارعلا ضرأ نم رقارق ونح غلب ىتح شام

 .؛ج 7؟١ص  نودلخ نبا خيرأت )١(
 .6ج هص . ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا (؟)

 .١5ص - يزارلا  ءاعنص ةنيدم خيرأت ةزفإ

 .1ج 48ص - نودلخ نبا خيرأت (5)
 .8ج ١8١ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا (5)
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 دهع ىف ةينيدو ةيسايس ةمصاع (ءاعنص) لازأ ةنيدم تراص دقو
 بكوك مساب نادمُع تيبلا دييشتب ماق ثيح لئاو نب كسكس كاحضلا
 تّجحا نودلخ نبا ركذ امك ثيح ًادبعم ناك هنأ ىنعي امم (راتثع) ةرهزلا
 لاق .ًامخض ًادحاو ًاقباط نمزلا كلذ يف نادمُع ناكو .«ممألا هيلإ
 فوقس ةعبس ىلع ناك نادمُع نأ ملعلا لهأ ضعب ينربخأ» :ينادمهلا
 لك نيب ًاعارذ نيعبرأ نأل نكمي ال اذهو «ءًاعارذ نوعبرأ نيفقس لك نيب

 صّ] .«عرذأ ةرشع ىلع فقس لك ًافقس نورشع هنأ تبثلاو «ريثك نيفقس
 لوألا قباطلا وه «ًاعارذ نوعبرأ» ناك يذلا نأ كلذ نم ىرنو

 هب لصتي ناك امبرو ًادبعم لئاو نب كسكس كاحمضلا هانب يذلا مدقألا
 ًافقس نورشعلا مث فوقس ةعبسلا امأ (دحاو قباط) كلملل رصق ًاضيأ

 نوك لديو .ةعبابتلا كولملاو بضحي حْرَش لإ كلملا نمز يف كلذ ناكف
 لازأ ةنيدم نأ ىلع لئاو نب كسكس كاحضلا نمز يف ًادبعم نادمغ
 لثم) ةددحم ةهلآ ةدابعل اًرقمو ةينيد ةمصاع هدذهع يف تراص (ءاعنص)

 :يمكحلا لاقو .(سيروحو /راتثع

 اهبراحم يف كسملاو ءاعنص انلو ٍطعان بابرأ نحنو
 اهبراسم يف نجلاو سنإلا هدبعت كاحضلا اهيف ناكو

 . م.قا٠84 ماع يلاوح  لئاو نب كسكس كاحضلا تامو

 نم نورق ةدع ةينيد ةدابعل القعمو ةيسيئر ةنيدم ترمتسا لازأ ةنيدم نكلو
 .ديلتلا رصعلا كلذ

 ًاثلاث

 كلملا دهع يف نادمُع ركذ
 سارغلا ليج تاءايموم ةلالدو ..دادش

 نب داع سمش نب دادش كلملا ءابنأ يف نادمُعغ ركذ ءاجو
 .سمش دبع أبس نب ريمح نب لئاو نب كسكس كاحضلا نب طاطلملا

 راس امبرو لباب كلم يبارومح رصاعو كولملا ءامظع نم دادش ناكو

 دادش كلملا ريسم ينادمهلا نسحلا ركذ دقو ءروشأو لباب ىلإ هترصانمل
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 نأ فنأف  دادش كلملا عجر يأ  لْفَق مث» :لاقو تاهجلا كلت ىلإ

 نميلا يف عدي ملف «قيتعلا رصقلا اهب ىنبف برأم ىلإ ىضمو نادمُغ لخدي
 قافآلا يف لسرأو لباب ضرأب الو ءًاعزج الو ًاقيقع الو ًارهوج الو ًاًرد
 ديدحلاو ةضفلاو بهذلا نم ايندلا رهاوج عاونأ عمجف «كلذ عمجي

 كلذ عيمجب هعصرو هفرخزو هيف ىنبف «صاصرلاو ساحنلاو ينيصراخلاو

 ناولألا نم كلذ ريغو ضيبأو رمحأ ًاجاجز هضرأ يف لعجو ءرهوجلا
 ايندلا يف نكي عل اريصق ناكف «ديملا هانم اهيلإ .نضاقأ ابارسأ اهتحح لمحو
 يف هنفد مت يأ .2'"(مابش لبج يف ةراغم هل تبقُتف دادش تام مث .هلثم
 مابش وه مابشو «سيواون :نفادملا تاراغملل لاقُي ناكو مابش لبجب ةراغم

 سووان يف ًأطَنحُم دادش كلملا نفد مت دقو «ءاعنص ةظفاحمب سارغلا

 . 1 قلاع هلل ًاعضاوتم جوتم ريغ دادش ناكو» :ينادمهلا لاق . لبجلاب

 روثعلا متو سارغلا مابش لبجب سيواونلا تاراغملا ىدحإ فشك مت دقو

 ربتخملا ماقو «ةيدلج بئاقح هبش يف ةعوضوم تاءايموم سمخ ىلع اهيف
 ١5 نوبركلا ةعشأب اهنمز ديدحتو اهنم تانيع صحفب يدنلوهلا يئايزيفلا
 يدنلوهلا يتايزيفلا ربتخملا ريدم لاق .جئاتن نع صحفلا رفسأ ثيح

 ديدحت اهنم ''”«ةريثك تامولعمب حوبتو ةشهدلل ةريثم جئاتن اهنإ» :ادنلوهب
 ّ : يلي امك تاءايموم ثالث نمز

 .م.قالا/707-١40 نم مدقألا ءايموملا»

 .م.3ق980-1756١ نم طسوألا ءايموملا

 .002م.3ق945-٠970 نم ةسماخلا ءايموملا

 بئاقح هبش يف ةعوضوم اهنأب ةيئبسلا ةينميلا تاءايموملا هذه زيمتتو
 تاءايموملا لكم باشخألا ةراشنب اًوشحم سيل ينطبلا غارفلا نأو ةيدلج

 ىلع ةرداقو ةبيط ةحئار تاذ باشعأب وشحم ينطبلا غارفلا امنإو «ةيرصملا

 ًايلاح تاءايموملا دجوتو .2'”«ءارلا تابن باشعأ ىهو لئاوسلا صاصتما

 57-5 ةعماج فحتمب

 )١( الإكليل  .8ج 87١”ص  ينادمهلا نسحلا 2
 /؟7 ددع  يبظ وبأ  داحتالا ةفيحص - ةينميلا تاءايموملا (؟) ١١/ .م19848
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 سمش نب دادش كلملا نفد ةحصب نيقيلا تاءايموملا هذه انيطعتو

 لبق رشع نماثلا نرقلا يف هدهع ناكو سارغلا مابش لبجب ةراغم يف داع

 مادختساو ةفرعم ىلع تاءايموملا لدتو (.م.ق ١0/0٠ ماع يلاوح) داليملا
 نأل داليملا لبق يناثلا فلألاب مدقألا يئبسلا رصعلا يف نميلاب طينحتلا

 ءايموملا عم دتميو رشع ثلاثلا نرقلا ىلإ اهنمز دوعي طسوألا ءايموملا
 .داليملا لبق رشاعلا نرقلا ىلإ ةسماخلا

 ًاعبار

 دهع يف لازأو نادمُعغ
 ةيفيلغوريهلا ةيرثألا دهاوشلاو ..شئارلا

 شئارلا ثراحلا كلملا ءابنأ يف لازأ ةنيدمو نادمُع ركذ ءاج دقو
 ورمع نب ددش لإ نب شئارلا ثراحلا»  ليلكإلا يف ءاج امك وهو
 نب كسكس: نب. طاطلملا نب داع ني دادنك نب داع نب خانم ئذ لامهلا
 ركذ دقو .ةعبابتلا أبس كولم لوأ وهو ."'"«أبس نب ريمح نب لئاو
 يذ نب فيس ىلإ شئارلا ذنم ةعبابتلا كولملا ريهاشم ينادمهلا نسحلا

 ىدحإو ةنس ْيفلأ اوكلم ام عيمج تركب امل يلو امدلال درت

 ؟1 اهعسر اذهو لقا سا رشكارلا ني ةلس عتامتو
 رشع سماخلا نرقلا ىف ناك شئارلا ثراحلا نأ كلذ ىدؤمو . ”«ةنس

 ةيادنب نوكي كلذ بجومبف ةقدلا غلاب ينمز ديدحت وهو داليملا لبق
 1١48/8 نم هدهع نوكيف ةئس 05 مكح دقو .م.ق544١ ماع هدهع
 نم قافتاب ةعبابتلا كولملا لوأ» :نودلخ نبا هنع لاقو .م.قل ؟"؟

 نا ويشن نتانيا ةيشلا ركذ لفو ""نةمازلا فثواحتلا نيشرؤنلا
 «©)(مالسلا هيلع ىسوم يبنلا رصع يف ناك شئارلا نأ» :ًاضيأ يريمحلا
 نب سيق نب شئارلا كلملا وه» :ناوشن لاق «يناثلا شئارلا وهو

 نجاد قاتملا قستلا د ليلكإلا 1
 .١04ص  ينادمهلا نسحلا  ةغمادلا حرش (؟) '

 .1ج 48ص - نودلخ نبا خيرأت (9)
 .8ج 7١5 و 187ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا (4)



 تاساردلا تددح دقو فلا ام نب رغصألا ريمح نب يفيص

 سيسمعر كلملا دهع رخآ يف رصم نم هموقو ىسوم جورخ ناك هنأ
 ءانيس ةيرب يف ىسوم موق ثكم دقو ''00-.م.3ق7١؟ ماع يناثلا
 رشع ثلاثلا نرقلا نم ةرتفلا كلت ىف شئارلا دهع نوكيف «ةنس نيعبرأ

 نيعبرأ مكح هنأل (.م.قآ1 00 نم) داليملا لبق رشع يناثلاو

 - :نوكي يلاتلابو . ةنس

 .م.ق رشع سماخلا نرقلا  ددش لإ نب شئارلا ثراحلا دهع أ

 .(.م.ق577١ - 1١5484 نم)

 . ىسوم ٌيبنلا هرصاع يذلا يفيص نب سيق نب شئارلا دهع - ب
 .(.م.قا157١١-١180 نم)

 ثراحلا دهع ءابنأ يف («ءاعنص) لازأ ةنيدمو نادمُع ركذ ءاج دقو

 راس» هنأب أبس كلم يفيص نب سيق نب شئارلا كلذكو أبس كلم شئارلا
 غلب نأ ىلإ كرتلا دالب نم اهيلي امو ماشلا يف ُكرّثلا ًايزاغ لازأ نم شئارلا

 لاق «مالسلا هيلع ىسوم رصع يف كلذو ةينيمرأ نم شعن تانب تحت
 ىلع لبقأ هيف رقتسا املف نادمُع ىلإ ًاعجار شئارلا َلَمَق مث» :ينادمهلا
 دتحم ىف هّرقأف كلّملا كلّوخ كابأ نإ) :هل لوقيو هيصوي (رانملا يذ) هدلو

 نايسعلالا لخقاو ارضان 'لدعلا: لعجات: هدو يالوأو هيفا نئانلا ةطساو: كنا
 شيئارلا ةافو نأ كلذ نم نيبتيو "هام مويل ةريشعلا عنطصاو ةدجن كل

 لازأ ةنيدم نأو (ءاعنص) لازأ ةنيدمب نادمُغ يف ناك رانملا يذ كيلمتو

 نرقلاب - شئارلا ثراحلا دهع يف كولملا اهيف ميقيو ةيسيئر ةنيدم تناك
 يناثلا نرقلا يف رانم يذو يناثلا شئارلا دهع ىلإ -. م.ق رشع سماخلا

 .داليملا لبق رشع
 ةبوتكم ةينمي ةيرثأ عطق ىلع برأمو ءاعنص يف روثعلا مت دقو

 رشع سداسلا نرقلا نم ةرتفلا ىلإ اهنمز دوعي ةيفيلغوريهلا ةباتكلاب

 .١5ص - يريمحلا ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا )١(
 ."7١ص  روفصع نسحملا وبأ دمحم .د  ميدقلا ىندألا قرشلا خيرأت ملاعم (؟)

 ./ج 7١94 و 187ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا . ()



 و .م .ق يناثلا فلألا يف نادمُه تيبلاو لازأ ةنيدم ءابنأ /يناثلا لصفلا 355

 ىرتشاو رثع دقف .م.ق رشع يناثلا نرقلا ىلإ .م.ق رشع سماخلاو
 ةينمي ةيرثأ عطق ةدع (نامسياف) هليمزو (سنجتار لراك) يناملألا ةلاحرلا

 امهباتك يف اهرشنب اماقو نميلا ىلإ امهتلحر ءانثأ ةيفيلغوريهلاب ةبوتكم
  :باتك وهو م1977” ماع رداصلا

 اممهئادسسصتماطع ةطاعءاست عا. (نهقأ :جاطز هانم ةنطل 7. 1

 جروبماه يف م1950 ماع رداصلا سنجتار لراك باتك يف كلذكو

 ٠ - :باتك وهو
 دم 8131نف- ندا 1[ ةنطز وعمق. طمتسأطتتكت قم. 1955.م. 215 - 7

 ةيفيلغوريه ةينمي ةيرثأ عطق ةدع يرخف دمحأ .د ىرتشاو رثع امك
 . (نميلا يف ةيرثأ ةلحر) هباتك يف اهركذو م1144 ماع نميلا ىلإ هتلحر يف

 ءاج امك يهو ةغلاب ةيمهأ ةيفيلغوريهلا ةينميلا ةيرثألا عطقلا كلت بستكتو

 (5881104) سنجتار لراك باتكو نامسيافو سنجتار لراك باتك ىف

 - :يرخف دمحأ .د تاكو

 هلإلا مساو رقصلا اهيلع توحنم قرزألا سنايفلا نم ةيرثأ ةعطق ١
 لراك ركذ دقو .ءاعنص يف اهيلع روثعلا مت .ةيفيلغوريهلاب (سيروح)
 . ءاعنص نم اهنأ سنجتار

 ١ - ةيفيلغوريهلاب (سيبونأ) هلإلا مسا لمحي قرزألا سنايفلا نم نارعج .

 ديس ىتخأ روح عر) هلإلا زمرو مسا هيلع قرزألا سنايفلا نم نارعج - '"
 . ةيفيلغوريهلاب (نيقرشملا

 كلم ثلاثلا سمتوحت) ركذت اهنأ يرخف دمحأ .د لاق ةيرثأ ةعطق  ؛
 رصم نيب ةقيثولا ةقالعلا ىلع لدت يهو .(.م.قا5١5- 1١578 رصم

 - ١51١ ماع شئارلا ثراحلا) دهع وهو دهعلا كلذ يف نميلاو

 .©0.م.ق رشع سماخلا نرقلاب .(.م.ق ١

 - )١4:05 ةرثفلا ىلإ دوعت اهنأ يرخف دمحأ .د لاق ةيرثأ ةعطق - ©
 .''”.م.ق رشع عبارلا نرقلاب (.م. ق1
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 . سنجتار ركذ امك ةديدحلا نم هؤارش مت (روحلا) هلإلا مساب نارعج 5

 موسر لئامي وهو .قفألا نم جرخي وهو سمشلا صرق هيلع نارعج -
 .رصمب ةنرامعلا عقوم

 اضيأ هيلإ دوعت يذلا .م.ق رشع ثلاثلا نرقلا ىلإ دوعيو - سمشلا

 سارغلا لبج سووان يف اهيلع روثعملا ةينميلا تاءايموملا ضعب

 ةرتفلاب اهنمز يدنلوهلا يئايزيفلا ربتخملا ددح يتلاو ءاعنص ةظفاحمب

 .م.3ق٠9/86 - 1١55060 نم

 صرقو رقصلل مسر اهيهجو دحأ ىلع ةريغص ةيرثأ ةعطق - 14

 زومرلاب ةباتكو اكلم لثمي مسر رخالا هجولا يفو «سمشلا

 شورع ديس عر نومأ» اهنأ يرخف دمحأ ..د لاق ةيفيلغوريهلا

 شورع كلم سيفنمأ» نوكت نأ نكمي اهنأ ىرنو .«نيضرألا
 يف مكح يذلا شاير يذ ناراب يناثلا شئارلا بقل وهو «نيضرألا

 ركذ امك ءاعنصب نادمغ ىف تامو (.م.قا٠8١1 0-2 )١١79 ةرتفلا

 . ليلكإلا يف ينادمهلا

 مت ةيفيلغوريهلاب (رانم يذ /سيفنمأ) كلملا زمرو مساب نارعج ٠

 .م.ق رشع يناثلا نرقلا طساوأ ىلإ دوعيو «برأم يف هيلع روثعلا

 .[ىهتنا]

 ىلع اهتالالد يف ةينميلا ةيرثألا عطقلا كلتل ةغلابلا ةيمهألا لثمتتو

 ب :ةثالث رومأ

 ةيفيلغوريهلاب ةبوتكملا ةينميلا ةيرثألا عطقلا كلت ضعب نأ أ

 ىتح رشع سماخلا نرقلا ىلإ اهنمز دوعيو ءاعنص يف اهيلع روثعلا مت

 رضع كلع كلاثلا ناميوعتا ذآ ركذي نكقتاا تا فاكرب نويحلا بأ ف نكدانك هتف.

 ركذي شقنو .همكح نم ةرشاعلا ةنسلا يف جنتارلاو روخبلا تبلج نميلا ىلإ ةثعب لسرأ

 دهع نم شقنو .سمتوحت كلملل اياده اورضحأو مالسب نميلا ءامظع نم دفو لوصو

 عقوم يف (بتح كيوس) ريزولا هبتك (.م.قا17517 ١420 ) رصم كلم بتوحنمأ

 ضرألا سيارتات تفوب د نميلا ءامظع نم دقو لوصاو:ركذي ةانيمش مداخلا طيبارس

 .م1941/ ةنسلا ١ ددعلا  ليلكإلا ةلجم] «رصم ىلإ  ةسدقملا
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 تناك ءاعنص نأ ىلع لدت اهنإف يلاتلابو .م.ق رشع يناثلا نرقلا
 هركذ: ام ةحص ىلع لدتو ءرصعلا كلذ ىف ًايئيدو ًايسايس ةيسيئر ةئيدم
 يبنلا رصاعم يئاثلا شئارلا مث شئارلا ثراحلا نأب ينادمهلا نسحلا
 كلذ يف لازأ ةنيدم يه يتلا ءاعنص ةنيدمب نادمُع يف اناك ىسوم

 «نمزلا

 ةباتكلا نأ ىلع لدت ةيفيلغوريهلا ةينميلا ةيرثألا عطقلا نأ ب

 .طقف رصم يف سيلو نميلا يف ةدوجوم تناك ةيفيلغوريهلا
 نظ امك ةينوعرف ةيرصم ةيفيلغوريهلا ةينميلا راثالا كلت تسيلف
 نميلا يف اهيلع روثعلا مت ةينمي راثآ يه امنإو «ءيرخفو سنجتار
 ةينيدلا ةيشوقنلا ةباتكلا تناك اهنأل ةيفيلغوريهلاب ةبوتكم يهو

 تلا ةيفسلا ةينشاوتتلا يندب الا ةعيؤملا "نادك :ىاكقلا لقا قمبلاب
 نوت نتنع «ىناكلا :نرعلا ظساوأ نن ويسلاب نفل فورا لكم تلح
 ْ ١ .م.ق رشع يداحلا نرقلا

 ةيرثألا دهاوشلا نم يه ةيفيلغوريهلا ةينميلا ةيرثألا عطقلا نأ - ج

 توبث ًاضيأ لمشت يتلاو مدقألا ةيئبسلا نميلا ةراضحو ةلود ىلع

 ةيرثألا ىقللا لمشتو .م.ق يناثلا فلألا ةيادب ذئم برأم دس دوجو
 ةيرثألا ةثعبلا تددح ىتلاو برأمب ةبوجلا يداو يف اهيلع روثعملا

 انك عمد ىشعت فلاعلا نزقلازء رمح عئازلا ةرقلاب انينمر ةيكريمألا

 يتلاو سارغلا لبج سووان يف اهيلع روثعملا ةينميلا تاءايموملا لمشت
 رشع ثلاثلا نرقلا ىلإ اهضعب ةدوع يدنلوهلا ىئايزيفلا ربتخملا ددح

 ةةحفحلا ةيركألا ىلعلا نق لذكت زا رشاحلا ةركلا شح
 ىتح رصعلا كلذ ىلع ةيرثألا دهاوشلاو لئالدلا نم يه ةيفيلغوريهلا

 شور كلقو اني كلت تان دن ناراب نكنارلا ييلظملا :ميعرلا دوغ
 يف تامو (.م.قا١8١ . م.ق١؟؟0١)نم مكح يذلا نيضرألا
 مت يذلا شئارلا نبا رانملا يذ كلملا هنبا مث «لازأ ةنيدمب نادمُع

 .«برأم ةنيدم ىلإ لقتنا مث (ءاعنص) لازأ ةنيدمب هيبأ ةافو دعب هكيلمت
 رانم يذ نب راعذألا وذ كلملا هنبا هلعب مكح مث .ةنس "8 مكح دقو

 يناثلا نرقلا ةياهن ىلإ رانم يذ نب سيقيرفإ كلملا هوخأ مث ةنس 5



 38 ميدقلا يراضحلا ءامنص خيرات 8

 تهتناو رصعلا كلذ ىهتنا ثيح (.م.قا١٠١١1 )1١١١4- .م.ق رشع

 ةيسايس تالوحت ببسب  اينيدو ايسايس ةيسيئر ةنيدمك لازأ ةنيدم
 ديلتلا يراضحلا يفيلغوريهلا يئبسلا رصعلا كلذ ةياهن يف - ةينيدو
 ثيل اه مث داليملا لبق يناثلا فلألا نم رشع يناثلا نرقلا رخاوأ يف

 دبعم ناكم  عفتراو «ءاعنص ةنيدم  لازأ ناكم يف  تسسأت نأ

 .ميظعلا نادمغ رصق  نادمُع



 ثلاثلا لصفلا عحيحجحم

 ميظعلا نادمغرصقو ءاعنص ةنيدم

 نرقلا ذنم ةعبابتلا أبس كولم روصع يف
 .م.ق لوألا فلألا يفو .م.ق رشع يداحلا

 لوألا ثحبملا

 كله دهع يف ءاعنص ةنيدم ءانب

 ءاعنص ءابنأو نادير يذو أبس كلم زمأ

 سيقلب ةكلملا دهع ىلإ
 مت(.م.قا١٠ال٠ )١١85 يئبسلا ميوقتلل ١5٠ ١5١١ ماع ىف

 لإ برك نب رْمأ كّلَه) كلملا ءاعنص اهاّمسو اهانب «ءاعنص ةنيدم دييشت

 مايق ركذي دنسم شقن ىلع روثعلا مت دقو (نادير يذو أبس كلم معنهي راتو
 اهيف نكسأ هنأو (ناعنص /نرجه) ءاعنص ةئيدم ءانبو طاطتخاب كلملا كلذ

 يف دنسملا شقنلا كلذ رشن مت دقو .ناشيفو أبس ّيبعش نم لئابق
 لاق ًاضيأ شقنلا كلذ ىلإ ًادانتساو (6.5.4.542) مقرب ةيشوقنلا تاعومجملا
 ىئثبس كلم اهطاطتخاب رمأ دقف «ةيئبس ةنيدم ءاعنص» :هيقفاب دمحم .د

 ءاعنص تماق» :لاقو .«ناشيفو أبس يتليبق نم ًاضعب اهئانب دنع اهيف نّطوو
 توا لإ ترك ني: رمآ كله هما كلم اهماقأ 'ءنآشتفو ابن اهمسساقتت ةئيدم
 . "'”(نادير يذو أبس كلم معنهي

 روثعلا مت نيدنسم نيشقن يف نادمغ رصقو ءاعنص ركذ ءاج كلذكو

 امهدحأ «برأم يف (سيقلب مرحم) مساب روهشملا ماوأ دبعم يف امهيلع

 هيخأو بضحي حرش لإ /توتاو /تتبن» ركذيو (يلاهك ١8 مقر) شقنلا

 /نتيب /يدع /أبس كلم بهني عرف ينبا نادير يذو أبس يكلم نيب لزاي

 “7/5١٠. وما ص - هيقفاي دمحم .د  ةديعسلا ةيبرعلا ىف 000

0 



 بضحي حرش لإ لوصوو َكْلُمَك ءافيتسا#» يأ 00007 /دنحلم

 حْرَش لإ نإ) شقنلا ركذيو (سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن) باتكب (ماج
 هنأل  هقملإ  هلإلا نادمحي نادير يذو أبس يكلم لزاي هيخأو بضحتي

 ”ة

 ايجولونورك» يف (معنهي راتو لإ برك نب رمأ كله) دهع نم لايجأ ةعبرأ

 , 8”7نادير يدو أابش كولم

 يذ ورمع) مسابو (كْلَه عّبُت) ظفلب (رمأ كْلَم) كلملا ركذ ءاج دقو
 وه (ورمع) مسالاو .ةريزجلا ةفصو ةعماجلا ةريسلاو ليلكإلا يف (نادمغ

 حْرَش وبأ دلوأ» :ليلكإلاب باسنألا يف ينادمهلا لاق . (رمأ) لصألا يف

 دعب نادمُع دييشت يف عرش نم لوأ - رهو د ن[ايس اذا رآو ارمعأب : بضحتت

 : ةعبابتلا كولملا نع هتديصق ىف يريمحلا ناوشن لاقو .“ ”(ميدقلا هئانب

 حالفبزف ملا ةفقددوا شئاف وذ وأ نادمغ وذ َنيأ م

 دعب (لزاي هيخأو بضحَي حْرَش لإ) بيترت ءاج دقو .

 رصق ىنب يذلا : ةابنصتو مح لإ نب نادمُغ وذ ورمع» :لاق مث

 مسا يف سابتلا عقو كفو "وكلما راتو هنباو «لوألا هئانب دعب نادمُغ

 كّلَم) شقنلا يف امك وهف (راتو) هنأ باوصلاف نادمُع يذ ورمع دلاو

 وذ ورمعا وهو «راتو نب ْرمأ» ىلإ رصتخُيو (راتو لإ برك نب ْرمأ
 يف ؛(كّلَه عَّبت» ظفلب هركذ ءاج دقو ؛ةفلاسلا صوصنلا يف «نادمُع
 ثيح ةريزجلا ةفص يف ينادمهلا اهدروأ يتلا يعادرلا ىسيع نبإ ةديصق

 - رام نع لاك

 ليسا اننا ء[يسينم [اضرأ* نسي نم نم كلت ةذلقف

 )١( مقر شقنلا - ينايرألا رهطم قيقحت  يلاهكلا شوقن ةعومجم - نميلا خيرأت يف ١8
 يلاهك .

 . ماج 0الا/ مقر شقنلا - ماج تربلأ - سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن (؟)
 .؟ /7١ص ب هيقفاب دمحم .د  ةديعسلا ةيبرعلا ىف (”)
 اس لنص ب نتادمبلا نسعتلا ب ليلكألاا (4
 .158١ص - ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا (0)
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 سيكرلا ةديجتلا وذ ايماشم . .سيلقلاو نآيمغ انهي ىضرأ 4
 ب و ءكلَه ُعَبُت

 ركذ دقو «نادمُع وذ ورمعا» وهو (رْمأ كله» وه كله عّبُتو
 يف ناميلس يبنلا ةرصاعم سيقلب ةكلملا نمز لبق هبيترت ناوشنو ينادمهلا
 بضحَي ِحْرَش لإ كلملا بيترت ينادمهلا ركذ كلذكو .م.ق رشاعلا نرقلا

 لإ نادمغ ىتَب يذلا نإ» :لاقو عم مد تلاع هرهاو جركل كلب ىف

 . 489 ص) «بضحي حْرَش

 ملاعملا ةيخيرأتلا رداصملا كلتو ةيرثألا شوقنلا نم نيبتتو
 ب ةيلاعلا

 تا اموكر اساعد اةءاها ةيدينو ةنورت فه اك علا ل نإ يوكن ادب

 تيت تارخلل كتظرعتو توقفنا مبوب: عزرف رقع ىناعلا ةرقلا ع
 ىلإ ةقب 107 ا ا ا

 نرقلا رخاوأ يف ثادحأ نم كلذ قفار نوكي دق امو (هقملإ) هللا ةدابع

 يناثلا رصعلا أدب ثيح .م.ق رشع يداحلا نرقلا علطمو رشع يناثلا
 يف اهيلع روثعملا دنسملا شوقن يف هكولم لمحي يذلاو ةعبابتلا أبس كولمل

 ةمصاع برأم يف (سيقلب شرع) ناراب دبعمو (سيقلب مرحم) ماوأ دبعم

 ايجولونورك) يف امك  مهلوأ ناك دقو (نادير يذو أبس كلم) بقل أبس

 برك مث «نيب يلع رمذ مث «لاعهمس نب معنهي راتو يلع رمذ  (كولملا
 يداحلا نرقلا يف حيحصلا مهنمز ناكو .رمأ كله هنباو معنهي راتو لإ

 .م.ق رشع

 ةنيدم ناكم - ءاعنص ةنيدم ءانبو طاطتخاب (رمأ كْلَم) كلملا ماقو -

 شقنلا كلذ ركذ امك ناشيفو أبس نم لئابق ءاعنص يف نكسأو - لازأ

 ةنيدم ءانبب ماق نم لوأ (رمأ َكْلَم) كلملا ناكف (: 14 542 مقر) دنسملا

 نادمُع رصق دييشت يف عرش نم لوأ» اهيآ قهو:ب:لاآزآ اهدنا دعب: ءامض

 ناك دقو .يريمحلا ناوشنو ينادمهلا كلذ ركذ امك «ميدقلا هئانئب دعب

 ًادحاو اقباط ناكو ةرهزلا مساب ًامخض ًادبعم قباسلا رصعلا يف نادمُع

 .8؟ ص ينادمهلا نسحلا - برعلا ةريزج ةفص )١(
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 ىلإ هليوحتو هديدجتب ماق (رمأ كْلَم) نأ ودبيو ءًاعارذ نوعبرأ هعافترا
 .(نادمُع وذ) هل ليق كلذلو ءهيف نكسو .هقوف قباوط ةدع ءانبو رصق
 هركذو (كّلَه عّبُت سيئرلا ةدجنلا وذ» هنأب يعادرلا ىسيع نبا هركذ دقو
 سيقلب ةكلملا لبق ناك هنأو «نادمغ وذ ورمع» مساب ناوشنو ينادمهلا

 نأل داليملا لبق رشع يداحلا نرقلا طساوأ يف ناك هنأ يأ «لايجأ ةدعب

 .داليملا لبق رشاعلا نرقلا يف تناك سيقلب
 وأ ءاعنص مساب ءاعنص ىّمس يذلا وه (رمأ كْلَم) كلملاو -

 نرجه» ظفلب هدهع شقن يف ةروكذم اهنألو اهانب يذلا هنأل (ناعنص)

 مهنأل (ناعنص) أرقُثو (نعنص) مث (ةنيدم) دنسملاب (نرجه) ىنعمو «نعنص
 (نعنص) نوبتكيف «ةملكلا طسو يف ءاج اذإ فلألا فرح نوبتكي ال اوناك

 (نالوخ) و (ناعنص) قطنلاو (ندمغ) و (ندير) و (ندمه) و (نلوخ)و

 ةباتك يف (نمحرلا) كلذ لثمو (نادمغ) و (نادير) و (نادمه) و

 يف (ناعنص) ظفلب ءاعنص مسا ءيجم نإ .(نامحرلا) قطنلاو فحصملا

 كولم نم مهريغ مث (نيب لزايو بّضحَي حْرَش لإ) مث (رمأ كْلَه) شقون
 اممو .ناعنص روصعلا كلت ىف اهمسا ناك ءاعنص نأ ىنعي ةعبابتلا أبس

 ْ 00 : كلذ زرعي

 ةفص شماه يف عوكألا يلع نب دمحم خرؤملا يضاقلا لاق -أ
 (ناعنص) غل ءاعنص يفو :- نادلبلا مجعم يف  توقاي لاق» :ةريزجلا
 يهو :عوكألا لاق .يردنكسإلا رصن نع اهاكح فورحلا رخآ نون ةدايزب

 يف نولوقيف اهيداوبو ةجح ةغلو اهفيلاخمو بإ :عالكلا ةغل لازت ال
 رثأ نم وه يومحلا توقاي هركذ امو كلذ نإ :لوقأو .2”'2ناعنص :ءاعنص
 .ةمألا ةركاذ يف (ناعنص) مدقألا مسالا ءاقب

 نأ يغبني ءاعنص ىلإ ةبسنلا امنيب «يناعنص ءاعنص ىلإ بسني» ب

 قّدأ (ناعنص) ىلإ ةبسنلاف (يناعنص) امأ ؛(يناعنص) ال (يواعنص) نوكت
 ىلإ ةبسنلا لثمو (ينالوخ - نالوخ) لثم كلذو .(ءاعنص) ىلإ اهنأ نم

 مدقألا مسالا ءاقب رثأ نم (يناعنص) نأ لوقلا نكميف .(ينادمه) نادمه

 .87ص - عوكألا قيقحت  ينادمهلا - برعلا ةريزج ةفص )١(
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 شوقنلا يف امك (ناعنص) اهمسا ناك ءاعنص نأو «ةمألا ةركاذ يف (ناعنص)

 ىلإ ةبسنلا ينادمهلا ررب دقو ؛ءاعنص ىلإ لوحت مث ةنس فلأ نم رثكأ
 اوأر مهنأل ينارهب ءارهب لثم يناعنص ءاعنص ىلإ بسنيو) :الئاق ءاعنص

 لصألا ةيئب ىلع الإ اهيلإ بسنت ال نالوخو ءواولا نم فخأ نونلا
 راض دعب ءاهيض ىلإ ةنمعلا نين نأ قكس نيوبفلا اذهيعت ""(فرانعم
 . ءاعنص اهمسا

 ةحيحص ةفرعم دنسملا شوقن تحاتأ دقف ىرخأ ةيحان نمو

 راتو لإ برك نب رمأ كْلَم» اهماقأو اهئانبب رمأ ةيئبس ةنيدم ءاعنص نأب
 ةيداهتجالا تالوقملا طقست يلاتلابو «نادير يذو أبس كلم معنهي

 تيمس امنإ :لاقي» :يليام لاق ثيح يزارلا اهركذ يتلا ةئطاخلا
 :قازرلا دبع لاقو ..رباع نب نطقي نب لازأ نب ءاعنصب ءاعنص
 لازأ ةيلهاجلا يف ءاعنص مسا ناك :لوقي ابهو عمس هنأ يبأ ينربخأ
 اهمزلف تعنصو تعنص :نولوقي مهمالك ناكو يشبحلا اهلخد ىتح
 :لاق ىيحي نب ايركز ينثدح دمحم وبأ لاقو .لئموي نم ءاعنص مسا

 اهبو ةكلم تناكو ةأرما ءاعنص تناك :لاق «مورلا يبأ نبا ينربخأ
 انف كين

 نطقي نب لازأ نبا ءاعنص سيلف ةحصلا نع ةديعب تالوقملا كلتف

 نيذلا مُه شابحألاو يشبحلا طايرإ ناك الو ةأرما ءاعنص تناك الو

 فلأب كلذ لبق ءاعنصو ناعنص اهمسا ءاعنص تناك دقف ءاعنص اهوّمس
 كْلَه كلملا ماقو تهتنا مث لازأ ةنيدم كلذ لبق تناكو «ةنس ةثامتسو

 ةملكب ةلص ءاعنص مسال نوكي دقو .(ناعنص) اهامسو ءاعنص ءانبب رمأ

 يذ نب ةمقلع لاق . نييريمحلا دنع عينملا نصحلا ةعنصملاو (ةعنصم)
 :يريمحلا ندج

 قرع رعت عت تعاني, * تكا نايفر نب ةيتاصعفب
 نايم [سوماتلا“ ركل ناكنز ئدن ةيجععتمو

 .18ص - يزارلا  ءاعنص ةئيدم خيرأت )00(

 .8ج ؟ة8ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا (؟)
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 نيقرشتسملا أطخ

 نادمُع رصقو ءاعنص ةنيدم نمز يف
 نأ نوضرتفي نيسرادلا نيقرشتسملا نأ ىلإ انه.قرطتلا نم دب الو

 كب «يداليملا لوألا نرقلا لبق ام ىلإ عجري ال ءاعنص خيرأت

 يف ينايرألا رهطم ذاتسألا لاق ثيحب ميدقلا نميلا ل ميمتوملا نب

 رصق هيف ينُب يذلا عقوملا نأ ودبي" :يليام ناذمغ رصق نع لاقم

 انإ 4 ةيخيرافلا رويضعلا 0 ةمكهأ اذ اهفوف ناك |ةيغ

 امدنع رصقلا هيف دّيش املف «يسايس وأ ينيد عقومك وأ نيصح عقومك

 ةلوخ :ةيضتست نا لوألا نرقلا دودح يف ةمصاع ء ءاعنص تذختا

 .د لاق كلذكو (”(يخيرأت رصع مدقأ ىلإ هئانب خيرأت ديعأو ريطاسألا

 أ نفت هذعب وأ يداليملا لوألا نرقلا فصتنم ىف» :هيقفاب دمحم

 للعم بنما كلم ابماكأ نانقيكز اين ايبباق ةريدن اهي كتساك

 رهطم هركذ امف .''”«نادير يذو أبس كلم معنهي رتو لإ برك نب رمأ
 ىميداكألا ىقارشتسالا لوقلاو يأرلا وه هيقفاب دمحم .دو ىنئايرألا

 «ةعبابتلا أبس كولم روصعو أبس خيرأت ديدحت يف أطخلا راطإ يف عئاشلا
 - :يلي ام ركذن كلذل انبيبتو

 ىلإ عجري ال هنأب اهراثآو أبس ةلود خيرأت نوددحي نيقرشتسملا نأ-١

 نيلكاج تلاقو داليملا لبق سماخلا نرقلا وأ عباسلا نرقلا لبق ام

 اهخيرأت عجري ال امبر ةيبرعلا ةريزجلا بونج ةراضح نإ» :نيريب
 ةيرثألا تابيقنتلا جئاتن نكلو 2.م.ق سماخلا نرقلا نم دعبأ ىلإ
 يداو ىف رواس سميج .د ةسائرب ةيكريمأ ةيرثأ ةثعب اهب تماق يتلا

 ا را ماعاد تارام ةفطتتم ةبوجللا
 ىلإ اهنمز دوعي» هنأ - رواس سميج .د ركذ امك  حضتا ةيئبس راثآ

 دوعي امبر ةيبشخ ةعطق اهئيب نمو داليملا لبق رشع ثلاثلا نرقلا

 نإ) :رواس سميج .د لاقو .؛رثكأ وأ نرقب كلذ لبق ىلإ اهنمز
 هدقتعا امم مدقأ أبس نأب نهربت ةيرثألا تافشتكملا هذه

 )١( ويلوي  عبارلا ددعلا  ةينمي تاسارد ةلجم  ينايرألا رهطم  نادمغ رصق ١198٠م.
 دمحم .د  ةديعسلا ةيبرعلا ىف (؟) بافقيه  ص5١/ 7.
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 نهربت ةيرثألا تافشتكملاف  نيقرشتسملا ءاملع يأ  .؟(ءاملعلا
 يفو «داليملا لبق ىئاثلا فلآلا ىف ةدوجوم تناك أبس ةلود نأب

 .نورق نم كلذ يلت امو .م.ق رشع ثلاثلا نرقلا

 نرقلاب برأم دس ءانب نمز نوددحي نيقرشتسملا نإف كلذكو 3

 ةأشنم) :تفشك ةئاملألا ةيرثألا ةئعبلا تابيقنت نكلو . .66 ف سماخلا

 : "”ةةاليملا لبق ؟ + ماع ىلإ اهسمز: ةرغب برام لس كاشتم: قف

 درقلا لطب يل جبرا دع رخو احلا[ جلا تايحو تتبثأ كلذكو

 0 .م.ق سماخلا نرقلاو عباسلا نرقلا ىلإ ] رشاعلا

 نمزو سيقلب شرعب روهشملا ناراب دبعم نمز نوقرشتسملا ددح دقو -
 نرقلاب برأم يف سيقلب مرحم مساب روهشملا ماوأ دبعم

 كلذ أطخ تتبثأ ةيناملألا ةيرثألا ةثعبلا تابيقنت نكلو . .م.ق سماخلا

 كرغلاو:رشع يذاعلا نرقلا لنمو يف ًادوجوم ناك دبعملا نأو ديدحتلا

 خرؤن انك» للا ضع هييعم كسؤب .د لاق ثيحب .م.ق رشاعلا

 فصنلا لبق ام ىلإ عجرت ال ةرتفب سيقلب شرعب روهشملا ناراب دبعمل

 ةرتف مامأ انعضت تافشتكملا هذه نكلو .م.ق لوألا فلألا نم يناثلا

 تتبثأ مث ""«داليملا لبق رشاعلا نرقلا علطم ىلإ دوعت ريثكب مدقأ

 شرع - نارب دبعم يف مدقألا ءازجألا نأ ةيناملألا ةثعبلا تنلعأو

 , 7 ”(وذلسلا لبق شع ىداحلا نرقلا ىلإ دوعت د نئنقلب

 ناراب دبعم دوجوو ميظعلا برأم دس دوجوو أبس ةلود دوجو نأ

 داليملا لبق سداسلا نرقلا ىلإ رشع يداحلا نرقلا يف سيقلب مرحمو
 سيقلب مرحم يف اهيلع روثعملا ةعبابتلا أبس كولم شوقن ىلع قبطني
 يتلا (نادير يذو أبس كلم) بقل رصع كولم سشوقن اهنمو ناراب دبعمو

 اهنإو .م.ق لوألا نرقلا لبق ام ىلإ عجرت ال اهنأ نوقرشتسملا ضرتفا

 .م1985 /7 /4 ددع ةيكريمألا زميات كرويوين ةفيحص )01(

 وينوي ددع  نطولا ةلجم - هللا دبع دمحم فسوي .د  ةديدج ةيرثأ تافشتكم (؟)

 .ما 44

 .م454 /87  يناملألا راثآلا دهعم ريرقت (*)

 .م19198 سرام  ءاعنص  ةينميلا ةراضحلاو راثآلل يلودلا رمتؤملا قاروأ (4)
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 .م.ق6١١ ماع هيف لوألا ماعلا قفاوي يذلا يريمحلا ميوقتلاب ةخرؤم

 ىلإ عجري ال (بْضحَي حْرَش لإ) كلملاو (رمأ كْلَم) كلملا نمز نإو
 يداحلا نرقلا امهنمز نأ حيحصلا امنيب «يداليملا لوألا نرقلا لبق ام

 (نادير يذو أبس كلم) بقل رصعف ء«داليملا لبق رشاعلا نرقلاو رشع

 ميوقتلاو .م.ق عساتلا نرقلا ىلإ رشع يداحلا نرقلا علطم نم ناك

 شقن اهنمو «يئبسلا ميوقتلا وه ةعبابتلا أبس كولم شوقن هب ةخرؤملا

 ماعب خرؤملا «نادير يذو أبس يكلم شعرهي رمش هنباو معنهي رسايلا

 أ .6. . قمه ماع وه كلذل قفاوملا حيحصلا نم لاف 2 ميوقتلل 5

 لوأ وه يئبسلا ميوفتلا كلذ يف لوألا ماعلاو «داليملا لبق عساتلا نرقلا

 .م.قا١؟؟١ ماع قفاويو شاير يذ ناراب شئارلا كلملا دهع ماوعأ

 شئارلا نمزل لئاوألا برعلا .نيخرؤملا ءاملع ديدحت عم كلذ .قفتيو
 ثلاثلا نرقلا يأ - نييبتلا فلس امك ىسوم ىبنلا رصع يف ناك هنأب

 يريمحلا ناوشنو ينادمهلا ركذ دقو -. م.ق رشع يناثلاو رشع

 ْكْلَم مث ناميلس رصع يف سيقلب تكَُما ةنأ د نباو يدوعسملاو

 نرقلا يف ناك معنهي رساي دهع نأ كلذ ىدؤمو . ا"”(معنهي رسأي اهدعب
 د ل غلاب ديدحت وهو .م.ق عساتلا

 يذلا .م.ق قا عسانلا ثرقلا ايأ (.م. قهعه -834) وه كلذل قفاوملا

 معني رساي ناك دقو .معني رسايل انمز برعلا نيخرؤملا ءاملع هددح
 أبس كلم) بقل رصع يف ةعبابتلا أبس كولم نم نيرشعلاو عبارلا كلملا
 معنهي راتو لإ برك نب رْمأ كلَم» كلملا بيترت ناكو (نادير يذو

 يف امك  رصعلا كلذ كولم يف عبارلا وه «نادير يذو أبس كلم

 يف (رْمأ كْلَم) كلملا دهعف ”” نادير يذو أبس كولم ايجولونورك

 31١8٠ ماع قفاوي يثبسلا ميوقتلل ١5٠ ١6١ نم ةرتفلا

 لإ) كلملا دهعو  داليملا لبق رشع يداحلا نرقلا يأ-.م.قا٠ال'

 5-58 - ماج تربلأ - سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن

 تااج ١ ا ينادمهلا نسحلا  ليلكإلاو 5 ج ه١ ص - نودلخ نبا خيرأت
 .856ص - ناوشن ةديصقو

 .؟ /١؟ص  هيقفاب دمحم .د  ةديعسلا ةيبرعلا يف
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 نورا كرا نم ةرتفلا يف «نادير يذو أبس كلم بضحَي حرش

 رشاعلا نرقلا يف  .م.ق٠89 4٠١ ماع قفاوي يئبسلا ميوقتلل

 ءاملع ديدحت عم كلذ قفتيو . م.ق عساتلا نرقلا لئاوأ ىلإ

 ةثعبلا ديدحت عمو كولملا كئلوأ نمزل لئاوألا برعلا نيخرؤملا

 روثعلا مت ثيح سيقلب مرحمو ناراب دبعم نمزل ةيناملألا ةيرثألا
 :كولملا كتلوأ نقوقن ىلع

 - :ةيلاتلا قئاقحلا ىلإ فلس ام لمجم نم ىيهتننو

 كله» وه يئبس كلم اهماقأو اهتانبب رمأ ةيئبس ةنيدم ءاعنص نأ أ

 ١4٠ ١١١ ماع يف «نادير يذو أبس كلم معنهي راتو لإ برك نب رمأ
 يداحلا نرقلا يف  .م.ق٠8١٠ ١١ ا!/٠ ماع قفاوملا يئبسلا ميوقتلل

 يذلا (نادمُع وذ ورمع) وه (رْمأ َكّلَم) كلملا كلذو «داليملا لبق رشع
 .دييشت يف عرش نم لوأ نادمُغ وذ ورمع» :ليلكإلا يف ينادمهلا لاق
 ىنب يذلا نادمُع وذ ورمع» يريمحلا ناوشن لاقو «ميدقلا هئانب دعب نادمُع

 هتديصق ىف نئعادرلا ىسيع نب دمحأ لاقو .«لوألا هئانب دعب نادمُغ رصق
 00 - :ينادمهلا اهدروأ يتلا

 سيسأت اذهل ءاعهشمت اقرأ . سيفي ون لمع كلك هالي
 ٌسيلِقلاو نادمّعاهب ضرأ سيئألامرحلاًٌدعّي ملام

 ٌسيقلبْتَتَبو هِكْلَهٌعَبُت شسيئرلاةدجنلاوذامهانب
 سيبلتهبامٍقدص لوقب  شٌسومدقلامدقألاءانبلا وهف

 كْلَم) دهع ذنم مصاوع ةيسيئر ندم ثالث ثلاث ءاعنص تناكو - ب

 ثيح ةمصاعلا برأم ةنيدم يهو -. م.ق رشع يداحلا نرقلاب  (رمأ

 ثيح ءاعنص ةنيدمو نادير رصقلا ثيح رافظ ةنيدمو ءنيِجحلَس رصقلا
 نيِحْلَس رصق ىف ةرات نوميقي ةعبابتلا أبس كولم ناكف .نادمُع رصقلا
 نان ديدي ناةيووضقلا ىف ةرانز ءاستم ىف داو ترام ةهيماعلاب
 ت1 يلي امك (سقلب ةكلملا)' ىلإ ( نا كلح) دنع كرلملا تينت ةاكذ

 ةنيدم يناب (نادير يذو أبس كلم معنهُي راتو لإ برك نب رْمأ كْلَم)- ١
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 نب سيقيرفأ كلملا لجن وهو (نادير يذو أبس كلم ضبقهُي نادمع) - ؟

 . شئارلا نب رانم يذ

 يذ نب سيقيرفأ نب رّمش) وهو (نادير يذو أبس كلم معنهُي رّمش) -“*
 . ليلكإلا يف (رانم

 (ضبقهي نادمع) ليج نم وهو (نادير يذو أبس كلم حرذ يلع رمذ) 5

 .كولملا ايجولونورك يف

 روثعلا مت دقو (حرذ يلع رمذ نب نادير يذو أبس كلم نيب لإ برك) ©

 اهيف ءاجو سيقلب مرحمو ناراب دبعم يف هدهع نم شوقن ةعبرأ ىلع

 لديو برأم يف ةعبابتلا أبس كولم رصق وهو ''"(نيِحْلِس رصق) ركذ

 نرقلا لئاوأب رصعلا كلذ يف نيحْلِس رصق دوجو ىلع كلذ
 . .م.ق رشاعلا

 شقنلا هدهع نمو :(حرذ يلع رمذ نب نادير يذو أبس كلم مقاهي) 5
 .ماج 574 مقر

 ىلع روثعلا مت دقو :(حرذ يلع رمذ نب أبس كلم نمأهي بركاشن) ' 
 ةدابع نأ ىلع شوقنلا لدتو ءسيقلب مرحم يف همساب ًاشقن 4
 ام ةرتفلا يف هدهع ناكو .'"”هدهع يف تأدب (سمش) ظفلب سمشلا

 .م.قاا!/٠ 48٠ قفاوملا يئبسلا ميوقتلل 74٠ - 70١٠ ماع نيب

 . ةنس نيعبرأ وحنب سيقلب لبق كلذو

 540) مقر شقنلا هدهع نمو .«نادير يذو أبس كلم سمش بر» 4

 :نسمشلا ةهلآلا بيبر (سمش بر) ىنعمو . سيقلب مرحم نم (ماج

 ريهز) مساو (سمش دبع) مساب لئاوألا برعلا نوخرؤملا هركذ دقو
 ءامرجم ناكو سمش دبع ريهز كِلَم» :نودلخ نبا لاق .(سمش دبع

 . "”«ليبحرش نب داهدهلا اوكّلَمو «هوعلخف
 ةكلملا دلاو وهو (رَحَس يذ نب ليبحرش نب داهدهلا حرش لإ» 4

 )١( ماج تربلأ - سيقلب مرحم نم ةيئيس شوقن - 547 147.
 يلاهك ؟ مقر شقنلا - نميلا خيرأت يف (؟) - ص١8

 اج ةها"ص  نودلخ نبا خيرأت قوفإ
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 وذ وهو ليبحرش نب داهدهلا َكَلَم مث» :نودلخ نبا لاق .سيقلب

 ينادمهلا لاقو ."'”سيقلب هتنبا هدعب تكلمو ءأرشع وأ ًاتس «حرشلا

 مث «ليبحرش نب حرش لإ وهو داهدهلا كلم مث» :ةغمادلا حرش يف
 :يريمحلا ناوشن لاقو .''”ناميلس رصع يف سيقلب هتنبا تكلم

 نب ليبحرش نب رَحّس يذ ليرب نب ليبحرش نب داهدهلا كلملا وه»
 وهو ءرغصألا أبس نب رغصألا ريمح نب ديز نب كلام نب ثراحلا

 ينادمهلا لاقو ””«ميركلا نآرقلا يف ىلاعت هللا اهركذ يتلا سيقلب وبأ

 :رَحَس يذ ليرب نب حرش دلوأ..١ :ليلكإلاب رَحَّس يذ لآ بسن يف
 :حرش نب دادهلا دلوأف . حرش نب داده لاقيو ء«حرش نب داهدهلا

 ةنماغمو لايقألا رابك نم رَحس يذ لآ ناكو .؟؟”(ًاسمشو سيقلب

 اهنم ءرَحَّس يذ لآ مساب شوقن ةدع ىلع روثعلا مت دقو «كولملا

 يذ نب لسرأ لرب» مساب (سيقلب مرحم نم 5 مقر شقنلا)
 كدافسب رك ةنيدسو ةيفاوذا نحاس انك وذا ينسوا "كف

 معانتلا يداو» : ةفصلا يف ينادمهلا لاق . ءاعئنص بونج يف ةرج يذ

 . "”(ناميغ يداوو كمر يداوو رشاع يداوو رَحّس :اهنم ةيدوأ هيفو
 ةيرق رَحَس . ١. شماهلا يف عوكألا يلع نب دمحم يضاقلا لاقو

 يداوو ..ةزوجلا ةيرق راوج ةرج يذ ناحنس فالخم ىف ةرماع

 ينب نم مث نالوخ نم : ناميغ يداوو .. ماحس ىينب يف رشاع

 ةيحانب ةرج يذ فالخم يف (رَحَس) نأ كلذ نف: نيثيو راو

 كلملا ناك اهنمو «مويلا ىتح (رحس) اهمسا لازي امو ًايلاح ناحنس

 دقو «سيقلب ةكلملا هلبباو رشا ىذ نب ليوم نو دادولا عرشالا

 71/1 515 ماع نيب ام كلذو (ًارشع وأ نينس تس) سيقلب دلاو مكح

 رشاعلا نرقلا طساوأ يف .م.ق447 - 405 قفاوملا يئبسلا ميوقتلل

 .أج ه5ص ب نودلخ نبا خيرأت

 .079 ص  ينادمهلا نسحلا  ةغمادلا حرش

 .ل؛ ص - يريمحلا ناوشن ةديصق

 .7 ج "7١ص - ىينادمهلا نسحلا  ليلكإلا

 .١؟4ص - يلاهك ٠١ مقر شقنلا  نميلا خيرأت يف

 ١1. 7ص 2 ىنادمهلا نسحلا - برعلا ةريزج ةفص
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 يف سيقلب هتنبا تكلم .مث) :نودلخ نباو ينادمهلا لاق .داليملا لبق

 . «ناميلس رصع

 لإ تنب سيقلب يهو «ناميلس يبنلا ترصاع يتلا أبس ةكلم سيقُلبا - ٠
 نودلخ نبا ركذ دقو .رَحَس يذ نب ليبحرش نب دادهلا حوش

 595 51/5 ماع نم كلذ نوكيف ةنس ١5 تمكح اهنأ يدوعسملاو
 رشاعلا نرقلا طساوأ يف .م.ق4؟4 - 445 ماع قفاويو يئبسلا ميوقتلل

 تددخ دقف: ناميلس يبنلا نمز عم كلذ قباطتيو «داليملا لبق

 ةرتفلاب وأ .م.ق 476 456 ماع نم ةرتفلاب ناميلس نمز تاساردلا

 كلذ قفاوتيو ''”يتاكسوم ديدحت بسح داليملا لبق 917 - 45١ نم
 ناوشن لاق .م.ق4؟5 455 ماع وهو أبس ةكلم سيقلب نمز عم

  :ةعبابتلا كولملا نع هتديصق يف يريمحلا

 حارصألا ىلع يلاعلا اهحرص وأ اهشرع ْمَّظعملا ُسيقْلب َنيأ م
 حاكنتسا الب ًائيد برأم نم (بكومب) يبنلا َناميلُس ثراز

 حالط هيلإ يلبإ يف تأت مل اهموق نم جَجدُم ٍفلأ فلأ يف
 تردد اع قلب ديشلاأ نل ةانوم نست كاس 1 داع كو

 ريمح لايقأ سيقلب تعمجا : ناوشن لاق .ناميلس ىلإ ريسملا ىلع مزعلا

 :اولاق ؟نورت امف ناميلس ىلإ ةجراخ ينإ :مهل تلاق مث اهكولم ءانبأو
 يقاب تكرتو سراف فلأ فلأ يف ناميلس ىلإ تجرخف «كيلإ رمألا
 تناك ءاعتم نأ ىلع لدي:ناذئخل ركذلا اذيف:. *"*؟ترامو.نادهكي اهدانَجأ

 رابك نم ناكو . سيقلب دهع يف برأم ةمصاعلا دعب ةيناثلا ةيسيئرلا ةنيدملا
 بحاص ْعَتَب نب عفيمس نب ْعَتَب لّْيَّقلا سيقلب عم اوراس نيذلا ةداقلا لايقألا

 نسحلا لاق .ءاعنص ةظفاحمب نادمه ةقطنم ميعزو زاح رصقو ةئيدم

 نميلا لويق نم ناميلس ىلع َدَفَو نم لجأ وهو ءلْيَقلا ْعَتَب وذ» : ينادمهلا

 هيلع ناميلس اهب هجّوز «سيقلب جوز (وه) عتب وذو .سيقلب ةكلملا عم
 ناك نإ :تلاق جيوزتلا اهيلع متح امل ناميلس نأ كلذ ببس ناكو «مالسلا

 ١9. ص - يعيبرلا لضاف - شرعلاو ناطيشلا (1)
 .١8؟١ ص - ناوشن ةديصق 22
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 لاق» :قاحسإ نبا لاقو .'' وبلا ىلإ اهفرصو اهب هجّوزف «ْعَتَب اذف دبال 5 * 5 000 1 هلأ عا دعم ف
 ؛هايإ كجوزأ ىتح كموق نم الجر يراتخا :تملسأ امل سيقلبل ناميلس

 ام يمّرحت نأ كل يغبني الو كاذ الإ مالسإلا يف نوكي ال هنإ معن :لاق
 هجّوزف «نادمه كلم ْعَمَب دب ال ناك نإ ينجوز :تلاق «كل هللا لحأ
 ىلع سيقلب تدفو امل» : مولعلا سمش يف يريمحلا ناوشن لاقو . ااهايإ

 ناك نإ :تلاقف ءجوز نم ةملسم ةأرما لكل دب ال :اهل لاق ناميلس

 اهجوزت ناميلس نإ :ليق دقو ..ْعَنَب وذ اهجوزتف «ْعَتَب وذف هنم دب ال
 تجوزت اهنأ ةأاروتلا يف الو نآرقلا يف سيلو .“"”(كلذ حصي ملو

 نسحلا لاق كلذ ىفو ْمَتَب لْيَّقلا تجوزت اهنأ حيحصلاف ؛«ناميلس

 - :ليلكإلا بحاص ينادمهلا

 انيحكنميهاوسائكامو اناشأ نسيب انمفستكتاو

 انيتأليزنتبائأولو ًاليدبعّتَب يذب بلطت ملو

 وذ ْعَتَب) لْيَقلا اهجوز ةيعمبو ميظعلا اهبكومب سيقلب تداع دقو
 نيِحْلَس رصق ناكو «برأم اهتمصاعو أبس ضرأ نميلا ىلإ (نادمه
 ءاهدعبو اهلبق ةعبابتلا أبس كولم رصق وهو سيقلب رصق وه برأمب
 يكلملا رصقلاب نكسي مل برأم يف ْعَتَب ليقلا اهجوز اهعم ماقأ املف
 مقر دنسملا شقنلا يف هركذ ءاج دقو «برأم ىف رصق ءانبب ماق امنإو

 _ 2 ْعَتَب رصق نأ دم ترامس ْعَتَب تيب) :ظفلب (ماج )61١<

 دلوأ» :ينادمهلا لاق .دالوأ ةثالث ْعَتَب لّيَقلا اهجوزل سيقلب تبجنأو

 مهمأ .ىرغصلا سمشو «نادمه اذ فونأو ءعنتمي عنسأ : عّتب وذ

 ليبهوم عتب يذ مسا نأ سائلا نم ريثك ىري دقو» :لاقو .**”«سيقلب
 ْعَتَب ليقلا نبا وه لإ بهوم نأ باوصلاو .“*”«هوبأ لإ بهوم امنإو

 )١( الإكليل  4”ص - ينادمهلا نسحلا ج1١.

 .١اج 85ص  يريمحلا ناوشن  مولعلا سمش (؟)

 50١. ماج تربلأ .. سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن ()

 ٠١. ج ة”ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا ()
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 نب أبس كلم زوحي لإ بهو» شوقنلا يف امك وهو سيقلب ةكلملاو

 ىهتنا دقو . . يتأيس امك بضحي حْرَش لإ ينب دعب هكيلمت مت دقو ؛َْتَب

 أبس كلم قدصهُي رساي» مكحلا ىلوت مث . .م.ق14؟1 ماع سيقلب دهع

 :نودلخ نبا 0 .س يقلب دعب مكح يذلا رساي وهو :«نادير يذو

 :ناوشن لاقو ''""ورمع نب رساي ىلإ سيقلب دعب راص نميلا كلُم نإ»

 يذ دبع لإ نب ورمع نب رفعي نب ورمع نب رساي كلملا وه»
 داهدهلا كلملا ىصوأ يذلا وهو «شئارلا نب رانملا يذ نب راعذألا

 ةثالث ىلع روثعلا مت دقو .'!"(اهدعبو سيقلب ةايح يف هيلإ كلملاب

 مقر) شقنلا اهنمو «سيقلب ةفيلخ قدصهي رساي مسا اهيف قلأتي شوقن
 نم (ينايرإ الل مقر) شقنلاو ءفاض عقوم نم (شتا. يآ. يس ١

 مكح دقو «سيقلب مرحم نم (يلاهك ١5 مقر) شقنلاو «رمقألا عقوم
 نمزلاو يئبسلا ميوقتلل ٠١”  ؟91 ماع نم قدصهي رساي كلملا

 قباطتيو «داليملا لبق 9٠١١ 97“ نم وه كلذل قفاوملا حيحصلا

 دعب مكح هنأب لئاوألا برعلا نيخرؤملا ءاملع هركذ ام عم كلذ

 داليملا لبق رشاعلا نرقلا يف كلذو «ناميلس يبنلا ةرصاعم سيقلب
 بهني ْعَرْف) كلملا هدعب أبس شرع ىلوت مث (. 6 لا

 ةرتفل «برأم ةمصاعلا يف قدصهي رساي دعب هكيلمت مت ؛(ابس: كلم

 ءانبب ماق يذلا وهو (بضحتي حْرَش لإ) هنبا ماحب كلش من 6 ةرشست

 . لقتنن هيلإ يذلا نادمُغ رصق ةيلعتو

 .45ص - ناوشن ةديصقو 7 /07/ص - نودلخ نبا خيرأت )000(



 يناثلا ثحبملا

 ميظعلا نادمغرصق دييشت
 حزش لإ دهع يف ءاعنص ةنيدمب

 نادير يذو أبس كلم بصح
 نادمغ رصق ءابنأو

 حْرش لإ نادمُع ىنب يذلا ناك» :ليلكإلا يف ينادمهلا نسحلا لاق

 ظفحُي مل ةيريمحلاب ًارعش هيف لاق هئائب نم حْرَش ْلِإ غرف املف . . بّضحَي
 :تيبلا اذه الإ هنم

 ."”(تاَمَهْبِمب َناَدْمُع كْئِّصَح حرش لِإلْيَقلاانأ ينإ

 نيدنسم نيشقن ىلع روثعلا مت دقف «دنسملا شوقن كلذ دكؤتو

 «شوقنلا يف نادمُع رصقل ركذ لوأ امهيف ءاج برأمب سيقلب مرحم يف
 يذو أبس يكلم نيب لزاي هيخأو بّضحَي حْرَش لإ دهع نم امهيلكو
 يئبسلا ميوقتلل ١١ 1١" ماع نيب ام ةرتفلا يف امكح دقو (نادير

 شقنلا وه نيشقنلا لوأو ءداليملا لبق 840 94٠١ ماع كلذ قفاويو

 روطسلل يفرحلا خسنلا ةروص يلي اميفو (يلاهك ١8 مقر) دنسملا

 خيرأت يف باتك نع دنسملا فورحب شقنلا كلذ نم ىلوألا ةسمخلا
00 5 

 ./8 ج١1 و اقصد ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا ()

 - يلاهكلا هللا دبع يلع يضاقلا ةعومجم نم ًاأشقن "4  نميلا خيرأت يف (؟)

 1٠١. 35 ص ل14 مقر شقنلا

 نذل
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 11111 ارادوا م| لرد(
 ظ أخ ءارار هاه (ماد] ل لم ا
 | 111 اماما ]1مم
 الا سلك ل 2 ل كل
 ا

 - :وه ةثيدحلا ةيبرعلا فورحلاب شقنلا قوطنمو
 /يعمس بعش لاوقأ /ميخس ينب رتثع دعس هوخأو مردي مديل
 /نبهذذ نملص /موأ لعب نوهث هقملا /وينقه /مرجه يذ ثلث

 /ومهيارم /توتأو /تتبنو /كلم /نيفوتس /موأ لعب نوهث هقملا ومهرمخ

 معرف ينب /نادير يذو أبس يكلم /نيب لزاي /وهخاو /بضحُي حْرَش لإ

 توتا ها( ندهعو / ةحلش / نكي ىدغ لاس كله :/كهنن

 - :وه كلذ ىوثتحمو ىنعمو

 ثلث يعمس ةليبق لايقأ ميْحُس ينب رتثع دعس هوخأو مردي مدي»
 ًابهذ ًاملص (نوكلا بر) ماوأ لعب ناوهث هقملإ هلإلا اينقأ ءرجه يذ
 ءافيتساب مهيلع ّنمو مهرمغ هنأل ماوأ لعب ناوهث هقملإ هلإلل ادمح

 نحلم نيب لزاي هيخأو بضحتي حْرَش لإ امهيرمآ دوعصو روهظو كلمت

 نيِجحْلَس نيرصقلا يتدس ىلإ أبس كلم بهني عراف ينبا نادير يذو أبس
 .- ىهتنا  .«نادمُغو

 مرحم نم ةيئبس شوقن) باتك يف هرشن مت يناثلا دنسملا شقنلاو
 يذو أبس يكلم نيب لزاي هيحأو بضحَي حْرَش لإ» نأ :ركذيو (سيقلب
 بضحَي حْرَش لإ كلملا ةدوع ةبسانمب ةيبهذ ًامالصأ هقملإ هلإلا اينقأ «نادير
 نيذلا لئابقلاو دنجلا دض كراعملا نم هبتاكرو هناسرفو هدونجو هلايقأو

 مهل ظفح هنألو نوع نم هدمأ ام ىلع هقملإ هلإلا ًادماح ء«مهيلع اوراث
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 ,. 3 ةعدو (ناعتص) ءاعتنضو: ترام ندملاو ناذمغو نيِحلَس نيرضفلا

 هيخأ عم همكح ةيادب ذنم (بضحتي حْرَش لإ) نأ شوقنلا نم نيبتيو
 نادمُع رصقلاو ءاعنص ةنيدمب ميقي (بضحَي حْرَش لإ) ناك (نيب لزاي)

 يف ءاج دقو «نيِحْلِس رصقلاو برأم ةنيدمب ميقي نيب لزاي هوخأ ناكو
 ةبسانمب هل ادمح هقملإ هلإلا دبعم ىلإ يبهذ ملص ميدقت لوألا نكفنلا
 يتدس ىلإ لزاي هيخأو بضحتي حْوَش لإ دوعصو روهظو كلمت ءافيتسا

 عم مكحلا يف (بضحَي حْرَش لإ) كرتش ثا دقو .نادمُعو نيِحْلِس نيرصقلا

 يذو أبس يكلم) بقلب شوقنلا امهتركذو تاونس رشع وحن (لزاي) هيخأ
 لإ) ةغيصب شوقنلا هتركذو مكحلاب «بضحَي حْرَش لإ» درفنا مث (نادير
 .«نادير يذو أبس كلم بضحي حْرَش

 نادمُع رصقل بضحَي حْوَش لإ ءانب

 راتو لإ برك نب رثأ كلَه» دهع ذنم ًادوجوم نادمُع رصق ناك دقل
 وذ ورمع) وهو ءاعنص ةنيدم دييشتب ماق يذلا «نادير يذو أبس كلم معنهي

 عرش نم لوأ «نأدذمغ وذ ورمع) : ليلكإلا يف ينادمهلا لاق ثيح (نادمغ

 وذ ورمع) 5 يريمحلا تاوشن لاقو 30 (ميدقلا هثانب دعب نادمع كديبشت يف

 ىسيع نبأ ةركذ دقوا ب“ ””(لوألا ةئاني لعب ناديغ بصق: نتي ىدذلا :نادمغ

 :ءاعنص نع لاق ثيح (كْلَه عّبت) مسأب يعادرلا

 نيد تاني اوطيفب ايهرأ' ويش نش يه لب ذالك

 نسيلتقلاو:ةادعتض انهتن:ضرأ سينألامرحلاذعّيملام

 ٌُسيقلبُتَنَبو ءِكْلَهْعْبُت شسيئرلاةدجنلاوذامهانب

 نرقلا طساوأ ىف  (رْمأ كْلَم) دهع ذنم ًادوجوم نادمغ رصق ناكف
 نرقلا طساوأ ىف سيقلب ةكلملا دهع ىلإ -. م.ق رشع يداحلا

 مث (بهني عرف) كيلمت مت نيح ًادوجوم نادمُع ناك يلاتلابو .م.ق رشاعلا

 نميلا خيرأتو 0ا/ مقر شقنلا ماج تربلأ  سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن )١(

 .17 8ص هيقفأب دمحم .ذ د ميدقلا

 .!ج 86ص ب ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا 20١
 .158١ص . ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا (9)
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 يلاوح . .م.ق رشاعلا نرقلا رخاوأ يف (نيب لزايو بضحي حْرَش لإ) هّينبا

 حْوَش لإ كلملا رقتساف . 0 قول ماع ندارعلا يئبسلا ميوغتلل 1 ماع

 ةعبس امإو ًادحاو ًاقباط امإ ناك يذلا نادمُع ريضفلاو ءاعئص ةنيدنمب هيبضختا

 ءانبب ماقو لوألا ءانبلا كلذ ديدجتب بضحَي حْرَش لإ كلملا ماقف «قباوط
 ل ا ا ا حل ا

 ناذهغ ىتب ىذلا نأت : ينادمهلا نسحلا مهنمو لئاوألا نيينميلا نيخرؤملا

 .«بضحُي حْرَش لإ

 نادمُغ رصق عافتراو قباوط ددع

 اهعيمج لاوقأ ةثالث نادمُغ رصق عافتراو قباوط ددع يف ءاج دقو
 ناكا هنأو «فوقس ةرشع ناكا هنأو «فوقس ةعبس ناك) هنأ : : يهو حيحص

 ىلإ (رْمأ َكْلَه) دهع ذئم فقسأ ةعبس ناك هنأ كلذ لصأف . (ًافقس نيرشع

 نادم ةيلعتو كلذ ديدجتب (بّضحَي َحْرَش لإ) ماق مث ٠ «سيقلب ةكلملا دهع

 يف ءاج دقف . .ًافقس نيرشع نادمُع ةيلعت كلذ دعب ىرج مث ءفقسأ ةرشع

 : يلي ام بهذلا جورم شماه

 ضيبأو رمحأ هوجو ةعبرأب حْرَش لإ هانب «نميلاب رصق نادمُغ»
 نوعبرأ نيفقس لك نيب فوقس ةعبسب ًارصق هلخاد ىنبو ءهرضخأو رفصأو
 .''”(ًاعارذ

 تا ليلكإلا يف ينادمهلا نسحلا لاقو

 نب ورمع ينثدحو ..بّضحَي حْرَش لإ نادمُع ىئب يذلا ناك. .»

 نأ :هدج نع هيبأ نع يمرضحلا نمحرلا دبع نب دمحم نب قاحسإ
 اهنم فقس لك فقسأ ةعبس ىلع هانب هنأو نادمُع كلم ناك حْرَش لإ
 نادمُع نأ ملعلا لهأ ضعب ينربخأو» : ينادمهلا لاق «. .ًاعارذ نيعبرأ
 نأل نكمي ال اذهو ءًاعارذ نوعبرأ نيفقس لك نيب فوقس ةعبس ىلع ناك

 فقس لك ًافقس نورشع هنأ تبثلاو ردك ليتم ل ني ارا عا

 "”«عرذأ ةرشع ىلع

 51 صل 174 ص عا يدوعسملا - بهذلا جورم 200

 لااج 8١ص 5 ينادمهلا نسحلا تن ليلكإلا 000
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 01701010191117 ل 0010 لخجلل انا ودا طنا ءاظتالوب:. ترا ةوساتاجا < قيود للا كك ل

 نب ةَبَْقُع نب ةمّلْسَم نب ماّمَه ينثدح :دمحم وبأ لاق» :يزارلا لاقو

 نادمُغ رجح ىلع عضو رجح لوأ :لوقي يرامذلا تعمس :لاق «ماّمه

 لإ ماع فلأب هدعب  [رصقلا :وأ]  ةبصقلا ىنبو «يريمحلا ليحارش هانب

 ا :لاق ماّمه ينئثدح :دمحم وبأ لاق . . بضحُي َحْرَش

 اا حا ىلإ كوكني ةردع ادمت ناك :لوقي ةبقغ نب َةمَّلْسَم تعمس

 يزارلا ل ”«ةجرد نوعبرأ نيفقس لك نيب 0

 20100 ىلع فقس لك ءافقس نورشع هنأ تبث يذلاو. .

 . ””«اعارذ نيرشع ىلع فقس لكاتب اهلي

 - :ةغمادلا حْرَّش يف ينادمهلا لاقو

 ناكو ءاعارذ رشع ةينامث نيفقس لك نيب ًافقس نيرشع نادمُع ناكا

 . "”«ماخر ةفرغ هالعأ ناكو ءهقفارمب نكسم ةئام هيف

 0 :لاوقألا كلت عمجيو

 كاحضلا كلملا هانب ًادبعم قبسألا رصعلا يف ناك نادمغ نأ أ

 نادمغ ناكو ماع فلأب بّضحَي حْرَش لإ دهع لبق لئاو نب كسكس

 د انناغ توغو ادعو اقناطح لئاو نب كسكس كاحضلا هانب يذلا

 كْلَه كلملا ماق مث اها ذ قوسين ):كقتلا ىلإ هعافترا ناك يذلا

 نيفقس لك نيب هقوف فوقس ءانئبو هديدجتب (ناديعغ وذ وويعف) زمأ

 نرقلا طساوأب سيقلب ةكلملا دهع ىلإ كلذك ناكف «ًاعارذ رشع ةينامث)

 لزاي هوخأو بّضحَي حْرَش لإ) مكحلا ىلوت نأ ىلإو .م.ق رشاعلا

 قفاوملا يئبسلا ميوقتلل ٠١١" ماع يلاوح رشاعلا نرقلا رخاوأ يف (نيب

 ديدجتب ماقو ءاعنص ةنيدمب (بضحتي حرش لإ) رقتساف .م.ق١٠91 ماع

 .(قباوطلا) فوقس ةعبسلا

 ءانبلا قوف نادم ةيلعتو ءانبب (بُضحُي حْرَش لإ) ماق مث - ب

 ناكو  «ةجرد نوعبرأ نيفقس لك نيب ىلعأ ىلإ فوقس ةرشع»  قباسلا

 لإ) ناك ثيح لزاي هيخأ عم هدهع نم نينس رشعلا لالخ ودبي اميف كلذ

 7١. - يزارلا  ءاعنص ةنيدم خيرأت )00(

 .- ينادمهلا نسحلا  ةغمادلا حرش (؟)
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 ىتح ًاقباط ماع لك يف ينبي ناك امبرف «ءاعنص ةنيدمب أميقم (بضحَي حْرَش
 مكحلاب (بضحي حْرَش لإ) درفنا مث . .نينسلا كلت يف «فوقس ةرشع ىنب

 نيفقس لك نيب ًافقس نيرشع غلب ىتح نادمُغ رصق ةيلعتب ماقف ةنس نيرشع
 ءانب كلذب ّمتأف «نادمُغ رصق ةمق.يف ةيماخر ةفرغ ىَنَب مث ءعرذأ ةرشع

 حيحصلا نمزلاو) يئبسلا ميوقتلل 5١" ماع يلاوح ميظعلا نادمُغ رصق
 ناكوا :ينادمهلا نسحلا لاق .(داليملا لبق 4٠١ ماع وه كلذل قفاوملا
 نابيع حفس غلب دق ةادغلاب هلظ رظن املف بضحي حْرَش لإ نادمُغ ىنب يذلا
 8/١9[. صل . «ءانبلا نع فك

 حْرَش لإ ءانب يمرضحلا قاحسإ نب ورمع نع ينادمهلا ركذ دقو

 هجو :هعيبارت يف هجوأ ةعبرأ هل تناك» هنأو نادمُغ رصقل بضحي

 ءرضخ ةراجحب هجوو ءدوس ةراجحب هجوو «ضيب ةراجحب ينبم
 لوألا قباطلا نأ نوكي دق كلذ لصأ نأ ىرنو ارمُح ةراجحب هجوو
 لوألا قباطلا قوف ىتلا فوقس ةتسلا نأو «ءادوس ةراجحب ًاينبم ناك
 تناكو - برأم يف سيقلب مرحم لثم  ءاضيب ةراجحب ةينبم تناك
 رصقلا ةيلعتب بضحي حْرَش لإ ماق مث  عباسلا قباطلا يف شرعلا ةعاق
 ةيولعلا قباوط ةرشعلا ىَنَب مث ءارضخ ةراجحب فوقس ةرشع غلب ىتح
 .ءاوهج ةراجحع

 ةفرغلاو شرعلا ةعاق

 نادمُع سأر يف ةيماخرلا
 ما سول أ اسلحه كو

 اهالع يتلا نيرشعلا قباوطلا س أر يف ةيماخرلا ةفرغلاو ابلاغ - نادمُغ

 نمار ةفرغ تناك)» : ينادمهلا لاق «قباسلا ءانبلا قوف (بضحي حْرَش لإ)

 هاياوز يف ناكو :ماخر نم رجح اهيلع ًاعارذ رشع انثإ كلملا سلجم ايلعلا
 يف حيرلا تبه اذإف ءاهرودص ةجراخ رفصأ ساحن نم دوسأ ةعبرأ عب ,رآلا

 ةفرغلل ناك :يمهرجلا ةيرش نبا لاقو 0
 لامفلاو نويدلاو ايلا ةلايق تارا ةعنرأ فاتملا سلع أد
 نم حيرلا تبه اذإف ساحن نم دسأ لاثمت اهنم لك دنعو «بونجلاو
 تحوانت نإف «بابلا كلذ ةلابق وه يذلا لاثمتلا كلذ 5 حايرألا



 4 أبس كولم روصع يف ميظعلا نادمُع رصقو ءاعنص ةنيدم /ثلاثلا لصفلا 59

 .كلملا سلجم شرعلا ةعاق يف كلذ ناكف .''"«اهعيمج ترأز حاورألا

 ام ينادمهلا ركذ دقف نادمُع رصق سأر يف ةيماخرلا ةفرغلا امأو

 لاقن ؟"*”تهو ىلإ :فيدحلا نم دلاح مز دمحتب هعفو: ام:كلذوا:ىلت
 ايلعلا هتفرغ غلبو نادمُغ بحاص نادمُعغ ىنب امل لاقل نب يحسم

 ٌرميف ةفرغلا يف هشارف ىلع يقلتسي ناكو ةدحاو ةماخرب اهفقس قبطأ
 ىلع ةاكو « ةباكرلا تسع نم ا ربلا نفدسارخلا فرعيف ىساطلا اهي
 حيرلا تبه اذإف «ةفوجم ساحن نم ٍدوسأ ليثامت ةعبرأ اهفورح
 اين بص هاكر .دسألا ريئزك ريثر اهل عمش اهفاوجا تلخدف
 نع ينادمهلا ركذ مث .(بيجع (لبج) نمأر نم: ئرعف ليقاتقلابب

 تانج كسب ذاك بضعي حد لإ: نإ: : نمويضحلا قاحتمإ: ني قمع

 يشدد عيل اهلا فرغ كلما ىف نكوم نادم يمرفذلا وهدم

 فقسو سونبألاو جاسلا نم لتفم يف ماخر ءانب ةوك لك «ىوكلا

 تناك :رخآ لاقو» :ينادمهلا لاق  «ةحيفص ةدحاو ةماخر ةفرغلا

 مهنأل ىرحأ كلذو .ةفلؤم عطق نامث نم ماخر ةضيب تحت ةفرغلا

 رانلا اهيف ىرث الو ءبيجع سأر نم ىرْثَف جرسلا اهيف نوبِقْنُي اوناك
 .[ليلكإلا 8/5١ ص] .«ةحوطسملا ةماخرلا عم

 :ناسرف تناك اهنإ + ساجر ةقرغلا نه نيلرق وجر نودي
 نع يزارلا هركذ ام كلذ ديؤيو ء«رشاعلا قباطلا قوف ةعاق امهادحإ
 قوف فقس ءىلعأ ىلإ فوقس ةرشع نادمُغ ناكا هنأ ةبقُع نب ةّمَّلُسَم
 ار هعيسج تقل اعرق ووش ندب دالمأ ين الك ء« فقس

 يأ) ىوكلا يهو جهل اهل ةعاق يه ةفرغلا كلتف - 5١[ ص) .(هيلع ةقبطم

 ضقيل قشمد ىلإ نايفس يبأ نب ةيواعم هاعدتساو مالسإلا كردأو «ءاعنصب نيخرؤملا

 .هه٠ ماع يلاوح كلذو . اهكولم رابخأو ميدقلا نميلا خيرأت هيلع

 م0 قفاوملا ه4 ةنس ءاعنصب يفوت ؛«نيعباتلا ءاملع نم :هبنم نب بهو (؟)

 ةكمل أيلاو يرسقلا هَّللا دبع نب دلاخ هوبأ ناك «ينامي ريمأ يرسقلا دلاخ نب دمحمو

 2 ةنس قارعلل ًايلاو مث ه1 3, ةنس كلملا دبع نب ديلولا ةفالخ ىف

 رفعج يبأ ةفالخ يف ةرونملا ةئيدملل ايلاو يرسقلا دلاخ نب دمحم هئبا ناكو ءه

 .«نميلا دّيسا هل لاقي ناكو ه544١ ١84٠ ةنس روصنملا
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 جاسلا نم لتفم يف ماخر ءانب ةوك لك (دومع لكش ىلع ةسوقملا تاحتفلا
 ليثامت ةعاقلا ناكرأ ىفو .ةحيفص ةدحاو ةماخر اهفقسو سونئبألاو

 عطق نامث نم ةفلؤم ماخر ةضيب اهفقس يتلا ةيماخرلا ةفرغلا امأو . .دوسأ

 ةعاقلاو رشاعلا قباطلا قوف هنأ ىنعمب «نيرشعلا قباطلا قوف تناكف

 رصق غلب ىتخ قباوط ةرشع ءانبب بضحي حْرَش لإ كلملا ماق ةيماخرلا
 ةيماخرلا ةفرغلا ءانبب ماق مث  قباسلا ءانبلا قوف اقباط نورشع نادمغغ
 ديؤيو «نيرشعلا قباوطلا قوف عطق نامث نم ةفلؤم ماخر ةضيب اهفقس يتلا

 .«ماخر ةفرغ هالعأ ناكو .ًافقس نيرشع نادمُع ناك» :يئادمهلا لوق كلذ

 ةأدحلا نم بارغلا فرعي رئاط اهب ّرم اذإ كلملا ناك ىتلا ةفرغلا يهو -
 الو بّيجع سأر نم ىرْثُف جرسلا اهيف نوُبِقْتُي اوناكو «ةماخرلا تحت نم

 لوق كلذ ديؤيو» :ينادمهلا لاق .ةحوطسملا ةماخرلا عم رانلا ةرمح ىرت
 *لوقي ثيح ةمقلع

 اةدرسلا فاعور سبت 5: نق وشلت ظطيلتلا مضاعف

 نادمُع فصو ةيقبو نادمُع يف
 قباطلا: قوف شرعلا ةعاق باوبأ دنع دوسألا ليثامت ةيرش نبا ركذ دقل

 يف دوسألا ليئامت دلاخ نب دمحمو ةبُّقُع نب َةمَّلُْسَم ركذو «عباسلا
 ليثامث هريغو ىنادمهلا ركذو ءرشاعلا قباطلا قوف ةيماخرلا ةعاقلا تاهجاو

 نيب ضراعت ال نأ ىرنو «نيرشعلا قباطلا قوف ةيماخرلا ةفرغلا دنع دوسألا
 ىف تناك  ركذلا ةفلاس  دوسألا ليثامت نأو «ءاملعلا كئلوأ هركذ ام

 نسحلا لاق .رصقلا نم لوألا قباطلا ناكرأ يف كلذكو «ةثالثلا عضاوملا
 ساحن نم دسأ هعيبارت دنع رصقلا ناكرأ نم نكر لك يفو» :ينادمهلا
 همف نيب ام ىضفم ءرصقلا نم ناجراخ هسأرو هردصو رادلا يف هالجر

 يف ددرتث تبه اذإ حيرلا تلاكف .ةربدم هيف تاكرح نع هربد ىلإ

 تبرض اذإ سارجأ اهيف روتس اهيف تناكو .رأزتف دّسألا كلت فاوجأ

 ناكم نم سارجألا كلت نم تاوصألا عمسُت روتسلا كلت حيرلا كلت
 رصقلا نم ةعبرألا ماسقألا ناكرأ يف ناك كلذكو 8/5١[ ص] .«ديعب
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 لاق: ةغبابتلا ايس كولع زونصع افق رشسنلا ناكو «روست ليتافت

 :نادمغ رصق نع هتديصق يف ينادمهلا

 ٌرأزي ساحن نم ثيل سأر وأ رئاط رْسَن سأر نكر لكبو
 :تورسلا وهو رفضألا ناعتملا ةم:نووسلازو ةريسألا ةتتاخو

 لاق .ةراطق كلملا سلجم ةعاق يف وأ رصقلا يف ناك كلذكو

 ب : ينادمهلا

 رطقت رانهتلا»ازخجأ تانيحت ةراطق هردص يف ًانمضتم

 ءاملا اهيلإ يتأي هايم ةروفان يهو هايم ةعرش رصقلا ناتسب يف تناكو

 راشأ دقو .(ةروفانلا) ةعرشلا ىلإ ءاملا اهيف يرجي ةيقاس ربع ءام نيع نم

 5 :لاق ثيح نادمُغ نع هتديصق يف كلذ ىلإ ينادمهلا

 ردهتتهتاونقههايمو  اهدوفوهيلعةفقاو ريطلاو

 ا دز رس مارب اهبرش ٌدّرصي ال نيع عوبني
 ءاهبإ ضعب | ىلإ اهناييعت حرطت قوعمس ةلخب هج رار لاقو

 هئانب نم بّضحَي حرش لإ غرف املف «ةفلادلا ىّمسُت رصقلا كلذ
 كت“: لاق

 (.تامهبمبناَدْمْعكْبَّسَح حْرَسَلِإْلْيَقفلاانأيْنِإ
 8/٠١[ ص]

 - :هلوق كلذ نم ْنَدَج يذ نب ةمقلع ذخأ دقو

 ِرْبَجَتدعبوةكلممدعب نم ىدرلا فرص نم نادمُع تروكتو
 رطقألا ريخ رطقلاب اهدامعو اهرخص مهبأ ناطحق نم ُلْيَقلا

 :ًاضيأ ةمقلع لاقو

 موهتلاهمهتتنادمْغىَئَب ناب ناثدحلا ىلع دلخي ملو

 مورضلا خبللاو ردسلابلصو جاسوةرشنمةرعرعب

 ْ - *ًانفيأ لاقو

 بييحسلا تصل فانني: ٠ . ل نحت نا نجوم كاذنت

 ٌبورجٌجبهلفسأولاع ماخرةمهبمهالعأ
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 فصو نم لئاوألا ءاملعلا هركذ ام ينادمهلا نسحلا عمج دقو

 - :ينادمهلا لاق ثيح نادمغ نع هتديصق يف نادمغ

 هلْهَأو فينُمل 3 انادمُع دعب ْنَِم

 اضف رخل وت نإ وتلا
 ةَماَمْعِب ُبصَعُم باحشلا َنِمَ

 ٍرِئاط ِرْسْن سأر نكر لكبَو

 ٌةراطق ٍهِردَص يف [نهمكتل

 اهُدوُفو ِهْيَلَع ٌةَّمكاع ُرْبَطلاَو

 مك بلقِ ٌَفّشلا وهو

 هنن ال ةكمس انئس نيرشع

 ْرّرَوُمو قْطْنُم ماخُرلا َنِمَو

 ٌرَمْرَملاَو هِجوُرص نْيَب عْزِجلاو

 ْرْأْزَي ساحُن ْنِمْثْيَْل ٌسأَر وأ

 ُرْطَقُت ٍراهنلا ٍءاّرجأ باَسِحِل

 ٌرَدَهَتَتاهَتاوَنَفاَهُهاَيَمو

 ٌرظْنَم كِلْذ ٍقوُف ْنِم هِسأربو

 رصق ةدمو ةدايز

 بضحَي حْرَّش لإ دعب نادمُع
 ماقأ. .. » هنأ يزارلا ركذ كلذكو ليلكإلا يف ينادمهلا ركذ دقل

 َكْلَم) كلملا دهع ذنم كلذ نأ دب الو .2”'2. .كولملا عم ديازت يف نادمُع
 هئانب دعب نادمُع رصق دييشت يف عرش نم لوأ وهو :نادمُغ وذ ورمع) (رْمأ
 نرقلا طساوأ يف كلذ ناكو «ناوشنو ينادمهلا كلذ ركذ امك  (ميدقلا

 سيقلب ةكلملا دهع ىلإ هدعب كولملا عباتت ثيح .م.ق رشع يداحلا

 حْوَش لإ) كلملا ىلإ مث .م.ق رشاعلا نرقلا يف ناميلس يبنلا ةرصاعم
 - (قبسألا ءانبلا قوف)  ًافقس نيرشع نادمُع ةيلعت ّمتأ يذلا (بضحتي
 رمتسا دقو .(.م.ق٠٠94 قفاوملا) يئبسلا ميوقتلل 7٠7١ ماع كلذ ناكو
 ىلإ داليملا لبق رشع يداحلا نرقلا يف (رْمأ كْلَم) دهع ذنم نادمُغ رصق
 كلذ نوكيف يداليملا سداسلا نرقلا رخاوأ يف نزي يذ نب فيس دهع

 7 ل ناهد ممو عقلا كاك

 ةسيفن ٌةبغر مهل نميلا كولم نم ةعبابتلا تناكو» :رواجملا نبا لاق

 .ملج 6ص ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا ()



 3 .ًابس كولم روصع يف ميظعلا نادمُح رصقو ءاعنص ةنيدم /ثلاثلا لصفلا 63

 ىلع ًارصق ىّلعُي ناك مهنم ىلوت كلم ٌلكو «نادمُع ةرامع يف ةيلاع ةّمِهو
 نيعستو ةثالث لاقُيو «ًافقس نيعبسو نينثا روصقلا كلت تعفترا ىتح رصق
 وهو جاجز نم ًارصق - ىنب  لماكلا دعسأ هب ىنب نم رخنآ ناكو .ًايفقس

 7” ةيداخلا

 حيتُي .«ًافقس "7 روصقلا كلت تعفترا ىتح» رواجملا نبا لوق نإ
 .قوف رصق اهضعب ناك «دحاو ءانف اهعمجي روصق ةدع ناك نادمُع نأ كاردإ

 غلب يذلا وه روصقلا كلت عومجمف ءرصق راوجب رصق اهضعب ناكو رصق
 «يداليملا سماخلا نرقلا يف ناسح نب لماكلا دعسأ دهع ىلإ ًافقس ١
 - :يىلاتلا بيترتلا جاتنتسا نكمي ثيحب

 دهع ىلإ (رمأ كْلَم) دهع ذدم فوقس ةعبس نادمُغ رصق ناك د

 اقباط نيرشع ءانبو اهديدجتب بْضحَي حْرَش لإ كلملا ماقف سيقلب ةكلملا
 نادمُع رصق وه كلذ ناكف .نييبتلا فلس امك ةيماخرلا ةفرغلا اهتمق يف
 .روصعلا رئاس يف كلذك رمتساو فقس 717 نع دزي مل امبرو

 ىلإ امنإو رصقلا قوف نكت مل كلذ دعب تمت يتلا ةدايزلا نإ -
 كد دقو ءانعتاو انف اهعيحي ىتانمو ىودصت: دهن اديغ نابض فيسب هنااوح
 روصقلا ناينب لّصَو يذلا وه رثوأ مارعش نإ" :ليلكإلا يف ينادمهلا
 :ينادمهلا لاق هنأ ىنايرألا رهطم لاقو ."''”(طئاحب ءاعنص ىلع طاحأو
 ارفق عاق ل كاتب هد يرستلا هلاك نو دسم تناور ان انك قولا

 مارعش) دهع نم دنسم شقن يف نادمُع ركذ ءاج دقو .'"”«نادمغل رتوأ
 مارعش كلملا نإ لوقلا نكميو - يتأيس امك  (نادير يذو بس كلم رتوأ

 ةيلات روصع يف كلذ رمتساو رصقلا راوج ىلإ نادمُع يف ءانبلاب ماق رتوأ
 ءدحاو ءانف لخاد نكاسمو ينابم ةدعو رصقلا مضي نادمُع راص ثيحب

 نأ نكميف «هقفارمب نكسم ةئام هيف ناك» نادمُغ رصق نأ ىنادمهلا ركذ دقو
 يف ةميظعلا روصقلا نم نادمُع لزي ملو ءرصقلا ءانف يف كلذ نوكي
 ..م.ق سماخلا نرقلاو سداسلا نرقلا ىتح ةعبابتلا أبس كولم روصع

 ١8١ ص - رواجملا نبا  رصبتسملا خيرأت 200(

 .8 ج 9١ص  ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا (9)
 .م٠198 ويلوي  عبارلا ددعلا  ةينمي تاسارد ةلجم  ينايرألا رهطم  نادمُع رصق ()
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 ةعبابت روصع يف ةيريمحلا ةلودلل ةمصاع ءاعنص تحبصأ مث

 نزي وذ ميرأ ناشلم عّبَت ماقو يداليملا عبارلا نرقلا لئاوأ ذنم ريمح
 كلذلو ءارقمو ةمصاع ءاعنص ذختاو نادمُع رصق ميخفتو ديدجتب
 يذ نب فيس اهب حدم يتلا ةديصقلا يف تلَّصلا يبأ نب ةّيمأ لاق
 بت 0

 الالحم كنم اراد نادمُغ سأر يف ًاقفترُم ُجاتلا كيلع ًائينه برشاف

 الان يذلا لانادحأ ىرت لهف نزي يذ لْيَّقلا كوبأ ٌةانبٌرصق

 الاثمت هنم نكر لك ىلع ىرت هلدازتسملا ماخرلاب ًاقطنم

 نزي وذ ميرأ ناشلم كلملا (نزي يذ لّيَقلا كوبأ ُهانب) :هلوقب ينعيو
 .هتلالس نم نزي يذ نب فيس نأل

 يف يريمحلا ناميغ يذ نب ناسح عّبُت كلملا رقم نادمُع رصق ناكو
 - :ْنَدَج يذ نب ةمقلع لاق هيفو «يداليملا سماخلا نرقلا طساوأ

 ادغرْنَم شيعبًاريرق  نادمغغ ةباؤذ يف ناسح ناك دق

 اذينا اردت ون ايات: نانا و ةفح دانت يسوق
 ادعباذإ1نودعبيالو نافص هيلاوح اوراس راس نإ

 نب دعسأ عّبت دهع يف ةمظعلاو عافترالا ةورذ نادمُع رصق غلبو -

 405 ا/ نم) يداليملا سبماخلا نرقلا يف مكح يذلا يريمحلا ناسح

 رواجملا نبا لوقب دوصقملاوهو يناثلا دعسأ وهو (م 5

 جاجز نم ًارصق - 0 لماكلا دهسا نادين ين نيعوق اورو 0(

 ١18١[ ص] .«ة هانا رهو

 رخاوأ يف هنمز نأل رعشلا لوقي ناسح نب دعسأ .عّبت كلملا ناكو
 - :عّبت دعسأ لاق» هنأ ينادمهلا ركذ دقو «يداليملا سماخلا نرقلا

 ""رهزتهلوحهلجآم ٌثفرشُمانلٌرصق نادمُتو
  :اهيف لاق دعسأل ًاتايبأ يريمحلا ناوشن ركذو

 الهانملاو انرود يدج ٌسأاهب 2ٍدفحم ريخ يف نادمُع يف ٌتيسمأف

 .هج 5١ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا )١(
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 جاجزلا نم ةفرغو (روجايلا) رجآلا نم قباوط ةدع ءانبب دعسأ ماقو
 - :لاق هنأ ناوشن ركذ دقو «نادمُع رصق ىلعأ يف

 لهاتسم ليطعتلل سلو اندعبْنِمنادمْغاي كّيمح»

 لئاقلااهدع فلأاف لأب هرزجآاولعانعفر نحن

 لقابلاةبضقلا لثمءرضخ ةولخ هقوف جاجز نمو

  :دعسأ لاقو

 نادمُغ تّلِطُمو ررفظ ينم تشحوأو ُتكله نئل ُتملع دقلو

 (”«ٌناجيتلا اهفيلح َندَّقْفَتو اهميظع كولملا نِم َندقفُيلف
 لاق امك نادمُع راصو «ةمتاخلا وه نادمُع يف دعسأ ءانب ناكو

 53 : يلهاجلا يرازفلا عبض نب عيبر

 ابكاوكلا يذاحُي ًادييشتو ًءهز هلثم رصق ال نادمُعْذِإ نادمُغو

 نم ناكو ءاعنصب نادمُع رصق يف نوميقي ريمح كولم لزي ملو
 (م 5750 )516  ماع نم مكح يذلا ساون وذ راسأ فسوي كلملا مهرخآ
 نصح عقوم شقن بحاص (نزيو عالكلا وذ عفيمس) كلملا هدعب مكح دقو

 يداليم 070 ماع قفاوملا يريمحلا ميوقتلا 114٠١ ماعب خرؤملا بارغلا

 م77“ ماع نامورلا نم موعدملا يموسكألا يشبحلا وزغلاب هدهع ىهتناو
 ءانثأ نادمُغع رصق نم ًاريبك ًابناج طايرإ مّدهو (يشبحلا طايرإ) ةدايقب
 نم نادمُعو نونئيب» :ماشه نبأ لاق .شابحألل ةفيئعلا ةمواقملاو برحلا
 نبا لاقو ."”«اهلثم سانلا يف نكي ملو طايرإ مّده يتلا نميلا روصق
 نونيب لثم اهب كلُملا نوصح مدهو ةشبحلاب نميلا طايرإ ء ءىطو» :نودلخ

 اهضعب روصق ةدع ناكو ًاميظع ًارصق ناك نادمُغ رصق نكلو . 50«نادمُغو

 دق نادمُع رصق نم ًامسق نإف كلذلو «ضعب راوجب اهضعبو ضعب قوف

 ايا ملا بيش كلملا يفقااملف ءاخماش يقب

 : يدزألا كيرذ نبا لاق . ءاعنصب نادمُع رصق يف رقتسا م 5

 .509"1و ١”١ص  ناوشن ةديصق ب ةعماجلا ةريسلا )١(

 .ا١دج ؟ا/ص ماشه نبأ - ةيوبنلا ةريسلا 02

 .الج <0١ص ب نودلخ نبا خيرأت ةرفإ
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 ىمترملا وأش دعبأ ىمر ىتح هقناس هك اساسا تانبنوو

 ىمدلا بارحم نادمُع نم لتحاو ًاعقان امس شوبحألا عّرَجَف

 "ايم لارلول ريقلا يا يفر نوب ينو تس هوتي يول تاج

 الاوهأ ءادعألل جّيه برحلا يف نزي يذ نباك الإ رأثلا ٌبلطي ال

 الالف ضرألا يف مهديرش ىسمأدقف 2بالكلا دوس ىلع ًادسأ تلسرأ

 الالحم كنم اراد نادمُع سأر يف  ًاقفترم جاتلا كيلع ًائينه برشاف

 ككيبيزيسمتابت ذكتكوسضمم نايم اذو

 كلم مث ةنس نيرشع نري ذنب فيس كلم 3 : ينادمهلا لاق

 يأ)  اوكلم ام عيمج نوكي «نيئس ثالث نزي يذ نب ليحارش هوخأ

 نأ ب ميد نققارلا وم ةنض نينامتو:ىدشإوت ةنس قنلا ى(ةسانعلا كولغلا

 دهع ىلإ داليملا لبق رشع سماخلا نرقلا يف شئارلا ثراحلا دهع ذنم
 نب برك يدعم هنباو ليحارش هيخأو (م 048 0 ا١/1) نزي يذ نب فيس

 ؛«يداليملا سداسلا نرقلا رخاوأ يف (م 09 -0450) نزي يذ نب فيس

 ذنم ةصاخ ةفصبو ءروصعلا كلت لك يف ًادوجوم نادمُع رصق ناكو

 نبا دهع ىلإ داليملا لبق رشع يداحلا نرقلا يف (رْمأ كْلَم) كلملادهع

 فلأ ءاهز كلذو «داليملا دعب سداسلا نرقلا رخاوأ يف نزي يذ

 . ةئس ةئامعبسو

 نادمُغ ةياهنو ..نادمُغ رصق جرُّسو لظ
 رظن املف بضحَي حْرَش لإ نادغ ىتي يذلا ناكو» : ىنادمهلا لاق

 :لاقو . ””«ءانبلا نع فك نابيع لبج حفس غلب دق ةادغلاب هلظ
 نما ررورم ىرتلا جرسلا بج دادمسا ىلع يشأ هيف نوبَقْتَي اوناكو..»

 08١. صد ينادمهلا نسحلا  ةغمادلا حرش 20

 مج 8١ص ب ينادمهلا نسحلا - ليلكإلا قفز
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 - :نادمُع رصق نع نَّدَج يذ نب ةمقلع لاقو . . بّيجع لبج

 ؟”قوزبلا نمانوفك يمتمنااذإ هيف َنْحُْلَي طيلسلا حيباصم

 :لاق ّيحيلصلا لآ نم لبجلا يضاق ينثدح» :رواجملا نبا لاق
 :لاق ينيسحلا ةزمح نب هّللا دبع دمحم يبأ ظفل نم عمس لجر ينثدح

 :رواجملا نبا لاق .رهظ يداو ىلإ لصي ناك نادمُع رصق ءْىَف رخاوأ ْنِإ
 نيميشلا سيرف اذإ رهظ يداو ىلإ رضقلا ةايف لمعي ناك هنأ كش لو

 لثم عجري نأ ىلإ ٌءيفلاو لظلا نوكي نيحلا كلذ لثم يف ْنأل بورغلل

 نئادملا نم رظنُي ناك هجْرُس ءايض نإ :لاقُيو .تارم عبرأ ثالث ءيشلا
 77+: ةنيفملا خلا ليقو

 - ةبق وأ  ةضيب اهفقس ةفرغ نادمُع سأر يف ناك هنأ كلذ لصأو
 نوبِقُتُي اوناك : ينادمهلا ركذ امك ثيح .عطق نامث نم ةفلؤم ماخرلا نم

 ةظفاحم يف لبج وهو  .«بّيجع لبج سأر نم ىرّتَف جرّسلاب اهيف
 :يلي ام يزارلا خيرأت يف ءاجو  ًايلاح ءاعنص ةظفاحم لامش نارمع

 ثدح رمأل مهلوح نم ةافاوم اودارأ اذإف ماخر ةضيب ءالعأ يف ناك»

 رهاوظ ىصقأ يف نم اهاريف مجنلاك تءاضأف اهيف عومشلا تدقوأ
 ريسملا ءاحتض ىلإ ءىوسملا نمانلا ناعما اودازأ اذإ اوناكفا " نادم
 جرُسلا نولعُشُي تابسانملا نم كلذ ريغ يف وأ رّيْمِح كولم مايأ يبرحلا
 لبج سأر نم رانلا ةرمُح ىرْثَف نادمُغ رصقب ةيماخرلا ةبقلا ىلعأ يف
 ةيلبجلا عالقلا يف رانلا نولعشيف نادمه دالب رهاوظ ىصقأو بّيجع
 لإ ليج نم ةيرانلا ةرايخألا لةتنعلا نب وادمع قم ىلا ةراشإلا نفت
 يحصر ةماعبلا يف ةريمجلا ةسدبلا كارلا ىعددملا ءاجرا يت بخ
 جرس ءايض نإ) :ليق كلذلو «ةليللا سفن يف زاجحلاو ةريحلا دالب

 ئلإ لضصيوتت قارعلاو ةريخلا ةالبيأ تنئادملا نم رظني ناك نادمغ
 جرُسلا ُبِقْنُت تناك ةيلبجلا عالقلا نأ وه كلذ لصأف .(برثي ةنيدملا

 مج 8١ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا 2230

 .١18ص - رواجملا نبا  رصبتسملا خيرأت (؟)
 .؟ ؛ص - يزارلا  ءاعنص ةنيدم خيرأت ةف)
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 يف اهنأ عيمجلا ملعيف نادمُع رصق جرس نم ىتلا ةراشإلا سفنب ةيرانلا

 لدت يتلا ةبسانملا نوفرعي وأ كلملا ءادن نوبيجيف نادمُع رصق نم لصألا

 يف يدوعسملا لاق .نادمُغ رصق ةمق يف ةئيضملاو ةلعتشملا ٍجرُّسلا اهيلع

 اذه ىلعأ يف اودعق اذإ اوناك نميلا كولم نإ :ليق دقو» :بهذلا جورم

 ةريسم نم كلذ نمادلا ىأر عومشلا تلعفشاو ليللاب ب :ناذمغ ت.نايئبلا

 ةلودلاو ةعبابتلا كولملا روصع يف كلذ لك ناك دقو .١2”«مايأ ةثالث

 . يداليملا سداسلا نرقلا رخاوأب نزي يذ نبا دهع ىلإ ةيريمحلا

 عم هضعب يقبو بارخلاو مدهتلل كلذ دعب نادمُغ رصق ضرعت مث
 همايأ يف همده متف نافع نب نامثع ةفالخو مالسإلا رجف ىلإ هلالطأ

 هبرخأ نادمُع رصق نإ» :لاقُي كلذلو يداليملا عباسلا نرقلا طساوأب

 طايرإ مايأ ذنم مدهلل ضرعت دق ناك هنأ باوصلاو «نافع نب نامثع همدهو

 اهركذ تايبأ يف يلهاجلا سيق ىشعأ لاق ثيح نزي يذ نبا دهع دعب مث

 - :ليلكإلا يف ينادمهلا

 راَيجلاعمجيامعمجأ اوثاكُتْيَحَنادْمُعُلْعَأو

 راَمَدلااهبْفَعاَحِئاَج يهاَودلا َنِممُهْفَحِبَصَف
 - :مرضخم يلهاج وهو ندج يذ نب ةمقلع لاقو

 جارتلاو روحا ةدباتتحي» .٠ نوطلا نينع ةازنست دفعنا

 حانجلاهلهأ نم ٍضاهْدإ هيبدنافنيجحْلَس نيعاي

 نزي يذ نبا دهع دعب قيرحلل ًاضيأ ضّرعت نادمُع رصق نأ ودبيو
 - :ندَج يذ نب ةمقلع لاق ثيح مالسإلا ليبقو

 قست نمار يف اكسمم ةوكن  ”ةشع كنه دلا نادمتغو

 قوربلا ضاميإك ىسمأ اذإ هيف َنْحَْلَي طيلسلا حيباصم

 قيرحلابهلهنولرّيغو ًادامرهتدجدعبحبصأف
 متو نادمُع لالطأو ةيقب وه امنإ نامثع ةفالخ يف عقو يذلا مدهلاف

 ءاعنصب ريبكلا عماجلا عيسوتو ءانب يف هتدمعأو هتراجح ضعب مادختسا

 .آج 12 1نعد يدوعسملا - بهذلا جورم 2000
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 ةبصق ةرامع ةماع نإ :لاقيو» :يزارلا لاق .ءاعنص رود ضعب ءانب ىفو

 :[15نم] ك1 ناد مخ نفق كوع اهنإت ناعم

 هديدشت ةداعإو ..نادمُع عقوم

 نكاسمو ئنابمو روصق ةدعو نادمُع رصق مضي نادمُع ناك دقل

 مقن لبج حفس لوأ نم دتمي نادمُع ناك كلذلو «سرحلاو دونجلاو دوفولل

 امأ «ءاعنصب ريبكلا عماجلا نم برقلا ىلإ - ًايلاح  «ريمح رهظ» عقومو
 لاق .ًايلاح حالسلا رصق ناكم يف ناكف تاذلاب نادمُغ رصق عقوم
 بورج تاذ ةعطق ميدقلا نادمُع ّدح نم ىقب دقو» :ليلكإلا يف ينادمهلا

 عماجلا باوبأ نم يناثلاو لوألا بابلا ةلابق يهو ًابيجع ًاكحالت ةكحالتم
 لزانم نم هلوح امم ريثكو لبجلاك ميظع لت نادمُع يقابو «ةيقرشلا
 موي لضفلا نبا ىلع نّصحت - نادمُع لت - ةلت يفو تيب هنمف «نييناعنصلا
 ه 791 ةنس كلذ ناكو - .''”(ءاعنص ٌكَلَّمو دجسملا ىفاوف ءاعنص لخد
 ناطيح ضعب نم يقبوا  :رخآ عضوم يف لاقو  .م 407 قفاوملا

 :هلوقب دوصقملاو .''”«ءاعنصب عماجلا باوبأل ةلباقملا بورجلا نادمُع
 يذلا رصقلا سيلو - ًابلاغ  نادمُع ءانف ناطيح وه (نادمُغ ناطيح ضعب)
 دقو ينادمهلا مايأ يف كلذو «لبجلاك ميظع لت نادمُع يقابو» :هنع لاق

 5 ةنس ينادمهلا يفوت

 نم ءاعنص ةئيدمب نادمُع تيب» :بهذلا جورم يف يدوعسملا لاقو
 «نافع نب نامثع هبرخو «ةرهزلا مسا ىلع ٌهانب كاحضلا ناكو ؛نميلا دالب
 دقو ءاميظع الت راصف مده دق بارخ  ه ةنس اذه انتقو يف وهف

 .ًارثب هيف َرَّمَحو ةياقس هيف ىَنَب حارجلا نب ىسيع نب يلع ريزولا ناك
 مل هّنأك بارت لبج راصو .هناينب مدهنا دق ًاميظع التو ًامدر ناَدْمُع ٌتيأرو

 اهب لزانلا نالحك ةعلق بحاص رفعي ىبأ نب دعسأ ناك دقو .نكب
 ينبي نأ دارأ نميلا يف مظعُملا وهو تقولا اذه يف نميلا فيلاخم بحاصو
 ؛ كلذ نم ءيشل ضرعتي ال نأ ينسحلا نيسحلا نب ىيحي هيلع راشأف «نادمُع
 اذه نم عقص يف رئؤُي أبس ضرأ نم مالغ يدي ىلع - (نوكيس) - هءانب نأ ذإ
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 .ه 1717 ةنس رفعي يبأ نب دعسأ كلملا تام دقو ."١”«ًاميظع ًاريثأت ملاعلا

 عضوم يف ىَنَب دقو «ميظع ّلت (نادمُغ) يقب» :رواجملا نبا لاقو
 نامث ةنس لكيهلا ميظع ًارصق لوسر نب ّىلع نب نسح نيدلا ردب رصقلا

 يف ةيناسغلا ةينميلا لوسر ينب ةلود رصع يف كلذو .؟'”«ةئامتسو ةرشع

 ةنس نميلا كلم يناسغلا لوسر نب يلع نب رمع روصنملا كلملا دهع

 ءانبب ماقف «ءاعنصب روصنملا كلملا بئان نيدلا ردب ناكو ه 41-5

 «نادمُغ رصق ناكم وه يذلا ميظعلا ّلتلا عضوم يف لكيهلا ميظع رصق

 رقم وه روصنملا كلملا دهع يف نيدلا ردب ريمألا هانب يذلا رصقلا ناكف
 نرقلاو عباسلا نرقلاب ةينميلا ةيناسغلا لوسر ينب ةلود رصع يف ءاعنص ريمأ
 روصنملا نب رفظملا نب ديؤملا كلملا هيف ماقأ دقو ءيرجهلا نماثلا

 ماع قفاوملا ه ال" ١ ماع ىفوتملا يناسغلا لوسر نب يلع نب رمع

 راص يذلا وه رصقلا كلذو ل رحم اولا نرقلاب م١

 لاز امو كلذ تلت يذلا دوهعلا يف ذ حالسلا رصق مسابو ةعلقلا مساي فرعُي

 . مويلا ىتح حالسلا رصقب فرعي هعقوم

 ةيناث رّمعي نادم رصق نأ يدوعسملا ركذ دقو» :رواجملا نبا لاق

 داعُي فوس نادمغ رصق نإ :لوقأ كلذلو "”(لوألا يف ناك امم نّسحأ
 ناديغ ءانب دايعي فوسو بلا حالسلا رصق وه رصقلا ناكمو :«هدييشت

 ناكددفلا  اميظع ارق ؛أت نطولا اذه خيرأت يف رثؤي لصألا يئبس ينمي ميعز
 كْلَم) كلملا وه يئبس كلم ميدقلا هئانب دعب نادمُع رصق ىَنَب نم لوأ

 كلملا مث داليملا لبق رشع يداحلا نرقلا يف (معنهي راتو لإ بردو رْمْأ

 ءانب ديعي فوسو داليملا لبق عساتلاو رشاعلا نينرقلا يف (بضحي حْرُش لإ)

 . يداليملا نيرشعلاو يداحلا نرقلا اذه يف امبر يئبس ينمي ميعز نادمُع

 نأ نميلا لهأ معزو :يركبلا لاق» :راصبألا كلاسم بحاص لاقو

 اريثأت ملاعلا اذه يف رئؤي ءأبس دالب نم جرخي مالغ دي ىلع ىنبُّيس نادمُع

 :نوكيس كلذكو " ”ءايضع

 .؟ج 51١٠ ص  يدوعسملا  بهذلا جورم 000(

 .١18ص - رواجملا نبا . رصبتسملا خيرأت (؟)

 .778ص  لضف نب نيدلا باهش - راصبألا كلاسم (9)
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 ثلاثلا ثحبلا

 دهع دعب ءاعنص ءابنأ

 (نادير يذو أبس كلم بضحي حوش لإ)
 لجن عتب نب زوحي لإ بهو كيلمتو

 ءاعنص يف  سيقلب ةكلملا

 بضحَي حْرَش لإ ةافو
 راتو هنبا كيلمتو

 يناب بضحَي حْرَش لإ كلملا يفوت ءاعنص ةنيدمب نادمغ رصق يف
 نمزللو) يئبسلا ميوقتلل ١" ماع يلاوح كلذو «ميظعلا نادمُع رصق
 . (داليملا لبق عساتلا نرقلا يف .م.ق٠49 ماع وه كلذل قفاوملا حيحصلا
 هترضح امل هنأ مدقألا مهرداصم نع هيرش نباو يريمحلا ناوشن ركذ دقو

 جرخي نأ كلملاب نوحمسي ال كولملا نإ ءّينب اي» :راتو هئبال لاق ةافولا
 «هنيبو هنيب ٌليِح اذإ ىتح «بيرقلا وأ دلولا ىلإ ال «مهتايح يف مهدحأ نم
 الأ هل سيل امب داج تاهيه ءءابح هذخ كاه :لاق ةاهللا سفنلا تغلبو

 نم سفنأ ةطيبعلا نإو الأ «ةايحلا ىلع تنك ام صرحأ هب كوبحأ ينإو
 فيك رظنأف عجرأ تم اذإ ينتيل اي الأ :لوقي مهنم لئاق ٌبرلو «'"”ةضراقلا
 يل سيلو ايندلا نم جرخأل هلوأ رمألا رخآ تلعج ينإو الأ .نوعنصي

 ءهدهع يلو ناكو ءراتو هئبا هدعب ماق حْرُش لإ يفوت املف .اهيف نجش

 يف ءاجو (ةضرافلا نم سفنأ ةظيبغلا) ىوريو (ةضراقلا نم سفنأ ةيطعلا) ىوريو )١(

 يهو ةضرافلاو «ةيتف ةنيمس يهو رحنت ةحيبذلا يأ ةطيبعلا باوصلا ناك امبر» شماهلا

 .«نسلا ىف ةنعاطلا ةرقبلا

 ب ؟
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 «ءلاصخ سمخ ىلع كرمع فقف تم انأ اذإو» :هيلإ هدهع ىف ناكو
 هلإلل ضرف ىهو ءاهّبغ دمحتو ءاهردص يدعتستو ءاهدرو 5-6

 يف لدع مكحو ؛هيمحت كلملا يف ظقيتو «هيضقت كسفنل ضرقو «هيدؤت
 . ''"«هيفكي ام رهدلا رّيِغ يف بّللا يذلو ءهيضمت ةيعرلا

 شوقن ةعبس ىلع برأمب (سيقلب مرحم) ماوأ دبعم يف روثعلا.مت دقو
 أبس كلم نمأهُي راتو» ةغيصب هبقلو همسا اهيف قلأتي «راتو دهع نم ةيدنسُم
 شوقنلا يهو .«نادير يذو أبس كلم بضحَي حْرَش لإ نب نادير يذو
 سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن» باتك ةعومجم يف 501/- 50١ ماقرأ

 لْيَق .ميخس نب رعجي مرلا» دئاقلا نأ اهنم ناشقن ركذي «- ماج تربلأ -

 اهلئابق نأل نددج نالوخ ضرأب ةلمح داق «مرجه يذ ثلث يعمس ةليبق

 حْرش لإ نب نادير يذو بس كلم نمأهُي راتو كلملا اهديس دض تأطخأ

 ةعاضق نالوخ ع نودع نالوعو ب .؟"«ناذير:ئذو أنس فلم تطَحَيي

 نيليقلا ةرزاؤم ًاضيأ ناشقن ركذيو .نميلا يلاعأب ريسع ىلإ ةدعص ةقطنمب
 نب نمأهُي راتو» كلملل «ترجج ينب دمحهي دئرم هنباو عرسأ سمش دعساا

 دعس نيليقلا ىّنبت دق بّضحَي حْرَش لإ كلملا ناكو "”(بّضحَي حْرَش لإ
 شقنلا يف هركذ ءاج اينيدو ايسايس اينبت دمحهي دئرم هنباو عرسأ سمش
 حرش لإ نب نمأهُي راتو نأ» ىلع شوقنلا لدتو .(ماج 054 مقر) دنسملا

 هنباو عرسأ سمش دعس ينبتلاب هيوخأ ةرزاؤم مغر ًافيعض اكلم ناك بّضحَب
 قباطتيو '*”«ًاليوط مدي مل نمأهُي راتو دهع نأ دب ال» هنأو «دمحهُي دئرم
 َتَبَت الو «راتو ةدم لطت مل» :لاق ثيح يريمحلا ناوشن هركذ ام عم كلذ

 امنإو ء«دعقأ نحن :اولاقو ءرمألا يف هتمومع هعزان ىتح «كلملا يف همدق

 كلذ يف ّمشف «ءابألا نود دالوألا ىلإ هب ىطاختن نلو ءانيبأ كلم وه

 أ تسنح هوجو كل عار املو (ترحلا ىلإ اوضادنتو «اوجتبكو

 هتمومع جارخإو راتو عّلَخ اوأرف «ةعيطقلا اورذاحو ةقرفلا اوفاخ - لايقألا

 )١( 5ص ب يريمحلا ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا 6.

 .١1؟ 5901 مقر ناشقنلا - ماج تربلأ - سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن (؟)

 !1١. و 1١1 ماج  سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن ()
 .44ص  هيقفاب دمحم .د  ميدقلا نميلا خيرأت (5)
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 هيو "نيو ف ْعَنَب دي يف كلملا لبح اوُلَتْقَو» :لاق مث .«كلملا نم

 ناك هكيلمت نأو (ْعَتَب نب لإ بهو) كلملا وه (ديز نب ْعَتَب) نأ شوقنلا نم
 «هعلخب راتو دهع ىهتنا دقف هدمحهي دئرم هنباو سمش دعس علخ دنع

 نمأهُي بركاشن) كلملا علخ مت كلذكو «نينس ثالث وحن همكح ناكو

 .دثرم هنباو سمش دعس كيلمتو (بحرهُي

 دثرم هنباو عرسأ سمش دهع
 ءاعنصمب امهعلخو دمحهُت

 نيِلْيَق نيميعز (ترُج ينب دمحهُي دئرم هنباو عرسأ سمش دعس) ناك

 ىف ًايلاح نالوخ نم نيتينميلاو سورلا دالبو ناحنس ىهو) ترج ةقطنمب

 اساس ههنا هق تيمحت ملح لإ كلملا ناكر (ءاهيع ردم ترتخ
 ةلود شرع ىلإ ادعص مث ء«بضحتي حْرَش لإ نب راتو ةرزاؤمب اماقو ءاينيدو

 ءاج دقو ءامهانبت هنأ ىلإ ًادانتسا (بضحَي حْرَش لإ) ىلإ ابستناو أبس
 - :ةيلاتلا ةغيصلاب شوقنلا يف امهركذ

 لإ ينبا نادير يذو أبس يكلم دمحهُي دئرم هنباو عرسأ سمش دعس»
 . '"”(نادير يذو أبس كلم بضحَي حْرَش

 ةعساو برح عالدنا ىلإ تدأ ةريبك ةضراعم امهمكح هجاو دقو
 ناشفن ركذر امق نا ةلذؤ دمحتيت دكرم ةدناو سمك: نعس»كلملا اهدنك
 /حبصه يذو /نالوخ يذو /رهاعم يذ نب لإ بهو» دض  نادنسم

 نورخآ قلخو «تومرضح كلم لإ عديو «نابتق كلم مظنو /ميحضمو

 نيلُْيَقلا نأ (ماج 519 مقر) شقنلا ركذيو 7 ناندر نيزاب [اودشتا

 تحت لعبهيو ناشيف امهيتليبق عم برحلا يف اكرتشا عوشأ ناحرذو مدئرم)

 .ه5"ص  ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا )١(

 مرحم نم ماج را مقرو «نيدلا فرش 5: مقرو «يلاهك ه5 مقر :شوقنلا 69

 ىلإ ًايلاح ءاضيبلا ةظفاحم نامدر ضرأو .ماج 574 مقر شقنلاو يلاهك © مقر شقنلا (9)

 .اهرواج امو ناحيب
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 يذو أبس يكلم دمحهُي دثرم هنباو عرسأ سمش دعس نيكلملا ءاول

 كلم شيجو (نلاوقأ) لايقألاو (نئبسا) أبسألا نيكلملا عم ناكو . .نادير

 بهوو تومرضح كلم عومج لك ىلع نيكلملل رصنلا ققحت دقو .أبس

 .نامدر ضرأب نالعو ةئيدم ءاحنأب مهعم نيذلا لكو رهاعم يذ نب لإ

 ةيبرح ةلمح شقنلا ركذي مث .«برأم ىلإ مالسب امهيشيجو ناكلملا داعو
 نم مالسب اداع نيكلملا نأو عنمت ةيحانو ةيريمحلا ناسوأ قطانم ىلإ ةيناث

 يذ مدثرم لّْيقلا ءاعنص ةنيدمب طبار نيتلمحلا ءانثأ هنأو «برحلا كلت

 عم ءاعنص ةنيدمب مت يذلا يزجلا يف كلذو - شقنلا يبحاص دحأ مفرج

 (ءاعنص ةبحر) ةبحرلاب ةطبارملا يأ  (يزجلا)  اورضح نيذلا لايقألا

 حْرَش :لايقألا مهو «دثرم هنباو عرسأ سمش دعس نيكلملا نم هيجوتب
 «يعمس لْيَق ميخس نب مرلاو ْعَتَب نب تثجرشو «يرمذ لْيَق حنارذ نب لإ
 مراي وهو «نادمه نب نميأ مرايو - ةدير عبُر ليكب لْيَق - ناراس نب دعريو
 .دشاح لْيَق نادمه نب ناشفر ةلسوأ نب نميأ

 ّمِضناو «ةيمهألا غلاب ءاعنصب مهتطبارمو لايقألا كئلوأ عامتجا ناكو

 (نلاوقأ) نينامثلا لايقألاو (نئبسالا) ةينامثلا كالمألا نم نورخآ مهيلإ

 دئرم هنباو سمش دعس يأ  نوعراصتملا كولملا ءاعنص ىلإ لصو امبرو

 مكاح لإ عديو نادير وذ ربهي يلع رمذ :مهل نوضراعملاو ةهج نم

 مراي لّيَقلا ىعس ثيح «نابتق مكاح مظنو «نمأهُي بركاشنو «تومرضح
 روثعلا مت دقف .مالسلا قيقحت ىلإ لايقألا نم ءاعنصب هعم نيذلاو نميأ

 ةلسوأ ينبا بحرهي جراب هيخأو نميأ مراي» مساب دنسم شقن ىلع
 هققح يذلا ملسلا ةبسانمب «(دشاح ثلث يعمس لايقأ «نادمه نب ناشفر

 مهلئابقو نابتقو تومرضحو نادير يذو ايساكلما نينا نيني مراي

 - كئلوأ - لك نيب ضرأ لكب تراثو تراد يتلا برحلا دعب مهشويجو

 ىلع كلم لكب ىقتلا نميأ مزاي نإ) : شقنلا لوقيو .'”«شويجلاو كولملا

 مهشويج ةداقو كولملا عيمج مض عامتجا دقع) مث (ىنثم ىنثم مث ةدح

 ملسلا ىلإ ىدأ يذلا قافتالاب مهعانقإ نميأ مراي عاطتساو «مهلئابق ءاسؤرو

 )١( مقر شقنلا ١6 شتإ .يآ .يس .
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 نميأ مراي دوهجل هلإلا نم لماكلا معدلاو نوعلا لضفب .,فوفصلا عمجو
 اضرو ةوظح» هيطعي نأ هلإلا نم نميأ مراي لأسيو .«مالسلا اذه قيقحت يف

 نود ةلمجلاب اذكه .200نابتقو تومرضحو نادير يذو أبس كلمأ هتداس
 نيضراعملا كولملاو (دمحهُي دئرم هنباو عرسأ سمش دعس) نيكلملا ركذ
 ىلإ ىدأ ملسلا قافتا نأ كاردإ حبيتي اذهو «كلم يأ ةيمست نودو امهل

 شقنب كلذ ززعتيو ءامهل نيضراعملاو دثرم هنباو سمش دعس ةيعرش قيلعت
 (أبس كلمأ) هيف ناركذي (دمحهُي دثرم هنباو عرسأ سمش دعس) مساب دنسم
 كولملا ةيكولم قيلعت دعبو .'''ةيكولملا بقلب امهيسفن ىتح صيصخت نود
 - :مهنإ هلوقب يريمحلا ناوشن هيلإ راشأ ام ىلع لايقألا قفتا

 حْوَش لإ نبا راتو علخ اوأرف «ةعيطقلا اورذاحو ةقرفلا اوفاخ

 كلُملا لبح اوُلَتَقو ءكلُملا نم  راّوّصلا وئنب  هتمومع جارخإو - بُضحَي

 ول
 كلملا وه ه هوعلخ يذلا بُضحَي ِحْرَش لإ نبا نأ كولملا بيترت لديو

 ينبتلاب بضحَي حْرَش لإ نبا وهو - 0

 حْرش لإ) ىلإ بستني ناكو ريالا كلملا نمأهُي بركأشن كلذكو -
 ناكو نيضراعملا كولملا ةّيقب كلذكو أعم (نيب لزاي هيخأو بِضحَي

 (نادير يذو أبس كلم قدصهُي رساي نب نادير وذ ربهي يلع رمذ) مهمهأ
 - نييبتلا فلس امك  سبقلب ةكلملا دعب ًاكلم-قدصهُي رساي هوبأ ناك يذلا
 نإ ةيسارر يخي دارمعا وب بأ يحتدم وح بصل عال كامو

 . بضحي حرش

 ْعَتَب نب زوحي لإ بهو كيلمت
 هدهع ملاعمو سيقلب ةكلملا لجن

 لايقألاو (ناشفر ةلسوأ نب نميأ مراي) هققح يذلا ملسلا ىدأ دقل

 دعس) بْضحَي حْرَش لإ ينب ةيكولم قيلعت ىلإ ءاعنصب هعم اوعمتجا نيذلا
 امهل نيضراعملا جارخإو امهعلخ ىلع لايقألا قافتا مث (دئرم هنباو سمش
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 نب ْعَتَب دي يف كْلُملا لبَح اوُنَتْفه - ناوشن ركذ امك - ثييحح رمألا نم
 مت يذلا نأ دنسملا شوقن نم نيبتيو .''0ْعَتَب دس ءّدسلا بحاص ديز

 اهيلع روثعملا شوقنلا يف امك وه بضحَي حْرَش لإ ينب دعب هكيلمت
 - :سيقلب مرحمب

 (ْعَتَب نب أبس كلم زوحي لإ بهوا»

 : ليلكإلا يف ينادمهلا لاقو .(ْعَتَب نبا) وه امنإو (َْتَب) سيل وهف
 نابر وهو ””زاح يلاصي امم بَّشَخلاب ْعَتَب دس بسنُي هيلإو : كِلَملا ْعَتَب»

 لزي ملو بّضحَي حْرَش لإ دعب ُكْلُملا ىضفأ هيلإو ء«بضحتي حْرَش لإ

 :هلوقو *”6نادمه ءاملع هركذي ام ىلع ضش شئارلا مايق ىلإ هبقع يف كلُملا
 كلملا سيلج» شماهلا ىف ذ ءاج امك ينعي «بضحَي حرش لإ نابرف وهو»

 تخأ ةليمج١ هتجوز تناك نقف بسلا كلملا بيرق» كلذكو «صاخلا

 وه امنإو (ْعَتَب) سيل كلذو .''”ليلكإلا يف ءاج امك «بُضحَي حْرَش لإ
 «"بضحتي حْرَش لإ ينب دعب كلُملا ىضفأ» هيلإو (َْتَب نب زوحي لإ بهو)
 - نادمه ءاملع نع ليلكإلا يف ينادمهلا هركذ ام يف سابتلإ عقو دقو:

 بهوم : ْعَتَب َدَلوُأ» : : يلي ام كلذ يف ءاج دقو « عتب ينب بينترتو بسن يف

 ناميلس ىلع َدَقَو نم لجأ وهو لْيَقلا ْعَتَب اذ ًافوني لإ بهوم دلوأف لإ

 جوز (وه) ْعَتب وذو . .سيقلب ةكلملا عم نميلا لويق نم مالسلا هيلع

 «عنتمي عنسأ :ْعَتَب وذ دلوأف . .مالسلا هيلع ناميلس اهب هجّوز سيقلب

 ىري دقو» :لاقو . «سيقلب مهمأ «ىرغصلا سمشو «نادمه اذ فونأو

 امنإو «ليبهوم سيقلب ةكلملا جوز - ْعَتَب يذ مسا نأ سانلا نم ريثك

 هب قطظنت يذلا باوصلا نأ يف سابتلالا لثمتيو .؟*«هوبأ لإ بهوم

 امنإو سيقلب ةكلملا جوز ْعَتَب يذ مسا سيل (لإ بهوم) نأ يف شرقنلا

 فرح

 .ه "ص  ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا )١(

 ماج 577 55١ ماقرأ شوقنلاو - نميلا خيرأت يف  يلاهك 4 و 8 و ؛ ماقرأ شوقنلا (1)

 ٍ . سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن باتكب
 .ًايلاح نارمع ةظفاحمب نابكوك مابش برق يهو نادمه دالب نم ةميدق ةئيدم زاح ()

 .رشاعلا ءزجلا 75 ص - ينادحهلا نسحلا  ليلكإلا (5)

 .١ج 47ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا (4)
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 دقو .سيقلب ةكلملاو ْعَتَب لّْيَقلا لجن وهف «ْعَتِب نب لإ بهو» وه لإ بهوم
 هركذ ءاج دقو «نادمه ميعز ْعَتَب لّْيَقلاب سيقلب ةكلملا جاوز أبن ركذ فلس

 وهو «ْعَتَب وذ» سيلو «نادمه كلَم ْعَنَبا :ظفلب سلاجملا سئارع باتك يف

 ةلود ةمصاع برأم يف سيقلب ةكلملا هتجوز عم ْعَتَب لْيَقلا ماقأو «باوصلا

 ءانبب ماق امنإو ءَنيِحْلَس رصق وه يذلا يكلملا رصقلا يف مقُّي ملو ءأبس
 : ظفلب سيقلب مرحم نم دنسم شقن يف هركذ ءاج دقو «برأم يف رصق
 ءانبأ ةثالث ْعَتَب لْيَقلا اهجوز نم سيقلب ةكلملا تبجنأو .0"'2ْعَتَب رصقا
 - بضحَي حْرَش لإ ينب دعب َكَّلَم يذلا - (ْعَتَب نب زوحي لإ بهو» مهنم

 دقو  «نادمه اذ فونأو «عنتمي عنسأ» تبجنأ اهنأ ينادمهلا ركذ دقو

 نيب (ماج 559) شقنلا يف روكذملا (ْعَنَّب نب تثجرش» امهدحأ نوكي

 لإ نب عرسأ سمش دعس مايأ (نميأ مراي) عم ءاعنصب اوطبار نيذلا لايقألا

 سمش تناك» :هنأ ءاج دقف (سيقلبو ْعَنَب تنب سمش) امأ .بضحي حْرَش
 كلملا ةجوز تناك اهنأ ينعي اذهو .«سيقلب دعب َكْلَم يذلا رساي دنع

 نم ةرتفلا يف مكح دقو .«نادير يذو أبس كلم قدصهي رساي» وهو رساي
 نم وه كلذل قفاوملا حيحصلا نمزلاو (يئبسلا ميوقتلل ١١"  ؟41!) ماع

 نيخرؤملا ءاملع هركذ ام عم كلذ قباطتيو (.م.ق١٠94 471" ماع)

 يف ناميلس يبنلا ةرصاعم سيقلب ةكلملا دعب مكح هنأب لئاوألا برعلا

 ةنس نيثالث (بضحَي حْرَش لإ) كلملا مكح مث «داليملا لبق رشاعلا نرقلا

 ناكو (.م.ق٠١44 941٠١ /يئبسلا ميوقتلل "0 1٠١ ماع نيب ام)

 كلملا ءاسلجو يراشتسم نم  سيقلب ةكلملا لجن - (ٌعَتب نب لإ بهو)

 بضحتي حْرَش لإ تام املو «ةليمج هتخأب ًاجوزتمو بْضحَي حْرَش لإ
 دثرم هئباو عرسأ سمش دعس مكحلا ىلوت امل مث «راتو هنبا مكحلا ىلوتو

 (ٌَعَتَب نب زوحي لإ بهو) ناك مكحلا ىلع عارصلاو برحلا ةنتف تعقوو
 طبارو عمتجا املف ءًاميكح ناكو ءزاح ةنيدم يف ًاميقمو ةنتفلا ًالزتعم
 نب تثجرشو «ناشفر ةلسوأ نب نميأ مراي) مهنمو ءاعنص ةنيدمب لايقألا

 قيلعت متو دنسملا هشنان يف روكذملا ملسلا قيقحتب نميأ مراي ماقو (ْعَتَب

 )١( ماج تربلأ - سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن - 101.
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 «نيعراصتملا ةيقبو (دئثرم هنباو سمش دعس) بضحي حْرَش لإ ينب ةيكولم
 ىلإ - سيقلب ةكلملا لجن - ْعَتَب نب زوحي لإ بهو لايقألاو نميأ مراي اعد
 ءرمألا نم نيعراصتملا جارخإو بُضحَي حْرَش لإ ينب علخ اوّرقأو «ءاعنص

 بهو كلملا هجوت مث . ْعَنَب نب زوحي لإ بهو دي يف كلّملا لبح اولتفو
 شرع ةدس منستو برأم ةمصاعلا ىلإ ءاعنص نم ُعَتَب نب زوحي لإ
 ماع يلاوح كلذو «برأمب نيِجْلَس رصق يف - (سيقلب ةكلملا هتدلاو) -

 نيعبرأ وحنب سيقلب دهع دعب يأ -(.م. ق/8/81) يئبسلا ميوقتلل ”

 هنيوذت مت برأمب سيقلب مرحم يف دنسم شقن ىلع روثعلا مت 3 دقو - ةئنس

 هةترامب نيحلُس رصقلا ىلإ زوحي لإ نَهَو 200110 ةبسانمب

 ةيبرعلا فورحلاب هنم لوألا مسقلا صنو ؛«يلاهك / مقر دنسملا شقنلا وهو

 - :يلي امك ةثيدحلا

 بعش لايقأ ءميسبك وئب «عرفي هنبأو نازأ تثحرش هوخأو ميرأ مبراا

 قدركم كاذب اديوح 0 لا

 .''”نيِحْلَس نتيب ىدع أبس كلم زحي لإ بهو ومهأرم تيتأ
 هنباو نازأ حْرَش هوخأو ميرأ ميرا لايقألا نأ كلذ ىوتحمو ىنعمو

 نوكلا بر ناوهث هقملإ هلإلا اونقأ «تمعنتو معنت ةقطنمو ةليبق لايقأ عرفي

 أبس كلم زوحي لإ بهو مهرمآ لوصو متأو ىعر هنأل هل ًادمح ءاملص

 : ليا ليلكالا يف ضادمهلا وكذب دقو ب ىيحا - نيتك رعقلا نإ
 لسا سئل ضف نييك وا

 دلما كنز ىلع( يصل مرحبا اوأ دبعم يف روثعلا مت : كلذكو

 ربكأ ةداق ؛موأ بهو هنباو ةلحم يذ بركاشن» 97 نيدئاقلا مساب

 هقملإ هلإلل ًادمح «ًابهذ ًاملص» دبعملا ىلإ «اينقه» امدق امهنأ «ركذيو

 ىدع ميفوب نسيأتو ءاضمو نيفوتس بركاشن وه دبع هقملإ رمخ تاذب»

 نتيبب أبس كلم زوحي لإ بهو ومهارم كّلَم نكب نفيرخ توهمب برأم

 ٠.١ .نفيرخ تمهب اوناك يلأ نتجنم ومهو نررضأ تمه رثإب ءنيِحْلَس

 .48ص - يلاهك مقر شقنلا  نميلا خيرأت يف )١(

 .مج لص ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا ()

 .0 ١ص - يلاهك 4 مقر شقنلا  نميلا خيرأت يف ()
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 هلوصوو هتدوع ءافيتساب بركأشن هدبع هقملإ هلإلا هب رمغ امل ًادمح» يأ -
 زوحي لإ بهو مهرمآ هيف منست يذلا فيرخلا اذه يف برأم ىلإ ةيفاعلاب
 تناك يتلا ةاجانملا مث بورحلا دعب ءَنيِحْلس رصقب شرعلا ةدس أبس كلم
 . «ماعلا اذه سفنب

 - :ًاضيأ أبس كلم زوحي لإ بهو كلملا دهع شوقن نمو
 «نادمه نب ناشفر ةلسوأ نب نميأ مراي) لْيَقلا مساب دنسم شقن -

 لإ بهو ومهارم اضرو ةوظح) هلإلا نم هيف لأسي (دشاح ثلث يعمس لْيَق

 رفظلاو ةمالسلاب هتدوع شقنلا يف نميأ مراي ركذيو ؛ْعَتَب نب أبس كلم زوحي
 قافتا لطب وه اذه نميأ مرايو .""تومرضح ميعز لإ عدي دض ةلمح نم
 نيعراصتملا ةيقبو بضحي حْرَش لإ ينب علخ ىلإ ىدأ يذلا مالسلا
 كلملا دنع ةيلاع ةلزنم اذ ع نميأ مراي ناكو «ْعَتَب نب زوحي لإ بهو كيلمتو

 لعف امك ًاينيدو ًايسايس نميأ مراي ىَنَبَت امبر يذلا ْعَنَب نب زوحي لإ بهو
 دقو (دمحهُي دئرم هنباو عرسأ سمش دعس) ىنبت نيح (بضحَي حْرَش لإ)
 ينبتلا كلذف اييرقت : نسلا سفن يف نميأ مرايو زوحي لإ بهو كلملا ناك

 ل ا ل ا تي ب ام ولا ةقالع ال

 لإ ينبا)» كلذ لبق اراص نيذللا (دمحهي دثرم هنباو عرسأ سمش دعس)

 .(بضحتي حْرَش
 وذو ميخسو نرطخم مع فوه» لايقألا مساب دنسم شقنو -

 دثرم هنباو عرسأ سمش دعس) اوبراح مهنأ شقنلا يف نوركذيو «نالوخ
 (نادير يذ يلع رمذ) اوعياش نيذلا ترج ينب نم امهعم نيذلاو دمحهُي
 كلذ نم. قيبعيو» "هني نب أبس كلم زوحي لإ بهو مهكيلم ةضراعم يف

 بهو كيلمتو امهعلخ البقتي مل دمحهُي دئرم هنباو عرسأ سمش دعس نأ

 يذلا (قدصهُي رساي نب ربهي يلع رمذ) ىلإ امضنا امنإو اضرلاب زوحي لإ
 ةدلاو نأ ودبيو «نادير يذ قطانمو رافظ ةنيدمب نادير رصقلا يف اكلم ناك

 تناك اهنأل (ْعَتَب لْيَّقلاو سيقلب ةكلملا تنب سمش) يه (ربهي يلع رمذ)

 نب زوحي لإ 9 كلملا بنجت دقف كلذلو .ءقدصهُي رساي كلملا ةجوز

 )١( ماج تربلأ - سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن - 051.
 ) )0.رسالج 1778 مقر شقنلا
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 هدهع شوقن يف ىفتكاو (قدصهُي رساي نب ربهي يلع رمذ) عم عارصلا (ٌعَتَب
 لدي امب (ناذير:يذ) تقل نبئاي نب ربهي ىلع رمذل اكرات (ابس كلم) نقلب

 . سيقلب ةكلملا لجن ْعَتَب نب زوحي لإ بهو ةمكح ىلع
 مرحم نم (يلاهك 8 مقر) دنسملا شقنلا ىلع ًاضيأ روثعلا متو -

 مهو «سود يئب /بيبرو /لإ حرشي /هينبو /موأ بر) مساب وهو سيقلب

 اضرو ةوظح» هلإلا نم نولأسي مهنأ شقنلا نم ةرقف يف ءاجو ءدزألا نم

 :نايلالا نوع نكرفل يح كلج كاان كلم دردجب نإ انو ودارت
 رضتحا امل» هنأ يريمحلا ناوشن ركذ هنأ ىلإ ةراشإلا ديفملا نمو -

 دنع ءامسألا يف سابتلا عقو دقو «نافهنو ناهلع هينبا ىصوأ ْعَتَب كلملا

 بهو كلملا هانبت دقو - نميأ مراي نبا وه ناهلعف ناوشن مهنع لقن نيذلا
 راتو لإ برك) امه هينباو  ْمَنَب كلملاب دوصقملا وهو ْعَتَي نب زوحي لإ
 نكميف (ابلاغ ينبتلاب) ناهلع هنباو نميأ مراي كلذكو (نماهي رامنأو معنهي
 مهاصوأ يذلا كلملاو ءًاعيمج مهيلإ ناوشن اهركذ يتلا ةيصولا نوكت نأ
 :لاق هنأ ناوشن ركذ دقف ةيصولا امأ "مب روختي لإ بهو»وه

 زعالو «ةقفو عم لذ الف (ذعب امكقافتاب مث ًالوأ هّللا ىوقتب امكيصوأ»“

 ريسملا نم ةجاحلا وذ غلب ام وطخلاب نيلُجّرلا لوادت الولو .ةقرف عم

 نأ اوملعا مث ...هّدْرو ُدراولا الم ام حتملا يف نيديلا رزاوت الولو ءهدارم

 ملو 0 هوُمْلَسُي ملو ءآدهز هوضفري مل موق نع انيلإ راص رمألا اذه
 تمت متين .هتبوأ ىلإ بئاغ ةنامأ وه امنإو ءآرهق هوبْلْسُي

 9 تنل تلج ديو همرخب خو هيلو ىنتاو ذأ ياا هنورعملا

 ءانكلمع كلذ نكيلف متكلم اهي ىلإ ملست مل
 | ينم ناح ام امكدحأ نم ناح اذإف ءامكظفاحت هيلعو

 أ ىلإ رباغلا هددريلو ءرباغلا ىلإ ةيصولا هذهب رمألا ٌدريلف
 | راوّصلا ينب نم موقي نأ ىلإ «كلذ لثمب هدعب ربغ نم

 : 0 كل امك عراست نع رمألا هيلإ نوملسُيف «هيلع نوعمتجي نم

 كلملل ل . ''”«ضارت نع هومتذخأ
 دب نب أبس كلم دإ به 5 8 هناا < : < ءاو

 ني 1 سبل الا نم يئبس لاغمت ءاعلص فحتمب دجويو

 .0!/ص  ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا )١(



 نب أبس كلم زوحي لإ بهوا» هنأ كيلو .«لإ بهو» مسا هيلع تركي

 اذه بحاص وهف 2«لإ بهو» همسا ناك يذلا كولملا نم ديحولا هنأل (ْعَتَب

 . ءاعنصب ينطولا فحتملاب ًايلاح دوجوملا 0

 يزئنوربلا بابلاو ..ْعَتَب نب لإ بهو ينيب دهع

 ءاعنصب ريبكلا عماجلاب دوجوملا

 .مهبيترت يف نوسرادلا فلتخا دقو . ْعَتَب نب أبس كلم زوحي لإ بهو

 بقللا لمح دق. .» :هنأ هيقفاب دمحم .د ركذي نمزلا نع رظنلا فرصبف

 ىعدي امهدحأ ؛«لإ بهو ءانبأ نم نانثا  أبس كلم بقل يأ -هسف

 دحأ لاق امك  كلذو ''”هعنهي رتو لإ برك رخآلاو «نمأهُي مرمنأ
 دروأ دقو «. .قبسأ امهيأ يف نيسرادلا نيب فالتخا ىلع»  نيمتهملا

 ةعبرأ يهو - سيقلب مرحم يف اهيلع روثعملا مهدهع شوقن (ماج تربلأ)
 8 : يلاتلا لسلستلاب - شوقن

 زوحي لإ بهو نب أبس كلم نمأهُي مرمنأ» 5 مقر شقنلا

 . ؛أبس كلم

 نب أبس كلم معنهي رتو لإ برك» 054 و 051 مقر ناشقنلا -

 .«أبس كلم زوحي لإ بهو
 يكلم معنهي رتو لإ برك هيخأو نميأ مراي» 0 مقر شقنلا

 1 ب

 : عتب نب زوحي لإ بهو نب أبس كلم نمأهُي رامتأ أ

 ميملاو (نمأهُي مرمنألا كسلا شقنلا ىف نمأهُي رامنأ مسأ ءاج

 .«رامنأ - رمنأ» وه قطنلاف ءنوكس ةمالع وأ مييمتلل «مرمنأ» يف

 رصق يف ناك رامنأ نأ (ماج 557 مقر) دنسملا شقنلا نم نيبتيو

 .١١٠ص  هيقفاب دمحم .د  ميدقلا نميلا خيرأت )١(

 .0590 057 - ماج تربلأ - سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن (؟)
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 ةينامثلا كالمألا ءاوذألا هيلإ راسف (ءاعنص ةنئيدم ىقرش بولج) ناميغ
 مهنأ ليلكإلا يف ءاج نيذلا  (نلاوقأ نينامثلا لايقألاو (نئبسالا)
 هل نودقعيو هدعب كلملا نوميقي ثدح كلملاب ثدح اذإ اوناك»
 ىلإ ناميغ نم مهعم راسف «مكحلا ىلوتي نأب هوعنقأف ند يلا
 ركذي ثيح (أبس كلم) حبصأو برأم ةمصاعلا يف نيحلس رصقلا
 نم «يعئبلا حبصهي نامخس) لْيَقلا نإ (ماج 7 مقر) دنسملا شقنلا
 لوصو ققح هنأل ًانابرق هقملإ هلإلا ىنقأ «نالمح ثلث يعمس لايقأ

 زوحي لإ بهو نب أبس كلم نمأهُي مرمنأ) مهديس (تيتأ نيفوتس)
 نلاوقألاو نئبسالا نأل ناميغ تيب نم نيِحْلَس رصقلا ىلإ (أبس كلم
 . "06كلذب (هوعنقت) هوعنقأ شيجلاو

 دعب هتلامق“# اهقنوننيوا نيل ف ا ريك كاك ( ايت ناكتأ) نأ ودعيت

 .«اليوط هدهع مدي مل» :ماج راشأ امك ثيح ةريسي ةرتف

 : ْعَنَب نب زوحي لإ بهو نب معنهي راتو لإ برك - ب
 مراي) عم كارتش هالاب (معنهي راتو لإ برك) أبس شرع منست مث
 ا ل ا ل ا ا
 نأ ىلع ةغيصلا هذه لدتو .'"”«أبس يكلم معنهي راتو لإ برك هيخأو

 هشوقت يف امك هنأل (نميأ مراي) ىنبت (ْعَتب نب زوحي لإ بهو)

 ثلث يعمس - ةليبق - د «ناشفر ةلسوأ نب نميأ مراي» ةقباسلا

 ليج سفن نم وهو «دشاح ةليبق سيئرو ينادمه يدشاح وهف «دشاح
 - ًايسايسو ًاينيد.بالإ ةيضو كلملا هادف ( عب نين زوخي لإ ايهو)
 (ْعَتَب نب زوحي لإ بهو نب معنهي راتو لإ برك) قيقش قيقشا حيضأ تين
 ليلدب ءايتع ربكلا نم غلب دق نميأ مراي ناكو .مكحلا يف هعم كرتشاو

 لإ بهو نب رامنأ ىلإ بضحَي حْرَش لإ) نم نيقباسلا كولملل هترصاعم
 ثيح مكحلاب (. .لإ برك) درفناو (نميأ مراي) تامف (ْعَتَب نب زوحي

 ب :ةغيصب دنسملا شوقن تءاج

 .؟1ج 4١١ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا )١(
 . سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن ماج 0575 مقر شقنلا (0)
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 .«أبس كلم زوحي لإ بهو نب أبس كلم معنهي راتو لإ برك»

 تا 7ةادهع نيو

 دوجوملا يزنوربلا بابلا

 ءاعنصب ريبكلا عماجلا يف
 يئبس باب ءاعنصب ريبكلا عماجلا يف بارحملا نيمي ىلع دجوي

 «دنئسملا فورحب ةباتك يزنوربلا بابلا طسو يفو ؛::ةوربلا نم عونصم

 ةيبرعلا فورحلاب اهصنو
 : يلي امك ةثيدحلا

 /دفي/تثع بهو)
 فوهو /دازأ ناوث دثر /هونبو

 /بحري موأ بهوو /عشهي

 /ندج ونب /نوث دعسو

 /تونف /ىعرصم /وعموش
 /ماقمب /ضفت /ومهتحرص

 راتو لإ برك /ومهارم
 بهو نب /آبس كلم /معنهي
 .؟أبس كلم /زحي لإ

 | كلذ ىوتحمو ىنعمو
 يزنوربلا بابلا يف شقنلا
 5 :نأ وه

 دفي تثع بهوا١

 د 1174704 |١ فوهو دازأ ناوث دئر هؤانبأو

 77-2 9 وم بحري موأ بهوو عشهي

 بهو نب أبس كلم معنهي راثو لإ برك) دهع نم وهو ءءاعنصب «ندج ىذ ولب «؛نوث دعس

 أبس ةكلم سيقلب ديفح (ابس كلم زوحي لآ ١ يداوع 7 3

 م ءانف يعكر بصم أوعنص

 لإ بهو نب أبس كلم معنهي راتو لإ برك مهرمآ ماقمب ء«ضفت مهرصق

 . «أبس كلم زوحي
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 هك
 2 يو صمم تيا ةاحلأ 1

 :ءامتتطي ريكا تاعإلا نق ةوعوملا يرتززبلا عسا تادا ىلإ عش ناكل هوس

 /نوث دعسو /بحري موأ بهوو /عشهي فوهو ,/دازأ ناوث دثر /هونبو /دفي تثع بهو نأ هصنو

 راتو لإ برك /مهرمآ ماقمب /ضفت حرص ةانف يعرصم (وعنص) وعموش /ندج ونب
 أيس ةكلم سيقلب ديفح وهو . «أبس كلم زوحي لإ بهو نب /أبس كلم معنهي

 نب أبس كلم معنهي راتو لإ برك كلملا دهع ىلإ دوعيو «ءاعنصب ضفت

 بابلا نإف يلاتلابو ءداليملا لبق عساتلا نرقلا طساوأ يف هدهع

 نيفلأ لبق ام ىلإ دوعي ءاعنصب ريبكلا عماجلاب دوجوملا يزنوربلا
 معنهي راتو لإ تدرك كلملا دهع ىلإ (« ةيسمش ةنس نيسمخو ةثامنامثو

 5 ا هدهع نمو

 امور فحتم شقن

 فحتمب ايلاح دجويو  ءاعنص يف هيلع روثعلا مت - دنسم شقن وهو
 ءزجلا امأ ءشقنلا نم نميألا فرطلا رسكنا دقو  ايلاطيإ ىف امور

 فورحلاب هصن يلي ام دنسملاب هيف بوتكمف دنسملا شقنلا نم ميلسلا

 - :ةثيدحلا ةيبرعلا
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 1 /دعيسو ل و /ديزو /مززع / وتتوعد 0

 ا يي ا يم / ضي مهتبت اورفشمحو /اوركز
 ا م ع /ىومس يذ /ومههلابو .[ 0.4 006 /أابس كلم

 مهرصق (ورقشه) اوئيزو (اورثو) ديبشتب اوماق شقنلا باحصأ نأ يأ

 نوعبو ءأبس كلم زوحي لإ بهو نب  ه.... مهرمآ ماقمب ضفي
 .«تاومسلا يذ مههلإ

 ئذ هللا ةفابعب قطني اهبلغ روثعملا دتسملا شوقن نم شقن:لوأ اذهو
 سيقلب هتقنتعا يذلا فينحلا ديحوتلا نيد وهو (ي و م س يذ) تاومس

 هبو انش ةلود ىف ةيسيئرلا نايدألا دحأ نيدلا كلذ راص دقو بس ةكلم

 رامنأو - سيقلب ةكلملا لجن - ْعَتَب نب أبس كلم زوحي لإ بهو نيدي ناك
 نب أبس كلم زوحي لإ بهو نب أبس كلم معنهي راتو لإ بركو نمأهُي

 :نييرلب ةكلملا نفس د:

 «عتب نب أبس كلم زوحي لإ بهو نبا . . .3 دهع نم دئسم شقن
 تاومس يذ هللا ةدابع ركذ شقنلا يف ءاجو . .أبس ةكلم سيقلب ديفح

 فينحلا ديحوتلا نيد وهو (يومس يذ /ماه ل ل )

 سيقلب هب تنمآ يذلا

 - :ًاضيأ هدهع نمو

 انابرق مهميدقت ركذيو (نالكذع ينب) لايقألا مساب :امهدحأ
 هلإلا مهدعسي نأ لجأ نمو ءمهلامآ ققح هنأل (هقملإ) هلإلا ىلإ

 برك مهرمأ اأضرو ةوظحبو ةديعسلا علاوطلاو ةيفاعلاو ةمعئلاب» هقملإ
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 00 لم عب لإ بهو نب أبس كلم معنهي راتو لإ

 لعبأ - ناميغ ينب نم - ناميغ يذ نب مرمن» لْيَقلا مساب : امهيناثو

 «ناميغ مهتليبق نم هوعياش نيذلا دونجلاو «ناميغ لايقأ يحل نقف

 فيلكتب ءرهشأ ةتس ةدمل برأم ةئيدمب (ويزج ةيزجب) ةطبارملاب اوماق ثيح
 .''"«أبس كلم زوحي لإ بهو نب أبس كلم معنهي راتو لإ برك مهرمآ

 رصقلاو برأم ةنيدم يف نكي مل كلملا نأل ةطبارملا كلت تثدح دقو

 . ءاعنص ةئيدم نوكت دق ىرخأ ةنيدم يف ةرتفلا كلت يف ناك امنإو نيِجْلَس

 نب زوحي لإ بهو نب معنهي راتو لإ يركز كلملا ةأفو تناح املو

 مراي نب نافهن ناهلع» ينبتلاب هيخأ نبال هذعب كلملاب ةيصولا دنسأ (ْعتب

 نبأ ىلإ عتب نب ناهلع ةيصواا اهنأب ةيصولا يريمحلا ناوشن 8 دقو «نميأ

 نافهنو ناهلع» نأب ناوشن مهنع لقن نم لوق عم اًيشمت كلذو . (هيخأ

 سابتلالا كلذ بيوصت حيتت شوقنلا نكلو (ٌعَتَ كلملا امهيبأ دعب امكح

 (نمأهُي رامنأ) امه ْعَتَب نب لإ بهو كلملا دعب امكح نيذللا نأ ةفرعمو

 نم) ةيصولا نوكتف ءًادرفنم مث (نميأ مراب) عم (مسنيب راتو لإ برك) و

 (نميأ مراي نب نافهن ناهلع) ينبتلاب هيخأ نبا ىلإ (معنهي راتو لإ برك
 : التاق ناوشن ركذ امك هيلإ ىصوأ ثيح

 يف هيلع ديزت كنأ لجأل ني يت نرد كسلا ةقايشخلا ل قرد

 رمع نم مايألا هتوط ام لصأ نأ تببحأ يننكلو «ةدجن يف هقبست وأ لضف
 «ةيصعملا نع فكلاب كيصوأ ىنإو .يرمغ نم يقب ام نود كيبأ

 «مسحاف ٌّرعلا ءاد تيوك اذإو ,معنأف فعن اذإف ةيعرلا ىلا ناسحإلاو

 وه نم كيلإ ءاسأ اذإو «مظكاف تبضغ اذإو («مسحاف دياكملا ْتَمَدَأ اذإو

 الف برحلا تنعأ اذإو ء«مركاف كيدي يف امم تلئس اذإو ءملحاف كنود

 «سوفن باهذب الإ يلجنت ال ءرش ةبايغ اهنإف تامدقم نع الإ اهشغت
 . "”(مهنود كرمأ نكي الف اهيلع تلمُح اذإف «تردق ام دشأ اهّقوتف

 دقو (ًابس كلم نميأ مراي نب , أبس كلم نافهن ناهلع) مكحلا ىلوت مث

 ثادحأ يأل ركذ اهيف سيلو .هلهع شوقن نم ديدعلا ىلع روثعلا مت
 .ءاعنص روس يناب رتوأ مارعش كلملا هنبا هدعب مكح مث «ءاعنص ةئيدمب

 .014 و 051 مقر ناشقنلا - ماج تربلأ - سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن 000

 .08ص - يريمحلا ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا (؟)



 عبارلا ثحبملا

 ءاعنص روس ءانب

 دهع يف نادمغ رصف ةيلعتو

 مارعش نِإ» : ليلكإلا يف ينادمهلا ا د ةيسحلا نميلا ناسل لاق

 . ''”(طئاحب ءاعنص ىلع طاحأو روصقلا ناينب لّصَو يذلا وه رتوأ

 ةكراشم ركذ ىلع ينادمهلا ٌصّرح# : : يلي ام ينايرألا رهطم ذاتسألا ركذو

 هاورام انركذ دقو : لاقف هيلإ ةفاضإلا وأ نادمغ رصق ناينب يف رتوأ مارعش

 . "”«نادمُعل رتوأ مارعشو بُضحَي حْرَّش 00

 مساب نافهن ناهلع نب رتوأ مارعش كلملا 0 ناوشن ركذو

 طعان لوح ام ءائبب نافهن نب نارهش رمأو. .. » :لاقو (نافهن نب نارهش)

 رول 00 ريبرتب 0 مفلت ىنتباو روصقلا نم

 كلم نميأ مراي نب أبس كلم نافهن ناهلع نب أبس كلم رتوأ مارعش»

0 

 ىلع ء ل راو يل ا

 يي ل ل

 نميأ مراي ينبا نادير يذو أبس يكلم رتوأ مارعش هنباو نافهن ناهلع»

 .6ج 9١ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا 000

 .م٠16 ويلوي - عبارلا ددعلا - ةينمي تاسارد ةلجم قفز

 ٠١. ص - يريمحلا ناوشن ةديصق ب ةعماجلا ةريسلا ()

 م/م
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 كلم معنهي راتو لإ برك) عم اكلم ناك يذلا وه نميأ مرايو '١”(أبس كلم

 لاق هيفو (نافهن ناهلع) مكح مث (َْتَب نب أبس كلم زوحي لإ بهو نب أبس
 - :ليلكإلا يف ءاج امك يريمحلا دعسأ

 رسكذإ لك نامت ناكهكاسر». كولا ريش وطضالا ادق

 نم ناكو ءرتوأ مارعش كلملا  نافهن ناهلع دعب  مكحلا ىلوت مث

 أبس كلم) بقلب مث (أبس كلم) بقلب شوقنلا هتركذ دقف «كولملا ءامظع

 تلوتو همكح تحت تومرضح ءاوضنا شوقنلا تثركذو «(نادير يذو

 مارعش دهع نم (يلاهك )١ مقر دنسملا شقنلا يف ءاج امك (نافهن ناينع

 ركذي ثيح ةيبرعلا ةريزجلا طساوأ ىلإ الامش همكح دتما كلذكو ءرتوأ

 تاذ ةيرق ىلإ ةلمح يف نادير يذو أبس كلم رتوأ مارعش هرمآ عياش)

 . '""(ةيرق ةنيدم بابرأو ناطحقو ةدنك كلم روث يذ ةعيبر ىلع /ملهك

 (روث يذ ةعيبر) اهريمأ عم توضناف «دجنو ةماميلا قطانم مكح زكرم

 نم ةرتفلا يف رتوأ مارعش كلملا دهع ناكو .رتوأ مارعش كلملا ءاول تحت

 - 4175 نم وه كلذل قفاوملا حيحصلا نمزلاو يئبسلا ميوقتلل "00 .4

 هنأب نافهن ناهلعو رتوأ مارعش نمزل يريمحلا ناوشنو ينادمهلا بيترتو

 دهع نإف يلاتلابو أبس ةكلم سيقلب لجن ْعَتَب نب لإ بهو كلملا لجن
 .داليملا لبق عساتلا نرقلا طساوأ وه رتوأ مارعشو نافهن ناهلع

 شوقن يف نادمغ رصق ركذ

 ءاعنص ريوستب همايقو رتوأ مارعش ءاينأو

 ءرتوأ مارعش دهع نم دنسم شقن يف نادمُغ رصق ركذ ءاج دقو

 ركذ ءاجاو .هذهع ىف ءاعنص ةنيدمو نادمغ رصق ةيمهأ ىلع كلذ لديو

 .هيلإ فاضأ رتوأ مارعش نأب ليلكإلا يف نادمُع رصق

 )١( مقر شقنلا  نميلا خيرأت يف ٠١ يلاهك - ص5١.
 مقر شقنلا - ماج تربلأ - سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن (؟) 8*17.
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 شقنلل يفرحلا قوطنملاو
 وه ةثيدحلا ةيبرعلا فورحلاب

 /أابس /كلم /نفهن /نهلع /نب /أبس /كلم /رتوأ /مارعش»
 /لعب /هقملإ /معب /ولفتك /نجح /نملص /موأ لعب /هقملإ /ىنقه

 /نمرحمب /مبرح /ميشل /ومهلأسمب /هقملإ /وههقو /تذل /موأ

  /نتمعت /نيب /برحل /نيرثغ /نب /مويحل /مألم /وبكوو /موأذ

 /للخ /ربك نب /مويح /نب /لإددو /فرخذ /تلأ لأذ /خروب
 . /سمخ

 /مطلس /عرفت /لأذ /نلع /نخرو /توهب /برح /لأو

 /عرفذ /مينمث /مويب ريب فول / دوك / نير فلات دنت /وؤرسبو

 /موي /ىمهل /ىدع /وهب /برحو /نفرخ /نذبذ /ىهب اذ /خرو

 /نسيأ /توه /غدصب /هقملإ /ومهيارم /نهم /لأو /يحقفن /معبرأ

 /برح /..لأذ. . /مألم /وبكو /وهلأسمب /هقملإ /ويرشتو /بلات دعس

 /نجح /مويح /برح /لأو /نلعو /تألالأذ /نخرو /توهب /نبرح
 /.../وهمعب /نعضتو /نعديتسل /موأ /ىدع... /مالم /بكوه

 - .٠ /برحل /نبرح /ابس

 /ابس /كلم /رتوأ /مارعش /وهدبع /هقملإ /هقوك /ءارو
 /رطسذ /لك /ويفوه /لأذ /ىلبقل /مركت. . /نملص /نذ /ونينقهل

 /وه دبع /وهلأسمل /ىرصك /ءارف /موأ /لعب /هقملإو /نينقه /تذب
 /أبس /وهمداو /ندمُعو /نيِحْلَس /نتيبو /أبس كلم /رتوأ /مارعش

 ىوتحمو ىنعمو
 ةثيدحلا ةيبرعلاب شقنلا

 هقملإ هلإلا ىنقأ ءأبس كلم نافهن ناهلع نب أبس كلم رتوأ مارعش نإ

 نأ .هقملإ هلإلاب - فلح وأ  لفكت دق ناك هنأل ًانجح ًاملص ماوأ بر

 )١( مقر شقنلا  نميلا خيرأت يف ١١ كهالي  ص 56 55.
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 نب لإ ددو) فيرخب (لأ يذ) رهش يف نابرثغ نب مويح براحي
 يذلا خيرأتلا كلذب برحلا نشي ملف .(سماخلا ليلخربك نب مويح

 نب بلات دعس دئاقلا لاسرإب ىفتكاو (داصحلا 2 نالعلا) مسوم فداص

 نسف (ىفبأ يذ) رهش نم نماثلا مويلا يف (مويح) فسراحف نامود

 .(يحقف يذ) رهش نم عبارلا مويلا ىلإ براحي رمتساو «فيرخلا
 00 مويح ةبراحم مدعب أبس كلم رتوأ مارعش ريصقت ببسبو
 كلم رتوأ مارعش كلملا نإف «هيف هبراحي نأ مسقأ دق ناك يذلا دعوملا

 مارعش كلملا ىتأو ءمَّسَقلا نع ًاريفكت ملصلا اذه هقملإ هلإلا ىنقأ أبس

 دبعم ىلإ ناشيفو أبس رابكو نادمُع رو يكاد رصف طاح هعمو و رتوأ

 رتوأ مارعش ةفاضإ ركذ

 نادمغ رصق ىلإ

 ماق رتوأ مارعش كلملا نأ لئاوألا نيخرؤملا ءاملع انل ظفح دقو

 ةةيضحت حْرَش لإ كلملا هائب يذلا نادم رصف نان ىلإ ةفاضإلاب

 نع يرسقلا دلاخ نب دهحيمم هاور ام انركذ دقو) :ىنادمهلا لاق ثيح

 :يئادمهلا لاقو 7[ دجل رثوأ مارعشو بضحُي حْرش لإ ءانب

 ىلع طاحأو روصقلا نايئب لَصَو يذلا وه رتوأ مارعش نأ :هدج- نع هيبأ

 . منافس ةاغوف

 رصق يف ةيفاضإ ةرامعب ماق رثوأ مارعش كلملا نأ كلذ ىدؤمو

 - :نيرمأ دحأ كلذ لمتحيو «ءاعنصب نادمُع

 نييسابعلا ءافلخلا رصع ةيادب يف ةفوكلل ًايلاو ناك «ينمي ريمأ :يرسقلا دلاخ نب دمحم )١(
 رفعج يبأ ةفالخ يف ه50١ 14١ ةنس ةرونملا ةنيدملل أيلاو ناك مث ه17١ ةنس

 . (نميلا ديس) هيمسي روصنملا ناكو «روصنملا

 ران 14نه هج ينادمملا نمصلا - ليلكإلا 00
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 نأ نييبت فلس دقو «نادمُغ رصق ةيلعتب ماق رتوأ مارعش نأ امإ - أ

 ةيلعتب (بضحتي حْرَش لإ) كلملا ماقف «قباوط ةعبس ناك نادمغ رصق

 دهع يف اقباط ؟ا7/ راص رصفقلا نأب يحوي كلذو .اقباط نيرشع رصقلا

 (؟ا!/) راصو ءًأقباط نيرشع هدهع يف ناك هنإف مل ام (بُضحَي حْرَش لإ

 رتوأ مارعش دهع يف اقباط
 رصق راوجب نكاسمو روصق ءائبب ماق رثوأ مارعش نأ امإ 5

 ءانف اهعمجي ينابمو روصق ةعومجم هدهع لنم نادمغ راض فعت ناديغ

 .نييبتلا فلس امك ؛دحاو

 ..ءاعنص روسل رتوأ مارعش ءانب

 ءاعنص روس خيرأت ملاعمو
 ءاعنص ىلع طاحأ . .رتوأ مارعش نأ» ليلكإلا يف ءاج دقو

 دهع ىلإ دوعي ءاعنص ةئيدم روس خيرأت نأ كلذ نم نيبتيو 0000

 عساتلا نرقلا طساوأ يف - بس كلم نافهن ناهلع نب أبس كلم رتوأ مارعش

 تلصوت دق ءاعنص روسل ةيرثألا تاساردلا نأ كلذ ززعيو - داليملا لبق

 «يئبسلا رصعلا ىلإ دوعي ءاعنص ةنيدمل مدقألا روسلا ءازجأ ضعب نأ ىلإ

 رصقو بوعش باب نيب عقاولا ءاعنصل يقرشلا روسلا يف تاذلابو
 ىلإ يقرشلا روسلا ءازجأ ضعب ةدوعف دلل يل

 ل 6م َّق عساتلا نرقلا نم ًادوجوم ناك روسلا نأ ينعي يئبسلا رصعلا

 نرقلا ىلإ ثلاثلا نرقلاب يريمحلا رصعلا ىف ع يدئابللا يناثلا نرقلا

 مالسإلا رجف ىف ًادوجوم ناك روسلا نأ كلذ ززعيو «يداليملا سداسلا

 نب سيف يباحصلا ءابنأ يف يرذالبلا ركذ دقف «يداليملا عباسلا نرقلاب

 ربكأ ِهّللا ا يل ا ل هنأ يدارملا عرتادم

 روسلا ناكو . وألا اوحتفف سيق باحصأ جرخو وبك هللا

 .8ج 9١ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا )١(

 1١. 4ص - يرذالبلا  نادلبلا حوتف (؟)
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 يريمحلا لضفلا نب ىلع رئاثلا كلملا رصاح امدنعف «كلذ دعب ًادوجوم

 يف لضفلا نب يلع زكرمت «سابعلا ينب لامع ديب تناكو ءاعنص ةنيدم
 يباهشلا بلهم ناكو ةروسم ءاعنص تناكو ءاعنص يلاعأب نادمُغ عقوم

 بابلا هل اوحتفف لضفلا نب يلعل نيرزاؤم ءاعنص يف باهش ونبو
 ءاعنص هشيجو لضفلا نب ىلع لخدف (نييباهشلا باب) ىمسملا
 لاق كلذ يفو م05٠4 ةنس قفاوملا ه 197 ماع كلذو اهوكلمو
  :رعاشلا

 بايتراالب بابلا نم اليل  يباهشلا بّلهٌم هلخدأ
 ناك ءاعنص ةنيدمل يريمحلا يئبسلا روسلا نأ كلذ نم نيبتيو

 ىلإ داليملا لبق عساتلا نرقلا يف أبس كلم رتوأ مارعش دهع ذنم ًادوجوم
 يف مدهت مث «داليملا دعب رشاعلا نرقلا يف يريمحلا لضفلا نب يلع دهع

 . كلذ دعب تعقو ىتلا نتفلاو بورحلا ضعب

 نميلا كلم يحيلصلا دمحم نب يلع كلملا ءاعنص روس ءانب داعأ مث

 يف (م ١١55-٠١59 قفاوملا ه 454 474 ماع نم هدهع ناكو)
 روس رادأ» رواجملا نبا ركذ امك ثيح «يداليملا رشع يداحلا نرقلا

 يكرر 4 نمصلاو يصحلاب نيييارملا يديم نمنع رغآلا كالقلا ءاذنش
 بابو  ةكم ىلإ ذفني وك بابو ءنادمُع باب :باوبأ ةعبس هيلع
 «ليسلا هنم لخدي ىلعألا قدنخ بابو «ةحبسلا ةلحم ىلإ ذفني ةحبسلا

 «مقُث لبج ىلإ ذفني رصنلا بابو «ليسلا هنم جرخي لفسألا قدنخ بابو
 ,حّبسلا باب وه ةحبسلا بابو , ””نيسلا ناعسب ىلإ نفتي ةعربق نابو
 باب دعب اميف يمس يذلا هلعل قشمد بابو «بوعش باب وه ةعرش بابو
 دقو «ماشلا ةهج يأ مورلا دالبو ماشلاو ةكم تاهج ىلإ ذفني هنأل مورلا
 يف م77١١ قفاوملا ه 574 ماع ىلإ ةيحيلصلا ةلودلا رصع رمتسا

 ةيبويألا ةلودلا راطإ يف ءاعنص توضنا امل مث .يداليملا رشع يناثلا نرقلا

 يف ءانبلاب يبويألا نيدلا حالص قيقش بويأ نب نيكتغط مالسإلا فيس ماق

 روس ناكو ءهه ه9” 48 ماع نميلل هتيالو دهع يف ءاعنص روس

 8.,١. ص - رواجملا نبا  رصبتسملا خيرأت 00(
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 لوسر نب يلع نب رمع روصنملا كلملا دهع يف ًادوجوم ءاعنص
 ماق يذلا (م 1559-١514 /ه 54 --7557) نميلا كلم يناسغلا

 ميظع رصق ءانبب يناسغلا لوسر نب يلع نب نسح نيدلا ردب هيخأ نبا
 ءاعنصب حالسلا رصق وهو  نادمغ رصق لالطأ عضوم يف لكيهلا

 .نمز نم دتمي ءاعنص روس خيرأت نأ كلذ لمجم نم نيبتيو  ًايلاح

 ينب ةلود رصع ىلإ داليملا لبق عساتلا نرقلا يف أبس كلم رتوأ مارعش
 رشع سماخلا نرقلا ىلإ رشع ثلاثلا نرقلا يف ةيناسغلا ةينميلا لوسر

 مويلا ىتح ةيقاب ميدقلا ءاعنص روس نم ءازجأ لازت امو «داليملا دعب

 . يداليملا نيرشعلاو يداحلا نرقلا يف

527 
 طعان روصق ءانب
 رتوأ مارعش دهع يف

 «مُفلُت رصق ءانبو اهروصقو طعان ةئيدم ءانب مت رتوأ مارعش دهع يفو
 - (رتوأ مارعش وهو)  نارهش كلملا رمأ» يريمحلا ناوشن ركذ امك ثيح

 . ''"(مفلُث ىنتباو روصقلا نم طعان لوح ام ءانبب

 (نايفس نب طعان) ىلإ طعان روصق ءانب (رتوأ مارعش) دنسأ دقو

 - :هنأ ليلكإلا يف ينادمهلا ركذ دقو «طعان ةنيدم تيمس همسابو

 .ىرغصلا سمشو «نادمه اذ فونأو ءعنتمي عنسأ : : عتب وذ دلوأ»

 وهو اروث كايفس دلواق  نابفتن : عنتمي عنسأ دلوأف . يل فلا
 , !(طعان

 ناهلع نب نايفس نب طعان» هنأ ضعبلا لوق ينادمهلا ركذ كلذكو

 - سيقلب ةكلملا جوز  ْعَتَب يذ نب عنتمي عنسأ نب نافهن

 دعب ثلاثلا ليجلا يف نايفس نب طعان نأ يف نالوقلا قفتيو

 .51* ص  ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا )١(

 .١٠ج ؟4ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا (؟)



 عنسأ نبا نافهن ناهلع» نأ يناثلا لوقلا ىف ءاج دقو «سيقلب ةكلملا

 نم نيبتيو .2؟سيقلب ةكلملا يه عنتمي عنسأ ةدلاوو . عتب يذ نب عنتمب

 (نافهن ناهلع هنباو نميأ مراي) نأ وه سابتلالا كلذ لصأ نأ شوقنلا

 كلم زوحي لإ بهو) نم امهل ينبتلا ببسب (ْعَتَب ينب) نم اراص

 عنسأ نب نايفس) نإف يلاتلابو .- سيقلب ةكلملا لجن - (َْتَب نب أبس

 مراي نب نافهن ناهلع) ليج نم وه  سيقلب ديفح  (عتب نب عنتمي

 يف وه رتوأ مارعش نمز نأ دكؤي كلذو (نافهن ناهلع نب رتوأ مارعش)

 الْيَق (نايفس نب طعان) ناكو .داليملا لبق عساتلا نرقلا طساوأ

 يف دشاحو نارمع دالب نم اهرواج امو طعان قطانم ىلع  ًاريمأ

 طعان لوح ام ءانب وأ  اهروصقو طعان ءانين هرمأف (رتوأ مارعش) دهع

 باون ءاوذآلل اًرقمو ةخماشلا نميلا ندم نم اهروصقو طعان تناكف

 ةميظع طعان لالطأ تيقبو «ةيريمحلا ةلودلا رصع ةياهن ىلإ كولملا

 لاق ثيح يرجهلا عبارلا نرقلا يف ينادمهلا نسحلا مايأ ىلإ ةخماشو

 5 ليلك الانف ىقادمفلا ةيعتلا

 قبي مل هنإف نادمغ ىوس اهروصقو نميلا رثآم اياقب ترظن دق»

 ءرهضو برأمو طعان لثم رأ ملف «رادج لفسأ نم ةعطق ىوس هنم

 لبج سأر يف ةعطقنم ةرّودم ءاضيب ةعنصم يهو ء.لضفلا طعانلو

 ..مفلت رصقل لباقم عفترم لبج وهو «نوبلا لابج دحأ وهو «نينث

 ىلع هتراجح بزاعم ىف ةجراخ باعكل كلذو «بعكملا ةوعل يذ

 عارذلاب ًاثلث الإ عرذأ ةعبس هنم بزعم يف تعرذو «راغصلا قردلا ةئيه

 وبس اراك اردسق ةيرشع نلع ليوماف هيروسقلا وس انيجو «ةفاعلا

 امو «توحنملا رخصلاب كحاالم روس اهيلع ناكو «ةيشاحلا نكامأ

 لوط تاميظعلا (ةدمعألا يأ) تاناوطسألا اهيفو «هتعلتبا حطسلا نم

 الإ اهنم ةدحاولا نضحي الو ةعبرم ًاعارذ نورشعو فين اهنم دحاو لك
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 ىلإ يقارم تناك اهنإ ليق ءديدح نم ريماسم اياقب اهيفو «نالجر
 لبج نم رانلا ةرمخ رظنتف عمشلا اهيلع بقثُي ناك هنآو: 2 اهضوو

 لبجو ءعْدم سأرو ءروضح لبج نمو .نايع ىلع يفشي يذلا نايفس
 ةريشلا نس ىلع ىتادهتيلا لاق ظعات نفوت# ؟'”نافدش رعاظو ناخعذ
 ْ ْ - :اهلالطأل هتدهاشمو اهب

 رّيْمِح مايأب لهج اذ كي نَمَف
 ةيرهزف انقلا ولعت ذيع دمعت

 انتم ءانبنلا ةفنب ل ايكالاب

 عناصمو اهتحت نم ٍِفُرُك ىلع
 اهتاعزن يف حيرلا نينح لاخت

 اهّنُكأ ةانبلا اهنع تعفر نأك

 اطِعاَن تأيلف ضرألا يف اهراثآو

 اطئالبو هلوح ماخر يسركو

 اطئارخ حارقلا لشم ةموهبمو

 اطئاقو تسيل حطسلا فوقسب اهل

 اطبارب ريئزلا نيب تقرتخا اذإ

 اطراف كِيمأ لْبَق موي لوأب
 اطئالخ حافصلا يف ًاشحوو ًاعابس ةروصو اهيلع لاثمت لك ىرت

 اطسابو لابجلا يف هيدي ىدحإل 2 اضباق رظنت كفنت ام بناجب
 اطماقو خارف يذ وأ بنرأ ىلع لدجأو باقع نم تاعفتسمو

 الينا للعقار تيفقو» .قدعمل نا دقن اب نوو
 (؟”اطخاوم باكرلل داه ّيماسو 26 دايجلا نيب ةدقع اذو

 كلملا تكنب'سيمل ةريمألا نكذي نذدجن ب ىيذ ني ةمقلغ.لاقو

 - :نعسأ

 يف سيمل ربقو كولملا رباقم طعان لبج نم لّْيَقلا ٌرغ يفو
: 1 090 
 .' («ةقيمع هيف بارخ

 ءامش ةعلق وهو عدم لبج سأر .نميلاب لبج عفرأ هنإ لاقي فينم لبج :روضح لبج )١(
 .نابكوك نصح هيف يذلا لبجلا وه :راخذ لبجو .الث ةنيدم ىلع لطت

 .قمج 7” ص : ليلكولا 0(

 ءاعنصب لكوتملا ةبق ىلإ اهتدمعأ ضعب لقن متو ءاعنص ةظفاحم لامعأ نم طعان تناكو ()

 . ءاعنصب ةدحولا ةسردمب نيدومعو
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 فر
 مارعش دهع نم دنسم شقن

 ءاعنثص فحتمي رتوأ

 : هتروص يلاتلا وهو رتوأ مارعش كلملا

 ا رو
 الدو 71-1 | !نور] (زج ارقد د02 || )ج11 3ع
 | 31] حلل 59)13121 طق |؟اقر] [نز هجناما ه |( 1
 | ؟))11) |! | ؟ن1 |3511/ه16 ههزز مابا 39111
 | اب[ | ةدادادا مرا رب لطيور هرمز ري
 . ارم
 | ه)رب ن6 | 111 زم( ءاطاجن 2 ه]زعهاجنإ) | رال [ة هوي
 | هدوزل 17517 15111 |هجنراز [[ داس |!لدعإ |
 | ؟ ل7 |؟د|٠ |هاجلإاإ ]راج ه ]و هراجلا ام ]لب 1 7[اكإل |؟ل)ه
 | لو 17
 11 اريحجل) 1دار []|جل+ مز كقا# جل اب[
 ارا[ رنل] )ا (5.-ل|اب/مر/[ 16/115 مه هما خرا جمر (ط/ءاروجام
 | ةافا1 01 ادن ذاب. الامانة اب عألا

 | 5 هدإ ؟ ز(رلبأ لهل 06 -. ٠٠ 9٠
 الدال ]|1 [1 28 أج]رطب .٠ ٠٠٠-٠٠٠ ٠٠ هابل] هزإ | امانا
 |اذ| 0 |با)/كلاج هم |طدهأل
 | هو وهج[ [منإ 117113 ٠٠٠٠١ زر تا
 9 >3 اى ه|501|15101جه | اني قارب افا | 6
 اماه نان رال ها ط1 رن م17 |!( « ضار[: هك هاجنجإززه زها بر
 | 51 هزاز ن0 رام

 - ءاعنصب ينطولا فحتملا -رتوأ مارعش كلملا دهع نم دئسم شقن
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 - :يلي امك وه ةثيدحلا ةيبرعلا فورحلاب شقنلا اذه قوطنمو
 /ومعن /نكب /نادبع /رجه /..... /ودهنونغتا ماد /دسأو»

 /ومهرجه /عنصو /تومرضح /ربعب /سيخ /نادبع /نرجه /لعبأ
 /ريسعم ديبار ما مم 050 عا /ةقملإ /رمثح يذب, /ميبر /دمخو
 . /ومهقثوأ /ولعبهو /مبرق /نرجه /ولمحو /نادبع /نرجه

 /ومهأرم /وضرو /ىظحو /متمعن /ومهدعس /هقملإ /ءازولو
 /أبس /كلم /نافهن /ناهلع /نب /نادير يذو /أبس /كلم /رتوأ /مرعش
 . (ىهتنا) - « /رتوأ /مرعش /ومهارمو /موأ / لعب /هقملاب

 - :ةثيدحلا ةيبرعلاب شقنلا ىنعمو ىوتحمو
 نر فينا كل! اوهسرتا هع دنا: ةنانمر اور يحرر نقاشا ذإ)

 .تومرضح دض وأ وحن ؟سيخلاب نادبع ةنيدم ةداس ماق امنيح «نادبع

 عم هب هرمغ امب هقملإ  هلإلا (ببر) دئاقلا دمحو «مهتنيدم (عنص) دقلو

 .(؟اولعبه /نيبولطملا) اوقثوأو اهيف اوطبار امدنع نادبع ةنيدم يف هدونج
 مهرمآ اضرو ةوظحو ةمعنب مهداعسإب هقملإ هلإلا رمتسي نأ لجألو

 هقملإ هلإلاب .أبس كلم نافهن ناهلع نب نادير يذو أبس كلم رتوأ مارعش
 .«رتوأ مارعش مهرمآبو «نوكلا بر

 هناسرفو ببر دئاقلا اهيلإ هجوت يتلا (نادبع رجه) نادبع ةنيدم عقتو
 رقم نادبع ةنيدم تحبصأ دقو .ًايلاح ةوبش ةظفاحمب نادبع يداو يف
 هريغو شقنلا اذه يف رركت دقو «نييريمحلا نيينزيلا ءاوذألاو نزي رصقلا
 الو رمقلا هنأ نيقرشتسملا ضعب ىريو (هقم لإ) هلإلا ركذ شوقنلا نم
 دقو (هقم هلإ) ىنعمب ا(هقم لإ» نأ حيحصلاو «ك”لذ ىلع لبلد يأ دجوي

 نوّمسي اوناك مهنأ ةمكحلا رئارس يف ينادمهلا ركذ دقف «(موجنلا هلإ) ينعي
 ءاج دقو .2'2قملا اهنم دحاولاو ؛هقمالا :موجنلاو «سبه :رمقلا..»
 هلإ) وه «هقم لإ» نأ دكؤي كلذو ءرمقلا وهو (سبه) ركذ شوقنلا ىف
 (ةقيم .لإزا ةدانع تكناكو «(يز) لحب: عمو (ةاوأ لبقب) ومو (مويجتلا
 . لماكلا دعسأ برك يبأ رصع ىلإ ةيسيئرلا ةديقعلا

 ١. 47ص ب ينادمهلا نسحلا - ةمكحلا رئارس قلل



 رصع يف ءاعنص

 رصع ىلإ دعسأ برك يبأ
 ناسح نب عّبت دعسأ

 برك يبأ كلملا رصع ىف ةريبك ةيمهأ ءاعنص ةنيدمل ناك

 ءميركلا نآرقلا يف روكذملا عّبت وهو أبس كلم بركيكلم نب دعسأ

 كلملا رصع يف نميلا ةمصاع تناكو ربكأ ةيمهأ ءاعنصل ناك امك

 ناك امهيلك نيكلملا مسا نأ امبو ءناسح نب عبت دعسأ يريمحلا

 نم دب ال كلذلو ءامهرابخأو امهخيرأت يف سابتلإ عقو دقف دعسأ

 .نيرصعلاو نيكلملا نيب زييمتلا

 لوألا ثحبملا

 عّبُت ..دعسأ برك يبأ رصع

 نآرقلا يف روكذملا

 نميلا كولم مظعأ وهو نمأهُي بركيكلم نب دعسأ برك وبأ وه
 ديه رخفل ىلع اءاطعص ىف يردعلا مث القوب انتم ةلؤد ب رضع ين ةغيابتلا
 مقرو (نيدنول )٠١/ مقر شقنلا وهو (دعسأ برك يبأ) دهع نمو مساب

 شقن نإ) :يكسفورتويب .د لوقيو (10/070) مقرو (8055 )١١5/

 . '”(هكحلا يف هل نيدعاسم ةعبسو دعسأ ركذي ءاعنص

 يداوو ةديرو نابتقو برأمو رافظ يف شوقن ةدع ىلع روثعلا مت امك

 :امهلوأ «يئبسلا ميوقتلاب ناخرؤم ناشقن امهنمو «حمجلا لسامو رهض

 - :نأ ىلع صني رافظ نم شقن

 أبس كولم نميأ رمأ ارذو دعسأ برك يبأ هينباو نمأهُي بركيكلم»

 )١( ص  يكسفورتويب ليئاخيم .د  لماكلا دعسأ ةمحلم 4٠.

 ش ١١ ش
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 ءامسلا ديس ماقمب ناعلك رصق اونب /تناميو تومرضحو نادير يذو
 ماع يف يأ - .2'(ةئامعبرأو نيعستو ةثالث فيرخب (ن ي م س /ار م)
 يملا ميوشلل 15

 «نادمه نب مراي نلا دئرم» لْيَقلا نأ ركذي ةدير نم شقن :امهيناثو

 /ن ي م س/ار م» ضرألاو ءامسلا ديس نوعب ةينارمع لامعأب ماق
 دعسأ برك ىبأ) هيرمآل ءانهلاو ةمالسلا بهي نأ هنم لأسيو «نضراو

 مدوط مهبارعأو تناميو تومرضحو نادير يذو أبس كولم . .هئانبأو
 نيب نإف يلاتلابو .''”(ةئامسمخو نيعبرأو ةثالث فيرخبا» هخرأو «تماهتو

 ماعب خرؤم ريخألاو 497 ماعب خرؤم امهلوأ نأل «ةنس نيسمخ نيشقنلا
 ناك نيماعلا كنيذ نيبو «ةعبابتلا بس كولم شوقن هب ةخرؤملا ميوقتلل

 ليبحرش) هوخأ مث (ناسح) هنبا هدعب مكح دقو دعسأ برك يبأ دهع

 يف هدهع نم دنسم شقن ىلع روثعلا مت دقو .(دعسأ برك يبأ نب رفعي
 نوعب (مرعلا) ميظعلا برأم دس تاونقو 0 همايق لجسُي برأم

 فيرخ) يف لمعلا زاجنإ متو ٠ .2«ضرألاو 0 بر (ن لا) هللا ءدربو)

 روثعلا مت امك  ميوقتلل 05 ماع يف يأ '.  ””ةنامسمتو نيتسو ةسمخ

 امك  كلذو (مرعلا) برأم دس تآشنمو فراصمو تاونق نيسحتو ديدجت

 /ضرألاو ءامسلا بر نمحرلا مهديس ماقمو نوعو رصنب» - شقنلا لوقي
 فيرخ يف /تناميو تومرضحو ريمحو أبس سامخأو بوعش ءدرو ةوقبو
 نيبتتو - يئبسلا ميوقتلل 0177 ةنس يف يأ - '*”«ةئامسمخو نيعبسو نينثا
 فراعملا لئاوألا برعلا نيخرؤملا ءاملع هركذ اممو راثآلاو شوقنلا نم
 - :ديلتلا هرصعو دعسأ برك يبأ نع ةيلاتلا ةيسيئرلا قئاقحلاو

 نم سيلو ةعبابتلا أبس كولم نم بركيكلم نب دعسأ برك ابأ نإ -
 يذو أبس كلم»  دنسملا شوقن يف امك وهف ةيريمحلا ةلودلا كولم

 .لوشألا تيب ؟ مقر شقنلا )١(

 .(85/534) مقر شقنلا (؟)
 .0.111.540 مقرو - يرخف 4 مقر  دعسأ برك يبأ نب ليبحرش شقن 0

 ..ينيبراج 0ا/ا" مقر  مجره رصق شقن (4)
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 أدبي بقللا اذهو .«تماهتو دوطلاب مهبارعأو تنامُيو تومرضحو نادير
 رقي ةيكشي اكو( كلما ره بشلل يل لصألا دال بس كلج

 يذلاو «ةريزجلا لامشو طسوو قرش ىلإ دتميو ةيعيبطلا نميلا ءاجرأ لك
 ةعبابتلا أبس كولم نم ناكو أبس كلم ناك دعسأ برك ابأ نأ وه ائه انمهي

 برعلا نيخرؤملا ءاملع ةركذلام عم تلل» نو «شوقنلا كلذب قطنت امك

 هللا لوق ريسفت يف ميركلا نآرقلا ريسفت يف ريثك نبا لاق دقو «لتاوألا

 مه ٍعّبُت موق" : :يلي ام [/ : ناخدلا] 4 ّبئ مهدي مشا 9# :ىلاعت

 ضم ا رك مْهَأ# :ىلاعت هّللا لوق نأ ريسافتلا ردص كاجو كاب
 مأ ٌدِشَأَو ىرقأ نوكرشملا ءالؤهأ يأ «ديدهتلا عم راكنإ ماهفتسإلا : 4 جبت

 رافك نم ًاميعن مظعأو الاومأ رفكأ اوناك ةيتلا نيعلا هك
 : ىلاعت هللا لوق ريسفت يف نآرقلا ماكحأ ريسفت يف يبطرقلا لاقو , "”0ةكم
 نم ادع وكازأ امك 'نلاعتو:هناهيس هللا نإ : يلي ام . مت موق مَ ريح مهأ 9“

 ةفرعم نم دشأ مسالا اذهب هفرعت برعلا تناكو . .نميلا كولم ةعبابتلا

 ىلع لدي اذهف «ًانمؤم ناك هنإف اعّبْت اوّبست ال» :ِكَك ىبنلا لاق كلذلو «هريغ

 ني ناكو «قسبلا امك ىلا ةعسا فرك بأ رهو نيس انهعاو ناك هنأ
 دقو .ةنس فلأ هلك يبنلا هيف ثعُب يذلا مويلا ىلإ عّبُت هيف تام يذلا مويلا

 لاقو ءأيبن عّبُت ناك : سابع نبا لاقف ءأكلم . وأ ايبن عّبُت ناك له فِلّتخأ
 ءهيبروصملا لعإر كادر :(يبطرقلا لاق) . .ًانمؤم اكلم ناك : بعك

 "'- ىهتنا - .«"شيرق نم ريخ عّبُت موق هللا لعج ْذِإ ةيآلا
 ءًاعَبَت اكلم نوعبس ةعبابتلا نميلا كولم ددع نأ نايبلا نع ىنغو -

 ايه كؤلم ناك كيس ةديلعلا اس ةلودكرلم نم عيتيبلاع تناك دقو
 نم رشع ةسمخ ءاهز ناك مث «ًاعّْبُت اكلم نيسمخو ةسمخ ءاهز ةعبابتلا

 لاق .ًاعّبُت اكلم نوعبس مهعيمجف «ةيريمحلا ةلودلا رصع ىف ةعبابتلا
 - :يراصنألا ريشب نب نامعنلا

 مجاعألا اهنم جرخلاب مهل تناد اعّبُت نوعبس ناطخَق ينب نماانل

 .ناخدلا ةروس  ريثك نبال نآرقلا ريسفت )١(
 اج 7١ص - ىئوباصلا ىلع دمحم - ريسافتلا ةوفص 030

 ١55--١57/". ص - يبطرقلا  نآرقلا ماكحأ ريسفت ()
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 ..ًاعّبُت نوعبس مهو ..) : مولعلا سمش يف يريمحلا ناوشن لاقو
 1 يذلا برك يكلم نبا لماكلا عّبت دعسأ وهو ءأئمؤم طسوألا عّبت ناكو

 0 *لاقيو 4 بث م مَآ ريح مه » ”نفا لامس هللا
 ك6 :لاقف ءايبنألا ركذ دنع هركذ ىلاعت هللا نأ كلذ ىلع ليلدلاو
 يلح ليهو نت وقال لسراا علم م11 :ق] « دع و نخ لمبرلا بدك
 لوا نس نال دعب م ردات دابا لع تلا ب كاارعد «عّبت

 و ."”(لجو ّرع هَّللا نم ّيحوب الإ كلذ سيلو ماع ةئامعبسب هروهظ
 دوا ىلا ل اأادبق اج سلا وبلا ل 1 يسرا كرت كلم
 كلذ و ناوشن لوقف "1 ةنس هلا هلك دهعتم فلا هيف اقحت قذلا
 دمحم يبتلاب رّشبو نمآ دعسأ برَك ابأ نأب بهذلا جورم يف يدوعسملا
 لبق) وأ  ةنس ةئامعبسب حيسملا لبق كلذ لصأ نإف ماع ةتامعبس لبق دك

 0 ل ل م و ا
 نب ناسح مايأ يفو عّبُت دعسأ دهع يف . .رّصن تحب مايأ) :نأ ليلكإلا

 لبق عباسلا نرقلا يف (لباب كلم رّضن ذخوبن) وه رّصن تخّبو ."”(دعسأ
 برك يبأل حيحصلا نمزلا وه داليملا لبق عباسلا نرقلا كلذف «داليملا
 نيخرؤملا ءاملع كلذ ركذ امك ةعبابتلا أبس ةلود كولم نم وهو دعسأ

 شوقنلا كلذ دكؤت امكو لئاوألا .برعلا

 بانك يف ءاجا وراد هما ييردملا يدم ايو رار تتمملا امأ
 نمو «نيقرشتسملا تاباتك يف عاش ام عقاولا يف ذ وه (ةينميلا ةعوسوملا)

 ءاج دقف «نيقيلا أبنلا كاردإ ءىراقلل حيتي امب هيلع ّدرلاو كلذ ركذ ديفملا
 نب دعسأ برك يبأ) وه» : يلي ام (لماكلا دعسأ) ناونعب ةعوسوملا يف

 يف مهبارعأو تناميو تومرضحو تنادير يذو أبس كلم نِمأهُي برك يكلم
 نرقلا لئاوأو يداليملا عبارلا نرقلا رخاوأ يف نميلا مكح «(ةماهتو دوط

 اميرو ..ةعبابتلاب اوفرع نيذلا نيروهشملا ريمح كولم نم وهو .سماخلا
 اهلهأ عم لتتقاو برثيب ّرَم هنأ ىورُيو . .اماع نيسمخ همكح ةرتف تزواج

 )١( يريمحلا ناوشن  مولعلا سمش - ص١١4 جا١.
 ص - يبطرقلا  نآرقلا ماكحأ ريسفت (؟) ١55-١45/8.

 )( الإكليل  ينادمهلا نسحلا - ص١ ٠١ .6ج



  1١5ميدقلا يراضحلا ءاعنص خبرات 104

 رخآ يتأي يبن ةرجه راد اهنأل اهلاتق نع هايهنو دوهيلا نم ناربح هيلإ جرخف
 رابخألا لهأ ركذيو .ةيدوهيلا قئتعاو هعم امهذخأو كلذ نع ٌفكف «نامزلا

 يبأ دهع ربتعُيو . .وزغلاب مهبعتأ هنأل هموق هلتق نأ دعب ًادّحوم تام هنأ

 بقللا لمح نم زربأ ناك ْذِإ «ةيريمحلا ةلودلا ةعقر دادتمأ جوأ لعسأ برك

 . '"'"«ريمح كولم نيب ليوطلا يكلملا
 ءاملع ىلإ ًادانتسا انا و وانك فتحا دوجو كلذ نم نيبتيو

 باتكلا يف ءاج ام نيبو «راثآلاو شوقنلا ىلإو لئاوألا برعلا نيخرؤملا
 نم ءاملع يأر عقاولا يف لثمُي يذلاو (ةينميلا ةعوسوملا) ىّمسملا

 ةيساردلا جهانملا يف عاش دق يأر وهو نييميداكألاو نيقرشتسملا

 لقألا ىلع هرابتعا نكمي ام ركذ نود طقف ةعوسوملا يف سيلو ةيعماجلاو
 يخيرأتلا يملعلا ثحبلا ةنامأ عم ىفانتي ام وهو «كلذ نع رخآ لوق دوجو
 ميدقت وأ نئارقلاو ةلدألاب امهنم يأ حيجرتو نيلوقلا ركذ بجوتسي يذلا

 ةفصب انه ركذنو ءأريسي سيل فالتخالا نأ ةصاخ ةفصبو ءامهنم لك ةلدأ

 - :ةيلاتلا طاقنلا ةصاخ

 يكلم نب دعسأ برك ابأ نأ لئاوألا برعلا نيخرؤملا ءاملع ركذ دقل ١
 هللا لوق يف دوصقملا َبُ مت هنأو ؛ةعبابتلا أبس ةلود كولم نم برك

 ءاجو (أبس مه عّبُت موقواا 0 نبا لاق 4 عي مل أ َح ره ::لاوت

 يف ءاج امنيب .«نميلا كولم أبس لهأ» مهنأ ريسافتلا ةوفص يف
 يبأ دهع ربتعُيا هنأو «ريمح كولم نم» دعسأ ٍبِرَك ابأ نأ ةعوسوملا
 دوجو ينعي اذهو .«ةيريمحلا ةلودلا ةعقر دادتما جوأ دعسأ بِرَك

 نم هنأ :امهيناثو ءأبس كولم نم دعسأ برك ابأ نأ :امهدحأ نيلوق
 «ةيرثألا سشوقنلا وه نيلوقلا ند حجري يذلاو «ةيريمحلا ةلودلا كولم

 كلم سيلو - «ابس كلم دعسأ برك وبأ» هنأب شوقنلا قطنت ثيح
 ضعب هعاشأ ام ًاحيحص سيل يلاتلابو ؛(أبس) يه ةلودلاف  رّيْمِج
 نم دعسأ برك ابأ نأب ةعوسوملا يف ءاج امو جهانملا يف نيقرشتسملا

 :ةعئاشلا انه ةلوذ كولم نم هنأ حيحصلا امنإو «ةيريمحلا ةلودلا كولم

 ليوطلا يكلملا بقللا لمح نم زربأ ناك» هنأ ةعوسوملا يف ءاج دقو

 )١( 5ص  ةيفاقثلا فيفعلا ةسسؤم  ةينميلا ةعوسوملا ١/١١.
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 زربأ ناك) هنأ ةيرثألا شوقنلا يف يذلا حيحصلا امنيب «ريمح كولم نيب

 أبس كلم» بقل وهو (أبس كولم نيب ليوطلا يكلملا بقللا لمح نم
 ةيانك كلذو .«تماهتو دوطلا بارعأو تنامُيو تومرضحو نادير يذو

 يف لصألا ناك دقف ءأبس ةلودل يلخادلا يرادإلا ميسقتلا ليدعت نع

 شوقنلا ىف ةعبابتلا أبس كولم لئاوأ لمح دقو .(أبس كلم) وه بقللا

 لولدي نفبلا ءاسرأ لك ليتشب يسكت ناكو ظقف (انيب كالق) بنل
 يذو أبس كلم) شوقنلا يف يكلملا بقللا حبصأ مث «ميدقلا عساولا

 يذو أبس) نيريبك نيمسق ىلإ دالبلل يرادإلا ميسقتلا نع ةيانك (نادير

 تومرضح تناكو .(أبس) ةيزكرملا ةلودلا راطإ يف كلذو (نادير

 يرادإلا ميسقتلا ليدعت ىرج مث (نادير يذ) مسق نم ًاءزج تنامُيو

 كلم» شوقنلا يف ةعبابتلا أبس كولم بقل حبصأف ماسقأ ةعبرأ ىلإ
 شوقنلا تلد دقو .«تنامُيو تومرضحو نادير يذو أبس

 بونج ةدتمملا ةقطنملا :يه تنامُي» ةقطنم نأ ىلع تاساردلاو

 مث .«نامع زوافم ىلإ ةرهملاو رحشلا يهو تومرضح قرشو

 ةرابع شوقنلا يف يكلملا بقللا ىلإ دعسأ برك وبأ كلملا فاضأ

 نم لوأ ناكف «ةماهتو دوطلا بارعأو» يأ «تماهتو دوط مهبارعأو»

 ًأدتباف .أبس كولم نم شوقنلا يف ليوطلا يكلملا بقللا كلذ لمح

 أبس يه ةلودلا نأ دكؤي «أبس كلم» ب روصعلا كلت رئاس يف بقللا

 .أبس كلم وه بقللا يف لصألا نأو

 رخاوأ يف نميلا مكح» دعسأ برك ابأ نأ ةعوسوملا يف ءاج دقو - ١

 تزواج امبرو «يداليملا سماخلا نرقلا لئاوأو يداليملا عبارلا نرقلا
 نرقلا يف ناك هنأ يأ - 1١/١٠١5 ص] «ًاماع نيسمخ همكح ةرئف
 .داليملا دعب سماخلا

 مكح دعسأ برك ابأ نأ لئاوألا برعلا نيخرؤملا ءاملع ركذ امنيب

 نمزلا نم ةنس فلأ نم رثكأ لبق يأ «داليملا لبق عباسلا نرقلا يف نميلا

 لئاه ينمز قراف وهو «نيقرشتسملا ضعب لاوقأو ةعوسوملا يف ءاج يذلا

 خيرأت نم ةنس فلأ نم رثكأل دمعتم هبش طاقسإ كانه نأب نظلا زيجي دق

 روصعلا مهأ ىلع راتسلا لادسإل ةلواحم وأ «ديلتلا يراضحلا نميلا
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 لهاجت ةلاح يف ةصاخ ةفصبو «ةيبرعلا ةمألاو نميلا خيرأت يف ةيراضحلا
 دعسأ برك يبأ نمز نع لئاوألا برعلا نيخرؤملا ءاملع هركذ ام ءافخإو
 لالدتسالاو اهثحب نم غورفم ةقيقح هّنأك نيقرشتسملا ضعب لوقب ءافتكالاو
 يف ءاج امف «ةديكأ تاسبالم طسو جاتنتساو ضارتفا درجم وه امنيب اهيلع
 يداليملا سماخلا نرقلا يف نميلا مكح دعسأ برك ابأ نأ نم ةعوسوملا
 جهانملاو ةعوسومللو «نييميداكألاو نيقرشتسملا ضعب لوقو يأر وه امنإ
 هركذ ام ءافخإ مدع أاضيأ اهنجاو: نم نكلو :لوقلاو: ئارلا كلذ ركذت نأ
 - :راثآلاو شوقنلا هيلع لدت امو برعلا نيخرؤملا نم ءاملعلا

 ليلكإلا يف ينادمهلا دمحأ نب نسحلا خرؤملا ةمالعلا ركذ دقف -أ
 مايأ يفو عّبُت دعسأ ٍبِرَك يبأ دهع يف ناك لباب كلم رّصن تخب نأ
 تاساردلا تلد دقو .[ليلكإلا -[١١١/8ص] دعسأ نب ناسح
 يف كرتشا (لباب كلم رّصن ذخوبن) وهو رّضن تخب نأ ىلع شوقنلاو
 لباب مكح ىلوت مث (.م.ق6١5 511 ماع رصالوب وبن) هيبأ عم مكحلا
 نرقلا يف ناك رصن ذخوبن مكح نأ يأ «داليملا لبق 5١5 ماع هيبأ دعب
 هدالوأو دعسأ برك يبأ رصع نإف يلاتلابو «حيسملا داليم لبق عباسلا
 .داليملا لبق عباسلا نرقلا يف ناك

 ناك» :هنأ ميركلا نآرقلا ريسفت يف يبطرقلا ةمالعلا ركذ دقو - ب
 فلأ لَك دمحم يبنلا هيف ثعُب يذلا مويلا ىلإ عّبَت هيف تام يذلا مويلا نم
 نإف (ةيداليم )5١١ ةنس تناك ةيوبنلا ةئعبلا نأ امبو [” ١55/ ص] «ةنس
 .حيسملا داليم لبق 9٠" ةنس تام عّْبُت دعسأ برك ابأ نأ كلذ ىدؤم
 قم ةاورلا نففي رع ليلكألا نف. نئادملا ًانقرأ هركذ ان ىنلع اسيفات كلذو
 هكلم ناكو «ةنس نيسمخو خو ةئامثالث عّبت دعسأ برك وبأ شاعا هنأ
 يذلا باوصلا امئيب - [8 ج "5": ص)] .«ةنس نيرشعو تسو ةئامثالث

 ىدحإو ةئامثالث) سيلو ةنس نيسمخو ىدحإ شاع هنأ شوقنلا هيلع لدت
 ةئامثالثو فلأب ةيوبنلا ةثعبلا لبق ناك هدهع نإف ىلاتلابو (ةنس نيسمخو
 يف ءاج ام عم كلذ قباطتيو :ةاليملا لبق عباسلا نرقلا يف يأ «ةئنم
 نأو .هدالوأو عّبُت دعسأ دهع يف ناك لباب كلم رصن ذخوبن نأب ليلكإلا
 .داليملا لبق عباسلا نرقلا يف كلذ
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 برك يكلم نب دعسأ برك ابأ نأ دئنسملا شوقن دكؤتو - ج
 ميوقتلاب ةخيروم مهشوقن نإف يلاقلاجو # ةعبابتلا اين: ةرلم م ةذالوأو
 ميوقتلل 047 ماعب خرؤملا دعسأ برك يبأ كلملا دهع شقنف «يئبسلا

 برك يبأ نب ليبحرش كلملا شقنو «داليملا لبق 7717 ماع قفاوي يئبسلا
 ءداليملا لبق 150 ماع قفاوي يئبسلا ميوقتلل 0546 ماعب خرؤملا دعسأ

 عباسلا نرقلا يف ة ناك دعسأ برك يبأ رصع نأب نيقيلا أبنلا كلذب لماكتيو

 همكح ةرتف تزواج امبرو «ةعبابتلا أبس كولم نم وهو «داليملا لبق

 لتتقاو برئيب رم دعسأ برك ابأ نأ ىوري» هنأ ةعوسوملا تمعز دقو -*
 ةرجه راد اهنأل اهلاتق نع هايهنو دوهيلا نم ناربح هيلإ جرخف اهلهأ عم
 ةيدوهيلا قنتعاو هعم امهذخأو كلذ نع ٌفكف «نامزلا رخآ ىتأي ئبن
 مهبعلا هنأل توق 'كيفاذأ حي دهون ثامنا رابكالا لأ ركدم
 وبأ ناك امف حيحص ريغ ةعوسوملا هتركذ يذلا كلذ نكلو .2”«وزغلاب
 ةمالعلا ركذ دقو «هموق هلتق الو ةيدوهيلا قنتعا الو ايدوهي دعسأ برك

 لاق مث ةعوسوملا اهتلقن يتلا ةياورلا كلت ينادمهلا دمحأ نب نسحلا
 كاذف :ايلعلا 0 ركذ ناذللا نايدوهيلا ناربحلا امأ» :يلي ام ينادمهلا
 دعب كلذو . '"«نيربحلا بحاص وهف ناسح نب ورمع رغصألا عّبُت يف

 . ليوط نمزب دعسأ برك يبأ دهع
 مهنمو  ءاملعلا ركذ دقو ءأملسم ًانمؤم ناكف دعسأ ٍبِرَك وبأ امأ

 ا ا ل نا لا ناوشنو يبطرقلا

 يذلا دعسأ بِرَك وبأ وهو. .” :يبطرقلا لاق ثيح 4 ّيئَُادَحَمْمأ»
 ءاكلم و يبت يت ناك له (ءاململا) فلتخا دقو : لاق مث «تيبلا اسك

 لاق ."”«ًائمؤم اكلم ناك :بعك لاقو . أّيبن عّبُت ناك : سابع نبا لاقف

 نأ كلذ ىلع ليلدلاو . . .السرم ًايبن ناك هنإ :لاقيو. . ١ :يريمحلا ناوشن
 هيمو م للم

 ملو 4 ديون لسا بدك ل حي موَقو» :لاقف ءايبنألا ركذ دنع هركذ ىلاعت هللا

 .اج ٠١ :ص ب فيفعلا ةسسؤم ةعوسوم كل

 .38ج ؟؟١ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا (؟)

 .55١/7ص - يبطرقلا  نآرقلا ماكحأ ريسفت (9)
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 هيلع ّيبنلا ىهن يذلا وهو «عّبُت ريغ لوسر عّبُت موق ىلإ لسرأ هنأ ملعُي
 يف انركذ دقو» :ريثك نبا ظفاحلا لاق .252. .هّبس نع مالسلاو ةالصلا
 دق ناك هنإف ًاعّبت اوبست ال» :456 يبنلا نع درو يذلا ثيدحلا ريسفتلا

 ل ةذ ءاجو .2'”(ًانمؤم ناك هنإف ًاعّبُت اوبست ال» :ثيدحلاو «ملسأ
 آ دق ناك هنإف ًاعّبت اوبست ال) : 5 م يبنلا لاق» :يناهبنلل ريبكلا

 ا ير د و ا يح يس ديلا

 ًينويج نكن مد اع كلم حب معبأ برع أ ضوستلا كلتا نك نيو
 :ناوقك لاقو::اشن ناك : سابع نبا لاقو ءًاملسم ًأئمؤم ناك امنإو

 نبا لاقى ةموق ىلإ الفرم ًايبت يأ - «السرم ابين ناكهنإ :لاقيو 1

 .«أبس مه عّبَت موقولا :ريثك

 دهع لبق ةينيدلا ةديقعلا نأ ةعبابتلا أبس كولم دوهع شوقن نم نيبتيو
 (رتثع) مهنم ةهلآلا نم ددع هعمو (هقملإ) هلإلا ةدابع تناك دعسأ
 . .(ماير بلات)و (ميمح تاذ) و (رسن) و (فونت سمش) و (سبوه) و

 نم شوقن ةثالث ةهلآلا ددعتو (هقملإ) ةدابع ركذت يتلا شوقنلا رخآ نمو
 يكلم نماهُي بِرَك يكلم هنباو معنمُي نازاث» دهع نم برأمب سيقلب مرحم

 ركذ اهك ب ىشوقتلا كلنو 27 تتانبو تومرضحو نادير يذو أبس

 (*«ماوأ لعب هقملإ ركذ اهيف درو شوقن نم فرع ام رخآ يه» - (زنامكر)
 رخآ نم ناك يذلا ةعبابتلا أبس كولم روصع نف رصعلا كلذ يف يأ -
 لِزُع مث .دعسأ بِرَك يبأ دلاو وهو (معنهُي ناراث نب بِرك يكلم) هكولم

 (عفيأ نارا هنباو معني رساي) همع كيلمت متو مكحلا نع (بِرك يكلم) :

 ناوشل ركذ امك ثيح برأم ةمصاعلا نم (بِرك يكلم) لقتناف

 ًاطعان باتني ناكو نادمه (ةقطنم) ىلإ برك يكلم لام - يريمحلا

 نب مير دبغ نب ليبهوم ىلإ بطخ مث (ءاعنصب رهض يداو وهو) ًارهضو
 رصق بحاص ليكب نب نامود نب كلام نب باهش نب شئافلا نب ؤرمع

 )١( يريمحلا ناوشن  مولعلا سمش - ص١4؟/١.
 .55١5/1ص  ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا (؟)

 .7 /7؟ 4ص - يناهبنلا  ريبكلا حتفلا (9)
 51/1١. 5594 - ماج تربلأ - سيقلب مرحم نم ةيئبس شوقن (4)
 .0١/ص. هيقفاب دمحم .د  ميدقلا نميلا خيرأت (0)
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 - ًاماع يأ  ًالوح اهعم ماقأف ءاهب هجّوزف ليبهوم تنب ةعرافلا هتنبا رِمَخ
 ىلإ (برك يكلم) راسو «دعسأ برك ابأ هاّمسف ًامالغ تدلوف تلمحف
 ةنلوؤخيو هنأ يع وسأ هئلاو (رافظب) يفوت ىتح أريسي الإ ثبلي ملو «رافظ

 ديز نب نأدمه دالب ىرقو ندم نم يهو رمح ةنيدم يفف . 0

 يكلم ني هيلا يرن | كلرص ناك ءاقسم لابطال ان تناك ىلا
 - :رعاشلا .لاق كلذ يفو . .معنُي ناراث نب برك

 ٌرِيهخاهمسايتلاكلتب  ناَدْمَه رهاوظ ىرق يف هدلوم
 ءيجم ليلدب (.م.قال؟7) يئبسلا ميوقتلل 447 ماع هدلوم ناكو

 اهيلإ راس نيح رافظ يف (برك يكلم) هوبأ هبتك يذلا شقنلا يف همسا

 قفاويو) يئبسلا ميوقتلل 597 ماعب. خرؤملا شقنلا وهو اهب هكيلمت متو
 دنع دعسأ هئباو (برك يكلم) تام نأ ثبل ام ثيح (.م. قالا ال ماع

 ءرمألا جرم برك يكلم يفوت املف» :ناوشن لاق ءرِمَخِب هتلوؤخو هّمأ

 نب عتبأ نب نافون نب ريكب وهو - ريكب مكحلا ىلوت يأ - ريكب هكسامف
 راتو لإ برك» ريكب مساو ."'"سيقلب ةكلملا جوز ْعَمَب يذ نب فونأ

 ةكلملاو ْعَتَب لّْيَقلا نب فونأ نب ْعَتْبَأ نب نافون  ديفح وأ نبا معنهُي

 هدهع نم سيقلب مرحم يف شوقن ةثالث ىلع روثعلا مت دقو 2«سيقلب
 /تومرضحو /نادير يذو /ًأابس كلم /معنهي راتو /لإ ٠ برك) : ةغيصب
 ا

 مت ثيح روشآ كلم بيرحنس شقن يف «أبس كلم لإ بِرَك» وهو
 رهاوجو ةيده لوصو» ركذي بيرحنس كلملل شقن ىلع روشآ يف روثعلا

 لبق ال٠ 1 ا ا ا

 لصألا ناكو ؛ةروكذملا ةيدهلا (أبس كلم لإ برك) هيلإ لسرأف «داليملا
 كلم) وكلا كتاميز توم دفسو انا دير ذو انعم كلم نورا يقلل ف

 ( قيل ةدايع ةقاقوب نا اس قالقز ىقاب ةينوحعس ورك كل دل وب( أ
 هدهع شوقن يف امك (لإ َبِرَك) دهع يف ةدئاسلا يه ةددعتملا ةهلآلاو

 )١( ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا الحميري  ص١١8.

  (20نميلا خخ خيرأت يفو 17 ال -



 ١٠ ميدقلا يراضحلا ءاعنص خيرات 110

 ىلإ ةفطاخ ةراشإ  اهثلاث - ريشي» ىتلاو برأم ىف اهيلع روثعملا ةثالثلا

 كلتو .27:كلذ نع ليصافت مدقُي ال هنكلو رافظ ةنيدم يف تثدح ةروث
 نم راس دق ناكو برك ىكلم نب دعسأ برك وبأ اهداق ىتلا ىه ةروثلا
 ةسارد رافظ يف دعسأ نأش نم ناك؛ :ناوشن ركذ امك ثيح رافظ ىلإ ريح
 هنأ نوملعي ال مهو رافظ لهأ رباكأ ىلإ فورعملا عانطصاو موجنلاو مولعلا
 نمانلا نيه رتكو هدوعاس هعشا نأ ىلإ ينيرك نكلم كلفلا نفا

 نيرشعو سمخ نبا وهو  رافظ ةئيدمب  كلُملا هوكلمف «هدعاسُم
 راتوولا يرك)كليلا ندنقن نانشأ يتلا ةروقلا يه فكلعفا ب "هد

 نكت مل اهنإ لوقلا نكمي يتلاو ءرافظ ةنيدم يف اهعوقو ىلإ (معنهي
 هلإب ناميإلا ىلإ دعسأ اعد دقف ءاضيأ ةيئيد تناك امنإو طقف ةيسايس

 ةهبلالا نم ًالدن ضوألار:ءادديتلا هت كاونعشلا د هللا وهادجاو
 ىف) رافظ نم ةينيدلاو ةيسايسلا هتروثو هتوعد ترشتناف «ةددعتملا

 تيعم ديف ادنو نيكل نادم دكا ىلا عتم ىلإ الا ح] ةظناحت
 وأ بره ثيح برأم ىلإ مث «دعسأ ةيكولم ليبهوم لّْيَقلا هدج نلعأ
 نميلا دالب تلمكتساو «مكحلا نع نافون نب ليإ برك كلملا لزانت

 نرقلا علطم يف ةباجتساو دعسأ برك يبأل ةعاط برعلا ةريزج ةيقبو
 داسو رهظ يذلا فينحلا ديحوتلا نيد نميلا عوبر داسو .م.ق عباسلا

 ناك» : هنأ ا ا ل ل
 دق ًائمؤم نأاك» :هن ايوستلا ثيدحلا يف ءاجو (هموق ىلإ هس امن

 لاق امك ثيح # هلي دمحم يبنلاب رشبو نمآ هنأ ءاملعلا ركذو ؛ملسأ

 .«لجو زع هللا نم يحوب الإ كلذ سيل»  ناوشن

 نيد نأو املس انمةم:ةاك نيقسأ تركانأ نأ كفيلا نقوقنا لكؤتو

 باتك ىفخأو لهاجت دقو ءهرصع يف داسو رهظ دق فينحلا ديحوتلا
 اهيلع لدت يتلا ةقيقحلا يهو «ةقيقحلا كلت نيقرشتسملا ضعبو ةعوسوملا
 - :هصن يلي ام ًالئاق يكسفورتويب .د اهركذ دقو شوقنلا

 دهع ىلإ دوعت شوقن يف ةيديحوتلا ةينيدلا صوصنلا ترهظ دقل»

 ١66. ص هيقفاي دمحم 1 ميدقلا نميلا خيرأت - ماج احلا مقر شقنلا 220

 .18١1ص - يريمحلا ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا (؟)
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 نحت ايعيوت دجتا ةةرهملا ب ةقكولا ةيلآلا ىلإ ةحوعلا نم الدق: لعبا
 8-0-0 هلإ

 ديحوتلا ةنايد وحن لوحتلا ثدح دعسأ مكح ةرتف يف» :لاقو

 : يسر ايد اهذاخاو

 ةنايدلا دعسأ دهع ذنم يديحوتلا نيدلا حبصأ دقل» :لاقو
 خللا

 ءاعنصو رافظ يف اهيلع روثعملا دعسأ بِرك يبأ دهع شوقن عيمجف
 يذ) تاومسلا يذ ةدابعب قطنت برأمو فوجلاو ةديرو رهض يداوو
 ضرألاو ءامسلا ديس وأ (ن ي م س/ار م) ءامسلا ديس (ي و م س
  ركذلا فلاس -ةدير شقن يف امك (نضرأو /ن ي م س /ار م)

 ماع وه كلذل قفاوملا حيحصلا نمزلاو يئبسلا ميوقتلل 047" ماعب خرؤملا

 ليبحرش) دهع شوقن كلذكو .(داليملا لبق عباسلا نرقلا يف) .م.قالالال
 يف ([.1.51.540 مقر) دنسملا هشقن قطني ثيح (دعسأ برك يبأ نب رفعي

 ءامسلا بر هللا) يأ  (نضرأو /ن ي م س /لعب /ن لإ» ةدابعب برأم

 ماع كلذ قفاويو» يئبسلا ميوقتلل 055 ماعب خرؤم وهو - (ضرألاو
 (دعسأ برك يبأ نب رفعي ليبحرش) كلملا شقن كلذكو -(.م.ف 06

 مرعلا برأم دس ديدجتو نيسحت مامتإو (مجره رصق) دييشتب همايق نع
 : كلذ زاجنإ متأ هنإ :شقنلا يف لاق ثيح

 ."”(ضرألاو /ءامسلا /لعب /نمحرلا /مهدّيس /ءدرو /نوعبلا
 554 ةنس كلذ قفاويو يئبسلا ميوقتلل 017 ةنس فيرخ يف كلذو

 ءانيورمل ىلا ديحوتلا نيد نأ ىلع لدت شوقنلا كلت لكف «داليملا لبق
 نمحرلا هللا ءامسلا ديس تاومسلا يذ ةدابع وه دعسأ برك يبأ رصع يف

 نوخرؤملا ركذ يتلا راعشألا عم ًاضيأ كلذ قباطتيو «ضرألاو ءامسلا بر
 .- :لاق هنأ ناوشن ركذ دقف ءاهلاق دعسأ برك ابأ نأ برعلا

 لعافلا ردتشقملا شاول .ةتالابعللا تع ىقتا

 )١( و 58ص  ىكسفورتويب .د  لماكلا دعسأ ةمحلم 19.

 .ينيبراج 075 مقر شقنلا (؟)
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 لجاعنمهاطعأاملكو لجآنمهالوام لك يف

 :لاقو

 ةقتفم لالجلا ىذ ىلإ لك .ةلءاقبلاو هلل دمها

 ءاعنص ةنيدم ىلإ ميظع بكوم يف رافظ نم دعسأ برك وبأ راسو

  :دعسأ لاق هنأ يريمحلا ناوشن ركذ دقو ءاعنصب نادمُع رصق يف رقتساو

 الجآملا اهاذح نم ًاعنصو ءًاعينم دفحم ريخ يف نادمُع يف ٌتيسمأف

 الهانملاو انرود يدج ٌسأاهب 2يلزنمو رافظ يف يرصق ناديرو

 - :دعسأ لاق هنأ ليلكإلا يف ءاجو

 رمحألاٌُبهذلااهفقس يفو 2ماخرلاب تقطن دق برأمو

 رصقلا اهيفو ةلودلل ةيسيئرلا ةمصاعلا ىه برأم ةئيدم تناكو

 ةئيدمو نادير رصقلا اهيفو ةيناثلا ةيسيئرلا ةنيدملا يه رافظ ةنيدمو ءَنيِجْلَس
 ةنيدم تناك كلذكو «نادمُغ رصقلا اهيفو ةثلاثلا ةيسيئرلا ةنئيدملا ىه ءاعنص

 :(ريقش) رصقلا اهيفو تنامُيو تومرضح قطانمل ةيسيئرلا ةئيدملا هوبش
 ثيح «ةريزجلا ةيقبو نميلا ميلاقأ يف باون ةعبس دعسأ برك يبأل ناكو

 يذلا (نيدنول ٠١/ مقر) شقنلا وه ءاعنص يف دنسم شقن ىلع روثعلا مت

 .«مكحلا يف هل نيدعاسم ةعبسو دعسأ ركذي» :هنأ يكسفورتويب لاق

 .رافظو «برأم نم لك يف دعسأل ًاباون اوناك نيدعاسملا نأ لوقلا نكميو

 ىفو (نامُع ىلإ تومرضح قرش) تنامُيو (تومرضح) هوبشو «ءاعنصو

 ءزاجحلاو نميلا يلاعأ ةماهت نم اهيلي امو ةكم يفو (ةماميلاو دجن) دوطلا
 لئاوأ يف زاجحلاو دجنو ةكم ىلإ ءاعنص نم دعسأ برك وبأ راس دقو
 «ةيعكلا ةوسكو ريهطتب ماقو همكح تحت ءاجرألا كلت توضناف هدهع
 يف يكلملا بقللا ىلإ فاضأو ءاهيلي امو ةكم ىلع يمهرجلا نبا ىلوو
 ةلالد»  هيقفاب ركذي امك  كلذو «تماهتو دوطلا بارعأو» ةرابع شوقنلا

 ىلإ زاجحلا بلق يف ةبراضلاو اهفلخ ةدتمملا باضهلاو مئاهتلا مض ىلع
 كلت ًالماح بقللا اهيف ءاج يتلا شوقنلا نمو .دعسأ برك يبأ مكح
 ةريزجلا لامش نم مدقتم عضوم ىف هيلع رثع يذلا دنسملا شقنلا ةفاضإلا

 ناسح هنباو دعسأ برك ابأ نأ هنم ملعن يذلا زنامكز 504 مقر شقنلا وهو
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 برك يبأ مساب نيشقن ىلع روثعلا مت : كلذكو .' '"«عضوملا كلذ اراز

 يم لا ا و ريد جلا لع

 ايديم ىلإو لباب دالب ىلإ دعسأ برك يبأ مكح دادتما شوقنلا دكؤتو
 نم لوأ دعسأ بِرَك وبأ ناكو»  :ناوشن لاق ءاهريغو سراف دالبب
 مارحلا تيبلاب رم كلت ةتازغ نم هعوجر دنع هنأ كلذو . تيبلا اسك
 يف دز :لوقي ًالئاق مانملا يف ىأرف «ةينميلا ةبهذملا عاطنألا هاسكف
 يف دز :لوقي ًالئاق مانملا يف ىأرف «يرفاعملا هاسكف تيبلا ةوسك
 «ةندب فلأ نيعبس ةكمب دعسأ رحنو «يشولا هاسكف تيبلا ةوسك
 عجر مث ءطق هل انوكي مل ًاحاتفمو باب تيبلل لمعو ىعسو فاطو
 ١174[. ص] .«نادمغ ىلإ دعسأ

 دعسأ فرك ىبأ راعشأو رابخأ ىف نادمغو ءاعنص ركذ راركت لديو
 لاق «هرصع يف ءاعنص ةنيدمل ةريبكلا ةيمهألا ىلع ةيئارتلا خيرأتلا بتكب
 - :عّبت دعسأ لاقو» :ليلكإلا يف ينادمهلا

 روت ينوه اختو .:ثتريشال ريفتةاوجمو
 نة( كسع هركسعو لازأ ًامقاد اترك نععتم ناكو

 ناسح نبا يناثلا عّبُت دعسأ كلملا هريغو رعشلا كلذ لئاق نوكي دقو

 يكلم نبا لوألا عّبُت دعسأ بِرَك ابأ كلملا سيلو ةيريمحلا ةلودلا كلم

 .أبس كلم برك

 ناسح هدلو ىلإ برك يكلم نب عّبُت دعسأ ىصوأو# : : ينادمهلا لاق
 لوق هيلع لديو «غماد لبجلا كلذ نإ لاقّيف . .نميلاب ًالبج يتأي نأ
 ن.: ةيئاولا هتديصق يف ثراحلا

 ٌربخيو ًاملع ناّسح ىلإ يصويف عّيتدعسأ ناّسح وبأ امأو

 رّدقم باتكلا يفرمأكلذف ًامئاق يتوم دعب ينونفدأ لوقي
 «. .ُرَبخُتف ْلَس ءاملا يذ غماد ىلإ ًادصاق نادمُع رصق نم انميأ ٌرسو

 ىلع رهض يداو لفسأ روني لبج لبجلا كلذ» :ينادمهلا لاق مث

 )١( دمحم .د. ميدقلا نميلا خيرأت بافقيه  ص١159.
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 ءروني لبج ىف نكست ةملاع ةئهاك دعسأل ناكو .2'”(ءاعنص نم نيتفاسم
 ةريسم ىلع أ دال ضنم نين ةع سا ريس أع :روني لبجو» :ناوشن لاق

 - ءاعنص يحاوضب رهض يداو لفسأ يف مادقألا ىلع أيشم ءاعنص نم ةعاس
 تيتأ اذإ :هل لاقو ةنهاكلا ىلإ ًاناسح هنبا عّبُت دعسأ لسرأف» :ناوشن لاق

 ةأرملا ىلإ تيهتنا اذإ ىتح لخداف باب كل حتفّيس هنإف لبجلا عرقاف روني
 كرمأت امو كل لوقت اذام رظناف «ضرملاب لقثُم ىنأ اهربخاف  ةنهاكلا -
 - :لاق اميف هل لاقو) . .ءيش يف اهصعت الو ءهب

 "”ناميغائروبق نإو ءقح  اهمالك نإف يتنهاكل ْنطفاو
 ؛هيبأ ضرم ةدشب اهربخأف «روئني لبج يف ةنهاكلا ىلإ ناسح راسف

 ةنهاكلا تبرضو» :ينادمهلا لاق ء«توملا ضرم ضيرم هنأ ةنهاكلا تملعف

 امد هل تبّرقو ؛براقعو تاّيح هيف ىسرك ىلع سلجي نأ :ةلثمأ ناسحل

 ناسي اعل هلع ةةلكبر ةلثنأ هذهو :: ايلكأي ييوؤر هيف ايكلو ةنونكي
 رخآ ىلع هنإف ناميغب كابأ كردأ مّقف «ينتفلاخ دقو امأ :هل تلاقف «كلذ

 نم راسف «كلتاق هنإف هلتقا ناميغ ةنئيدم باب ىف كاقلي نم لوأو «قمر
 ؛ةلعقي ملف ةديالملا تاب ىف هزخا هيقل ناميغ لضو ملف ناتح اهددع
 ... اتطخيم الإ كارأ ام: 4ل لاقف روتي ةماك هل تاق اب اءآبأ ناس يخاف
 ويفر اه كامؤ' هناميقي توملا ةلع عِّبُت دعسأ لتعا دقو :ينادمهلا لاق)
 نكلو .؛اهب هربقو «ناميغب عّبت دعسأ تام» :ناوشن لاق كلذكو .«كانه
 تامدنا ىلإ نيش اضيأ ناوضتو» نادلمملا اهركذ ىتلا نانحالا نكن
 ير هتافو لبق لاق هنا و: ناقل هيج

 نادير تلطعو رافظ ينم ْتَّشحوأو ٌتكله نئثل ٌتملع دقلو

 ٌناجيتلااهفيلح َنَدَقْفَتلو اهميظع كولملا نم ندقفُيلف
 سيلو رافظ ةنيدم ىف تام دعسأ برك ابأ. نأ كلذ ىضتقيو

 كلم يناثلا عّبُت دعسأ وه ناميغ يف تام يذلا لعلو «ناميغ يف
 :ةيريمجلا ةلودلا

 ص و ١١ص - ين : اا نع ا نط قادميلا نسحلا د | )١(
 .7١ا/ص - ناوشن ةديصق - ةعماجلا ةريسلا (؟)
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 برك يكلم نب دعسأ برك يبأ دعب أبس ةلود مكح ىلع بقاعت دقل

 تككفت نأ ىلإ روصعلاو نورقلا تعباتتو «براكملاو كولملا تارشع
 ةيريمحلا ةلودلا نأش ذخأ امنيب يداليملا يناثلا نرقلا يف أبس.ةلود تهتناو

 ةريمجتلا ةلودلا هول تنم اعتسفو كاليودلا ةبقيي ىلع كدقفتتا ظامني
 ثلاثلا نرقلا رخاوأ يف م 710 ماع  نزي يذ ميرأ ناشلم عّبُت ةماعزب
 دعسأ ناك يتلا (ةيريمحلا ةلودلا) رّيمح ةعبابت ةلود كلذب تماقف يداليملا

 ةنيدم اهتمصاع تناكو ءاهكولم مظعأ ناميغ يذ نب ناسح نب يناثلا عْبُت
 . يتأيس امك ءاعنص



 ىناثلا ثحبملا

 ةهمصاع ءاعنص ةروريص

 دهع ذنم ةيريمحلا ةلودلل

 نزي يذ ميرأ ناشلم عّبت

 ىربك ةيريمح ةلود تماق - م 0 ماع  يداليملا ثلاثلا نرقلا يف

 .«نقرشمو نتفيض بوعش لايقأ ريبك «بغليو نزي وذ ميرأ ناشلم» ةماعزب

 شقن نيودتب (برك يدعم) هديفح ماق دقو «ةيريمحلا ةلودلا ةعبابت لوأ وهو

 كلذ لجّسو «نزي رصقلاو نادّبَع ةنيدم تناك ثيح نادَبَع يداو يف ريبك

 هدهع ملاعمو (نزي يذ ميرأ ناشلم) ةماعزب ةيريمحلا ةلودلا مايق عئاقو شقنلا

 نيودتب ماق يذلا برك يدعم هديفح مث (ليبحرشو ىلوخ) هينبا دهع مث

 ميوقتلل 41/٠١ ماعب خرؤم وهو شفنلا هب خرؤملا ماعلا يف ريبكلا نادبع شقن

 دمحم .د ركذ امكو  شقنلاف .2''ةيداليم "05 ماع قفاويو يريمحلا

 ناشلم دهع يأ  «ةرسألا نم لايجأ ةثالث دوهع لجس نع ةرابع»  هيقفاب

 ميرأ ناشلم نأ» شقنلا ركذ دقو . برك يدعم هديفح دهعو هئانبأ دهعو ميرأ

 ةقطنم تلمشو - ةرهم ضرأو تومرضح تلمش - نييريمحلل تالمح داق
 ميرأ تانثلم ىلرف هنو ءاالامبش) ةارشلا ةقلتموب ا (ابرغلا د نينرلا ب
 ام يف ةصاخ 0 ب ل

 تاللمح تغلبو .ميدقلا عس اولا اهلولدمب نيرحبلا ىفو ةماميلاب فرعي ناك

 ا د ا لا ىلإ - :نانشلماد

 تاسارد ةلجمو - م١0 - نادير ةلجم  هيقفاب دمحم .د  ريبكلا نادبع شقن 2غ(

 تاسارد ةلجمو م١0 - نادير ةلجم  هيقفاب دمحم .د  ريبكلا نادبع شقن 20020

 .م1947* /17 ددعلا  ةينمي

١15 
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 (نزي يذ ميرأ ناشلم) ةماعزب ةيريمحلا ةلودلا نأ كلذ نم نيبتيو

 نم قطانم ىف تماق دق تناك ىتلا تاليودلاو كلامملا ةيقب حايتجاب تماق

 ةيرقألا ةفحملا" ةةيازخ تلد: خبه كوم يشاع ةكلوس اهني ناك ري وتمتلا
 دي ىلع م٠ را ل للا لا

 تالمح يف ةدنك ةليبق كارتشا ريبكلا نادبع شقن ركذ دقو .2'”«نييريمحلا
 , هم نضراو تومرزفس فلوش) يتلا (ميرأ ناشلم) ةدايقب نييريمحلا

 موخت ىلإ ريسع ةقطنمو نارجن يلاعأ يهو (ةاَرَّسلا ضرأ) ىلإ كلذكو
 يذ ميرأ ناشلم ةماعزب نميلا ءاجرأ لك ةدحو ةداعإ مت كلذبو ءزاجحلا

 ثيح ءاوذألا كولملاو رصن نب ةعيبر دعب نميلا َكْلَم يذلا عْبن وهو نزي

 عَّبُتل هلك نميلا كلُم عمتجا رصن : نب ةعيبر َكّلَه امل" :ماشه نبا لاق
 كلم حبصأ..» :نودلخ نبا لاقو .نزي يذ ناشلم ّبُت وهو "0

 دلو نم .ءنزي وذ مهنم نميلا كلمب ماقو .ءاوذألا يف ًاقرفتم ةمبلا

 نب ثراحلا نب ديز نب سلع نزي يذ مسا :مزح نبا لاق .ديز نب كلام
 نب سلع وه :يناهفصألا جرفلا وبأو يبلكلا نبا لاقو .روهمجلا ديز

 ديز نب كلام نب يدع نب فوع نب دعس نب ثوغلا نب ديز نب ثراحلا
 ءاج يذلا همسال فيحصت وه «نزي وذ سلع» مسالا كلذو معلا

 هل عمتجا) هنأ شقنلا دكؤيو ««نزي وذ ناشلم < /نشلم» وهو شقنلا ىف

 يبلكلا نباو نودلخ نبا ركذ دقو .(عْبن) :هل ليق كلذلو ؛هلك نميلا كلُم

 ةيناندعلا ذعم لئابقو ةماميلا ىلإ ميظع شيج يف نميلا نم عّبُت راسا هنأ

 يذ نب بوثم نب لالُك دبع هتمدقم ىلع ناكو  زاجحلاو دجنب -
 دعم لئابق رئاسو زاجحلا ىلع لمعتسا فارصنالاب عّبُت مه املو . .نيعُر

 شقن يف ءاج ام عم كلذ قباطتيو ."””«يدنكلا راّرُملا لكآ ورمع نب رجُح
 «نميلا جراخ ةفلتخم تالمح نزي وذ ميرأ ناشلم داق هنأب ريبكلا نادبع

 .م19806  ةيسنرفلا ةيرثألا ةثعبلا  نميلا يف ةيرثألا ثاحبألا نم تاونس سمخ )١(

 تاسارد ةلجمو م0 - نادير ةلجم ب هيقفاب دمحم .د  ريبكلا نادبع شقن (؟)

 .م19817 '١7/ ددعلا  ةينمي

 .١اج 4١ص  ماشه نبا  ةيوبنلا ةريسلا (9)
 .1ج ١5ص - نودلخ نبا خيرأت (5)
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 ميدقلا عساولا اهلولدمب نيرحبلا يفو ةماميلاب فرعُي ناك ام يف ةصاخ

 دوصقملاو  «ناسغ ضرأو رازن ضرأ نيب اجس رابآ ىلإ رازن ضرأو

 يلاعأب كوبتو ءاميت ةقطنمب (اجس) عقتو «زاجحلاو دجن وه رازن ضرأب
 عّبت كلملا غلب املف «ماشلا ضرأ يهو ناسغ ضرأ اهيلتو ءزاجحلا

 ريمألا ةيناندعلا ةيرازنلا دعم لئابق ىلع لمعتسا (اجس) ةقطنم ناشلم

 عبارلا نرقلا لئاوأ يف كلذو «يدنكلا ورمع نب رارملا لكآ رجح

 ةمصاع اهذختاو ءاعنص ىلإ نزي وذ.ناشلم عّبت كلملا داعو «يداليملا
 . ةيريمحلا ةلودلل

 اهكولمو ةيريمحلا ةلودلا رصع يف نميلل ةمصاع ءاعنص ةروريص نإ
 ميلا نع عئاشلا يقارتتعسالا خيرابلا نق ةلرهجملا رومألا نم ةعبابتلا
 ةلودلا ةمصاع تناك رافظ ةنيدم نأ ركذ ىلع رصتقي يذلاو ميدقلا

 يه تحبصأ ءاعنص ةنيدم نأ ىلع لدت ةيخيرأتلا رداصملا نكلو «ةيريمحلا

 نرقلا لئاوأب - نزي يذ ناشلم عّبُت دهع ذنم ةعبابتلا كولملا رقمو ةمصاعلا

 سداسلا نرقلا رخاوأب  نزي يذ نب فيس دهع ىلإ  يداليملا عبارلا
 - :نودلخ نبا لاق كلذلو  يداليملا

 . ''”(مالسإلا لبق ةعبابتلا ةدعاق : ءاعنص»

 لبق ةيريمحلا ةلودلا ةعبابت رصع يف ةعبابتلا كولملا رقمو ةمصاع يأ
 نزي وذ ناشلم عّبُت.ماقو .نزي يذ ناشلم عّبُت دهع ذنم كلذو «مالسإلا
 نب ةيمأ لوق كلذ ىلع لديو «ءاعنصب نادمُغ رصق ميخفتو ةيلعتو ديدجتب
 - :نزي يذ ناشلم ليلسو ديفح ًافيس حدمي تّلصلا يبأ

 الالحم كنم ًاراد نادمُع سأر يف ًٌاَقُفَتِرُم جاتلا كيلع ًائينه برشاف

 (50الا يذلا لان ًادحأ ىرت لهف  تنزييذ لَيغلا كوبأ ُهاَئَبرصق

 تناكف «نزي يذ ميرأ ناشلم «نزي يذ َلْيَقلا كوبأ» :هلوقب ينعيو
 ميرأ ناشلم دهع ذنم ةيريمحلا ةلودلا ةعبابت رقمو نميلا ةمصاع يه ءاعنص

 ةمصاع يه رافظ ةنيدم تناك امنيب - يداليملا عبارلا نرقلا لئاوأب -

 .4ج 7177ص - نودلخ نبا خيرأت )١(
 .1656ص ب ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا )
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 ناكو نيعُر يذ لآ نم ءاوذألا رقمو نميلا نم يبرغلا فصنلا

 يف نميلا نم يبرغلا فصنلاو رافظ ميعز (َنْيَعُر يذ بوثم نب لالُك دع
 يذ ناشلم رقمو ةلودلا ةمصاع يه ءاعنص تناك امنيب نزي يذ ناشلم دهع

 قفاوملا يريمحلا ميوقتلل 477 ماع يلاوح نزي وذ ناشلم يفوت اهبو «ذزي
 ا ءاعنصب هتربقم فشك متو «ةيداليم 77 ماع
 يناهفصألا جرفلا وبأ ركذ ثيح «يداليملا عباسلا نرقلا-» يرجهلا لوألا
 اقوا ةزيب د :نعلشا عساك نري اذ ناهلم كلجلا مز قار ينكلا »ب نباو
 اوفقوف «ناورم نمز يف ءاعنصب ًاريفح اورفح» :هصن يلي ام يناهفصألا

 لاجرلا نم نوكي ام مظعأك ريرس ىلع لجرب مه اذإف «باب هل جزأ ىلع
 بوتكم بهذ نم حول هسأر دنعو بهذ نم ةبصعو بهذ نم متاخ هيلع

 ينم يودعلو لينلأ ينم يليلخل لْيَقلا - ندجو نزي وذ سلع انأ هيف

 نذأت شحولا تناكز. «ىرمع نم نس ةلام نبا ناو: تكردأف تبلط ليوا
 «يربزهلا يحمرو ءجورفلا تاذ يعردو «فكلا وذ يفيس اذهو «يتوصل

 ءرمن يذ ةعنص نم رشح ةئامثالث اهيف رشلا تاذ ينرقو «ءاوجفلا يسوقو
 كلذ عيمج اودجوف اورظنف . ينناخف ينع توملا عفدل كلذ تددعأ

 رشع انثا نزي يذ سلع فيس لوط ناك» :يبلكلا نبا لاقو .“' ”(هدنع

 جلا ةباتك هيلعو اريك

 سأر دنع ناك يذلا حوللا ةءارق يف عقو دق ًاسابتلا نأ دب الو
 نأ دب ال حوللا يف يتلا ةباتكلاف ءاطّتحم ناكو نزي يذ ناشلم نامثج
 ءاج ةرابع مث . «نقرشمو نتفيض نبعش لْيَق ندجو نزي وذ نشلما اهلوأ

 ةئامعبرأو نيثالثو اذك فيرخب /ةنس ةئثام نبا وهو تام» هنأ اهيف
 .هسوقو هحمرو هعردو هفيس هحيرض ىف هعم اودجو دقو .ا(ءاعنصب

 .هودجو ام لك اوذخأف ءبهذ نم متاخو بهذ نم ةبصع هيلع ناكو
 - :لئاقلا ّبُت ابلاغ وهو .هونفدو

 يسمت ال ثيح نم اهعولطو سمشلا ب لقت ءاقبلا عنم
 ىسمأ هئاضق لصفب ىَضَمو هبءيجيامملعأمويلا

 .؛ج 7ص - يناهفصألا جرفلا وبأ  يناغألا )١(
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 م 777 ماع يلاوح  يداليملا عبارلا نرقلا يف هتافو تناكو

 رافظب ناكو  ًايوس - (/عوشأ ليبحرشو /ىلوخ) هدالوأ هدعب مكحو
 هديفح ىلوتو ناشلم ءانبأ فلتخا مث ءبئان ًاكلم نيعُر وذ لالك دبع

 شقن ةباتكب ماقو نميلا قرشو نادبع ةنيدم يف مكحلا برك يدعم

 اكلم لالُك دبع راصو (م "050) يريمح 4١٠ ماع ريبكلا نادبع

 .دالبلل



 ثكلاثلا ثحبملا

 نيعز يذ لالك دبع دهع
 ..ةيحيسملا قنتعا يذلا ريفج كلم

 نميلا ىلإ ةيحيسملا لوخدأبنو
 (ءاعنص سيلق) ءاعنص ةسينك ءانبو

 يداليملا عبارلا نرقلا طساوأ يف

 تامل 0 ياتاضلم لك دابا عب ةيويجلا] ةلردلا اناغو ىإوت

 «ةيحيسملا ةنأيدلا ق قنتعا يذلا ريمِج كلم نْيَعُر وذ بْوَتُم نب لالُك دبع

 - :ريمح كولم نع هتديصق يف يريمحلا ناوشن لاق هيفو

 (حاست || رهاطلا || نيد ىلع يضاملا لالك دبع َنيأ مأ)

 نب ثّدح يذ نب بوئثُم نب لالُك دبع :كلملا اذه :لاق مث

 هاون "ل اَنْيَعَر وذ رجح نب كلام نب نادبع نب كلام نب ثراحلا

 عّبت كلملا ةداق نم لالك دبع ناك» هنأ نودلخ نبا خ خيرأتو ليلكإلا يف

 هوخأ عَبُت دعب ُكَلَما :نودلخ نبا لاق . (ناشل لإ ريعتسلاو «ناسح

 كلم روباس علخ همايأ يفو ءَنْيَعُر يذ نب بّوَكم نب لالُك دبع همأل

 هنأ يناجرجلا نع نودلخ نبا لقنو 02 قارعلاب - برعلا فاتكأ سراف

 ةدملا كلت لمشتو 2"”(ةنس 94 نْيَعُر يذ نب بوثم نب لالُك دبع َكَلَم»

 رافظ ةنيدمب نزي يذ ناشلم عَبتل ًابئان ًاكلم لالُك دبع اهيف ناك يتلا ةرتفلا

 ورمعو را لوصول ناشلم خلا 07 ةرتف مث نميلا برغو

 )١( ةديصق  ةعماجلا ةريسلا نشوان  ص١497.

  (20كج ةالرص - نودلخ نبا خيرأت

١11 
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 مث  (م 0٠" ماع يلاوح)  ناشلم نب يلوخ ورمع مكح ةياهن ىلإ
 م18 ماع يلاوح ىلإ) نْيَعُر يذ بّوَتم نب لالُك دبع ةيكولم ةرتف
 عّبت نب ورمع دعب كلم مثل : : يلي ام كولملاو ممألا خيرأت يف ءاج دقو

 :ةيسحب ةسايشو ةيرعتو نس"( مكتسلا) ئلون «بوتم نب لالُك دبع

 لجر هيلإ ُهاعد يذلا ناكو «ىلوألا ا دو نا ورع ياك
 . "'”«ماشلا نم هيلع مِدَق ناسغ نم

 «ريمسلا ةلؤنلا كام ناك كل هع كال 31 له نئاونلا كلن لذكر
 نيد لالُك دبع كلملا قنتعا ثيح م54 ماعو 6٠ ماع نيب ام ةرتفلا يف
 نييحيسملا نيينميلا ناسغ نم بهار لجر هيلإ هاعد يذلا ناكو ةحيملا

 نيبتيو «ةيحيسملا ةنايدلا ىلإ هاغدو ريمَح كلم لالك دبع ىلإ ءاج .ماشلاب

 ًاثوعبم ناك يناسغلا بهارلا كلذ نأ ةينامورلا رداصملا هتركذ امب كلذ طبر نم
 -719) ةرتفلا يف مكح يذلا نيطنطسق نب سويسنطسق ينامورلا كلملا نم

 هنع لقنو (سئانكلا خيرأت) باتك يف (غورتسوليف) ركذ دقف (م ٠

 كلم ىلإ سوليفويث بهارلا سويسنطسق كلملا ثعبا» هنأ (يكسفورتويب)
 . حجنو . .ريمِح كلم ىلإ سويسنطسق نم ايادهلا سوليفويث لمحو «ريمح

 سئانك ثالث ءانبب ماقو ممر ا وي ل

 دقو» : ولي اهلا دبع دمحم سوي لاو" .رافظ ةنيدمب اهاذحإ

 1 ا ا
 طالب ىلإ لصي نأ سوليفويث فقسألا ىلإ َدِهُع هنأ ةينانويلا سئانكلا خيرأت
 سئانكلا ضعب ءانبو ةيحيسم فئاوط ءاشنإ ةمهمب م7054 ماع ريمح كلم -

 ترغلا ةيضرؤملا ءاملص كذا دقو "ران ىف ةنهك ةييشت كلذ. نمنض' نمو
 كالملا ىسعاق ةنيعذ قد موقت نت لالُك دبع ناك رّيْمِح كلم نأ لئاوألا
 ماع (سوليفويث) يناسغلا بهارلا كلذ دي ىلع ةيحيسملا ةنايدلا لالُك دبع

 - :ناوشن لاق كلذلو .م705 ماع وأ م4

 حاسملا رهاطلا حيسملا نيد ىلع يضاملا لالُك دبع َنيأ مأ

 اج م1ص يربطلا - كولملاو ممألا خيرأت قلل

 .7 57ص - يكسفورتوبب  دعسأ ةمحلم  مالسإلا لبق نميلا ()
 نص كالا دبع دمحم كموت .د - هراثآو نميلا خيرأت يف قاروأ 2
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 يف سئانك ثالث ءانبب سوليفويث بهارلاو لالُك دبع كلملا ماق دقو
 فصنلا يف  رافظ يهو دهعلا كلذ يف نميلاب ةيسيئرلا مصاوعلا ندملا
 تومرضح ىلإ يقرشلا فصنلا ةمصاع نادَّبَع ةنيدمو - نميلا نم يبرغلا
 نأ (يكسفورتويب) نظ دقو «نزي رصقلا نادبع ةنيدمب ناك ثيح نامُعو

 ىف قلاوعلا ةقطنمب (نادبع) ىف اهنأ باوصلاو (ندع) ىف ةيناثلا ةسينكلا

 نو تايناوذإ قطاسلا ةيراذإلا ةنيماعلا نا كيع كتارا وروت لكنا
 دقف ةثلاثلا ةسينكلا امأ «- نامع  نلكأس ىلإ هرهمو تومرضحو ندجو

 يف اهمسا فورح ضعب هباشتل (نلكاس) يف اهنأ (يكسفورتويب) نظ
 ةمصاعلا ءاعنص ةنيدم اهنأ باوصلا نكلو (اناس) مساب ينامورلا ردصملا

 .رصعلا كلذ يف ةيريمحلا ةلودلا ةعبابتل ةيسيئرلا

 ربخ ةئيهب يزارلا ةياور يف ءاعنص ىلإ ةيحيسملا لوخد ربخ ءاج دقو

 لاق» : يلي ام يزارلا لأق ثيح .ءاعئص ىلإ حيسملا ديسلا لوخد نع

 ديبع يبأ نبا ناسغ ينثدح :لاق ميهاربإ نب قاحسإ ينثدح :دمحم وبأ
 متون ينس اضم اصلا هيلع ترعب عع نكد :لاق

 ؟هةانفم رثإ ىلع ءاغتيمي ةييكلا يراضصنلا لفبتاف : ةيبينكلا

 ميرم نب ىسيع حيسملا ديسلا لوخد نع ربخلا كلذ لصأ نأ ىرنو
 ءاعنص ىلإ يناسغلا سوليفويث بهارلا لوصو وه ءافحص ىلإ مالسلا هيلع

 يف ةسينك دييشتب ماقو ةيحيسملا ةنايدلا ريمح كلم لالُك دبع قنتعا نيح

 عبارلا نرقلا طساوأ يف (ءاعنص سيلق) يهو ءاعنص يف ةسينكو رافظ

 ةسيئكلا عضوم يف ىّلص سوليفويث بهارلا نوكي نأ نكميف «يداليملا

 ءانبب كلملا رمأ مث ءريمح كلم لالُك دبع كلملا عم ءاعنصب (سيلقلا)
 ينادمهلا نسحلا ركذ دقو .(ءاعنص سيلق) يهو ناكملا كلذ يف ةسينكلا

 5 : ءاعنص نع هتايبأ يف يعادرلا ىسيع نب دمحأ لوق

 سيسات اهل ءاعنضب ًاأضرأ ١ شيقي نم لص ِكْلُم دالبا
 شسيلقلاو نادمْغاهب ٌضرأ ء«سيئألاٌمرحلاٌَدعُيملام

 ("ٌسيقلبْثَئَبو.ِكلهعّبت شٌسيكئرلاةدجنلاوذامهانب

 انركذ دقو ءاعنص ادفحم سيلقلاو نادمغ» :ينادمهلا لاق مث

 ."7ص - يزارلا  ءاعنص ةنيدم خيرأت )١(



 عوكألا يلع نب دمحم خرؤملا يضاقلا لاقو (7(ليلكإلا باتك يف امهرابخأ
 وأ عّبُت سيلقلل ينابلا نأ ىلإ ينادمهلا يأ - فلؤملا بهذي» :شماهلا يف

 يذلا وه ال ةسينك هذختا امنإ ليفلا بحاص ةهربأ نأو «ريمح كولم دحأ
 نب ليبحرش دلوأ» : ليلكإلا باتكب باسنألا يف ينادمهلا لاقو ."'”ناهرمع

 يذ ورمع نب لييحرش ئتبرفب هنالث «نييلقلاو «قادحأو «لزاي : :ررمع
 ءانر رهو هءامتتسي نييلقلا ريصق نيشنت اييضوش خي نييلقلا ىلإتا كام
 نزي يذ ناشلم نب عوشأ ليبحرش نوكي دق ليبحرش نأ ىرثو ا"'(ميدق

 ءاعنصب ًابئان اكلم ناك ليبحرش ءانبأ دحأ نأو (ريبكلا نادبع شقن يف روكذملا)
 ريمألا ماقف م 57 ا لا

 مسا نكي ملو «لالُك دبع كلملا رمأب ءاعنص يف سيلقلا ءانبب ليبحرش نبا
 نبا ريمألا ماقو ؛ةسينكلا مسا سيلقلا امنإو (ليبحرش نب سيلق) ريمألا
 يهو لصألا ةينانوي ةملك (سيلق) ةملكو .ةسينكك سيلقلا ءانبب ليبحرش
 ظفلب رافظ ةسينك ركذ دنسم شقن يف ءاج دقو «عمجملا اهانعمو (ايزيلكإ)
 لوخد ذنم «ءاعنص سيلق" ءاعنص ةسينك مبما ناك كلذكف "”«رافظ سيلقا
 نب لالك دبع دهع يف نادبعو ءاعنصو رافظ ةسينك ءانبو نميلا ىلإ ةيحيسملا
 ةسينك تناكو «يداليملا عبارلا نرقلا طساوأب ريمح كلم نْيَعُر يذ بوم
 راسأ فسوي دهع ىلإ كلذ تلت ىتلا دوهعلا يف ةدوجوم رافظ ةسينكو ءاعنص

 1 اك ار لفنون كفل زا املا جاوا ران يا جلا
 2 دالملا سداسلا نرقلا يف - م01 ماع قفاوملا يريمحلا ميوقتلل

 ناك يذلا ءاعنص نيلق ميشفتو ديدجت وه امنإ ةهربأ هب ماق ام نإف يلاتلابو

 يف نزي يذ نب فيس دهع ىلإ يداليملا عبارلا نرقلا ذنم ةسينك ناكو ًادوجوم

 يف نميلاب ةيسيئر ةنايد تناك :ةيسلا نآل «يداليملا سداسلا نرقلا رخاوأ

 اذه انتقو يف  ءاعنص سيّلق يأ  ةسينكلا هذهو» :يزارلا لاق .روصعلا كلت

 هبش ربض ةسينكلا نم يقب دقو «ءاعنص نم نيضّيبملا قاقز لفسأ يهو «ةبرخ
 دقو «قشمد برد ىلإو «نيراطعلا قوس ىلإ قيرطلا فرح ىلع ناوطسأ

 .08١4ص - عوكألا قيقحت  ينادمهلا نسحلا  برعلا ةريزج ةفص )١(
 .؟ حج م8ا/صضص ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا ()
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 [7 7” ص] «ةيرجه ةئامثالثو نيعست ةنس ىلإ ةيقاب تناك ةريثك ًادوقع ٌتكردأ
 هيلعو ريغص ريفخ الإ سيلقلا نم قبي ملو» ليلكإلا شماه يف عوكألا لاقو

 .[1 /87 ص] «ريصن دجسم برقب عيطقلا ةراح يف ءاعنص ىلعأ عقيو طئاح

 لاق م "59 ماع يلاوح  هتافوب لالُك دبع كلملا دهع ىهتنا دقو
 نيعبرأو ىدحإ لالك دبع نب دئرم َكّلَم مثا :ةغمادلا حرش يف ينادمهلا

 م را تايم ناكر سو ول سا عر ترفل اح

 اعبس ورمع نب ناسح كلم مث . .ليبحرش نب حابصلا نب , ةهربأ كلم

 هنبا لالك دبع نب دثرم دعب نم َكَلَم. . ١ :نودلخ نبا لاقو

 . حابصلا نب ةهربأ هدعب نم كلم مث 0 ملا

 ةماهت َكَلَم امنإ حابصلا نب ةهربأ نأ معزي سانلا ضعبو : يناجرجلا لاق

 لاقو .. .ةنس نيسمخو اعبس ورمع نب ناسح هدعب نم َكَّلَم مث : :لاق .طقف

 جراوخلا ترثكو .ةعيلو هنبا مث «لالك دبع نب دئرم ٌكَلَم :ديعس نيأ

 راد رافظ يف ناكو «نميلا ةماهت ىلع حابصلا ن نب ةهربأ بلغو هيلع

 و نب كاسح ةعبابتلا

 ريمح كلم لالُك دبع دعب كولملل ىلاتلا بيترتلا كلذ نم نيبتيو
 2 7 :ةيحيسملا ةنايدلا قنتعا يذلا

 /يريمحلا ميوقتلل 077 - 585 نم) لالُك دبع نب دئرم كلملا -
 .(م 8*5 08

 -108- /يريمحلا ميوقتلل 55 077 نم) دثرم نب ةعيلو -

 ىلع يريمحلا حابصلا نب ةهربأ لْيَقلا بلغت هدهع سفن يفو (م 0

 نزي يذ نب ليحارش نب نافيق وذ كلم» كلذكو «ةماهتو لكوم قطانم

 ءاوذألا رابك نم ناميغ يذ ورمع نب ناسح ناكو اة ةرشع عست

 عّبُت ناسح وهو ناميغ يذ ورمع نب ناسحل نميلا كلم عمتجا مث لايقألا
 ثيح يداليملا سماخلا نرقلا طساوأ يف ناسح نبا يناثلا عّبُت دعسأ دلاو

 . رصعلا كلذ يف ًاميظع ًاوأش ءاعنص تغلب

 )١( ينادمهلا نسحلا  ةغمادلا حرش - ص01١.
 جرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرأت يف نميلا (؟) - ص8١.

 ) )0.825ص - جرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرأت يف نميلا



 عبارلا ثحبملا

 نميلا ةمصاع ءاعنص

 ناسح نب عّبت دعسأو عّبت ناسح رصع يف

 ةيرّيمحلا ةلودلا ةعبابت مظعأ

 يداليملا سماخلا نرقلا يف

 5 0 ةمقلع لاق
 نإ 5 هه 0

 ادبأا,دعقينلأمايق ها ا ا

 دن اكل ١ ١ 0 ُناَمَص هيلاوح اوراس َراَس نإ

 . حالم ءاسنلا يف ضيبب ياللا ِبْدْوَش وذ وأ َنامْيَغ وذ َنيأ مأ

 َرْبِك نب سنخأ نبا  ناميغ هيلإ بسنُي يذلا  ناميغ وذ» :لاق مث

 رماد 2 سيمع نا قست لقا نسيف: قب ا سالك ألا ا ل | فاه ةريحملا

 اذ دل دلوأف 0000 00 0 ْ

 . سنخأ ىينب :ب رفن ةعبرأ «رفعيو لييخرشو « ضايفلاو «نامْيَغ

 .ةنانيغ قل ىلا ةاسنم ةضرا يفلان ناميغ وذ دلوأف

 يذ نب ةعرُز دلوأو . .رقابو نافحنو َنَمأي :ناميغ نب ناسح دلوأف

 .7١/8ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا )١(

 .18؟ص - يريمحلا ناوشن ةديصق (؟)

3” 
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 كتاه :ناميغ يذ نب ةعرُز نب ثراحلا دلوأف «ةعرُز نب ثراحلا :ناميغ

 . ثراحلا نب ثراحلا همسأو هشرع

 «لإ سك نبب ديز نب سابكلا اذ ارمع :لإ ربك نب ديز دلوأو ٠
 علوصلا اذ :ثراحلا نب سنخألا دلوأو. . لإ ربك نب ديز نب ثراحلاو

 . "0”1عبت دعسأ دئاق لاسأ اذ :سنخألا نب دئرم دلوأو ..دعسأ دئاق

 25 :ىلي ام كلذ ءوض ىلع ركذنو

 ّدجو ناسح دلاو ناميغ وذ
 ناسح نب دعسأ

 برك وبأ» هنأ أبس كلم لوألا دعسأ برك ىبأ ءابنأ ىف انركذ دقل

 ناسح) كلملا هئانبأ نم ناكو « /معنهُي ناراث نب /برك يكلم نب /دعسأ
 يف ةعبابتلا أبس ةلود كولم نم اوناك كئلوأف ء(دعسأ برك يبأ نب /نماهي
 ١ .حبسملا داليم لبق ام نورق

 ناسح هنأب هزييمت مزليف «ناميغ يذ ورمع نب عّبُت ناسح كلملا امأ
 نب لإ َرْبَك نب [نيسخأ] سنخأ نب ناميغ يذ نب ناسح) وهو ,ىناثلا

 رصقو ةيئاوذأ ميعزو بحاص (ناميغ وذ) هدلاو ناكو .«يريمحلا نماه
 نسحلا لاق .ءاعنص ةئيدم بونج لولهب ينب ةيحان يف ناميغ عقتو .ننامُيَغ
 ءًابيجع ناكو بالقولا همساو ناميغ رصق اهنمو» :ليلكإلا يف ينادمهلا

 براغملاو قراشملا تابنج ىلع ٌىوك وأ قورخ هيف رّودم طئاح هيف ناكو

 ءامظع ةربقم اهيفو ءاهنم ةوك يف موي لك سمشلا عقتل ليَملا جرد ىلع يأ
 - :عّبت دعسأ لاقو .كولملا ريمج

 رظنماهلوةجهباهل  موركلابةفوفحم ناّميغو

 "غب ةثناهبوانئابآ نه ىضمدقُنَمٌرِبقُيناكاهب
 نم (دعسأو ناسح) امهف «ناسح نب عّبُت دعسأ دج وه ناميغ وذف

 .؟ /75١ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا )١(

 .8/54ص نس ينادمهلا نسحلا ليلكإلا 222(



 1248 ٠ ميدقلا يراضحلا ءاعنص خيرات 8 ١

 كللملا دهع ىف لايقألا ءاوذألا رابك نم نامُيَغ وذ ناكو «ءناميغ

 ةرتفلا يف مكح يذلا لالُك دبع نب دئرم كلملاو نيعُر يذ نب لالُك دبع
 نب ةعيلو دهع لئاوأ ىلإ مث (م 7594-1١08 - /ىريمح 077 - 585 نم)

 تلقتنا مث «يداليملا سماخلا نرقلا نم لوألا عبرلاب لالُك دبع نب دئرم
 ام يذلا ناميغ يذ نب ناسح ىلإ اهل ةعباتلا قطانملاو ناميغ ةيئاوذأ ةماعز

 . ةيريمحلا ةلودلل ًاعّبُت اكلم حبصأ نأ ثبل

 ناميغ يذ نب عّبَت ناسح ةيكولم
 هدهع ملاعمو

 يف «لإ ربك نب نيسخأ نب ناميغ يذ ورمع نب ناسح» دهع أدب دقل
 40/8) ةرتفلا يف مكح يذلا لالُك دبع نب دئرم نب ةعيلو كلملا دهع سفن

 نب ةعيلو كلملا نإ)  نودلخ نبا خيرأت يف ءاج امك هنأ ْذِإ (م 555

 ىلع ليبحرش نب حابصلا نب ةهربأ بلغتو فيلع جراوجلا تركك قرب
 «ةنس ةرشع عست نزي يذ ليحارش نب نافيق وذ ًاضيأ ُكَلَّمو . .نميلا ةماهت
 .[هأ] .«ةنس نيسمخو ًاعبس ورمع نب ناسح كّلَّم مث

 - (نزي يذ ناشلم دافحأ نم وهو)  نزي يذ نب نافيق وذ ناكف

 كلملا دهع سفن يف نميلا نم يقرشلا فصنلاو نزي ةيئاوذأ قطانمب ًاكلم

 دئنسم شقن ىلع روئعلا مت دقو «ليرب نافيق يذ مساو «دئرم نب ةعيلو
 - يلي امك شقنلا يف هبقلو همسا ءاجو (قبني بعش) عقوم يف همساب

 /نتفيضو /محئر /لايقأ /ريبك /بغليو /نزي وذ /ليرب»
 1 ر

 فلاحتف «م 47٠ ماع يلاوح نزي يذ نب ليرب نافيق وذ تامو

 ربك ينبو - ناشلم ةرسأ - نزي يذ نب ليرب ينب عم ناميغ يذ نب ناسح

 امو رافظ ةقطنم ناسح مكح لمش مث .نميلا ءاجرأ بلغأ ةسائر يف لإ

 كانه لالُك دبع نب دئرم نب ةعيلو مكح ىهتناو نميلا برغ نم اهيلإ

 )١( قبني "8 مقر شقنلا  هيقفاب دمحم .د  ةديعسلا ةيبرعلا يف .



 ١9 ناسح نب ْعّبُت دعسأ رصع ىلإ دعسأ برك يبأ رصع يف ءاعنص /عبارلا لصفلا 129

 رافظ ىلإ ءاعنصو ناميغ نم ناسح كلملا راسو م 145 ماع يلاوح
 ناك»  يدوعسملا ركذ امك  ثيح ةيريمحلا ةلودلا ةسائر هل تلمتكاف

 رافظ همكح لمش نيح كلذو .«ورمع نب ناسح ةعبابتلا راد رافظ يف

 ”نفيلاا ةنقبو

 يريمحلا ميوقتلل 01١ ماعب خرؤم دنسم شقن ىلع روثعلا مت دقو
  «مكحلا يف هل نيدعاسم لايقأ ةتسو ناسح دهع نم (يداليم 455 -)

 فورح نم ىقبو «شقنلا نم ءامسألاو فورحلا ضعب تسمطنا دقو

 - :مهنأ بقللاو ءامسألا

 مفسو /ديز.... 8 ل و /ديزي مو... /ن..»

 /نيسخأو /لإ ربك وئبو /بغليو /نزيووذ /منهي نشلمو /ركسهي

 /نتفيضو [؟نامدر /نادير] ندر لايقأ رابك /ربصي يذو /نيقدصو

 .«مهيبقعمو /مهديصو /محئرو

 نم اهوعنص ّيرلل تآشنمو تاجردم اودّيش» مهنأ شقنلا ركذيو
 نيقامع يداو ىلاعأ نم (655) صجلاو (6/10) ريجلاب اهلفاسأ ىلإ اهيلاعأ

 بتوقتلاب هةنايسبعو نيعس ماع: كير ىف كلذو: نابع ىذاو ىلإ
 . '""ةيداليم 455 ماع قفاويو يريمحلا

 مهركذ دقو (نيسخأو /لإ ربك ينب) ركذ شقنلا يف ءاج دقو

 نب [نيسخأ] سنخأ نب ناميغ يذ نب ناسح) مهنمو ليلكإلا يف ينادمهلا

 .2لإ ربك نب ديزو /سنخأ نب ضايفلاو /ناميغ يذ نب ةعرّزو /لإ ربك
 لآ نم امهو «منهي نشلمو [ركسهي مفس] ركسهي فيس شقنلا ركذ كلذكو
 ناكو ةيريمحلا ةلودلا ءاجرأ ةسائر ىف ةعبسلا كرتشاو «نزي يذ ناشلم

 همكح نأل عّبُت ناسح وهو ”ةاميق د قومع قدا بلح وهن ميدي ةللخلا

 ةيبرعلا ةريزجلا لامش ىلإ دتماو ميدقلا عساولا هلولدمب نميلا لك لمش

 نم فارشألا ءانبأ ريمح كولم مدخي ناك١ :نودلخ نبا لاق .اهقرشو

 ةدنك دّيس رجُح نب ورمع :عّبُت ناسح مدخي نمم ناكو «مهريغو ريمح
 امل عّبُت ناكو . .راّرُملا لكآ برعلا هيمسُت يذلا وه رجح هوبأو .هتقول

 .119/ 304 مقرو .نابور 6086 مقر شقنلا ()
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 نب رجُح اهلك ناندع نب دعم ىلع ىَلَو زاجحلا يف راسو برعلا دالب خّود
 نم كِلَّمو «تام مث ةريس نسحأ مهيف راسو «هل اونادف رارملا لكآ ورمع

 «. .هّمأل عبث ناسح اخأ ورمع ناكو ءرجخ نبا روصقملا ورمع هنبا هدعب
 «ناسح ةنبا روصقملا ورمع مأ تناك» ةغمادلا حرش يف ينادمهلا لاقو

 اخأ روصقملا ورمع ناك) هنأ بوصألاو - «نيرحبلا نصح رقشملاب هّبّثَرو

 لاق ثيح روصقملا ورمع ةجوز ناسح ةنبا تناكو (هّمأل عّبَت ناسح

 (ورمع نب ثراحلا :رجح نب ورمعل ناسح تنب تدلوف. .» :يربطلا

 لئابق ىلع ًابئان اكلم يدنكلا رجُح نبا روصقملا ورمع ريمألا ناكف [هأ]

 نيرحبلاب رقشملا نصح هرقم ناكو دجنو زاجحلاب ناندع نب دعم قطانمو
 يف اهمكح لمش يتلا ةيريمحلا ةلودلا راطإ يفو عَّبُت ناسح دهع يف كلذو

 . ةيبرعلا ةريزجلا ءاجرأ لك هدهع

 لب  ةيريمحلا ةلودلاو نميلا ةمصاع ىه ءاعنص ةنيدم تناكو
 رقم ناكو «ناميغ يذ نب عّبُت ناسح دهع يف  ةيبرعلا ةريزجلا ةمصاع
 :ندج يذ نب ةمقلع لاق كلذ يفو «ءاعنصب ميظعلا نادمُع رصق همكح

 ادَغَرْنَم ششيعبًأريرق  ٌنادمُع ةباؤذ يف ناسح ناك دق

 ادبأا,دعقينلأمايق  نافلأ ريمج َةاَرّس نمهمدخي

 ادعباذإنودعبيالو  نافص هيلاوح اوراس راس نإ

 ميوقتلل 077 ماع يلاوح ءاعنص يف هتافوب عَّبُت ناسح دهع ىهتناو

 ةيحيسملا ةيديحوتلا ةنايدلاب انمؤم ناكو ةيداليم 101 ماع قفاوملا يريمحلا
 متو «ريمح ةعبابت ةلود رصع يف نميلاب ةيسيئر ةنايد ترمتسا يتلا ىلوألا
 فشك مت دقو (ءاعنص بونج) ناميغ يف وأ ءاعنص يف ناسح كلملا نفد

 نبا ماشه رذنملا وبأ لاق» :نودلخ نبا لاق ثيح مالسإلا دعب هتربقم
 ثّدحُملا يضاقلا طخب قيتع لصأ نم هتلقنو «باسنألا باتك يف يبلكلا

 نم لجر. نع يبلكلا ركذ :لاق «شيبح نب نمحرلا دبع نبا مساقلا يبأ
 .نميلا يف ًاعضوم قرحي - سيق همسا - لجر َلَبْقُأ :لاق عالكلا يذ

 بابج هيلعو تيم لجر هيلع ًاريرس دجوف «هيف لخدف جزأ نع ىدبأف
 ةتوقاي هسأر يفو بهذ نم نجحم هيدي نيبو جات هسأر يفو ةبهذم ّيشو
 نب ناسح انأ ريمح بر هللا مسب :هيف بوتكم حول هسأر دنعو «ءارمح
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 ةلودلا كلم ناميغ يذ ورمع نب ناسح كلملا وهو .«١ .لْيَقلا ورمع
 نرقلا طساوأ يف م14! ماع يلاوح ءاعنصب يفوت دقو «ةيريمحلا

 . يداليملا سماخلا

 دهع ىف نادمغ رصقلاو ءاعنص

 هدهع ملاعمو ..ناسح نب عّبت دعسأ

 5 : هنع هللا يضر يراصنألا تباث نب ناسح لاق

 ل ةقويتس فحق نيانلا ناك دحيسأوا

 دمج ُديِصلا اهفارشأ تَرِكْذاذِإ اهلك ةيربلا فارشأ ٌعَضاوَت

 ةريسلا يف ماشه نبا اهركذ تايبأ يف يشرُفلا مناغ نب ةفيذح لاقو

 ْ] د :ةيوبشلا

 ©9(رصنلاب نطاوملا ٌكْلِت ىف ُدَيْوُي َةَجِح نيرشع ساّنلا َداَق ُدَعْسَأو)

 كلملا مكح ةدم يهو «أماع نيرشعا يأ ؛ةَجِح نيرشع» :هلوقو
 يذ نب ورمع نب ناسح كلملا هيبأ دعب همكح ناكو «نأسح نب عّبت دعسأ

 قفاويو يريمحلا ميوقتلل ه5” _ ةال؟ ماع نم همكح ةرتف نوكتف «ناميغ

 دعسأ برك يبأ كلملا نيب نيسرادلاو نييرابخإلا نم ريثك طلخيو
 ةلودلا كلم اذه ناسح نب عَبُت دعسأ كلملا نيبو ءأبس كلم عب

 - ايه - امهيلك راهتشاو 0( ةعم) امهيمسإ ةيدحاو ببسب «ةيريمحلا

 تامين ةيسكرلا ديما 0 . (عّبُت) بقلب

 ا ل يم را 00

 موه مَ ليَ مه :ىلاعت هّللا لوق يف دوصقملا عّبُت وهو . اربهي يلع

 اد 48ص ب نودلخ نبا خيرأت )02(

 .١١٠ص - يريمحلا ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا (؟)

 .١اج ١9١ص - ماشه نبا  ةيوبئلا ةريسلا ()
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 لاقو .«ًابس مه عّبت موق» :ةيآلا ريسفت يف ريثك نبا لاق ثيح .4 بَ

 . ''"(ةنس فلأ هلك دمحم يبنلا هيف ثعُب يذلا مويلا نيبو عّبُت دعسأ هيف
 كلم - رّضن تخُب مايأ يف..» :هنأ ليلكإلا يف ينادمهلا نسحلا ركذو

 تخيب ناك كفو ,؟0(دعسأ ْس ناسح مايأو عّبت دعسأ دهع ناك هاج لباب

 قباطتيو «داليملا لبق عباسلا نرقلا يف لباب كلم (رّصن ذخوبن) رّضن

 نأو ةعبابتلا أبس كولم نم دعسأ برك ابأ نأب دنسملا شوقن عم كلذ

 يكلم» شقن اهنمو «يئبسلا ميوقتلاب ةخرؤم هئانبأ دوهعو هدهع شوقن
 يئبسلا ميوقتلل 597 ماعب خرؤملا «دعسأ برك يبأ /هنباو /برك

 عقوم يف «(دعسأ برك يبأ» دهع شقنو «داليملا لبق ال" ماع قفاويو

 (.م.قكالال ماع قفاويو) يئبسلا ميوقتلل 0 ماعب خرؤملا هذير

 خرؤملا برأم يف (دعسأ برك يبأ نب رفعي ليبحرش» كلملا شقنو

 كلملا شقن ىلإ (.م .ق5050 ماع قفاويو) يئبسلا ميوقتلل 555 ماعب

 يبا نب /نمأهي ناسح نب (ورمع) رمأ ارذ وخأ /رفعي برك يدعم

 (.م.ق0849 قفاويو) يئبسلا ميوقتلل 5١ ماعب خرؤملا «دعسأ برك

 برك يبأ رصع وه داليملا لبق سداسلا نرقلا ىلإ عباسلا نرقلا كلذف

 ناك لباب ةلود كلم رّصن تخُب نأب ينادمهلا هركذ ام عم كلذ قباطتيو
 .داليملا لبق عباسلا نرقلا يف كلذو «هئانبأو دعسأ برك يبأ رصع يف

 عقوم شقن هدهع نمو «يريمحلا نماه نب لإ َرْبَك نب سنخأ نب ناميغ
 (م 06 ماع قفاويو) يريمحلا ميوقتلل ه5 ماعب خرؤملا نابح يداو

 لاق .ناسح نب عّبت دعسأ هدعب مكح مث يداليملا سماخلا نرقلا يف
 .برعلا هتباهو رّيمح ىلع ناسح نب عّبت كلم. .» :نودلخ نبا

 .ناخدلا ةروس  يبطرقلا  نآرقلا ماكحأ ريسفت )١(
 اج ١٠١ ١ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا فز
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 ناكو .2“”(سراف كلم ذابق مايأ يف كلذو ..اهالاو امو ةريحلاو دعم
 نرقلا يف م17١5 4754 نيب ام ةرتفلا يف سراف كلم ذابق دهع
 مكح ثيح ناسح نب عّبت دعسأ نمز وه كلذو «يداليملا سماخلا

 وذ مخري ةعيحل) هدعب مكح مث (م 4الا/ 40! نم) ةنس نيرشع

 544 ماعب خرؤم شقن هلو «مخري ةعيحل نب لمكي ليبحرشا مث (ندج
 عم كلذ قباطتيو .'"'"ةيداليم 48١ ماع قفاويو يريمحلا ميوقتلل
 ىرسكل يدنكلا ورمع نب ثراحلا هبئانو ناسح نب عِّبت دعسأ ةرصاعم
 . يداليملا سماخلا نرقلا يف سراف كلم ذابق

 وه هابأ نأل  ءاعنص ةئيدم بوئج  ناميغ ىف دعسأ دِلَو دقل

 (ناميغ) ركذ ءاج كلذلو - لإ َرْبَك نب سنخأ نب ناميغ يذ نب ناسحا
 - :ليلكإلاب تايبأ يف هلوقك عّبت دعسأ راعشأو رابخأ يف

 رظنماهلوةجهباهل  موركلابةفوفحم ناميغو
 ناك نادمُع نأل نادمُع رصقلاو ءاعنص يف عّبُت دعسأ أشنو عرعرتو

  :كلذ يف ندج يذ نب ةمقلع لاقو «ناسح كلملا هيبأ ٌرقم

 ادَغَرْنَم شيعبأريرق  نادمُغ ةباؤذ يف ناسح ناك دق

 ةيريمحلا ةلودلا ةعبابت شرع عِّبت دعسأ مْنَسَت ناسح كلملا يفوت املو
 يه ءاعنص تناكف  (م 441 ماع)  ءاغنص ةنيدمب نادمغ رصق يف
 ةنس نيرشع ماد يذلا عّبت دعسأ دهع يف ةيريمحلا ةلودلاو نميلا ةمصاع

 يبنلا دلوم لبق هنأل هيف عاش دق رعشلا ناك نمز وهو (م غال )450 
 ينادمهلاو ناوشن هركذ ام ززعُي نمزلا كلذو ءطقف ةنس ةئامب ِلِيَو دمحم

 ةنيدمل ناكف .«ًاحيصف ًارعاش ءاميظع اكلم عّبُت دعسأ ناك» :هنأب امهريغو

 لاق ثيح - هيلإ بوسنملا رعشلا وأ  عّبَت دعسأ رعش نم اهظح ءاعنص
  :(اهلوح امو ءاعنص فصي عّبُت لاق» :ليلكإلا يف ينادمهلا نسحلا

 - :اهلوح امو نادمُغو ءاعنص فصي عِّبت لاق» :يزارلا لاق كلذكو

 ٍراَد ريح انزادو ِوُدَع ْنِم ااماًضِتها ماَّرثام ُراَدلا انُراَد

 .أج ه5"ص  نودلخ نبا خيرأت 000(

 . يمير غ5 مقر شقنلا ©
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 انك يوه ستما ماك اهات ذإ نانطخ نإ

 ٍراَجْشَألا بِّيط فانصأو ع رّرلاو لْختلاو موركلاب تقطن

 راهثألاَلْسْلَسَتاَلِعَمْسَت ثنإامفاهيف ُكوُيُعلا ٌحيستو

 رارتفإِناَمَرز يِفّرَملاالو ٌرحلا ٌجَمَواِهب مهيِذؤُي سيل

 راهئلاكُبيَطُملْبَلِيَم ونلاو ءاملاو ماعطلا اهيف ٌباط

 (7رائآلا ىلإ اندغَتاورظنلاف انين لُدَتانَراثآ نإ

 يذ ورمعا ةلزانمل عّبَت دعسأ كلملا قلطنا ءاعنص ةنيدم نمو

 نم دحاوك ؛لإ َرْبَك نب ديز» ركذ ءاج دقو «4لإ َرْبَك نب ديز نب سابكلا

 يف ينادمهلا لاق .(م :55 -) يريمحلا ميوقتلل 558 ماعب خرؤملا -

 ,. ''”6لإ ربك نب ديز نب سابكلا اذ ًارمع :لإ ربك نب ديز دلوأو» ليلكإلا

 ةقطنمو ةعرش ةقطنم نيب ام  نميلا نم قطانم معزتي سابكلا وذ ورمع ناكف
 دهع لئاوأ يف كانه (كلم) ةباثمب سابكلا وذ ورمع ناكو  اهريغو رافظ

 راسف «ةيريمحلا ةلودلا ةسائر ىلع عارص امهنيب علدناف ءناسح نب عّبُت دعسأ

 رافظ قطانم نم هشيجب سابكلا وذ ورمع هيلإ راسو ءءاعنص نم هشيجب دعسأ

 رامذ ةظفاحمب سنع ةقطنم يف عقي يذلا  ةعرش لقح يف ايقتلاف ءاهيلإ امو

 هل لاقف ءامهنيب برحلا فاصم ُرّيمَح تذخأو «برحلا سابكلا وذ هبصان

 ْرُربإ نكلو اهئامدب اهفايسأ غلون الو رّيْمِج نيب مداصُت نأ نسحي ال :دعسأ

 ملو «مهيلع ٌُثيوتحا كب ٌثرفظ نإو مهب َكْلْمُأ تنك يب ٌترفظ نإف يل

 - :ندج يذ نب ةمقلع لاق كلذ يفو .هرمأ ىلع ىلوتساو

 ا ديدحلا لابرس ٌئِهاَظُم ايلثم ةفرشل ىفاو يذلا ائمو

 .ةج 7١ص - ينادمهلا نسحلا  ليلكإلاو 1 ص - يزارلا - ءاعنص ةئيدم خيرأت )١(
 .ادج ١1 5؟ص ينادمهلا نسحلا - ليلكإلا قرف

 .10ص  ينادمهلا نسحلا  ةغمادلا حرش ()
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 ةنيدمب نادير رصق يف دعسأ رقتساو  ناسح نب عّبَن دعسأ ينعي -

 نميلا ءاجرأ رئاسو رّيمَح لايقأو ءاوذأ لك هناطلس تحت ىوضناو ءرافظ

 ًابونج ندعو ًابرغ رمحألا رحبلاو قرش نامُع زوافمو تومرضح ىلإ
 ةديصق يف عّبُت دعسأ لاقو ءالامش ةماميلاو زاجحلا موخت ىلإ نارجنو

 - :ليلكإلا ىف ىنادمهلا اهركذ

 هيعظمي انههتمكامي لااا رافظ نمابلزنمبانرفظ

 ر_جهألاالو ناو رادب كولملارايدنمركهامو

 ٌرعْرَعلاو جاسلااهبزالم  ديدحلابةموهبم نونيبو
 د تار نام انعع  ةفرتتادل مق ال وب

 ةداق نم ناكو ءءاعنصب نادمُع رصق ىلإ رافظ نم دعسأ داعو
 نب بيرع نب يناثلا لالُك دبع :ناسح نب عّبُت دعسأ باونو لايقأو

 «نميلا برغو رّيْمِح قطانم نم اهيلإ امو رافظ يف ءنْيَعَر يذ نب دهف

 داّوق دحأ وهو «عالكلا اذ ديزي :ديز نب رفعي دلوأ..٠١ :ىنادمهلا

 - :عّبت لوقي هيفو «عّبْن دعسأ

 («اديزي عالكلااذ برحلااخأ ىنمُيِلا ةبّنجملا ىلع انلعجو ٠

 ع لاق 0 لُيَقلا دئاقلاو

 يوتا م5 ماعب 5-5 ير دقو 5 هنامز

 وذ ركسهي مفيس ناكو '"' ”«نزي يذ ركسهي مفيس» مسإ 01407 يريمخلا

 0 رماع) ناك كلذكو « عّبت ناسح دهع ءاوذأ رابك نم نزي

 دعسأل ًابئان ًاريمأ ناكو «ءاوذألا رابك نم ناسح نب عّبُت دعسأ دهع

 تومرضح ىلإ هوبشو نيبأو ندع قطانمو نزي ةيئاوذأ قطانم يف
 :يرفعيلا يحرصلا نبا لاق» :ينادمهلا لاق .نامع زوافمو ةرهملاو

 .أج ؟905صو 755 صو ١9١ ص  ىنادمهلا نسحلا تن ليلكولا 20غ(

 .نابور 5086 مقر شقنلا ()
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 هب تّرمف ءانيكم هدنع ناكو ءعَّبُت دعسأ ةنبا جوزت نزي اذ ًارماع نإ

 اهبّرقف «هتنب نم نزي يذل ةّينُب ءهروصق ضعب نم هسلجم ىف اموي
 - :لاق مث مّبت دعسأ

 مريخ >مويل اكدج نرح قد لوستا ةلاةنئااي»

 وي تل[ ءاخت سس  نسعسيسلاةوزذ يت لبيع

 ىف باونلا ءارمألا نم ناك كلذكو ::ةرفيلا ةورذب دوصقملا وهو ءاعنصب

 سيئر ينادمهلا يليكبلا مهن نب ةعيبر نب دبع نب لاَعَج لّيَقلا :دعسأ دهع

 :ينادمهلا نسحلا لاق .نارجن فارطأو ةلئاو ىلإ اهريغو ليكب لئابق

 قايحأ هعما#لو :«ليكب ىلع دعسأ هكلمو «عّبت دعسأ دنع ًانيكم لاّعَج ناكو»

 : لئاقلا وهو ءاهركذ لوطي ةبيجع

 نلر ةعجت نيةهجتا فد ادنعم» .ةيلاع قوق تولذأ انجل ىكت
 ("”(قفتخت حاورألا اهب ايرثلا دنع ةينار فازشأ ىلع انيوعبفا ىدح

 :ناسح نب عَّبُت دعسأ دهع يف ًاضيأ باونلا لايقألا ءارمألا نم ناكو
 موخت ىلإ اهفيلاخمو نارجن ميعز يجحذملا يثراحلا نطق نب نايدلا لّْيَقلا

 :رعاشلا لاق هيفو .ةماميلاو زاجحلا

 شقارب نم اهداقًافلأ نينامث زجاعريغاهُئاّيداهبدوقي

 ناسح نب عّبت دعسأ ةجوز نارجن ميعز نطق نب نايدلا تخأ تناكو

 ناكو .ميدقلا عساولا هلولدمب نميلا ءاجرأ لك لمشي عّبت دعسأ مكح ناكو

 : ليلكإلا يف ءاج امك ثيح نميلا قطانم فارطأب ةعبابتلا كولملا ُباَجُح
 قرشلا يفو ؛ندعب بونجلا ةهج نم مهباجُح ناك ةعبابتلا كولملا نإ»

 ةهج يفو ء[رمحألا رحبلا لحاس يف يهو] ةقفالغب برغلا يفو «نامعب
 فلل ةهلطب لاجل

 .؟ج ؟5”0ص  ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا ()

 .رشاعلا ءزجلا ١57 ص  ينادمهلا نسحلا  ليلكإلا (؟)

 .أدج ١0 1ص د ينادمهلا نسحلا ب ليلكإلا قرف
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 هتباهو رّيْمِح ىلع ناسح نب عّبُت َكْلَم امل» :نودلخ نبا لاق «نيرحبلاو
 ىف يدنكلا رجخ نبا روصقملا ورمع نب ثراحلا هتخأ نبا ثعب .«برعلا

 نب ثزاحلا ريسم ناكو .''هاهالاو امو ةريحلاو دعم دالب ىلإ ميظع شيج
 دجن يف دعم دالب ىلإ نميلا نم ناسح نب عّبُت دعسأ كلملا عم ورمع

 ركذ امك  ثيح «ميدقلا عساولا اهلولدمب نيرحبلا ىلإو زاجحلاو
 هتخأ نبا بتر َلَمَق املف هتاوزغ ضعب يف ناسح نب عّبت جرخ»  ينادمهلا
 لاقوة نيركلا ب رقشُملا نصح يف يدنكلا ورمع نب ثراحلا

 ا ؛نيرحبلا رجهب مّلَحُم رهنا :ةفصلا يف ينادمهلا
 ناسح نب دعسأ عّبُتل ريسملا كلذ يف و17 لايق هيلع لوف امنت نإ :لاقي

 0 ا ا ل

 ةريحلا دالب موخت ىلإ زاجحلاو دجن قطانمب ةيناندعلا دعم لئابقو نيرحبلا
 ءءاعنصب نادمُع رصق ىلإ تاهجلا كلت نم داع مث «ماشلا ةيدابو قارعلاب
 ْش - :يريمحلا ناوشن اهركذ تايبأ يف لاقو

 الفاق رادلا دمعأ يضرأ تهجوت ةدلب لك يف رمألا ُثيضق املف»

 «الجآملا اهاذح نم اعنصو ًاعينم دفحم ريخ يف نادمُع يف ُتيسمأف

 يف ةيبرعلا ةريزجلا لكو نميلا ةمصاع يه ءاعنص ةئيدم تناكف
 ماقو ءءاعئصب نادمُغ رصق ناك هرقم نأل ناسح نب عَّبَت دعسأ دهع

 لاق امك راص ىتح هميخفتو نادمغ رصق ناينب يف ةدايزلاب دعسأ

 ْ - :يرازفلا عبض نب عيبر

 ايكاوكلا ىذاشت ادييشترءاهز» .هلفيوضتال ةادحم ذإ ناديك
 ةسيفن ةبغر مهل نميلا كولم نم ةعبابتلا ناكا : رواجملا نبا لاق

 ىلع ًأارصق يَلَعُي ناك مهنم ىلوت كلم لكو «نادمُغ ةرامع يف ةيلاع ةّمهو

 هب ىنب نم رخآو ءآفقس نيعبسو نينثا روصقلا كلت تعفترا ىتح رصق
 دعسأب دوصقملاو .“؟*”«ةمتاخلا وهو جاجز نم ًارصق ىتب «لماكلا دعسأ

 آجل ه اص نودلخ نبأ خ خيرأت 200

 .١؟ ١ص ينادمهلا نسحلا  ةغمادلا حرش ف

 ١ ١, "ص - ينادمهلا نسحلا . برعلا ةريزج ةفص ()

 .8١٠١ص - رواجملا نبا  رصبتسملا خيرأت (5)
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 ءانف اهعمجي روصق ةدع نادمُع ناكو «ناسح نب عّبُت دعسأ وه انه لماكلا
 اقباط ل نيرشع ىسيئرلا رصقلا ناكو ءدحاو
 دم ناو ده د نجت اعني ٍعْبُت دعسأ ماقو
 .هدهع رخأ ىلإ ندم رصق يف دعسأ لزب مو نادمغ رصق ةمق يف

 لا ا ور للا يريمحلا ناوشن ركذ دقو

 : ةيلاتلا تايبألا

 لماستس ليطعتخلا تيتو“ .انذبعب نوناذكع ا فكيتحخ

 لئاقلااهدع ٍفلأ ف لأب هّرجاولعانعفرئئحن

 لقابلاةبضقلا لثمءرضخ ةولخهقوف جاجز نو
 لكاالوءاهيف براشال ةّيلع سانللاهراصبأ

 لجاملاو ناميغاي كيمح اندعب ْنِم نادمغ اي كيم

 ليصاح ينيك انتاو لئيم  ”اهتاومأ نووووناجت نيش

 لهاص مهدأرهم فلأل ةضفنمهيفماجل فلأ

 لماحةرهمّيفلألاضيأ ٍدجسع نم هيف ماجل ّيفلأ
 لئاعلاثراولاائيشخ نكل اسندالوأل هاتكرت ذذإ

 لذابهضرعًاليلذأسكن ىيبتجملادليدقامبرف

 لساباأمغيضًامامُهأثيل  يبتجملادليدقامبرو
 كت لعسأ لاقؤا د

 ا ْتَّشَحوأو ٌتكله نئل ُثملع دقلو

 00 (1:ُناجيتلا اهفيلح َنَدَقْنَتلو اهُميظع كولملا نم َندَمْفُيلُف

 سيل يتلا ىلوألا ةيحيسملا ةنايدلاب ًانمؤم ناسح نب عّبُت دعسأ ناكو

 ىلإ ريشي اممو «يروطسنلا يحيسملا بهذملا يهو «حيسملا هيلأت اهيف
 اودّيأ نارجن ىف نييروطسنلا نإ» :ًالئاق ىكسفورتويب هركذ ام كلذ
 (ءاعنض نيبلق) .ءاعتتس ةسينك كناكو ('!(ئريمحلا دعتسا كلما ثاءازخإ

 )١( ةديصق  ةعماجلا ةريسلا نشوان  ص١ ١7.
 .147ص  دعسأ ةمحلم - مالسإلا لبق نميلا (؟)
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 تناكو «ناسح نب عّبت دعسأ دهع يف ةدوجوم (رافظ سيلق) رافظ ةسينكو

 نم نإ) :ىكسفورتويب لاقو .نميلا نم قطانم ةدع ىف ةرشتنم ةيحيسملا

 موسرو ةروقنم شودخ- : نميلا يف ةيحيننملا ةثايدلا ددصب ةيشوقنلا لئالذلا

 نب قرب مساب شقنو . .تومرضحو نارجن يحاوض يف شوقنو نابلص
 كلملا رشب امكو .2”(يداليملا سماخلا نرقلا يف حيسملا دبع نب كلام
 يبنلاب مالسلا هيلع حيسملا ديسلاو أبس كلم لوألا دعسأ برك وبأ
 نرقلا يف ناسح نب يناثلا عّبُت دعسأ كلملا ًاضيأ هب رشب دقف لَو دمحم
 خيرأتلا بتك تركذ يذلا عَبُت دعسأ - ابلاغ وهو يداليملا سماخلا
 - :عّبُت دعسأ لاق» هنأ ةيثارتلا

 هسشلا قرايدتلا نم لوس: . هلأ ةهمجا يبدنع ثدييش

 مصتعيهبو ىدتهيدهب انبثُك يفهاندجو يبن
 َّمعنباوهلأريزوٌتنكل هرمع ىلإيرمعذمولف

 (مجععو برع نم ضرألا ىلع نيم لك هال ةيضؤسلاو

 هنوظفحيو راصنألا هثراوتت رعشلا اذه لزي ملو» :ريثك نبا لاق
 دهع ىهتنا دقو .2'”«هنع هللا يضر يراصنألا بويأ يبأ دنع ناكو ؛مهنيب
 ناميغ يف هنفد متو «ناميغ يف وأ ءاعنص يف هتافوب ناسح نب عّبُت دعسأ
 ةيقاب دعسأ رصق لالطأ اهنمو دعسأ رثآم ضعب لازت ام ثيح ءاعنص بونج
 ماع)  ناسح نب عّبُت دعسأ هيف تام يذلا مويلا نم ناكو «مويلا ىتح
 ٍهِلَك دمحم يبنلاب نزي يذ نب فيس هيف رّشب يذلا مويلاو - (يداليم 0

 نميلا مكح ىلع اهيف بقاعت ةنس نيعستو سمخ وحن  (م 5ا/؟ ماع)

 م0107 ماع نميلا نم قطانمو ءاعنص شابحألا لتحا مث كولملا نم ددع
 . ما ماع نزي يذ نب فيس مهيلع ىضقو

 ١. 47ص ب دعسأ ةمحلم  مالسإلا لبق نميلا (0)
 .أج 5١ص - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا (؟)
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 سماخلا لصفلا هحججتما

 نزي يذ نب فيس دهع
 ءاعنص يف هلك دمحم يبنلاب هريشبتو

 كلملا ءىنهي ىفقثلا تلّصلا ىبأ نب ةّيمأ ىلهاجلا رعاشلا لاق
 9 :ءاعنص ةنيدمب نادمغ رصق ىف نزي يذ نب فيس

 ٍنَّزَي يذ نباك الإ رأثلا ٌُبلطي ال
 دقن الكل اووش نعاس كلف

 اقِفَتْرُم ُجاَّنلا َكِيَلَع ًائيِنَم ٌُبرشاف
 ٍنَرَِيوذ لْيَّملا كوبأ ُهانبّرصق
 هلوازتسملا ماخُرلاب ًاقطتُم

 الاوهأ ءادعألل مّير برحلا يف

 الالف ضرألا يف ُمُهَديِرَش ىَسُمْأ

 الالم َكْنِم ًاراد َنادْمُع سأر يف

 الان يذلا لانًادحأ ىرت لهف

 الاثمت هنم نكر لك ىلع ىرت
 ('االاَبْسِإ َكْيَدْرُب يف ْمْوَيلا ليشأو 2 مُهَماَعَن ْتْلاَش دقف ًائيِنَه برشاو
 ا""لاوبأد عب اداعف ٍءاَمِباَبيِش نَبَلْنِم َناَبْعَف ال ُمراكملا كلت

 ه7” ماع نامورلا نم دونسملا يشبحلا يموسكألا لالتحالاو وزغلا تحت
 شابحألل ىّدصت دق نزي يذ عفيمس نب رفعي برك يدعم كلملا ناكو «م
 يذ نب فيس دلاو ريفع نب نامعنلا عمجلا : يريمحلا ناوشن لاق ثيح

 لقح ىلإ هومزهف لوحسلا يف ةشبحلا لئاقو « نميلا لهأ نم اعومج نزي

 مهب نكي ملف «مهولتاقف ةشبحلا مهقحلو «نميلا لهأ نم هعبت نميف ةعرش
 اكلم ناكو «نزي يذ عفيمس نب رفعي برك يدعم نامعنلا مساو ."”«ةقاط

 ماع يف ةهربأ ٌكَلَمو «شابحألاو يموسكألا ةهربأ مكحل قطانملا ضعبو

 .دورب اهعمجو نميلا لايقأو كولم بوث - :درُبلاو . شابحألا ينعي ءاوكله يأ : مهتماعن تلاش 000

 .اجزُمو اطلخ :ابيشو .هيف بلحُي حدق وهو.بعق ةينثت :نابعق (؟)
 .18١ص  ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا (9)

١5 
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 مكحلا ىلوت امنيب ةهربأ نب قورسم هنبأ هدعب مكحف م 01١ ماع  ليفلا

 ةئامتسب ناورشونأ ىرسك هّدمأو نميلا ناسرف نم لتاقم فلأ ةتام عمجف
 مهكلمو شابحألا مزهو ءاعنص ىلإ فيس فحزف «سرفلا نم لجر
 لايقأو فيس لخدو - ءاعنص بونج - ناميغ ةعقوم يف ةهربأ نب قورسم

 رصقب هدادجأو هئابآ شرع يف فيس رقتساف ةاحتح هيام نوبلا نامرفو

 5 00 آل ا هن ل

 ا 0 ًاعقاناًمُس شوبحألا عّرجف
 ةشبحلا ىلع نزي يذ نب فيس رهظ امل» :ريثك نبا ظفاحلا لاق

 هئنهت اهؤارعشو برعلا ذوفو هتثأ «نيتنسب دِيَع هللا لوسر دلوم دعب كلذو

 مهيف سيرت دفو هاتأ نميف هاتأو .هئالب نسح ركذتو هحدذمتو

 «ناعدج نب هللا لبعو « سمش ديع نب ةيمأو احاول بلطملا دبع

 وه اذإف ءاعنص هيلع اومدقف «شيرق هوجو نم سانأ يف 56 نب دليوخو

 :هلوقب تلضلا يبأ نب ةيمأ هركذ يذلا نادمُع سأر يف

 الالحم كنم ًاراد َنادمُع سأر ىف ًاقفترم جاتلا كيلع ًائيِنَه برشاو

 .''"«مهل نذأف «مهناكمب هربخأف «نذآلا هيلع لخدف

 تّدْفو نميلا كلُمب نزي يذ نب فيس لقتسا امل» :نودلخ نبا لاقو

 1 . .مهودع نم دابأو هموق ناطلس نم عجرأ اَمِلو كلُملاب هتئنهتل برعلا

 يا فيس ىلإ َدَفَو» :يريمحلا ناوشن لاقو

 رفظلاب هنوئنهي شيرق هوجو يف ِهلي هللا لوسر دج فانم دبع نب مشاه

 نب فيس مهل نذأف ؛هيلع لوخدلاب اونذأتساف فيعللا هديا امو ةشبحلا ىلع

 ىأ تلواقملا ءانناو لواقملا راسي هةنحيت ةزغو تتدبلا ارلكختف:د نوي يذ

 ناقوج ري... رررعملاو ّرقلا لل هيلعو ءربنعلاو كسملاب حفني وهو - لايقألا

 . ةيداليم 01/7 ماع يف يأ  نيتنسب ٍةلَك يبنلا دلوم دعب كلذ

 .ا؟ج ؟١؟9ص - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا )١(

 .55ص - حرفلا دمحم  نودلخ نبا خيرأت يف نميلا (؟)
 .160؟ ص  ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلا (0)
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 هل لاقف ءمالكلا يف هنذأتساف بلطملا دبع اندف» :ريثك نبا لاق

 َكّلَحأ دق هللا نإ :بلطملا دبع هل لاقف ؛كل اًنذأ دق :نزي يذ نب فيس

 تباط ًاتبنم كتبنأو ءًاخذاب ًاخماش «ًاعينم ًابعص ءًاعيفر الحم كلملا اهيأ
 نطوم مركأ يف «هعرف ّقَّسَبو ؛هلصأ تّبَثو ؛هتموثرج تبذعو «هتمورأ
 هب بصخت يذلا اهعيبرو برعلا كلم  نعللا َتيبأ  ٌتنأف «ندعم بيطأو
 اهلقعمو دامعلا هيلع يذلا اهدومعو داقنت هيلإ يذلا برعلا سأرو «دالبلا

 نحنو «فلخ ريخ مهنم انل تنأو فلس ريخ كُفلَس «دابعلا هيلإ أجلي يذلا

 نم كجهبأ يذلا كيلإ انَصَخشأ «هتيب ةندسو هللا مرح لهأ - كلملا اهيأ

 فيس لاقف :ةثؤرملا فو ال ةععيفلا كفو: :انحذت ىذلا هيزكلا نفنكك
 :فيس لاقف ءمشاه نب بلطملا دبع انأ :لاق ؟ملكتملا اهيأ تنأ مهّيأو

 يريمحلا ناوشن ركذ كلذكو .١2”«هاندأف «ندا :لاق «معن :لاق ؟انتخأ نبا
 :لاق ؟ملكتملا اهيأ تنأ مهيأو :فيس هل لاق نأ ىلإ بلطملا دبع ةملك
 ؟ىملس انتخأ نبا :فيس لاقف «فانم دبع نب مشاه نب بلطملا دبع انأ

 بلطولا دنف هدو كناكر "٠ يلطملا دحايدلاا :لاق .معن :لاق

 . " ”«يدزألا يجرزخلا ديبَل نب ديز نب ورمع تنب ىملسا يهو ةينمي
 نب ةيمأ نزين فذ نب تيس فالنوتلا قدي نحب ,ًاضيأ ملكتو

 ريثك نبا ظفاحلا ركذ دقو ءةّيمأ ينب دج وهو فانم دبغ نب. سمش دبع
 1 : نملك كنف نب مآ لاقل هنأ يريمحلا ناوشنو

 ٍقوُنو ٍلامجأراوكأ ىلع اياطملا هبقحت حدملا انْبْلَج

 قيمع ٌجفنمءاعنصىلإ يِلاعُئاهُمبارمًَةلْعْلَعُم

 قيرطلا 0 اهنوطبتاوذ يرفتوِنزييذنباانبَمْوَت

 00 ىلإ ضيمولاةلّصاوَم ًاقوربهلئاخم نم ىعرتو
 (؟!(قيرعلا بسحلاو كلُملا يذ ىلإ تراص ءاعنص ثّقفاواملف

 ةيقبو بلطملا دبعل نزي يذ نب فيس لاق مثال :ريثك نباو ناوشن لاق

 ًءطع يطعي ًالحبر ًاكلمو ايد [سانعسو الغآو ايسرم" شيرق ادفو

 .67١ص - ناوشن ةديصق - ةعماجلا ةريسلا (؟) .؟ج ١817 ص -ريثك نب  ةياهنلاو ةيادبلا (0)

 .اج 95١١ص - ماشه نبا  ةيوبنلا ةريسلا ()

 .150١ص  ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلاو 7 ج 77١ ص - ريثك نبا - ةياهنلاو ةيادبلا ()



 ١7 ءاعنص يف ِةو دمحم يبنلاب هريشبتو نزي يذ نب فيس دهع /سماخلا لصفلا 143

 مث «متنعظ اذإ ءابحلاو متمقأ ام ةماركلا مكل ءراهنلاو ليللا لهأ متنأف . ."

 .''”(دوفولاو ةماركلا راد ىلإ 18
 ةنايدلاب نونيدي اوناك نزي يذ لآ نأ انه ركذن نأ ديفملا نمو

 نم هريغو ناسح نب عّبت دعسأ اهب نيدي ناك يتلا ةيديحوتلا ةيحيسملا

 « نيعُر يذ بوثم نب لالك دبع كلملا دهع ذنم ةعبابتلا ريمح كولم

 تيد كلذ لك ةي اممو

 نب دعسأ نب راسأ فسوي كلملا دهع يف نزي يذ ليئحرش شقن -أ
 دنسملا هشقن يف ءاج دقو ءهدهع لايقأ رابك نم نزي وذ ليئحرش ناكو «ناسح

 5 : هصن يلي أم

 رأثي راسأ فسوي ضرألاو ءامسلا هل يذ (ن ل ل !) انهّْلِإ نكرابُيل»

 ليثحرشو عوشأ عفيمسو مخري ثعيحل لايقألا نكرابُيْلو ءبوعشلا لك كلم

 ةرقف يف ءاجو .«ندجو نزي ووذ لمكي ليبحرش ينب دعسأ ليبحرشو عوشأ
 نعهو «لمكي ليبحرش : مهءانبأ نمحرلا نكرابيلو» : يلي ام شقنلا نم ىرخأ
 «نزي ووذ «ليئحرش نب دجمي نلإ دئرمو « عفيمس نب مخري ثعيحلو راسا

 نأرذم يذ هخرأ» : يلاتلا صنلاب شقنلا نزي يذ نب ليئحرش متتخا مث -

 ةوقو ءالوو ةيامح يف دنسملا اذه عضوو .ةئثامتسو نيثالثو ةثالث فيرخب

 مواسا يلك رك يلع روح ار يور تاحنو يمك ا رمدوتملا
 "”(نمحرلا مساب مِدُقو رطُسو غيص . هحسم لواحي

 بر ّيلعلا نمحرلا هللا ةدابعب قطني دنسملا ينزيلا شقنلا كلذف
 ماع قفاويو يريمحلا ميوقتلل 77 ماعب خرؤم وهو «ضرألاو ءامسلا

 . ةيداليم 4

 نال ل ا ا ا ا نع عم
 - تشيرك - حيسملا هنباو نمحرلا . . 10 ةراق لحسم ديس ىف ءاجاللو

 ماع ىلإ ةيريمحلا ةلودلا كلم اذه عفيمُس ناكو " ”ة سلف سفنو بلاغلا

 لآ نأ ىلع ناّلدي ناشقنلاف .م 577 ماع قفاوملا يريمحلا ميوقتلل
 الزر اور ملف ةيليكرسلا ةيسملا ةليللا نريد ردك نري

 ©١1560. ص - ناوشن ةديصق  ةعماجلا ةريسلاو 5 ج ””*:ص - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا ()

 .ماج ٠١78 مقر - نزي يذ نب ليئحرش شقن (؟)

 .7/188صص - هيقفاب  ةديعسلا ةيبرعلا ىف + لوبنتسا فحتمب (7608.م15) مقر - عفيمس شقن (*)
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 نزي يذ نب فيس كلملا نأ كاردإ كلذ حيتيو «نيكرشملا نم اوناك
 ةنايدلا كلتب نيدي ناك  (عفيمس نب رفعي برك يدعم نب فيس وهو) -

 يد ب يردف ناقل علمت كلاعلا محيي ذل اهي قطب يتلا ةحيسملا
 ةنايدلا كلت فراعم نم ناكو «يداليملا سداسلا نرقلا كلذ ىف نزي

 :ءابتألا متاح قوكي دما هحسا تان نيب ريشتلا ةيديحبوتلا
 يذ نب فيس كلملا ىلإ شيرق دفوو مشاه نب بلطملا دبع دفو املف

 اوماقأ ءاعنصب دوفولاو ةماركلا راد يف اولزنو - ةيداليم 01/7 ماع  ءاعنصب نزي

 ىلإ لسرأف .ةهابتنا نزي يذ نب فيس هبتنا مث) :ريثك نبا لاق . الماك ًارهش

 كيلإ ضفُم يْنِإ بلطملا دبع اي : لاق مث ؛هالخأو هسلجم ىندأف بلطملا دبع
 0 ا ا ل

 باتكلا يف دجأ ينإ هرم أ غلاب هّللا نإف هيف هّللا نذأي ىتح ًايوطم كدنع نكيلف
 ًاربخ انريغ نود هانزجتحاو انسفنأل هانرتخا يذلا نوزخملا ملعلاو نونكملا
 لاقف «ةصاخ كلو ةماع سانلل ةافولا ةليضفو ةايحلا فرش هيف ًاميظع

 دعب ًارمُر ربولا لهأ كؤادف وه امف ّربو ّرّس كلثم كلملا اهيأ :بلطملا دبع
 هل تناك ةماش هيفتك نيب ةمالع هب ٌمالغ ةماهتب دلو اذإ :فيس لاق ؟رمُز .

 رار فم يسار ار مق وأ ا داري يتاح عر .ةمامإلا

 دعب اراصنأ اه دل لفاجو ا راهج هفغااهللاو ارارم ماثدلو «ةيغو هلج هلقكمو
 ناأث وألا رسكي «ضرألا مئارك مهب حتفتسيو فءادعأ مهب لذُيو هءايلوأ مهب

 رمأي «لدع همكحو ّلصُف هلوق «ناطيشلا رحديو نمحرلا دبعيو نارينلا دمخيو

 كلملا له :بلطملا دبع لاقف .هلطبيو ركنملا نع ىهنيو هلعفيو فورعملاب
 تيبلاو :نزي يذ نبا لاقف . حاضيإلا ضعب يل حضوأ دقف حاصفإب يل ٌراس
 ؛بذك ريغ هدجل بلطملا دبع اي كنإ بقنلا ىلع تامالعلاو بجحلا يذ
 كردص جلث كسأر عفرا : :نزي يذ نب فيس لاقف . ًادجاس بلطملا دبع ّرْخف

 نبا ىل ناك كلملا اهيأ :لاقف ؟كل ُتركذ امم ًائيش تسسحأ لهف كرمأ العو
 «بهو تنب ةنمآ هموق مئارك نم ةميرك هتجّوزف ًاقيفر هيلعو ًابجعم هب تنكو

 نب فيس لاق .همعو انأ هتلفكو همأو هوبأ تامف دمحم هتيمس مالغب تءاجف

 مهنإف دوهيلا هيلع رذحاو كنباب ظفتحاف تلق امك كل تلق يذلا نإ : :نزي يذ

 ءالؤه نود كل تركذ ام وطاو «ًاليبس هيلع مهل هللا لعجي نلو ءادعأ هل
 مكل نوكت نأ نم ةسافنلا مهل لخدت نأ نم نمآ تسل ينإف كعم نيذلا طهرلا

 ًالولو «مهؤانبأ وأ نولعاف مهف لئابحلا هل نوبصنيو لئاوغلا هل نوبلطيف ةسايرلا
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 ريصأ ىتح يلاجرو يليخب ترسل هثعبم لبق يحاتجم توملا نأ ملعأ ينأ
 ا يو يل ا ا لا يول

 هيلع رذحأو تافآلا هيقأ يْنأ الولو ؛هربق عضومو هترصن لهأو هرمأ ماكحتسا

 ينكلو ةبقع برعلا ناتسآ تاطوألو هرمأ هن ةثادح ىلع تنلعأل تاهاعلا

 , "17 (كعم نمب ريصقت ريغ نع كيلإ كلذ فراص

 2 نم لئالدلا 3 0 وبأ 00 اور 707 6 ونا لاق

 نب ريفع 000 ني دي 0 دبع نب تارا 0
 ينثدح (لاقو) نزي يذ نب فيس نب ةعرز نب ريفع نب رفسلا نب زيزعلا دبع
 ر.ع وح اندعت و امرا طحت ديحأ يب اننلح ميعار ةزياوبا

 هركذو حبلا ىلع ني كح فيي ىدج نوط امل ١ لاق فرمنحملا نزيف
 (هلوطب 00

 ةخيشم نزي يذ نب فيس ىلع َدَفَو نميف ناك» :نودلخ نبا لاقو

 .فيس مهمظعأف «٠ «بلطملا دبع مهيف مهئاسؤر نم ةرشع يف اودْفَو ٠ :نشيرف

 ا .مهقح مهل بجوأو .مهلجأو

 هيلع مايقلا يف غالبإلا ىلع هّضحو هب هاصوأف . . لَك دمحم يبنلا نأش هل ركذو

 ىنسأو . هتءوبنب ىرشبلا هيلإ ٌرسأو ا لا

 ةفارشل دهاش ةبابصلا يف فرتلا راثآ ءاقبو قولا ةفارك ف اهرطن راو ةددهلا

 ةئامن دفولا رئاس زاجأ قيس نأ هريغو مالعألا بحاص ركذ دقفا «لوألا يف لاحلا
 شركو بهذلاو قرولا نم لاطرأ ة ةرشعو فئاصو رشعو دبعأ ة ةرشعو لبإلا نم

 .[95 ص] «بلطملا دبعل هلاثمأ ةرشعب كلذ فاعضأبو «ربنعلا نم ءىلم

 هيف رّشب يذلا صاخلا ءاقللا دعب هنأ يزيمحلا ناوشن ركذ كلذكو
 ىعدتسا هلي دمحم يبنلاب مشاه نب َبلطملا دبع نزي يذ نب فيس

 مهنم دحاو لكل رمأ مث)  دوفولاو ةماركلا راد نم شيرق دفو ةيقب فيس
 ءربتلا نم لاطرأ ةرشعو «ءامإ رشعو «دبعأ ةرشعو «لبإلا نم ةئامب
 بلطملا دبعل رمأو .ربنع نم ءولمم شركو ءةضفلا نم لاطرأ ةرشعو

 "لج ٠#" 795# ص - ريثك نبا  ةياهنلاو ةيادبلا )١(
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 ١165[. ص] .«كلذ فاعضأ ةرشعب

 ةرشعب مهنم لجر لكل نزي يذ نب فيس رمأ» :ريثك نبا لاقو
 ةسمخبو ءدوربلا نم نيتلحو «لبإلا نم نيتئامبو «ءامإ رشعو ءدبعأ
 رمأو .ًاربنع ءولمم شركو «ةضف لاطرأ ةرشعو «بهذلا نم لاطرأ
 ال لوقي اه اريثك تلظملا دنع ناكو .دكلذ قاعضأ ةرشعب بلطملا ديما

 امي ينطبغيل نكلو دافن ىلإ هنإف كلملا ءاطع ليزجب مكنم لجر ينطبغي 5

 ؟كاذ ام :هل ليق اذإف ء«هفرشو هرخفو هركذ يدعب نم يبقعلو يل ىقبي
 .[7 /54 صآ] .«نيح دعب ولو ملعُيس :لاق

 11 هي م داس دي

 هنأ ينادمهلا نسحلا ركذ دقف ءأطخو سابتلا وهو م 01/7 ةنس يأ  لوحلا
 .م 04٠ ةنس تام هنأ باوصلا نوكيف 200ةنس نيرشع نزي يذ نب فيس َكّلُم»

 يف ًالوتقم تامو نيئس عبرأ نزي يذ نب فيس نب برك يدعم هدعب مكح دقو
 يدعم وه امنإو «سابتلالا عقوف نزي يذ نب فيس هنأ ةاورلا نظف «ءاعنص ةبحر

 مرن ةنفقيش نب برك يدعم ماقأ» : يدوعسملا لاق «نزي يذ نب فيس نب برك

 هيدي نيب نوشمي ةبارح ةشبحلا نم ًاديبع عنطصاو «نميلا ىلع ًاكلم نزي يذ

 املف ء ءاعنص ةنيدمب نادمغب فورعملا هرصق نم مايألا ضعب يف بكرف . بارحلاب

 ("”«نينس عبرأ هكلُم ناكو «مهبارحب هولتقف ةبارحلا هيلع تفطع اهتبحر ىلإ راص
 ناكو  اماع رشع ةعبسب ةيوبنلا ةثعبلا لبق - م0917 ةنس همكح ةياهن نوكتف
 مكح هلتقم دعبف «ةيريمحلا ةلودلا كولم رخآ نزي يذ نب فيس نب برك يدعم
 يف ءاج دقو «نميلا قطانم بلغأ مكحب لايقألاو ءاوذألا لقتساو ءاعنص ءانبألا

 ىلع اذجاو .نويحنلا كلمت مل نزي يذ نبا لتقمب» :هنأ ةعوسوملا باتك

 كولم لثمك اوناكو «ريمح نم ًالجر مهيلع اوكلَم ةيحان لك نأ ريغ ٠ « مهسفنأ

 يراضحلا ءاعنص خيرأت نم يهتنن كلذبو .«مالسإلاب هللا ىتأ ىتح فئاوطلا
 مالسإلا يف اهخيرأتو «مالسإلا يف نميلا لكو ءاعنص توضنا مث «ديلتلا

 .قفوملا هّللاو ءفورعم
 حرفلا نيسح دمحم

 .م 5١١1 ربمسيد ه /ءاعنص

 )١( ينادمهلا  ةغمادلا حرش - ص4١ 0.

 .؟ج ملال ص يدوعسنلا ب بهذلا جورم عرف



 باتكلا فلؤم نع ةذبث

 راَّمَع ةقطنم بلجألا ةيرقب حرفلا لآ نم  حرفلا نيسح دمحم

 . بإ ةظفاحمب

 ماع ءاعنصب ةيوناثلا هتسارد ىهنأو «م1945 /97/77 يف دلُؤ -

 عم زاتمم ريدقتب نوناقلاو ةعيرشلا ةيلك ءاعنص ةعماج نم جّرختو م1515

 .م١1948 ويام يف فرشلا ةبترم

 نوؤشلا ةرازوب تايعمجلاو تاينواعتلا ماع ريدم بصنم ىللوت

 تادحولا ماع ريدم مث م1981 ١ ابا ماع نم لمعلاو ةيعامتجالا

 قيرفلا ةسائرو م1157 ماع ىلإ ءارزولا ةسائرب ىبعشلا لمعلاو ةيرادإلا

 نيغ مث م1991 ماعو م97 47 ماع تاباختنالل ايلعلا ةنجللاب ينفلا

 يروهمجلا رارقلا بجومب (ريزو ةجردب تاباختنالل ايلعلا ةنجلل ًاراشتسم)
 .م15145/8/48 يف 587 مقر

 سيئر حلاص هللا دبع يلع سيئرلا نم «نواعتلا ماسو» ىلع لصح

 .مم/١ ١0/ يف ةيروهمجلا

 «برعلا نيخرؤملا داحتإ) نم «يبرعلا خرؤملا ماسوا ىلع لصحو

 .م19/1/ رياربف 71" يف

 يف ةيخيرأتلاو ةيبدألا تاساردلاو تالاقملا نم ريثكلا رشندب ماق

 .ما١58 ماع ذنم ةيبرعلاو ةيئمنلا تاالجملاو فحصلا

 : ةيلاتلا بتكلا فيلأتب ماقو -

 تاسارد ةلجمب هرشن مت  ««يريمحلا لضفلا نب يلع رئاثلا» باتك ١

 9 ريدري ريفي 3 3 .م194/5 وينوي 47 ريمتبس ١و 6١و 5١و ١ دادعألا

 ةنراقم 97 ماع نميلا يف بازحألا ةددعتم ةيباينلا تاباختنالا» باتك - ١

 ١ 5ا/



 ربمسيد يف «لبقتسملا تاسارد زكرم» نع ردص - م7 ماعب

 .ةحفص ٠77 يف باتكلا عقيو . م4
 باتكلل ةماعلا ةئيهلا» نع ردص  «نودلخ نبا خيرأت يف نميلا» باتك - "

 .ةحفص 8٠١ يف باتكلا عقيو م١١٠٠ ماع «ةفاقثلا ةرازو -

 يف  ةيبرعلا ةفاقثلا راد» نع ردص  «نيعبسلا نميلا ةعبابت» باتك : 

 يف باتكلا عقيو «م7١١5 ماع «ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا  ةقراشلا

 . تاحفص م6017

 -4م1999-957١ نميلا يف ةيروهمجلا ءاسؤر دوهع ملاعم» باتك 5

 ةرازو - ءابنألل أبس ةلاكوب تامولعملاو ثوحبلا زكرم» نع ردص
 .ةحفص 1١5 يف باتكلا عقيو «م7١١5 ربمتبس يف «مالعإلا

 نيينميلا نيحتافلاو ةباحصلا ءامظع - لوسرلا بكوم يف ثوينميلا :باتك -3
 م8١٠5 ماع «باتكلل ةماعلا ةئيهلا» نع ردص  «مالسإلا رجف يف
 .ةحفص 45٠ يف باتكلا عقيو

 ةرازو  باتكلل ةئيهلا رادصإ «ميدقلا يراضحلا ءاعنص خيرأت» باتك -

 .م١٠5 5  ةفاقثلا

 تحت وهو .(ريمحو أبس ةراضحو ةلود خيرأت يف ديدجلا» باتك
 ظ . باتكلل ةماعلا ةئيهلا هردصُتو «عبطلا

 ١٠؟١) يف عقيو .- يناثلا ءزجلا  «لوسرلا بكوم يف نوينمي» باتك 4

 . (ةحفص

 ٠ - يف عقيو . «ةيسابعلا ةفالخلا رصع يف يبرعلا رودلا» باتك )05٠

 (ةحفص .

 دالب ىلإ نميلا نم ربربلا لاقتنا لئالدو عئاقو - ربربلا ةبورع» باتك ١
 ةثام يف عقيو .«ربربلا لئابقل ةينميلا ةيبرعلا روذجلاو «يبرعلا برغملا
 . ةحفص نيسمخو

 «ديزو «ءناوشنو ءرامعو .ءىرشب :دالوأ ةعبس فلؤمللو * 
 .ناراثو ءرصانلا دبعو .«دعسأو



 لوألا لصفلا

 ضرألا يف ةنيدم مدقأ ءاعنص

 هلا دام كرما ل هاما مكي نال حوت نب ماس نمز يف ءاعنصل يروطسألا سيسأتلا :ًالوأ

# 

 20001 ............ مدقألا ءاعنص يهو لازأ ةنيدمل ناطحق نب لازأ ءانب : ايناث

 يناثلا لصفلا
 . م . ق يناثلا فلألا يف نادمُع ثيبلاو لازأ ةنيدم ءابنأ

7 

 هم اواو هاه ماه 6 ةاواطاوا هاه أه ه6 ءاعنص يف ميقي كلم لوأ . . ريمج نب لئاو :الوأ

 2ظ1ظ0010001011ؤؤ لئاو نب كسكس كاحضلا دهع ىف نادمُع دييشت :ًايناث

 0 سارغلا لبج تاءايموم ةلالدو . .دادش كلملا دهع يف نادمُع ركذ :ًاثلا

 0 ةيفيلغوريهلا ةيرثألا دهاوشلاو . . شئارلا دهع ىف لازأو نادمُع :ًاعبار

 ثلاثلا لصفلا
 ةعبابتلا أبس كولم روصع يف ميظعلا نادمُغ رصقو ءاعنص ةئيدم

 . م .ق لوألا فلألا يفو .م.ق رشع يداحلا نرقلا ذنم

 نادير يذو أبس كلم زمأ كُلَه دهع يف ءاعنص ةنيدم ءانب : لوألا ثحبملا

 ا ل زا م رع دماج وا مرسلا سيقلب ةكلملا دهع ىلإ ءاعنص ءابنأو

 151ظش 9 نادمُع رصقو ءاعئص ةئيدم نمز يف نيقرشتسملا أطخ

 -  حْرَش لإ دهع يف ءاعنص ةنيدمب ميظعلا نادمُع رصق دييشت : يناثلا ثحبملا
 1ظ10111 1 11 نادمُع رصق ءابنأو .نادير يذو أبس كلم بضحَي

 »1117110 نادمُغ رصقل بُضحَي حْرَش لإ ءانب



 150 ميدقلا يراضحلا ءاعنص خيرات |ه٠

 ها وا ما ا نادمُع رصق عافتراو قباوط ددع

 ها نادمٌع سأر يف ةيماخرلا ةفرغلاو شرعلا ةعاق

 000 نادمُع فصو ةيقبو نادمُع يف روسنلاو دوسألا ليثامت

 ااا بضحُي حْرَش لإ دعب نادمُع رصق ةدمو ةدايز

 00 ا نادمُع ةياهنو . .نادمُع رصق جرُسو لظ

 14 مت ةلييشت ةداعإو . .نادمٌع عقوم

 (نادير يذو أبس كلم بضحَي حْرَش لإ) دهع دعب ءاعنص ءابنأ : ثلاثلا ثحبملا

 000 0 0 ءاعنص يف  سيقلب ةكلملا لجن  ْعَنَب نب زوحي لإ بهو كيلمتو

 0 راتو هنبا كيلمتو بضحَي حْرَش لإ ةافو - ١

 1 ءاعنصب امهعلخو دمحهُي دئرم هنباو عرسأ سمش دهع-١

 010000 هدهع ملاعمو سيقلب ةكلملا لجن ْعَتَب نب زوحي لإ بهو كيلمت -*

 دوجوملا يزنوربلا بابلاو . . ْعَنَب نب لإ بهو ينب دهع- 5

 0 ءاعنصب ريبكلا عماجلاب

 00 ءاعنصب ريبكلا عماجلا يف دوجوملا يزنوربلا بابلا

 00 00000011 امور فحتم شقن

 000 1 1 1ببد 8 سيقلب ءرحم نم نادنسم ناشقن

 دهع يف نادمُع رصق ةيلعتو ءاعنص روس ءانب : عبارلا ثحبملا

 0 10 (نافهن ناهلع نب أبس كلم رتوأ مارعش)

 رق تم ءاعنص ريوستب همايقو رتوأ مارعش ءابنأو شوقن يف نادمُع رصق ركذ

 4٠ رتوأ مارعش كلملا مساب ,سيقلب مرحم نم (يلاهك ١١ مقر) دنسمل ١ شقنلا_-١

 ىنعمو ةثيدحلا ةيبرعلا فورحلاب شقنلل يفرحلا قوطنملاو
 5 ةثيدحلا ةيبرعلاب شقنلا ىوتحمو

 70 نادمُع رصق ىلإ رتوأ مارعش ةفاضإ ركذ ١

 0 ءاعنص روس خيرأت ملاعمو . . ءاعنص روسل رتوأ مارعش ءانب 1“

 اا 1 1 1 01 1 رتوأ مارعش دهع يف طعان روصق ءانب - 5

 اا ا 0 1100319 ءاعنص فحتمب رتوأ مارعش دهع نم دنسم شقن 0



 .... ناسح نب عّبُت دعسأ رصع ىلإ دعسأ برك يبأ رصع يف ءاعنص : عبارلا لصفلا

 00 نآرقلا يف روكذملا عّبُ 5 .دعسأ برك ىبأ رصع : لوألا ثحبملا

 دهع ذنم ةيريمحلا ةلودلل ةمصاع ءاعنص ةروريص : ىناثلا ثحبملا

 22 تا زب قام ه2 9012 هج أو وأ اال ان اوان ةق هدنة نزي يذ ميرأ ناشلم عبت ٠ 0 000 لم

 قنتعا يذلا رّيْمِج كلم نيعُر يذ لالُك دبع دهع : ثلاثلا ثحبملا
 ءاعنص ةسينك ءانبو نميلا ىلإ ةيحيسملا لوخد أبنو . .ةيحيسملا
 [إ12*شش 0 يداليملا عبارلا نرقلا طساوأ يف (ءاعنص سيلق)

 عّبت دعسأو عَبُت ناسح رصع يف نميلا ةمصاع ءاعنص :عبارلا ثحبملا
 0 يداليملا سماخلا نرقلا يف ةيرّيمحلا ةلودلا ةعبابت مظعأ ناسح نبا

 هال عهدنا هةموو عع ناسح نب دعسأ دجو ناسح دلاو ناميغ وذ_- ١

 دا هرب ل مق ا كل م هدهع ملاعمو ناميغ يذ نب عّبت ناسح ةيكولم - ؟

 . .ناسحح نب عّبت دعسأ دهع يف نادمُع رصقلاو ءاعنص

 9م اماما ف هاو ه6 هاوق هال ةرماو 2066 هال قف فو ماع اه هو موه وعملا هدهع ملاعمو
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