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نيحلا باتكو ..ليلخلا





 نيعلا باتكو ليلخلا :ناونعلا ٍ
 يدومح نسح يداه روتكد :هفلا

 م ١٩٩٤ / ه ١٤١٤ :ندنل

 ينامحملا ثارتلا ماع ةبسانمب

ةظوفحم عبطلا قوقح





ميحزلا نمحزلا هللا رمسب





 م`٠

 ةمدقم

 هب تقرشأ يذلا «نيعلا باتكو ليلخلا» باتك حفصتأ نأ يل ردك
 ارون ءاجف سيدومح نسح يداه / روتكدلا قفوملا ذاتسألا ةيرقبع

 يدتهيو دشرتسملا قيرط رينيو ،ةقيقحلا نع لهاجت نم يمعي ًاجاهو
 .باوبألا حضوأ نم ةفرعملل بلاطلاو "باوصلا نع ثحابلا هانسب

 ةربع الو }نيعلا وه ليلخلاو ،ليلخلا وه نيعلا نأ : لوقنل فقن انه
 ىتلا ةءاضإلا هذه ءىراقلا اهيأ لمأت ،«نيع دعب رثأ ال ذإ» اذه ريغب

 . : كيلإ اهلقنأ
 .دمحأ نب ليلخلل نيقلا باتك (`)هتناب زيزعلا دنع ركذ ... »

 نم ةخسن نيثالثو ًافّتن هتنازخ نم اوجرخاف .هرتافد نارح رماف
 .« ... دمحأ ني ليلخلا طخب ةخسن اهنم .نيعلا باتك

 «ملاعلا تابتكم يف ةيبرعلا تاطوطخملا مدقأ» باتك نم لقن ىهتنإ
 تاروشنم ۔ يقارعلا يملعلا عمجملا وضع - داوع سيكروك فلؤملل
 .م٦٨٩١ ةنس ةيقارعلا ةيروهمجلاب مالعإلاو ةفاقثلا ةرازو

 ( ِ ... قيفوتلا يلو هتل او 0 اهيلط نمل ةقيقحلا يه هذه

 ي ددعسوبلا دوعس نب دمحا ني دمحم

 )١( ةنس نم هتفالخ تماد .زعملا نب هللاب زيزعلا رصمب يمطافلا ةفيلخلا وه ٢٦٥ ىلإ ٢٨٦ه )٩٧٥ ۔ ٨٢٩٦م(.

 ۔ - _ ٩









 ةيباجيإ جئاتن تاذو ةميظع نوكت نأ ةضهن يأل نكمي
 ديشت هيدي ىلعو ..اهل ةياغ ناسنالا لعجت نأ ريغ نم ،ةرهاب
 3ةقالخ ةباجتساب ةسوردم ةيملع ططخ نمض ...اهناينب

 اثارت ةيراضحلا هتانوكمو &‘هسفن ناسنالا كلذ نم ميمص قاثبناو

 .البقتسمو ارضاحو

 3هتماركب هساسحإو هتداعسو ناسنالا وه ةيقيقحلا ةضهنلا فده نإ

 ..ةليصألا هميقو هدالبب هطابتراو
 ةينامعلا ةضهنلا ةريسم يف .حوضو لكبو كسوملم وه ام اذهو

 يعقاولا يلمعلا راطالا يف مأ "يرظنلا راطالا يف ءاوس
 ةجردلاب ،قثبني ةضهنلا ةريسم يف رارمتسالا نأ يعيبطلا نمو
 ..يعامتجالا هجوتلا يف اهتناكمو ،ةضهنلا ةدارإ دوجو نم ،ىلوألا
 لاعف ءزج ىلا هلوحتو نطاوملا جوضن ةجرد عافتراب الا ىتأتي ال كلذو

 كروعشلا كلذ رعشي نيح ،نطاوملا نأل ..يوضهنلا لمعلا يف
 فقيس خيراتلا نأبو ةضهنلل فده هنأب يفاكلا يعولا هدنع ,

 لكبو ،فقرتخيس اهل مئالملا اهعضوم يف اهعضيل ةينآلا هتازاجنإ مامأ
 ومنلا يف هدالب تارايتخاب مزتليو لسكلاو دومجلا ةقنرش ،ميمصت

 ..تايوتسملا عيمج ىلعو ،لصاوتملاو نرتملا
 ةرورضو ةيراضحلا هتلاسرب يخيراتلا يعولا ةسراممب اذه ققحتيو
 ءزج هنأ ساسأ ىلع ال ،ةلاسرلا كلت تابلطتم ىف هماظتناو هجامدنا
 نم أزجتي ال ءزج اهنأ ساسأ ىلع اضيأ امنإو ڵبسحف ،اهنم أزجتي ال
 ..وه هتدارإ

 اطابترا كانه نأ ،ينامعلا عمتجملل يخيراتلا روطتلا تبثأ دقلو
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 اضيأو ..مهرضاح نيبو ضديعبلاو بيرقلا نيينامعلا يضام نيب ،اقيثو
 اولاز امو ..اماع نيرشعو ةعبرأ ذنم هسسأ نوسري يذلا مهلبقتسم

 . ِ . .نيرمتسم

 نا ىنعمب ..اعونو امك ،يعيبطو درطم لكشب تمن نامع ةريسمف
 ةثوروملا هنماوك ريوطت ربع ،ايحور ىنتغا امك .ايدام روطت دق عمتجملا
 ..يراضحلا عادبالل ةيعاو ةلعاف اتاذ حبصأف

 رهاظم نم ۔رارمتساب صلختلا هقتاع ىلع ذخأ ومنلا اذه نإ

 ةينامعلا ةدايقلا تأيه امك .ةّقاك كقةايحلا نيدايم ىف فلختلا

 ايعامتجاو ايسايس ،دالبلا ةريسم حاجن يف ةوقلا تازكترم ةميكحلا
 .ايناث رمتسملا فيقثتلاو الوأ ،جتنملا لمعلا ربع ..ايداصتقاو

 المع الو ،ةيوفع ةيلمع تسيل ةضهنلا ةيلمع نأ يهيدبلا نمو

 ..ءاشي تقو هنع فقوتي وأ ءاش تقو ءاش نم هيلع مدقي .ايئاوشع
 رمتست نأ الو دوجولل رهظت نأ نكمي ال ةدقعم ةيلمع ىه لب

 هنيناوقو خيراتلا مهفت ةيعاو ةميكح ةدايق اهل أيهتت مل نإ حاجنب
 ..ةايحلا بناوج فلتخم ىلع

 نم ادئاق مهل ىلاعت هللا ضيق نأ نامع ءانبأ علاط نسح نم لعلو

 هذه تناكف . .مدقتلاو روطتلا جرادم يف هعم مهذخأ مهسفنأ

 لمع نم اهيف امل ،اهنع ثيدحلا نم ناسنالا لمي ال ىتلا ةضهنلا

 زواجتت ال ،ةزيجو ةرتف يف ،زاجنالا ديق وأ ،زجنت عيراشمو ،قالخ
 ..نمزلا رمع نم نيدقعلا
 جاضنا ىلع هدعاست يتلا هتازيم ،خيراتلا ربعو ،ينامعلا بعشللو
 دادشنالاو ،ىعامتجالا طبارتلا هنع فرع دقف ةضهنلا يف هتكراشم
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 (قرشم دغ) ةغايص ىلاو ،ءاطعلا ىلا مئادلا علطتلاو ‘ثارتلا ىلا

 ناطلسلا ةلالج ،ةرصاعملا ةينامعلا ةضهنلا دئاق ريبعت بسح ىلع

 .ديعس نب سوباق
 اهل دهش ..ةعئار ةيناسنا تازيمب ،ميدقلا ذنمو ،عتمتي نامع بعش
 ..نوخرؤملاو ةلاخرلا اهنع بتك امك كنام راز نم لك
 هزأل ةيتاذلا هتانوكم نع لزانتي نأ نكمي ال ينامعلا ناسنالا نإ

 ..رباغلا هدجم راثآ ،امئاد همامأ دهاشي هنألو خيراتلا نبا هنأ مهفي

 ىعولا نم كاذ وأ ردقلا اذه ىلع ءةقباسلا هتراضح لفغلفتتف

 . ..هرعاشم قامعأب ،يخيراتلا
 5ةايحلا ةموعن ىلا تنكر دق ابوعش كانه نأ ،مويلا ظحالن انلعلو

 نم ينامعلا سيل نكلو ..لسكلاو رطبلا نم ناولأب ةعدلا اهتنولو
 ..ديكأت لكب مهنيب

 نم بستكا امهمو ‘هتايح تروطت امهمو ،ينامعلا عمتجملا نا

 معنتو كةثيدحلا ةراضحلا تاودأ نم لمعتساو ءملاعلا ديدج
 ..ةدقوتم ةيحور اذ ىقبيس هتضهن تابستكمب
 ىلع رقتسملا يقيقحلا دغلا عنصي يذلا وه ،عمتجم اذكه نإ
 ..هثارتو هخيرات تايطعم

 ينامعلا ثارتلل اماع /١٩٩٤/ ماعلا اذه صيصخت يتأي انه نمو

 ١٩٩٣/١١/١٨ يف لجبملا اهناطلسو نامع دئاق هنع نلعأ ام ىلع
 لفاحلا اهيضامب نيكملا اهطابترا ىدمو «دالبلا هذه ةقارعل ايح اديسجت

 لبقتسمو يلاحلا اهعقاو ءانبل ءاطعلا نم ةعئار اروص هنم دمتست يذلا

 ..ةمداقلا اهلايجأ
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 .ينامعلا ثارتلاب تين نأ ةناحبس ءهللا قيفوت نم ناك دقلو
 داجمأ ينتعدو لايجألل ةصخاشلا هدهاوش نم ضعب يف ترظنو

 ..داعبألا ةيمارتملا هتاحاس يف لوجتلل ثارتلا كلذ

 ينلغش يذلا وه ،يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا نأ فرتعأ ينكلو

 يف ائطخم يننظأ الو . .اهئاملعو نامع مالعأ نم ‘هريغ نم رثكأ

 نم قلخ لجر دمحأ نب ليلخلاف ...لاغشنالا كلذ ىلا ةباجتسالا

 ملعلاو ةمكحلا لهأ نم هيرصاعم ريبعت بسح ىلع ربنعلاو بهذلا

 .ةفرعملاو
 دولخلا مهل بتك لب ..هلهأ بذكي ال يذلا دئارلا كلذ ،ليلخلاو

 ملعلا نم ىلبي ال اتيص مهل كرت ذإ ..نمزلا يف ةيدامتملا لايجألا ربع

 ..عيفرلا قلخلاو عدبلل

 ةضهنلا ةملك يف ام لكب (ةضهن) تناك ،ليلخلا لامعأ نا اقحو
 ..لاح ىلا لاح نم اهلقنو ،ةمألا ضهنأ يذلا وهف ..ناعم نم
 نم ةعومجم نوكف . .عفانلا لمعلاو ملعلا جرادم يف اهديب ذخأو

 فتلاو ،ملعلا يف راصمألا اوسأر ءاملع اوحبصأ نيذلا بالطلا
 يفو ،اذه سانلا موي ىلا ،نوروطتيو ،مهنع نوذخأي نوديرملا مهلوح

 اوذخأ ام مهو ..مهثارتو برعلا ةغلب ةمتهملا وأ ةيبرعلا نادلبلا عيمج

 هجهنب الا اوروطت امو ،يدزألا دمحأ نب ليلخلا ملع نم ةلالغ الا
 ..مهل ُهتَس يذلا

 نأ لمآ يذلا ثحبلا اذه ىلا ..اهثارت ماعب نامع تالافتحا ينتداقو
 يف لوألا يرقبعلا لوح . .امومع ةيبرعلا ةبتكملا هنم وكشت اغارف دسي

 جهنمم يملع باتك لوأ لوحو ..يضورعلاو يوحنلاو يوغللا اهثارت
- ١٦_



 يذلا باتكلا اذه ..(نيعلا) باتك وهو !مهتايح يف برعلا هبتك

 كيكشت نيب ام كانهو انه نولوقتملا هيلع راج امك ںنامزلا هيلع راج

 ..هتدامب ثبع نيب امو «هتبسنب

 يف جلأ نأو ،بابلا اذه قرطأ نأ ىلع مزعلا تححص كلذلو
 ذخآ نأ ىسفن تنطو دق تنكو ..ةقيقحلا نع ثحبلا رامضم

 نأ يف ايوق الامتحا ينيع مامأ تعضو لب ..تناك امهم ةقيقحلاب
 اميف قح ىلع (نيعلا) باتكلو ليلخلل مهئادع يف نوددشتملا نوكي
 قحلا تدجو &هرخآ ىلا طوشلا يف ترس نأ دعبو ينكلو ..نولوقي
 باكر دنع اهلاحر تقلأ دق عادبالا ديلاقم نأو ،ليلخلا ىلا انكترم
 ..هتلحار

 ىلا ىنتدش ىتلا ةقالعلا نع ثيدحلاب ثحبلا اذه تللهتسا اذلو
 لصفلا ىلا هربع لخدأ اداهم كلذ نوكيل ..(نيعلا) هباتكو ليلخلا
 ىلا لصأل مث . .اهتايرجمو ،ليلخلا ةايح نع هيف تثحب يذلا لوألا
 ثحبلا لوصف عسوأ وه يذلا يناثلا لصفلا يف ،نيعلا باتك ةسارد
 لصيلو ..ليلخلا ىلا هتبسن يف نيككشملا ةشقانم ىلا فرصنا هنأل
 اولخدي نأ الا اوبأ نيذلا نيرصاعملا نم نيككشملا ىلا ثيدحلا ىب

 صصخملا لصفلا ناكف ..هل اوقلخي ملو ،مهل قلخي مل ارامضم
 ليلخلا ىلع نوبأي (نوبرغتسم) مهنأكو هولجعتو هوبتك امع ثيدحلل
 ليلخلا خسر خذاب يملع دجم برعلل نوكي نأو اعدبم نوكي نأ

 يفاوقلاو ضورعلاو رعشلا نازوأو (باتكلا)و (نيعلا) يف هسسأ
 نيعلا باتك ىلا تدع مهتشقانمو مهترواحم نم تيهتنا اذإ ىتح
 ..هفلؤم ةقيرط ت تتأو .هجهنم يلجتسأ
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 باتك ةمدقم تبثأ نأ شةجحلل اراهظإو ةدئافلل امامتا ،تيأر مث

 بتك فيك اهيف حرشي وهو .هتذمالت ليلخلا نع اهلقن يتلا نيعلا

 فيكو اهتاوصأو ةغللا فورح بيكرت ىلا رظن فيكو ..(نيعلا)
 مث ،ةيبرعلا ظافلألا رصح يف اديدج اقيرط كلذ لعجي نأ هنكمأ
 ام اي .تاملكلاف فورحلا نيوكتل تاوصألا بيكرت ةعيبط مهف فيك

 ..هباوصو هتدج لوزت ال

 اقرش ،ءاملعلا طاسوأ يف ىفتحيو اهب لفتحي ليلخلا ءارآ تلاز امو

 ريقفلا يبرعلا كلذ عاطتسا فيك نم بجعلا دشأ يف مهو ابرغو

 نم ةادأ يأ الو ةيعمس ةزهجأ الو ايتوص اربخم ال كلتم مل يذلاو

 تايرظن نم هيلا لصو ام ىلا لصي نآ ..رصاعملا يوغللا ملعلا تاودا
 براجتلا عيمج تءاج لب ..اهضحدي نأ ملعلا عطتسي مل ةبئاص

 نب ليلخلا هيلا بهذ ام دكؤي امب ةيوغللا فوشكلاو تارابتخالاو

 .نينسلا نم فێنو فلا لبق دمحا

 نامع لهأ نم ‘هيبحمو ليلخلا دافحأل دهجلا اذه مدقأ نأ تئش مث
 كلمأ ام لكب ،هتبتكف ..ناكم لك ىف ةيبرعلا ىبحم لكلو ‘ةصاخ
 قيض وأ ،انه ةزازحل اريثم نوكي دق امع ارذتعم ..صالخإو دهج نم
 ..كانه ردص

 يدومح نسح يداه .د

 ١ /١٩٩٤/١ يف ندنل
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 :تلءاست املاط . .صالخالاو ءاكذلا نم غوصملا يرقبعل 1

 اذه ينمز نع اديعب تشع يذلا يدزألا ار

 { !؟ماعو ماع ةئامثالثو فلأب

 ؟اهروصو ةر راضخ روصع نم ةرشبل هتفرع
 جئاشو يه م ؟نمزلا نم ةمداقتملا دامآلا ربع بسنلا ةلص يهأ

 ةعئارلا ةثيدحلا ةضهنلا هذه يه مأ ؟ميركلا هنآرق ةغلو ميظعلا مالسالا

 ٍ ؟اعمتجم كلذ ك مأ ؟ديطولا خ خسارلا اهناينب كئامُع ديشت يتلا
 دس رايهنا لبق نميلا نمو اهنم أدب نأ ذنم ،نامغ ينتَلَعَس دقلف

 ةريزجلا هبش قمع يف ةيبرعلا لئابقلا لغوت ،هرايهنا لعب نمو برأم

 ادعُض ةراضحلا ميقو .ةلاصألاو ة ةقارعلا نم ثارتب ةلمحم ،ةيبرعلا

 ..نيدفارلا ضرأو ماشلا دالبو دجن هاجتاب
 اونتباو ©فقارعلا ىلا ،مهتقارع اهأ لمح امنيح }نامحغ ينثلَعَش مث

 مالسالا خيرات يف .ةفاقثلاو ركفلاو ملعلا رضاوح ىلوأ اهتانب
 تدقرت ىتلا {ةيملعلا اهتسردمو ،ةرصبلا ةنيدم اهب ىنعأو يراضحلا

 ..امهريغو ،دادغبو ةفوكلا يف .ةيفاقثلا رضاوحلا رئاس اهنم
 ثحابلا يبرعلا يوغللا ملعلا قلطنا اهدزا نم نا نامح ينتلغش مث

 ةغللا هقفو وحنلا ىف اهبيلاسأو كاهنيناوقو ةحيصفلا ةغللا ىف
 ةراضحلا اياضقو ةينآرقلا تاساردلا يف كلذ تاروطتو كضورعلاو

 ىلعو دمحا نب ليلخلا اهيا كدي ىلع . .ىرخالا ةيمالسإلا ةيبرعلا
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 امهالكو ،دبملاو ديرد نبا ..كبرد ىلع نيرئاسلاو كتذمالت يديأ
 يأو !اهيف نكتسم رحس يأ .اهدزأو نامح رد هللف !نامع دزأ نم

 !اهنم ةدافم ةراضح يأو !اهنع ثوروم ملع

 ةرصبلا ىلا مث ،ةريزجلا قامعأ ىلا نامع رداغي ليلجلا ليلخلا
 دعب كاهيف ىوث ثيح اضيأ 3ةرصبلاف نامئف ةرصبلاف ‘ناسارخف

 جحي ،هيلع هللا ناوضر كناك .لامعألا لئالجو ملعلاب ةلفاح ةايح

 ينبي ،جحلاو وزغلا وأ ،وزغلاو جحلا نيب امو ‘ىرخأ وزغيو ،ةنس
 مجعم لوأ عضيف ،يملعلا خيراتلا دجم امومع نيملسمللو برعلل
 هب تروطتو .اهؤاملع هيلع تلَّوع اهخيرات ىف برعلا هتفرع

 ةيمجعملا لامعألاو {ةيوغللا تاساردلا َلكل اساسأ راصو ،اهؤاحصف
 انيعممو ةغلل اعبن ،هناحبس هللا ءاش ام ىلا ىقبيسو كاذه انموي ىلا
 .نيعلا باتك وه نيسرادلل

 ةفسلفلاو مالكلاو رظنلا لهأو ءابدألاو ءاملعلل مسر ليلخلا نا مث

 .ريبعتلا يف لامجلا عقاوم ىلع مهفرعتو ،مهمالك مظنت يتلا نيناوقلا
 .(باتكلا) ىف هنع هيوبيس هلقن يذلا وحنلا ىف ةلّتمتملا ىهو

 ،ضورعلا نيناوق ،لاغملا ةميدع ،راركتلا ةردان ةيرقبعب مهل فشتكيو
 اقيقحتو ،قبس يلامج نع احاصفإ ،ةيضورعلا رئاودلاو روحبلا يف

 وه ايقاب ارعش ماتألا ىلع اوّلمأف ،ةيبرعلا ءارعش هب ذخأ تآ ادي
 ليلخلا اهل دهم ةيقار ةيناسنإ تاضبن خيراتلا رخفو عمتلا ءلم

 نع ال « برعلا راعشأ ىقيسوم هطابنتسا ربع ،ميوقتلاو داجيإلا بورد

 .دعب اهلثمي نامرلا داج ام ةيرقبع نع نكلو . هقبس لاثم

 يدزألا رعلا بستلا كلذ نم قثبنم ميظع ميوق قلخ ىلا اذه
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 ..ةّذفلا هتايقالخأو مالسالا ميق نمو ،خذابلا
 لبقتسملا دجم ينتبت ..ةكرابملا ةثيدحلا اهتضهنب نامح ينتلغش مث

 ..قيرعلا نامعلا ثارتلا دجم نم ميوق ساسأ ىلع
 ..يديس

 ..ليلجلا ليلخلا اهيأ
 نم دحاو وهو (نيعلا) ميظعلا كباتك اذهف ،كيلع مايألا تت دقل

 ىلع مايألا تلخدأ ،ةيبرعلا يف مجعم لوأ وه ذإ .ةقارع بتكلا رثكأ

 ،كلانه تافيحصتو ،كانه تافيرحتو ،انه طالغأ نم اريثك هترابع
 ،نامزلا اذه لهأ كرادم ىلا هبيرقتو ،هنع ريضلا عفد نم دب ال ناكف

 لمعلا نم دارملا عم مجسني ايرصع ابيوبت هبيوبت ةداعإي كلذو

 بيوبتلا وهو ..ليلخلا رصع ال انرصع تاعضاوم بسحب يمجعملا
 ت ‘ب أل ءابفلألا ىلع قيسنتلاب ةثيدحلا تامجعملا يف هب لومعملا

 كلذبو باتكلل ءايحإو بلطلل اريسيت (. .خلا . .د خ ‘ح ج .7

 فيلأت ناديم يف لمعلا يرصعلا رظتلا جهنمب ثارتلا ةلاصأ عمتجت

 .ةيوغللا تامجعملا
 اهتضهن ينتبت يهو ،دمحأ نب ليلخلا نطوم ،نامع نم ردجأ نمف
 يديأ نيب هعضوو ءهئايحإو باتكلا اذهب ةيانعلاب ةكرابملا ةثيدحلا
 رفسل اديلخت ؟مالسإلا ثارتو ،برعلا ةغلب نيتنعملا ءاملعلاو نيسرادلا
 لبقتسم ىلا ةعّلطتملا ةمألا لايجأل اعفنو ،ثارتلا رافسأ نمثأ نم

 !؟قرشم يملع
 رئاسو ةصاخ ذفلا ملاعلا اهيأ كاركذ ءايحاب نامحغ نم ردجأ نمو

 !؟ديجملا اهثارت ماعب لفتحت ىهو ..ةماع نيرخآلا اهئاملع
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 ينارهظ نيبو ،برعلا ةريزج بونج ىصقأ يف ،نامع .
 .اليلخ يمس لفط دلو ةرجهلل ةئام ةنس دودح يف .دزألا

 امك كلذب ىمسي مالسالا يف دلوي لفط لوا ناك 7 <..

 .(١)(ص) هللا لوسر دعب (دمحأ) ب يممس نم لوأ وه هاب نا

 موقلا هيلع جرد ام ىلع جرد ،احيصف ايبرع .دزألا ىنارهظ نيب اشن

 الو .احومط اميرك ازيزع هسفن يف أشنف ةعيفرلا قالخالا ميق نم

 دشو 7 هتليبق خويش نع ملعلا يقلتب هسفن ذخأ هنا دب

 ةحيصفلا ةغلل ابلط وا ،ةلحر وأ ةراجت يداوبلا قامعأ وحن لاحرلا

 .اهدراوشو

 هتبذتجا دق ،كفذئموي ةفاقثلاو بدالا مصاوع ىلوأ (ةرصبلا) نا ودبيو

 ملعلا سلاجم اهيف دقع ثيح ءىلبي ال اتيص هب تبسكف اهيلا

 5ةغلل ةياور نم هب لصتي امو "ميركلا نآرقلا ةسرادم ،كاذنآ فورعملا

 .وحنلاب دعب اميف فرع يذلا ،ريبعتلا دعاوقل طابنتساو
 يمالسالا حتفلا لبق نم قيرع ماقم دزألل ناك ةرصبلا يف كانه
 لامشلا نيب طبرت ىتلا ةيربلا قرطلا ىقتلم تناك ةرصبلاف ..قارعلل
 نيرجاتملا وأ نامع نم نيمداقلا نيينامعلا نفس يهتنت اهيلاو ،جيلخلاو

 ىلع رابجنزو نيصلاو دنهلا ءىناوما ىتح ءىناوملا رئاسو ةرصبلا نيب
 ارب ةحايسلاو ةراجتلا قرط تناك دقل ..ةيقرشلا ايقيرفا ءىطاوش

 ىتح . .ءىناوملا عيمج يف اودجاوتي نأ نيينامعلا ىلع ضرفت ارحبو

 تاركسعم ةعبس اهيف اونب ةرصبلا اولخد نيح نيملسملا نيحتافلا نأ

 تاراح نم ناتراح امهو .ةقوبازلاب نينثاو ،ةبيرخلاب نينثا ،ةينكس
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 ٢(. )يومحلا توقاي ريبعت بسحب .دزألا رايد يف ةثالثو ،ةرصبلا

 شيج نم اريبك امسق نويدزألا لكش دقف .ءالؤه ىلا ةفاضإو

 ةريزجلا لامش لئابق تبلغ امنيب ،قارعلا ىلا تهجوت يتلا تاحوتفلا
 ..اهريغو ماشلا تاحوتفل تهجوت يتلا شويجلا ىلع
 ةدعاسمب ،قارعلا نم يبونجلا مسقلا يف حتفلا شويج تيظح دقو
 كلذ لبق ،ةرصبلا اونطوتسا دق اوناك نيذلا نييدزألا ندل نم ةريبك
 .نينسلا نم فرعي ال امب
 نوكت ندم ريصمتب (ضر) باطخلا نب رمع ةفيلخلا رمأ امنيحو

 مل ،تاحوتفلا ىف يف مهبحصت تناك يتلا مهلئاوعو نيحتافلل ارقتسم

 مدعو امهيف برعلا ةرثكل ةفوكلاو ةرصبلا نم اريخ نوملسملا دجي

 .زاجحلا ضرأو امهنيب ةيعيبط عناوم دوجو
 نييدزألل ططخ يلاحلا ةرصبلا عقوم يف ناك هنأ نوخرؤملا ركذيو

 قرطلا ىقتلم يأ (هار سب) ىمست ةقطنملا تناكو ،ىرخأ ماوقألو
 ناف عبطلابو ..(٣)(ةرصبلا) ىلا تبرع ،ةيسراف ةملك يهو ،ةريثكلا
 ،عقاولا ىلا اهبرقأ اذه نكلو ،ةرصبلاب اهتيمستل ةريثك تاليلعت كانه
 ةيرحبلاو ة ةيربلا فقرطلا ءاقتلاو ةيراجتلا ةقطنملا ةعيبطل ارظن هارأ اميف

 ع ع .اهيف

 ددع غلب ىتح ةيبرعلا لئابقلاب تمن دق ةرصبلا نأ اضيأ نولقنيو
 ناكسلا ءالؤه مظعم ناكو ..ةمسن نويلم فصنلا يلاوح اهناكس

 اهوذختا مأ ،حتفلا لبق نم اهيف نيميقم اوناك ءاوس .دزألا لئابق نم
 مأ ،شويجلا ةيعمب اومدق نيذلا ةبراحملا نم اوناك ءاوسو 3هدعب انطوم
 ءاهيلا هلاحر ليلخلا دشي نأ ابجع نكي ملف ..كلذ دعب اهيلا اورجاه

_- ٢٨_



 اهيف ترثكو ملعلا اهنطوتسا يتلا ةنيدملا تحبصأ اهنأ ةصاخبو
 . .هتاهاجتاو ،هتارايتو ،هسرادم

 وزغيو ةنس جحي ناك ءهاقتو هدهزو هملعب ةرصبلا ليلخلا أجاف دقل

 تاقلح يف همايأ يضمي ،جحلاو وزغلا وأ وزغلاو جحلا نيب اميفو {ةنس
 نمث نم هريغ هيلا قباست اميف ادهاز ‘تافلؤملا فينصت وا سردلا

 تيصلاو ،ريفولا حبرلا هيلا ىعسف .عئاذ عئاش تيص وا ،حيبر يدام

 نم مغرلا ىلع ايح لظف ،هريغ لذبو {هتيص ىلع ظفاحف شليطتسلل
 ربع وحنلا ملع لايجالا حنم نينسلاو روهشلاو مايالا لواطت
 هطابنتسا ربع راعشالا نيزاوم طبضو ،نيعلا ربع ةغللا ملعو باتكلا

 ةغلو بدأ نم هاور امب بتكلا ىنغأو .ضورعلا رئاودو رعشلا روحبل
 .تاياكحو

 نأ دعب الا ةرصبلا لخدي مل ليلخلا نأ يف كشلا انرماخي الو
 نأ ىلع ةءافكلاو ةردقلا هسفن ىف دجوو .ةيملعلا هتاودأ تلمتكا
 ،كاذموي .ةفاقثلاو ملعلا رضاوح ىلوأ يف ةفاقثلاو ملعلا ةلاسر مدقي

 ..ةرصبلا يهو

 ىف دامعلا نبا هركذي ام هارن يذلا اذه ىلع ةلدالا لدا نمو

 هيقف يرصبلا نسحلا نيب ةقالعلا ءدب ةيفيك نع ،&بهذلا تارذش

 ليلخلا نأ لقنيف دمحأ نب ليلخلا نيبو (٤رروهشملا اهملاعو ةرصبلا
 عم سلجو ،‘يرصبلا نسحلا ةرظانم مزتعي ناك ةرصبلا لزن نيح
 نع لئسف ،تكاس وهو 8،نسحلا هلوقي ام ىلا عمتسي نيسلاجلا

 عطقني نأ تفخف ةنس نيسمخ ذنم سيئر وه :لاقف ،هتوكس

 .(٥)دلبلا يف حضتفيف
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 لبق نم ةيملعلا ليلخلا تاودأ لامتكا ىلا ريشت ال ةعقاولا هذهو
 ،عيفرلا هقلخ ىلا اضيأ ريشت امنإو &بسحف ةرصبلا هلوخد

 ..هتايح ةليط هب فرع يذلا مجلا هعضاوتو

 هنأ ينعي اممإو اهئاملعو ةرصبلا خويش نع ذخأي مل هنأ ينعي ال اذهو

 لك ديفتسي ،ملاع ىلا ملاع سلجي امك ءءاملعلا كئلوأ ىلا سلج
 امنإو ،ةعباتمو ديلقت ذخأ ملعلل هذخأ نكي ملف ..رخآلا نم امهنم

 اريثك هنأ هنع رثأ دقو ،ةرث تافاضإو راوحو ةشقانمو ديدجت ذخأ ناك

 ىلع كنم صرحأ كبلق يف ام ةسرادم ىلع نك) :لوقي ناك ام
 .(٦)(كباتك ظفح

 ىف هتر ةمحر باحر ىلا لقتنا ،ءادأ لضفأ هتلاسر ىدأ نأ دعبو
 .ه ٥٧١ةنس ىلاوح

 :هل لاوقأ

 ليمج

 .هب رمت ىتلا ثادحألا ىف !ةثالثلاو نيتيبلا لوقي ،هللا همحر ،ناك
 .اباسنم اليمج اسلس ارعش
 كلت ىلع وهو هنبا هيلع ,لخدف ،©ضورعلا عطقي ناك هنأ نووري

 هيلع اولخدف تج دق هابأ نا لوقي وهو سانلا ىلا جرخف لاحلا

 :هل لاقف هنبا لاق امب هوربخأو
 ينترذع لوقا ام ملعت تنكول

 اكتلذع لوقت ام ملعت تنك وأ
 ينتلذعف يتلاقم تلهج نكل

 اكترذعف لهاج كنأ تملعو
: هل هن ووري اممو



 ضيرملا بيبطلا ىواد كلبقو
 بيبطلا تامو ضيرملا شاعق

 ءانقلا ىعادل ادعتسم نكف

 بيرق تآ وه يذلا ناق
 جرخأف ] ايرغم ابترم هل امسار 3هبدؤيل هدلو زاوهالا ىلاو هيلا لسرأو

 اهريغ يدنع امف لك :لاقو ااسباي ازبخ يلاولا لوسر ىلا ليلخلا

 امف :لوسرلا هل لاقف ناميلس يف يل ةجاح الف هدجأ تمد امو

 :لوقي أشنأف ؟هغلبأ

 ةعس يق هنع ينآ ناميلس غلبأ

 لام اذ تسل ينا ريغ .ىنغ يقو

 ادحأ ىرا ال ينأ يسفنب ىخس

 لاح ىلع ىقبي الو .الزه تومي ٍ

 هفرعت لاملا يق ال سفنلا يق رقفلاو

 لاملا ال سفنلا يق ىنفلا كاذ لثمو

 هصقني زجعلا ال ردق نع قزرلاق

 لاتحم لوح هيق كديزي الو

 كهللا ءايلوا ةفئاطلا هذه نكت مل نا :ملعلا لهأ يف هلوق هل نووريو

 .يلو ©ىلاعت .هلل سيلف © ىلاعت

 .يمه هزواجي امف يباب يلع قلغأل يتا :لوقي هللا همحر ناكو

 يهو ةنس نيعبرأ غلب اذإ انهذو القع ناسنالا نوكي ام لمكأ :هلو
 نوكي ام ىفصأو .(ص) ادمحم اهيف ،ىلاعت ،هّللا ثعب يتلا نسلا
 .رحشلا تقو يف ناسنألا نهذ

 :رعاشلا لوق ددري ناكام اريثكو

 دلجت مل رئاخذلا ىلا ترقتخقا اذاو
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 لامعألا حلاصك نوكي ارخذ

 :(عماجلا)و
 هلك اعيمج وحنلا لطب

 عماج اذهو لامكإ كاذ
 رمع نب ىسيع ثدحا ام ريغ

 ..رمقو سمش سانلل امهو
 تيأرأ :لاقف ؟كب هللا عنصام :هل ليقف ،هتافو دعب ،موتلا يف يئرو

 هللا ناحبس :نم لضفا تدجو امو .ائيش نكي مل ؟!هيف اتكام

 .ربكأ هللاو ،هللا الا هلا الو ،هلل دمحلاو
 .هيلع هللا ةمحر

 :هيق تاداهشلا نم

 اهل نكي مل يتلا مولعلل عدبأ جرخت مل مالسالا ةلود ناف دعبو ..) «
 حضوا ناهرب كلذ ىلع سيلو ،ليلخلا نم ‘لوصا برعلا ءاملع دنع

 همدقت لاثم ىلع الو ،هذخأ ميكح نع ال يذلا ضورعلا ملع نم

 ىلع ةقرطم عقو نم كنيراقصلاب هل رمم نم هعرتخا اماو ،هاذتحا

 ناديفي وا ،امهتيلح ريغ ىلا نايدؤي نايب الو ةجح امهيف سيل تسط

 هيف لش ةديعب هموسرو .ةميدق همايأ تناك ولف .امهرهوج ريغ

 نم ءايندلا هللا قلخ ذنم دحأ هعنصي مل ام هتعنصل ممألا ضعب

 وحنلا ملع نم هيوبيس دادما نمو .هرك ذ تمدق يذلا ملعلا هعارتخا

 .(مالسالا ةلودل ةنيز وه يذلا هباتك هنم فّتص امب

 يناهبصألا نسحلا نب ةزمح
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 ،نيسلف ىلع ردقي ال ةرصبلا صاصخأ نم صخ يف ليلخلا ماقأ «
 .لاومألا هملعب نوبسكي هباحصأو

 ليمش نب رضنلا :هذيملت

 دهزلا ىف مدقي امهيأ دمحأ نب ليلخلاو نوع نبا نيب لمن اتك «
 . .مدقن امهيا يردن الف 5ةدابعلاو

 ليمش نب رضنلا
 .دمحا نب ليلخلا نم نوع نبا دعب ةنسلاب ملعا الجر تيارام «

 ليمش نب رضنلا . .
 رعشي ال صخ يف وهو ،هبتكو دمحأ نب ليلخلا ملعب ايندلا تلكأ ه
 .هب

 ليمش نب رضنلا . .[.
 ىلا رظنيلف كسملاو بهذلا نم قلخ لجر ىلا رظني نأ بحأ نم ه
 .دمحأ نب ليلخلا

 هنييع ني نايفس

 ةياغلاو هدهزو هملع يف ةبطاق بدألا لهآ ديس . .دمحأ نب ليلخلا ه «

 يرابن ألا تاكربلا و

 يف اهنم اضعب درونس امم هقح يف ىرخألا تاداهشلا تارشع ىلا

 دحأ لاق ىتح هتايح تاليصفت نع عجارملاو داصلا تكست مث

 فسألا ىلا وعدي اممو): ليلخلا نع ةيعماج ةلاسر مدقي وهو ا

 ملف ]|ثح ابل ١ ى ذل لوهجم ليلخل ١ ةيصخش ب زاوج نم اريثك ن أ

 فرع نا موي ،ةيلقعلا هتايح نم (ادج اليئضر ابناج الا فرعي دكي
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 ال ةرتف يهو اهيف ملعلا خويش نم اخيشو ،ةرصبلا ةذتاسأ نم اذاتسأ
 اهدنع فقي نأ نود اهيلع رمي نا خيراتلا عسي الو ،اهلهاجت نكمي

 ةرجهلل ةئام ةنس دلو هنأ الا هتأشن نع فرعن دكن ملو .اليوط
 ارابخأ الإو ،ةئامو نيعبسو سمخ ةنس وأ ةئامو نيعبس ةنس ىفوتو
 ؟هابص ةرتف ىضق فيكو ؟أشن فيك امأ .كانهو انه نم ةقرفتم
 مل ةلئسأ هذهف ؟ةيملعلا هتايح يف جردت فيكو ؟همّلعت أدب ىتمو

 ةطاحالا عطتسي مل هسفن خيراتلا نأل اهنع ةباجالا ثحابلا عطتسي

 .(٧)(نالا ىتح اهب
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 لوألا لصفلا يشاوح

 تاقبط -٣٠، ٧٢ءابلألا ةهزن :ليلخلا ةمجرت يف رظنيو /٢٤٨. ٢نايعألا تايفو ١-
 ١ ةرهازلا موجنلا /٣٠٣\ ١نانجلا ةآرم /٥٥٦٧-٥٦١١& ١ةاعولا ةيغب ٤٣-٤٧\ نييوحنلا

 نب ليلخلاو ١ /٢٧٥.. بهذلا تارذش /١٦٢٣-١٦٤، ٣رجح نبال بيذهتلا / ١]

 ..اهريغو .. يموزخملا يدهم روتكدلل ذمحأ
 ٢- مجعم البلدان١ /٤٣١.
 ٣ قباسلا ردصملا ١ /٠ ٤٣.

 ةيلحو /٢٦٣© ٢بيذهتلا بيذهتو /١٥٦\0 ٧دعس نبا تاقبط هتمجرت ىف رظنت ٤-

 .ريثك اهريغو ١٣١/١.. ءايلوألا
 /٠٦ ١ ٢٦دامعلا نبال بهذلا تارذش -ه

 .(جزبيل .ط) ١٧١ دربملل لماكلا ٦

٧ يدهم :دمحأ نب ليلخلا الخزومي٤٣ .





 ين اثلا لصفل ١

نيغلا .بئاتك





 شيعت يهو ةرجهلل ثلاثلا نرقلا طساوأ يف هم
 ربغ شةطيشن ةنيكم ةيملع ةكرح مضخ يف © ةرصبلا

 قيرف ءاهلئاسمو مولعلا رومأ نوجلاعي ءاملعلا
 نيدايم يف ‘ىرخالا تاغللا نم ةلوقنملاو \ةدجتسملا مولعلا ىلا رظني
 نكي مل امم ،اهيلا امو ءايميكلاو كلفلاو تايضايرلاو قطنملاو ةفسلفلا

 نع ثوروم نيب امو ،ديدج نيبام يه امناو ميدق دهع اهيف موقلل
 يف ديئولا يملعلا روطتلا نيناوق يف هتدج يفني ال امب يناثلا نرقلا
 نم خسار ديطو ثارت ىلع هتافاضا ينبي قيرفو ١) )مايالا كلت

 ةيوبنلا ثيداحالا فينصتو ءةيبدالاو ةيوغللا ةياورلاو ،ةينآرقلا ةءارقلا

 موقلا هيلع فراعت انث كلذب لصتي امو ناك امل خيرأتلاو ،ةفيرشلا
 ٢(. )ءاملعلا نيب عاشو

 ،(٣)(نيعلا) هناونع باتك روهظب تئجوف ،اوجالا هذه يف ةرصبلا

 ىلع كرت يذلا ،يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا وه هفلؤم َنا ليق

 مايالا ىوقت ال يتلا هتامصب نيملسملا راصمأ مومع ىلع لب ةرصبلا

 .اهراثآ وحمو .اهتلازا ىلع

 روهظب أجافت مل امك باتكلا كلذ روهظب ةرصبلا تئجوف :لوقن
 ءامجعم فّؤي نأ ليلخلا ىلع ترثكتسا اهنأل ال .رخآ باتك يا
 نم عيفر ناكم ،ةصاخب مهئاملعو ،ةمماع سانلا سوفن يف ليلخللف
 نيعلا يف تدجو اهتأل لب لضفلاب فارتعالاو مارتحالاو ليجبتلا
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 ام كانايحأ ©ةدام يف عضوي ثيح ةاوملا يف الخادتو اطلغو اطيلخت

 ( ليلخلا نا لوقلا نع ينغو . .ىرخأ ةدام ىلا ريصي نأ بجي ناك

 .كلذ يف عقي نم لجأ ) موقلا لذنع

 نع اورخأت ءاملع نع تاياور نيعلا يف نيرظانلا ضعب ظحل امك

 .هبتكي مل ليلخلا نأ ةهبش تيوقف ليلخلا نمز

 يك لخم ريغ زاجياب اهوض رعتسم نحن ،ىرخأ لئاسم ىلا ةفاضإ

 نيبتاكلا تتع يتلا ةلكشملا هذه يف اديدس نوكي امير لوق ىلا لصن

 .اثيدحو اميدق نيثحابلاو

 انيلع ضرفي يملعلا جهنملا نأ ركذن نأ يغبني اذه يف لوخدلا لبقو

 باتكلا لحن يف يأر مهل ناك نيذلا ىلع عينشتلا ضفرن نأ
 ةذباهجلا ماهتا نم ءاملعلاو ملعلا ىلا ةءاسا دشأ فرعن الو ،ليلخلل
 اونوكي نأ مهتاف نيح ،ديحولا نيعلا ةيوار ثيلل دسحلاب) نيققدملا
 ضعب نيب نوكي هلوصح ضارتفا ىلع دساحتلا ناف .(٤)(هتاور

 ةرتفلا ىهو .نامرلا نم نرق لبق تام نمو ءايحألا نيب ال نيرصاعتملا

 .ةرصبلا ءاملع نيدايم ىلا هلاقتناو نيعلا ةباتك نيب ترم يتلا
 رظنلا ةلأسم يه لب دسح الو دساحت ةلأسم تسيل ةلأسملا نإ

 نيح ىلع ةرصبلا تذخأ ىتلا ةخسنلا كلت ةدام ىف قيقدلا ىملعلا

 ..(نيعلا) نم فقوم ذاختا ىلا مهادح ارظن 5ءاملعلا اهيف رظنف ..ةرغ
 داهتجالل ةعساو ةحسف ،ثارتلا ةسرادم اهيف امب مولعلا روطت ىفو

 .ىؤرو قئاثوو جهانم نم دجتسي ام ىلع ينبملا
 ماسقنا يف سيئرلا ببسلا وه ،نذإ باتكلا يف قيقدلا يملعلا رظنلا
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 :يه ماسقا ةث ةثالث ىلا ليلخلل هتبسن حيحصت ةيضق , ف ىف ءاملعلا

 ةقالع ةيأ ليلخلل نوكي نأ اوركنأ نيذلا مضيو :لوألا ١- "٢
 لثميو .(نيعلا) ناونع لمحي يذلاو هروهظ مهأجاف يذلا باتكلاب

 &(٦)يلاقلا يلع يأو ٥( )يناتسجسلا متاح يبأ نم لك قيرفلا اذه

 تابلا امهراكنا ديفيام ةيقبتملا امهراثآ يف دجن مل اننا نم مغرلا ىلعو

 امهنع نورخالا هاور ام ىلع دامتعالا نم عنمي ام دجن ال انتاف كاذه
 وأ امهنم عمس دق ،راكنالا كلذ نوكي نأ نيلمتحم !امهئارظن نعو
 عاضو هانود دق امهتا وأ ،©باتك يف هاندي نأ ريغ نم امهنع يور

 .امهثارت نم عاض اميف

 يلاقلا يلع ابا نأ !هردصم رك ذي نأ ريغ نم )٧( يسوسلا معزي

 متاح يبأ نمز يف ناسارخ دلب نم نيعلا باتك درو امل .) :لاق

 ربغ دقو . عفلا غلبأب هعفدو .راكنالا دشأ هباحصأو متاح و هركنأ
 نوعمسي الو ئ باتكلا اذه نوفرعي ال ةليوط ةدم دعب ليلخلا باحصأ

 يلع نب رصنو )٩(، جرؤمو )٨(، ليمش نب رضتلا :مهنم هب
 فلَلأ ليلخلا َنا ولو .مهلاثمأو . )١١( شفحألا نسحلا وباو ) ١

 جر د , .هل ل لتلاب ب دحوتو ا هب درفت .ملعل ١ يف روهشم ه ريغ ) ( ٢ ١

 نيعستو سمخ ةنس جرؤمو نتن كامو ةرشع سمخ ةنس شفخأل او

 متاح يأ نامز يف ةرخأب باتكلا رهظ مث ةليوط ةدم تضمو .ةئامو

 متاح ابأ نأل ،نيتئاملاو نيسمخلا براق اميف كلذو هتساير لاح يفو
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 هيلا ءاملعلا نم دحأ تفتلي ملف نيتئامو نيسمخو سمخ ةنس يفوت

 ليلخلا نع باتكلا ححص ولو ،هنم فرح ةياور اوزاجتسا الو ذئموي

 )١٥( يبارعألا نباو )١٤( يديزيلاو )١٣( يعمصألا ردبل
 لقنلاو ليلخلا نع ةياكحلاب مهملع ةيلحتو مهبتك نييزت ىلا مههابشأو
 ١( ٦)ديبع يباو متاح يباك مهدعب ءاج نم كلذكو ءهملعل

 يف لقن مهنم ادحأ انملع امف "نيفتصملا نم مهريغو )١٧( بوقعيو
 ١(. ٨)(افرح ةغللا نم ليلخلا نع هباتك

 تلاز امو طوشلا رخآ ىلا لصي مل ،هنع لقتلا اذه حص نا ،يلاقلاو
 :تاظحالملا هذه ،هنع يور ام ىلع انلو ،هيلا لصو انم دعبأ ةياغلا

 متاح ىبأ نمز يف ناسارخ دلب نم نيعلا باتك درو ا): هلوق -أ
 نم ديزم ىلا ةجاحب ). .راكنالا دشأ هباحصأو متاح وبأ ٥ ركنأ

 ىدحا يف انرك ذ امك ه ٢٥٥ ةنس يف يفوت د دق متاح وبأف ت ©تتنتلا

 نيفرتعملا ءاملعلا رابك دحأ ديرد نباو (٩ ١) ديرد نبا هذيملت نع

 نع ركذي مل وهو ،دعب اميف يتأيس امك نيعلا لضفو ليلخلا لضفب
 نمف .عفدلاو راكنالا ةحئار هنم مشي ام يناتسجسلا متاح يأ هخيش

 !؟باتكلل متاح يبا راكنا ةفرعم ،هنع ةياورلا تحص اذا ،يلاقلل نيأ
 يورملا اذه ناف حيحص متاح ىبأ نع يورملا اذه نأ انضرتفا ولو

 نمو لب ،نيعلا فلؤي مل ليلخلا نا ىلا ةراشا ىندأ لمحي ال هسفن
 نم ةدراولا ةخسنلا كلت ىلع ابصنم راكنالا نوكي نأ ادج لمتحملا
 ردصي نأ حصي ال ام هباحصأو يناتسجسلا اهيف دجو ذإ ،ناسارخ
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 .طيلاغأو بارطضا نم ،ليلخلاك رابكلا ةيبرعلا ءامظع نم ميظع نع
 ةعبطلاو ،نيعلا نم ءزجل ١٩٦٧ ةنس ةعبط انيديأ نيبو مويلا نحن اهو

 ميهارباو يموزخلا يدهم نيروتكدلا قيقحتب ارخؤم تردص يتلا
 انركنأل ،نيعلا باتك نالّمت نيتعبطلا نيتاه نأ انربتعا ولف . :ارماسلا

 يوغللا هتسحو هتيرقبعب ،دمحأ نب ليلخلا وه فلؤملا نوكي نأ
 ٢(. ٠)ملعلا نوؤش نم هاطاعتي اميف هتعاربو ،©فيهلا
 :باتكلا ىمه اهنا لاقي ةخسن ىلع بصني دق & نذإ 0 راكنالاف

 .هفلؤم نع هرودصو هتاذ باتكلا ىلع ال دوصقملا

 اماع نيعبسو ةسمخب فلؤملا ةافو دعب ناسارخ نم تدرو ةخسنلا
 ام لصألا نم هيف خستني نأ نكمي ثيحب ،لماك ليج رورم دعب يأ
 تعقو يتلا يه سلا ه هذه ىدحا نأ دب الو .خسنلا نم ىصحي ال

 نيذلا نييرهاطلا نأل .عفدلاو راكنالاب ةدوصقملا يهو ،ةرصبلا ىلا

 نيذلا كئلوا نم اونوكي مل )٢١( نيعلا نم ألا ةخسنلا ىلع اولصح

 طخب ةبوتكم مألا ةخسنلا نا ىلاةفاضا .راثآلا نم سيفنلاب نوطرفي
 ىهتنال ةرصبلا تدرو يتلا يه ممألا ةخسنلا تناك ولو كهسفن ليلخلا

 تنك) :ثيللا لوقي .فلؤملا طخب اهنأل اهتبسن نأشب فالخ رك

 فلَلأو دصق اناسنا نا ول :اموي ىل لاقف ‘دمحأ نب ليلخلا ىلا ريصأ
 عيمج كلذ يف بعوتس ال ،هلثمأ ام ىلع ءاثو ءاتو ءابو فلأ فورح
 تلقن :لاق ،ةّتب هنم ءيش هنع جرخي ال لصأ هل ًاتهتف ،©برعلا ملك

 ،يعابرلاو ،يئالنلاو يئانثلا ىلع هفلؤي :لاق ؟كلذ نوكي فيكو :هل
 :ثيللا لاق .هنم رثكأ مالك برعلل فرعي سيل هناو كيسامخلاو

 هيلا فلتخأف ،©فصي ام ىلع فقأ الو يل فصيو همهفتسا تلعجف
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 هيلع اقفشم تلز امف \تججحو لتعا مث كامايأ ىنعملا اذه يف

 نم تعجرف ،يل هحرشي ناكام لطبيف هتلع يف تومي نأ تيشخو
 ردص يف ام ىلع اهلك فورحلا فلأ دق وه اذاف هيلا ترصف .جحلا

 .(٢٢)(باتكلا اذه

 (..اهلك فورحلا فلأ دق وه اذاف ..) :هلوق نم دوصقملا ناك اذا اذه
 ءاضيأ لمتحم اذهو دوصقملا ناك اذا امأ ،هتمرب باتكلا فلأ دق هنا

 ةقيرط ىلع ءانب ةيوغللا روذجلاو ،باوبالا نيوانع عضو دق ليلخلا نأ
 ،ةتوغللا ةداملا وشح ةلحرم اهدعب يتأت ىلوأ ةلحرم يف ©تابيلقتلا

 نبا هركذام لامتحالا اذه دنسي انمو .ثيللا طخب باتكلا نوكيف
 رمظملا نب ثيللا ىلع نيعلا باتك ىلمأ ليلخلا نا نم )٢٣( يرابنالا

 .ابيرق اهوركاذ نحن ،ثيللا نع ةياور اضيأ هدنسيو )٤ ٢(.

 ةافو دعب ،ةرصبلا ىلا تعقو يتلا ةخسنلا ناف رمألا نكي امهمو

 امهنم يأ طخب نكت مل . ،نينسلا نم ددعب ،هذيملتو خيشلا

 هيلع هيلمي ام بتكي يذلا ثيللا طخب وأ ،ليلخلا طخب تناكولو
 طيلاغألا نم ةخسنلا يف عقو ام )٢٥(، همف نع هايا افّقلتم ،ليلخلا

 تاليلعت راجيا نولواحي وأ هنوركني ءاملعلا ضعب لعج ام ماهوألاو
 لمكي ملو تام ليلخلا نأ ىلا مهضعب باهذك .كلذ نم هيف عقو امل

 او ،(٦٢)(هماقم كلذ يف موقي ال نم) هدعب نم هلمكأف باتكلا
 )٢٧(.. باتكلا خسن نمم ليلخلا ريغ للخلاو طلغلا ببس
 ةبسن يفن ىلا فدهي ناك ام يناتسجسلا متاح ابأ نأ دكؤي اممو
 افرطت نيعلا ىلع نيلماحتملا رثكأ نم دحاو هاكح ام ،ليلخلل نيعلا

 نأ نييوغللا نيب افالخ رأ ملو) :لوقي نيح )٢٨( يرهزالا وهو
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 ٢(. ٩)(ليلخلل سيسأتلا
 باتك نم ةرصبلل تعقو يتلا ةخسنلا ىلع اهلك ةيضقلا رادمف
 فيلأت يف مهش ناديم اوددحي نأ ءاملعلا ىلع يغبني ناكو ،نيعلا

 ليلخلا فيلأت ىلع ال ،اهيلع اوفقو يتلا ةراهظالا كلتل ليلخلا
 ىحوأ مهنامزأ ةداع يرج ىلع .يأرلا مهق ةالطا نكلو باتكلل

 .باتكلل ليلخلا فيلأت يف 2 امنإ مهتأ نيفلاخلل
 يتلا ةجَضلل ارصاعم ناكو )٣٠(، بلعث ساتعلا وبأ أموأ دقو
 يف طلغلا عقو ام)) :هلوقب ةقيقحلا هذه ىلا ةخسنلا كلت اهتثدحأ

 ىقب ام هاشح ناك ولو 8كهفشحي : مو همسر ليلخلا نأل نيعلا باتك

 ءاملع موق باتكلا اشح دقو . َرُي مل لجر ليلخلا نأل ائيش هيف

 لتخاف نيقارولا لقنب دجو ا ةياور مهنم ذخؤي مل مهنأ الا

 )٣١(. (باتكلا

 َنا نم هاري اميف ابلعث انقفاو ءاوس ،©ببسلا مه نوخاتتلا وأ نوقارولاف
 مدع يف نحنو ..هقفاون مل م كهشحي إ ملو باتكلا مسر ليلخلا

 مث هطخب باتكلا بتكي دق فلؤملا نأل ليمأ اذه يف هتقفاوم

 رابكلا يف كشلا عقي نأ هرسيأ اثبع ،نوقارولاو خاشنلا هب ثبعي

 تسيل كلذ ىلع ةلثمالاو اضيأ 3هتدامو هبيوبت يفو لب ،هفلؤم يفو

 برعلا ثارت يف ةليلق

 ةخسنلا كلت ركنأ امثإ يناتسجسلا متاح ابأ نأ حججرن كلذبو
 نب ليلخلا ليلجلا ملاعلا فيلأت نم نوكت نأ نع اهعفدو ،ةبرطضملا
 روذحم يف عقوف اهيف نيقارولا ثبع ىلا تفتلي مل هلأ ودبيو دمحأ
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 هنم مهف يذلا ميمعتلا وهو .. ليصفتو ةلمج : ©نيعلا ىلع هيأر ميمعت

 هخسن نم ةخسن يف كشلا ال نيعلا باتك يف كشلا يلاقلا

 .ةئيدرلا

 اذه نوفرعي ال ةليوط ةدم دعب ،ليلخلا باحصأ ربغ دقو) :هلوق -ب
 رصنو .جرؤمو ليمش نب رضنلا :مهنم 8هب نوعمسي الو ) باتكلا

 باتكلا فَأ ليلخلا نأ ولو .مهلاثمأو ڵشفخألا نسحلا وبأو كيلع نب

 .(. .هنع ءالؤه هلمحل

 نا فرعي نأ يلاقلل نيأ نمف ‘هجو نم رثكأ نم قيقد ريغ لوق اذه

 لبق يفوت يذلا ليمش نب رضنلا اذهو ؟باتكلا نوفرعي ال الؤه
 فلؤي ،اماع نيعبرأ نم رثكأب ةرصبلا يف (نيعلا) نم ةخسن روهظ
 .(٢٣)(نيعلا باتك ىلا لخدملا)

 يف مهيلع هاقلأ هنا وأ ،هبالطل نيعلا بتك دق ليلخلا نا لاق نم ..مث
 !؟كلذ هبالط هنع لقني ىك 3 هسلاجم

 جرخي ام ةصاخبو ،سردلا تاقلح يف ىقلي انت بتكلا لك سيلو
 مل انث جهنمملا فيلأتلا راطإ ىلا ،ريسفتلاو حرشلاو ةياورلا راطإ نع

 .هب دهع موقلل نكي

 ناكو ‘تاجردو لزانم بالطلا بتري ناك ليلخلا نا مولعملا نمو
 نكميف ،ادادسو ازيربت اهيف مهل عقوتي يذلا ملعلا باوبأ مهل راتخي
 كسرذدلا تالاجم يف صصختلا ةرورضب اونمآ نيذلا ءاملعلا لوأ هدع
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 ام الا نسحي ال هبحاص لعجي يذلا دماجلا صصختلا كلذ ال
 يفاقث داهم ىلع نێزنبملا نرلا صصختلا كلذ لب ،هيف صصختي

 .مولعلا نم نيباب وأ باب يف زيربتلا مث نمو عساو
 يذلا (٣٣)هيوبيس ريغ هوري مل الثم ليلخلا وحن نا كلذ قادصمو

 لقني ملو .(٤٣)(باتكلا) عئارلا هباتك ليلخلا هذاتسا لاوقأ ىلع ىن
 ..هيوبيس باتك يف هاقلت الإ وحنلا يف ايأر ليلخلا نع ةذمالتلا رئ

 ه سرفت خيشلا نا الا ليلخلا وحن لمحب هيوبيس صيصخت ,
 ام ةرثك ىلعو .كلذ هل رشيف وحنلا ىف صصختلا ةيناكمإ هذيملت

 هب دتعي ام ليلخلا نع وري مل هناف ،ةيوحنلا ليلخلا ءارآ نم هيوبيس هلقن
 صتخا امم ،امهريغو ضورعلاو ةغللا يف ،ىرخالا مولعلا باوبأ يف
 يتلا مولعلا يف ةمئأ دعب اميف ،اوحبصأ ،نؤرخآ ةذمالت هتياورو هلقنب

 .اهيف صصختلل ليلخلا مههجو

 دعب ،ثيللا ىلا نيعلا هجو دق ليلخلا ىرن نأ اذه دعب برغتسن الف
 دقو ©برعلا ةغل عمج ىلع صرحلاو ،ةيوغللا ةعزنلا هيف سرفت نأ

 عورشمل ليلخلا لامكتسا ىلع ثيللا صرح ىدم ،ليلق لبق «انيأر
 .هتركف مامتا لبق تومي نأ ميظعلا لجرلا اذه ىلع هقافشاو ،هباتك
 3هتايح تارتف نم ةرتف ىف ناك ليلخلا نأ ءامدقلا نوينعملا انثدحيو
 عقوو ،ادج هدنع يظحف) (٥٣رهباتكب هصخ هناو ثيللا ىلا اعطقنم
 هظفح ىلع لبقأو ،فلأ ةئام هل بهوو ،اميظع اعقوم هدنع
 .(٦٣)(..هتمزالمو

 هنأ كلذ ،نيعلا لمحب ثيللا صاصتخال رخآ اببس لخدي صتلا اذهو
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 .فلأ ةئام ليلخلا بهو
 وحن لماح ناك امك ،ثيللا وه ادحاو باتكلا لماح نوكي كلذبو

 سورد مومع ةياور يف عيمجلا كرتشي مث ،هيوبيس وه ادحاو ليلخلا
 ةنكم ىلا جوحي ال انم سردلا تاقلح يف هبالطل اهمدقي يتلا ليلخلا
 تاقلح يف اهلوادت ىلع موقلا فراعت يتلا ءايشالا نم 3&ةِصاخ

 .مايألا كلت سورد

 روهشم ريغ لاحلا لوهجم نم كلذب ىلوأ اوناكو ...) :هلوق -ج

 ةلفغلاو ضقانتلا عمجي لوق ). .هل لقتلاب دححوتو &هب درفت ،ملعلا ىف

 .ليلخلاب ثيللا ةقالع نع

 ريغ لاحلا لوهجم) هتأب ثيل هفيصوت نم حّصوتيف ضقانتلا امأ
 نأ عيطتسي فيكف كلذك ثيللا ناك ول ذإ ..(ملعلا يف روهشم
 نيعلا اذه !!؟هفلؤم هنم اولعجو هل هولحن دقو ،نيعلا باتك فلؤي
 ©فالغلا ىلا فالغلا ن نم (عرابلا) هباتك هسفن يلاقلا هيلع ىنب يذلا

 - صنلا تققح نأ دعب ،يننكلو .. .) :هققحم هيف لاق ىتح

 يه ه نالعالاب ةريدج ةفيرط ة ةقيقح ىلع تعقو - يلاقلل عرابلا صن

 .(٧٣)(يديهارفلا دمحأ نب ليلخلل نيعلا باتك الا وه ام ع رابلا نا

 ةنسح فاصوأب ثيللا فصو دق ءامدقلا ضعب َنا .. نم مغرلا ىلعو

 دقتعن يذلا ،فيللا ةلزنمب ةكحامملا يف لوخدلا ديرن ل انتا الا )٣٨(
 اذهو ©،يوغللا م خيراتلا ناديم يف فرعي مل نيعلل هتياور الول هنا هيف

 هلعجو .هل نيآ ميدقتب هميركتو هيف ليلخلا ةسارف الول هنأ ىنعي ينعي
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 مل نمم ليلخلا ةذمالت نم تارشعلا ربغ امك ثيللا ربغل ،هتيوار
 وحن هنم قالطنالا وأ !هلقن ىلع صرحلاو هملع ةازاوم اوعيطتسي
 يأرلا يوذ نم ءاملعلا فاصم يف اوعضوي نأ مهلمتؤت ةديدج ءايشأ

 .ةمألل ىفاقثلا خيراتلا مهب لفتحي نأ وأ ؤ©فيصحلا
 تارشع مهنم لكل اندجول رابكلا ءاملعلا ةايح ةسارد ىلا اندع ولو

 مهب لفتحي نيذلاو مهنم نوغبني نيذلا نكلو مهتائم وأ نيذملتتل
 )٢٩( سراف نباف ،ةدحاولا ديلا عباصأ ددع نوزواجتي ال ،خيراتل

 نكلو )٤٠( اهيف لحي ةنيدم لك يف ملعلا سلاجم دقعي ناك كالثم
 رخفو )٤١(، ينادمهلا نامزلا عيدب مه ،ةثالث هتذمالت نم نيروهشملا

 لاح ناك اذكهو ..(٣٤)ديمعلا نب حتفلا وبأو (٢٤)يهيوبلا ةلودلا
 .لاز امو ،هيقلتمو ملعلا

 ىلا هتافتلا مدع يف لثمتتف يلاقلا يلع وبأ اهيف عقو يتلا ةلفغلا امأ

 معزن لب ،ليلخلل ةيوار ثيللا نكي مل ذإ ،يللاب ليلخلا ةقالع ةعيبط
 ©بحاص وه لب - ةذملتلل عئاشلا ىنعملاب - هل اذيملت نكي مل هنأ

 نم اديفتسم ثيللا نوكي نأ نم اذه عنمي الو .ةمعن يلوو قيدصو
 ةيرقبع لالظب ائيفتسم (هتمزالمو هظفح ىلع البقم) ليلخلا ملع
 .ةخذابلا هتياورو ليلخلا

 ةسارد نم الا همهفت نكمي ال صاج عضو ليلخلا ةذمالت نيب ثيَللف

 .هتاذ ثيللا ةيصخش
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 نبحلا باتك قيثوت حاتفم ..ثيللا

 ؟ثيللا وه نمق

 وه اذه َنا ودبيو كلاب يذ ءيشب فعست ال
 نوبرهي نيينعملا نيبتاكلا لعج يذلا ببسلا رد اص

 قيثوت حاتفم نا نم مغرلا ىلع عوضوملا نم
 ،باتكلا رهظأ يذلا وه ثيللاف .ليلخلا ديب ال ثيللا ديب نيعلا
 لحارم نيب يذلا وه ثيللاو ،هفيلأت ةقيرط حرش يذلا وه ثيللاو
 .ليلخلل هلحنو نيعلا (عضوب) مهتا يذلا وه ثيللاو ،فيلأتلا كلذ
 ؟ثليللا وه نم :لءاستن ىرخأ ةرمو

 نمضب همسا ركذت اهنا ءانثتساب ،ابيرم اتوكس تكست رداصملا
 رمقظملا نب ثيللا وهف مسالا كلذ يف فلتخت اهنا لب ليلخلا ةذمالت

 ثيللا وهو )٤٥(.. يناسارخلا رايس نب رصن نب ثيللا وهو )٤ ٤(
 يناسارخلا راسي نب رصن نب ثيللا وهو )٤٦(.. عفار نبا وأ رصن نبا

 دحأ عضي مث )٤٨(.. راسي نب رصن نب عفار نب ثيللا وهو )٤٧(..
 رصن نب رقظملا نب ثيللا :ىه ،ةديدج ةفيرط ةيمست نيثدحملا نيبتاكلا

 . )٤٩(. راس نبا

 ملف ،هل ةمجرتلا اوبنجت مهنأ همسا ديدحت يف مهفالتخا ىلا فاضيو
 ةمجرتب الو ليلخلا ةذمالت نمضب ال ةديدع رداصم يف ركذي
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 .تايفولا تاوفو نايعألا تايفو ىف ظحالم وه ام ىلع .ةلقتسم
 يف رظن هتأو ،احلاص الجر ناك هنأ هركذ نم هيف هلاق يذلا لكو
 ھ ١٨٠ ةنس دودح يف اهيف تامو ،ناسارحخ ىلا لحر هنأو ،مولعلا

 أدبن ليلخلاب هتقالعو ،ثيللا عوضوم يف باوص يأر ىلا لوصوللو

 سانلا ؟تاذلاب ناسارخ اذاملو :لءاستنف همايأ تايرخأ ثادحأ نم
 ةرصبلا نم ةرجهلا اذاملف 6 ةفرعملاو ملعلا رضاوحو مصاوعلا ىلا لحرت

 رايد ىصقأ يف ناسارخ ىلا لب ،عققوتم وه امك ،دادغب ىلا ال
 ؟كاذنآ ةفورعملا مالسإلا

 بحاصو ةغللا بحاص هركذ يذلا مسالا ححصي ناسارخ رايتخا

 رايس نب رصنف .رايس نب رصن نب ثيللا هب ينعنو ارعشلا تاقبط

 كثيل ينب نم ةبيلص يبرع ) ٠ . ٥ ا ناسارخ ىلع نيتومألا ةالو رخآ وه

 يناسارخلا ملسم وبأ رهظ هماتأ ىلعو ٥١) ( ثيللاب فرغ كلذلو

 ةنس قارعلا ىلا هقيرط يف تامو هنم رايس نب رصن برهف )٥٦(
 .ةرجهلل ةئامو نيثالثو ىدحإ

 ةصاخ نم ائيش ناسارخ يف فلح دق رايس نب رصن نأ يف فشن الو

 عن دابط كلتو هت تدوم لهأو هب احصأو هتريشعو هلهأ نم ةعامجو هلام

 نبالا نا يف كشن ال امك .ةيرسقلا ةرجهلا تالاح يف ءايشألا
 ةصاخبو اهيلاو هوبأ ناك يتلا رايدلا كلت ت ىل .اموي شلاحرلا ًدشيس

 ةقيرط ىلع 7 وهس نع امإ ناك اهل هلامعتسا نأ ودبيو © اهلمعتسا
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 نأ لبق نم يناسارخلا ملسم يأ نم امزهنم ناك ذإ هنم ةيرخسلا

 ءايشألا ةيمست يف برعلا ةغل ىلع ايرج كلذو ،ريخألا اذه هزجاني
 وأ الؤافت ،دادضألا مساب ثارتلا يف فرغ اميف ،اهدادضأب انايحأ
 نبالا ىلع عمتجت يك )٥٣(.. بالا ةميزهب ءانه ،اريكذتو ،ةتامش
 .هدلاو ةميزه يفو ،وه هتاذ يف صئاقتلاو تائيسلا

 ام اريثك ناكو ارعاش ناك .رايس نب رصن ۔اذه يومألا يلاولا

 ،ماشلا يف يناثلا ناورم عم هتالسارم يف لاثمألاو رعشلا لمعتسي

 يف هبتكم يف ءاحصفلا ءاغلبلاو ءارعشلا نم ةلمج ىلع دمتعي ناكو
 يذلا .ئفوكلا ئلجبلا ليعامسا نب هللا دبع ميرم ييأ لثم ،ناسارخ

 :ةيناسارخلا ةوعدلا نأش ىف لوقي

 ران ضيمو دامرلا للخ ىرا

 ىكذ نيدوعلاب رانلا ناف

 موق ءالقع اهفطي مل نئل

 مارض اهل نوكي نأ كشويو

 مالكلا اهلوأ برحلا ناو

 ماهو ثثج اهدوقو نوكي

 تح لاملا ىلا ةفاضإ ،هيبأ نع ثرو دق نبالا َنا هيف بير ال امو
 ةنيدم يف دمحأ نب ليلخلاب هتقالع دطو اذه ىلعو .ةغللاو بدألا

 ©نيتساتعلل عاضوألا رارقتسا رثإ اهيف هماقم نأمطا نأ لعب ةرصبلا

 ىبرقلا ببسب مهيلا تمي نمو نييومالا ةالوب ليكنتلا ةلحرم ءاهتناو
 .بستلا وأ
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 ةبحص ةقالع يه ، ثيللاو ليلخلا نيب ةصاخلا ةقالعلا يتأت انه نمو

 مث الوأ ةبحص ةقالع يه ىرحألاب وأ ©ةذملت ةقالع اهنم رثكأ

 هب لصتي نم كلم الو رصعلا خيش وه ليلخلاف ..ايناث ©ةذملت ةقالع

 .هب عفتنيو ،هنم ديفتسي نأ الا

 وهف ،ةّصاخ ةلماعم ثيللا لماعي ناك ليلخلا نأ تاياورلا نم رهظيو
 لعفي ناك امك هتارضاحم هيلع ىقلي الو ‘هعم ثدحتيو ،هريشتسي

 دمحأ نب ليلخلا ىلا ريصأ تنك ..) :ثيللا لاق {هتذمالت رئاس عم
 | ث ،| ت ، ب ٤ أ فورح فلأو دصق اناسنإ نا ول :اموي يل لاقف
 لصأ هل أيهتو ،برعلا مالك عيمج كلذ يف بعوتسال هلتمأ ام ىلع
 هفلؤي :لاق ؟كلذ نوكي فيكو :هل تلقف .ةتبلا عيش هنم جرخي ال
 برعلا مالك يف سيل هّناف 3 يسامخلاو يعابرلاو ئثالقلاو ئانتلا ىلع

 ام ىلع فقأ الو كيل فصيو مهفتسأ تلعجف :ثيللا لاق .هنم رثكأ

 لتعا مث ث كاماأ ىنعملا اذه يف هيلا فلتخأف )٥٥(.. فصي

 ام لطي هتلحب توم نأ تيشخو هيلع اقفشم تلز امف ،تججحو

 فلأ دق وه اذإف ،هيلإ ترصو جحلا نم تعجرف «يل هحرشي ناك

 ام يلع يلمي ناكو ،باتكلا اذه يف هيلع يه ام ىلع اهلك فورحلا
 ٦ ٥(. . .هتبثأف حص اذإف هنع لس :يل لوقي هيف كش امو ظفحي

 يذلا عوضوملا يف ثيدحلا فارطأ نابذاجتي نالجرلا سلج دقف

 وه لب ،هتذمالت مومع عم خيشلا نأش كلذ سيلو ،ليلخلا هحرتقا
 اقفشم تلز امف ..) :ثيللا لوق ىلا رظناو .ثيللا عم ليلخلا نأش
 رعشت الأ (. .يل هحرشي ناك ام لطبيف هتلعب تومي نأ تيشخو اهيلع
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 نم رثكأ وه نمم وأ نيرقو ريظن نم الا ردصي ال (قافشالا) ناب
 !؟نيرقلاو ريظلا
 الأ بالطلا رئاس نود نم ثيللاب حرشلا صاصتخا ىلا رظنا مث

 مظعأ نم ادحاو هنع لمحيل هيقتني وهو .هيف ليلخل ا ةسارفب سحت

 ؟ ٥هر اث آ

 .. .رخآ ببس ةمث كناك اميرو

 شيعي ليلخلاو ةينغ ةلئاع نم وهف ديج ێلام عضو اذ ناك ثيللاف

 ةركف ثيللا ىلا ليلخلا مدقي مث دحأ هب رعشي داكي ال صخش يف

 .اهل هباعيتسا مدع نم مغرلا ىلع ،اهيلع ثيللا هقفاوي نيحو (نيعلا)
 هلوصأ عضيو 3تاناونع مسري كباتك يف ايلمع ليلخلا اهجرخي

 ،ثيللا علوب باتكلا ىظحيف هوشح ثيللا ىلع يلمي مث 3 هطخب
 7 هظفحي هظفحي باتكلا ىلا فرصني مث . )٧ ٥(. فلأ ةئام ليلخلا ءىفاكيو

 لانيل ناسارخ ىلا لحر دق ناك ثيللا نأ رابخأ نم انيدل ام ودبيو
 مهل قبس نيذلا ءاغلبلاو ءاحصفلاب لصتيلو هيبا ثاريم نم هبيصن

 رايدلا كلت يف ةغللاو بدالا لهأ نم مهريغبو ،هدلاو ةيعمب لمعلا
 ىف هيلع علطا ام رارع ىلع ةيبرع ةيفاقث ةكرح مهعم سشسؤيف ،ةيئانلا

 ماقف ىرخأ (ةرصب) ىلا ناسارخ لوحي نأ دارأ امبر لب ةرصبلا
 سيسات ىف ةمدق مهل تناك نيذلا دزالا تالاجر ضعب ءاعدتساب

 ةوعدب ماق اذكهو . .خذابلا ىملعلا اهدجم ءانبو اهريوطتو ةرصبلا
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 يف ال ناسارخ يف نيعلا فتص دق دمحأ نب ليلخلا نا نم نيثحابلا

 هب ةفرعم ريغ ىلع ةرصبلا ءاملع نوكي كلذ ىلعو )٥٨(.. ةرصبلا
 )٥٩( هدي تاذ قيضل ناسارخ ىلا ليمش نب رضتلا لصي ىتح

 ةدافتسالاو هلامعتسا ريسيت ىلا ةجاحب هاريو ‘باتكلا ىلع علطيف

 نا تباثلا نمو )٦٠(.. (نيعلا باتك ىلا لخدملا) بتكيف .هنم

 )٦١(. ناسارخ يف يفوت رضنلا

 ةناكملا ىدم كايناث ضنلل : مث 5الوا ليلخلل ناتلحرلا ناتاه . فشكت شحتو

 رمتسا ذإ ،هتامم دعب مأ هتايح يف ءاوس ،ناسارخ يف ثيللا اهأوبت يتلا
 ىلا رمالا لآ ىتح كانه همئاعد ثيللا ىسرأ يذلا نفاقثلا طاشنلا

 ةرضاح مهترضاح نوكت نأب ارينك نيينعملا نم اوناك نيذلا نيرهاطلا
 .ىرخالا ةفاقتلا رضاوحلا سفانت ةمهم ةيفاقث

 ديعب يقوت هتاو ،ليلخلا نم نس ناك ثيللا نأ كلذ ىلا انفضأ اذإف
 نيلجرلا نب ةقالعلا كللت انكردأ .عبرأ وأ تاونس ثالثب ليلخلا ةافو

 .هتبلط دحأب خيشلا ةقالع نوكت نأ لبق .نارقألا ةقالع

 اوزو ات لق 0 اعيمج ئ مهن ا امك نيبتاكل ١ نم ريثك هنع هنع لفغ ام اذهو

 هقاسف © يلاقلا يلع وبأ مهنيب نم ناكو كهدنع اوفقوتي ملو عوضوملا

 اهيف اهيف هعبات يتلا ةقب ةقباسلا هتلومقم ريرقت ىلا ةلفغلا وأ ،لافغإلا كلذ

 .اثيدحو اميدق نيبتاكلا نم عمج
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 :يلاقلا معازم ىلا ةدوع

 باحصأ جرد مث ..) :هلوق يلاقلا لصاوي ،قئاقحلا هذه مغربو -د
 3هب نوعمسي الو ‘باتكلا اذه نوفرعي ال ةليوط ةدم دعب ليلخلا

 نسحلا وبأو ،يلع نب رصنو ءجرؤمو ،ليمش نب رضتلا مهنم
 .(..هنع ءالؤه هلمحل باتكلا فلأ ليلخلا نا ولو .مهلاثمأو ,شنأ

 هانلق ام ىلا رظنلاب ،ادج ةيعيبط ةلأسمف هب اوعمسي مل ءالؤه نا اتنأ
 ثيللا ناو ثيللا ىلا مدق هنأو ناسارخ ىف فلأ دق (نيعلا) نا نم
 نم سيلف فلأ ةئام هفلؤم حنمو اميظع ءافتحا هب ىفتحا دق
 نع هنوصي نأو ،هب رتعي نأو ،©باتكلاب ثيللا رضي نا بيرغلا
 ؟هيلع عالطالا ةرصبلا لهأل ىنستي فيكف اذه ىلعو ..نيرخآلا
 ديرد نبا لقن دقف هدوجوب دهشو هب عمس دق ناك مهضعب نا ىلع

 يف نييرهاطلا ةنازخ يف باتكلا كلذ دوجوب عمس دق ناك هّنا

 )٦٢(. نيقارولا دحأ دي ىلع ةرصبلا يف هروهظ لبق ناسارخ
 اردقم ناك امو ،لومشلاو مومعلا ةفص ذختي مل عامسلا اذه نا ريغ
 امب رخافتلا بحي نمم ليلخلا نكي مل ذإ ،ةفصلا كلت ذختي نأ هل

 ال كلذلو ،ساتلا نيب هرمأ راهشإ غوسي ام كانه نكي مل امك ©لعفي
 ناك نيمدقتملا ليلخلا ةذمالت دحا وهو ،ليمش نب رضنلا نا برغتسن

 تجرخ وأ :لاقف ؟كدعب هفلأ هلعل :هل ليقف) نيعلل ليلخلا فيلأت ركني

 نيبتاكلا ضعب عراس دقو )٦٢٣(. (!ليلخلا تنفد ىتح ةرصبلا نم

 ةلوقنملا ةياورلا هذه بيذكت ىلا ليلخلل نيعلا ةبسن قيثوت ةعافدنا ىف
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 تبنت دهاوشلا نا ريغ )٦٤(. ةعنطصم ةياور اهتعو ،رضتلا نع

 ىلا لخدملا) بتك دق رضنلا نا ىلع زاكترالا امأف !ةياورلا ةحص

 يف ينأتلا بجي رمأف ،هنع لوقنملا كلذ لطبب امب (نيعلا باتك
 سيلو ،نيعلا باتكب عمسي مل ليلخلا ةايح ةليط رضنلاف ؛هترياسم
 ال ثيل بتك نيعلا نا ىسنن الو ،كلذب عمسي نأ يرورضلا نم

 سوؤر ىلع كلذ راهشإ ا ليلخلا عفدي عفاد نم سيلو 3هريغل
 فنالا هلوق ليلدب ليلخلا ةافو دعب باتكلاب عمس دق رضنلافا .داهشألا

 ريغ ..هركنأف ..(ليلخلا تنفد ىتح ةرصبلا نم تجرخ َوَأ) :ركذلا
 باتكلا ىلع علطا كانهو .لولا فلس امك ،ناسارخ ىلا رفاس هنا

 بتكو هسفن نم كشلا لازف ليلخلا هخيش ةيصخش هيف فرعف

 ديكأت ىلعف ءيش ىلع لد نإ يذلا (نيعلا باتك ىلا لخدملا)

 هتلزنمو باتكلا ةيمهأ ىلع كلذكو ليلخلل نيعلا ةبسن حيحصت

 .هيلا لخدملا ةباتكل هسفن رضنلا ىتَعي ثيحب ةعيفرلا

 باتكلا لمحب ىلوأ اوناك مهركذ نم نيرخآلا نا يلاقلا لوق امأو

 نيب ةقالع نم انب رم ام رابتعاب ،©قاس ىلع موقي ال لوقف ثيللا نم

 مث نمو هلمحب ىلوأ وهف ه ،هريغل ال ثيلل باتكلا ةباتك نمو .لج

 .هيوريو هلقني نأ ءاش نإ هتياورو هلقن
 تفتلي ملف . .متاح يأ نامز يف ةرخأب باتكلا رهظ مث ..) :هلوق -ه

 حص ولو ،هنم فرح ةياور اوزاجتسا الو ذئموي هيلا ءاملعلا نم دحأ
 ،بارعألا نباو كيديزيلاو يعمصألا ردبل ليلخلا نع باتكلا

 ليلخلا نع ةياكحلاب مهملع ةيلحتو مهبتك نييزت ىلا مههابشأو

 نم مهريغو بوقعيو ديبع يبأو متاح يبأك مهدعب ءاج نم كلذكو
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 {{ .(افرح ليلخلا نع لقن مهنم ادحأ انملع امف ،نيفتصملا
 نم دحأ تافتلا مدعف ىةنيبلا ماهوألاو طيلختلاب ءىلم لوق اذهو
 ةميقسلا ةخسنلا ببسب ناك ةرصبلا ىف هروهظ نيح ،هيلا ءاملعلا

 كلت ناف بير البو )٦٥( فورعم ريغ لوهجم قارو اهب مدق يتلا
 نم هرصع يف نمو متاح وبأ اهركنأ ثيحب مقسلا نم تناك ةخستلا
 .اذه ىلع مالكلا انل قبس دقو ءاملعلا
 الوق نيعلا نع يبارعألا نباو يديزيلاو يعمصألا لقن مدع امو

 كلذ ةرصبلا فرعت نأ لبق اوقوت دق اوناك اعيمج مهنا هببسف
 دق اونوكي مل باتك نع اولقني نأ يلاقلا مهديري فيكف باتكلا
 !؟مهتايح ةليط مهتنيدم ىلع أرط الو هوأر

 ليلخلا نع اوركذي مل ءاملعلا نا نم يلاقلا ةلاق رخآ يف ءاج ام امأو
 هيف يلاقلا زواجتي ذإ هدنع فقوتلا ىلا وعدي رمأف { افرح ةغللا يف

 ؟كلذب دارأ اذامف ،هفلؤم ىلا باتكلا
 :تالامتحا ةثالث دحأ الا لؤاستلا اذه ةباجإل انمامأ سيل
 .ةغللا يف وأش هل سيل ليلخلا َنا لوقلا دارأ هنا «

 .ءاملعلا كئلوأ دنع ةقثب سيل ليلخلا نا دارأ هتا رأ ه
 ّنأ وأ مهيلا عقت مل ةيوغللا ليلخلا تايورم نأ لوقي نأ دارأ هتا وأ «
 .هيلا ةجاحب اونوكي مل مهنكل مهيلا عقو دق اهنم ائيش

 ربتعا يذلاو هنع لوقنملا صنلا امهبذكيف نالوألا نالامتحالا امأ

 ةيلحتلاو مهبتكل نييزتلا ةباثمب هئارآو ليلخلا تاياورب ءاملعلا داهشتسا

 يف ليلخلا ىلع نكترا دق هسفن يلاقلا نا هبذكي امك ،مهتافتصمل

 يف هتياورب هداهشتسا اضيأو انركذ نأ قبس امك (ع رابلا) هباتك ةدام
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 )٦٦(. رداوتلاو يلامألا نم عضوم نم رثكأ
 نا هدكؤي لب ‘هعفدي ام ىرن ال يذلا ثلاثلا لامتحالا الا قبي مل

 ام اذهو ،ةضصاخب ةيمجعملا لامعألل حلصت ةتوغللا ليلخلا سورد
 امك ،ليلخلا رصع دعب ترهظ يتلا تامجعملا لك يف ءالجب هظحل

 .هيوبيس ب اتك ءانبل ةيوحنلا هؤ ارآ تحلص

 اوناك ليلخلا ةذمالت نا نم ليلق لبق هانركذ ام ىلا ةفاضإ اذه

 لك يف مسوتي ام بسحب ؛هفارشإ تحت صصختلا ةيلمع نوسرامي
 نأ ناكف ملعلا بناوج نم بناج يف يضملا ىلع ةردقلا نم مهنم
 هيوبيس صتخا امك ءليلخلل يوغللا ملعلا لمحب ثيللا صتخا
 .هوحن لمحب
 دق «عرابلا هباتك نيعلا نم خسن ىذلا يلاقلا نأ فيرطلا نم لعلو
 بدألا يف ليلخلا تايورم نم ةلمج هرداونو هيلامأ يف ظفح

 .(٧٦)هريغ اهوري مل امم رابخألاو

 ،هشحي ملو باتكلا مسر ليلخلا نا ىري يذلا يناثلا قيرفلا ٢

 ىلع هلمح حصي ال ام طرلاغألا نم هيف عقوأ نم هدعب نم هاشحف

 وبأ اذهب نيلئاقلا مدقأ نمو .هسفن ليلخلا هلب ليلخلا ةذمالت رغصأ

 يف يرهزألا كلذكو قبس اميف هتلوقم انب ترم يذلا بلعث سابعلا

 سيسأتلا نا نييوغللا نيب افالخ رأ ملو ..) :ررقي نيح هلاوقأ دحأ

 ناو دمحأ نب ليلخلا نمحرلا دبع يبأل نيعلا باتك لوأ يف لمجملا

 (٨٦)(..هيف نم باتكلا هفّقلت دعب هيلع باتكلا لمكأ (!) رقظملا نبا
 هلمكأ دق باتكلا ناك اذاف اضعب هضعب ضقاني لوقلا اذه نا ريغ
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 ،هثف نم هفَّقلت هناو ليلخلا ىلع .يرهزألا هيمسي امك رقظملا نبا

 يف رود ،نذا ،رقظملا نبال سيلف ،قباسلا صنلا هلوقي ام بسحب

 قثوتي نا مثإ هخيش هيلع هيلمي ام بتكي ناك هنا الا باتكلا فيلأت

 (نيعلا) فيلأت لحارمل ثيللا تاليصفت بسحب ،ىلمملا هيف كش ام
 .هرك ذ قبس ام ىلع

 هب بهذي ،قباسلا همالك دروم سفن يف هركذي رخآ يأر يرهزأللو
 رداصم دادعت يف لوقيف .امات اراكنا ليلخلل نيعلا ةبسن راكنإ ىلا
 نب ليلخلا لحن يذلا رقظملا نب ب ثيللا نيمدقتملا نمف ..) :هباتك

 ٦(. ٩)(.همساب هقّمنيل ةلمجل نيعلا باتك دمحأ

 امهيدروم سفن يف هركذي نيلوألا نييأرلا ضقاني ثلاث يأر هل مث

 ممموت ىتح ..) :لوقيف "نيعلا باتكب ساسلا لواح نل ضرعتي نيح
 مالك نم لمهأ هزُأل طرش امي في مل ليلخلا نأ نيقلذحتلملا ضعب

 نم لصفلا اذه تأرق الو . .المعتسم مهتاغل يف دجو ام برعلا

 تللدتسا ١ نيعلا يف ال ةلمكتلا باتك بحاص ينعي » يتشبلا باتك

 نع مهفي مل هلأ تففتشاو همهف فعضو هتنطف ةلقو 3هتلفغ ىلع هب

 فرتعي ثيح .(٠٧)(هدصق يذلل نطفي ملو كهدارأ ام ليلخلا

 دارم مهفي مل نم ضعب ناو (نيعلا) فلؤم وه ليلخلا نا حوضوب
 ةلفغلا ىلع لاد ضارتعالا كلذ ناو هيلع ضارتعالا لواح ليلخلا

 !ا!ةنطفلا ةلقو

 نأ عيطتسن ال & ةبرطضم ةبراضتم عوضوملا اذه يف يرهزألا فقاومف

 تايطعم مامأ ارئاح ناك لجزلا 7 ودبيو .اهنم يأ ىلع لوعن

 ةخستلا ةءادر اهنمو ليلخلا ردق ةلالج اهنم ةبرطضم ةبراضتم
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 بارطضالا روص نم ديزمب لفحت هنامز ىف اخسن تراص امبرو
 نم نيرخآلا فقاوم اهنمو برطضم لصأ نع ةخستنم اهرابتعاب
 هجسنو نيعلاب ديرد نبا دادتعا اهنمو ،نأشلا اذهب خويشلاو ءاملعلا

 نباو يرهزألا نيليلجلا نيلجرلا نيبو ،هل ديلقتو ،هنم يحوب (ة ةرهمجلا)

 .قدزرفلاو ريرج نيب ام ديرد
 لبق نم ةعينش ةلمح ىلا © فقوملا اذه ةجحب .يرهزألا ضرعت دقلو

 امو ءابغو ادسح هفقوم اودع نيذلا )٧١( نيرصاعملا نيبتاكلا ضعب
 .كلذ ىلا
 خيشلا فقوم ذخ ،ضقانتلا اذه يف اعدب يرهزألا سيل . .نكلو

 ..) :هرداصم رك ذ ددص يف وهو لوقي ةرم هارتف سراف نب دمحأ

 ىمسملا دمحأ نب ليلخلا نمحرلا دبع يبأ باتك اهفرشأو اهالعأف
 (رابكلا لوصألا) نم ادحاو هدعيو ؛ (٢٧)(..هب انربخأ ،نيعلا باتك

 امأو ..) :لوقي ىرخأ ةرات هارتو ؛ (ةغللا لمجم) باتكل )٧٢(
 مالك رخآ اذه :هلوق نم هتمتاخ يف امو ليلخلا ىلا بوسنملا باتكلا
 لوقي نأ نم 3هؤانث لج هلل ىقتأو عروأ ليلخلا ناك دقن ،برعلا

 ىلع هب ءافخ ال ام لالخإلا نم هب موسوملا باتكلا يف َنا مث ..كلذ
 ام ةحص ملع ةحيحصلا فانصألا رئاس يف رظن نمو 7 ءاملع

 ٧٤(. )(هانلق

 نع اورتعي نأ ،ههابشأو عوضوملا اذه يف ءاملعلا فقاوم ىراصق نا
 كلت كردن نيحو ةصاخ فورظو ةصاخ تايطعم بجومب مهئارآ

 نبا لاق اميدقو .اهتاغوسم ةفلتخملا مهفقاومل دجن فورظلاو تايطعملا

 .(اريخ الا انئاملعل لوقن الو) :ةريهشلا هتلوقم سراف
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 نا يف هتلاقم نع مهتلاقم جرخت ال ةعامج يرهزألا \
 ترهظ امك .رّقظملا نب ثيلل وشحلاو ،ليلخلل مسلا ب و

 هدحو نيعلا باب بتك ليلخلا أ تأر ةعامج

 ىمسو ،باتكلا يقاب فتصف ليلخلا قوس قققنت نأ ثيللا تحأفر)

 .(٥٧)(.ليلخلا هسفن
 هيف عرش دق ناك) ليلخلا نا نوريف ةيضرفلا هذه يف نورخآ ,عشوتيو

 نب رضتلا هتذمالت هلمكأف تام ى مث نيعلاب هامسو هلئاوأ بترو

 لع نب رصنو يسودسلا جرؤم 2 هتقبط يف نمو ليمش
 ليلخلا هعضو 11 ابسانم هولمع يذلا ءاج امف امهريغو 5 ١ ١

 ،لوالا اضيأ اولمعو «هنم ليلخلا هعضو يذلا اوجرخأف لوألا ىف

 .(٦٧)(.هلثم يف ليلخلا عوقو دعبي ريثك للخ هيف عقو اذهلف
 دعب الا نيعلا فرعي مل رضنلا نا نم هاتيب امل قيقد ريغ لوق اذهو

 امآ .لخدملا بتكف امات اباتك هدجو ثيح ناسارخ ىلا هليحر
 تناك امنرو ،ليلخلا نع ائيش القني ملف رصنو جرؤم : نارخآلا
 دقو ] اهت دمو اهن اكمو اهدودح يف لؤاست عضوم ليلخلل امهت ذملت

 .امهيتمجرت يشاوح يف اذه ىلا انرشأ

 ىف نيتقباسلا نيتلاقملا ىدحإب نيلئاقلا مظعم نا ركذلاب ريدجلا نمو

 ليلخلل نيعلا ةبسن اوحخصو ئ مهتالوقم نع اوعجارت دق ( ٢۔-١)

 7 ودبيو .. ثلاثلا قيرفلا عم مهجردن نا نكميف ؛هوشحبو همسرب

۔ _٦٢



 كلت ريغ باتكلل ىرخأ ةخسن ىلع ،مهضعب فوقو وأ ،مهفوقو

 ىلا لوصولا ىلع مهدعاس دق ،ةفوكلا ىلا (قارو) اهب مدق يتلا
 .ليلخلل نيعلا ةبسن حيحصت يف باوصلا ي ألا

 اذه لّتميو ،ليلخلا ىلا باتكلا ةبسن ححص يذلا ثلاثلا قيرفلا ٣

 ١-٢(.. ( يف
 فلؤم وه ليلخلا نا فرتعي يتشبل ا ىلع ه ر يف يرهأل ا انيأر دقف

 هتلفغ ىلع) تشبلا ةلمكت نم لدتسا يرهزألا َنا انيأر امك ،نيعلا

 ٥ دارأ ام ليلخل ١ نع مهفي مل هن زا ثففتش او 6 همهف فعضو هتنطف ةلقو

 ناب ةعانق نع الا ردصي ال اذهو 6(٧٧)(هدصق يذلل نطفي ملو

 . اوشحو امسر ليلخلل باتكلا

 نيعلا باتك خسنب يلمعلا هقيبطت يف هتلاقم نع دوعي يلاقلاو

 ،ةيملعلا هتميقو باتكلا لالجب هتعانق الولو ع رابلاب هتيمستو

 ملعلا نم هاطاعتي اميف عراب ةقث ملاع نع الا ردصي ال هنوكلو

 .هنع لقنو هيلا أجل امل يوغللا
 وري ملو) : ررقي ناك يذلا ( ٣٨٠ تا تس تسرهفلا بحاص امهلثمو

 لمع هتا رابخألا نم ءيش يف يوز الو دحأ ليلخلا نع باتكلا اذه
 نيعلا فتصم وه ليلخلا نا فرتعيف دوعيل (٨٧)(ةتبلا باتكلا اذه

 .( )٨٠ .ثيلل نيعلا فلأ ليلخلا نأ ركذيل مث )٧٩(6
 هبتك عضاوم صعب يف ليلخلل نيعلا ةبسن ركنأ يذلا سراف نباو

 هرك ذ رم ام ىلع ئ ليلخلل هتبسن حيحصتو ] نيعل ١ لضفب فرتع اف داع
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 .ليلق لبق
 )٨٦٢( هوتسرد ن نباو )٨١( يجاججلاو دربملاك نومدقتملا ءاملعلا اممأف

 اميدقو ..) : يطويسلا لوقي ؛ اريبك الافتحا باتكلاب اولفتحا دقف
 وبأ هاورو 7 نم عفري دربملا ناكف ةذباهجلا هلبقو ءاملعلا هب ىنتعا

 )٨٢٣( ةملس نب لضفلا ىلع رلا يف باتك هلو ،هيوتسرد نب دمحم

 يجاججّرلا قاحسا يبأل دجوي ال داكيو ،للخلا نم هيلا هبسن اميف

 ٨(. ٤)(.هنم الا ةغللا ىف ةياكح
 نم اقثبنم ناك نيعلا باتك نم فقاوملا نيابت َنا داقتعالا ىلا ليمنو
 هتخسن ءاملعلل تملس ولو ،كاذنآ ةلوادتملا ةطوطخملا هخسن نيابت

 ام ىلع باتكلا قيثوت يف فالخ مهنيب عقو ا اهتلزنم ام وأ ةيلصألا

 .ضورعلاو وحتلا نأش نم هب اوملس
 ديرد نب ركب يبآ ةلوقمب عوضوملل قيرفلا اذه ةيؤرل لتمن نا نكميو
 يف رجأ ملو ...) .. : لوقيف ةرهمجلا باتكل هفيلأت نع ثدحتي نيح

 ىتأو ءانفالسأ يف نعطلا الو انئاملعب ءارزإلا ىلا باتكلا اذه ءاشنإ

 ام ىلعو يدتقن مهلبسبو ،يذتحن مهلاثم ىلع امنإو كلذ نوكي
 ‘ يدوهرفلا دمحأ نب ليلخلا نمحلا دبع وبأ فلأ دقو . .ينتبن اولّصأ

 نم ىتعو ءهتياغل ىدصت نم بعتأف نيعلا باتك ءهيلع هللا ناوضر

 لكو ،فَنكتم دناعملاو ،©فرتعم بّلَعلاب هل فصنملاف {هتياهن ىلا امس

 ..()٨٦(. دحج مأ كلذب رقأ عبت هدعب نم

 ..) : (ةغللا سيياقم) هباتك موسر نيبي وهو سراف نبا ةلوقمب اذكو
 رثكأ يوحت ةيلاع ةرهتشم بتك ىلع هانركذ ام رئاس يف رمألا ءانبو

 دمحأ نب ليلخلا نمحرلا دبع يبأ باتك اهفرشأو اهالعأف ؛ ةغللا
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 .()٨٦(. .ناطقلا ميهاربإ نب ئلع هب انربخأ ،نيعلا باتك ىمسللا
 )٨٧(. ةغللا لمجم ىف هركذ ام اذه نم بيرقو

 نم هيلا لوصولا ديرن ام ىلع ةمهملا اهتلالد اهل نيملاعلا نيذه ةداهشو
 دادتمالا نالّتمي امهنأل دمحأ نب ليلخلل نيعلا ةبسن حيحصت

 مجعم يناث بحاص ديرد نباف ؛ ةيليلخلا ةيمجعملا ةكرحلل يعيبطلا

 باتك ركني نأ هعسو ىف ناكو .ايخيرات ،نيعلا دعب ةيبرعلا ىف

 (ةرهمجلا) هباتك نم لعجيل مالكلا ع راوق هيلع نشي نأو ليلق

 ملعلا يف رتصت يذلا) ديرد نبا نكلو ،هيلا قبسي مل اديدج اعادتبا
 يذلا نيصرلا يملعلا قلخلا كلذب عتمتي ناك ( ٨٨ )(ةنس نيتس

 .نوقحتسي يتلا مهلزانم ساتلا لزنيو قبس نم لضفب فرتعي
 هب ينعنو )٨٩( ةيبرعلا يف هب دتعي مجعم ثلاث فلؤم سراف نباو
 ىتح .هتافلؤم نطاوم يف هرك ذ امثيح ليلخلاب داشأ ( ةغللا لمجم)

 هتيؤر يف الو هتياور يف ال ءيش يف ليلخلا ءيطخي داكي ال ها

 سراف نبال نا حضاولا نمو )٠ ٩(. يناعملاو ظافلألل هريسفتو هليلحتو
 نا تارم ،ررقي وهف ،نيعلا فيلأت عوضوم يف ةنيابتم فقاوم ةثالث
 كلت نم هفقوم ددحي نأ ريغ نم )٩١( ليلخلل بوسنم باتكلا
 ةذمالت رغصأ ىلع هلمح حصي ال نيعلا نأ ،ةرم رقيو ،ةبسنلا
 هضارتعا ليلق لبق ،انعم زم دقو ؟ هسفن ليلخلا ىلع فيكف ليلخلا

 : هرخآ يف فلؤملا لوقو ،اطلغو اطيلخت هآر ام ثيح نم نيعلا ىلع
 ،كلذ ادع اميف ،ررقي ‘هسفن وه مث .(٢٩)(برعلا مالك رخا اذه)

 اهالعأ) هرداصم نم هنأو هعنص نم هتأو ،ليلخلل باتكلا َنأ

)٩٣(. (اهفرشأو



 تقو يف اهدوجو ققحتي نيح الإ ةضقانتم تسيل فقاوملا هذهو
 نباف كلذك تسيل ةلأسملا نكل . .ةهباشتم فورظ يفو دحاو

 نم ركبم تقو يف فيلأتلاو ميلعتلا اوسرام نيذلا ءاملعلا نم سراف

 يف لغلغتت هتيجهنمو ،روطتي هريكفت ناك نامزلا هب رم املكو ،هتايح
 ىف نيروكذم نيعلا نم نالوألا هافقوم ناك اذإو يوغللا ملعلا نايك

 وه (سيياقملا) يف روكذملا ثلاثلا هفقوم ناف ،يبحاصلا يفو لمجملا

 ةصاخبو هبتك رخاوأ نم ًدعُب باتك يف هركذ هنال ،هل نيئاهتلا يأرلا

 قلعتي اميف ةياغ اهدعب ام يتلا ةياغلا وه (سيياقملا ) نا انكردأ اذإ

 )٤ ٩(. .يملعلا يجهنملا هروطتو سراف نباب
 اهتراثتسا ةيفطاع ةعافدنا هنوك ودعي الف ،يبحاَصلا يف روكذملا امأف

 ةغل نأل نيعلا رخآ يف تدرو يتلا (برعلا مالك رخآ اذه ) ةرابع

 الاو )٩٥(. يبن الا اهب طيحي نأ زوجي ال «سراف نبا دنع ‘برعلا

 نم قايس ىف ركذت هئارآ و ليلخلا لاوقأب لفاح هتاذ تيبحاصلا ناف

 .لالجالاو مارتحالا

 ةروكذملا تاهاجتالا هذه نع نيرخآلا نيبتاكلا تالاقم جرخت الو
 ..(اصاخ اراوح هل درفنس ام اذهو) نيثدحملا ضعب لظ دقو .اقباس

 ىلعو ،هانضرع ام ىلع ءانبو انتا ريغ ،يرهزألاو يلاقلا ةرظن راسإ يف
 حيحصت نع اصيحم دجن ال ،نيعلا باتك يف ةينأتسم ةقيقد ةرظن

 يف رومأ ةلمج عوقو ىلا نيهبتنم ،اوشحو امسر ليلخلل نيعلا ةبسن
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 مهبجعي نيذلا نيحراشلاو ،نيقارولاو نيخساتلا لعفب هخسن ضعب

 وأ ّصتلل احيضوت هنولاخي ام هروطس نيب وأ هيشاوح ىلع اوعضي نأ
 باتكلا ةدام نم اءزج نيقحاللا ضعب اهتظيف دئاوف تاذ تافاضإ
 ىرت كب اذإو ،ليلخلا نع اورتأت ءاملع نع الوقن هيف علاطت كب اذاف

 نم تالتعملا يف ةصاخبو ،باتكلا ةاوم ضعب بيترت يف الالخإ
 نوكي نأ دعبتسن ال انتا ىلع .رخآلا اهضعب ىف اراركت وأ روذجلا
 وأ ،هنم اوهس ،هسفن ليلخلا نم عقو دق الالخإ هتظن يذلا اذه ضعب
 يذلا اذه نأ ىسنن ال امك .صاخ يأر اهيف هل ناك لئاسمل ةدارإ

 ليلخلا رصع دعب اوؤاج نيذلا نويمجعملا هيف عقو دق الالخإ هتظن
 مايأ ىلإ مهريغو )٩٦( يرهوجلاو يرهزالاو سراف نباو ديرد نباك
 .هذه سالا
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 ثلاخثلا لا

 :ريخلا
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 ترهظ ،ىضاملا نرقلا رخاوأ ذنم هنأ رظنلا تفلي امم

 ..ليلخلل نيعلا ةبسن لوح ،ةديدج كيكشت تالمح
 يمويب ميهاربإ روتكدلاو نيمأ دمحأ رصم يف اهداق

 لآ ناك نانبل يفو ،مهدعب نم مهتذمالت مث ..نورخآو ،روكدم
 ..ىنعملا كلذ ىلا رخآل نيح نم نوئموي يناتسبلا
 نبح يأرلا كلذ لثم ىلا بهذ دق نيقرشتسملا ضعب ناك اذإو

 ىلا ةدوعلا ريغ نم اباتك اوعضي نأ نيملسملاو برعلا ىلع رثكتسا
 ىلا ابرع اباتك عفدي اعنقم اببس فرعأ الف ‘ىرخألا ممألا ثارت
 ..قاس ىلع موقي ال يذلا يأرلا كلذ ةعياشم
 :هيلع ذخأ ذإ ،نيعلا باتك ىلع اهيف ةداوه ال ابرح نش نيمأ دمحأف

 هبيترت ةبوعصل هنم ذخألا ةبوعص ١-

 ثحبلا دنع “©بعصلا نمف .اهبولقمو ةملكلا ركذي فلؤملا نأ -

 ..بولقملا اهيأو لصألا اهيأ ةفرعم ،ةملك .
 )٩٧(. ..ريثك فيحصت هيف عقو باتكلا نأ -
 يف ةحداق نيمأ دمحأ اهدع يتلا تاذخاؤملا هذه نأ حضاولا نمو
 ةلوهسلاو ةبوعصلا نأل ..هل ملست ال باتكلل للا ىوتسمل
 تاعضاوم ىلع ءانب (نيعلا) بتك دق ليلخلا نأ مث ،ناتيبسن ناتلأسم

 هافكو ۔ايتاوصأ اميظنت ةغللا ميظنتب قلعتت ةينف ةيضق ىلعو هرصع
 ..كاذ

 نم جهنم هنأل ،باتكلا يف حدقي ال هناف ،بيلقتلا عوضوم امأو

- ٧١_.



 ىلع ،نايحألا نم ريثك يف صن دق ليلخلا نألو ،فيلأتلا جهانم
 ثيح (ذبج)و (بذج) يف لعف امك «ابلقنم هنوك وأ رذج ةلاصأ
 .هريغ نع بلقنم ريغ الصأ امهنم رذج لك ربتعا
 بنذ كلذ سيلف (نيعلا) تلخد يتلا تافيحصتلا عوضوم اماو

 ..اقباس هانحضوأ ام ىلع نيقارولا بنذ وه لب ،ليلخلا
 ىلع نعطلل ةيفاك ريغ (تاذخاؤملا) هذه نأ نيمأ دمحأ دجو امنيحو
 نم هدافأ دق ليلخلا نأ معز ذإ ،رخآ اتمس ذختا {هفلؤمو باتكلا
 نم هتركف ذخأ دق ليلخلا نأ ىلع صنو .ةغلل نيينانويلا تاسارد

 )٩٨(. . .قاحسا نب نينح هذيملت

 اذه ركذي يذلا هسفن نيمأ دمحأف ،لوألا نم بجعأ معز اذهو

 يف ررقي ..(مالسالا ىحض) ىمسملا هباتك نم لوألا ءزجلا يف لوقلا
 ..ةرجهلل٩١ ٤ ةنس دعب دلو دق قاحسا نب نينح نأ زجلا سفن
 نب ليلخلل حيتأ فيكف ،العف باوص وهو ،كلذك رمألا ناك اذاف
 تناك ليلخلا ةافو نأ املع ،قاحسا نب نينح نع ذخأي نأ دمحأ

 ىلع نوعمجي نيخرؤملا نا ذإ !؟اماع نيرشع ىلاوحب نينح ةدالو لبق
 دمحأ نا ىلع ..ةرجهلل٥٧١ و ١٧٠ ةنس نيب تناك ليلخلا ةافو نأ
 ةافو نأ ىلع (مالسالا ىحض) نم يناثلا ءزجلا يف صني هسفن نيمأ
 هنأكو . .ليلخلل مجرت نيح كلذو ١٧٥© ةنس يف تناك ليلخلا

 نب نينحب ليلخلا رثأت نم لوألا زجلا يف ه هررق دق ناك ام يسن

 !!قاحسا
 ةليل فلأ ريطاسأ نم ةروطسأ انيلع صقيف ،كلذب ىفتكي ال هنا لب
 ىف ةعساو ةلوجب ماق قاحسا نب نينح نأ فيك اهيف ثدحتي ٬ةليلو
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 ةرصبلا ىلا ءاج املف ،اريزغ املع مهنم بستكا هنأو ،نانويلا دالب
 !..همولع نم هدافأو ليلخلا ىلا سلج

 رمتؤم يف ةرضاحم ىقلأ دقف روكدم يمويب ميهاربإ روتكدلا امأو
 هيف بهذ ١٩٤٩ / ٨٤٩١ةنس ةيبرعلا ةغلل لوالا داؤف عمجم هدقع
 ىبرعلا وحنلل ليلخلا تاسارد رثأت نم نيمأ دمحأ هررق ام سفن ىلا
 سايقلا دوجو ىلع ادمتعم «ينايرسلا وحنلا نم هيلع علطا دق ناك امب
 ليلخلا نأ ررقي نيح هسفن ضقاني ام ناعرس هنكلو امهنم لك يف

 ..وطسرأ قطنم نم هأرق امم ارثأتم ناك
 هررق ام اركاذ ،ءارآلا هذه دينفتب ىموزخلا يدهم روتكدلا ماق دقو

 سيلو يليلخلا وحنلاب رثأتلا وه ينايرسلا وحنلا نأ نم نامتي
 قطنمل ةيبرعلا ةمجرتلا نأ ىلع دكأ سوارك لوب نأو ..سكعلا
 عاطتسم يف نكي مل اذلو ..ةرجهلل يناثلا نرقلا دعب تمت دق وطسرأ
 )٩٩(. ..اهيلع علطي نأ ليلخلا
 !؟هب هرثأت ىلع ليلدلا وه امف وطسرأ قطنم ىلع علطا هبهو
 لبقت ال دهاوشب الا تبثت نأ نكمي ال رثأتلاو ريثأتلا ةلأسم نا ذإ

 ةعيبطب رثأت دق يبرعلا وحنلا نوكي نأ لمتحملا نم نأ ىلع ..ضقنلا
 دمحأ نب ليلخلا نمز دعب اميف ..يطسرألا ىقطنملا ريكفتلا

 وهف يليلخلا وحنلا امأ ..نيثحابلا نم ريثك راشأ اذه ىلاو ٠(.. .ر
 ىف دجوي ال هنأ ىلع نامتيل صن دقو ..ىبرعلا لقعلا راثآ نم رثأ

 )١٠١«..... ١ ..هوقبس نيذلاو وه هعرتخا ام الا هيوبيس باتك
 مهولا اوطلخف ،قيرطلا اذه ىلع كنويناتسبلا راس نانبل يفو
 ةروص وه ليلخلا ملع نأ اهدافم ةجيتنب كلذ نم اوجرخو ريطاسألاب
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 )١٠٢(. ..نانويلا مولع روص نم

 اهاور يتلا ةيفارخلا ةياورلا هذه ،‘كلذ يف مهزكترم نأ بجع نمو

 :ليلخلاب ةداشالا ضرعم يف وهو ،يديبزلا

 باتكلاب الخف ةينانويلاب اباتك ليلخلا ىلا بتك نانويلا كلم نا :لاق
 نأ نم دب ال هنأ تلق :لاقف ،كلذ يف هل ليقف ،همهف ىتح ارهش
 ،كلذ هباش ام وأ هللا مساب باتكلا حتتفا دق نانويلا كلم نوكي

 يذلا لصألا وه اذه ناكف .يل ساتقاف كلذ ىلع هفورح لوأ تينبف

 )١٠٣(. .ىممعملا باتك ليلخلا هل لمع

 هل ناك ليلخلا نأ ررقيل ىناتسبلا اهيلا دنتسا ةلوقعملا ريغ ةياورلا هذه
 ىدم نع هسفن يناتسبلا لأسي نأ ريغ نم ..ةينانويلا ةغللاب مات ماملا
 لب ؟ةلاسرلا كلت هل لسرأ اذاملو ،نانويلا كلمو ليلخلا نيب ةقالعلا
 مث ؟ةلمسبلاب هتلاسر حتتفي اينارصن اكلم نأ ليلخلا روصت فيكو
 .ررح لك ةفرعم ىلا (هللا مساب) ينانويلا كلملا لوق هادأ فيك

 هل حاتي يك 3اهيناعمو ةينانويلا ةغللا تاملك لكو ؟ةينانويلا ةغللا

 !!ةمات ةداجإ ةينانويلا ةغللا ديجي ناك ليلخلا نأب لوقلا

 .ةينانويلا ةغللاب مات ماملا ىلع ليلخلا ناك ول هنأ هسفن لأسي مل امك
 !؟ةلاسرلا كلت أرقي يكل ارهش هتيب يف بجتحي اذاملف

 نأ يه .. .ادج ةمهم ةلأسم نع نولفاغ 3مهعبات نمو ءالؤه نأ قحلاو

 ىلا لزنت ملو ةيعامتجالا ةجاحلا ببسب تناك ةيبرعلا مولعلا ةأشن

 ..ةينايرس الو ةينانوي ةلظم ةرصبلا
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 نم باب يأ رهظي ال اهاندجول ةيبرعلا مولعلا خيرات ىلا انعجر ولف
 ،©كلذ ىلع ةنهربلل كانه ،انبسحبو ..هيلا ةجاحلا تعد اذإ الا اهباوبأ
 ..ضورعلاو وحنلاو ةغللا يف ليلخلا هعدبأ ام ةأشنل ،عيرس راك ذتساب

 نارقلل مهتءارق يف عقوو كسانلا ةنسلأ ىلع ىشفتي نحللا أدب امنيحف

 طبضب ،يلؤدلا دوسالا يبأ فيلكتب ،دايز ،ةرصبلا يلاو ماق .ميركلا
 مل دوسألا ابأ نأ الا ..اهتءارق يف أطخلل اعنم ةينآرقلا ظافلألا

 هللا نا) أرقي نم عمس امنيح هيأر لب هنأ ريغ ..كلذل بجتسي

 ..(هلوسر) رجب ..( ٣٢ةبوتلا) (هلوسرو نيكرشملا نم ءيرب
 هلوقب ءةينارقلا ظافلالا طبض ىف دوسالا ىبأ ةقيرط تلثمت دقو

 :هبتاكل

 ناف ،هالعأ ىلع هقوف ةطقن طقناف فرحلاب ىمف تحتف دق ىنتيأر اذإ)
 لعجاف ترسك نإو “تفرحلا يدي نيب ةطقن طقناف يمف تممض

 ناكم لعجاف ةّتُغ كلذ نم ائيش تعبتأ ناف ©فرحلا تحت ةطقنلا
 )٤ ٠ ١( (نيتطقن ةطقنلا

 اهفورح نأل كاذموي ةيبرعلا ةغللا عاضوأل امئالم طقنلا اذه ناكو
 فالتخا ىلع ءانب متي اهنيب اميف زييمتلا ناك لب ،ةطوقنم نكت مل
 ..رخالا نع اهدحأ مسر

 تلحخد يتلا ةيبرعلا ريغ ماوقألا ىلع اريسع ناك مسرلا كلذ نكلو

 فورحلا مسر يف ديدجت نم دب ال ناكف برعلا ترواجو مالسالا
 ..مهريغلو برعلل ةرسيم نوكت ثيحب اهسفن
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 مصاع نب رصن ءاعدتساب فسوي نب جاجحلا ماق ضرفلا اذهل اقيقحتو

 لح داجياب هفلكو )١٠٥( يلؤدلا دوسألا يبأ ةذمالت دحأ ،يثيللا

 ..ةلكشملا هذهل

 هومس اميف ،©فورحلا طقن ةقيرط ىلا مصاع نب رصن لصوتو
 ..ماجعالاب

 ،ماجعالا طقن ةطوقنم بتكت ةيبرعلا فورحلا ..اذه ىلع لاحلا لظو

 يف مهولاو ،نيّطفتلا نيب ر طلخ عوقو ىلا عفد امم .دوسألا يأ طقنو

 نم هيف ام اذه يف ناكو . .ماجعالا طقن وه دوسألا يأ طقن دع

 ..اذكهو ..ءايلاب ءابلاو ،اتلاب نونلا طالتخاك ريذاحملا

 كاردإ نم ةذفلا هتيرقبعب عاطتسا يذلا دمحأ نب ليلخلا رهظ ىتح

 نأو ،ةريصق ءاي ىه ةرسكلا نأو ةريصق فلأ الا ىه ام ةحتفلا نأ
 ةمضلا مضللو كةحتفلا حتفلل ركتباف ..ةريصق واو يه ةمضلا

 قوف عضوت ةريغص فلأ ،يلاوتلا ىلع يهو ..ةرسكلا رسكللو
 دحأ فذح ايو ،اضيأ فرحلا قوف عضوت ةريغص واوو ،فرحلا

 مامشالاو مورلل تامالع عضو امك ..فرحلا تحت عضوت اهيقش
 )١٠٦(. ديدشتلاو زمهلاو

 تعاشو ..هظافلأ يف أطخلا عوقو نم مهنآرق ىلع برعلا نمأ اذهبو
 تاءارقلا سرادم يف دمحأ نب ليلخلا اهعضو يتلا ةقيرطلا هذه
 ىلا تلقتنا اهنمو ..ةرصبلا يف ذئموي ,ةرشتنم تناك يتلا ةينآرقلا

 ..ىرخألا ندملا ىف ةءارقلا سرادم
 تروطتو ليلخلا لبق نم تناك يتلا ةينآرقلا :ال سرادم نعو
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 نأل كلذو &ةءارقلاب يفتكت ال ىرخأ سرادم تقثبنا هنامز يف

 رهظت اذاملو ظافلألا رخاوأ تاكرحب فيرعتلل ةسام تحبصأ ةجاحلا

 ىلا اذه ىدأ اذكهو ..ةثلاث ةمضلاو ©ىرخأ ةرسكلاو ،ةرات ةحتفلا

 رمع نب ىسيعك هيلع ملكتي نم رهظ يذلا يوحنلا سردلا تايادب

 دمحأ نب ليلخلا امهيلا راشأ كلذ يف نيباتك عضو هنأ لاقي يذلا
 امه رعشلا نم نيتيب ىف ،هيلا بسن اميف

 هلك اعيمج وحنلا لطب
 رمع نب ىسيع ثدحأ ام ريغ

 (عماجح) اذهو (لامكإ) كاذ
 رمقو سمش سانلل امهق

 نأ بعصلا نمف )١٠٧(.. دحأ امهري مل نيباتكلا نيذه نكنو
 ..ليلخلا لبق ةيوحنلا ةساردلا هتعطق يذلا طوشلا فرعي
 اذه يف ليلخلا اوقبس نيذلا لمع نأ مهفت نم عنمي ال اذه نأ ىلع
 ناك لب ،ةيجهنم ةسارد نكي ملو الماش اعستم نكي مل ،بابلا

 ةلازإو ،اهظفلل اطبض ،عامسلا بسحب ظافلألا ةياور ىلا برقأ

 عم مجسني ناك يذلا ليلعتلا نم ءيش عم ،اهتءارق يف أطخلاو نحلل
 ..كاذنيح سانلا ريكفت ةعيبط
 ليلخلا اوقبس نيذلا ءاملعلا كئلوأ ءارآ هيوبيس باتك نمضت دقو
 ىوتسم نم هيلا اولصو دق اوناك امع ةركف نوكن نأ عيطتسن ثيحب
 ..يوحنلا رظنلا ىف

 يف ال ةغللا يف الاوقأ زواجتي داكي ال مهنع هيوبيس هاور ام نأ ثيح
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 وحنلا باب ال ،هومهف ام بسحب وحنلا باب لخدت يه وأ وحنلا

 ..هيوبيس باتك يف سسأتملا يحالطصالا ينفلا هموهفم بسحب

 هنأب هوفصو يذلا رمع نب ىسيع نع لاثملا ليبس ىلع ،هيوبيس لقني
 برعلا لوقتأ :هلأس الئاس نأ ..سايقلا دمو وحنلا جعب نم لوأ
 ؟رقشلا
 درطي وحنلا نم بابب كيلع ؟اذهلو كلام ،اضيأ رفلاو معن :باجأف

 . ..ساقنيو
 ةيوغللا ةياورلا ىلا برقأ وه يذلا طيسبلا مهفلا اذه وحنلا مهف دقف

 )١٠٨(. وحنلا ىلا هنم
 :رعاشلا لوق يف (ارطم) بصن سيقي ناك هنأ هنع لقني امك

 اهيلع ارطماي هللا مالس

 مالسلا رطماي كيلع سيلو

 ايبرع عمسن مل :هلوقب هيوبيس هيلع بقعو .. عاجراب بصن ىلع

 نيب عمجتت « ةرجهلل يناغلا نرقلا تايلوأ ف و ليلخل مظي امنيحو

 يعوب سسحتيو ، يمالسالا يبرعلا نآ يف روطتلا طويخ هيدي

 هترظن ةغللا يف رظنيف ةديدعو ةديدج ءايشأ ىلا عمتجملا ةجاح قالح

 ةيوحنلا ةساردلا سسأ عضوب كلذ نم جرخيف ،ةيعوسرملا ةيلقعلا

 ةبلاغلا ةرهمجلا نأ نم نوسرادلا هيلا بهذ ام اندحأ اذإ يلاغن ال يتلا

 . .ليلخلل ءارآ يه هي وبيس باتك نم

 ىلا هتداق يتلاو ،فورحلا بيترت يف ةيتاوصألا هتيرظنب جرخي امك
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 هنم جرخي الئل برعلا مالك تاتشأ عمجي يك ©نيعلا مجعم عضرو

 كلت اوعمجي نأ ىلا ةجاحب سانلاف ..وه هلوق بسحب .ةتبلا ءيش

 ..عايضلا نم اهل اظفح ةفللا

 .هتاعاقيا طبض يذلا يرعشلا ضورعلا عضوب كلذ نم جرخي امك
 ةيعوسوملا هترظن عم ايشمتم ..هللعو هتافاحز ددحو ءهتاليعفت مسرو

 تاعمتجملا تابلطتمو رينتسملا هريكفت تاذ عم امجسنمو ةلماشلا

 نع ذخأي نأ الو ،نانويلا ةغل ملعتي نأ ىلا ةجاح ريغ نم . .ةيبرعلا

 الفط اهاعو يتلا برعلا ةغل ىلع بصنت هثوحب تماد ام ،ىرخأ ةمأ

 1 اعو ا اريبك اخيش اهل رظنو اَهنتَقو ئ اد اج ابل اط اهبعوتس او 4 اريغص

 . .هملعو هلضفب افرتعم

 ءارآ ىلا ليلخلا ءارآ ديعن نأ نكمي فيكف ،هلك كلذ نع رظنلا ضغبو

 عمج يف ركفو ةيبرعلا فورحلا تاوصأ ددح ماوقالا ءالؤه نم نو

 !؟برعلل يرعشلا عاقيالا طبضو ام مجعم يف برعلا مالك

 . .اريرص ب دنجلا رص ( نب قرفل ١ مهفي ن ] عيطتسي مهنم نكو

 اوظحل مهن ل كلذ اول اق امنإ برعلا ن أو (ةرصرص بطخأل ١ رصرصو

 ،اعيج رت بطخألا توص يفو رص :اولاقف ادم بدنجلا توص يف

 . !؟رصرص :اولاقف

 اهنمضت يتل ١ ةيوحنل ١ نين اومل ا كلت مهفي نا عيطتسي مهنم نمو

 ةماعلا يناعملاك ةيبرعلا ةغللا صئاصخ نم يهو ءهيوبيس باتك

 نب ةفلتخملا ةيتوصلا تازيملا وأ !؟نايلَعلاو ناشتجلاك (نالقف) ةغيصل
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 اهتبث تايرظن نم كلذ ريغ ىلا ..(مضق)و (مضخ) يف فاقلاو ءاخلا
 !؟نيعلا ريغو ..(نيعلا) يف ليلخلا

 تبنم وه امم ةرهابلا ةيملعلا تازاجنالا كلت لك نم نكمت مهنم نم

 عاطتسي يك ..ثارتلا بتك نم ىصحي ال امو باتكلاو نيعلا يف
 !؟نيرخآ ماوقأل هتاسارد جئاتن وزعو ،ليلخلا نع عادبالا يفن

 نكمي ال اهيلا لصوت يتلا جئاتنلاو ،ليلخلا اهمدق يتلا تاسار دلا نإ
 ةقثبنم .راركتلا ةردان ةيرقبع ةيلقع حمالم نم احملم الا نوكت نأ

 نع فشكلاو اهمهف لجأ نم ءاهب نيلماعتملا تاذو ،ةغللا تاذ نم
 ..سانلل اهريسيتو ..اهيف لامجلا نيناوق

 "سس
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 ءاوس ةيفاقثلا ىناثلا نرقلا تارورضل ابيجتسم نيعلا ناك , هه

 ،ليلخلا هيلإ لصو يذلا يمجعملا ريكفتلا طمن ثيح نم
 باتك ىلا ثارتلاو ةغللا رومأب نيينعملا ةجاح ثيح نم مأ

 ىلع هؤانب ح نأ ناكف كابترم ابوبم برعلا مالك هيتفد نيب عمجي

 ءاهتناو قلحلا يف فورحلا لخدأ نم .رم ءادتبإ .ةيتاوصألا ةقيرطلا

 اذه ىلع ةلعلا فورحب ةيبرعلا يف فرغ ام مث ةفشلا فورحب

 :بيترتلا
 ف ن ل ر ت ذ ظ ت د ط ز س ص ض ش ج ك ق غ خهح٤ع

 .ةزمهلا ي ا و م ب

 :يه باوبأ ىلإ همشق اباتك فرح لك ليلخلا لعجو

 .فعاضملا باب «

 .حيحصلا يث الثلا باب «

 .لتعملا ىن ;الثلا باب «

 .فيفللا باب ه

 .يعابرلا باب ه
 .يسامخلا باب «

: 

:

 

. 

 ام عم هبح ريف بابلا فرح ذخأي ناك كباب لك لخاد يفو

 يفف . .تابيلقتلا ةقيرط ىلع ،ةدح ىلع فرح لك ،&فورح نم هدعب

 باب يف ادبي كاهلوطأو باتكلا بتك لوأ وهو ،الثم )ع( باتك
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 اذكهو ...ك ع ، ق ع ، خ ع ، ھ ع 0 ح ع :هيف العاج ێئانثلا

 .فورحلا رخآ ىلا

 :امهنم لك يف ناظفل هيدل نوكتيف ةعومجم لك بيلقتب موقي مث

 ...اعق‘قع/اعخ‘خعاعه‘‘هع/اع .غ
 اذكهو

 .اهنع ضرعأ الإو ،اهيناعم ركذ ةلمعتسم ةظفللا دجو ناف

 مث (ح) وهو هيلي ام عم (ع) بكريف حيحصلا يثالثلا ىلا لقتني مث
 :هدنع نوكتيف هبيترت بسحب احلا لعب ةعقاولا فورحلاب امهنلثي

 ...خلا ..... غ ح ع “ ح ع 77 ح ع

 الثم ءاهلاو ءاحلاو نيعلا نمف اهنم ةعومجم لك بيلقتب ذخأي مث

 : دلوتي

 حعه‘عحه عهحاهعح.حهعاهحع
 اهيلت يتلا ةعومجملا ىلا لقتنا اهنس ةعومجم بيلقت نم ىهتنا اذاف

 يوغللا ر ذلا فورح اهيف تدرو يتلا ظافلألا عيمج ىلع يتأي ىتح

 .ةعومجملا كلتل نرلا

 لدعب ام امهنلثيو ءاهلا وهو ياجلا لعب ام حم نيعلا ب ريف دوعي مث

 ام اكرات ،فورحلل يتاوصألا لسلستلا رخآ ىلا ياخلا وهو ءاهلا

 .برعلا هتلمهأ امع ازواجتمو هركذ هل قبس

 ةلعلا فورح ن هيلي امو فرحلا نيب عمجي لتعملا يثالنلا باب يفو

 :الثم ،نيعلا فرح يف هدنع نوكتيف (ي - و - ا)
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 ي وا+ ح ع

 ي وا+ ع ح
 ي و ا + ه ع

 .قبس اميف فوصوملا لسلستلا رخآ ىلا ....ي و ا + ع ه

 عم باتكلا فرح اهيف يتلا ظافلالا عمجي فيفللا باب يفو

 اذه رارغ ىلع ،‘بيلقتلا روص فلتخم ىلع (ةزمهلا ،ي و ا) فورح
 :فاقلا فرح نم لاخملا

 فقوأ ،ىقو قاو ،قوقو .اق ©قاق اق ىوق ،قوق ©ىقوق قوق

. 
 .فورحلا رئاس يف اذه لثمو

 ظافلالا عمج دقف ،\باتك لك نم سامخلاو عابرلا باب يف اقأو
 مقلص :لثم باتكلا كلذ فرح اهيف يتلا ةيسامخلا مث ةيعابرلا
 .فاقلا فرح ىف ،مصلقو

 ىلع ةينبملاو نيعلا مجعمل ليلخلا اهمسر يتلا ةقيرطلا هذه تناك نئلو
 يف ذفلا هجهنمل ةبيجتسم ءايبيترت ايتاوصأ اقوذت فورحلا قوذت

 ملعلا يسراد ةجاحل بيجتست نا عطتست مل اهتاف ،يوغللا قوذتلا
 ةباجتسا رثكأ هوتظ ام ىلا اهرييغت ىلا نوفلاخلا دمع اذلو ،يوفللا
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 .ةجاحلا كلتل

 نم اريثك ةبيرق ،اهئدب يف تناك ةديئو تاوطخب رييغتلا اذه أدب دقو
 ترقتسا ىتح .. .هنع اديور اديور دعتبت تذحأ « مث ،نيعلا جهنم

 .(.. غ ع ج ث ت ب أر فورحلا لسلست ىلع هذه انمآ يف

 لعب اورهظ نيذلا برعلا نيمجعملا تأجلأ ذق ةرورضلا تناك اذإو

 جهنم رياغت جمهابمبو ىرخأ لكايه يلع مهتامجعم ءاشنإ ىلا ا

 تامجعملا لك يف اسيئر اساسأ تلكش نيعلا ةدام نإف ،نيعلا بيت
 .هل ا

 نمحرلا دبع وبأ فلأ دقو ..) :لوقيف كلذب فرتعي ديرد نبا اذهف
 بعتأف ،نيعلا باتك ءهيلع هللا ناوضر ،يدوهرفلا دمحأ نب ليلخلا
 )١١٠(. (....نمم لكو ىتعو كتياغل ىدصت نم

 هفتص يذلا نيعلا باتك تدهاش 1 ،يتإ) :لوقي سراف نبا اذهو

 . ىلإ لوصولا ةدشو هظافلأ هروعرو .دمحأ نب ليلخلا

 نيو انعو ئ ىرخ ١ ةتلكيه اروص ذختي هتكلو ا قاب نعلا باتكف

 نيعلا نوكب امهنم يأ لخي ال فذح وأ ةفاضإ نم ءيش عم ،ىرخا

 .هدعب ترهظ يتلا تامجعملا لكل ساسألا دفارلا وه
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 ،ةيبرعلا يف مجعم لوأ (نيعلا) هب ينعنو ،ميقلا باتكلا اذه ٍ

 يف قارولا ك كلذ هب رهظ نأ ذنم حداف ملظل ضرعت دق

 هعبط تالواحم يف ارخؤم رهظ نأ ىلإو ،ةرصبلا
 ثالث الا هنم قبتي تي ملو تدقف دق باتكلل ةميدقلا خستلا تناك اذاو

 اذه يف هب نوتتعملا هلذب يذلا دهجلا ناف ،اريثك ةرخأتم ةميقس خسن

 ربع هتريسم يف همع امم باتكلا ذقني نأ عطتسي مل نيرشعلا نرقلا
 هيلع نوثدحملا نونتعملا داز لب .تافيرحتو تافيحصت نم خيراتلا

 نم اريثك ائيشو ‘تالاحالا ءاطخأو ماهوألاو طيلاغألا نم اريفغ امج
 !فيرحتلاو فيحصلتلا
 ءزج راهظإ يف الا ناتنثا تلشف ،راهظإلل تالواحم ثالث نيعلل نإ
 .هنأل اهدوجو نم ريخ همدع نا هيف لاقي ام لقأ اراهظإ ،هنم ريسي

 .امات اخسمم خسمم دق 3امهيف
 باتكلا تلمكأ اهنا اهل دمحيو باتكلل ةثلاثلا ةراهظإلا تناك مث

 تافيرحتلا يواهم نم وجنت نأ عطتست مل اهتكلو ،هلك
 ىلع كلذ نم تلخدا لب .ةلاحإلا ءاطخاو 3،تافيحصتلاو

 تارابع ةءادرو ،ميقرتلا ءوس ىلا ةفاضإ ،ريسيلاب سيل ائيش باتكلا
 دعاوق تدقتفا اهناف ةلمجلابو .اهل ةرورض ىرن ال يتلا ىشاوحلا

 رفشلا اذه ءايحإ ةيلمع اهمزلتست ىتلا ةيانعلا اهداقتفا عملعلا قيقحتلا

 .ليلجلا
 .يشاوحلا يف لباقم اهل سيل اماقرأ اهتاحفص ىلع دجاو تنأف ه أ
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 عضاوملا نم ريثك يف
 ريخأتلا اهقح ناك ماقرأب أدبت ار اٹك تاحفص دجاو تنأو -ب

 يهتنتل ٤ مقرلاب ةحفص أدبت نأك . ميدقتلا اهقح ناك ماقرأب ؛ يهتنتو

 . ١ مقرلاب
 لالقتسا نيب ام ،ميقرتلا دعاوق يف تافالتخا دجاو تنأو - ج
 زواجتت ماقراب تاحفصلا نم .ددع جامدنا نب امو .اهماقرأب ةحص

 نيتئاملا

 نيواود ىلا اهيف يشاوحلا كليحت كناآرقلا نم تايآ دجاو تنأو - د

 يف اهعضاوم ىلع ةجاحب تنك نإ ١ كلدت نأ نم الدب رعش

 .ميركلا نآرقلا

 ريغ ىلا اهيشاوح كلتلاحأ رعشلا نم دهاوش دجاو تنأو - ه

 .اهئارعش ريغ ىلا اهثبستو كاهتاظم
 اهتاظم فرعت ال اهتآ ةراهظإلا تنلعأ ةمج دهاوش دجاو تنأو - و

 !ةريثك انايحأ ءاهداشنإ يف باوصلا هجو الو لب اهيلئاق ر

 &اةديدع ساوقألا نم اعاونأ ةراهظالا كلت نتم يف دجاو تنآو -

 ..) )<) :لثم ،ةسدنهلاو ربجلل باتك يف رظنت كتأك ىتح
 . نا امك ةرورض ىندأ اهل سيل ساوقألا كلت نم اريثك .

 ىرت نأ وأ كابئاس كرتي ذإ هتياهن نيأ فرعت الو كتيادب ىرت اهنم

 ..هتيادب كب رمت نأ ريغ نم هتياهن
 نأ حصي ناك ام شماوهو يناوحب القثم باتكلا دجاو تنأو - ح

 .. يضرم َئقيقحت لمع يأ يف عضوت
 طسبأ ىلع جورخ نم اهءارو ام ىلع ةدهاش ادج ة هريسي ةلثمأ كيلاو

۔ _ ٨٦



 :يملعلا قيقحتلا جهنم طورش
 ىلا الو لئاقلا ىلا دتهن مل : ٩٥ةيشاحلا : ٣٢)ص 27 زجلا

 !لوقلا مامت

 .زجارلا ىلا دتهن مل : ٠٦ةيشاحلا
 .لوقلا مامت ىلا الو لئاقلا ىلا دتهن مل : ١٦ةيشاحلا
 !هتلوطم موثلك نب ورمع : ٠ ةيشاحلا ٠ ٤ ص

 .بوسنم ريغ ناسللا يف زجرلا : ٨١ةيشاحلا آ ٥٨١ص
 .بيذهتلاو ناسللا يف _ تيبلا : ٩ ١ ةيشاحلا

 ريغ نيعلا لصأ نم بيذهتلا يف تيبلا : ٠ ٦ ةيشاحلا & ١٦٩ ص

 .بوسنم

 لصأ نم ناسللاو بيذهتلا يف تيبلا : ٠٢ةيشاحلا { ٥٥١ص
 !!نيعلا

 دمتعملا قيقحتلا جهنملا بلصب لصتت تاذخاؤم نم كلذ ريغ ىلا
 ءىراقلل اذه ك ةتَمهأ ام يردن الو .ثارتلا بتك راهظإ ىف

 قيقحت ةيلمع يف يشاوحلا هذه ةيمهأ ام يردن ال امك اا

 بتكلا ىلع هصوصن قيثوت ىلا جاتحي ال يذلا باتكلا اذه ،نيعلا
 ينغي نيعلا يف دهاشلا دوجو نإ ؛هنع تلقن اعيمج اهنأل ،ىرخألا

 نأ ىلع ،قيثوتلا ضرغل بتكلا نم رتأتملا ىلإ عوجرلا نم هب نينتعملا
 .هب باتكلا لاقثإ ىلإ ةجاح ريغ نم .قّقحملاب صاخ لمع قيثوتلا
 كلت يناعمو هظافلأ ،هتدام نيعلا نم همهي يذلا يقلتملا لاغشإو
 .ظافلألا

 رظنت تنأو مدطصت نيح نوهت اهتيمهأ ىلع رومالا هذه نا ىلع
_- ٨٧



 تافيرحتو ظافلألا تافيحصت نم تائمب ليلجلا ليلخلا باتك يف

 ماهوألا نع كيهان فيرحتو فيحصت يفلألا تزواج يتلا تارابعلا

 حصي ال امم امم ،هيوشتلاو خسملا نم ديزمل بتسلملا تالالدلا مهف يف

 مظعأ يف عقو اذإ كلاب امف انأش ثارتلا بتك لقأ يف هعوقو رافتغا

 !؟نأش ةروطخو ةداير ثارتلا بتك

 انقيقحت يشاوح يف ،هَلك كلذ نم ءيش ىلا ةراشإلا انل تقبس دقلو
 ةداملا يف ءيفاكسالا بيطخلل (نيعلا باتك رصتخم) باتكل

 !؟باتكلا ةدام عيمجب كلاب امف ..بسحف امهنيب ةكرتشملا

 ..هلك اذهل

 بقععصتملا هجهنمب (نيعلا) نم ةدافتسالا ةبوعصب لصتي امم اذه ريغلو

 يناثلا نرقلل ليلخلا ةيرقبع تاعضاوم بسحب مسر يذلا دقعملا

 .هنم ةدافتسالاو هب عافتنالا نع نيسرادلا داعتبا ببس يذلاو ةرجهلل

 ملاع هعدتبا يذلا قيرعلا يبرعلا ثارتلا بتك مهأ نم باتكل ءايحإو

 خيراتلا رم ىلع ةيبرعلا ءاملع دئارو ©نيينامعلا دزألا ءاملع رباكأ نم

 ،مهيلا هبيرقتب ،نيسرادلا يديأ نيب هعضوو باتكلل اريسيتو

 رم ىلع هروتعا يذلا حدافلا ملظلا نم هل اذاقنتساو 3هنم مهبيرقتو

 ..مايالا

 هقيقحت ةداعإب ،ليلخلا (نيعل) ةايحلا ةداعإ نم ،هللا قيفوتب انكمت دقف
 نمو .(..خلا ..۔ث ۔ت ۔ب- أ فورح ىلع هبيترت مث نمو

 ..هللا ءاش نإ 17 هرودص رظتنملا

 هبيوبتو هميظنت رييغت ىلع زكترا دق (نيعلا) يف انلمع ناف كلذلو
 نم حبصأو ©‘تامجعملل ,- تاوصألا بيترتلا مايأ تضم دقف ،ميدقلا

- ٨٨



 3ايثالثو ۔اتئانٹو كايتاوصأ ةعزوم يهو ةيوغللا داوملا عبتت ريسعلا

 .كلذ ريغو ،التعمو كافيفلو ايسامخو ءاتعابرو

 ةداعإ دعب نكلو 3نيعلاك نيمث مجعم ىلا ةجاحب رصاعملا ءىراقلا نإ

 يتلا ءاطخألاو ماهوألاو طالغألا نم هصيلختو ،اروسيم ابيترت هبيترت

 .هتخسمو ‘هتهوشف هيلع تلخدأ

 ققحي جهنم ىلا أجلن نأ ،ةليبتلا ةياغلا هذه قيقحتل ،انل دب ال ناكو
 نأ ناكف «هثيدحتو نيعلا باتك (ءايحإ) ةيلمع نم هيلإ وبصن ام انل

 ةقيرطلا لثمت اهنأل ،انهاه ،اهركذن ىتلاو تاوطخلا هذه انل انمسر
 :صوصخلا هجو ىلعو قيرعلا ثارتلا بتك قيقحت ىف ةحاتملا ةيملعلا

 :هراثآو ،يديهارفلا ليلخلا بتك

 ديدشلا فسأللو نيعلا باتكل ةرقوتملا تاطوطخملا ىلا ةدوعلا ١-

 خيرات دوعي ةميقس ةرخأتم خسن ثالث الا انل ظفحت مل مايألا ناف
 اماو ه ١٠٨٧ ةنس ىلا ةيناثلا خيراتو ه ١٠٥٤ ةنس ىلا اهالوأ
 اهيلع دمتعا يتلا اهتاذ خسنلا يهو ..ه ١٣٥٤ ةنس ةخستنمف ةثلانلا

 .ارخؤم نيعلاب اونُع نيذلا
 راص ءوسلا نم ةجردلا هذه ىلع ،خسنلا هذه تناك الو ٢-

 نيعلا باتك راصتخا ىلا تفده يتلا بتكلا ىلإ دوعن نأ انيلع امازل
 م يبأ رصتخم رصتخمو .يفاكسألا بيطخلل نيعلا باتك رصتخمك

 .نيعلا تاطوطخم هيجوتل ،ةطوطخملا امهلوصأ ىف ه 8،يديبزلا

 , يرهزألاك نيعلا هباتكو ليلخلا نع اولقن نيذلا . ةدافتسالا
 ةغللا لمجم يف سراف نباو ،عرابلا يف يلاقلا يلع يبأو بيذهتل
 يف ثتهث يتلا لوقنلا نم اندفأ امك ..مهريغو ؛ةغللا سيياقمو

- ٨٩ _



 ناسلو يرهزألا بيذهت نع ةلوقنملاو باتكلل ةريخألا ةراهظإلا
 لقنلا باوص انل تبث يتلا عضاوملا يف كلذو ،روظنم نبال برعلا
 . .اهيف ةياورلاو

 مويلا هب لومعملا ئابفلألا بيترتلا ىلا باتكلا ةدام بيوبت اندعأ ٣

 عافتنالل اميمعتو باتكلا نم ةدئافلل اريسيت ملاعلا ءاجرأ ىتش يف
 هجهنم عيوطتو هباتك ةدام ريوطتب دمحأ نب ليلخلل ءايحاو ءهنم

 .مهكرادمو نامآلا اذه لها لوقع مئاليل

 عيمج نوك ببسبو ةيبرعلا يف باتك لوأ نيعلا نوك ببسبو ٤-
 ىتلا فادهالا ةعيبطلو ،هدهاوشو هتدام هنع تلقن هل ةيلاتلا بتكلا

 نع ءانغتسالا ىلا اندمع ،هئايحإو باتكلا قيقحت ءارو نم اهاختوتن
 الو ،اهيلا جاتحم ريغ 3هسفنب مئاقو ،اهنع نغتسم نيعلاف .يشاوحلا

 .هنع اهتلقن بتك ىلع (نيعلا) دهاوش جرخن نأ ىودج ام يردن
 ناسلو ةرهمجلاو بيذهتلا يف دوجوم دهاشلا نا لوقن نأ عفن امف
 ©نيعلا نع تيبلا تلقن اهنا ىلع صنت رداصملا هذهو ،الثم ‘برعلا
 اهصوصن جيرخت ىلا رداصملا كلت وقّقحم دمعي نأ ةيعيبطلا ةلأسملاف

 نيعلا موقي نأو ،اهيلع نيعلا صوصن جرخ نأ ال ،نيعلا باتك ىلع

 .نيعلا قيثوتب بتكلا كلت موقت نأ ال بتكلا كلت قيثوتب
 ..ةيحان نم اذه
 نم ةدافتسالا موري يذلا رصاعملا ءىراقلا ناف ىرخأ ةيحان نمو
 .ةعفان ةميلس ةحيحص مجعملا ةدام نوكت نا الا همهي ال مجعملا
 .ةحضاو ةيرصع ةقيرطب ةمظنم .ةرابعلا ةسونأم لامعتسالا ةروسيم
 رايعملا ةباثمب هل نوكتل اهعضاوو اهبتاك ريغ ينعت الف يشاوحلا امأف

_- ٩٠ _



 اذهلو .هلمع ةقيرط ةمالس نم هتطساوب دكأتيو هقيقحت هب نزي يذلا
 رئاس يفو © نيعلا يف 0 اندنع يه شاوحب مجعملا لاقثإ يف بغرن مل
 .تالاقملا ديزتو مالكلا لوضف نم ،ليلخلا ثارت

 نآرقلا ةغل ىلع نيصيرحلا ىرايغلا باتكلاب عفني نأ لأسا هللاو
 هب عفن امك ..ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةراضحلا ثارت ىلعو زيزعلا

 .ةقحاللا ةيمجعملا لامعألا لكل انيكم اساسأ هلعجو نيمدقتملا
 ةغللاب ةينعم يهو تربغ يتلا لايجألا لكل هنع ىنغ ال ازكترم اضيأو
 تحبصأ يذلا رصعلا اذه يف .. .اهتالالدو اهظافلأب ة ةقيرعلا ةيبرعلا

 .اهتلاصأو ةيراضحلا اهتناكم قفو ىلع ددحتت هيف لودلا ةيوه

 ...اهثارتو اهتاذب اهزازتعا ىدمو

_- ٩١ _





 هنثاوح

ثلاثلاو حناتلا نيلصفلا





 ١- تسرهفلا رظني ااهيف فلأ امو ،مولعلا كلت باوبأ نم اريثك ميدنلا نبا ركذ ٧ ٢٩.

 ٩٣١٨ ٣١ ٣٣١ ٤٣٣ ٥٠٤٤ .. .ط) اهريغو ليبزج١٨٧٦٢ (.

 ..اهدعب امو ١٦٠ ةرصبلا يف ةيبدألا ةايحلا رظني ٢-
 ٢- ةيغب رظني الوعاة١ /٤٥٢٣ .

 ٤- يئارماسلاو يموزغخلا ةمدقم رظنت ١ / ١٩وما ةيوغللا تاساردلاو ،اهدعب ٥ ٢٢٣،5

. ٢٣٧ 

 امك !نيترم شفخألا ىلع هيوبيس باتك أرق دمحأ نب ليلخلا ةسردم ةذمالت نم ٥
 .هدعاوق ليلخلا ىسرأ يذلا ضورعلاب ساتلا ملعأ ناكو .ةديبع يبأو ئعمصألل ذملت

 ةهزن :هتمجرت يف رظني .هتافو ىتح ةرصبلا سأر وهو ه ٢٥٥ ةنس يف يفوت
 /٦ ٦٠. ١ةاعولا ةيغبو /٥٨& ٢٦ةاورلا هابنإ ٢ ا ١ ١ءابدألا مجعم { ١١ ٦ءاتلألا

 نبال ذملت دادغبو لصوملا لخد الصأ ة ةينيمرأ نم ،نوذيع نب مساقلا نب ليعامسا - ٦

 نمحرلا دبع نم بلطب سلدنألا ىلا لح لحر .هيوتسرد نباو هيوطفنو يرابنألا ن نباو ديرد

 تس ةنس ةبطرق يف يفوت .امهريغو ع رابلاو يلامألا :هل رصنتسملا مكحلا هنبا وأ رصاتلا

 حفن { ٠.٢ ٢ { الجذوة٤ ١٥ يديبزلا تاقبط :هتمجرت يف رظني .ةئامثالثو نيسمخو

 /٤٥٢٣. ١ةاعولا ةيغبو ٠/٣ ٧ بيطلا

 براقي ام هل ااه ٨٤٩ ةنس يف ©ةفَروصتم ةلئاع يف. دلو ،يطويسلا نيدلا لالج ٧-

 ةيغب لوأ يف هسفنل هتمجرت رظنت .ه ٩١١ ةنس يف يفوت ةلاسرو باتك ةئامثالثلا

 .اهدعب امو ١ /٨‘ ةاعرلا

 ديبع وبأ هنع ذخأ .ةغلل ابلط ةنس نيعبرأ ةيدابلا يف ماقأ .ليلخلا ةذمالت ءالضف نم ٨-

 امهريغو ،ثيدحلا بيرغو نيعلا باتك ىلا لخدملا :هبتك نم ؛ مالس نب مساقلا

 ةرد ١ /٣٨ ١. ٩ءابدألا مجعم { ٩ ٩سبقلا رون & ٥ ٢ءاتلألا ةهزن يف هتمجرت رظنت...

 /٤٨ ٣. ٢ةاورلا هابنإو آ ٠ ةصاوغلا

_ ٩٥ _



 ةذمالت نمضب دعيو كةغللا لهأ ءاملع نم يسودلا ورمع نب جزرؤم ديف وبأ ٩-

 هتمجرت رظنت .ھ . ٤ ةنس دودح يف يفوت ،يصاتعلا نومأملا عم ناسارخ لخد .ليلخلا

 /٢٥٨. ٣١دادغب خيراتو { ٤ ٥ فلتخملاو فلتؤملا 3 ٢٨ءابلألا ةهزن يف

 ابحاص ناكو ءاهب دتعي امم سيل ليلخلل هتذملت نكل ،ائيش ليلخلا نع ذحأ امير -
 (َيمضهجلا رصن نب يلع :هيفو) ٢ ٧ ا ١ ٧ ءابلألا ةهزن رظني .هنع ذخأو مص

 .(هيشاوحو)٥٧١ / ٦نايعألا تايفوو

 هتذملت نكلو ائيش ليلخلا نع ذخأ امبر ةدعسم نب ديعس .طسرألا شنخألا ١ ١-

 .كلذ ريغ ليقو \.ه ٢٢١ ةنس يف يفوت ۔ هيوبيس باتكل ديحولا قيرطلا دعو ؛ هيوبيس

 ٢ نايعألا تايفوو ٢ /٣٦‘ ةاورلا هابنإ ، ٩ ٧س سبقلا رون ء ٨ ٤ابلألا ة ةهزن يف هتمجرت رظنت

 / ٣٨٠.

 نم نيعلا فلت يذلا وهو 3اريثك هيبأ مسا يف فلتخملا 6رقظملا نب ب ثيللا ديري ٢ ١-

 نبا تاقبط ئ ١ /٨ ٢ (ةمدقملا) ةغللا بيذهت » ..١٢ ءابلألا ة ههرزن :هتمجرت يف رظني .ليلخلا

 . ٢١ نييوحنلا بتارم و. ٩ ٧ًرتعملا

 ةنس يف ةرصبلا يف يفوت رابخألاو بيرغلاو ةغللا بحاص ابيرق نب كلملا دبع ٣-

 .- ٩٢ \۔. ٤٥ نييرصبلا نيبوحنلا رابخأ :هتمجرت يف رظني .اهنم بيرق وه ام وأ .ه ٢١٣

 / ٢ ةاورلا هابنإ و ح ١٣ ١٩٢ يديبزلل نييوحنلا تاقبط . ٦ ٦٥ نييوحنلا بتارم

 .يعمصألا مجعم انتمدقمو ٧.

 لماكلا بحاص .دزبملاب فورعمل ،يدزألا ديزي نب دمحم سابعلا ابأ ديري ٤
 هنع ذخأو يناتسجتلا متاح ىبأو ينزاملا نامثع يأ نع ذخأ ©بضتقملاو لضافلاو

 ةنس دودح يف يقوتو ،رهشألا ىلع ،ه ٢١٠ ةنس يف دلو .ءاملعلا نم روهمجو هيوطفن
 / ٤نايعألا تايفوو ، ١٣٢ ءابلألا ةهزن /٢١٩\، ٣ةاورلا هابنإ :هتمجرت يف رظني .ه ٦

 ٣١٢.

۔۔ ._٩٦



 نع ذخا ةغللا ةمئا نمو نييفوكلا ةاور رهشأ نم دايز نب دمحم هللا دبع وبأ ٥ ١-

 / هدادغب خيرات :هتمجرت يف رظني .ه ٢٣١ ةنس يف يفوت .بلعث هنع ذخأو ،ئئاسكلا
 /٢٨ ١. ٢ةاورلا هابنإ & ٢١٣ يديبزلل نييوحنلا تاقبط ٢٨٢

 اباتك نيرشع نم رثكأ هل بدألاو هقفلا سردو ثيدحلا عمس مالس نب مساقلا ١٦-

 :رظني &‘}ه ٢٢٣ ةنس يف يفوت ،اهادع ام ىوس ٬ةغللاو ثيدحلاو هقفلاو نآرقلا يف

 .(جزبيل/ط) ٧١ تسرهفلاو ، ٧١٢يديبزلل نييوحنلا تاقبط 0 ٩٣ نييوحنلا بتارم

 ءارفلا نع ذخأ ،ةغللا ةمئأ رباكأ نم ؛تيكَسلا قاحسا نب بوقعي فسوي وبأ -١ا٧

 ھ ٤٤٤ ةنس يف لكوتملا هلتق ،يبضلا ةمركع وبأو يركسلا هنع ذخأو يبارعألا ن نباو

 /ط)٠٣ ٠ / ٧ءابدألا مجعمو © ٠ ١ ٩ءابلألا ةهزن :هتمجرت يف رظني .ارث اثارت هءارو كرتو

 .(تروريب
 ٨- المزهر١ /٨٤.

 يديهارفلا ليلخلاك نامح دزأ نم .يدزألا ديرد نب نسحلا نب دمحم ركب وبأ ١٩-

 .ه ٣٢١ ةنس يف يفوت امهريغ ريثكو قاقتشالاو ةرهمجلا هل ،ةاولا ءاملعلا رباكأ نم

 /٤٨٣، ٦ءابدألا مجعم /١٩٥© ٢٦دادغب خيرات ٢ /٢٨٩\ بهذلا تارذش :رظني
 ...ريثك اهريغو ... ١ ٦ تسرهفلاو

 بيطخلل نيعلا باتك رصتخم يشاوح رظنتو ابيرق ةيضقلا هذه ىلا يتأنس ٠-
 .انقيقحت نم ىفاكسالا

 . ٤تشرهفلا رظني ١
 ٢٢- هسفن ٦٤ ٦١٥١ .

 نبا مزالو . ،يقيلاوجلا روصنم يأ ىلع أرق يرابنألا تاكربلا وبأ نمح رلا دبع - ٢

 دلو .ريثك امهريغو ڵ&فالخلا لئاسم يف فاصنإلاو ءابلألا ةهزن هل ©عرب ىتح يرجشلا

 تايفو ٢ /٩ ٦ ةاورلا هابنإ يف هتمجرت رظنت ه ٥٧٧ ةنس يف يفوتو ه ١٢٣ ٥ ةنس يف

 /٨٦. ٢٦ةاعولا ةيغبو /١٣٩\ ٣نايعألا

- ٩٧ _



 ٤ ٦- ةهزن الألباء٨ ٢ & يف ددصلا اذه يف ،ثيللا نع ةياور رظنتو الفهرست٦٥ .

 ٥ - يف يرهزألا ركذي ام بسحب التهذيب١ /٤١.

 .ديردم ةطوطخم نم (ب/١) يديبزلل نيعلا رصتخم ٦

 ٧- صئاصخلا رظني ٣ /٢٨٨.

 دلو امهريغو 3ريسفتلا باتكو ©بيذهتلا باتك هل دمحأ نب دمحم روصنم وبأ ٢٨-

 ةهزن /٤ 0١٦ ٧١ءابدألا مجعم رظني .ه ٢٧٠ ةنس يف يفوتو اه ٢٨٢ ةنس يف
 ٤ /٤ ٢. نايعألا تايفوو 6(ةيتاذ ةريص) ةغللا بيذهت ةمدقم { ٩ ٢ءابلألا

 ٩- بيذهتلا ١ /٤١.

 ةنس يف دلو ،هنامز يف ةفوكلا ةسردم سأر ،©بلعث ىيحي نب دمحأ ساتعلا وبأ ٠
 / ٥ دادغب خيرات > ٧٤ تسرهفلا :يف هتمجرت رظنت . ٢٩١ ةنس يف يفوتو .ه .

 / ٢تارذشلا ، ٩٣١مءابلألا ةهزن /٠٦٢ ١© هءابدألا مجعم /٦١٨©8 ٢٦نانجلا ةآرم ٢٠٤

 ...اهريغو /٩٨... ١١ةياهنلاو ةيادبلاو ٢٠٧.

 ١ /٢٣ ٥. رهزملا يف طويسلا هنع هلقن ٧-

 .هل تمجرت يتلا رداصملا مظعم اذكو ... ٢٥ءابلألا ةهزن رظني ٢-

 يف دلو هّنا ليقو ©سرافب رخطصا ميلقإ يف دلو كربنق نب نامثع نب و ررمع ٣٢-

 يف نمو ،رمع نب ىسيعو ربكألا شفخألاو ةملس نب دامحو ،ليلخلا نع ذخأ زاوهألا
 بتارم ، ٧٣٢فراعملا :رظني .لاوقألا ملسأ ىلع ه ١٨٠ ةنس يف يوت «مهتقبط
 ةمدقم رظنتو © ١٥ ٤ءاملعلا سلاجم 0 ٨٤نييرصبلا نييوحنلا رابخأ {. ٥٦نييوحنلا
 ٢٣ - ٢٢. / ١هيوبيس باتكل نوراه مالسلا دبع موحرملا

_ ٩٨ _



 .اهدعب امو ٩ دمحأ نب ليلخلا رظني ٢٤-

 . ٧٩زتعملا نبا تاقبط ١ /٦ ٤. ٧ءابدألا مجعم :الثم .عجاو ٣٥-

 /٠ ٥٦. ١ةاعولا ةيغب ٦-

 . ٢٥(ةمدقملا) عرابلا ٧-

 /٤٦٢. ٢٦ةاورلا هابنإ ١ /٢٨، بيذهتلا { ٧٩زتعملا نبا تاقبط رظني ٨-

 رظنت . ةرجهلل ٣٩٥ ةنس يف يرلا يف يفوت كيبحاصلاو سيياقملاو لمجملا فنصم ٩-

 ءابدألا مجعم . ١ / ٩٤ ةاورلا هابنإ ٤٠ ./ ٣رهدلا ةميتي ٠ ءابلألا ةهزن يف هتمجرت

 .يوغللا ثحبلا يف هتدايرو سراف نب دمحأ و .ةغللا لمجم انتمدقم ٤/ ٨٠..
 .٤- نب دمحأ فارس٥ ٤ .

 ٤١- ةنس يف دلو نيسحلا نب دمحأ لضفلا وبأ ٣٥٨ يفوتو ةرجهلل ٣٩٨ ةرجهلل

 ةميتي رظني .همساب ةفورعملا تاماقملا بحاص وهو الدهر٤ /٢٥٧©، مجعم الأدباء٢ /
 ١ هابنإ الرواة١ /٦١٣\ موجنلا الزاهرة٤ /٢١٨© نم تاماقملا ا١٧/ ٤بدألا ةنازخ

 عيدب ىلا سراف نبا الزمان١١ .

 ٤٢- هتمصاع ىلا يونزغلا دومحم ناطلسلا ىعدتسا ،فقرشملا يف هيوب لآ ماكح رخآ
 رظني .هكلم ىلع يونزغلا ناطلسلا ىلوتساف هيلع همأ اهدحأ يتلا ةنتفلا يف هدعاسيل

 الكامل٩ /٥، والعبر٤ /٤٦٦..
 ٢- يتنس نيب ام يهيوبلا ةلودلا نكر ريزو ديمعلا نبا دلو وه ٨ و ةرجهلل

 ٦٠ نيريزولا بلاثم رظني .ةرجهلل ٢٥٤ - ٢٧٢ -٢٧٣ ، ةميتيو الدهر٣ / ٠ ١٨-
 ٦ .. ..اهريغو

 ٤٤- ©(بيذهتلا) هباتك ةمدقم يف ،يرهزألا 3ملعن اميف ،ةيمستلا هذه قلطأ نم لوأ

 ةهزن رظنيو الألباء٨ ٢ { نب ليلخلاو أحمد٤ ٤ © ..اهريغو

 ٤٥-۔ نبا تاقبط المعتز٩٧ .

 ٦ بيذهتلا )المقدمة(١ /٢٨.

 ٧ ةيغب هنعو !ةغلبلا الوعاة٦٢ /٠ ٢٧.

 ٤٨ ةيغب الوعاة٢ /٠ ٢٧.

 ٩ ةيوغللا تاساردلا ٢٣٠ ] ةعباتم لبروكلمان٢ /١٣٣.
 ٠ !ةقالعلا هذه ىلا ناملكورب تفتلا ينظر٢ /١٣٣.

۔ _ ٩٩



 ٥١ تايفو الأعيان٣ /٤٩ ١.
 ٥٢ ةنس دودح يف روصنملا رفعج ييأ دي ىلع لتق نييسابعلل ةوعدلا بحاص ١٤٧

 ءامهريغو ريثألا نباو يربطلا خيرات يف هرابخأ رظنت .ةنس نوعبرأو عبس هلو ،ةرجهلل
 .دادغب خيرات يف هتمجرتو ١ /٢٠٧\ العبر١ /٣٨٦، تارذشو الذهب١ /١٧٩.

 ٣ .هَققَتْيل هل نيعلا لحنو ،ليلخلا ىلع بذكلاب همهتا دقلف
 ايفو ت٣ / ١٥٠٠. 31

 مل هنا فرتعي وه اهو نيعلا فلؤم وه ثيللا نأ لاقي فيك 3اذه دعب يردن الف -ه ٥
 . هدارم ليلخلا نع مهفي
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-٧٢٣ 
-٧٤ 
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 . ٦٤ -٦٥ تسرهفلاو /٥١\ ٧١ءابدالا مجعم

 . ٩ا٧زتعملا نبا تاقبط

 /١٣٣. ٢ناملكوربو {| ١٥١دمحأ نب ليلخلا :عجاري
 . ٥٤هدمحأ . نب ليلخلاو ٥ /٣٩٨‘ تايفو

 مجعم الأدبا١٩٫ /٢٤٣.

 هابنإ الرواة٢ /٣٢٤٩\ تايفو 0 ٨٠١نييوحنلا بتارم الأعيان٥ /٤ ٤٠.

 الفهقرست٦٤ .
 مجعم الأدباء١٧ /٥١.

 . ٨٣٢ةيوغللا تاساردلا

 الفهرست٦٤ .

 يلامألا يف امك ٢ /٩٦. ٢٦٩ -٢ /٩٧ ١٩٨0١ ١٩٩0 .
 .ناقباسلا ناردصملا
 /٤١. ١:(ةمدقملا) ةغللا بيذهت

 نفسه١ /٢٨.

 نفسه١ /٥٣.

 نيعلا ةمدقم ١ /٢ ٢ مجاعملاو العربية٥٦ .

 المقاييس١ /٢.

 لمجم اللغة١ / ١٤١- ١٤٢ -۔١٤٣ .
 يبحاصلا ٤٧ -۔٤٨ .

. ١٣نييوحنلا بتارم



 ٦ تايفو الأعيان٢ /٤٧ ٢.

 ٧- ةغللا بيذهت )المقدمة(١ /٥٢٣.

 ٨ - الفهرست٦٤ .

 ٩- نفسه٦٤ .

 .- نفسه٦٤ .
 نم وحنلا يف لمجلا بحاص يجاجزلا قاحسا نب نمحرلا دبع مساقلا وبأ ٨١-

 نب يلعو ،جارشلا نبا نع اذكو ،©بسُ هيلاو "جاجزلا نع ذخأ ،نييفوكلا لضافأ
 ربعلا & ٠ ٨ تسرهفلا رظني .ةئامثالثو نيثالثو عست ةنس يف يفوت شفخألا ناميلس
 . ١ ٣٢٨ءابلألا ةهزنو ٢٥. الشذرات٢ /٢٥٧\ ٤ا/ ٢يبهذلل

 يف نمو دربملاو ةبيتق نبا نع ذخأ 6هيوتسرد نب رفعج نب هللا دبع دمحم وبأ ٨٢-
 ةاورلا هابنإ عجاري .ةرجهلل ٤٧ ٣ ةنس يف يفوتو ،ةرجهلل ٢٥٨ ةنس يف دلو ،امهتقبط

 . ١٧١مءابلألا ةهزنو ١1١٣/٢.
 يف عرابلاو ،نآرقلا يناعم هل ©نييفوكلا رباكأ نم ،ةمّلَس نب لضفملا بلاط وبأ ٢

 { ٤٦١ِءابلالا ةهزن رظني .ةرجهلل ٣٠٨ ةنس ىف ىفوت 3امهريغو ءةغللا ملع
 /٨٣. ٣دادغب خيراتو ، ٢١ ٤تسرهفلا

 - المزهر١ /٥٣.

 ٨٥- ةمدقم الجمهرة١ /٣.

 ٦ المقابيس١ /٣.

 ٨٧- لمجم اللغة١ / ٧١٤١-١٤٢٣ .

 ٨ بتارم النحويين٨٤ .

 ٩ ةيشاحلا رظنت ٢ لمجم نم اللغة١ /٠

 ٠ - يوغللا ثحبلا ىف هتدايرو سراف نب دمحأ ٣١٨ -٣٢١ .

 ..ريثك اهريغو /٤٥ ١©، ١لمجملا ىف امك ١-
 ٢- يبحاصلا ٤٧ -٤٨ .
 ٢٣ - لمجم اللغة١ /٤١ ١.

 ٤ا- يوغللا ثحبلا يف هتدايرو سراف نب دمحا ٢٦٢ انتمدقمو إاهدعب امو

للمجمل١ / ١١٤ -۔١٦٣ .



 ٥ - اصلا حبى٤٧ .

 ييأ هلاح نعو ،َيسرافلا يلع ييأ نع ذخأ يرهوجلا دامح نب ليعامسا رصن وبأ - ٦ ٩

 ١ ةاورلا هابنإ . ٢ . ٤ءابلألا ة ةهزن :هتمجرت يف رظني .حاحصلا هباتكب فر ييار افلا رصن

 .حاحصلا ةمدقمو ٢ /٦ ٢٦» ءابدألا مجعمو ٤ ١٩

 ٧- ىحض الاسلام٢ /٢٦٩.

 ٩٨- ىحض الاسلام١ /٢٩٨.
 ٩- نب ليلخلا رظني رظني أحمد٤ ٦ .

 .قباسلا ردصملا ٠--

 ١ - ردصملا السابق٥٦ .
 ١٠ فراعملا ةرئاد للبستانى٧ /٤٦١.

 ٠- يديبزلل نيبوحنلا تاقبط ٤٣ .اهدعب امو

 ٠- نييوحنلا رابخأ البصريين١٦ .
 ٠- تايفو الأعيان٢ /٣٢.

 ى ١

> 

< 

 م

٥ 

 ح

4 

4 

 عنقملا للداني٢٥ ١ .

 ٠- رابخا النحويين٣١ .

 .- باتكلا ٢ ٢٢

 ٠- اسلا ردصملا
 ٠ ١١- ةرهمجلا ١ ا

١١- لمجم اللغةا١ / ١٤١-۔١٤٢ .







 ام فشكتو ،ةخللا ح ٠

 تاذ نم ةدمتسم يهو ..رقانتو فلآت نم اهنيب

 .اهتاذب .ةغللا كلت مهف ىلا ةفداهو .ةيبرحلا ةغللا

 ..اهتاذ دحبو

 مل يتلا ةيتاوص الا ةيرظنلا هذه تدجو دقلو

 ملع "اهباوصب فرتعي يتلاو ،اهيلإ ليلخلا قبسي

 يف ةقاعلا اهحمالم ةتبثم "ثيدحلا تاوص 77
 وبأ اهاور يتلا ةمدقملا كلت ..نيعلا باتك ةمذقم
 ..ليلخلا نع ثيللا نع ذئاع نب هللا دبع !ذاعم

 .ةهج نم ةيرظنلا كلت حمالم نايب لجأ نمو
 اهرابتعاب ةغللا ىلا رظنلا يف ليلخلا ةقيرطو
 اهب رتعي تاوصأ نم ةنوكم يهو أيناسنا ادهج
 ءانب يف هجهنم من مهدصاقم نع موق لك
 .ةيوغللا تايورملا نم هققومو .نبعلا باتك

 ثتبذأ ..ةغللا يف لاحتنالاو عضولا نم هريذحتو
:اهيف ءاج يتلا ةمذقملا كلت .انهاه



 .لكوتن هيلعو ،يدهتسنو ءىدتبن هللا دمحب

 :فورح نم ءهيلع هللا ةمحر ‘يرصبلا دمحأ نب ليلخلا هفلأ ام اذه

 برعلا مالك رادم ناكف 3هب تلمكت ام عم !اث { ت {،كخ ب أ

 يف برعلا هب فرعت نأ دارأ .ءيش هنع اهنم جرخي الف .مهظافلأو

 لمعأف كلذ نم ءيش هنع ذشي الف اهتابطاخمو اهلاثمأو اهراعشأ

 وهو &ث كت ؤ“‘ب ا لوأ نم فيلأتلا ءىدتبي نأ هنكمي ملف هيف هركف

 نأ هرك لوألا فرحلا هتاف املف لتعم فرح فلألا نأل ،فلألا

 رتدف ،رظنلا ءاصقتساو ةجح دعب الإ -_ءابلا وهو- ىناثلاب ءىدتبي

 ،قلحلا نم هلك مالكلا جرخم دجوف ،اهقاذو اهلك فورحلا ىلا رظنو
 .قلحلا يف اهنم فرح لخدأ ءادتبالاب اهالوأ ريصف

 وحن فرحلا رهظي مث فلألاب هاف حتفي ناك هنأ اهايإ هقاوذ ناك امناو

 قلحلا يف فورحلا لخدأ نيعلا دجوف .غأ .عأ .حأ تأ بأ

 ىلع ىتا ىتح :ح ،عفرألاف عفرألا ،اهنم برق ام مث باتكلا لوأ اهلعجف

 . .ميملا وهو اهرخآ

 فورح ىلا رظناف {اهعضوم فرعت نا تدراو ةملك نع تلئس اذاف

 كلذ يف وهف مدقملا باتكلا يف ادحاو اهنم تدجو امهمف ةملكلا

 . باتكلا

قلحلا نم اهجرخم ردق ىلع اهعضوف \ٹ ،‘ت ،ب أ ليلخلا بلقو



 :هفيلأت اذهو

 كد ط - ز سس ص =- ض ،‘ش .ج -ك 3 ق- :4 :4 ھ (ح ع

 ةزمه- ي ءا و -۔-م ب ،&ف-ن ،ل ر ۔ذ ث ظ -ت

 نب رصن نب رفظملا نب ب ثيللا ينثدح :ذئاع نب هللا دبع ذاعم وبأ لاق

 .باتكلا اذه يف 7 عيمجب ليلخلا نع رايس

 ىلع :فانصأ ةعبرأ ىلع ينبم برعلا مالك :ليلخلا لاق 3 ثيللا لاق

 رجزلاو تاودألا نم هوحنو لب .و كله 3 دق

 ىلع ينبم .لخد .جرخ كبرض :كلوق وحن لاعفألا نم يثالثلاو

 .فرحأ ةنالث

 .فرح ا ةثالث ىلع ينبم رجشو لمجو رمع : وحن ءامسال ١ نمو

 ةعبرأ ىلع ينبم كسطرق ح جلمه كجرحد :وحن لاعفألا نم يعابرلاو

 .ههبشو ٨٤ب دنجو برقعو ٤ رقبع :وحن ءامسأل ١ نمو .فرح أ

 ركبس او رقنحس او رعشف ةاو . ككنحس | : وحن ل اعفألا نم | .. نم يس امخل و

 لبهنكو . ل درمشو ا لجرمهو ئ لجرفس :وحن ءامسأل ١ نمو

 ههبشو رثعبقو ،لقنقمعو 0 لبعرقو

 نم تسيل ،ركبساو رفنحساو رعشق ةاو ككنحسا يف يتلا فلأل و

 مالكلا نم اهلاثمأو لاعفألا يف تافلألا هذه تلخدأ امنإو ،ءانبلا لصأ
 ال ناسللا نأل ,ءانبلا فرح ىلا ناسلل املسو ادامع فلألا نوكتل

 جرحد نأ الإ لصولا فلأ ىلإ جاتحيف فورحلا نم نكاسلاب قلطني
 نإ مهفاف ملسلا نوكتل فلالا ىلا نهيف جتحي مل سطرقو جلمهو
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 .هللا ءاش
 يف ةدحاو تمغدأ ناءار امه ركبساو رعشقا ىف ءارلا نأ ملعا

 .ماغدالا ةمالع ديدشتلاو .ىرخألا

 نم رثكأ لاعفألا يف الو ءامسألا يف ءانب برعلل سيلو :ليلخلا لاق
 وأ لعف يف فرحأ ةسمخ ىلع ةدايز تدجو امهمف ©فرحأ ة ةسمخ

 لثم ،ةملكلا لصأ نم تسيلو .ءانبلا ىلع ةدئاز اهنأ ملعاف ،مسا

 اهئانب لصأ امني ڵتوبكنع لثمو ،لبعرق :اهئانب لصأ امنإ ،ةنالبعرق
 .بكنع
 .هب أدتبي فرح فرحأ ةثالث نم لقأ نوكي ال مسالا :ليلخلا لاقو

 فرحأ ةثالث هذهف هيلع فقوي فرحو ،ةملكلا هب ىشحت فرحو

 تيشحو نيعلاب ءىدُب ،امسالا نم امهوحنو رمعو دعس :لثم

 دتعي ال ةقلعتم ءايلاف ديكو ديز امأف ءارلا ىلع فقوو 3ميملاب ةملكلا

 ع .اهب
 ديدشتلا هيلع تلخدا امسا ولو لهو دق :لثم ىئانثلا تريص ناف

 واو ىلع اواو تدز ةبتكلا ةنسح دق هذهو ةبوتكم ول هذه :تلقف

 .تددشو تمغدأ مث ،لاد ىلع الادو
 :يئاطلا ديبز يبأ لوقك ثلاثلا فرحلاو ماغدالا ةمالع ديدشنتلاف

 ِ ِ ثيل ينم نياو يرعش تيل
 ءانع اول ناو اتيل نا

 .امسا هلعج نيح (اول) ددشف

 ؟بطرو دبز يف كل له :شيقدلا يبأل تلق :ثيللا لاق
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 دقو :لاق .امسا هلعج نيح ماللا ددشف كهاحوأو لهلا دشأ : لاقف

 ©فرحأ ةثالث ىلع اهانعمو اهمامتو نيفرح ىلع اهظفل ءامسأ ءيجت
 نكاوس تءاج اهنأ ةلعل ثلاثلا بهذ امناو مفو مدو دي لثم

 املف {ةملكلا رخا يف يمد ءايو ،يدَي ءاي لثم ،نوكسلا اهتقلجو
 بهذو بارعإ هنأل نيونتلا تبثف نانكاس عمتجا انكاس نيونتلا ءاج

 .ريغصتلاو عمجلا يف اهبلطاف اهتفرعم تدرأ اذإف نكاسلا فرحلا
 يف اضيأ دجويو .ريغصتلا يف ةيَدْيو عمجلا يف ه مهيديأ :مهلوقك

 تناك ،ناومف :تلق مفلا تيتث اذاف هدي تي تمد :مهلوقك لعفلا

 .واولا مفلا نم ةبهاذلا كلت

 هاف لعفلاو 3هاوفأ عمجلاو ىرت امك (هوف) هلصا مفلا لب لب :ليلخلا لاق

 . .مالكلاب همف حتف اذا :اهو 6هوفّت

 نأ ركذو ،نيونتلا اهلخد دي هلوق :ةعرز نب ةزمح دمحأ وبأ لاق
 ةرسكلاو ةمضلا بارعالا لب ،كلذك رمألا سيلو بارعإ نيونتلا
 لعفلاو مسالا نيب زيمي نيونتلاو ،هوجو يفو (دي) يف لادلا مزلت يتلا

 كنا ىرت الأو ؟اهلخدي نيونتلا دجت الف (لعفت) :لوقت كنأ ىرت الأ

 لادلا برعتف كدي نم تبجعو كذي هذهو كدي تيأر :لوقت

 .طقسي مل بارعالا وه نيونتلا ناك ولو ؟نيونتلا حرطتو
 يه ةبهاذلا ناف ،ةبهاذلا نم الدب واولا لعج هناف (ناومف) :هلوق امأف
 واولاو .امهنم اضوع ميملا تلخدو ءافلا بنج ىلا امهو ،واوو ءاه
 تلخدا دق اميم ىري رعاشلا نا كلذو طلغلاب تلخد (نيومف) ىف

 واولا لخديف ميملا دعب وه (مفلا) نم طقاسلا نأ ىريف ةملكلا يف
 .طلغيو هنم طقس هنا نظي ام ناكم
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 ان ل كر : :يهو ةتس ةيوفشلاو قلذلا فورحلا نا ملعا : ليلخلا لاق

 امإ قطنملا يف ةقالذلا نأل اقْلذ فورحلا هذه تيمس امنإو إو م ؤب ف

 فرحألا هذه اتجردم امهو ،نيتفشلاو ناسللا ةلَسأ فرطب يه

 نم ناسللا قلد نم جرخت ،ن ل ر يهو كةقلَد ةثالث اهنم ،ةتسلا

 نيتفشلا نيب نم اهجرخم كم ب ف :ةيوفش ةثالثو 0 مفلا راغ فرط

 هذه يف الإ حاحصلا فورحلا نم ءيش يف ناتفشلا لمعت ال ةصاخ

 امأو .نونلاو ماللاو ءارلاب الإ ناسللا قلطني الو طقف ةثالثلا فرحألا

 ايانثلا نطاب ندل نم ناسللا رهظ قوف تعفترا اهنإف فورحلا رئاس
 رهظ نيبو ىلعألا راغلا نيب ضنيشلا جرخم ىلا ءاتلا جرخم دنع نم

 ملو ،نهب نيتقبطلا كيرحت نم رثكأ لمع نهيف ناسلل سيل .ناسللا
 جرخم امأو .نونلاو ماللاو ءارلا فارحنا ناسللا رهظ نع فرحني

 ىصقأ ىف ةاهلا نيبو ناسللا ةدكمع نيب نمف فاكلاو فاقلاو ميجلا

 .قلحلاف نيغلاو ءاخلاو (ءاهلا)و ءاحلاو نيعلا جرخم امأو .مفلا
 هك) اذاف ‘ةطوغضم ةتوتهم قلحلا ىصقأ نم اهجرخمف ةزمهلا امأو

 فورحلا ةقيرط ريغ نع فلالاو واولاو ءايلا تراصف تنال اهنع
 .حاحصلا

 يف هيلع تلهسو ناسللا نهب ب لذممو ،ةتسلا فورحلا تقلَد املف

 ىرغي ماتلا يسامخلا ءانب نم ءيش سيلف ،ملكلا ةينبأ ترثك قطنملا

 .اهضعب نم وأ اهنم
 نم ةارعُم ةيسامخ وأ ةيعابر ةملك كيلع تدرو ناف :ليلخلا لاق
 نم ةملكلا كلت يف نوكي الو ةيوفشلا فورحلا وأ ،قَلَذلا فورح
 كلت نأ ملعاف كلذ قوف وأ نانثا وأ دحاو فرح فورحلا هذه
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 ادجاو تسل كنأل برعلا مالك نم تسيل ،ةعدتبم ةثدحم ةملكلا

 اهيفو الإ ةيسامخ وأ ةيعابر ةدحاو ةملك برعلا مالك نم عمسي نم
 .رثكأ وأ نانثا وأ دحاو ةيوفشلاو قلذلا فورح نم
 ةبوشم ريغ ةعدتبملا ةدلوملا ةملكلا نوكت فيكف :تلق :ثيللا لاق

 جثعضخلاو جثعشكلا وحن :لاقف ؟فورحلا هذه نم ءيشب

 برعلا مالك يف زوجت ال تادلوم هذهف كنههابشأو جطعشكلاو

 اهنم لبقت الف ،ةيوفشلاو قلذلا فورح نم ءيش نهيف سيل هنال

 ىلع اولخدا امبر مهنم ريراحنلا ناف ،مهفيلاتو مهظفل هبشا نإو ،ائيش

 .تينعتلاو سبللا ةدارإ برعلا مالك نم سيل ام سانلا
 نم ىرغي ال هنم مظعالا روهمجلا ناف طسبنملا يعابرلا ءانبلا امأو
 نهنأك رشع نم اوحن تاملك الإ ءاهضعب نم وأ قلذلا فورحلا

 .ذاوش 2

 ةقوشعدلاو رسح ادقلاو سوطسقلاو دجسعلا :تاملكلا هذه نمو

 . اهتنكم ١ يف ة رسمم يهو ةقزهزل او ةعل او

 :رعاشلا لاق امك ىه :ةعرز نب ةزمح دمحا وبا لاق

 قهالجخ يتحتو اليل اهتقشقت 7 َ .ه ۔ مئهَد حنرت اهيق ةقوشغذو

 (رن) اهردص ةملك الو كقهالج الو ةقوشعد برعلا مالك يف سيلو

 رونتلا الا ناسل نم الو ةيبرعلا ريغ ءاظ نسلألا نم ءيش يف سيلو

 ,رونت هيف

 .نللقف نرزن كلذلو ،قلذلا فورحلا نم نيرع دق فرحالا هذهو
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 نيعلا نكلو .لاح ىلع نسح ام فاقلاو نيعلا نم نهمزل ام الولو
 فورحلا قلطأ امهنأل ءهاتتشسح الإ ءانب ىف نالخدت ال فاقلاو

 .اسرج اهمخضأو
 ناك ناف 3امهتعاصنل ءانبلا نسح مءءانب يف امهدحأ وأ اعمتجا اذاف

 لادلا نأل فاقلا وأ نيعلا موزل عم لادلا وأ نيسلا هتمزل امسا ءانبلا

 ءاتلا توفخ نع تعفتراو اهتزازكو ءاطلا ةبالص نع تنال
 .كلذك يازلاو داصلا جرخم نيب نيسلا لاح تراصو ،‘تنسحف

 قلذلا فورحلا نم ىَرَعُم طسبنم يعابر مسا ءانب نم ءاج امهمف
 نمو امهيلك وأ ةقالطلا ىفرح دحأ نم ىرعي ال هناف ةيوفشلاو
 فورحلا رئاس نم فلاخ ام رضي الف ،امهدحأ وأ لادلاو نيسلا
 فيلأت نم وه ام رظناف كلذ نم ءيش كيلع درو اذاف .متصلا
 بسني ال جنعدو جنعنو جنعق :وحن 6مهفيلأت نم سيل امو ‘برعلا

 نكلو ؟هب عمسي مل اذإ فيكف ركني مل ةقث نع ءاج ولو ةيبرع ىلا
 .ليخدلا نم برعلا مالك نم ءانب حيحص فرعيل هانفأ
 ةياكح قلذلا فورحلا نم ىررَعُم طسبنم يعابر نم ناك ام امأو

 نيتهباشتملا لادلاو ءاهلا ناف ،ههابشأو قازهزو قادمهَد :وحن ،ةفلؤم
 اذه يف ءاهلا اونسحتسا امنإو نسحتسم فاقلا وأ نيعلا موزل عم
 .اهيف صايتعا ال ست ىه امنإو ،اهتشاشهو اهنيلل برضلا

 رضي نلف قلذلا فورحلا نم ةارعم ريغ ةفلؤملا ةياكحلا تناك ناو
 ةياكحلا نوكت الو .اههابشأو ةطمطغلا :وحن ال وأ ءاهلا اهيف تناك
 يف اهيلا مضام ردص فرحل اقفاوم اهردص فرح نوكي ىتح ةفلؤم
 امهيف ءاجام الولو ،امهوفلأف (قد) ىلا (هد) اومض مهنأكف اهزجع
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 تايعابرلا تاياكحلا نأل ،امهيف ةياكحلا تنسح ام نيفرحلا هباشت نم
 .ةفعاضم وأ ةفلؤم نوكت نأ نم ولخت ال

 عخعهلا ناك ولو .ليلق رزن وهو ،‘كل تفصو ام ىلعف ةفلؤملا امأف
 دعب ءاخلا تناك نإو \برعلا فيلأت ءانب سايق يف زاجل تاياكحلا نم

 امي اهريغ لمتحي ال ام فيلأتلا ءانب نم لمتحت ةياكحلا نأل ©نيعلا

 مهضعب ركذ اميف عخعملا ناك امل نكلو .يكحملا نايب نم نوديري

 " لهأ دنعو مهرثكأ دنع فورعملاب نكي ملو ،ءاصاخ امسا

 .لبقي ملو در مهنم ملعلاو
 .اههبشأ امو ةلزلزلاو ةلصلصلا ةلزنمب اهناف ةفعاضملا ةياكحلا امأو

 ‘توصلا سرج يف نومهوتي ام ةكرحلا نسح يف نومهوتي
 .فيرصتلا هجو ىف ةياكحلا رمتستل نوفعاضي
 لثم هزجع افرح ناك ام ،اهريغو تاياكحلا يف نايبلا يف فعاضملاو

 فيلأت نم هيف زوجيف برعلا هنسحتسي ءانب كلذو هردص يفرح

 قلطلاو قلذلا نمو ،لتعملاو حيحصلا نم ءاج ام عيمج فورحلا
 نأ ةياكحلا يف ىرت الأ ،هفعاضي هنأل ىئانثلا ىلا بسنيو .متصلاو
 :لاق ءاش نإو ،ماجللا لصلص لوقيف ماجللا ةلصلص يكحي يكاحلا

 نم رثكأ وأ نيترم اهداعأ ءاش نإو كاهب ءافتكا ةرم ففخي ، لص

 .هل ادب ام كلذ نم فلكتي لص لص ،لص :لوقيف ‘كلذ

 فيلأت نم اهريغ يف زوجي ال ام ةفعاضملا ةياكح يف زوجيو

 :ليقف داضلاب ءىدبف اتفلأ اذإ فاكلاو داضلا نأ ىرت الأ 6فورحلا

 الوصفم الإ لاعفألاو ءامسألا ةينبأ يف نسحي مل افيلأت ناك ،(كضر
 هابشأو كحضلاو كئّصضلا كلذ نم ؟رثكأ وأ مزال فرحب هيفرح نيب
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 .كلذ

 فعاضملاف ءاسنلا نم ةكاضكضلا وحن فعاضملا ىف زئاج وهو

 ريغو رودصلاو زاجعالاو لوصفلا نم نيمسو ثغ لك هيف زئ
 .كلذ

 يئالثلا ءانب نم فعاضملا ةينبأ اهمالك نم ريثك يف قتشت برعلاو

 :نولوقي مهنأ ىرت الأ ،لتعملا يثالثلا نمو فيعضتلا يفرحب لقنلل
 ماللا دمت لص :تلق كلذ تيكح ولف ،اليلص لصي ماجللا لص

 ،ماجللا توص اعيمج امهو ةلصلصلا ىف ه اهتففخ دقو اهلقنتو

 نيفرح ىلع هنأل نكمتي الف فخي عيجرت :7 دم لقثلاف

 ،اقفتم هنم ريثك يجيف لقني وأ فعاضي ىتح فيرصتلل ردقتي الف

 رص :كلوق وحن افلتخم ريثك هنم يجيو ©كل تمصو ام ىلع

 يف اومهوت مهنأكف ،ةرصرص بطخألا رصرصو ءاريرص بدنجلا
 وحنو .اعيجرت بطخألا توص يف اومهوتو ادم بدنجلا توص
 . .فلتخم ريثك كلذ
 لوق وحنف ،لتعملا ىثالثلا ءانب نم فعاضملا نم نوقتشي ام امأو

 :جاجعلا

 اوختختت مهمجح انخنا ولو

 :رخآ تيب يف لاقو

 حونتلا هرس نإ انلحفل
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 قتشا هنكلو (اوُحَوَتَت مهعمج انخنأ ولو) لوألا تيبلا يف لاق ءاشولو
 نأل !اهانخنأ نم (خنختلا) قتشاو ،تخقؤنتف اهانخؤنت نم (خونتلا)
 فعاضتو هنم لتعملا فرحلا جارخا نسح اففخم ءاج ام خانأ

 تتبثف واولا تيوق لقث املو ،(اخنخنت انخنخنت) يف نييقابلا نيفرحلا

 .مهفاف ،خونتلا يف

 :ليلخلا لاق : ثيللا لاق

 احاحص افرح نورشعو ةسمخ اهنم :افرح نورشعو ةعست ةيبرعلا يف
 ةنيللا فلالاو ءايلاو واولا : يهو فوج فرحأ ةعبرأو ك جرادم اهل

 ةجردم يف عقت الف فوجلا نم جرخت اهنأل افوج تيمسو ،ةزمهلاو
 امنإ ،ةاهللا جردم نم الو ،قلحلا جرادم نم الو .،ناسللا جرادم نم

 ناكو .فوجلا الإ هيلإ بسنت زيح اهل نكي ملف ،ِاوهلا يف ةيواه يه
 .ءاوهلا يف ه اهنا يأ ،ةيئاوه ءايلاو واولاو ةنيللا فلألا :اريثك لوقي

 ءاحلا يف ةحب الولو 5 مث ; نيعلا اهلك فورحلا ىصقاف :ليلخلا لاق

 يف ةه الولو ءاهلا مث .نيعلا نم اهجرخم برقل ،نيعلا تمهبشأل
 .ءاحلا نم ءاهلا جرخم برقل ءاحلا تهبشأل .(ةههَ) : :ةرم لاقو ،ءاهلا

 ءاخلا مث ضعب نم عفرأ اهضعب دحاو زيح يف فرحأ ةثالث هذهف

 ،ناتيوهل فاكلاو فاقلا مث ،ةيقلح نهلك دحاو زيح يف نيفلاو

 داصلا مث ،دحاو زيح يف داضلاو نيشلاو ميجلا مث عفرأ فاكلاو
 دحاو زيح يف نونلاو ماللاو ءارلا مث ،دحاو زيح يف ءازلاو نيسلاو
 زيح يف ءايلاو واولاو فلألا مث ،دحاو زيح يف ميملاو ءابلاو ءافلا مث
 .هيلإ بسنت زيح اهل نكي مل ءاوهلا يف ةزمهلاو ‘دحاو
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 :ليلخلا لاق :ثيللا لاق
 فاقلاو ،قلحلا نم اهأدبم نأل ةيقلح نيغلاو ءاخلاو ءاحلاو نيعلاف
 داضلاو نيشلاو ميجلاو .ةاهللا نم امهأدبم نأل .ناتيوهل فاكلاو
 نيسلاو داصلاو .مفلا جرفم يأ } .مفلا رجش نم اهأدبم نأل ةيرجش

 فرط قدتسم يهو ناسللا ةلسأ نم اهأدبم نأل .ةيلسأ ءازلاو

 راغلا عطن نم اهأدبم نأل ،ةيعطن لادلاو ءاتلاو ءاطلاو .ناسللا
 ماللاو ءارلاو .ةثللا نم اهأدبم نأل ،ةيوثل ءاثلاو لاذلاو ءاظلاو .ىلعألا
 قلذ يفرط ديدحت وهو ،ناسللا قلذ نم اهأدبم نال .ةيقلذ نونلاو

 نم اهأدبم نأل ،ةيهفش :ةرم لاقو شةيوفش ميملاو ءابلاو ءافلاو .ناسللا
 ال اهنأل دحاو زيح يف ةيئاوه ةزمهلاو فلالاو واولاو ءايلاو .ةفشلا

 أدبي يذلا هعضومو هتجردم ىلا فرح لك بسنف يش اهب قلعتي

 .هنم

 هذهف كاهب قطن اذا مفلا قبطت اهنأل ةقبطم ميملا يمسي ليلخلا ناكو
 ةعست يهو كءالولا ىلع ةيبرعلا اهنم تفلأ يتلا فورحلا ةروص
 د ط ز س ص ض ش ج ك ىق 0 غ خ ح ع :افرح نورشعو

 (ءيا) و حاحصلا فورحلا هذهف !م ب ف كن ل ر ‘ٹ ذ ظ ،ت

 .برعلا مالك ةينبا اهنم افرح نورشعو ةعست هذهف
 ه.

 :ليلخلا لاق :ثيللا لاق
 دش ،قد دق : وحن نيهجو ىلع فرصتت ةيئانثلا ةملكلا نأ ملعا
 ةةسودسم ىمستو ، هجوأ ةتس ىلع فرصتت ةيثالثلا ةملكلاو .شد

۔ _١١٦



 ةيعابرلا ةملكلاو .ضبر بضر ،رضب ضرب ،ربض برض :وحن يهو

 يغليو اهلمعتسم بتكي ءاهجو نيرشعو ةعبرأ ىلع فرصتت
 .هنم لوقت رقبع وحن كلذو ،اهلمهم
 ،عربق ،رعبق ‘\برعق ،قبرع ،‘&بقرع ‘رقبع كربقع ،فقربع ،‘برقع
 رقعب ©قعبر ،عقبر 8،عبقر ‘&بعقر ،قبعر ‘بقعر عبرق ‘&بعرق

 . .عقرب ،قعرب ©،عرقب ،رعقب ،قرعب
 نآ كلذو ،اهجو نيرشعو ةئام ىلع فرصتت ةيسامخلا ةملكلاو

 ةعبرأ يهو ،يعابرلا هوجو يف برضت فرحأ ةسمخ يهو .اهفورح
 .هرثكا ىغليو هلقا لمعتسي اهجو نيرشعو ةئام ريصتف افرح نورشعو

 ©فلرجس ،لرفجس ،لرجفس ك8جلرفس ،لجرفس :وحن يهو
 .جلفرس ،رلفجس ،جرفلس ،جفرلس ©فرجلس ،لفجرس ،لجفرس
 ..اذكهو ،رفلجس ©فجلرس ©فلرجس ،©فلجرس رجفلس ،لرفجس
 واو اهيف نوكي الو فرحأ ةثالث نوكي نأ حيحصلا يثالثلا ريسفتو
 فورحلا هذه نأل كءانبلا لصأ يف 3ةزمه الو ةنيل فلا الو ءاي الو

 .للعلا فورح اهل لاقي
 يثالث يهف فورحلا هذه نم فرحأ ةثالث ىلع ةملك تملس املكف

 3ارض :لثم لتعملا يثالثلاو .لخد ،جرخ ‘برض :لثم حيحص
 وأ واو وأ فلأ نيفرحلا عم ءاج هنأل ولخ يلخ الخ .ورض يرض

 .مهفاف شاي
 مضنو ،فورحلا ىصقأ وهو نيعلاب اذه انفّلؤم يف انأدب :ليلخلا لاقو
 انأدبو بيرغلاو حضاولا برعلا مالك بعوتسن ىتح هدعب ام هيلإ
 .مهَقَتُملل اذخأم برقأو ناسللا ىلع فخأ هنأل ،فعاضملاب ةينبألا

_ ١١٧ _





 سرهفلا

 عو ضومل ١

 ... !.................................................... نعلا باتك قيثوت حاتفم . . ثيللا

 -= ريوطتلا ىلإ كيكشتلا نم نيعلا . . ثلاثلا لصفلا

 ء........................................................................................ه..................... ثلاثلاو يناثلا نيلصفلا ىشاوح

 ................................................... ....................................................... قيبطتل او ةيرظنل ١ . . نيعلا مجعم ا

 ............۔............۔....................

 ..............۔۔.............................



 ٧٩ / ٩٤ : عا دي ال ١ مقر

 ةعابطلاو ينفلا جارخإلا

 عي رلا نالعإلا تامدح
٧٩٦٣٣٣ ركان ۔ ٧٩٨٩٠٩٨٩ نوفيلت




