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 توطئت
 

ُموِع السََّواِجمِ   َمَزْجَنا ِدَماًء ِِبلدُّ
 ِلْلَمَراِحمِ  فَػَلْم يَػْبَق ِمنَّا ُعْرَضةٌ 

 َوَشرُّ ِسََلِح اْلَمْرِء َدْمٌع يُِفيُضوُ 
 ِإَذا اْْلَْرُب ُشبَّْت ََنرَُىا ِِبلصََّواِرـِ 
ْسََلـِ ِإفَّ َورَاءَُكمْ   فَِإيًها َبِِن اْْلِ
 َوقَاِئَع يُػْلِحْقَن الذَُّرى ِِبْلَمَناِسمِ 
ـُ اْلَعْْيُ ِمْلَء ُجُفوِِنَا  وََكْيَف تَػَنا

 أَيْػَقَظْت ُكلَّ ََنِئمِ  َعَلى َىَفَواتٍ 
 َوِإْخَواُنُكْم ِِبلشَّاـِ ُيْضَحى َمِقيُلُهمْ 
 ظُُهوَر اْلَمَذاِكي َأْو بُطُوَف اْلَقَشاِعمِ 

 َتُسوُمُهُم الرُّوـُ اْْلََواَف َوأَنْػَتمْ 
 ََتُرُّوَف َذْيَل اْْلَْفِض ِفْعَل اْلُمَسالِِ 
َفةٌ َوبَػْْيَ اْخِتََلِس الطَّْعِن َوالضَّْرِب   َوقػْ

ـِ   َتَظلُّ َْلَا اْلوِْلَداُف ِشيَب اْلَقَواِد
 َوَتِلَك ُحُروٌب َمْن يَِغْب َعْن ِغَمارَِىا

ـِ   لَِيْسَلَم يَػْقرَْع بَػْعَدَىا ِسنَّ ََنِد
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 َسَلْلَن ِِبَْيِدي اْلُمْشرِِكَْي قَػَواِضًبا
ُهْم ِف اْلطَُّلى َواْْلََماِجمِ   َستُػْغَمُد ِمنػْ

 اْلُمْسَتِجنُّ ِبِطيَبةٍ َيَكاُد َْلُنَّ 
 يُػَناِدي ِبَِْعَلى الصَّْوِت ََي آَؿ َىاِشمِ 
 َأَرى ُأمَِِّت ََل َيْشَرُعوَف ِإََل اْلِعَدا
َعائِمِ  يُن َواِىي الدَّ  رَِماَحُهْم َوالدِّ
 َوََيَْتِنُبوَف الثَّْأَر َخْوفًا ِمَن الرََّدى
 َوََل ََيَْسُبوَف اْلَعاَر َضْربََة ََلِزـِ 

 َضى َصَناِديُد اْْلََعارِيِب ِِبْْلََذىأَيَػرْ 
 َوتُػْغِضي َعَلى ُذؿٍّ ُكَماُة اْْلََعاِجمِ 

يَّةً  تَػُهْم ِإْذ َلْ َيُذوُدوا َحَِ  فَػَليػْ
َرًة ِِبْلَمَحاِرـِ  يِن َضنُّوا َغيػْ  َعِن الدِّ

َي اْلَوَغى  َوِإْف زَِىُدوا ِف اْْلَْجِر ِإْذ َحَِ
 ( ٔ)"ْلَمغَاِنِ فَػَهََل أَتَػْوُه رَْغَبًة ِف ا 

 

 

 
                                                             

 (، ط: ىػجر.ٛٙٔ-ٚٙٔ/ٙٔانظر: البداية والنهاية َلبن كثري الدمشقي، )– 1
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 املقــدمــت

وت دددددددن  ره  ددددددد   ددددددد و   ،إنَّ احلمدددددددَم ِه ومدددددددُمُ  وتغددددددد  ُ   دددددددِ  وتغددددددد     ُ 
و دددد   هدددد   ، هللا فددددل  هدددد   دددد   ِ  دددد    ددددم، أت غددددمن و دددد  مدددد  نت أ من مددددن

وأ ددددد م أّن  ،وأ ددددد م أ  إ ددددد  إ  هللا و دددددم     ددددد     ددددد ، فدددددل لدددددن ي  ددددد 
 ملسو هيلع هللا ىلص.   بم  و من   اً دمحم

أَيُّهَاااا  ِينااااَِيوَ اتَقُاااالِ َِنحَاااالِ ِيِناااالَ  َااااتُ ََحَ َِاااالِ تَيَاااا  ََ ُاااالََوُ   يناااا  تَأَ  اااا َ     يَاااا  }

ِ ُلنَ  [ٕٓٔ]آل  م ان: {تُسِ 

يَااا  أَيُّهَااا  ِيقُااا اُ َِنحَااالِ ذَيُخَااا ُ ِيناااَِن فََِحَخَااا   تِاااو   َ  ااا   تَِ ِااا َ   تَفََِاااتَ    }

ذ هَ يًاا  ثَاااِوَِ تَ ِسَاا تَ تََِنحَاالِ ِيِناالَ ِينااَِن ََسَاا تَيَلنَ    تِق هَاا  وَت هَهَاا  تَيَااُْ تِق هُ َاا    

 [ٔ]ا مغنء: {ي لِ تَِي أَذ  َ مَ   نُ ِيِنلَ ثَ نَ عََِي خَ   ذَقِيبَ 

يُص ااااَِِ  يَخَاااا    .لَ تَقَليَااالِ قَل يًاااا  اَااا ِي َِ  يَااا  أَيُّهَاااا  ِيناااَِيوَ اتَقُاااالِ َِنحَااالِ ِيِناااا   } 

تَيَغ  ِااال  يَخَااا   ََ َاااليَخَ   تَتَاااو  يُوِاااُ  ِيِنااالَ تَذَاُاااليَلُ  َحَااا    َااا وَ  َااال وًِ       أَع  َااا يَخَ   

  [1ٓ-1ٔ]األ زاب:  {عَظِي َ 
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  م هللا، وأ غددددد  اددددددمي، لدددددمي دمحمفدددددصّن أحلدددددم  احلدددددم    دددددل: أّمػػػػػا بعػػػػػد
ل، ، و دددد  األ ددددنِ  إددددمَّ ن، فددددصّن  دددد َّ إمةددددٍل ِ م ددددل، و دددد َّ ِ م ددددٍل  ددددل ملسو هيلع هللا ىلص

 و  َّ  ل ٍل يف ا مَّن :   

صنَّ     دددددل احلدددددم وا بنسددددد      دددددل  غددددد م ة، و   م  ددددد   ددددد    دددددنن آ ددددد  فددددد
  قن  نن ا مجنل. قن مٍ 

ل ا  ظ مدددددل ا ددددد    ددددد  ا  ن خي َّددددد   دددددن ل ا غددددد م   دددددر ا ددددد و م  ددددد  ا  دددددن لِ و 
، وحلددددددددل ل ادمددددددددل -يف أ مددددددددنء ا غدددددددد م - "قددددددددنة ا  زديددددددددل، و دددددددد  م األ ددددددددل 

"، ولدددددددد ا -األ ددددددددماء  هددددددددن  ا مدددددددزال وا  دددددددد  وا  دددددددد  يف ق دددددددنليف - ا  ن  دددددددل
  دددددنن -  ددددد ً ن  ددددد  أ دددددنال ا  دددددن    ددددد  أمدددددلفمن نظ ِ  قددددد ب   مَّدددددا   دددددنب 

إ غدددددددًبن  إل دددددددنة ا قددددددد اء  أقم ددددددد وإتَّددددددد  ، زء ددددددد  جدددددددو قدددددددر يف أ  ددددددد  ، -هللا
ا دددد      بددددد  أن   قددددنًل    زديددددل   مدددددل، و  نو اج ًددددن أن   ددددنن يف ت دددد    فً دددد

من مدددددد َّ  هدددددد ه وا بلدددددد   غددددددب   نا دددددد  ا ت غددددددن ، ا دددددد ٌء  دددددد  ب ن   صدددددد
،  ب صددددددددنن  مددددددددن ا ددددددددموا  ، فددددددددمد   دددددددد  أ ددددددددماء   دددددددد  ؛يف  صدددددددد   احلددددددددني

ن ا ددددددموال  وا ددددددما  ات، وهللا دددددددمي ر  حلددددددن ، ودي دددددد ون ودي دددددد  وحي  ددددددنن  مدددددد
 ددددد ة  دددددب   تدددددناب  ددددد    دددددنة   قن دددددهللا وهللا  دددددك ا دددددن    ، و دددددن أ  ددددد   دددددن 

 ددددددل    دددددد  ا غددددددل ، فددددددمد   دددددد  قب دددددد      دددددد َّ خت ل لدددددد ا   »  : صدددددد
تددددم ي  دددد   ددددمق ، و دددد   ب دددد    تددددم ي  دددد     ددددن ، و دددد   و دددد    

 (ٔ)«تم ي    حي   غن  من، و    ي   تم ي      ن 
                                                             

 (.٘ٓٗ/ٙكما ِف "السري" للذىيب )  - 1
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 مدددددددن  دددددد ،    غدددددد وم م يف وق ددددددد ، وإ  فددددددل ق مددددددلَ  ولدددددد ا ا غددددددل   مب دددددد  أنْ 
إ ا  دددددنن ا ددددد أي  مدددددم  ددددد     قبددددد   مددددد ، وا غدددددل  » ددددد ا :   ددددد  األقدددددنل 

 ( ٔ)« ن   األ ن  ، غ  م  ، وا نل  مم       م ق  مم      
 

قدددددددددنل يف "احل دددددددددمي اادددددددددم  ة رر ا دددددددددل"   ددددددددددنف  ا ددددددددد   جددددددددد  احلمب ددددددددد ، و 
ا غددددد م   دددددن قدددددم نا ا  دددددن م   ددددد  ددددددمي     احلن دددددل، فز  دددددنا  إنَّ »  ددددددنل: 

فب ددددد  إه     دددددمي وقدددددم ا ددددد   وأ  ل  هنع هللا يضرفب ددددد    ددددد   مددددد   ددددد  ا  دددددنب 
 لِ هللا ج ددددد  أ  ا  لددددد   األ دددددل يف أمددددددمَّ    ددددد  إ ددددد  مي: إنَّ   ن ، ثَّ فد قددددد  ر مَّددددد

  (ٕ)«نس  ن  ن، و   أ ج  ن، فص ا    نا  نتنا  ن مَّ 
 

وا بددددر  ،ن دددد        ً دددد»    دددد : تَّددددأ دددد   دددد   مدددد   ا ب هددددنوي دمددددمن ٍ  ىو و 
 .«ج         ااز ل ؛   و         وأق َّ ، أ  ب ا بق 

 

 ددددددددن اختددددددد ت  ز  ددددددددل     دددددددنل  فقددددددددنل: وهللا  دددددددن ج مددددددددن » :وق ددددددد   ب هددددددد مي
 ( ٖ)«    مي وأن  ُ  ،  ا  ، و    ج من  مق   أل  ا ز  

 

 غددددددددد   ا سدددددددددل      دددددددددن،    ددددددددد   مدددددددددنو  َ  -حبمدددددددددم هللاِ –وقدددددددددم ج   ددددددددد  
 وا م  ن ة  م ن،    ًما    ارسن ل واحل ن ا  ك ا   م.

                                                             

 (.ٖٔ/ٗالعقد الفريد )- 1

 بن موسى.رجو أسد خ- 2

-ٕٚ)ص بعثػػػػت ِبلسػػػػيف بػػػػْي يػػػػدي السػػػػاعةملسو هيلع هللا ىلص اْلكػػػػم اْلػػػػديرة ِبْلذاعػػػػة مػػػػن قػػػػوؿ النػػػػيب  - 3
 دمشق.-(، ط: دار املأموفٕٛ
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 ددددددن   أقددددددنا م  دددددد  أمددددددلفمن  دددددد  نا ا  دددددني وا م دددددد  ، و دددددددنا    ددددددف  ددددد     
   .   ا غ م   مملمي ر لء   مل ا  ن  م، و  ز    أييت   ملمي

   جمنن قناف   ن مٍ  يف   ِّ 

   ماء  اٍض  م مي ا  ل م

  ن ا أقنل  نحله  ن قن نا   

  جز ا ب نن وج   األقل م

 مم   ن مٍي    أُ  ه     

 األ منل ف  ن قن نا   هن ميِ 

 جمنلماً    د نةِ         نفٍ 

 .ومل   اردينن وارقما م

   جدددددد   دددددد  مددددددكلمي يف "حلدددددد لمي وج ددددددملمي،  :أتدددددد  أ  ددددددن األ  ا قددددددن ئو 
 ق مي و  ن   مي"، ف مي  من قنل ا  ن  :وقن مي و م  مي، و غ    ُ 

 لمُي ا  جنُل و  ٌ  أن  قنل   

 مْل   صه مب نين وحل  مي:  جُ .
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 جددددددنل،  ل  هبددددددمي، ف  دددددد   و ددددددنددددددد قدددددد نَّ ت غدددددد  إ ا  جددددددزت  دددددد  ا    و 
، فق م ددددد  يف ق بددددد   ًدددددن و  ددددد     دددددمَّ أن  مددددد  يف و  ددددد   قدددددن م  قدددددنل،

أوقن دددددددد       دددددددد ظددددددددن  يف "   و دددددددد اددددددددد ا ا ددددددددم  "،   و  ِدددددددد " دددددددد 
 دددددددن   دددددد   إن   جبددددددد   دددددد   صددددددندمي أن  و غددددددب و م ددددددل ا غدددددد م "، 

 : ا قن   قن  

        يف    لمي        َّ 

 (ٔ)"    ا صد ح إ ا      ن ق م   

لدددددن ن قن  ؛ول   دددددن   ا دددددك و دددددزا مي ا قدددددنة و  ً دددددن ل  دددددبنب األ دددددل، وفودددددً ا
   غنِن  ن  مي:

 ر   فج   مب   ميْ آأو  َ  

 إ ا    من ل ج  ُ  اجملن ُر.

قدددددنل أ دددددن  م  دددددل ، بػػػػػو قػػػػػواـ الػػػػػدين علػػػػػيكم ِبلعلػػػػػم فػػػػػإفَّ : أ  ددددن ا  دددددبنب
ن ف دددددد    ن حلددددددنحلً قدددددد   دددددد  ا  بددددددن ة  دددددد  ً       إتَّدددددد»  دددددد  األ لددددددمي: ر دددددد ال مي

 (ٕ)«و   قنا م ا م   ،   أس ا  بن ةفصتَّ  ؛ا   مي    ر  
                                                             

 "والقائل خملد بن حسْي". (ٕٙٙ/ٛ)حلية اْلولياء – 1
 (.ٙٗمسند إبراىيم بن اْلدىم، رقم )– 2
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و ب  دددددد  مددددددم   إه األ ددددددل أفهدددددد   دددددد  » و ددددددنن ا دددددد  ا قدددددد مي   دددددد  هللا  قددددددنل:
، نس  دددد  ا  ب  دددد      دددد    ددددك  دددد  ا مَّدددد ألنَّ  ؛ ب  دددد  ا غدددد ن م إه وددددن  ا  ددددمو

 ب  دددددد  ا غددددددم  فددددددل  قددددددن م  دددددد  إ  و ةددددددل األتب ددددددنء و   ددددددنؤلمي يف أ  ددددددمي وأ ددددددن 
 ( ٔ)«ج  من هللا   نه  م مي مبم  و    

  أ  دددد  ا  ددددن ل ا دددد    دددد        ددددن  دددد فددددصنَّ  ؛حاكػػػػة القػػػػدواتعلػػػػيكم مو 
 ن(:  و جمً أ ماء ارمل م )  رً 

 إمقنط ا قموات ) ن   منء(-

 قموات ) ن م    وا  م (.وإ  ا  -

ن  م ددددد  ج ددددد      ددددد ف ا    دددددل  دددددميت ر ا دددددن  دددددر  ددددد و  األل م   ممددددد لددددد  
يف ا قمددددددددددددنات إ   ى، و  ق مددددددددددددل ا   مددددددددددددنء، ف ددددددددددددن    دددددددددددد    نتددددددددددددل ا   ددددددددددددمي
ددددد نس؛ ف قدددددر يف ق بددددد  و   ددددد    ددددد ل ا مَّدددددأ  اا  صدددددم     ددددد   مي لدددددمي ظمددددد  أ َّ

  بل واحململ، وا ب  ل وا ص بل، وا  ن ل وا    دل.ا قموات  ف من   نن ا مَّ 

جت ددددددندمي أل ي  فددددددنه هللا ل   ددددددنة ارمددددددل م ا دددددد   نا  ب  ددددددل ا ددددددم ء قبدددددد  أنْ 
ا بددددددد   ددددددد  أ هدددددددنت مي وأتددددددد مي  مظددددددد ون إ ددددددد  مي، و مدددددددملن    م دددددددر ا مدددددددم م 

 وا ب نء و ن  نن  مل ا م ر   م.
                                                             

 (، ط: ابن اْلوزي.ٜٛٗجَلء اْلفهاـ، )ص– 1
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ن أف دددددددد  مددددددددل   دددددددد  ، فص َّددددددددوعلػػػػػػػػيكم ِبَلجتمػػػػػػػػاع، واحػػػػػػػػذروا الفرقػػػػػػػػة
اج مدددددددن  »ق دددددددكي: قدددددددنل ا  مدددددددن اجمل مدددددددر   م ددددددد ،    غددددددد نى األمددددددد ة إه

و نجددددد   ددددد   ،فغدددددن   ددددد ّ   وا  لف دددددن أحلددددد ُ  ا م دددددنس  دددددر  مدددددنف  ا ق دددددنبِ 
ختددددددن ل، و قدددددد     جنمدددددد  ا  ددددددمو، وا  ددددددن  ا ق ددددددنب وا  ددددددبال يف ادمددددددل 

 ( ٔ)«و   م ن ة ، نج     ظ   ،يف ا قصم وا  غنوي

 ددددد ال ارمدددددل م و  ة ألددددد   نقندددددد، ا ددددد  ةسػػػػػيوامسعػػػػػوا ْلػػػػػذ النصػػػػػيحة النَّف
و ددددددل  ا  دددددد    دددددد  »يف "ا   ددددددنوى ا  دددددد ى"  لً ددددددن ت  ًغددددددن:   مددددددن  ا  ددددددن م

أمدددددبنب  غددددد  ل هللا ا  دددددب     دددددن   ددددد ة ا   ددددد   وا  ددددد    دددددم مي يف ا ددددد ال  
 دددد  جتددددم ا م غدددد  إه ا  ددددنف      صدددد    لبدددد    دددد   دددد ل   ،و كلددددن

 ددددددد  خيدددددد مل  ددددددد  ا دددددددم   وا م غدددددد  إه أ   م  دددددددل    صددددددد   ،أ   م  ددددددل
وا م غدددد   ، دددد  خيدددد مل  دددد  ا ددددم  ؛ و ددددك    لبدددد    دددد   دددد ل  ا  ددددنف  

ويف ا  ددددد ب جتدددددم  ،إه أ دددددم    صددددد    لبددددد    ددددد   ددددد ل  لددددد ا أو لددددد ا
و ددددد  لددددد ا  ددددد   ،ا م غددددد  إه  ن ددددد     صددددد    لبددددد    ددددد  لددددد ا أو لددددد ا

و ددددد  لدددددم ء ا   صدددددب   ،ا   ددددد   وار ددددد لف ا ددددد ي  ددددد  هللا و مدددددن    مددددد 
ا  ب ددددددد  أللدددددددنا  مي   دددددددك  ،و دددددددن  دددددددنى األت ددددددد  ا  ب ددددددد  ا ظددددددد َّ  ،ر بنسددددددد 

                                                             

 (.ٕ٘ٗ/ٜٔ" )ظم الدرر ِف تناسب اآلَيت والسورتفسري البقاعي املسمى "ن– 1
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ولددددد ا رب وامدددددر     مددددد  ،  غددددد دقنن   ددددد  م وا  قدددددنب، لدددددمى  ددددد  هللا
 ( ٔ)«ل   ا    ن  بغ  

أقددددددنل  دددددن قن دددددد  ا  دددددد ال اجملنلددددددم ا  غدددددد  واألحلددددددني ا  ق دددددد ، ا دددددد   :وختاًمػػػػػػا
 :ه(14ٔجزي ا    س  ا ن    )ت

   ّ     ا مت ن   ا  و قصم»

 وإّن   ا ي حلّدل وف اغ

 ن  مي ا ّ    ل  ب  ً أل    يف 

   نن    ي   جمنن  لغ

 ا ّم       ل ا ف  منف  أو نويف 

 و غيب    ا مت ن ا   و   لغ

 فمن ا  ن  إّ  يف ت  مي  م ّم

 (ٕ)«   ا       م وا ّ  اب  غنغ

                                                             

 (.ٖٓٔ/ٕالفتاوى الكربى، )– 1
ت )الغرَنطػػػػػػي بػػػػػػن اْلطيػػػػػػب (، والكتػػػػػػاب مػػػػػػن  ليػػػػػػف إٔ/ٖ)اْلحاطػػػػػػة ِف أخبػػػػػػار غرَنطػػػػػػة- 2

 (.ىػٙٚٚ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 (  تفزيج اهلووم  بأخببر الغشاة هي أرض الزوم )صور وأحـداث
 

17 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 (  تفزيج اهلووم  بأخببر الغشاة هي أرض الزوم )صور وأحـداث
 

18 

 لهره ألامت املهلىمت ي بشس 

هـــــــزه  هللا ظـــــــبحاهه ملــــــا ؤكـــــــشَّ  ؿــــــةنَّ »: ًلــــــٌى ابـــــــً خلــــــذون سحمـــــــه هللا

ــــــــــابها   امللــــــــــت إلاظــــــــــالمُت فــــــــــي هفــــــــــابها  وؼـــــــــــاها مــــــــــً ؤدوا هــــــــــا وؤـو

 وؤوسر ألاسك عبــــــــــاده الفـــــــــــالححن مــــــــــً ؤًـــــــــــذي ػفــــــــــابها  بعـــــــــــذ ؤْن 

باهلـــــــــذ ؿـــــــــاسط بخاظهـــــــــا  وعفـــــــــابها  وخلـــــــــذ الـــــــــشوم بلـــــــــى جمازُلهــــــــــا 

 ظــــــــــمـــــــــًـ العلمــــــــــاء حـ اوظعــــــــــل لهــــــــــوؤهفــــــــــابها  
ً
 ت وكىامــــــــــا

ً
  وهجىمــــــــــا

  
ً
 و ؿهامــــــــــا

ً
  ًلشبىنهــــــــــا للذساًــــــــــت جبُاهــــــــــا

ً
يهخــــــــــذي بهــــــــــا الخــــــــــابع وؤعالمــــــــــا

ــــــــــــــــــىلها   أـل
ً
  و هــــــــــــــــــزًبا

ً
 و حيامــــــــــــــــــا

ً
ً جشجِبــــــــــــــــــا ىظــــــــــــــــــعىنها بالخــــــــــــــــــذٍو ٍو

 .
ً
  زــــــــــــم اخخــــــــــــاس لهــــــــــــا امللــــــــــــىن ًشؿعــــــــــــىن عمــــــــــــذهاوؿشوعهــــــــــــا وهظامــــــــــــا

ــــــــــــــــــذؿعىن  لُمــــــــــــــــــىن ـــــــــــــــــــؼاها بةكامــــــــــــــــــت العُاظــــــــــــــــــت وؤودهــــــــــــــــــا  ٍو ٍو

املالـــــــــــُت فـــــــــــي ــــــــــــذس مـــــــــــً ؤسادهـــــــــــا بىُـــــــــــاد ؤو كفـــــــــــذها  بعــــــــــضاثمهم 

ؿيــــــــــــــان لهــــــــــــــا بالعلمــــــــــــــاء الظهــــــــــــــىس و هدؽــــــــــــــاس  والــــــــــــــزهش العـــــــــــــــُاس  

والبروـــــــــــــــاث اهخلـــــــــــــــذة و،زـــــــــــــــاس  ولهـــــــــــــــا بـــــــــــــــامللىن العـــــــــــــــض والـخــــــــــــــــاس  

ــــــــــــزٌ لعــــــــــــضة املــــــــــــامىحن بهــــــــــــا  ـــا الجبـــــــــــاس  ٍو ـــي ًلــــــــــــحن لهـــــــــ والفـــــــــــىلت التـــــــــ

الىـــــــــــــــاس  وججلــــــــــــــل وظــــــــــــــىه الؽــــــــــــــشن معهــــــــــــــا الفــــــــــــــؼاس  ولــــــــــــــم جــــــــــــــٌض 

ٌو علــــــــــــــــى رلــــــــــــــــً وألاعفــــــــــــــــاس  والــــــــــــــــذٌو جحخـــــــــــــــــل ألاظُــــــــــــــــاٌ جخــــــــــــــــذا

 (  1).«وألامفاس  واللُل ًخخلف والنهاس

 
 

                                                             

 (.ٖٕٕمقدمة ابن خلدوف، ) من– 1
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 مع طىزة السوم[ ت]وقف 

 ألامـــــــــــحن بــــــــــً دمحم بـــــــــــً اهخخـــــــــــاس دمحم كــــــــــاٌ الؽـــــــــــُخ العالمــــــــــت املـعـــــــــــش

ــــــــ»: (هـــــــــ8382 )ث الجىنــــــــي الؽـــــــــىلُىي  ه ًجـــــــــب علــــــــى وـــــــــّلِ اعلـــــــــم ؤهَّ

ًشا جـــــــــــذبه معـــــــــــلم فـــــــــــي هـــــــــــزا الضمـــــــــــان ؤن ًخـــــــــــذّبش آًـــــــــــت ) الـــــــــــشوم ( هـــــــــــز

ــــــــذ علُــــــــه ليــــــــل مــــــــً اظــــــــخىا  بُاهــــــــه لــــــــه مــــــــً هشحــــــــًرا
ّ
بــــــــّحن مــــــــا دل   ٍو

 اط .الىَّ 

  و ًمـــــــان رلــــــــً ؤنَّ 
َّ

 مـــــــً ؤعظــــــــم ؿـــــــتن آخــــــــش الضمـــــــان التــــــــي ابخلــــــــى ّ

ان إلاؿـــــــــــــشه    ؼـــــــــــــّذة بجلـــــــــــــبهـــــــــــــا لـــــــــــــعاؾ العلـــــــــــــٌى مـــــــــــــً املعـــــــــــــلمحن

  واخـــــــــخالؾ ألعمـــــــــاٌ الحُـــــــــاة الـــــــــذهُا  ومهـــــــــاس هم ؿ هـــــــــا علـــــــــى هثر هـــــــــا

ـــلم ـــًحن عــــــــــً ؤهىاعهــــــــــا مــــــــــع  جــــــــــض املعـــــــ ذس   ؿظىــــــــــىا ؤن مــــــــــً كــــــــــرلـــــــ

ــــــــــــــ ـــــــــــمعلــــــــــــــى جلــــــــــــــً ألاعمــــــــــــــاٌ ؤهَّ ــــــــــــى الحـــ   وؤن مــــــــــــــً  جــــــــــــــض عنهــــــــــــــا ه علــ

ــــــــــــف ولــــــــــــِغ علــــــــــــى ا
ّ
لحــــــــــــم   وهــــــــــــزا ظهــــــــــــل ؿــــــــــــاحؾ   وػلــــــــــــي مخخل

 .  ؿادن

مـــــــــــــت بًمـــــــــــــان لهـــــــــــــزه الـخىـــــــــــــتوفـــــــــــــي هـــــــــــــزه    وجخـُـــــــــــــف ،ًـــــــــــــت الىٍش

 فـــــــــــــــ
َّ

  ي هخابــــــــــــــه كبــــــــــــــل وكىعهـــــــــــــــا بإصمــــــــــــــان هشحـــــــــــــــرةلؽــــــــــــــإنها ؤهضلــــــــــــــه ّ

ـــا ؤع ؤعظمــــــــــــــه  ومــــــــــــــا  لمــــــــــــــه  ومــــــــــــــاؿعــــــــــــــبحان الحىــــــــــــــُم الخبحــــــــــــــر مـــــــــــ

 .ؤحعً حعلُمه

مـــــت ؤنَّ  ــبصِ  َ  أَكْ} ؿلـــــذ ؤوَّـــــف ظـــــلَّ وعـــــال فـــــي هـــــزه ،ًـــــت الىٍش ــزَّ ال الـــ ثَـــ

ـــــــــذخل ؿـــــــــ هم {يَّعْلَوُـــــــــوىَّ ـــــــــت  هـــــــــزه ؤصـــــــــحاب  ٍو العلـــــــــىم الذهٍُى
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ــــــــا  ُ  ؤول
ً
ـــاه    ؿلــــــــذ هـــــــــى عــــــــنهم ظــــــــلَّ وعــــــــالدخــــــــىال ـــم بمعىـــــ اظــــــــم العلـــــ

ـــمهــــــــــــــم ال ٌعلمــــــــــــــىن ؼــــــــــــــًِ ا عّمــــــــــــــً   ألنَّ الصــــــــــــــحُح اليامــــــــــــــل   خللهـــــــــــ

  ؿـــــــــإبشصهم مـــــــــً العـــــــــذم بلـــــــــى الىظـــــــــىد  وسصكهـــــــــم  وظـــــــــىؾ ًمُـــــــــ هم

  ولــــــم ٌعلمــــــىا ؼــــــًِ ا عــــــً ًجــــــاصيهم علــــــى ؤعمــــــالهم ًحُــــــ هم  زــــــمَّ  زــــــمَّ 

ـــــــــت فـــــــــي عـــــــــزاب  مفـــــــــحرهم ألاخحـــــــــر الـــــــــزي ًلُمـــــــــىن ؿُـــــــــه ًّ بكامـــــــــت ؤبذ

ـــم ًْ ؿظُــــــــع داثـــــ ػـــــــــل عــــــــً ظمُــــــــع هــــــــزا ؿلــــــــِغ معــــــــذوًدا مــــــــً    ومــــــــ

 (1)«ظيغ مً ٌعلم
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 ]مً فضائل العسب[

الحعــــــــً يهحــــــــر الــــــــذًً الب هلــــــــي  الؽــــــــهحر بــــــــابً ؿىذمــــــــه كــــــــاٌ ؤبــــــــى 

ـــ(222: ث) وللعــــــــــشب الــــــــــزًً ؼــــــــــشؿىا علــــــــــى ؤـــــــــــىاؾ الخالثــــــــــم »: هــــــــ

ـــىـى  عخىا دمحم املفــــــــ ــــــــــــلىاث هللا علُـــــــــــه   بعـــــــــــبب ــــــــــــاحب ؼـــــــــــَش

ـــم بهـــــــــــــــزًً  علــــــــــــــىم اليعـــــــــــــــب وعلـــــــــــــــىم ألامشــــــــــــــاٌ  ومعلـــــــــــــــىم ؤنَّ  العلــــــــــــ

ض الىظىد في ًىمىا هزا.  العلمحن عٍض

ـــــــــــرن والهىـــــــــــذ وباظـــــــــــخصىاء العـــــــــــشب  ال 
ّ
جىظـــــــــــذ ؤمـــــــــــت مـــــــــــً الـــــــــــشوم والت

ـــماء ؤظــــــــذادها   ولهــــــــزا العــــــــبب يلــــــــذ ؤوعــــــــاب العــــــــشب حعــــــــشؾ ؤظـــــ

وؤوالدهـــــــــــــم مفـــــــــــــىهت محشوظـــــــــــــت مـــــــــــــً الؽـــــــــــــىاثب  وظمعـــــــــــــىا بـــــــــــــحن 

 وهشم ألاوعاب.  ؼشؾ ،داب

 وما حعخىي ؤحعاب كىم جىوسزذ

 (1)«ا وؤحعاب هبتن مع البللكذًًم 
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 ]مً ضفاث السوم[ 

 -سحمـــــــــه هللا–كُـــــــــل لللاثـــــــــذ املعـــــــــلم الؽـــــــــهحر مى ـــــــــ ى بـــــــــً الىفـــــــــحر 

 ما هىذ جـض  بلُه عىذ الحشب؟

 الذعاء والفبر.»كاٌ: 

 سؤًذ ؤـبر؟ الخُِل  كاٌ: ؿإي  

 كاٌ: الؽلش.

  كاٌ: ؿإي ألامم ؤؼذ  
ً

 ؟كخاال

ـِ  كاٌ: هم ؤهثر مً ؤْن   ف.ؤ

 كاٌ: ؿإخبروي عً الشوم.

  وعـــــــــــاء فــــــــــــي كـــــــــــاٌ: ؤظـــــــــــذ فـــــــــــي حفـــــــــــىنهم  علبــــــــــــان علـــــــــــى خُـــــــــــىلهم

 سؤوْ  مــــــــــــشاه هم  بْن 
ً
ــــــــــــت  (1)اه هضوهــــــــــــا  و ن سؤوا ػلبــــــــــــت  ؿإوعــــــــــــاٌ ا ؿـش

مت عاجزه  (2) «ًساب في الجباٌ  ال ًشون الهٍض

 

 

 

 

                                                             

بفػػػػتو الػػػػواو وكسػػػػر العػػػػْي املهملػػػػة، " (ٜٗ٘/ٕ) قػػػػاؿ الػػػػدمريي ِف "حيػػػػاة اْليػػػػواف الكػػػػربى"- 1
ي شػػػػاة الػػػػوح ، اْلروى املتقػػػػدـ ِف ِبب اْلمػػػػزة وىػػػػو التػػػػيت اْلبلػػػػي، واْلنثػػػػى تسػػػػمى أرويػػػػة وىػػػػ

 ".واْلمع أوعاؿ ووعوؿ
 ( ٜٜٗ/ٗسري أعَلـ النػبػَلء، )– 2

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 (  تفزيج اهلووم  بأخببر الغشاة هي أرض الزوم )صور وأحـداث
 

23 

 ]زومي ًطف جىىد املظلمين[ 

 : خُـــــــــام لهـــــــــم عىــــــــذ وـــــــــل خُمـــــــــت  فــــــــيا سؤًىـــــــــا كىًمـــــــــ»وفــــــــي رلـــــــــً ًلــــــــٌى

ا لــــــــــعـاء  ؿ جبىــــــــــا ؿــــــــــشط مشبــــــــــىه وسمــــــــــح مشوــــــــــىص  وسؤًىــــــــــا كىًمــــــــــ

ـــعـهم   ـــف بلـــــــؽ هـــــــاالء اللـــــــىم مـــــــا بلؼـــــــىا؟ ؿبِىـــــــا مـــــــً لــــ وكلىـــــــا: هُــــ

هحـــــــــــً وكـــــــــــىؾ هىظـــــــــــش بلـــــــــــ هم وو جـــــــــــب بر خـــــــــــشط سظـــــــــــل مـــــــــــنهم مـــــــــــً 

بعــــــــن جلـــــــــً الخُـــــــــام  ؿىظــــــــش  ؿلمـــــــــا سآهـــــــــا حــــــــّل ؿشظـــــــــه  ؿمّعىـــــــــه  

مســـــــحه  ووزـــــــب علـــــــى يهـــــــشه وهـــــــى عـــــــشي  وؤخـــــــز الـــــــشمح بُـــــــذه   زـــــــمَّ 

ــــــــلفــــــــاحبيوؤكبــــــــل هحىهــــــــا  ؿللــــــــذ  ــــــــذها  ؿلمَّ ا سؤًىــــــــاه : هــــــــزا وهللا ًٍش

 
ً

حن هحــــــــى الحفــــــــً  وؤخــــــــز  بلملــــــــبال
ّ
ــــــــذ ػحرهــــــــا ؤدبشهــــــــا مــــــــىل ُىــــــــا ال ًٍش

ـــم   ألنَّ  ــــــــاحبيولبىـــــــا  ؿ حـــــــم  فـــــــي بشروهـــــــه وـــــــان زلـــــــُال هشحـــــــر ال حــــ

ظىؿـــــــــــه  فـــــــــــيخضـــــــــــخن الـــــــــــشمح  ؿىعىـــــــــــه بشمحـــــــــــه  ؿفـــــــــــشعه  زـــــــــــمَّ 

 حتى كخله.

ـــم   بشرووــــــــــي  وبــــــــــادسث  ووــــــــــان ولبــــــــــي فــــــــــيؤكبــــــــــل  زــــــــــمَّ  خـُــــــــــف ال حـــــــ

ـــــــــــ ا دخلـــــــــــذ الحفـــــــــــً ؿىجـــــــــــىث مىـــــــــــه حتـــــــــــى دخلـــــــــــذ الحفـــــــــــً  ؿلمَّ

ـــــــا ؤمىــــــ
ّ
ذ  ؿفـــــــعذث علـــــــى ظــــــىس الحفـــــــً ؤهظـــــــش بلُــــــه  ؿـــــــةرا هـــــــى مل

ــيالـــــزي كخلـــــه  ولـــــم ًشػـــــب  بفـــــاحبيؤٌـــــغ منـــــى سظـــــع  ؿلـــــم ًبـــــاٌ   فـــ

ظـــــــــــــلبه  ولـــــــــــــم ًجزعـــــــــــــه عىـــــــــــــه  وكـــــــــــــذ وـــــــــــــان ظـــــــــــــلبه زُـــــــــــــاب الـــــــــــــذًباط 

 شــــــــ يءوعفــــــــابت مــــــــً رهــــــــب ولــــــــم ًىلــــــــب داّبخــــــــه  ولــــــــم ًلخـــــــــذ بلــــــــى 

ــــــــــــم ؤخــــــــــــشي  وؤهــــــــــــا اهظــــــــــــش بلُــــــــــــه   مــــــــــــً رلــــــــــــً  واهفــــــــــــشؾ مــــــــــــً وٍش

ـــــــــ شؿـــــــــع بــــــــــه ــــــــــىجه  ؿظىيـــــــــذ ؤهَّ م بىـــــــــالم  ٍو
ّ
مــــــــــا ه بهَّ وؤظـــــــــمعه ًـــــــــخيل
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ًلـــــشؤ بلـــــشآن العـــــشب  ؿعشؿـــــذ عىـــــذ رلـــــً ؤنهـــــم بهمـــــا كـــــىوا علـــــى مـــــا 

هـــــــــم ال ًىلبــــــــىن الـــــــــذهُا وال ألنَّ   كــــــــىوا علُــــــــه  ويهـــــــــشوا علــــــــى الــــــــبالد

ؿشظــــــــــه  منهـــــــــا  حتـــــــــى بلـــــــــؽ خُمخـــــــــه  ؿجـــــــــٌز عـــــــــً شـــــــــ يء فـــــــــيًشػبـــــــــىن 

ا ؿشبىـــــــه  وسهـــــــض سمحـــــــه  ودخـــــــل خُمخـــــــه  ولـــــــم ٌعلـــــــم بـــــــزلً ؤحـــــــًذ 

 (1)«مً ؤصحابه

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                             

 ىػ(.ٕٚ٘، وىو ْليب القاسم املصري )ت(ٜٛ)صفتوح مصر واملغرب – 1
 خمالفػػػة أمػػػر النػػػيب ىػػػو قلػػػت: ومػػػن أسػػػباب ةػػػوؿ املعركػػػة يػػػـو أحػػػد مػػػن نصػػػر إَل خسػػػارة ونكبػػػة،

 .ملسو هيلع هللا ىلص
ابػػػػػػػن  ( ط: ىجػػػػػػػر، "قػػػػػػػاؿٓٗٔ/ٙ، روى ابػػػػػػػن جريػػػػػػػر ِف "تفسػػػػػػػريه" )حػػػػػػػب الػػػػػػػدنياوكػػػػػػػذلك: 
كػػػػاف يريػػػػد الػػػػدنيا وعرضػػػػها حػػػػ   ملسو هيلع هللا ىلص  مػػػػا شػػػػعرت أف أحػػػػدا مػػػػن أصػػػػحاب النػػػػيب : »هنع هللا يضرمسػػػػعود 

 .«كاف يـو أحد
 

ػػػػػا مػػػػػن فػػػػػ  الشػػػػػيطاف  ذكػػػػػرت ذلػػػػػك وأردت أف ألفػػػػػت انتباىػػػػػك إَل خطػػػػػر الػػػػػدنيا وحبهػػػػػا، وأِنَّ
 على اْلنساف. 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 (  تفزيج اهلووم  بأخببر الغشاة هي أرض الزوم )صور وأحـداث
 

25 

 ]ابً الباقالوي وطاغيت السوم[ 

 
ً

املـــــــــامىحن بلـــــــــى واػُـــــــــت الــــــــــشوم    عـــــــــً ؤمحــــــــــرِ ظـــــــــاس اللا ـــــــــ ي سظـــــــــىال

  :وظشث له ؤمىس  منها

ا لُـــــــــــــذخل ساهًعـــــــــــــ (1)امللـــــــــــــً ؤدخلـــــــــــــه علُـــــــــــــه مـــــــــــــً بـــــــــــــاب خىخـــــــــــــت ؤنَّ 

 .اللا  ي  ودخل بظهشهؿـىً لها للملً 

 ه كاٌ لشاه هم: هُف ألاهل وألاوالد؟ؤهَّ : ومنها

 الشاهب ًخجزه عً هزا؟ ؿلاٌ امللً: مه! ؤما علمذ ؤنَّ 

العـــــــــــــــــاملحن عـــــــــــــــــً  ؿلـــــــــــــــــاٌ: ججزهىهـــــــــــــــــه عـــــــــــــــــً هـــــــــــــــــزا  وال ججزهـــــــــــــــــىن سب

 !الفاحبت والىلذ

 الىاػُت ظإله: هُف ظشي لضوظت هبُىم؟ : بنَّ وكُل

ـــذ عمـــــــشان  وبشؤهمـــــــا ؿلــــــاٌ: همـــــــا ظــــــشي  -ًلفــــــذ جىبُخـــــــا  م بيـــ ملـــــــٍش

 (2)"  لىً عاجؽت لم جإث بىلذ  ؿإؿحمههللا

 

 

 

 

                                                             

 .ىو ِبب صغري ضمن ِبب كبري َل يتمكن اْلنساف من دخولو إَل أف َيِن رأسو.- 1

 (،ٖٓٛ-ٜٖٚ/ ٘)" انظػػػػػػػػر "اتريػػػػػػػػخ بغػػػػػػػػدادو  (ٜٔٔ-ٜٓٔ/ٚٔ)سػػػػػػػػري أعػػػػػػػػَلـ النػػػػػػػػبَلء، - 2
 (.ٜٙ٘/ٗ) ""ترتيب املدارؾ
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 س[يطمدًىت قا ]أوى جيش ٌغصو  

ـــر بــــــــــً ألاظــــــــــىد العي ــــــــــ ي حذزــــــــــهعــــــــــً ع ــــــــــ  محـــــــ ه ؤحــــــــــى عبــــــــــادة بــــــــــً ؤهَّ

وهــــــى فــــــي بىــــــاء لــــــه ومعــــــه   حمــــــق الفــــــامذ وهــــــى هــــــاٌص فــــــي ظــــــاحِت 

  .ؤم حشام

             ؿحــــــــــــــــــــــذزدىا ؤم حــــــــــــــــــــــشام: ؤنهــــــــــــــــــــــا ظــــــــــــــــــــــمعذ الىبــــــــــــــــــــــي : كــــــــــــــــــــــاٌ عمحــــــــــــــــــــــر

ٌ ملسو هيلع هللا ىلص     .مً ؤمتي ٌؼضون البحش كذ ؤوظبىا ظٍِؾ  ٌُ ؤوَّ : ًلى

 ًا سظٌى هللا ؤها ؿ هم؟ :كلذ  ؤم حشام :كالذ

ؤٌو ظـــــــــــِؾ مـــــــــــً ؤمتـــــــــــي : "ملسو هيلع هللا ىلصكـــــــــــاٌ الىبـــــــــــي  ؤهـــــــــــذ ؿـــــــــــ هم. زـــــــــــمَّ  :كـــــــــــاٌ

 مؼـىس لهم.  ٌؼضون مذًىت كُفش

 ؟ ؤها ؿ هم ًا سظٌى هللا :ؿللذ

 ( 1)"ال :كاٌ
 

 ـــًو ـــغ بـــــــــــً مالــــــــ ـــىىىُيُت مـــــــــــع »كـــــــــــاٌ:  هنع هللا يضر عــــــــــًـ ؤوــــــــ ؿـــــــــــخح اللعــــــــ

ـــب   .«كُـــــــــــــــــــــام العـــــــــــــــــــــاعت ــــــــــــــــــ كـــــــــــــــــــــاٌ محمـــــــــــــــــــــىد: هـــــــــــــــــــــزا حـــــــــــــــــــــذًض ػٍش

هــــــــــــــــي مذًىـــــــــــــــــت الــــــــــــــــشوم جــــــــــــــــــخح عىــــــــــــــــذ خـــــــــــــــــشوط  :والقظــــــــــــــــ ى يييت

الـــــــــــــــــذظاٌ  واللعـــــــــــــــــىىىُيُت كـــــــــــــــــذ ؿخحـــــــــــــــــذ فـــــــــــــــــي صمـــــــــــــــــان بعـــــــــــــــــن 

 (2) .ملسو هيلع هللا ىلصؤصحاب الىبي 

 

                                                             

 (.ٕٙٙٚ) صحيو البخاري، – 1
 (" إسناده صحيو.ٜٖٕٕ سنن الرتمذي، ")- 2
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 [ألاممفضل قخاى السوم على غيرهم مً ] 

ـــماط  عـــــً ؤبُـــــه ـــر بـــــً زابـــــذ بـــــً كـــــِغ بـــــً ؼــ عـــــً  عـــــً عبـــــذ الخبحــ

ـــاٌ لهـــــــا: ؤم خـــــــالد   -ملسو هيلع هللا ىلص-ظـــــــاءث امـــــــشؤة بلـــــــى الىبـــــــي »ظـــــــذه  كـــــــاٌ:  ًلــــ

ا وهـــــــى ملخـــــــٌى  ؿلـــــــاٌ لهـــــــا بعـــــــن وهـــــــي مخىلبـــــــت  حعـــــــإٌ عـــــــً ابنهـــــــ

ـــذ حعـــــــــــــــــــإلحن عــــــــــــــــــً ابىـــــــــــــــــــً وؤهـــــــــــــــــــذ -ملسو هيلع هللا ىلص-الىبـــــــــــــــــــي  ؤصــــــــــــــــــحاب : ظ ـــــــــــــــ

 .مخىلبت؟

  .ؤسص  ابني ؿلً ؤسصؤ حُاجيؿلالذ: بن 

: "ابىــــــــــً لــــــــــه ؤظــــــــــش ؼــــــــــهُذًً" كالــــــــــذ: ولــــــــــم ملسو هيلع هللا ىلصؿلــــــــــاٌ سظــــــــــٌى هللا 

 (1)ران ًا سظٌى هللا؟ كاٌ: "ألهه كخله ؤهل الىخاب"

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

"مسػػػػػػػػػػنده "  وأبػػػػػػػػػػو يعلػػػػػػػػػػى ِف إسػػػػػػػػػػناده ضػػػػػػػػػػعيف.و  (ٕٛٛٗرواه أبػػػػػػػػػػو داود ِف "سػػػػػػػػػػننو"، )- 1
(ٜٔ٘ٔ). 

أي: سػػػادلة نقاعػػػا علػػػى وجههػػػا. إف أرزأ مػػػن الػػػرزء وىػػػي املصػػػيبة بفقػػػد اْلعػػػزة، ( متنقبػػػةقولػػػو: )
 مصيبة قتل ابِن وفقدتو، فلم أصب حبيائي. أصابتِنأي: إف 
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 ]خمل على ضف السوم[

ــــــــــ ا بمذًىــــــــــت الــــــــــشوم  عــــــــــً ؤظــــــــــلم ؤبــــــــــي عمــــــــــشان الخجُبــــــــــي  كــــــــــاٌ: هىَّ

ـً  الــــــــــشوم  ؿخــــــــــشط بلــــــــــ هم مـــــــــــً ا مــــــــــً ا عظًُمــــــــــؿــــــــــإخشظىا بلُىــــــــــا ـــــــــــ

ــت بــــــــً عــــــــامش   املعــــــــلمحن مــــــــشلهم ؤو ؤهثــــــــر  وعلــــــــى ؤهــــــــل مفــــــــش علبــــــ

وعلـــــــى الجماعـــــــت ؿمـــــــالت بـــــــً عبُـــــــذ  ؿحمـــــــل سظـــــــل مـــــــً املعـــــــلمحن 

علــــــــــى ـــــــــــف الــــــــــشوم حتــــــــــى دخــــــــــل ؿــــــــــ هم  ؿفــــــــــان الىــــــــــاط وكــــــــــالىا: 

ـــت. ؿلــــــــــــــــام ؤبــــــــــــــــى ؤًــــــــــــــــىب  ظــــــــــــــــبحان هللا ًللــــــــــــــــي بُذًــــــــــــــــه بلــــــــــــــــى ال هلىـــــــــــــ

لخاولـــــــــىن هـــــــــزه ،ًـــــــــت ىـــــــــم هـــــــــا الىـــــــــاط بهَّ ألاهفـــــــــاسي ؿلـــــــــاٌ: " ًـــــــــا ؤي  

ــــــل  و هَّ  مــــــا ؤهضلــــــذ هــــــزه ،ًــــــت ؿُىــــــا معؽــــــش ألاهفــــــاس ملــــــا هــــــزا الخإٍو

ا ؤعــــــــــض هللا إلاظــــــــــالم وهثــــــــــر هاـــــــــــشوه  ؿلــــــــــاٌ بعمــــــــــىا لــــــــــبعن ظــــــــــشً 

هللا كـــــــــذ ؤعــــــــــض  ؤمىالىـــــــــا كــــــــــذ لـــــــــاعذ  و نَّ  : بنَّ ملسو هيلع هللا ىلصدون سظـــــــــٌى هللا 

إلاظـــــــــالم وهثـــــــــر هاــــــــــشوه  ؿلـــــــــى ؤكمىـــــــــا فـــــــــي ؤمىالىـــــــــا  ؿإــــــــــ حىا مـــــــــا 

ًــــــــشد علُىــــــــا مــــــــا كلىــــــــا: ملسو هيلع هللا ىلص لـــــــا  منهــــــــا. ؿــــــــإهٌض هللا حعــــــــالى علــــــــى هبُـــــــه 

ــتِ    } ــدِي ُنْ إِلَــــ  ال ل ْلُ َــ ــوا بِأَيْــ ــب تُلْقُــ ــاِ وَّلَــ ــبَِلِ الللــ ــوا سِــــي سَّــ  {وَّأًَْفِقُــ
  ؿياهـــــــــــــــــــــــذ ال هلىـــــــــــــــــــــــت إلاكامـــــــــــــــــــــــت علـــــــــــــــــــــــى ألامــــــــــــــــــــــــىاٌ [892]البلـــــــــــــــــــــــشة: 

فــــــــــي ا ؿمــــــــــا صاٌ ؤبــــــــــى ؤًــــــــــىب  ؼاخًفــــــــــ»و ـــــــــــالحها  وجشهىــــــــــا الؼــــــــــضو 

 (1)«.ظبُل هللا حتى دؿً بإسك الشوم

                                                             

"، ىػػػػػػذا حػػػػػػدير حسػػػػػػن صػػػػػػحيو غريػػػػػػب(" وقػػػػػػاؿ: "ٕٜٕٚ رواه الرتمػػػػػػذي ِف "سػػػػػػننو"، ")- 1
 .(ٕٜٙٓٔ( و )ٜٔٙٓٔوالنسائي ِف "الكربى" ) (ٕٕٔ٘وىو ِف "سنن أيب داود"، )
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 [ٌشخم الىبي ملسو هيلع هللا ىلص بالعسبيت باطمه ووظبه]قخله ألهه 

 مــــــــــً الــــــــــشوِم وــــــــــان ًلــــــــــىم وــــــــــل ًــــــــــىم علــــــــــى العــــــــــىس 
ً
ًحيــــــــــى ؤنَّ سظــــــــــال

ؽــــــــــــــــخم الىبــــــــــــــــي  بالعشبُــــــــــــــــت ملسو هيلع هللا ىلص )ورلــــــــــــــــً ًــــــــــــــــىم ػــــــــــــــــضوة عمىسٍــــــــــــــــت( َو

ولـــــــم ًىــــــــً ًفــــــــل باظـــــــمه ووعــــــــبه! ؿاؼـــــــخذَّ رلــــــــً علـــــــى املعــــــــلمحن  

ـــاٌ ٌعلـــــــىب  وهىـــــــذ -بـــــــً ظعــــــــش بـــــــً ظـــــــلُمان: –بلُـــــــه اليؽـــــــاب  كــــ

 ظُــــــــــًذا  ؿاعخمــــــــــذث بيؽـــــــــابت ؿإـــــــــــبذ هحــــــــــشه  ؿهــــــــــىي 
ً
ؤسمـــــــــي سمُــــــــــا

وهبـــــــــــر املعـــــــــــلمىن  وظــــــــــــش املعخفـــــــــــم  وكـــــــــــاٌ علــــــــــــيَّ بالـــــــــــزي سمــــــــــــاه  

 ؿإدخلذ علُه ؿلاٌ: مً ؤهذ؟

ٌعنــــــي عــــــشؾ بىـعــــــه ورهــــــش وعــــــبه  وهــــــي عــــــادة حعشؿهــــــا -ؿاهدعــــــبذ

 العشب.

هلل الـــــــــزي ظعـــــــــل زـــــــــىاب هـــــــــزا العـــــــــهم لشظـــــــــٍل مـــــــــً  ؿلـــــــــاٌ: الحمـــــــــذ

 -ٌعني مً بني العباط–ؤهلي 

ي ؤسػبً  ؿإعىاوي م ت ؤلف دسهم.
َّ
 زم كاٌ: بو

ؼها بلى خمعت م ت ؤلف دسهم.
َّ
 ؿللذ:  ما ؤبُع زىابي  ؿبل

ـــً -ؿللـــــــذ: ال ؤبُـــــــع زـــــــىابي بالـــــــذهُا ومـــــــا ؿ هـــــــا  ولىـــــــً كـــــــذ ظعلـــــــذ لــــ

ـــً  ٌؽــــــــــــهذ وهللا -ؤي هــــــــــــزا العــــــــــــهم-هفــــــــــــف زىابهــــــــــــا -ؤي وهبــــــــــــذ لـــــــــ

 عليَّ بزلً.

 كاٌ: ظضان هللا خحًرا  كذ سلِذ.

 زمَّ كاٌ: ؿإًً حعلمذ الشمي؟

 ؿلاٌ: بعُنها. كلذ: بالبفشة في داسي.
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ـــــــلني بم ـــــــت ؤلـــــــف  ؿللـــــــذ: هـــــــي وكـــــــف علـــــــى مـــــــً ًـــــــخعلم الشمـــــــي  ؿـى

 (1)دسهم."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

(، 34رسػػػػالة "ِف الصػػػػػيد والرمايػػػػػة واْليػػػػػل" خمطػػػػػوط ِف مكتبػػػػػة اْلػػػػػـر مكػػػػػة املكرمػػػػػة، بػػػػػرقم )- 1
واملفػػػِت عػػػػا فػػػرغ مػػػػن  ليفهػػػا سػػػػنة،  ،ِف فهػػػرس اْلدب، ْلبػػػػراىيم بػػػن وس اْلنفػػػػي السػػػباىي بغػػػػزة

بػػػػػػو غػػػػػػدة ِف تعليقػػػػػػو علػػػػػػى رسػػػػػػالة ىػػػػػػػ( رَحػػػػػػو ه، وأشػػػػػػار إليهػػػػػػا الشػػػػػػيخ عبػػػػػػد الفتػػػػػػاح أٜٜ٘)
 ر.(، ط: البشائٜٕٕ-ٖٕٛاملسرتشدين، )ص
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 ]خمل على القىم وقخل منهم[

مـــــً سظـــــل سؤًخـــــه مـــــا سؤًـــــذ ؤؼـــــشؾ »عـــــً مالـــــً بـــــً عبـــــذ هللا  كـــــاٌ: 

ــــــ  آخــــــش ؿلخلــــــه  زـــــــمَّ  ه خـــــــشط بلُــــــه ع ــــــ  ؿلخلــــــه  زـــــــمَّ ًــــــىم الحرمــــــىن بهَّ

اهفـــــــــــشؾ بلـــــــــــى  انهضمـــــــــــىا وجـــــــــــبعهم وجبعخـــــــــــه  زـــــــــــمَّ  آخـــــــــــش ؿلخلـــــــــــه  زـــــــــــمَّ 

   !خباء عظُم له ؿجٌز  ؿذعا بالجـان ودعا مً حىله

 مً هزا؟ كلذ: 

 (1).«كالىا: عمشو بً معذي هشب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 (.ٕٛ/ٕ، واتريخ اْلسَلـ )(ٛٓٔ/ٔ) سري أعَلـ النبَلء– 1
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  يهيدًً بي طايل [[]جعفس وابً زواخت اهنع هللا يضر

ًحيــــــــى بـــــــً عبــــــــاد بـــــــً عبــــــــذ هللا بـــــــً الضبحــــــــر  عـــــــً ؤبُــــــــه عبــــــــاد  عـــــــً 

كـــــــــــاٌ: حـــــــــــذزني ؤبـــــــــــي الـــــــــــزي ؤسلـــــــــــعني  ووـــــــــــان ؤحـــــــــــذ بنـــــــــــي مـــــــــــشة بـــــــــــً 

 
َّ
ي عـــــــــــىؾ  ووـــــــــــان فـــــــــــي جلـــــــــــً الؼـــــــــــضوة ػـــــــــــضوة ماجـــــــــــت كـــــــــــاٌ: وهللا ليـــــــــــإو

 ؤهظـــــــــــش بلـــــــــــى ظعــــــــــــش حـــــــــــحن اكـــــــــــخحم عـــــــــــً ؿـــــــــــشط لـــــــــــه ؼـــــــــــلشاء  زـــــــــــمَّ 

:وهى   كاجل حتى كخل زمَّ   علشها  ًلٌى

 وُبت وباسدا ؼشابها... ًا حبزا الجىت واكترابها 

 واؿشة بعُذة ؤوعابها... والشوم سوم كذدها عزابها 

 .بر الكُ ها لشابها عليَّ 

 َّكــــــــاٌ ابــــــــً هؽــــــــام: وحــــــــذزني مــــــــً ؤزــــــــم بــــــــه مــــــــً ؤهــــــــل العلــــــــم: ؤن 

ـــذ  ؿإخـــــــــزه  ظعـــــــــش بــــــــًـ ؤبـــــــــي والــــــــب ؤخـــــــــز اللـــــــــىاء بُمُىــــــــه ؿلىعــــــ

ـــذ  ؿاحخمـــــــــــىه بعمــــــــــــذًه حتـــــــــــى كخـــــــــــل  وهــــــــــــى  هنع هللا يضربؽـــــــــــماله ؿلىعــــــــ

ـــــــ ت ابـــــــً زـــــــالر وزالزـــــــحن ظـــــــىت  ؿإزابـــــــه هللا بـــــــزلً ظىـــــــاححن فـــــــي الجىَّ

لـــــــــــاٌ: بنَّ    ًىحـــــــــــر بهمـــــــــــا حُـــــــــــض ؼـــــــــــاء. ٍو
ً

لـــــــــــشبه   مـــــــــــً الـــــــــــشوِم سظـــــــــــال

 ًىم ز لشبت  ؿلىعه بىفـحن.
 

 []ابً زواخت هنع هللا يضر
 

 ًـــحاق: وحــــــذزني ًحيــــــى بــــــً عبــــــاد بــــــً عبــــــذ هللا بــــــ كــــــاٌ ابــــــً ب ـــ

الضبحــــــر  عـــــــً ؤبُــــــه عبـــــــاد كــــــاٌ: حـــــــذزني ؤبــــــي الـــــــزي ؤسلــــــعني  ووـــــــان 

ـــا كخــــــل ظعـــــــش ؤخــــــز عبــــــذ هللا  ؤحــــــذ بنــــــي مــــــشة بــــــً عــــــىؾ  كــــــاٌ: ؿلمـــ
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بـــــــــً سواحـــــــــت الشاًـــــــــت  زـــــــــم جلـــــــــذم بهـــــــــا  وهـــــــــى علـــــــــى ؿشظـــــــــه  ؿجعـــــــــل 

تردد بعن التردد  زم كاٌ:  ٌعخجٌز هـعه  ٍو

ًَّ ... ه ؤكعمذ ًا هـغ لخجزلىَّ   ؤو لخىشهىه لخجزل

 (1)هما لي ؤسان جىشهحن الجىَّ ... ه ؤظلب الىاط وؼذوا الشهَّ  بْن 

 (2)بال هىـت في ؼىه هل ؤهِذ ... كذ واٌ ما كذ هىذ مىم ىه 

 ا:وكاٌ ؤًمً 

 هزا حمام املىث كذ ـلُذ... ًا هـغ بال جلخلي جمىحي 

 جـعلي ؿعلهما هذًذبن ... وما جمىِذ ؿلذ ؤعىُذ 

 . ــــــذا وظعـــــــشا  زــــــم هــــــٌض ــــــذ ـــــــاحبُه: ٍص ؿلمــــــا هــــــٌض ؤجــــــاه ابــــــً عــــــم ًٍش

ـــــــ مـــــــً لحـــــــم ؿلـــــــاٌ: ؼـــــــذَّ  لـــــــه بعـــــــشق  ً كـــــــذ للُـــــــذ بهـــــــزا ــــــــلبً  ؿةهَّ

مىـــــــــه  اهـــــــــ هغ للُـــــــــذ  ؿإخـــــــــزه مـــــــــً ًـــــــــذه زـــــــــمَّ  فـــــــــي ؤًامـــــــــً هـــــــــزه مـــــــــا

ـــمع الحىمـــــــــت  وؤهـــــــــذ  فــــــــي هاحُـــــــــت الىـــــــــاط  ؿلـــــــــاٌ:(3)نهعــــــــت  زـــــــــم ظــــــ

ـــم ؤللـــــــاه مـــــــً ًـــــــذه  زـــــــ ؤخـــــــز ظـــــــُـه ؿخلـــــــذم  ؿلاجـــــــل م فــــــي الـــــــذهُا! زــــ

  (4)"حتى كخل

 

                                                             

: صاحوا واجتمعوا. والرنة: صوت ترجيع شبو البكاءأ- 1  . جلب القـو
النطفػػػػػة أو النطفػػػػػة: املػػػػػاء القليػػػػػل الصػػػػػاِف. والشػػػػػنة: السػػػػػقاء البػػػػػاس، أي فيوشػػػػػك أف  ػػػػػراؽ  - 2

  ينخرؽ السقاء، ضرب ذلك مثَل لنفسو ِف جسده.

 اْلطمة: زحاـ الناس وحطم بعضهم بعضا.. - 3

  (ٜٖٚ-ٖٛٚ/ٕ)سرية ابن ىشػػاـ – 4
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 ملثم ًقخل بي املبازشة ألثر مً شخظ[مظلم ]زجل  

ت مــــــع عبـــــــذ هللا بـــــــً »عــــــً عبـــــــذة بــــــً ظـــــــلُمان كـــــــاٌ: و  ــــــا فـــــــي ظـــــــٍش هىَّ

ــــــــــــــــا ؤلخلــــــــــــــــى  املبــــــــــــــــاسن فــــــــــــــــي بــــــــــــــــالد الــــــــــــــــشوم  ؿفــــــــــــــــادؿىا العــــــــــــــــذو  ؿلمَّ

الفــــــــان خـــــــشط سظـــــــل مـــــــً العـــــــذو ؿـــــــذعا بلـــــــى البـــــــراص  ؿخـــــــشط بلُـــــــه 

ؿىعىــــــه ؿلخلـــــــه  زــــــمَّ آخــــــش ؿلخلـــــــه  زــــــمَّ دعـــــــا سظــــــل ؿىــــــاسده ظـــــــاعت 

بلـــــــــى البــــــــــراص ؿخـــــــــشط بلُــــــــــه سظـــــــــل ؿىــــــــــاسده ظـــــــــاعت ؿىعىــــــــــه ؿلخلــــــــــه  

ــــــــــاط  وهىــــــــــذ ؿــــــــــُمً اصدحــــــــــم علُــــــــــه ؿــــــــــةرا هــــــــــى  ؿــــــــــاصدهم علُــــــــــه الىَّ

ملــــــــــشم وظهــــــــــه بىمــــــــــه ؿإخــــــــــزث بىــــــــــشؾ همــــــــــه ؿمذدجــــــــــه ؿــــــــــةرا هــــــــــى 

عبــــــــــذ هللا بــــــــــً املبــــــــــاسن ؿلــــــــــاٌ وؤهــــــــــذ ًــــــــــا ؤبــــــــــا عمــــــــــشو ممــــــــــً ٌؽــــــــــىع 

  (1)«علُىا
 

 هىــــــــــذ مـــــــــــع ابــــــــــً املبـــــــــــاسن   هللا بـــــــــــً ظــــــــــىان  كـــــــــــاٌ:عبــــــــــذ عــــــــــً و

 ومعخمش بً ظلُمان بىشظىط  ؿفان الىاط: الىـحر.

ؿخــــــــشط ابــــــــً املبــــــــاسن  والىــــــــاط  ؿلمــــــــا اـــــــــىف الجمعــــــــان  خــــــــشط 

سومــــــــي  ؿىلــــــــب البــــــــراص  ؿخــــــــشط بلُــــــــه سظــــــــل  ؿؽــــــــذ الع ــــــــ  علُــــــــه  

ـــر بــــــــــحن  ـــلمحن  وظعــــــــــل ًدبختـــــــ ؿلخلــــــــــه  حتــــــــــى كخــــــــــل ظــــــــــخت مــــــــــً املعـــــــ

                                                             

اْلسػػػػػػن بػػػػػػن  (، "ٖٕٚ"، وِف "املنامػػػػػػات" َلبػػػػػػن أيب الدنيػػػػػػػا، )(ٗٗٔ/ٗصػػػػػػفة الصػػػػػػفوة، ")– 1
حمبػػػػوب، قػػػػاؿ: مسعػػػػت مػػػػن بعػػػػض أصػػػػحابنا، " أف ابػػػػن املبػػػػارؾ، رَحػػػػو ه رؤي ِف النػػػػـو ، فقيػػػػل 
لػػػو: مػػػا فعػػػل بػػػك ربػػػكق قػػػاؿ: غفػػػر س ، قيػػػل: ِبْلػػػديرق قػػػاؿ: َل ِبلػػػدرب ِبلػػػدرب يعػػػِن درب 

 "الرـو
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ًخــــــــــشط بلُــــــــــه ؤحــــــــــذ  ؿالخـــــــــــذ بلــــــــــي  الفـــــــــــحن ًىلــــــــــب املبــــــــــاسصة  وال

 ابً املباسن  ؿلاٌ: ًا ؿالن! بن كخلذ  ؿاؿعل هزا وهزا.

  ؿعـــــــــــال  معـــــــــــه ظـــــــــــاعت  ؿلخـــــــــــل حـــــــــــشن دابخـــــــــــه  وبـــــــــــشص للع ـــــــــــِ   زـــــــــــمَّ 

الع ــــــ   وولــــــب املبــــــاسصة  ؿبــــــرص لــــــه ع ــــــ  آخــــــش  ؿلخلــــــه  حتــــــى كخــــــل 

 عىه  (1)  وولب البراص  ؿيإنهم واعىا ظخت علىط

ـــعش  الفـــــــــــحن  زــــــــــمَّ ؿمــــــــــشب دابخــــــــــه  ووــــــــــشد بــــــــــحن  ـــم وؽـــــــ ػــــــــــاب  ؿلـــــــ

ـــا عبـــــــذ » الـــــــزي وـــــــان  ؿلـــــــاٌ لـــــــي: بـــــــه فـــــــي املىلـــــــِع بشـــــــ يء  و را ؤهـــــــا  ًــــ

 (2)« ..  ؿزهش ولمتا  وؤها حي ...ا ؤحًذ هللا! لئن حذزذ بهز
 

"  فــــــــــــي الجــــــــــــىاب الهــــــــــــابيكــــــــــــاٌ ابــــــــــــً كــــــــــــُم الجىصٍــــــــــــت: " :(فائــــــــــــدة)

ًُ  ومنهـــــــا: ؤنَّ  حذًشـــــــه عـــــــً خىـــــــش املعا ـــــــ ي" الللـــــــب  املعا ـــــــ ي جـــــــىه

 والبذن.

ــــــــ ـــبؤمَّ ـــــــــل  :ا وهنهــــــــا للللـــــ ـــى جٍض ؿــــــــإمش يــــــــاهش بــــــــل ال جــــــــضاٌ جىهىــــــــه حتـــــ

مـــــــا 
ّ
حُاجــــــه وؤمـــــــا وهنهـــــــا للبــــــذن  ؿـــــــةّن املـــــــامً كىجــــــه مـــــــً كلبـــــــه   وول

ـــــــــــ ـــــــــــه و ن وـــــــــــان كـــــــــــىيَّ كـــــــــــىي كلبـــــــــــه كـــــــــــىي بذهـــــــــــه. وؤمَّ ا الــــــــــــاظش  ؿةّه

البــــــــــــذن  ؿهــــــــــــى ؤلــــــــــــعف شــــــــــــ يء عىــــــــــــذ الحاظــــــــــــت  ؿخخىهــــــــــــه كىجــــــــــــه 

ـــــــْل كـــــــىة ؤبـــــــذان ؿـــــــاسط والـــــــشوم   ؤحـــــــىَط مـــــــا ًيـــــــىن بلـــــــى هـعـــــــه. وجإمَّ

                                                             

.ك- 1  اعوا عنو: جبنوا، والكاعي: املنهـز
 (.ٕٛٛ/ٗاْلسَلـ، ) (، واتريخٜٓٗ-ٛٓٗ/ٛسري أعَلـ النبَلء، )- 2
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هُــــــــــف خـــــــــــاه هم ؤحــــــــــىَط مـــــــــــا وــــــــــاهىا بل هـــــــــــا  وكهــــــــــشهم ؤهـــــــــــُل إلاًمـــــــــــان 

 ( 1)" بلىة ؤبذانهم وكلىبهم؟

  

بر كاٌ ابً املباسن وهلل دس: 

 بؼن الحُاة وخىؾ هللا ؤخشظني

 اوبُع هـغ بما لِعذ له زمىً 

 
َّ
 ي وصهذ الزي ًبلى لُعذلهبو

 .ما لِغ ًُلى ؿال وهللا ما اجضها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 ( ط: دار عال الفوائػد.ٖٙٔصاْلواب الكاِف، )- 1
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 زؤوض السوم[]ج اًس 

  بلؼـــــــــــه هثـــــــــــرة العـــــــــــذو  (1)وـــــــــــان العـــــــــــلىان ؤلـــــــــــب آسظـــــــــــالن بخـــــــــــىي 

وهــــــــى فــــــــي خمعــــــــت عؽــــــــش ؤلــــــــف ؿــــــــاسط  ؿلــــــــاٌ: ؤهــــــــا ؤلخلــــــــ هم  ؿــــــــةن 

ـــاه ولــــــــــــــــــي عهــــــــــــــــــذي   ظــــــــــــــــــلمذ ؿبىعمــــــــــــــــــت هللا  و ن كخلــــــــــــــــــذ ؿملىؽـــــــــــــــ

ؿىكعــــــــــــــذ والجعــــــــــــــه علــــــــــــــى والجعهــــــــــــــم  ؿاهىعــــــــــــــش العــــــــــــــذو  وؤظــــــــــــــش 

ـــلىان ًىلــــــــــــــب  ملــــــــــــــذمهم  ؿلمــــــــــــــا الخلــــــــــــــى الجمعــــــــــــــان  بعــــــــــــــض العـــــــــــ

 ؿلاٌ ؤسماهىط: ال هذهت بال ببزٌ الشي.الهذهت  

ـــاٌ لــــــه بمامــــــه ؤبــــــى هفــــــش :بهــــــً جلاجــــــل عــــــً  ؿــــــاهض   العــــــلىان  ؿلـــ

دًــــــــً وعــــــــذ هللا بىفــــــــشه و يهــــــــاسه علــــــــى ألادًــــــــان  ؿــــــــإسظى ؤن ًيــــــــىن 

ـــمً هـــــــــــــزا الــــــــــــــخح  واللهـــــــــــــم ًـــــــــــــىم الجمعـــــــــــــت  هللا كـــــــــــــذ هخـــــــــــــب باظــــــــــ

والعـــــــــــاعت ًيـــــــــــىن الخىبـــــــــــاء علـــــــــــى املىـــــــــــابش ًـــــــــــذعىن للمجاهـــــــــــذًً  

عـــــــــــلىان  وبيـــــــــــى الىـــــــــــاط  ودعـــــــــــا  وؤمىـــــــــــىا  ؿفـــــــــــلى بـــــــــــه  وبيـــــــــــى ال

وكـــــــاٌ: مـــــــً ؤساد ؤن ًىفـــــــشؾ ؿلُىفـــــــشؾ  ؿمـــــــا زـــــــم ظـــــــلىان ًـــــــإمش 

وال ًىهــــــــــى  وسمــــــــــى اللــــــــــىط  وظــــــــــل العــــــــــُف  وعلــــــــــذ بُــــــــــذه رهــــــــــب 

ؿشظــــــــــــــه  وؿعــــــــــــــل الجىــــــــــــــذ هــــــــــــــزلً  ولــــــــــــــبغ البُــــــــــــــاك  وجحــــــــــــــىي  

 وكاٌ: بن كخلذ ؿهزا هـني.

ــه فــــــي التـــــــراب   زــــــم حمــــــل  ؿلمــــــا الوــــــخ العـــــــذو  جشظــــــل  وعـــــــش وظهــــ

ـــر  الخمـــــــــــش   زـــــــــــم سهـــــــــــب  وحفـــــــــــل املعـــــــــــلمىن فـــــــــــي الىظـــــــــــي  وؤهثــــــــ

ؿلخلـــــــــــــىا فـــــــــــــي الـــــــــــــشوم هُـــــــــــــف ؼـــــــــــــائوا  وهـــــــــــــٌض الىفـــــــــــــش  وجىـــــــــــــاًشث 
                                                             

 .قاؿ َيقوت: خوي: بلد مشهور من أعماؿ أذربيجاف، حصن كثري اْلري والفواكو.-  1

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 (  تفزيج اهلووم  بأخببر الغشاة هي أرض الزوم )صور وأحـداث
 

38 

الـــــــــشئوط  وؤظـــــــــش ملـــــــــً الـــــــــشوم  وؤحمـــــــــش بـــــــــحن ًـــــــــذي العـــــــــلىان  

   (1)"ؿمشبه بامللشعت

 

 وهلل دس اللاثل:

 

 ؤها ألاؼلش املىعىد بي في املالحم

 ومً ًملً الذهُا بؼحر مضاحم

 يوجيخض ظدبلؽ ؤسك الشوم خُلي 

 (2)بإكص ى بالد الفحن بُن ـىاسمي

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

(، وىػػػػػػذا يبػػػػػػْي أايػػػػػػة الػػػػػػدعاء والتوكػػػػػػل علػػػػػػى ه ٖٙٔ-ٖ٘ٔ/ٛٔسػػػػػػري أعػػػػػػَلـ النػػػػػػبَلء )– 1
 واَلعتصاـ بو ِف النصر على اْلعػداء.

، كمػػػػػػػػػا ِف "سػػػػػػػػػري أعػػػػػػػػػَلـ النػػػػػػػػػبَلء"، املسرتشػػػػػػػػػد ِبن الفضػػػػػػػػػل بػػػػػػػػػن املسػػػػػػػػػتظهر ِبنقالػػػػػػػػػو – 2
(ٜٔ/ٖ٘ٙ) 
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 [مً هازون ئلى هقفىز ملب السوم]

مــــــً هلـــــــىس ملــــــً الــــــشوم  بلــــــى هــــــاسون ": هلـــــــىس بلــــــى الشؼــــــُذ هخــــــب

ــــــــ امللىــــــــت التــــــــي كبلــــــــي واهــــــــذ ؤكامخــــــــً  ؿــــــــةنَّ  :ا بعــــــــذملــــــــً العــــــــشب  ؤمَّ

ـــذ بلُـــــــــــً  ـــذ هـعـــــــــــها ملـــــــــــام البُــــــــــذق  ؿحملــــــــ ملــــــــــام الـــــــــــشا  وؤكامـــــــ

 
ً

   مـــــــــً ؤمىالهـــــــــا ؤحمـــــــــاال
َّ
ًَّ ورلـــــــــً لمـــــــــعف الي   ؿـــــــــةرا عـــــــــاء وحملهـــــــــ

 كــــــــــــشؤث هخــــــــــــابي ؿــــــــــــاسدد مــــــــــــا حفــــــــــــل كبلــــــــــــً مــــــــــــً ؤمىالهــــــــــــا  واؿخــــــــــــِذ 

 هـعً  و ال ؿالعُف بُيىا وبِىً.

ــــــــــ ا كـــــــــــشؤ الشؼــــــــــُذ الىخـــــــــــاب اظدؽــــــــــاه ػمـــــــــــبا حتــــــــــى لـــــــــــم كــــــــــاٌ: ؿلمَّ

ًمىــــــــــــــً ؤحــــــــــــــذ ؤن ًىظــــــــــــــش بلــــــــــــــى وظهــــــــــــــه دون ؤن ًخاوبــــــــــــــه  وجـــــــــــــــشق 

 ظلعـــــــــائه مـــــــــً الخـــــــــىؾ  واظـــــــــخ جم الـــــــــشؤي علـــــــــى الـــــــــىصٍش  ؿـــــــــذعا

ـــه:  الشؼـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُذ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذواة وهخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى يهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش هخابــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــــــــــــــً هــــــــــــــــــاسون ؤمحــــــــــــــــــر املــــــــــــــــــامىحن بلــــــــــــــــــى ميحرلا نمحرلا هللا مسب  

هلــــــــــــــىس ولــــــــــــــب الـــــــــــــشوم  كــــــــــــــذ كـــــــــــــشؤث هخابــــــــــــــً ًـــــــــــــا ابــــــــــــــً اليــــــــــــــاؿشة  

 والجىاب ما جشاه ال ما حعمعه.

ظـــــــــاس لُىمـــــــــه  ؿلـــــــــم ًـــــــــٌض حتـــــــــى هـــــــــاٌص مذًىـــــــــت هشكلـــــــــت  وواهـــــــــذ  زـــــــــمَّ 

املىادعـــــــــــــت  ا  ؿىلــــــــــــب الىلـــــــــــــىس ا مبًِىـــــــــــــػــــــــــــضوة مؽــــــــــــهىدة  وؿخًحــــــــــــ

ــــــــ ا سظــــــــع الشؼــــــــُذ والتــــــــزم بخــــــــشاط ًحملــــــــه وــــــــل ظــــــــىت  ؿإظُــــــــب  ؿلمَّ

بلـــــــــى الشكـــــــــت هلـــــــــن اليلـــــــــب العهـــــــــذ  ًاظـــــــــه مـــــــــً هـــــــــشة الشؼـــــــــُذ فـــــــــي 

البــــــرد  ؿلــــــم ًجعــــــش ؤحــــــذ ؤن ًبلــــــؽ الشؼــــــُذ هلمــــــه  بــــــل كــــــاٌ عبــــــذ 

 هللا بً ًىظف الخُمي: 
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 ؿعلُه داثشة البىاس جذوس ... هلن الزي ؤعىُخه هلـىس 

 ػىم ؤجان به إلاله هبحر... ه ةهَّ ؤبؽش ؤمحر املامىحن ؿ

ـــُذ  ؿلـــــــــاٌ: ؤو وكــــــــاٌ ؤبــــــــى العخاهُــــــــت ؤبُاًجــــــــ ا  وعشلــــــــذ علــــــــى الشؼـــــ

ا فـــــــي مؽـــــــلت ؼـــــــذًذة حتـــــــى ؤهـــــــاا بـىاثـــــــه  كـــــــذ ؿعلهـــــــا؟ ؿىـــــــش ساظًعـــــــ

ؿلـــــــم ًبـــــــرن حتـــــــى بلـــــــؽ مـــــــشاده وحـــــــاص ظهـــــــاده  وفـــــــي رلـــــــً ًلـــــــٌى ؤبــــــــى 

 العخاهُت:

 مً امللً املىؿم للفىاب... ؤال بادث هشكلت بالخشاب 

برق باملزهشة العماب... اسون ًشعذ باملىاًا ػذا ه  ٍو

 (1)"جمش وإنها كىع السحاب... وساًاث ًحل الىفش ؿ ها 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

كػػػػػاف مػػػػػن أميػػػػػز اْللفػػػػػاء وأجػػػػػل ملػػػػػوؾ الػػػػػدنيا، قػػػػػاؿ الػػػػػذىيب: " (ٗٛٚ/ٗاتريػػػػػخ اْلسػػػػػَلـ )- 1
 وكاف كثري الغزو واْلج كما قيل فيو:

 .َأْو َأْقَصى الثػُُّغورِ َفَمْن َيْطُلْب ِلَقاَءَؾ َأْو يُِرْدُه ... َفِباْْلََرَمْْيِ 
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 [جىّطس أيسلو بي ملهي]

ــــــ
ً

عبــــــذ  :وؿــــــ هم  ا بلــــــى الــــــشومعــــــً ؤبــــــي ساؿــــــع  كــــــاٌ: وّظــــــه عمــــــش ظِؽ

 بً حزاؿت ؿإظشوه
َّ

ّ.   

جىّفــــــــش ؤؼــــــــشهً فــــــــي مليــــــــي  ؿــــــــإبى  ؿــــــــإمش  ؿلــــــــاٌ لــــــــه ملــــــــً الــــــــشوم:

بـــــــــه ؿفـــــــــلب  وؤمـــــــــش بشمُـــــــــه بالعـــــــــهام  ؿلـــــــــم ًجـــــــــض   ؿـــــــــإهٌض وؤمـــــــــش 

بلـــــــذس ؿفـــــــّب ؿ هـــــــا املـــــــاء وؤػلــــــــي علُـــــــه  وؤمـــــــش بةللـــــــاء ؤظـــــــحر ؿ هــــــــا  

ؿـــــــةرا عظامـــــــه جلـــــــىن  ؿـــــــإمش بةللاثـــــــه بن لـــــــم ًدىفـــــــش  ؿلمـــــــا رهبـــــــىا 

 به بيى. 

 كاٌ: سّدوه. 

 ؿلاٌ: لم بىُذ؟ 

  ؿ جبكاٌ: جمىِذ ؤن لي ماثت هـغ 
َّ

  !جللى هىزا في ّ

ي عىً. 
ّ
 ؿلاٌ: كّبل سؤ  ي وؤها ؤخل

 ؿلاٌ: وعً ظمُع ؤظاسي املعلمحن؟

ـــــــى بُـــــــنهم  ؿلـــــــذم 
ّ
بهـــــــم علـــــــى عمـــــــش  كـــــــاٌ: وعـــــــم. ؿلّبـــــــل سؤظـــــــه  ؿخل

 ( 1)ه.ؿلام عمش ؿلّبل سؤظ
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 ]حعلم الخط السومي[

ؤحمــــــــــــذ بــــــــــــً دمحم بــــــــــــً ؤحمــــــــــــذ الــــــــــــذًىىسي ًلــــــــــــٌى الؽــــــــــــُخ الـلُــــــــــــه 

ـً  ظـــــــــــشجنيؤالبؼـــــــــــذادي  ا  الـــــــــــشوم  وبلُـــــــــــذ فـــــــــــي ألاظـــــــــــش ظـــــــــــىت وهفـــــــــــ

ووــــــــــان خمعــــــــــت ؤؼــــــــــهش الؼــــــــــل فــــــــــي عىلــــــــــي  والعالظــــــــــل علــــــــــى ًــــــــــذي 

وسظلــــــــي. ووــــــــاهىا ًلىلــــــــىن لــــــــي: كــــــــل: املعــــــــُح ابــــــــً هللا  حتــــــــى هـعــــــــل 

 وهفىع في حلً  ؿامخىعذ وما كلذ. 

معلـــــــم ٌعلـــــــم الفـــــــبُان الخـــــــي  كـــــــاٌ: ووكـــــــذ ؤن حبعـــــــذ وـــــــان زـــــــمَّ 

 بالشومُت  ؿخعلمذ في الحبغ الخي الشومي.
 

ـــذ اللــــــشآن ولــــــي وكــــــاٌ: ظــــــبع ظــــــىحن  ومــــــا مــــــً علــــــم فــــــي عــــــالم  حـظـــ

هللا بال وكـــــــذ هظـــــــشث ؿُـــــــه  وحفـــــــلذ مىـــــــه ولـــــــه ؤو بعمـــــــه  وجــــــــشد 

 (1) .وسحل بلُه اهحذزىن مً البالد  ادفي الذهُا بعلى إلاظى
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 ]وادي العظل[

سوي العــــــــــــــلىان هــــــــــــــىس الــــــــــــــذًً محمــــــــــــــىد املعــــــــــــــشوؾ بالؽــــــــــــــهُذ فــــــــــــــي 

بةظــــــىاده  عـــــًـ ؤبــــــي ٌعلــــــىب  "الجهــــــادالاجتهــــــاد بــــــي فضــــــل "هخابــــــه 

املفُصــــــــ ي  كــــــــاٌ : ػضوهـــــــــا بــــــــالد الــــــــشوم ؿلـــــــــاٌ لىــــــــا الــــــــذلُل: ههىـــــــــا 

 
ً

 ٌؼــــــــــــــــــشؾ لىــــــــــــــــــا واد مــــــــــــــــــً ععــــــــــــــــــل ؿعــــــــــــــــــذلىا بلُــــــــــــــــــه وؤهضلىــــــــــــــــــا سظــــــــــــــــــال

ووعـــــــــــــــِىا   باألظـــــــــــــــىاٌ  ؿخـــــــــــــــشط علُىـــــــــــــــا الـــــــــــــــشوم ؿدؽـــــــــــــــاػلىا بهـــــــــــــــم

الشظــــــل ؿؼبىـــــــا عــــــً املىلـــــــع  ؿلمـــــــا وــــــان بعـــــــذ ظــــــىت ػضوهـــــــا ؿج ىـــــــا 

  .حيبلى رلً الىادي ؿةرا الشظل 

 كاٌ: ؿللىا له: ؤٌؾ  خبرن ؟ 

كــــــــــاٌ: هىــــــــــذ ؤعىــــــــــؾ ؿإؼــــــــــشب الععــــــــــل وؤظــــــــــى  ؿأوــــــــــل الععــــــــــل  

ــــــــــــ ا سؤًىــــــــــــاه فــــــــــــي ظىؿــــــــــــه مــــــــــــً ه البلــــــــــــىس  برا وعــــــــــــم ؼــــــــــــِ ً ؿشؤًىــــــــــــاه وإهَّ

 ( 1)"ــاء ظلذه
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 ]انهدم خطً السوم بقىى ال خىى وال قىة ئال باهلل[

" وــــــــــــان حبِــــــــــــب بــــــــــــً " البــــــــــــً اللــــــــــــُم  "الىابــــــــــــل الطــــــــــــيبوفــــــــــــي

 كــــــــــــــاٌ: ال ظـــــــــــــلمت: 
ً
 ؤو هــــــــــــــاهن حفــــــــــــــىا

ً
ٌعــــــــــــــخحب برا للــــــــــــــي عــــــــــــــذوا

ـــــــــــــه هـــــــــــــاهن ًىًمـــــــــــــا حفـــــــــــــًىا للــــــــــــــشوم  حـــــــــــــٌى وال كـــــــــــــىة بال بـــــــــــــاهلل  و هَّ

 ؿانهذم الحفً.  ؿانهضم  ؿلالها املعلمىن وهبروا
 

  كــــــــــــاٌ ابــــــــــــً اللــــــــــــُم سحمــــــــــــه هللا: " ال حــــــــــــٌى وال كــــــــــــىة بال بــــــــــــاهلل

  وهــــــزه اليلمـــــــت لهــــــا جـــــــإزحر  جُــــــب فـــــــي معالجــــــت ألاؼـــــــؼاٌ الفـــــــعبت

  ومـــــــــــــــــً ًخـــــــــــــــــاؾ  والـــــــــــــــــذخٌى علـــــــــــــــــى امللـــــــــــــــــىن  ملؽـــــــــــــــــاقوجحمـــــــــــــــــل ا

  (1)جإزحر في دؿع الـلش" :اولها ؤًمً   وسوىب ألاهىاٌ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

، واْلثػػػػػػػػػػر ِف كتػػػػػػػػاب ( ط: دار الكتػػػػػػػاب العػػػػػػػػريبٙٓٔالوابػػػػػػػل الصػػػػػػػػيب َلبػػػػػػػػن القػػػػػػػػيم، )ص- 1
 (ٖٛالدنيػػا، )ص"الفرج بعد الشػػدة" َلبن أيب 
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 ]وما زميذ ئذ زميذ[

ــــــــــــت ألاظــــــــــــىد   كــــــــــــاٌ ؤحمــــــــــــذ بــــــــــــً ؿمــــــــــــُل العيــــــــــــي: ػــــــــــــضا ؤبــــــــــــى معاٍو

ؿحمـــــــــــــــش املعـــــــــــــــلمىن حفـــــــــــــــىا ؿُـــــــــــــــه ع ـــــــــــــــ   ال ًشمـــــــــــــــي ب جـــــــــــــــش وال 

ــــــــــت  ؿلــــــــــشؤ:  ـــاب بال ؤـــــــــــاب  ؿؽــــــــــيىا بلــــــــــى ؤبــــــــــي معاٍو وَّهَّــــــــــب }وؽـــــــ

ــاَّ رَّهَّـــــــ  رَّهََّْـــــــ َّ إِ ْ رَّ [   82]ألاهــــــــاٌ:  {هََّْـــــــ َّ وَّلَ ِـــــــيال الللـــــ

 اظترووي مىه.

ذون بةرن هللا؟  ؿلما وكف  كاٌ: ؤًً جٍش

 كالىا: املزاهحر.

بعــــــــم ؿلــــــــاٌ: ؤي سب  كــــــــذ ظــــــــمعذ مــــــــا ظــــــــإلىوي  ؿــــــــإعىني رلــــــــً: 

 (1)"هللا  زم سمى املزاهحر  ؿىكع

 

 

 

 

 

 

                                                             

ومػػػػػػن كَلمػػػػػػو: مػػػػػػن   ( ومػػػػػن كػػػػػػَلـ أيب معاويػػػػػػة بػػػػػػن اْلسػػػػػود: "ٜٚ/ٜسػػػػػري أعػػػػػػَلـ النػػػػػػبَلء، )- 1
  ْي يديػػػو، ضػػػاؽ بػػػو ذرعػػػو، ولػػػو مػػػػواع كانػػػت الػػػدنيا اػػػو، طػػػاؿ غػػػدا غمػػػو، ومػػػن خػػػاؼ مػػػا بػػػ

 وحكم..."
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أملـــــــــــه خ ـــــــــــ  أد ـــــــــــل  ايـــــــــــخأي ليمـــــــــــا مـــــــــــً أز عـــــــــــين طـــــــــــىت  وال ]

 [السوم

ؤحمــــــذ بــــــً حىبــــــل  عبــــــذ هللا بــــــً دمحم البؼــــــىي  كــــــاٌ: مــــــا سؤًــــــذ بعــــــذ

: اؼــــــخهي لحًمــــــ ا مـــــــً ؤؿمــــــل مــــــً صهحــــــر بـــــــً كمحــــــر  وظــــــمعخه ًلـــــــٌى

ى ؤدخــــــــــل الــــــــــشوم ؿإوــــــــــل مــــــــــً مؼــــــــــاهم ؤسبعــــــــــحن ظــــــــــىت  وال ؤولــــــــــه حتــــــــــ

 (1)م"الشو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 (.ٗٔٗ/ٜ)انظر:  ذيب الكماؿ - 1
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 ]وضيت ئًماهيت مً أزع السوم[

 ًِ  كــــــــاٌ عمــــــــش بــــــــً عبــــــــِذ امللــــــــ
ً
ــــــــٍض سظــــــــال ًُ مححًر الىىــــــــاوي: صــــــــحَب ابــــــــ

ـــــــ ــــــهفــــــي العــــــاكِت فـــــــي ؤسِك الــــــشوِم ؿلمَّ
َ
ـــاٌ لــــــه ابـــــــً   ا ؤسدهــــــا ؤن هـاسك كــــ

ني ٍض: ؤـو   .مححًر

 ؿاؿعــــــــــــــــــــــــْل  و ن 
َ

ْعــــــــــــــــــــــــَشؾ
ُ
 وال ح

َ
ْعــــــــــــــــــــــــِشؾ

َ
: بِن اظــــــــــــــــــــــــخىعَذ ؤن ح ٌَ كــــــــــــــــــــــــا

ًَ ؿاؿعــــــــــْل  و ِن اظــــــــــخىعَذ  ى بلُــــــــــ
َ

مشــــــــــ  ًُ اظــــــــــخىعَذ ؤن جمشــــــــــ ي وال 

 ٌَ عإ
ُ
ٌَ وال ح

َ
ْعإ

َ
 (1)ؿاؿعْل  ؤن ح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 (.ٕٖٙ/ٕينظر: حلية اْلولياء، )- 1
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 ]ضاخب الىقب[

اسوكــــــــــــاٌ  ـّ ـــلمت حفــــــــــــىا ؿىـــــــــــــذب : ؤبـــــــــــــى عمــــــــــــشو الّفـــــــــــــ ـــش معــــــــــ حاــــــــــ

الىــــــاط بلــــــى هلــــــب مىــــــه  ؿمــــــا دخلــــــه ؤحــــــذ. ؿجــــــاء سظــــــل مــــــً عــــــشك 

الجــــــــــــــِؾ ؿذخلــــــــــــــه ؿـخحــــــــــــــه هللا علــــــــــــــ هم  ؿىــــــــــــــادي معــــــــــــــلمت: ؤًــــــــــــــً 

  .ـاحب الىلب؟ ؿما ظاءه ؤحذ

ــــــــــ
َّ
ي كــــــــــذ ؤمــــــــــشث ألارن بةدخالــــــــــه ظــــــــــاعت ًــــــــــإحي  ؿعضمــــــــــذ ؿىــــــــــادي: بو

 ظاء. ؿجاء سظل ؿلاٌ: 
ّ

 ظخإرن لي على ألامحر. اعلُه بال

 ؿلاٌ له: ؤهذ ـاحب الىلب؟

  .ؿإحى معلمت ؿإخبره عىه  ؿإرن له  كاٌ: ؤها ؤخبرهم عىه

ــــــــ ؿلــــــــاٌ لــــــــه: بنَّ 
ً
 حعــــــــّىدوا ـــــــــاحب الىلــــــــب ًإخــــــــز علــــــــُىم زالز

ّ
ا: ؤال

ــى الخلُــــــــــــت   وال وال جــــــــــــإمشوا لـــــــــــه بشــــــــــــ يٍء   اظـــــــــــمه فـــــــــــي صــــــــــــحُـت بلـــــــــ

 ً هى. حعإلىه ممَّ 

 كاٌ: ؿزان له. 

 كاٌ: ؤها هى. 

ؿيـــــــــان معـــــــــلمت ال ًفـــــــــلي بعـــــــــذها ــــــــــالة بال كـــــــــاٌ: اللهـــــــــم اظعلنـــــــــي 

 ( 1)"مع ـاحب الىلب

 

 

 
                                                             

 (.ٕٙٙ/َٔلبن قتيبة )وف اْلخبار عي– 1

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 (  تفزيج اهلووم  بأخببر الغشاة هي أرض الزوم )صور وأحـداث
 

49 

 [لي مائت هفع جلقى هنرا بي ّللا   جمىيذ أن  ] 

ـــــــ
ً

وؿـــــــ هم عبـــــــذ   ا بلـــــــى الـــــــشومعـــــــً ؤبـــــــي ساؿـــــــع  كـــــــاٌ: وّظـــــــه عمـــــــش ظِؽ

 بــــــــــــــً حزاؿــــــــــــــت ؿإظــــــــــــــشوه  ؿلـــــــــــــــاٌ لــــــــــــــه ملــــــــــــــً الــــــــــــــشوم:
َّ

جىّفـــــــــــــــش  ّ

ـــلب  وؤمــــــــــــش بشمُــــــــــــه  ؤؼــــــــــــشهً فــــــــــــي مليــــــــــــي  ؿــــــــــــإبى  ؿــــــــــــإمش بــــــــــــه ؿفـــــــــ

ؿفـــــــــــّب ؿ هـــــــــــا املـــــــــــاء  بالعـــــــــــهام  ؿلـــــــــــم ًجـــــــــــض   ؿـــــــــــإهٌض وؤمـــــــــــش بلـــــــــــذسٍ 

  ه جلـــــــــــىنؤظــــــــــحر ؿ هـــــــــــا  ؿـــــــــــةرا عظاُمـــــــــــ وؤػلــــــــــي علُـــــــــــه  وؤمـــــــــــش بةللـــــــــــاِء 

 ا رهبىا به بيى.   ؿلمَّ شلم ًدىف ؿإمش بةللاثه بْن 

 كاٌ: سّدوه. 

 ؿلاٌ: لم بىُذ؟ 

  ؿ جب.  كاٌ: جمىِذ ؤنَّ 
َّ

 لي ماثت هـغ جللى هىزا في ّ

ي عىً. 
ّ
 ؿلاٌ: كّبل سؤ  ي وؤها ؤخل

 ؤظاسي املعلمحن؟  ؿلاٌ: وعً ظمُِع 

ـــــــى بُـــــــنهم  ؿلـــــــذم بكـــــــاٌ: وعـــــــْم 
ّ
هـــــــم علـــــــى عمـــــــش  . ؿلّبـــــــل سؤظـــــــه  ؿخل

 ( 1)"ؿلام عمش ؿلّبل سؤظه
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 ]والسوم زوم قد دها عرابها[ 

ذ هللا بـــــــــً كـــــــــاٌ ابـــــــــً ب ـــــــــحاق : حـــــــــذزني ًحيـــــــــى بـــــــــً عبـــــــــاد بـــــــــً عبـــــــــ

ووــــــان ؤحـــــــذ -ؤسلـــــــعني  : حــــــذزىا ؤبـــــــي الــــــزي  عـــــــً ؤبُــــــه  كـــــــاٌرالضبحــــــ

   كــــــاٌ-بنــــــي مــــــشة بــــــً عــــــىؾ
َّ
ي ؤهظــــــش بلــــــى ظعـــــــش بـــــًـ ؤبــــــي : وهللا ليــــــإو

والـــــــب ًـــــــىم ماجـــــــت حـــــــحن الـــــــخحم عـــــــً ؿـــــــشط لـــــــه ؼـــــــلشاء ؿعلشهـــــــا  

 جلذم ؿلاجل حتى كخل.  زمَّ 

ٌ : ؿهى قاكاٌ ابً ب ح  :ؤٌو مً علش في إلاظالم  وهى ًلى
 

ِتَراُبَها
ْ
 َواك

ُ
ت َجىَّ

ْ
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َ
ز ا َحبَّ ًَ 
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َ
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ٌ
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َ
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َ

يَّ ِبْن ال
َ
 َعل

 (1)"هللا بً سواحتا كخل ظعـش ؤخز الشاًت عبذ ؿلمَّ 

 

 

 

 

 

                                                             

(، وِف "السػػػػػػػػػػػػنن الكػػػػػػػػػػػػربى"، ٕٚٗ/ٗ(،  )ٜٛٙٔرواه البيهقػػػػػػػػػػػػي ِف "دَلئػػػػػػػػػػػػل النبػػػػػػػػػػػػوة"، )- 1
 (.ٛٔٔ/ٔنعيم ِف "حلية اْلولياء"، )(، وأبو ٜٖٜٛٔ)
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 ]فخذ خطً طىاهه[

ـــــــذ حذزــــــــه عـــــــً ؤصـــــــحابهعـــــــً   رهـــــــش الىاكـــــــذي  كــــــــاٌ:  زــــــــىس بـــــــً ًٍض

وــــــــان ؿــــــــخح وىاهــــــــت علــــــــى ًــــــــذي معــــــــلمت بــــــــً عبــــــــذ امللــــــــً والعبــــــــاط 

مـــــــت ـــــــــاسوا بلــــــــى بـــــــً الىلُــــــــذ  وهـــــــضم املعــــــــلمىن العـــــــذو ًىمٍ ــــــــ ز هٍض

ــــــــ هىِعــــــــ هم  زــــــــمَّ  ــــــــسظعــــــــىا ؿــــــــانهضم الىَّ ىا ؤال ًجخبروهــــــــا اط حتــــــــى يى 

ــــــــض الجم ــــــــي   :مــــــــنهم  ا  وبلــــــــي العبــــــــاط معــــــــه هـحــــــــرؤبــــــــًذ  ابــــــــً مححًر

ـــــــذون بـــــــؿلـــــــاٌ الع ـــــــض: ؤًـــــــً ؤهـــــــل اللـــــــشآن الـــــــزًً ًٍش اط البـــــــً مححًر

 ت؟ الجىَّ 

ـــــــــض: هـــــــــادهم ًـــــــــإجىن  ؿىـــــــــادي العبـــــــــاط: ًـــــــــا ؤهـــــــــل  ؿلـــــــــاٌ ابـــــــــً مححًر

ا  ؿهــــــــــــــــضم هللا العــــــــــــــــذو حتــــــــــــــــى دخلــــــــــــــــىا اللــــــــــــــــشآن! ؿــــــــــــــــإكبلىا ظمًُعــــــــــــــــ

 (1)"وىاهت
 

 وهلل دس اللاثل:

 ِفي 
ٌ
لممشابي

َ
علمحن ؿ

ُ ْ
 سؼىس امل

ـه ِفي هللا َما هجع ًهجع   ُْ  َظ
َ

 (2)ا.َوال

                                                             

 (.ٖٗٗ/ٙ"، )اتريخ الرسل وامللوؾرواه الطربي ِف "- 1
 

عػػػػن اْلكػػػػػم  (ٙٔٔ، )ص"القػػػػرآففضػػػػائل "أبػػػػو عبيػػػػد القاسػػػػم بػػػػػن سػػػػَلـ ِف  قلػػػػت: وروى
بػػػػن ل قػػػػاؿ: "أفَّ سػػػػال مػػػػوَل أيب حذيفػػػػة، كػػػػاف معػػػػو لػػػػواء املهػػػػاجرين يػػػػـو اليمامػػػػة، قػػػػاؿ: فقيػػػػل 

 .«بئت حامل القرآف أَن إذا»اؿ: ، فق-م يعنوف الفراركأِنَّ - اخاؼ عليك. لو: إَنَّ 

 (.ٖٙ/ٕٔالواِف ِبلوفيات )– 2
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 ]ًا هطس [ اقترب[ 

ـــــــــــىاث ًـــــــــــىم  عــــــــــًـ ابـــــــــــً املعـــــــــــِب  عـــــــــــً ؤبُـــــــــــه  كـــــــــــاٌ: خمـــــــــــذث ألـا

 : الحرمــــــــــىن  واملعــــــــــلمىن ًلــــــــــاجلىن الــــــــــشوم بال ـــــــــــىث سظــــــــــل ًلــــــــــٌى

  ؿشؿعـــــــذ سؤ ـــــــ ي ؿـــــــةرا ش هللا اكتـــــــرب  ًـــــــا هفـــــــش هللا اكتـــــــربًــــــا هفـــــــ»

ـــــــــــذ بـــــــــــً ؤبـــــــــــي هـــــــــــى ؤبـــــــــــى ظــــــــــــُان بـــــــــــً حـــــــــــشب  جحـــــــــــذ ساًـــــــــــت ابىـــــــــــه ًٍض

 (1)«ظـُان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 (.ٛٓٔ/ٔسري أعَلـ النبَلء، )- 1
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ًــــــا أبــــــا م أفىيىــــــا أًامىــــــا بــــــي الاًــــــال  وال هــــــاز عــــــً مثــــــل هــــــره ] 

 [الليالي

ــــــــــ :عبــــــــــذة بــــــــــً ظــــــــــلُمان كــــــــــاٌعــــــــــً  سك ؤا مــــــــــع ابــــــــــً املبــــــــــاسن فــــــــــي هىَّ

ـــماء مــــــً ؿىكىــــــا والبلــــــت   الــــــشوم ؿبِىــــــا هحــــــً وعــــــحر راث لُلــــــت والعـــ

ًامىـــــــــا فـــــــــي ؤؿىِىـــــــــا ؤبـــــــــا دمحم ؤًـــــــــا »ؿلـــــــــاٌ ابـــــــــً املبـــــــــاسن:   مـــــــــً جحخىـــــــــا

ــــــــ« ًــــــــالء والظهــــــــاس عــــــــً مشــــــــل هـــــــــزه اللُــــــــالي ا اـــــــــبحىا هضلىـــــــــا   ؿلمَّ

عــــــــــــلىن دوابهــــــــــــم  علــــــــــــى عُنــــــــــــي مــــــــــــاء ؿجعــــــــــــل الىــــــــــــاط ًدبــــــــــــادسون َو

هــــــــل الشؼــــــــش وظــــــــه ؤؿلـــــــذم ابــــــــً املبــــــــاسن دابخـــــــه ؿمــــــــشب سظــــــــل مـــــــً 

ــت فــــــــــي ؤدابــــــــــت ابــــــــــً املبــــــــــاسن وكــــــــــذم دابخــــــــــه  ؿلــــــــــاٌ:  بــــــــــا دمحم املىاؿعــــــــ

ــي املىلــــــــــــع الــــــــــــزي برا سؤوهــــــــــــا كــــــــــــالىا  مشــــــــــــل هــــــــــــزا املىلــــــــــــع لــــــــــــِغ فــــــــــ

 (1).با عبذ الشحمًؤسجـع ًا ؤبي عبذ الشحمً  وظعىا  أل

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 (ٖٛٓ-ٖٚٓ/ٕوالتعديل َلبن أيب حامت، ) اْلرح- 1
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 [ ئن هم عطىه[ ى]ما أهىن الخلق عل

ـــر بــــــــً هـحـــــــر  كــــــــاٌ:  ملــــــــا اؿخـــــــخح املعــــــــلمىن كبــــــــرط وؿــــــــشق »عـــــــً ظبحـــــ

بــــــــــــــحن ؤهلهــــــــــــــا  ؿلعــــــــــــــذ بعمــــــــــــــهم ًبيــــــــــــــي بلــــــــــــــى بعــــــــــــــن  وبيــــــــــــــى ؤبــــــــــــــى 

 .-هنع هللا يضر-الذسداء

وؤرٌ الؽــــــشن   ؿُــــــه إلاظــــــالم هللاُ  ؤعــــــضَّ  ًبىُــــــً فــــــي ًــــــىٍم ؿللــــــذ: مــــــا 

 وؤهله؟ 

مــــــا ؤهـــــــىن الخلـــــــم علـــــــى هللا عـــــــض وظـــــــل  !كــــــاٌ: دعىـــــــا مىـــــــً ًـــــــا ظبحـــــــر

بر جشوــــــــىا ؤمــــــــش هللا   بِىــــــــا هــــــــى ؤمــــــــت كــــــــاهشة كــــــــادسة  برا جشوــــــــىا ؤمــــــــشه

 (1)«عض وظل ؿفاسوا بلى ما جشي 

 

                                                             

 (ٕٙٔ/ٔ(، وحلية اْلولياء )ٜٔالعقوِبت )ص- 1
ومػػػا الػػػػذي أرسػػػػل علػػػػى قػػػػـو شػػػػعيب (: "ٕٓٔ-ٔٓٔقػػػاؿ ابػػػػن القػػػػيم ِف "اْلػػػػواب الكػػػػاِف" )ص

 عليهم َنرًا تلّظىق ل، فلّما صار فوؽ رؤوسهم أمطرسحاَب العذاب كالظُّل
ومػػػػا الػػػػذي أغػػػػرؽ فرعػػػػوف وقومػػػػو ِف البحػػػػر، م نُقلػػػػت أرواُحهػػػػم إَل جهػػػػّنم. فاْلجسػػػػاد للغػػػػرؽ، 

ق ومػػػػا الػػػػذي أىلػػػػك القػػػػروف خسػػػػف بقػػػػاروف وداره ومالػػػػو وأىلػػػػوواْلرواح للحػػػػرؽق ومػػػػا الػػػػذي 
، ودّمرىػػػا تػػػدمريًاق ومػػػا الػػػذي أىلػػػك قػػػـو صػػػاحب يػػػت ِبلصػػػيحة ن بعػػػد نػػػوح ِبنػػػوؿ العقػػػوِبتمػػػ

مػػػا الػػػذي بعػػػر علػػػى بػػػِن إسػػػرائيل قوًمػػػا أوس ِبس شػػػديد، فجاسػػػوا حػػػ  اػػػدوا عػػػن آخػػػرىمق و 
خػػػػَلؿ الػػػػدَير، وقتلػػػػوا الرجػػػػػاؿ، وسػػػػبوا الذرّيػػػػة والنسػػػػاء، وأحرقػػػػػوا الػػػػدَير، وِنبػػػػوا اْلمػػػػػواؿ. م 

 وترّبوا ما علوا تتبريًاق بعثهم عليهم مرة اثنية، فأىلكوا ما قدروا عليو،
، ومػػػػّرًة  ػػػػور تػػػػل  والسػػػػيب وخػػػػراب الػػػػبَلد ت مػػػػرة ِبلقومػػػػا الػػػػذي سػػػػّلَ علػػػػيهم أنػػػػوَؿ العقػػػػوِب

ــثَيال }امللػػػوؾ، ومػػػّرًة مسػػػخهم قػػػردة وخنػػػازيرق وآخػػػر ذلػػػك أقسػػػم الػػػرب تبػػػارؾ وتعػػػاَل:  لَََّبْعَـّ

 ".[ٚٙٔ]اْلعراؼ:  {عَّلََْ ِنْ إِلَ  يَّوْمِ الْقََِّبهَّتِ هَّيْ يَّسُوهُ ُنْ سُوءَّ الْعَّذَاةِ
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ِذ السوم] 
َ
 [ما مان لو لفاًت فيما َبي

ؤبــــــــــا الــــــــــذسداء ابخنــــــــــى  كــــــــــاٌ: بلــــــــــؽ عمــــــــــش ؤنَّ عــــــــــً ساؼــــــــــذ بــــــــــً ظــــــــــعذ  

ــــــ ـً ـــه: هىُ ـــب بلُـــ ــــــ»ا بحمــــــق  ؿىخـــ ـــا وــــــان لــــــً ؤمَّ مش مـــ ا بعــــــذ  ًــــــا عــــــٍى

حن الـــــــــــــذهُا وكـــــــــــــذ ؤرن هللا   هـاًـــــــــــــت ؿُمـــــــــــــا بيـــــــــــــذ الـــــــــــــشوم عـــــــــــــً جـــــــــــــٍض

بخشابهــــــــــــا  ؿـــــــــــــةرا ؤجـــــــــــــان هخـــــــــــــابي هــــــــــــزا ؿاهخلـــــــــــــل مـــــــــــــً حمـــــــــــــق بلـــــــــــــى 

 (1)«عاكبه بهزا»كاٌ ظـُان: «  دمؽم

                                                             

 (.ٕٚٔ)ص(، ٕٙٙقصر اْلمػػل َلبن أيب الدنيػػا، )- 1
 

إف الرجػػػػػل ليػػػػػػؤجر "عػػػػػن خبػػػػػػاب قػػػػػاؿ: ( ٚٗٗوأخػػػػػرج البخػػػػػاري ِف "اْلدب املفػػػػػػرد" بػػػػػػػسندِه )
 "ِف كل شيء، إَل البناء

 
عػػػػن عبػػػػد ه بػػػن عمػػػػرو، قػػػػاؿ: مػػػػر ( ٖٕ٘٘وأخػػػرج أبػػػػو داود السجسػػػػتاب ِف "سػػػننو" بسػػػػندِه )

فقلػػػػػػت: َي "مػػػػػػا ىػػػػػػذا َي عبػػػػػػد هق "ي، فقػػػػػػاؿ: ا س أَن وأمػػػػػػوأَن أطػػػػػػْي حائطًػػػػػػملسو هيلع هللا ىلص يب رسػػػػػػوؿ ه 
 "، شي أصلحو، فقاؿ: "اْلمر أشرع من ذلكملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ ه 

 
رأى قبػػػػػة مشػػػػػرفة، فقػػػػػاؿ: "مػػػػػا ىػػػػػذهق خػػػػػرج فػػػػػ ملسو هيلع هللا ىلص رسػػػػػوؿ ه : أفَّ هنع هللا يضر عػػػػػن أنػػػػػت بػػػػػن مالػػػػػكو 
فقػػػػاؿ لػػػػو أصػػػػحابو: ىػػػػذه لفػػػػَلف رجػػػػل مػػػػن اْلنصػػػػار، قػػػػاؿ: فسػػػػكت وَحلهػػػػا ِف نفسػػػػو، حػػػػ  "

ِف النػػػػػاس، أعػػػػػرض عنػػػػػػو، صػػػػػنع ذلػػػػػك مػػػػػرارا، حػػػػػ  عػػػػػػرؼ ملسو هيلع هللا ىلص رسػػػػػوؿ ه إذا جػػػػػاء صػػػػػاحبها 
 الرجػػػػػػل الغضػػػػػػب فيػػػػػػو، واَلعػػػػػػراض عنػػػػػػو، فشػػػػػػكا ذلػػػػػػك إَل أصػػػػػػحابو، فقػػػػػػاؿ: وه إب ْلنكػػػػػػر

 سػػػػواىا ، قػػػػالوا: خػػػػرج فػػػػرأى قبتػػػػك، قػػػػاؿ: فرجػػػػع الرجػػػػل إَل قبتػػػػو فهػػػػدمها، حػػػػ ملسو هيلع هللا ىلصرسػػػػوؿ ه 
، فلػػػػم يرىػػػػا، قػػػػاؿ:" مػػػػا فعلػػػػت القبػػػػةق "، قػػػػالوا: شػػػػكا ملسو هيلع هللا ىلص ِبْلرض، فخػػػػرج رسػػػػوؿ ه  ذات يػػػػـو

عنػػػػو، فػػػأخربَنه، فهػػػػدمها، فقػػػػاؿ: "أمػػػا إف كػػػػل بنػػػاء وِبؿ علػػػػى صػػػػاحبو  إلينػػػا صػػػػاحبها إعراضػػػك
وأخرجػػػػػو أَحػػػػػد ِف  ( ٖٕٚ٘" انظػػػػػر: سػػػػػنن أيب داود )يعػػػػػِن مػػػػػا َلبػػػػػد منػػػػػو إَل مػػػػػا َل" َل،إَل مػػػػػا 

 .  (ٔٙٔٗابن ماجو بنحوه )، و (ٖٖٔٓٔ"مسنده" )
. 
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 ]أبى م الب اى[

ألاهىـــــــــاوي كـــــــــاٌ: هىـــــــــذ ؤػـــــــــاصي البىـــــــــاٌ  وكـــــــــذ ؤووـــــــــإ شوان عـــــــــً مـــــــــ

 
ً

  .الشوم رال

ـــا وــــــان »كــــــاٌ البىــــــاٌ:  ـــب مـــ ظــــــإلني بعــــــن والة بنــــــي ؤمُــــــت عــــــً ؤ جـــ

ــــــت  وكلــــــذ  ت لــــــُال  ؿإجِىــــــا كٍش مــــــً ؤمــــــشي  ؿللــــــذ: خشظــــــذ فــــــي ظــــــٍش

ألصـــــــــــــــــــحابي: اسؿعـــــــــــــــــــىا لجـــــــــــــــــــم خُـــــــــــــــــــىلىم  وال  هُجـــــــــــــــــــىا  ؿـعلـــــــــــــــــــىا 

واختركــــــــىا فــــــــي ؤصك هــــــــا  ودؿعــــــــذ فــــــــي هــــــــاط مــــــــً ؤصــــــــحابي بلــــــــى بِـــــــــذ 

:   ؿُـــــــه ظـــــــشاط وامـــــــشؤة حعـــــــىذ ولــــــــذها مـــــــً بياثـــــــه اطــــــــنذ وجلـــــــٌى

ـــــــــ
 
شه   زـــــــــمَّ و ئلـــــــــى الب ـــــــــاىأو ألدفعى ـــلخه مـــــــــً ظـــــــــٍش وكالـــــــــذ:   اهدؽــــــ

 (1) «خزه ًا بىاٌ  كاٌ: ؿإخزجه

 

 

 

 

                                                             

حػػػػػػػػػد املوصػػػػػػػػػوفْي ِبلشػػػػػػػػػجاعة (، ونعتػػػػػػػػػػػو الذىبػػػػػػػػػػي قائػػػػػػػػػػًَل: "ٕٙٙ/ٖاتريػػػػػػػػػخ اْلسػػػػػػػػػَلـ، )- 1
علػػػى طَلئػػػع مسػػػلمة  واْلقػػػداـ، ومػػػن سػػػارت بػػػذكره الركبػػػاف، كػػػاف أحػػػد أمػػػراء بػػػِن أميػػػة، وكػػػاف

بػػػن عبػػػد امللػػػك، وكػػػاف ينػػػزؿ ِبنطاكيػػػة، شػػػهد عػػػدة حػػػروب، وأوطػػػأ الػػػرـو خوفػػػا وذَل، ولكػػػن مػػػا 
 َيد وَل يوصف، ما كذبوا عليو من اْلرافات املستحيَلت.

وعػػػػن عبػػػػد امللػػػػك، أنػػػػو أوصػػػػػى مسػػػػلمة، فقػػػػاؿ: صػػػػري علػػػػػى طَلئعػػػػك البطػػػػاؿ، ومػػػػره فلػػػػػيعت 
 ".ِبلليل، فإنو أمْي شجاع مقداـ
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 [ًا عم ضدقذ السؤٍا وزب النعبت]

 " فــــــي هخــــــاب
 
ــــــ يحيــــــ (1)"فــــــىضطــــــىو العــــــسوض وأوــــــع الى ه وــــــان ؤهَّ

ؤبـــــــى كذامـــــــت الؽـــــــامي  ووـــــــان سظـــــــل ًلـــــــاٌ لـــــــه :  بمذًىـــــــت سظـــــــٌى هللا

 حعــــــالى والؼــــــضو بلــــــى بــــــالد 
ّ

كــــــذ حبــــــب هللا بلُــــــه الجهــــــاد فــــــي ظــــــبُل ّ

 ًخحــــــــــــــذر مــــــــــــــع الــــــــــــــشوم  ؿجلــــــــــــــغ ًىًمــــــــــــــ
ّ

ا فــــــــــــــي مســــــــــــــجذ سظــــــــــــــٌى ّ

ؤصــــــحابه ؿلــــــالىا لــــــه: ًـــــــا ؤبــــــا كذامــــــت حــــــذزىا بإ جـــــــب مــــــا سؤًخــــــه فـــــــي 

ـــــــــــ  الجهـــــــــــاد
َّ
ـــىحن الشكـــــــــــت  كـــــــــــاٌ : وعـــــــــــم  بو ي دخلـــــــــــذ فـــــــــــي بعـــــــــــن العــــــــ

 
ً

ه لُحؤولـــــــب ظمـــــــال ـــتًر ا ظـــــــالغ  مـــــــل ظـــــــالحي  ؿبِىـــــــا ؤهـــــــا ًىًمـــــــ ؤؼــــ

ـــمعخً وؤهــــــــــذ  ـــا ؤبــــــــــا كذامـــــــــت ظـــــــ ـــذ : ًـــــــ بر دخلـــــــــذ علــــــــــي امــــــــــشؤة ؿلالــــــ

وكـــــــذ سصكـــــــذ مـــــــً الؽـــــــعش مـــــــا   جحـــــــذر عـــــــً الجهـــــــاد وجحـــــــض علُـــــــه

لـــــــــم ًشصكـــــــــه ػحـــــــــري مـــــــــً اليعـــــــــاء  وكـــــــــذ كففـــــــــخه وؤــــــــــ حذ مىـــــــــه 

 
ً

ـــ ال ًىظـــــــــش بلُــــــــــه ؤحـــــــــذ  وكــــــــــذ ؼـــــــــياال ــه بـــــــــالتراب لـــــــ  للــــــــــشط وعـشجــــــــ

ي بــــــــالد الىـــــــــاس وظالــــــــذ ؤحببــــــــذ ؤن جإخــــــــزه معــــــــً ؿــــــــةرا ـــــــــشث فــــــــ

وظـــــــــــــــــــشدث العـــــــــــــــــــُىؾ وؼـــــــــــــــــــشعذ   وسمُـــــــــــــــــــذ الىبـــــــــــــــــــاٌ  ألابىـــــــــــــــــــاٌ

ـــاط بلُــــــــه ألاظــــــــىَّ  ـــذ بلُــــــــه و ال ؿادؿعــــــــه بلــــــــى مــــــــً ًحخـــــ ت  ؿــــــــةن احخجـــــ

 ؿإهـــــــــــا امـــــــــــشؤة   لُحمـــــــــــش ؼـــــــــــعشي 
ّ

فـــــــــــِبه الؼبـــــــــــاس فـــــــــــي ظـــــــــــبُل ّ ٍو

                                                             

حكايػػػػػة أيب قدامػػػػػة مػػػػػع املػػػػػرأة الػػػػػِت ضػػػػػفرت  ومػػػػػا بعػػػػػد("، "٘ٗٔابػػػػػن النحػػػػػاس، ")ص قػػػػػاؿ- 1
شػػػػػػعرىا شػػػػػػكاَل للفػػػػػػرس ِف سػػػػػػبيل اّه مشػػػػػػهورة، حكاىػػػػػػا  اعػػػػػػة مػػػػػػنهم أَحػػػػػػد بػػػػػػن اْلػػػػػػوزي 

 "الدمشقي
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ولـــــــــى   ؤسملـــــــــت  وـــــــــان لـــــــــي صوط وعفـــــــــبت  ولهـــــــــم كخلـــــــــىا فـــــــــي ظـــــــــبُل هللا

 الؽياٌ .  وان علي ظهاد لجاهذث كاٌ : وهاولخني

ـــذ ا صوجـــــــي ملـــــــا كخـــــــل خلـــــــف لـــــــي ػالًمـــــــ : اعلـــــــم ًـــــــا ؤبـــــــا كذامـــــــت ؤنَّ وكالــــ

وكـــــــــذ حعلـــــــــم اللـــــــــشآن والـشوظـــــــــُت والشمـــــــــي   مـــــــــً ؤحعـــــــــً الؽـــــــــباب

عــــــً اللــــــىط  وهــــــى كــــــىام باللُــــــل ـــــــّىام بالنهــــــاس  ولــــــه مــــــً العمــــــش 

خمـــــــــغ عؽـــــــــشة ظـــــــــىت  وهـــــــــى ػاثـــــــــب فـــــــــي لـــــــــُعت خلـهـــــــــا لـــــــــه ؤبـــــــــىه 

 عـــــــــض 
ّ

ؿلعلـــــــــه ًلـــــــــذم كبـــــــــل معـــــــــحرن ؿإوظهـــــــــه معـــــــــً هذًـــــــــت بلـــــــــى ّ

ـــذ مــــــــً  وظــــــــل  وؤهــــــــا ؤظــــــــإلً بحشمــــــــت إلاظــــــــالم ال جحشمنــــــــي مــــــــا ولبـــــ

ؽـــــــــياٌ منهـــــــــا ؿـــــــــةرا هـــــــــى ممــــــــــىس مـــــــــً الشـــــــــىاب  كـــــــــاٌ : ؿإخـــــــــزث ال

ؼــــــــعش سؤظــــــــها  ؿلالــــــــذ : اللــــــــه فــــــــي بعــــــــن سحلــــــــً وؤهــــــــا ؤهظــــــــش بلُــــــــه 

لُىمـــــــــئن كلبـــــــــي  كـــــــــاٌ : ؿىشحخـــــــــه فـــــــــي سحلـــــــــي وخشظـــــــــذ مـــــــــً الشكـــــــــت 

ــــــــــ ا ـــــــــــشها عىــــــــــذ حفــــــــــً معــــــــــلمت بــــــــــً عبــــــــــذ ومعــــــــــي ؤصــــــــــحابي  ؿلمَّ

امللــــــــً برا بــــــــــاسط يهخـــــــــف مـــــــــً وساجـــــــــي : ًــــــــا ؤبـــــــــا كذامـــــــــت كـــــــــف علـــــــــي 

 
ً

 ؿىكـــــــــــــذ وكلـــــــــــذ ألكلـــــــــــُال
ّ

صــــــــــــحابي : جلـــــــــــذمىا ؤهــــــــــــخم  ًشحمـــــــــــً ّ

حتــــــــــى ؤهظــــــــــش مــــــــــً هــــــــــزا  و را بالـــــــــــاسط كــــــــــذ دهــــــــــا منــــــــــي وعـــــــــــاهلني  

 الــــــــــــزي لــــــــــــم ًحشمنــــــــــــي صــــــــــــحبخً ولــــــــــــم ًشدوــــــــــــي 
ّ

وكــــــــــــاٌ : الحمــــــــــــذ و

ـــً  ؿـــــــــةن وـــــــــان ًلـــــــــضم خاثًبـــــــــ ـــذ : حبُبـــــــــي ؤظــــــــــش لـــــــــي عـــــــــً وظهــــــ ا  كلــــــ

مشلــــــــــــً ػــــــــــــضو ؤمشجــــــــــــً باملعــــــــــــحر  و ن لــــــــــــم ًلضمــــــــــــً ػــــــــــــضو سددجــــــــــــً  

ت البــــــــذس وعلُــــــــه ؿإظـــــــــش عــــــــً وظهــــــــه ؿــــــــةرا ػــــــــالم وإهــــــــه اللمــــــــش لُلــــــــ

ـــذ : حبُبـــــــــي لـــــــــً والــــــــذ ؟ كـــــــــاٌ ال  بــــــــل ؤهـــــــــا خـــــــــاسط  آزــــــــاس الىعمـــــــــت كلـــــ
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ـــــــــــ  ًشصكنــــــــــــي معـــــــــــً ؤولـــــــــــب زــــــــــــإس والـــــــــــذي  أله 
ّ

ه اظدؽــــــــــــهذ ؿلعـــــــــــل ّ

الؽــــــهادة ولمــــــا سصق ؤبــــــي  كلــــــذ : حبُبــــــي لــــــً والــــــذة؟ كــــــاٌ : وعـــــــم  

كلـــــــــذ : ارهــــــــــب بل هــــــــــا واظــــــــــخإرنها ؿــــــــــةن ؤرهــــــــــذ و ال ؿــــــــــإكم عىــــــــــذها  

ـــا ؤؿمــــــــل مـــــــــً الجهـــــــــاد الجىــــــــت جحـــــــــذ يـــــــــالٌ  ألنَّ  ؿــــــــةن واعخـــــــــً لهــــــ

 العُىؾ  وجحذ ؤكذام ألامهاث . 

 كاٌ : ًا ؤبا كذامت ؤما حعشؿني ؟ 

  .كلذ : ال

ـــُت  ـــــ ـــا ابــــــــً ـــــــــاحبت الىدٌعــــــــت  مــــــــا ؤظــــــــش  مــــــــا وعــــــــِذ ـو ـــاٌ : ؤهـــــ كـــــ

 الؽــــــــــــــــــهُذ ابــــــــــــــــــً 
ّ

ؤمــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــاحبت الؽــــــــــــــــــياٌ  وؤهــــــــــــــــــا بن ؼــــــــــــــــــاء ّ

  
ّ

 ال جحشمنــــــــي الؼــــــــضو معــــــــً فــــــــي ظــــــــبُل ّ
ّ

الؽــــــــهُذ  ظــــــــإلخً بــــــــاو

  عـــــــــــــاسؾ ؿــــــــــــةوي حــــــــــــا
ّ

  عــــــــــــاسؾ بعـــــــــــــىت سظــــــــــــٌى ّ
ّ

ؿظ لىخـــــــــــــاب ّ

بالـشوظـــــــــــــُت والشمـــــــــــــي  ومـــــــــــــا خلــــــــــــــذ وساجـــــــــــــي ؤؿـــــــــــــشط منـــــــــــــي  ؿـــــــــــــال 

جحلشوـــــــي لفـــــــؼش ظـــــــني  و ن ؤمـــــــي كـــــــذ ؤكعـــــــمذ علـــــــّي ؤن ال ؤسظـــــــع  

ًــــــــــا بنــــــــــي برا للُــــــــــذ الىــــــــــــاس ؿــــــــــال جــــــــــىلهم الــــــــــذبش  وهـــــــــــب " وكالــــــــــذ:

 
ّ

 واولـــــــــب مجـــــــــاوسة ّ
ّ

ومجـــــــــاوسة ؤبُـــــــــً مـــــــــع ؤخىالـــــــــً   هـعـــــــــً و

 الؽــــــــــهادة ؿاؼـــــــــــع فــــــــــيَّ الفـــــــــالححن فــــــــــ
ّ

  ي الجىــــــــــت  ؿــــــــــةرا سصكـــــــــً ّ

ــــــــــــ الؽــــــــــــهُذ ٌؽـــــــــــــع فــــــــــــي ظــــــــــــبعحن مــــــــــــً ؤهلــــــــــــه   ه كــــــــــــذ بلؼنــــــــــــي ؤنَّ ؿةهَّ

لـــــــمخني بلـــــــى ــــــــذسها  وسؿعـــــــذ سؤظـــــــها  وظـــــــبعحن مـــــــً ظحراهـــــــه  زـــــــمَّ 

ـــماء  وكالــــــــــــذ : بلهــــــــــــي وظــــــــــــُذي ومــــــــــــىالي  هــــــــــــزا ولــــــــــــذي   بلــــــــــــى العـــــــــ

وسٍحاهــــــــت كلبــــــــي  وزمــــــــشة ؿــــــــاادي ظــــــــلمخه بلُــــــــً ؿلشبــــــــه مــــــــً ؤبُــــــــه . 
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ـً ؿلمـــــــــا ظـــــــــمعذ هـــــــــالم الؼـــــــــالم  بىُـــــــــذ بيـــــــــاء ؼـــــــــذًًذ كـــــــــاٌ :  ا ا ؤظـــــــــ

ا علــــــــى حعــــــــىه  وظمــــــــاٌ ؼــــــــبابه  وسحمــــــــت لللــــــــب والذجــــــــه  وح جًبــــــــ

ـــم مـــــــــم بيــــــــائن؟ بن هىــــــــذ جبيـــــــــي  ـــبرها عىــــــــه  ؿلـــــــــاٌ : ًــــــــا عـــــ مــــــــً ــــــ

ـــــــ لفـــــــؼش ظـــــــني  ؿـــــــةنَّ   ٌعـــــــزب مـــــــً هـــــــى ؤــــــــؼش منَّ
ّ

ي برا عفـــــــاه  ّ

 ًِ لفـــــــــــؼش ظــــــــــىً  ولىــــــــــًـ ؤبيــــــــــي لللـــــــــــب والـــــــــــذجً   كلــــــــــذ : لـــــــــــم ؤبــــــــــ

ـــا وــــــان هُــــــف جيــــــىن ب عــــــذن  كــــــاٌ: ؿعــــــشها وهضلىــــــا جلــــــً اللُلــــــت  ؿلمـــ

 حعــــــــالى  ؿخإملخــــــــه  
ّ

الؼــــــــذاة سحلىــــــــا  والؼــــــــالم ال ًـتــــــــر مــــــــً رهــــــــش ّ

ـــــــ  ؿــــــةرا هـــــــى ؤؿــــــشط مىَّ
ً

ـــــــاس ا برا سهــــــب  وخادمىـــــــا برا هضلىــــــا مجـــــــزال   ـو

ــــــــــــ فـــــــــــــى كلبــــــــــــه  ولمَّ ــــــــــــضداد وؽــــــــــــاوه  ٍو ا ظــــــــــــشها ًلــــــــــــىي عضمــــــــــــه  ٍو

 وجظهش عالماث الـشن علُه . 

ً حتــــــى ؤؼــــــشؿىا علــــــى دًــــــاس املؽــــــشهحن عىــــــذ كــــــاٌ : ؿلــــــم هــــــٌض  ظــــــاثٍش

ػــــــــــــشوب الؽــــــــــــمغ  ؿجزلىــــــــــــا ؿجلــــــــــــغ الؼــــــــــــالم ًىــــــــــــبخ لىــــــــــــا وعامــــــــــــا 

ــــــــــــ ــــــــــــا ؿؼلبــــــــــــه الىعــــــــــــاط ؿىــــــــــــام هىًمــــــــــــا ـــــــــــــُاًم  ؿىاسهــــــــــــا  وهىَّ
ً
ل ت ت وٍى

ؿبِىـــــــا هـــــــى هـــــــاثم بر جبعـــــــم فـــــــي هىمـــــــه  ؿللـــــــذ ألصـــــــحابي : ؤال جـــــــشون 

ـــذ :  بلـــــــــــى َّـــــــــــحً هـــــــــــزا الؼـــــــــــالم فـــــــــــي هىمـــــــــــه ؟ ؿلمـــــــــــا اظـــــــــــدُلظ  كلــــــــ

 حبُبـــــــي سؤًخـــــــً 
ً
ا كـــــــاٌ : سؤًـــــــذ العـــــــاعت جبدعـــــــم فـــــــي مىامـــــــً لـــــــاحي

 
َّ
ي سئٍـــــــا ؿـــــــإ جبخني وؤَّـــــــحىخني  كلـــــــذ : مـــــــا هـــــــي ؟ كـــــــاٌ : سؤًـــــــذ وـــــــإو

فــــــــــي سولــــــــــت خمــــــــــشاء ؤهُلــــــــــت   ؿبِىمــــــــــا ؤهــــــــــا ؤظــــــــــٌى ؿ هــــــــــا  بر سؤًــــــــــذ 

ا مـــــــــــً ؿمـــــــــــت ؼـــــــــــشؿه مــــــــــًـ الـــــــــــذس والجـــــــــــىهش  وؤبىابـــــــــــه مـــــــــــً كفـــــــــــشً 

الــــــــــــــــزهب  وظــــــــــــــــخىسه مشخُــــــــــــــــت  و را ظــــــــــــــــىاسي ًــــــــــــــــشؿعً العــــــــــــــــخىس  
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 ًَّ ـــــــواألكمــــــا وظــــــىهه ا سؤًىنــــــي  كلـــــــً لــــــي : مشحبـــــــا بــــــً  ؿـــــــإسدث س  ؿلمَّ

 ًَّ    ؿلالــــــــذ : ال ح جــــــــل مــــــــا آن لــــــــً  زــــــــمَّ ؤن ؤمــــــــذ ًــــــــذي بلــــــــى بحــــــــذاه

 ًَّ ًلـــــــٌى لــــــــبعن : هــــــــزا صوط املشلـــــــُت  ؿللــــــــً لــــــــي  ظـــــــمعذ بعمــــــــه

  ؿخلــــــــذمذ ؤمــــــــامي  ؿــــــــةرا فــــــــي ؤعلــــــــى اللفــــــــش 
ّ

: جلــــــــذم ًشحمــــــــً ّ

ش مـــــــً الضبشظـــــــذ ألاخمـــــــش   ػشؿـــــــت مــــــًـ الـــــــزهب ألاحمـــــــش عل هـــــــا ظـــــــٍش

ــــــــــــــكىا ــــــــــــــت وظههــــــــــــــا وإهَّ ه ثمــــــــــــــه مــــــــــــــً الـمــــــــــــــت البُمــــــــــــــاء  علُــــــــــــــه ظاٍس

 زبـــــــــــــــذ علـــــــــــــــي بفـــــــــــــــشي لـــــــــــــــزهب  ورهـــــــــــــــب  الؽـــــــــــــــمغ  لـــــــــــــــىال ؤنَّ 
ّ

ّ

ــــــــــت  كــــــــــاٌ : ؿلمــــــــــا سؤجنــــــــــي  عللـــــــــي  مــــــــــً حعــــــــــً الؼشؿــــــــــت وبهــــــــــاء الجاٍس

ـــــــت  كالـــــــذ مشحًبـــــــ  الجاٍس
ً

 ا وؤهـــــــال
ً

 وحبِبـــــــه  ؤهـــــــذ  وظـــــــهال
ّ

 ًـــــــا ولـــــــي ّ

 
ً

ال  لــــــــي وؤهــــــــا لــــــــً  ؿــــــــإسدث ؤن ؤلــــــــمها بلــــــــى ـــــــــذسي  ؿلالــــــــذ : مهــــــــال

ــــــــ ا املُعــــــــاد بُنــــــــي وبِىــــــــً ػــــــــًذ  ً بعُــــــــذ مــــــــً الخىــــــــا  و نَّ ح جــــــــل  ؿةهَّ

  .عىذ ـالة الظهش  ؿإبؽش
 

 ا ًيىن . وخحرً   اكاٌ ؤبى كذامت : ؿللذ له حبُبي سؤًذ خحرً 

ــــــــــ زــــــــــمَّ  ا ؤـــــــــــبحىا جبادسهــــــــــا بدىــــــــــا مخ جبــــــــــحن مــــــــــً مىــــــــــام الؼــــــــــالم  ؿلمَّ

 اسهبــــــــــــي   
ّ

ؿشهبىــــــــــــا خُىلىــــــــــــا  ؿــــــــــــةرا املىــــــــــــادي ًىــــــــــــادي ًــــــــــــا خُــــــــــــل ّ

ـــــــــاوبالجىـــــــــت ؤبؽـــــــــشي : 
ً
 هــــــــــشوا خـاؿ

ً
ـــا وـــــــــان بال ظـــــــــاعت ا وزلـــــــــاال    ؿمــــــ

 -و را ظــــــــــــِؾ الىـــــــــــــش 
ّ

كــــــــــــذ ؤكبــــــــــــل وــــــــــــالجشاد املىدؽــــــــــــش  -خزلــــــــــــه ّ

ؿيـــــــــان ؤٌو مـــــــــً حمـــــــــل مىـــــــــا ؿـــــــــ هم الؼـــــــــالم  ؿبـــــــــذد ؼـــــــــملهم وؿـــــــــشق 

ـــىهم  ؿلخـــــــــــــل ـــاؿ فـــــــــــــي وظــــــــــ   ظمعهـــــــــــــم وػــــــــــ
ً

 وظىـــــــــــــذٌ مـــــــــــــنهم سظـــــــــــــاال

 
ً

ــــــــــؤبىــــــــــاال ا سؤًخــــــــــه هــــــــــزلً  لحلخــــــــــه ؿإخــــــــــزث بعىــــــــــان ؿشظــــــــــه    ؿلمَّ
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وكلـــــــذ : ًــــــــا حبُبــــــــي اسظــــــــع ؿإهـــــــذ ـــــــــبي وال حعــــــــشؾ خــــــــذ  الحــــــــشب  

 حعـــــــالى : 
ّ

يَّبأَيُّ َّــــــب اللـــــــذِييَّ   }ؿلــــــاٌ ًــــــا عــــــم : ؤلــــــم حعــــــمع كــــــٌى ّ

ــزُوا سَحْفَـــب سَلَـــب تُوَّل ـــو ُنُ ا      ــوا إِ َا لَقَِـــ ُنُ اللـــذِييَّ كَفَـ ـــذ ؤن  { لْأَدْبَّـــبرَّآهَّ ُـ ؤجٍش

 ؤدخل الىاس. 

ؿبِىــــــــــــــا هــــــــــــــى ًيلمنــــــــــــــي بر حمــــــــــــــل علُىــــــــــــــا املؽــــــــــــــشوىن حملــــــــــــــت سظــــــــــــــل 

واحـــــــذ  ؿحـــــــالىا بُنـــــــي وبـــــــحن الؼـــــــالم ومىعـــــــىوي مىـــــــه  واؼـــــــخؼل وـــــــل 

ـــــــــ ا اؿتـــــــــرق واحـــــــــذ بىـعـــــــــه  وكخـــــــــل خلـــــــــم هشحـــــــــر مـــــــــً املعـــــــــلمحن  ؿلمَّ

ا  ؿجعلـــــــــــــــذ ؤظـــــــــــــــٌى الجمعـــــــــــــــان  برا اللخلـــــــــــــــى ال ًحفـــــــــــــــىن عـــــــــــــــذدً 

ائهم حعـــــــــُل علـــــــــى ألاسك  ووظـــــــــىههم بـش ـــــــــ ي بـــــــــحن اللخلـــــــــى  ودمـــــــــ

 ال حعشؾ مً هثرة الؼباس والذماء . 

ؿبِىــــــــــــا ؤهـــــــــــــا ؤظـــــــــــــٌى بـــــــــــــحن اللخلــــــــــــى  بر ؤهـــــــــــــا بـــــــــــــالؼالم بـــــــــــــحن ظـــــــــــــىابً 

لـــــــــــٌى : ًـــــــــــا  الخُـــــــــــل  كـــــــــــذ عـــــــــــاله التـــــــــــراب وهـــــــــــى ًخللـــــــــــب فـــــــــــي دمـــــــــــه ٍو

 ابعشـــــــــىا لـــــــــي عمـــــــــي ؤبـــــــــا كذامـــــــــت  ؿإكبلـــــــــذ 
ّ

معؽـــــــــش املعـــــــــلمحن  بـــــــــاو

ـــمعذ ـــــــُاحه  ؿلــــــم ؤعــــــشؾ وظهــــــه  لىثــــــرة الــــــذماء بلُــــــه عىــــــذما ظـــ

ـــا ؤبــــــــى كذامــــــــت  كــــــــاٌ :  ـــا ؤهـــــ ًــــــــا والؼبـــــــاس ودوط  الــــــــذواب  ؿللــــــــذ: هـــــ

ـــا ابـــــــً ــــــــاحبت الؽـــــــياٌ  عــــــم ضـــــــدقذ السؤٍـــــــا وزب النعبـــــــت   ؤهــــ

ؿعىــــــــــذها سمُــــــــــذ بىـ ــــــــــ ي علُــــــــــه ؿلبلــــــــــذ بــــــــــحن عُيُــــــــــه  ومســــــــــحذ 

ـــي ال جـــــــيغ عمـــــــً  ـــذ : ًـــــــا حبُبــــ التـــــــراب والـــــــذم عـــــــً محاظـــــــىه  وكلــــ

ــه فـــــــي ؼــــــــاعخً ًـــــــىم اللُامـــــــت  ؿلـــــــا ٌ : مشلـــــــً ال ؤبـــــــا كذامـــــــت اظعلـــــ
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ـــً  دعـــــــه  ـــً ؟ زـــــــىبي ؤحــــــم بـــــــه مـــــــً زىبــــ ـــف وظهـــــــي بشىبــــ ًي ــــــ ى  جمســــ

ًـــــــــــا عـــــــــــم حتـــــــــــى ؤللـــــــــــى هللا حعـــــــــــالى بـــــــــــه  ًـــــــــــا عـــــــــــم هـــــــــــزه الحـــــــــــىس التـــــــــــي 

ـــــــــ ها لــــــــً كاثمــــــــت علــــــــى سؤ ــــــــ ي  جيخظــــــــش خــــــــشوط سوحــــــــي  وجلــــــــٌى  ـو

 لي :  جل ؿإها مؽخاكت بلًُ . 

 ًــــــــا عــــــــم بن سدَّ 
ّ

 بــــــــاو
ً
 ظــــــــامل

ّ
ـــمخت ن ّ ا  ؿخحمــــــــل زُــــــــابي هــــــــزه املمـــــ

ـــلمها بل هــــــــــــا  بالــــــــــــذم  ىــــــــــــت  وحعـــــــــ لىالــــــــــــذحي املعــــــــــــىُىت الشىلــــــــــــى الحٍض

ـــُ ها  ولــــــم ؤظــــــبن عىــــــذ للــــــاء املؽــــــشهحن   ـــ لــــــخعلم ؤوــــــي لــــــم ؤلــــــُع ـو

 كــــــــــذ كبــــــــــل الهذًــــــــــت  واكــــــــــشؤ منــــــــــي العــــــــــالم عل هــــــــــا  وكــــــــــل لهــــــــــا: بنَّ 
ّ

ّ

ـــذ ــــــــؼحرة  لهـــــــا مــــــًـ العمـــــــش عؽـــــــش  التـــــــي ؤهـــــــذً ها  ولـــــــي ًـــــــا عـــــــم ؤخــــ

 ظــــــــــــــــىحن  هىــــــــــــــــذ ولمــــــــــــــــا دخلــــــــــــــــذ اظــــــــــــــــخلبلخني حعــــــــــــــــلم علــــــــــــــــي  و را

ـــي عىــــــــذ مخشجــــــــي خشظــــــــذ جيــــــــىن آخــــــــش مــــــــً ًــــــــىدعني  و نَّ  هــــــــا ودعخنـــــ

 ًــــــا ؤ ــــــي ال 
ّ

ــــــ جبىــــــ هــــــزا  وكالــــــذ لــــــي : بــــــاو ا  ؿــــــةرا للُ هــــــا ؿــــــاكشؤ عىَّ

 خلُـتــــــــي 
ّ

عل هــــــــا منــــــــي العــــــــالم  وكــــــــل لهــــــــا: ًلــــــــٌى لــــــــً ؤخــــــــىن : ّ

علُـــــــً بلـــــــى ًــــــــىم اللُامـــــــت  زـــــــم جبعــــــــم وكـــــــاٌ : ؤؼـــــــهذ ؤن ال بلــــــــه بال 

ً لــــــــــــه  ـــــــــــــذق وعــــــــــــذه  وحــــــــــــذه ال ؼــــــــــــٍش
ّ

ا محمــــــــــــًذ    وؤؼــــــــــــهذ ؤنَّ ّ

 
ّ

ـــــــــــــذق ّ  وسظـــــــــــــىله  ـو
ّ

عبـــــــــــــذه وسظـــــــــــــىله  هـــــــــــــزا مـــــــــــــا وعـــــــــــــذها ّ

ىـــــــــــــاه  وسظــــــــــــىله  زــــــــــــمَّ  خشظـــــــــــــذ سوحــــــــــــه  ؿىـىــــــــــــاه فـــــــــــــي زُابــــــــــــه  وواٍس

 عىه وعىا به . 
ّ

 س  ي ّ

كـــــــاٌ ؤبـــــــى كذامـــــــت: ؿلمـــــــا سظعىـــــــا مـــــــً ػضوجىـــــــا جلـــــــً ودخلىـــــــا الشكـــــــت  

ــــــــت حؽــــــــبه الؼــــــــالم  لــــــــم جىــــــــً لــــــــي همــــــــت بال داس ؤم الؼــــــــالم  ؿــــــــةرا ظاٍس
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ـــىه وظمالــــــــــه  وهـــــــــــي كاثمـــــــــــت بالبــــــــــاب  ووـــــــــــل مــــــــــً مـــــــــــش بهـــــــــــا  فــــــــــي حعــــــــ

: ًــــــــا عــــــــم مــــــــً ؤًــــــــً ظ ــــــــذ لؼــــــــضاة  ؿخلــــــــٌى : ؟ ؿُلــــــــٌى : مــــــــً اجلــــــــٌى

؟ ؿُلىلــــــــــــىن : ال وعشؿــــــــــــه  ؿلمــــــــــــا ظــــــــــــمع ها ؤمــــــــــــا سظــــــــــــع معىــــــــــــم ؤ ــــــــــــي

ـــذجلـــــــذمذ بل  ـــم مــــــًـ ؤًـــــــً ظ ــــ ــي : ًـــــــا عــــ ـــذ لـــــ ؟ كلـــــــذ : مـــــــً هـــــــا  ؿلالــــ

الؼــــــضو  كالــــــذ : ؤمــــــا سظــــــع معىــــــم ؤ ــــــي  زــــــم بىــــــذ وكالــــــذ : مــــــا بــــــالي 

ــــــــــؤ اط ًشظعــــــــــىن  وؤ ــــــــــي لــــــــــم ًشظــــــــــع  ؿؼلبخنــــــــــي العبــــــــــرة  زــــــــــم سي الىَّ

 ًُ ت . ججلذث خؽ  ت على الجاٍس

ــــــت كــــــىلي لفــــــاحبت املجــــــٌز : ولمــــــي ؤبــــــا كذامــــــت  زــــــمَّ  كلــــــذ لهــــــا: ًــــــا ظاٍس

ـــــــــ ـــمعذ املـــــــــشؤة هالمـــــــــي  ؿخشظـــــــــذ بلـــــــــي وكـــــــــذ ؿةهَّ ه علـــــــــى البـــــــــاب  ؿعــــــ

ا حؼحـــــــــر لىنهـــــــــا  ؿعـــــــــلمذ عل هـــــــــا  ؿـــــــــشدث العـــــــــالم وكالـــــــــذ : ؤمبؽــــــــــشً 

ـــا ؤبــــــــــا كذ ــــــــــؤهــــــــــذ ًـــــــ ا؟  كلــــــــــذ : بُنــــــــــي لــــــــــي البؽــــــــــاسة مــــــــــً امــــــــــت ؤم معضًٍ

 
ً
  كالـــــــــذ : بن وـــــــــان ولـــــــــذي سظـــــــــع ظـــــــــامل

ّ
ـــــــــت سحمـــــــــً ّ ا ؿإهـــــــــذ الخعٍض

 ؿإهـــــــــــــذ مبؽـــــــــــــش  ؿللـــــــــــــذ : 
ّ

معـــــــــــــض  و ن وـــــــــــــان كخـــــــــــــل فـــــــــــــي ظـــــــــــــبُل ّ

ؤبؽــــــــشي ؿلــــــــذ كبــــــــل هللا هــــــــذًخً  ؿبىــــــــذ وكالــــــــذ : كبلهــــــــا؟ كلــــــــذ : 

ـــم  ؿلالـــــــــــــــذ : الحمـــــــــــــــذ هلل  الـــــــــــــــزي ظعلـــــــــــــــه رخحـــــــــــــــرة لـــــــــــــــي ًـــــــــــــــىم ا وعــــــــــــ

 . للُامت

ــــــت ؤخــــــذ الؼــــــالم ؟ كالــــــذ هــــــي التــــــي واهــــــذ كلــــــ ذ : ؿمــــــا ؿعلــــــذ الجاٍس

جيلمـــــــــً العـــــــــاعت  ؿخلـــــــــذمذ بلـــــــــي  ؿللـــــــــذ لهـــــــــا: بن ؤخـــــــــان ٌعـــــــــلم 

لـــــــــــــٌى لـــــــــــــً : هللا خلُـتـــــــــــــي علُـــــــــــــً بلـــــــــــــى ًـــــــــــــىم اللُامـــــــــــــت   علُـــــــــــــً ٍو

ؿفـــــــــــشخذ وخـــــــــــشث علـــــــــــى وظههـــــــــــا مؼؽـــــــــــُا عل هـــــــــــا  ؿحشه هـــــــــــا بعـــــــــــذ 
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ـــاب  ـــذ مـــــــً رلـــــــً زـــــــم ظـــــــلمذ زُـــــ ظـــــــاعت  ؿـــــــةرا هـــــــي مُخـــــــت  ؿخ جبــــ

ىـــــــا علـــــــى الؼـــــــالم التـــــــي  واهـــــــذ معـــــــي ألمـــــــه  وودع هـــــــا  واهفـــــــشؿذ حٍض

ت  ومخ جبا مً ـبر ؤمهما.   الؼالم والجاٍس

ؿظ العالمــــــــــت ؤبــــــــــى املظـــــــــــش بــــــــــً : وكــــــــــذ رهــــــــــش الحــــــــــا قــــــــــاى املإلــــــــــف

ـــــــالجــــــىصي ه ملـــــــا بلؼخـــــــه هـــــــزه الحياًـــــــت  ظمـــــــع عىـــــــذه مـــــــً ؼـــــــعىس : ؤهَّ

الخــــــــــاثبحن مــــــــــا يـــــــــــشه  ؿيــــــــــان مىــــــــــه زالزماثــــــــــت ؼــــــــــياٌ  وكــــــــــذ جلــــــــــذم 

 املىؿمفي الباب رلً 
ّ

 (1)"الشابع  وّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 (.ٛٗٔ-٘ٗٔمشارع اْلشواؽ )ص- 1
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 ]أزاد املىث بأزع السوم[

ـــــــــضعـــــــــً  ـــــــــ  عـــــــــً ؤبُـــــــــه  عبـــــــــذ الـــــــــشحمً بـــــــــً عبـــــــــذ هللا بـــــــــً مححًر ه ؤهَّ

ًـــــــا بنــــــــي  :ؿلــــــــاٌ  اا ؼـــــــذًًذ وـــــــان فـــــــي بعــــــــض الفـــــــاثـت ؿمــــــــشك مشًلـــــــ

ؿحملخـــــــــــه ؿلــــــــــــم ؤٌص : كــــــــــــاٌ  لـــــــــــى ؤسك الـــــــــــشومباحملنـــــــــــي ؿعـــــــــــش بــــــــــــي 

ٌ   ؤظحر به   .ًا بني ؤظش  في العحر :وهى ًلى

  !؟ً ؼانبهَّ  ًا ؤبِت  :كلذ

ـــــــ :كـــــــاٌ
َّ
ي ؤحـــــــب ؤن ًيـــــــىن ؤظلـــــــي بـــــــإسك الـــــــشوم ؿمـــــــا صلـــــــذ ًـــــــا بنـــــــي بو

 (1)."ؤظحر به حتى هلً بإسك حمق
 

ـــه:  : "قــــــــاى ابــــــــً الىدــــــــاض   ؤي مــــــــً ػــــــــضوة (مــــــــً الطــــــــائفت)وكىلـــــ

هــــــــــــــم وــــــــــــــاهىا ألنَّ   ُذ بــــــــــــــزلًالفــــــــــــــاثـت: وهــــــــــــــي ػــــــــــــــضوة الــــــــــــــشوم ظــــــــــــــمَّ 

ــــــــــــــ
ً
والبــــــــــــــرد فــــــــــــــي   ا مـــــــــــــًـ الــــــــــــــش  ٌؼــــــــــــــضون الــــــــــــــشوم فــــــــــــــي الفــــــــــــــُف خىؿ

 ( 2)"الؽخاء
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 [فاذا زأطه قد قام بديالهم]

ــــــــذ بــــــــً ؤظــــــــلم كــــــــاٌ وــــــــان ؿُمــــــــا مضــــــــ ى : "عــــــــً عبــــــــذ الــــــــشحمً بــــــــً ٍص

فـــــــــــــِبىن مـــــــــــــنهم  ؿخُــــــــــــت ًخشظـــــــــــــىن بلـــــــــــــى ؤسك الــــــــــــشوم ؿلضـــــــــــــ ي   ٍو

ـــمعلـــــــــــــ هم ألاظـــــــــــــش ؿإخـــــــــــــزوا ظمًُعـــــــــــــ ؿعـــــــــــــشك   ا ؿـــــــــــــإحى بهـــــــــــــم ملىهــــــــــ

  .عل هم دًىه ؤن ًذخلىا ؿُه

  .اوهحً ال وؽشن باهلل ؼِ ً   ا هـعل رلًال ما هىَّ : ؿلالىا 

ـــم :ؿلــــــاٌ ألصــــــحابه  ـــإهىم بهـــ وكــــــذ ملىهــــــم علــــــى جــــــل بلــــــى ظاهــــــب   ؼـــ

ؿــــــةرا   ؿىكــــــع فــــــي النهــــــش  ؿــــــذعاهم ؿمــــــشب عىــــــم سظــــــل مــــــنهم ش  نهــــــ

ٌ   واظــــــــــــخلبلهم بىظهــــــــــــه  سؤظــــــــــــه كــــــــــــذ كــــــــــــام بحُــــــــــــالهم  :وهــــــــــــى ًلــــــــــــى

ــَالتَ  } سَــــبدْخُلِي سِــــي  *ارْجِعِــــي إِلَــــ  رَّبِــــ ِ رَّاِِــــََّتَ هَّزِِْــ

 (1)"ؿـضعىا وكامىا {ادْخُلِي جَّ ال ِيوَّ *عِبَّبدِي 
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 [ئن  ابني أطيــس بي بالد السوم]

ـــحر"الـــــــــزهبي فـــــــــي كـــــــــاٌ  ـــــــــ : "العــــــ ه كـــــــــذم "ومـــــــــً مــــــــــاخش املىفـــــــــىس: ؤهَّ

اللفـــــــــــش  ؿلالـــــــــــذ: ًـــــــــــا  مـــــــــــً ػـــــــــــضوة  ؿخعشلـــــــــــذ لـــــــــــه امـــــــــــشؤة عىـــــــــــذ

 "ابني ؤظحر في بالد الشوم. بنَّ "اط وؤبيي؟ مىفىس! ًـشن الىَّ 
 

ـــــــــه 
َ
وؤمـــــــــش الىـــــــــاط بؼـــــــــضو الجهـــــــــت التـــــــــي ؿ هـــــــــا ابنهـــــــــا  وكـــــــــذ ؿشنـــــــــى ِعَىاه

عفــــــــاه مــــــــشة ولــــــــذ لــــــــه  ؿهــــــــشب  ولجــــــــإ بلــــــــى ملــــــــً ظــــــــمىسة  ؿؼضاهــــــــا 

املىفــــــــــــىس  وحاـــــــــــــشها  وحلــــــــــــف ؤال ًشحــــــــــــل بال بابىــــــــــــه  ؿعـــــــــــــلمىه 

 (1)بلُه  ؿإمش بلخله ؿلخل بلشب ظمىسة"
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 [لى خضس قخاى ألف سث]
  ؤنَّ  عشمـــــــــان بــــــــًـ ؤبـــــــــي العاجىـــــــــت:

ً
 ؤبـــــــــا معـــــــــلم الخـــــــــىالوي ظـــــــــمع سظـــــــــال

: ظبم الُىم  ؿالن. ًلٌى

 ؿلاٌ: ؤها العابم.

 كالىا: وهُف ًا ؤبا معلم؟

ا  ؿىىذ ؤٌو مً دخل مسجذهم.  كاٌ: ؤدلجذ مً داٍس

ــت بــــــً كــــــِغ  كــــــاٌ: م: عــــــً عىُــــ دخــــــل  كــــــاٌ ؤبــــــى بىــــــش بـــــًـ ؤبــــــي مــــــٍش

هــــــــــاط مــــــــــً ؤهــــــــــل دمؽــــــــــم علــــــــــى ؤبــــــــــي معــــــــــلم وهــــــــــى ػــــــــــاص فــــــــــي ؤسك 

  وظعــــــــــــل ؿ هــــــــــــا  (1)الــــــــــــشوم  وكــــــــــــذ احخـــــــــــــش ظــــــــــــىسة فــــــــــــي ؿعــــــــــــىاوه 

 . (2)هىعا  وؤؿشغ ؿُه املاء  وهى ًخفلم ؿُه 

 ؿلالىا: ما حملً على الفُام وؤهذ معاؿش؟!

ــــــــــــذ  بن  ـــإث لــــــــــــه وجلٍى كــــــــــــاٌ: لــــــــــــى حمــــــــــــش كخــــــــــــاٌ ألؿىــــــــــــشث  ول هُـــــــــ

بــــــــــــذن  بهمــــــــــــا ججــــــــــــشي وهــــــــــــً وهــــــــــــً  (3)الخُــــــــــــل ال ججــــــــــــشي الؼاًــــــــــــاث 

 (4)"لمش  ؤال و ن ؤًامىا باكُت ظاثُت  لها وعمل

 
                                                             

 الفسطاط: البيت من الشعر. - 1
 تصلق: تقلب وتلوى على جنبيو.  - 2
 اْليل وفضل القرح ِف الغاية.سبق بْي ملسو هيلع هللا ىلص و ػالغاَيت: النهاَيت، وِف اْلدير: " أنَّ - 3
 (.٘ٗٚ/ٕ(، واتريخ اْلسػػَلـ )ٓٔ/ٗ)سري أعَلـ النبَلء - 4
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 ـــــــــؤ :]ؤًًمـــــــــا[ عــــــــًـ ؤبـــــــــي معـــــــــلم الخـــــــــىالويو ه وـــــــــان برا ػـــــــــضا ؤسك هَّ

 الشوم  ؿمشوا بنهش  ؿلاٌ: ؤظحزوا بعم هللا.

مـــــــش بـــــــحن ؤًـــــــذيهم  ؿُمـــــــشون بـــــــالنهش الؼمـــــــش  ؿشبمـــــــا لـــــــم ًبلـــــــؽ مـــــــً  ٍو

هــــــــل رهــــــــب لىــــــــم  الــــــــذواب بال الشهــــــــب  ؿــــــــةرا ظــــــــاصوا كــــــــاٌ الشظــــــــل:

 ش يء؟ ؿمً رهب له ش يء  ؿإها لامً له.

ــــــــــؿــــــــــإللى بعمــــــــــهم مخالجـــــــــــه عمــــــــــًذ  ا ظـــــــــــاوصوا  كــــــــــاٌ الشظـــــــــــل: ا  ؿلمَّ

 مخالحي وكعذ.

 كاٌ: اجبعني.

   (1)"ؿاجبعه  ؿةرا بها معللت بعىد في النهش  كاٌ: خزها
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 ]حظىٍت القبر[

عــــــــــــً زمامــــــــــــت  كــــــــــــاٌ: خشظىــــــــــــا مــــــــــــع ؿمــــــــــــالت بــــــــــــً عبُــــــــــــذ بلــــــــــــى ؤسك 

  الــــــشوم 
ً

ــــــت علــــــى الــــــذسب  ؿإـــــــِب ابــــــً عــــــم لىــــــا ووــــــان عــــــامال  ملعاٍو

ــــــــــــ ا ؿفــــــــــــلى علُــــــــــــه ؿمــــــــــــالت  وكــــــــــــام علــــــــــــى حـشجــــــــــــه حتــــــــــــى واساه  ؿلمَّ

ىا علُــــــــــــــه حـشجــــــــــــــه كــــــــــــــاٌ: ؤخـــــــــــــــىا عىــــــــــــــه               سظــــــــــــــٌى هللا  ؿــــــــــــــةنَّ   ظــــــــــــــٍى

ِت وان " ًإُم ملسو هيلع هللا ىلص   (1)اللبىس" شها بدعٍى

 

 

 

 

 

 

                                                             

وأخرجػػػػػػػو ابػػػػػػػن أيب شػػػػػػػيبة ِف (، ٖٜٖٕٗ"، )هنع هللا يضرمسػػػػػػػند فضػػػػػػػالة " "رواه أَحػػػػػػػد ِف "مسػػػػػػػنده- 1
 (ٖٔٗو ٖٖٚ-ٖٖٙ/ٖ، )"مصنفو"

 
املسػػػػػلمْي إذا دفػػػػػن ِف أرض الػػػػػرـو أو ِف الطريػػػػػق، فإنَّػػػػػو قلػػػػػت: والقصػػػػػد مػػػػػن ذلػػػػػػك: أفَّ قتيػػػػػل 

 يعامل معاملة امليت املقبور ِف قبور املسلمْي.
 

أف َل تػػػػدع متثػػػػاَل » ( ،تعليًقػػػػا علػػػػى حػػػػدير: "ٖٙ/ٚقػػػػاؿ النػػػػووي ِف "شػػػػرح صػػػػحيو مسػػػػلم" )
ا  السػػػػنة أف القػػػػرب َل يرفػػػػع علػػػػى اْلرض رفًعػػػػ أفَّ  :فيػػػػو " «إَل طمسػػػػتو وَل قػػػػربا مشػػػػرفا إَل سػػػػويتو

ونقػػػػل  ،وىػػػػذا مػػػػذىب الشػػػػافعي ومػػػػن وافقػػػػو ،بػػػػل يرفػػػػع سػػػػو شػػػػرب ويسػػػػطو ؛وَل يسػػػػنم ،اكثػػػػريً 
 ".وىو مذىب مالك، اْلفضل عندىم تسنيمها القاضي عياض عن أكثر العلماء أفَّ 
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 ]عقىبت الغاى[

كـــــــــاٌ: دخلـــــــــذ مـــــــــع معـــــــــلمت ؤسك  صاثـــــــــذةعـــــــــً ــــــــــالف بـــــــــً دمحم بـــــــــً 

الـــــــــــــشوم  ؿـــــــــــــإحي بشظـــــــــــــل كـــــــــــــذ ػـــــــــــــل  ؿعـــــــــــــإٌ ظـــــــــــــاملا عىـــــــــــــه  ؿلـــــــــــــاٌ: 

             -ظــــــــــــمعذ ؤبــــــــــــي ًحــــــــــــذر عــــــــــــً عمــــــــــــش بــــــــــــً الخىــــــــــــاب  عـــــــــــًـ الىبــــــــــــي 

  كـــــــــــــــاٌ: "برا وظـــــــــــــــذجم الشظـــــــــــــــل كـــــــــــــــذ ػـــــــــــــــل ؿـــــــــــــــإحشكىا مخاعـــــــــــــــه -ملسو هيلع هللا ىلص

 (1)والشبىه"

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 (ٜٕٕٚ" )ِف "السػػػػػػػػػػػنن سػػػػػػػػػػػعيد بػػػػػػػػػػػن منصػػػػػػػػػػػور( و ٖٕٔٚرواه أبػػػػػػػػػػػو داود ِف "سػػػػػػػػػػػننو"، )- 1
ىػػػػذا اْلػػػػدير غريػػػػب َل نعرفػػػػو إَل مػػػػن ىػػػػذا الوجػػػػو  ( وقػػػػاؿ: "ٔٙٗٔوالرتمػػػػذي ِف "السػػػػنن"، )

  .والعمل على ىذا عند بعض أىل العلم، وىو قوؿ اْلوزاعي، وأَحد، وإسحاؽ
 

ػػػ وسػػػألت لاَ  أبػػػو واقػػػد ا روى ىػػػذا صػػػاب بػػػن ل بػػػن زائػػػدة، وىػػػو عػػػن ىػػػذا اْلػػػدير، فقػػػاؿ: إ َّ
ِف الغػػػػػاؿ، ملسو هيلع هللا ىلص قػػػػػاؿ ل: وقػػػػػد روي ِف غػػػػػري حػػػػػدير عػػػػػن النػػػػػيب  .الليثػػػػػي وىػػػػػو منكػػػػػر اْلػػػػػدير

 ". فلم أيمر فيو حبرؽ متاعو
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 بعد أن ليق بأزع السوم[ ملسو هيلع هللا ىلص ]زد خطان الىبي

عـــــًـ ابــــــً عمــــــش كــــــاٌ: رهــــــب ؿــــــشط لــــــه   عــــــً عبُــــــذ هللا  عــــــً هــــــاؿع

ؿإخــــــــزها العــــــــذو  ؿظهــــــــش علــــــــ هم املعــــــــلمىن  ؿــــــــشد علُــــــــه فــــــــي صمــــــــً 

  وؤبــــــــم عبــــــــذ لــــــــه  ؿ حــــــــم بــــــــإسك الــــــــشوم  ؿظهــــــــش -ملسو هيلع هللا ىلص -سظــــــــٌى هللا 

-علـــــــــ هم املعـــــــــلمىن  ؿـــــــــشده علُـــــــــه خالـــــــــذ بـــــــــً الىلُـــــــــذ بعـــــــــذ الىبـــــــــي 

 (1)"-ملسو هيلع هللا ىلص

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .(ٖٚٙٓا )وأخرجو البخاري تعليقً  (ٜٜٕٙرواه أبو داود ِف "سننو" موصوًَل، )- 1
قولػػػػػػو: )فأخػػػػػػذه العػػػػػػدو( ، أي: الكػػػػػػافر مػػػػػػن أىػػػػػػل ( ٕ/٘ٔقػػػػػػاؿ العيػػػػػػِن ِف "عمػػػػػػدة القػػػػػػاري" )

)فظهػػػػػر عليػػػػػو( أي غلػػػػػب عليػػػػػو قولػػػػػو )وأبػػػػػق( أي ىػػػػػرب واحػػػػػتج عػػػػػذا اْلػػػػػدير اْلػػػػػرب قولػػػػػو 
الشػػػافعي و اعػػػة أف أىػػػل اْلػػػػرب َل شلكػػػوف ِبلغلبػػػة شػػػيئا مػػػػن مػػػاؿ املسػػػلمْي ولصػػػاحبو أخػػػػذه 
قبػػػػل القسػػػػمة وبعػػػػدىا، وعػػػػن علػػػػي والزىػػػػري واْلسػػػػن وعمػػػػرو بػػػػن دينػػػػار: َل تػػػػرد إَل صػػػػاحبها 

ْلسػػػػن وعمػػػػرو بػػػػن دينػػػػار َل تػػػػرد اَل صػػػػاحبها قبػػػػل القسػػػػمة وَل بعػػػػدىا وعػػػػن علػػػػي والزىػػػػري وا
 .جي قبل القسمة وَل بعدىا وىي لل
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 [طالم بي أزع السومألهل لا  ى]مً لساماث [ حعال 

ـــــــــــذ بـــــــــــً ؤظـــــــــــلم: ؤنَّ عـــــــــــً   بـــــــــــً املىىـــــــــــذس  عبـــــــــــذ الـــــــــــشحمً بـــــــــــً ٍص
ً
دمحما

 لــــــــــه وــــــــــاهىا فــــــــــي ؤسك الــــــــــشوم  ؿلــــــــــاٌ بعمــــــــــهم: لــــــــــى وــــــــــان 
ً
وؤصــــــــــحابا

  .،ن عىذها مً ظبن املىخبت الشوبت

ـــــــم مىخـــــــل مخـــــــُيكـــــــاٌ: ؿـــــــةرا بـــــــحن ؤًـــــــذيهم علـــــــى الى علُـــــــه ؿُـــــــه  ٍش

ؿلـــــالىا: لــــــى وـــــان عىــــــذها ععـــــل ؿإولىــــــا بـــــه  ؿــــــةرا بــــــحن  ظـــــبن سوــــــب 

 (1)"ؤًذيهم كاسوسة ؿ ها ععل.
 

 ـــــــــــــــ عــــــــــــــًـ ؤبـــــــــــــــي معـــــــــــــــلم الخـــــــــــــــىالوي:و ه وـــــــــــــــان برا ػـــــــــــــــضا ؤسك ؤهَّ

 الشوم  ؿمشوا بنهش  ؿلاٌ: ؤظحزوا بعم هللا.

مـــــــش بـــــــحن ؤًـــــــذيهم  ؿُمـــــــشون بـــــــالنهش الؼمـــــــش  ؿشبمـــــــا لـــــــم ًبلـــــــؽ مـــــــً  ٍو

ـــب   ؿــــــــةرا ظــــــــاصوا كــــــــاٌ الشظــــــــل: هــــــــل رهــــــــب لىــــــــم الــــــــذواب بال الشهـــــ

 ش يء؟ ؿمً رهب له ش يء  ؿإها لامً له.

ؿــــــــــإللى بعمــــــــــهم مخالجـــــــــــه عمــــــــــذا  ؿلمــــــــــا ظـــــــــــاوصوا  كــــــــــاٌ الشظـــــــــــل: 

 مخالحي وكعذ.

 كاٌ: اجبعني.

 (2)"هش  كاٌ: خزهاؿاجبعه  ؿةرا بها معللت بعىد في النَّ 

 

                                                             

 (.ٓٙٗ/ٔحلية اْلولياء، )- 1

 (.ٔٔ/ٗسري أعَلـ النبَلء، )-2

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 (  تفزيج اهلووم  بأخببر الغشاة هي أرض الزوم )صور وأحـداث
 

75 

 ــــــــذ اللششــــــــ ي كــــــــاٌ: حــــــــذزني و عـــــــًـ ؤبــــــــي بىــــــــش عبــــــــذ هللا بــــــــً ًٍض

ــــــــــذ بــــــــــً ألاظــــــــــىد الجششــــــــــ ي وــــــــــان ٌعــــــــــحر  املؽــــــــــُخت ؤنَّ بعــــــــــن  ًٍض

ـــــــــ ًً ـــــــــذ هـــــــــى وسظـــــــــل فـــــــــي ؤسك الـــــــــشوم  ؿعـــــــــمع مىاد : ًـــــــــا ًٍض ا ًلـــــــــٌى

ـــــــــ ــــــــــاحبً ملــــــــًـ العابـــــــــذًً  ومـــــــــا هحـــــــــً  ً ملـــــــــً امللـــــــــشبحن  و نَّ بهَّ

 (1)"بياربحن

 

 

 

 

 

                                                             

(، وذكػػػػػػر ذبػػػػػػك ِف تر تػػػػػػو ِف اخػػػػػػر التػػػػػػابعْي، ٜٜ٘-ٜٛ٘سػػػػػػري السػػػػػػلف الصػػػػػػاْلْي، )ص- 1
، ملسو هيلع هللا ىلصأسػػػػػػػلم ِف حيػػػػػػػاة النػػػػػػػيب ( وِف مقدمػػػػػػػة تر تػػػػػػػو: "ٛٛٛ/ٔواْلطيػػػػػػب ِف "اتريػػػػػػػخ بغػػػػػػػداد"، )

 وقدـ الشاـ، وسكن بقرية زبدين من الغوطة، ولو دار بداخل ِبب شرقي.
 

قػػػػػاؿ سػػػػػعيد بػػػػػن عبػػػػػد العزيػػػػػز، عػػػػػن يػػػػػونت بػػػػػن ميسػػػػػرة قػػػػػاؿ: قلػػػػػت ليزيػػػػػد بػػػػػن اْلسػػػػػود: َي أِب 
 اْلسود، كم أتى عليكق قاؿ: أدركت العزى تعبد ِف قرية قومي.

 
ري، عػػػن صػػػفواف بػػػن عمػػػرو، عػػػن أيب اليمػػػاف، رجػػػل اتبعػػػي، عػػػن يزيػػػد وقػػػاؿ أبػػػو إسػػػحاؽ الفػػػزا

بػػػػن اْلسػػػػود أنػػػػو قػػػػاؿ لقومػػػػو: اكتبػػػػوب ِف الغػػػػزو، قػػػػالوا: قػػػػد كػػػػربت قػػػػاؿ: سػػػػبحاف ه، اكتبػػػػوب 
فػػػػأين سػػػػوادي ِف املسػػػػلمْيق قػػػػالوا: أمػػػػا إذ فعلػػػػت، فػػػػأفطر وتقػػػػو علػػػػى العػػػػدو، قػػػػاؿ: مػػػػا كنػػػػت 

هػػػػػا مػػػػػن منػػػػػاـ حػػػػػ  أشػػػػػبعها مػػػػػن الطعػػػػػاـ، وَل أوطئأراب أبقػػػػػى حػػػػػ  أعاتػػػػػب ِف نفسػػػػػي. وه َل 
 ".تلحق ِبلذي خلقها
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[ 
 
 [ي آحي املطيطت فأغصو فأطدشهدئوي زأًذ بي املىام أو

ـــه: عـــــــً مخ لــــــــذ بــــــــً الحعــــــــحن  كــــــــاٌ: ظاءهــــــــا عخبــــــــت الؼــــــــالم ؿللىــــــــا لـــــ

 ما ظاء بً؟ 

 .ؤػضو كاٌ: ظ ذ 

 كاٌ: كلذ: مشلً ٌؼضو؟ 

 
َّ
  امي سؤًذ في املىَّ كاٌ: بو

َّ
 .ي آحي املفُفت ؿإػضو ؿإظدؽهذؤو

ـــــــكـــــــاٌ: ؿىـــــــىدي ًىًمـــــــ ا اط وظـــــــاء عخبـــــــت ساظًعـــــــا فـــــــي الخُـــــــل ؿىــــــــش الىَّ

ــــــــــــ   سظــــــــــــلا دخـــــــــــل مـــــــــــً بــــــــــــاب الجهـــــــــــاد اظـــــــــــخلبله مـــــــــــً حاظخـــــــــــه ؿلمَّ

 
َّ
 ي كذ اعخللذ؟ ؿلاٌ: هل لً في ؿش  ي وظالحي ؿةو

  .كاٌ: وعم

ـــــــــــ اط كـــــــــــاٌ: ؿجـــــــــــٌز الشظـــــــــــل ودؿعـــــــــــه بلُـــــــــــه  كـــــــــــاٌ: ؿمضـــــــــــ ى مـــــــــــع الىَّ

   (1)"ؿللىا الشوم ؿيان ؤٌو سظل اظدؽهذ

 

 

 

 

 

 

                                                             

 (.ٔ٘ٗ/ٗ(، اتريخ اْلسَلـ، )ٕٕٚ/ٚٙانظر: حلية اْلولياء )- 1
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 (1)[ا هصلىا أحى البدس فأهقع زجليهفلم  ] 

ـــا الىلُــــــــــــذ  ؤحمــــــــــــذ بــــــــــــً ؤبــــــــــــي الحــــــــــــىاسي وعــــــــــــً    كــــــــــــاٌ: ظــــــــــــمعذ ؤبـــــــــ

" : شاهُم  ومعـــــــي ؿشظـــــــان وهـــــــى علـــــــى سظلُـــــــه  ػـــــــضوث ؤهـــــــا و بـــــــًلـــــــٌى

   .كاٌ: ؿإسدجه ؤن ًشهب  ؿإبى  ؿحلـذ

  .ى ظلغ على العشطكاٌ: ؿشهب حتَّ 

ٌ  كاٌ: كذ ؤبشسث ًمُىً  زمَّ    .هض

ت ظــــــــــخً   كــــــــــاٌ: ؿعــــــــــشها فــــــــــي جلــــــــــً العــــــــــٍش
ً

 وهــــــــــى علــــــــــى ا وزالزــــــــــحن مــــــــــُال

ــــــسظلُــــــه ى ؿاظــــــخللى ؤحــــــ ا هضلىــــــا ؤحــــــى البحــــــش ؿــــــإهلع سظلُــــــه  زــــــمَّ   ؿلمَّ

 (2)"سؤًخه ـىع ش يٍء    ؿهزا ؤؼذ  وسؿع سظلُه على الحاثي

 

 

                                                             

سػػػػػلطاف ، "(ٕٕ/ٔ" )سػػػػػلم الوصػػػػػوؿ إَل طبقػػػػػات الفحػػػػػوؿ قػػػػػاؿ حػػػػػاجي خلفيػػػػػة، ِف كتابػػػػػو"- 1
بػػػن يزيػػػد بػػػن جػػػابر بػػػن ثعلبػػػة بػػػن  بػػػراىيم بػػػن أدىػػػم بػػػن منصػػػور بػػػن عػػػامرالعػػػارفْي أبػػػو إسػػػحق إ

سػػػعد بػػػن حػػػَلـ بػػػن غزيػػػة بػػػن أسػػػامة بػػػن ربيعػػػة بػػػن ضػػػبيعة بػػػن عجػػػل بػػػن ْلػػػم التميمػػػي العجلػػػي 
اثنتػػػػْي وسػػػػتْي ومائػػػػة وىػػػػو ا فػػػػوظ ِف  (ٕٙٔ)البلخػػػػي ، املتػػػػوً مرابطػػػػًا بسػػػػواحل الشػػػػاـ سػػػػنة 

مػػػن جزائػػػر حبػػػر  اتريػػػخ وفاتػػػو علػػػى مػػػا ذكػػػره اْلػػػاف  ابػػػن عسػػػاكر. قػػػاؿ: وذكػػػروا أنػػػو تػػػوِف  زيػػػرة
 ى.انته" الرـو وىو مرابَ م َحل ودفن بصور

 
سػػػػػفياف الثػػػػػوري: إبػػػػػراىيم بػػػػػن أدىػػػػػم كػػػػػاف يشػػػػػبو إبػػػػػراىيم اْلليػػػػػل، ولػػػػػو كػػػػػاف ِف الصػػػػػحابة قػػػػػاؿ 

 .(ٕٛٛ/ٗ" اتريخ اْلسَلـ )لكاف فاضَلً 
 (.ٖٚٛ/ٚانظر: حلية اْلولياء )- 2
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 ]ججهيز املأمىن الجيش لقخاى السوم[

ؿ هــــــــــا [ ظــــــــــىت ظــــــــــْبع عؽــــــــــشة ومــــــــــاثخحنكــــــــــاٌ الــــــــــزهبي: عــــــــــً ؤخبــــــــــاس ]

ْهـــــــــــشّي  ـِ دخـــــــــــل املـــــــــــإمىن مفـــــــــــش  ؿإحمـــــــــــش بـــــــــــحن ًذًـــــــــــه َعْبـــــــــــُذوط ال

 ؿُمِشَبذ عىله.
 

دمؽـــــــم  زـــــــّم كـــــــاٌ املعـــــــعىدّي: ووـــــــان كـــــــذ حؼلـــــــب عل هـــــــا  وعـــــــاد بلـــــــى 

 
َ
ة

َ
ـــــــــــــــــا

ُ
ْال

ُ
ـــــــــــــــــت  ودخـــــــــــــــــل ؤسك الــــــــــــــــشوم  ؿجـــــــــــــــــٌز علـــــــــــــــــى ل

َ
ه
َ
ر

َ
ظــــــــــــــــاس بلـــــــــــــــــى ؤ

ـــــــــا   ـً ُْ ـــــــــف عل هـــــــــا ُ َج
ّ
وحاــــــــــشها ماثـــــــــت ًـــــــــىم  زـــــــــّم سحـــــــــل عنهـــــــــا  وخل

ؿخذَعـــــــــــــه ؤهلهـــــــــــــا وؤظـــــــــــــشوه  زـــــــــــــم ؤوللـــــــــــــىه بعـــــــــــــذ ظمعـــــــــــــٍت  وؤكبـــــــــــــل 

ْىِؿُـــــــل فـــــــي ظُـــــــىػ الـــــــشوم 
َ
بلـــــــى حفـــــــً لالـــــــاة  -لعـــــــنهم هللا  -امللـــــــً ج

  ؿبلـــــــؽ رلـــــــً املـــــــإمىن 
ْ

ـــــــف َُ   ؿجّهـــــــض الجىـــــــىد لحشبــــــــه  ؿإحـــــــاه ب ُج

ف  ؿبـــــــذؤ 
ْ
ـــــــ  ـــــــل وهخـــــــب هخاًبـــــــا بلـــــــى املـــــــإمىن ًىلـــــــب الف  ُِ

ْ
ىؿ

َ
ؿاسجحـــــــل ج

بىـعـــــــــــــــه وؤػلـــــــــــــــظ فـــــــــــــــي املياجبــــــــــــــــت  ؿاظدؽـــــــــــــــاه املـــــــــــــــإمىن ػمــــــــــــــــًبا 

ــــــــش 
ّ
ْعــــــــىىىُيُت  زــــــــم ؿى

ُ
وكفــــــــذ الــــــــشوم  وعــــــــضم علــــــــى املعــــــــحر بلــــــــى ك

 (8)"في هجىم الؽخاء ؿشظع

 

 

 

 
                                                             

 (.ٕٙٗ/٘اتريخ اْلسػػَلـ )- 1
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 ]لبيِو لبيِو[ 

 ظــــــــــــــىت زــــــــــــــالٍر  ؤحــــــــــــــذاِر  " فــــــــــــــيجــــــــــــــاٍز  ابــــــــــــــً  لــــــــــــــدون هـــــــــــــش فــــــــــــــي "ر-

ً فـــــــي ًـــــــىم خـــــــشوط هىؿـــــــل بـــــــً مُخاًُـــــــل ملـــــــً الـــــــشوم بلـــــــى   وعؽـــــــٍش

ا ؤؼـــــــــــشؾ مَّ ـبـــــــــــالد املعـــــــــــلمحن  ؿـــــــــــإوكع بإهـــــــــــل صبىـــــــــــشة  ألّن بابـــــــــــً لـــــــــــ

علــــــــى الهــــــــالن هخــــــــب بلُــــــــه ؤّن املعخفــــــــم كــــــــذ وّظــــــــه ععــــــــاهشه حتــــــــى 

اوـــــــه ٌعنـــــــي ظعــــــــش بـــــــً دًىـــــــاس ووّباخـــــــه ٌعنـــــــى بًخـــــــاا ولـــــــم ًبـــــــم  ُّ خ

ـــــــــــت زالزـــــــــــا ًّ بابـــــــــــً ؤّن  عىـــــــــــذه ؤحـــــــــــذ  ؿـــــــــــاه هض الــش ؤو دونهـــــــــــا. ويـــــــــــ

رلـــــــــــــً ًـــــــــــــذعى املعخفـــــــــــــم بلـــــــــــــى بهــــــــــــــار الععـــــــــــــاهش لحـــــــــــــشب الـــــــــــــشوم  

 عىــــــــه مــــــــا هــــــــى ؿُــــــــه  ؿخــــــــشط هىؿــــــــل فــــــــي ماثــــــــت ؤلــــــــف وؿــــــــ هم 
ّ

ؿُخــــــــف

مـــــــــً اهجّمـــــــــشة الـــــــــزًً وــــــــــاهىا خشظـــــــــىا بالجبـــــــــاٌ وهـــــــــضمهم ب ــــــــــحاق 

بـــــــــــــــــً ببـــــــــــــــــشاهُم بـــــــــــــــــً مفـــــــــــــــــعب ؿ حـــــــــــــــــم بـــــــــــــــــالشوم  وبلـــــــــــــــــؽ صبىـــــــــــــــــشة 

 
ً
  ؿاظـــــــــــدباحها كـــــــــــخال

ً
ـــــــــــل وؤعـــــــــــاد علـــــــــــى ملىُـــــــــــت وػ وظـــــــــــبُا

ّ
حرهـــــــــــا  ومش

باألظـــــــــــــشي. وبلـــــــــــــؽ الخبـــــــــــــر بلـــــــــــــى املعخفـــــــــــــم ؿاظـــــــــــــخعظمه وبلؼـــــــــــــه ؤّن 

هاؼــــــــمُت ـــــــــاحذ وهــــــــي فــــــــي ؤًــــــــذي الــــــــشوم: وا معخفــــــــماه! ؿإظــــــــاب 

شه لبُــــــــــً  لبُـــــــــــً! وهــــــــــادي بــــــــــالىَّ  مـــــــــــً  ـحر ونهــــــــــَن وهــــــــــى علــــــــــى ظــــــــــٍش

   ظــــــاعخه ؿشهـــــــب دابخـــــــه
ً
وظـــــــىت مـــــــً حذًـــــــذ ؿ هـــــــا  واحخلـــــــب ؼــــــياال

شحمً سدائه. وظمـــــــــع الععـــــــــاهش وؤحمـــــــــش كا ـــــــــ ي بؼـــــــــذاد عبـــــــــذ الـــــــــ

 (1)"بً ب حاق ..الخ

 

                                                             
 بتصرؼ يسري.(" ٕٖٚ/ٖكر فتو عمورية")ذ -1
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 امـــــــــــــــشؤة  املعخفــــــــــــــم "بلؼــــــــــــــه ؤنَّ    ؤنَّ "يــــــــــــــرزاث الـــــــــــــــرهب"وفــــــــــــــي

ـت فــــــي ألاظــــــشِ  ــــــ ؼـــــٍش ــــــت  وؤهَّ ٍّ ه عىــــــذ ع ــــــ  مـــــً علــــــىط الــــــّشوم فــــــي عمىس

 
ً
  "وا معخفماه."ؿفاحذ:  لىمها على وظهها ًىما

 علــــــــــــــى ؤبلــــــــــــــم
ّ

ؿخــــــــــــــخم   ؿلــــــــــــــاٌ لهــــــــــــــا الع ــــــــــــــ : مــــــــــــــا ً ــــــــــــــيء بلُــــــــــــــً بال

املعخفــــــــــــم اليــــــــــــإط وهاولــــــــــــه للعــــــــــــا ي  وكــــــــــــاٌ: وهللا مــــــــــــا ؼــــــــــــشبخه بال 

ـت مً ألاظش وكخل الع  .    بعذ ؿً الؽٍش
 

ــــــــ زــــــــمَّ  ًَّ ــــــــت   ت بالشحُــــــــِل هــــــــادي فــــــــي الععــــــــاهش اهحمذ ٍّ بلــــــــى ػــــــــضو عمىس

 
َّ

 علــــــــــى ؤبلــــــــــم  ؿخشظــــــــــىا وؤمــــــــــش الععــــــــــىش ؤال
ّ

 ًخــــــــــشط ؤحــــــــــذ مــــــــــنهم بال

ــــــــ ؤلــــــــٍف  معــــــــه فــــــــي ظــــــــبعحَن  ى علُــــــــه بـــــــــخح ا ؿــــــــخح هللا حعــــــــالؤبلــــــــم  ؿلمَّ

 : ـــً"عّمىسٍــــــــــــت دخلهــــــــــــا وهــــــــــــى ًلــــــــــــٌى ـــ  "لبُــــــــــــً لبُـــــــــ   وولــــــــــــب الع ـــــــــ

ـت  ولــــــــــــــــشب عىلــــــــــــــــه  وؿــــــــــــــــً كُــــــــــــــــىد  ـــحرة الؽــــــــــــــــٍش ـــــــــــــــــاحب ألاظـــــــــــــ

ـت"  (1)الؽٍش

 

 

 
                                                             

1
 -(ٖ/ٕٜٔ) 

 رب وا معصماه انطلقت                  ملء أفواه الصباَي اليتمِ 
 صادفت أمساعهم لكنها                   ل تصادؼ نػػخوة املعتصم
 َل ُيَلـ الذئُب ِف عدوانو                  إف يُك الراعي عدوَّ الغنم.
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 [لإلإ العادليمً أ باز ]

مــــــــً ؤبىــــــــاٌ إلاظـــــــــالم  وهــــــــى وـــــــــان املىــــــــذوب لحـــــــــشب ؿــــــــشه  الىـــــــــشن 

الـــــــزًً ظــــــــاسوا ألخــــــــز وُبــــــــت  ؤو ؿـــــــشه  ظــــــــىاهم ظــــــــاسوا فــــــــي البحــــــــش 

ـــم ٌعـــــــــــشاملـــــــــــالف   عـــــــــــذدهم  ؿـــــــــــإدسههم لالـــــــــــا بال ومعـــــــــــه كُـــــــــــىد ب ؿلــــــــ

ـــلمىا هـىظــــــــــهم  ؿلُــــــــــذهم  عىــــــــــذ الـحلخــــــــــحن   ؿإحــــــــــاه بهــــــــــم  ؿعـــــــ

م بلــــــــى اللــــــــاهشة  ووــــــــاهىا ؤهثــــــــر مــــــــً زــــــــالر ماثــــــــت ملاجــــــــل  وؤكبــــــــل بهــــــــ

 (1)"اا مؽهىدً ؿيان ًىًم 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

خػػػػػػػدـ مػػػػػػػع صػػػػػػػَلح الػػػػػػػدين، وعػػػػػػػرؼ وفيػػػػػػػو: "( ٖ٘ٛ-ٖٗٛ/ٕٔ) سػػػػػػػري أعػػػػػػػَلـ النػػػػػػػبَلء- 1
ِبلشػػػػجاعة واْلقػػػػداـ، وِف آخػػػػر أَيمػػػػو أقبػػػػل علػػػػى اْلػػػػري واْلنفػػػػاؽ ِف زمػػػػن قحػػػػَ مصػػػػر، وكػػػػاف 

 ."يتصدؽ ِف كل يـو ِبثِن عشر ألف رغيف مع عدة قدور من الطعاـ
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 [فلم ًصى ًقاجل أهل الشسك خ   ماث] 

ظىــــــــذب  ومــــــــا »ؿلــــــــاٌ: ملسو هيلع هللا ىلص الىبــــــــي  الععــــــــىشي: رهــــــــش« هخــــــــاب»وفــــــــي 

 ظىذب؟ ًمشب لشبت ًـشق بها بحن الحم والباول.

ا  اهلـــــــــن ابـــــــــً وفـــــــــي هخـــــــــاب ؤبـــــــــي عمـــــــــش: ملـــــــــا  ـــــــــجً الىلُـــــــــذ ظىـــــــــذبً 

ؤخُــــــــــــه  ووــــــــــــان ؿــــــــــــاسط العــــــــــــشب  علــــــــــــى ـــــــــــــاحب الســــــــــــجً ؿلخلــــــــــــه 

 وؤخشظه وكاٌ:

 ؤفي لشبت السحاس ٌسجً ظىذب 

لخل ؤصحاب الىبي ألاواثل  ٍو

 لمى وسهىه ؿةن ًً يني بابً ظ

 هى الحم ًىلم ظىذب ؤو ًلاجل

بلـــــــى ؤسك الـــــــشوم ؿلـــــــم ًـــــــٌض ًلاجـــــــل  -ا ٌعنـــــــي ظىـــــــذبً  -كـــــــاٌ: واهىلـــــــم 

ـــذ مــــــــــً خالؿــــــــــت  ؤهــــــــــل الؽــــــــــشن حتــــــــــى مــــــــــاث  لعؽــــــــــش ظــــــــــىىاث خلـــــــ

ت  (1)"معاٍو

 

 

                                                             

 (.ٕٚٗ/ٖالكماؿ ) إكماؿ  ذيب-  1
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 ]أال جسلب[

ــــــذ " البــــــً املبــــــاسن  الجهــــــادوفــــــي هخــــــاب " عــــــً عبــــــذ الــــــشحمً بــــــً ًٍض

ـــابش كــــــاٌ: حــــــذزني ؤبــــــى مفــــــبح كــــــاٌ:  ػضوهــــــا مــــــع مالــــــً بــــــً »بــــــً ظـــ

ؤسك الـــــــــــشوم  ؿعـــــــــــبم سظـــــــــــل الىـــــــــــاط  زـــــــــــم  (1)عبـــــــــــذ هللا الخشعمـــــــــــي

لــــــــــىد دابخــــــــــه  ؿلــــــــــاٌ مالــــــــــً: ًــــــــــا ؤبــــــــــا عبــــــــــذ هللا  ؤال  هــــــــــٌض ًمشــــــــــ ي ٍو

: مــــــــــــــً اػبــــــــــــــرث ملسو هيلع هللا ىلص جشهــــــــــــــب؟ ؿلــــــــــــــاٌ: ظــــــــــــــمعذ سظــــــــــــــٌى هللا  ًلــــــــــــــٌى

كــــــــذماه فــــــــي ظــــــــبُل هللا ظــــــــاعت مــــــــً نهــــــــاس  ؿهمــــــــا حــــــــشام علــــــــى الىــــــــاس 

ؿجـــــــــٌز « عـــــــــً كـــــــــىمي. كـــــــــاٌ ؤبـــــــــى مفـــــــــبح: وؤــــــــــ ف دابتـــــــــي لخؼىُنـــــــــي»

 الىَّ 
ً

 (2)ز " كي ؤهثر مً ًىم ٍ اط  ؿلم ؤس هاصال

 

 

 

                                                             

الصػػػػوائف: اتبعػػػػي، مػػػػن كبػػػػػار أبػػػػو حكػػػػيم، املعػػػػروؼ مالػػػػػك السػػػػراَي ) يػػػػع سػػػػرية( ومالػػػػػك - 1
القػػػادة. مػػػن أىػػػل فلسػػػطْي. وس "الصػػػوائف" زمػػػن معاويػػػة م يزيػػػد م عبػػػد امللػػػك. ومػػػات غػػػازَي 

، فكسر املسلموف على قربه أربعْي لواءًا.  ِف أرض الرـو
( مػػػػػر موضػػػػػع يػػػػػدعى " الرىػػػػػوة " فنػػػػػزؿ بػػػػػو ٙٗحػػػػػدادا عليػػػػػو، وكػػػػػاف ِف إحػػػػػدى غزواتػػػػػو )سػػػػػنة 

ِف  ة"، كمػػػػػاالبخػػػػػاري: لػػػػػو صػػػػحبة. وقػػػػػاؿ العجلػػػػػّي: اتبعػػػػي ثقػػػػػفسػػػػمي " رىػػػػػوة " مالػػػػػك " قػػػػاؿ 
 (.ٓٔٔ-ٜٓٔ/ٗ( وانظر: سري أعَلـ النبَلء، )ٖٕٙ/٘"اْلعَلـ" للزركلي، )

 (.ٔٛٛٔ"مسند أيب داود الطيالسي"، )( وىو ِف ٘ٗ(، )صٖٖاْلهاد، )- 2
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 [قيام زمضان بي أزع اليسب] 

ــــــــضي  "مخخطــــــــس قيــــــــام زمضــــــــانوفــــــــي " بــــــــاب كُــــــــام " للعالمــــــــت امللٍش

م   حــــــذزني "  سممــــــان فــــــي ؤسك الحــــــشب ــــــذ بـــــًـ ؤبــــــي مــــــٍش حــــــذزىا ًٍض

ـــــــــ»ؤبـــــــــى عبُـــــــــذ هللا كـــــــــاٌ:    ابـــــــــً معـــــــــلمتا بـــــــــإسك الـــــــــشوم وعلُىـــــــــا هىَّ

ؿإكمىــــــا فــــــي مجــــــٌز ملسو هيلع هللا ىلص سظــــــٌى هللا  هشحــــــر مــــــً ؤصــــــحاِب  وؿُىــــــا ؤهــــــاٌط 

 (1)«ؿفمىا ؿُه سممان وكمىا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

   (.ٕٚٗتصر قياـ رمضاف )صخم- 1
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[ 
 
 [ما الصهد بي اليالىئه

 
ُ
ؼــــــــضو  ش ؤنَّ ِهــــــــر ووــــــــان   ؤبــــــــا ًىظــــــــف الؼعــــــــىلي  وــــــــان ًلــــــــضم الشؼــــــــش َو

برا ػـــــــــضا ودخلـــــــــىا بــــــــــالد الـــــــــشوم ؤوـــــــــل ؤصــــــــــحابه مـــــــــً وعـــــــــام الــــــــــشوم 

وؿــــــــىاهههم ؿُلــــــــٌى ؤبـــــــــى ًىظــــــــف: ال آوــــــــل ؿُلـــــــــاٌ لــــــــه: حؽــــــــً ؤهـــــــــه 

  ؟حالٌ

: ال ؤؼً هى حالٌ   .ؿُلٌى

: بهَّ  مـــــــــــــــا الضهـــــــــــــــذ فـــــــــــــــي ؿُلـــــــــــــــاٌ لـــــــــــــــه: ؿيـــــــــــــــل مـــــــــــــــً الحـــــــــــــــالٌ  ؿُلـــــــــــــــٌى

 (1)"الحالٌ

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 ("، ِف تر ة السري السقطي.ٙٔٔ/ٓٔ") انظر: حلية اْلولياء- 1
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 ]الصيا ي جىدب هنع هللا يضر يهيًدا بي أزع السوم[ 

 لزي كخل العاحش على الصحُح.ا"هى  كاٌ الزهبي:

 
ً

ـــــــــذخل فــــــــــي ؿــــــــــم   زـــــــــمَّ ووـــــــــان هــــــــــزا العـــــــــاحش ًلخــــــــــل سظــــــــــال ًحُُــــــــــه  ٍو

ــه زـــــــم  خـــــــشط مـــــــً حُاهـــــــا  ؿمـــــــشب ظىـــــــذب بـــــــً هعـــــــب عىلـــــ هاكـــــــت ٍو

أَسَ َــــــــــــأْتُوىَّ السِــــــــــــحْزَّ وَّأًَْــــــــــــ ُنْ }كـــــــــــاٌ: ؤحــــــــــــي هـعــــــــــــً. وجــــــــــــال: 

ا بلــــــى الىلُــــــذ بــــــً علبــــــت ؿحبعــــــه    ؿشؿعــــــىا ظىــــــذبً {تُبْصِــــــزُوىَّ

الجه ؤولله. ؿلمَّ   ا سؤي السجان كىمه ـو

وكُـــــــل: بـــــــل كخـــــــل الســـــــجان ؤكشبـــــــاء ظىـــــــذب وؤوللـــــــىه  ؿـــــــزهب بلـــــــى 

ـً  ا ا هبحـــــــرً ؤسك الـــــــشوم ًجاهـــــــذ  ومـــــــاث ظـــــــىت خمعـــــــحن  ووـــــــان ؼـــــــٍش

 في ألاصد.

وكُــــــــــل: بــــــــــل الــــــــــزي كخــــــــــل العــــــــــاحش ظىــــــــــذب الخحــــــــــر املــــــــــزوىس بعــــــــــذ 

  (1)"العخحن.

 

 

 
                                                             

عبػػػػد ه بػػػػن غػػػػنم اْلزدي  جنػػػػدب بػػػػن كعػػػػب بػػػػنتر ػػػػة الصػػػػحايب  (ٜٖ٘/ٕ)اتريػػػػخ اْلسػػػػَلـ – 1
 .الغامدي
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اض[
 
ت بالى  ]زجع معاٍو

ـــــت وبـــــحن ؤهـــــل الــــــشوم عـــــً  : وــــــان بـــــحن معاٍو ظـــــلُم بـــــً عـــــامش  ًلـــــٌى

ـــم  حتـــــــــى برا اهلضـــــــــ ى العهـــــــــذ ؤػـــــــــاس  عهـــــــــذ  ووـــــــــان ٌعـــــــــحر فـــــــــي بالدهــــــ

: هللا  علـــــــــ هم  ؿـــــــــةرا سظـــــــــل علـــــــــى دابـــــــــت ؤو علـــــــــى ؿـــــــــشط  وهـــــــــى ًلـــــــــٌى

ؤهبــــــــــــــر  وؿــــــــــــــاء ال ػــــــــــــــذس  و را هــــــــــــــى عمــــــــــــــشو بــــــــــــــً عبعــــــــــــــت  ؿعــــــــــــــإله 

ــــــــت عــــــــً رلــــــــً  ؿلــــــــاٌ: ظــــــــمعذ سظــــــــٌى هللا  : ًملسو هيلع هللا ىلص معاٍو مــــــــً »لــــــــٌى

 ًَّ ا  وال ٌؽــــــــذهه حتــــــــى عهــــــــًذ  وــــــــان بِىــــــــه وبــــــــحن كــــــــىم عهــــــــذ ؿــــــــال ًحلــــــــ

ــــــــت «ًمضــــــــ ي ؤمــــــــذه ؤو ًيبــــــــز بلــــــــ هم علــــــــى ظــــــــىاء   كــــــــاٌ: ؿشظــــــــع معاٍو

 (1)"اطبالىَّ 

                                                             

 "ىذا حدير حسن صحيو(، وقاؿ: "ٓٛ٘ٔ) ه الرتمذي ِف "سننو:"روا- 1
 أىػػػػلكػػػػاف بػػػػْي معاويػػػػة وبػػػػْي )قولػػػػو: ( "ٓٛٔ-ٜٚٔ/٘قػػػػاؿ املبػػػػاركفوي ِف "ةفػػػػة اْلحػػػػوذي" )

( أنػػػػو يػػػػذىب معاويػػػػة قبػػػػل انقضػػػػاء الػػػػرـو عهػػػػد ( أي إَل وقػػػػت معهػػػػود )وكػػػػاف يسػػػػري ِف بَلدىػػػػم
أي زمانػػػػػو )وىػػػػػو  (قػػػػػرب مػػػػػن بَلدىػػػػػم حػػػػػْي انقضػػػػػى العهػػػػػد )حػػػػػ  إذا انقضػػػػػى العهػػػػػدالعهػػػػػد لي

( فيػػػػو اختصػػػػار وحػػػػذؼ لضػػػػيق املقػػػػاـ أي لػػػػيكن مػػػػنكم وفػػػػاء َل يقػػػػوؿ ه أكػػػػرب وفػػػػاء َل غػػػػدر
ولَلسػػػتبعاد صػػػدر اْلملػػػة بقولػػػو ه ارتكػػػاب الغػػػدر ملسو هيلع هللا ىلص  ه وأمػػػة لغػػػدر يعػػػِن بعيػػػد مػػػن أىػػػل 

 "أكرب
غفلػػػػػة مػػػػػنهم وأمػػػػا إف نقػػػػػض أىػػػػػل اْلدنػػػػػة ِبف ظهػػػػرت مػػػػػنهم خيانػػػػػة فلػػػػػو أف يسػػػػري إلػػػػػيهم علػػػػػى 

) فػػػػَل َيلػػػػن عهػػػػدا ( أي عقػػػػد عهػػػػد )وَل  ( أي عػػػػن دليػػػػل مػػػػا ذكػػػػره)فسػػػػألو معاويػػػػة عػػػػن ذلػػػػك
 لغة عن عدـ التغيري وإَل فَل مانع من الزَيدة ِف العهد والتأكيد ( أراد بو املبايشدنو

حػػػػ  شضػػػػي أمػػػػده( بفتحتػػػػْي أي تنقضػػػػي غايتػػػػو )أو واملعػػػػي َل يغػػػػريف عهػػػػدا وَل ينقضػػػػو بوجػػػػو ) 
هػػػد علػػػى تقػػػدير خػػػوؼ ِبف خيػػػربىم ِبنػػػو نقػػػض الع (سػػػر البػػػاء أي يرمػػػي عهػػػدىم )إلػػػيهم( بكينبػػػذ
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 ]أضاب جسة بي أزع السوم[ 

ـــــــــــــت كـــــــــــــاٌ:  :كــــــــــــاٌ حـــــــــــــذزىا  عــــــــــــً عاــــــــــــــم بــــــــــــً ولُـــــــــــــب ٍش ؤبــــــــــــى الجٍى

ــــــــــت  ؿ هــــــــــا دهــــــــــاهحر فــــــــــي ؤسك الــــــــــشوم   ؤـــــــــــبذ ظــــــــــشة فــــــــــي بمــــــــــاسة معاٍو

ــــــــذ  ملسو هيلع هللا ىلص مـــــــً ؤصـــــــحاب الىبــــــــي  وعلُىـــــــا سظـــــــٌل  ـــاٌ لـــــــه معـــــــً بـــــــً ًٍض ًلــــ

ؿإجِىــــــــــاه بهــــــــــا ؿلعــــــــــمها بــــــــــحن املعــــــــــلمحن وؤعىــــــــــاوي مشــــــــــل مــــــــــا  كــــــــــاٌ:

 
ً

ــــــــــــــــــ :كــــــــــــــــــاٌ   زــــــــــــــــــمَّ ؤعىــــــــــــــــــى سظــــــــــــــــــال
َّ
                     ي ظــــــــــــــــــمعذ سظــــــــــــــــــٌى هللا لــــــــــــــــــىال ؤو

 بعــــــــــــــــــــــــذ الخمــــــــــــــــــــــــغ وسؤًخــــــــــــــــــــــــه ًـعلــــــــــــــــــــــــه ملسو هيلع هللا ىلص 
ّ

: ال هـــــــــــــــــــــــــل بال   ًلــــــــــــــــــــــــٌى

ؤخـــــــــز ؿعـــــــــشك علــــــــــي مـــــــــً هفـــــــــِبه  كـــــــــاٌ: ؿإبِــــــــــذ  ألعىُخـــــــــً  زـــــــــمَّ 

 (1)"ؿللذ: ما ؤها بإحم به مىً.

 

 

 

 
                                                                                                                                                                               

خصػػػػمو مسػػػػاوَي معػػػػو ِف الػػػػنقض كػػػػيَل يكػػػػوف ذلػػػػك منػػػػو ( أي ليكػػػػوف اْليانػػػػة مػػػػنهم )علػػػػى سػػػػواء
 ".غدرا 

انظػػػػػػػر: (، و ٕٙٛ٘ٔ(، وأَحػػػػػػػد ِف "املسػػػػػػػند" )ٖٕ٘ٚاْلػػػػػػػدير رواه أبػػػػػػػو داود ِف "سػػػػػػػننو" )- 1
مسػػػػػو حطّػػػػػاف، (، وفيػػػػػو مرت ًػػػػػا لػػػػػو: أٖٛٗ/ٓٔ"، َلبػػػػػن عػػػػػد )بغيػػػػػة الطلػػػػػب ِف اتريػػػػػخ حلػػػػػب"

ِف امػػػارة معاويػػػة بػػػن أيب سػػػفياف، غػػػزا بػػػَلد الػػػرـو مػػػع معػػػن بػػػن يزيػػػد، واجتػػػاز حبلػػػب أو بعملهػػػا 
 "ن بن يزيد، روى عنو عاصم بن كليبروى عن مع
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 ثخً بالسوم[مظلم الجسمي ً]

معـــــــــلم بـــــــــً عبـــــــــذ الـــــــــشحمً الجشمـــــــــي مـــــــــً كـــــــــاٌ ابــــــــًـ ؤبـــــــــي حـــــــــاجم: "

سوي عىـــــــــــه املىـــــــــــزس بـــــــــــً و   سوي عـــــــــــً مخلـــــــــــذ بـــــــــــً حعـــــــــــحن  الؼـــــــــــضاة

 ئ :ؼاران الشاصي وكاٌ
 
 (1)"ه قخل مً السوم مائت ألفه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 (.ٛٛٔ/ٛاْلرح والتعديل )- 1
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 [أما ئذ فعلىها  فافعلىا]

  ـِي كــــــــــاٌ عشمــــــــــان بــــــــــً ؤبــــــــــي العاجىــــــــــت: سمــــــــــى العــــــــــذو الىــــــــــاط بــــــــــالىَّ 

ت: ؤما بر ؿعلىها  ؿاؿعلىا.  ؿلاٌ معاٍو

ؿيـــــــاهىا ًترامـــــــىن بهـــــــا  ؿ هُـــــــإ سومـــــــي لشمـــــــي ظــــــــُىت ؤبـــــــي الؼادًـــــــت فـــــــي 

ـــر  ـــر (1)وىجحــــ   ؿشمـــــــاه ؤبـــــــى الؼادًـــــــت بعـــــــهم  ؿلخلـــــــه  وخـــــــش الىىجحــــ

 في ظـُى هم  ؿاحتركذ بإهلها.

 واهىا زالر ماثت.

زميــــــــــت طــــــــــهم أ ــــــــــي الغادًــــــــــت قخلــــــــــذ زــــــــــالر مائــــــــــت ؿيــــــــــان ًلــــــــــاٌ: 

 (2)"هفع

 

 

 

 

 

                                                             

 لطنجري: قدر ساسي معرب، وفارسيتو: ِبتيل.ا- 1
 (.٘ٗ٘/ٖسري أعَلـ النبَلء )- 2
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[ 
ً
 [اا زطبً أيخأي جبى

ـــــــذ بـــــــً ؤظـــــــلم كـــــــاٌ:  خـــــــشط كـــــــىم ػـــــــضاة  " عـــــــً عبـــــــذ الـــــــشحمً بـــــــً ٍص

ـــذ ـــــــــــــاثـت  ؿبِىـــــــــــــا هـــــــــــــم  وخــــــــــــشط معهـــــــــــــم دمحم بــــــــــــً املىىـــــــــــــذس  وواهــــــــــ

ا ا سوًبـــــــٌعـــــــحرون فـــــــي العـــــــاكت كـــــــاٌ سظـــــــل مـــــــً اللـــــــىم: ؤؼـــــــخهي ظبًىـــــــ

ــــــــــــ ـــادس ؿلــــــــــــاٌ دمحم بــــــــــــً املىىــــــــــــذس: اظــــــــــــخىعمىه ًىعمىــــــــــــم  ؿةهَّ ه للـــــــــ

  علــــــى وــــــل شــــــ يٍء 
ً

وظــــــذوا  حتــــــى ؿــــــذعا اللــــــىم ؿلــــــم ٌعــــــحروا بال كلــــــُال

 
ً

ــــــــــمىـــــــــخال
ً
مـــــــــا ؤحــــــــــي بــــــــــه مـــــــــً الشوحــــــــــاء  ؿـــــــــةرا هــــــــــى ظــــــــــبن ا  وإهَّ  مخُى

 
ً

الــــــــــزي  ؟ ؿلــــــــــاٌ دمحم: ؿــــــــــةنَّ ؿلــــــــــاٌ بعــــــــــن اللــــــــــىم: لــــــــــى وــــــــــان ععــــــــــال

  ا هاهىـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــادٌس ؤوعمىـــــــــــــــــم ظبًىـــــــــــــــــ
ً

  علـــــــــــــــــى ؤن ًىعمىـــــــــــــــــم ععـــــــــــــــــال

ؿاظــــــــخىعمىا ًىعمىــــــــم ؿــــــــذعا اللــــــــىم  ؿعــــــــاسوا كلــــــــُال  ؿىظــــــــذوا 

ــــــــــــــم  ؿجزلــــــــــــــىا ؿـــــــــــــإولىا وحمــــــــــــــذوا سبهــــــــــــــم  كـــــــــــــاؿضة ععــــــــــــــل علـــــــــــــى الىٍش

 (1)ا"وؼىشًو 

 

 

 

 

                                                             

 (.ٚٙبو الدعوة َلبن أيب الدنيػا )جما- 1
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 ]الجسادة الطفسا [

ـــــــاٌ الضبحـــــــر بـــــــً بيــــــــاس : 
َ
ِلـــــــً بـــــــً مــــــــشوان  معـــــــلمت بـــــــًعـــــــً ك

َ
َعبــــــــذ امل

ـــم  ووــــــان ًللــــــب الجــــــشادة الفـــــــشاء   ولــــــه آزــــــاس هشحــــــرة فــــــي بــــــً الحىـــ

 (1)"الحشوب وهياًت في الشوم

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 (.ٖٙ٘/ٕٚ ذيب الكماؿ )- 1
وس غػػػػزو القسػػػػطنطينية ْلخيػػػػو سػػػػليماف، (: "ٕٖٔ/ٖ"اتريػػػػخ اْلسػػػػَلـ"، ) قػػػػاؿ عنػػػػو الػػػػذىيب ِف

وغػػػػزا الػػػػرـو مػػػػرات، وكػػػػاف بطػػػػَل شػػػػجاعا مهيبػػػػا، لػػػػو آاثر َحيػػػػدة ِف اْلػػػػروب، وقػػػػد وس ْلخيػػػػو 
عػػػػزؿ، ووس أرمينيػػػػة حفظػػػػا لػػػػذلك الثغػػػػر، وأوؿ مػػػػا وس  يزيػػػػد بػػػػن عبػػػػد امللػػػػك إمػػػػرة العػػػػراقْي، مَّ 

 "فتتو ثَلثة حصوفخر دولة أبيو، فاغزو الرـو ِف آ
ػػػػ ا صػػػػناعة وقػػػاؿ سػػػػعيد بػػػػن عبػػػد العزيػػػػز: أوصػػػػى مسػػػلمة بثلػػػػر مالػػػػو لطػػػَلب اْلدب، وقػػػػاؿ: إِنَّ

 جمفو أىلها.
 ".ا ِف اآلخرةا ِف الدنيا، أقلهم اً اً  اسِ أقل النَّ  إفَّ : "من كَلمو
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 [قخلذ طبعت مً السوم]

ــــــــــ ؼــــــــــهذث ت  الحرمــــــــــىن مــــــــــع الىَّ ــــــــــذ ألاهفــــــــــاٍس  اط ؤظــــــــــماء بيــــــــــذ ًٍض

 
ً
 (1)ؿعىاوها بعمىِد  مً الشوِم  ؿلخلذ ظبعت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 (.ٖٚٔؽ َلبػن أيب الدنػػيا، رقػم )مكاـر اْلخػػَل- 1
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 ]خبيب السوم[

حبِــــــــب بــــــــً معــــــــلمت بــــــــً مالــــــــً بــــــــً وهــــــــب اللششــــــــ ي الـهــــــــشي هــــــــى 

ـــــــل الؽـــــــام  امليـــــــي لىثـــــــرة دخىلـــــــه   ى حبِـــــــب الـــــــشومووـــــــان ٌعـــــــمَّ   هٍض

ؤبـــــــــا  َعـــــــــً ؤبـــــــــي الُمـــــــــان عـــــــــامش بـــــــــً َعبـــــــــذ هللا ؤنَّ   ؿاعلـــــــــ هم مجاهـــــــــًذ 

ــــــــــ هجاهذجــــــــــه  "!حبِــــــــــب الــــــــــشوم"ا: حبًِبــــــــــىن اط وــــــــــاهىا ٌعــــــــــمَّ رس والىَّ

 .الشوم

ذ   وؼـــــــها فـــــــي حُـــــــاة ؤبـــــــي بىـــــــش الفـــــــذًمخـــــــشط بلـــــــى الؽـــــــام مجاهـــــــًذ 

ـــــــــــم   زـــــــــــــمَّ ا علـــــــــــــى بعـــــــــــــن هشادٌعـــــــــــــهالحرمـــــــــــــىن ؤمحـــــــــــــرً    ظـــــــــــــىً دمؽــ

ــى نهــــــــــــــش وواهـــــــــــــذ داسه بهــــــــــــــا عىــــــــــــــذ وا حىهــــــــــــــت الشـُــــــــــــــحن مؽــــــــــــــشؿت علــــــــــــ

  (1)"بشدي

 

 

 
                                                             

( وانظػػػػػػػػػر: اتريػػػػػػػػػخ ٗٛٔ/ٔوتقريػػػػػػػػػب التهػػػػػػػػػذيب، )(، ٜٖٛ-ٜٖٙ/٘ ػػػػػػػػػذيب الكمػػػػػػػػػاؿ، )- 1
 (ٕٛٗ/ٗالطربي، )

 
كػػػػػاف حبيػػػػػب ذا أثػػػػػر  يػػػػػل ِف فتػػػػػوح الشػػػػػاـ وغػػػػػزو (: "ٖٕ٘-ٖٕٗ/ٔوِف "فتػػػػػوح البلػػػػػداف" )

، قد علم ذلك منو عمر م عثماف رضى ه عنهما م من بعده.  الرـو
ق قػػػػاؿ: سػػػػرادؽ وقالػػػػت أـ عبػػػػد ه بنػػػػت يزيػػػػد الكلبيػػػػة امػػػػرأة حبيػػػػب ليلتئػػػػذ لػػػػو: أيػػػػن موعػػػػدؾ 

 ".ما انتهى إَل السرادؽ وجدىا عندهالطاغية أو اْلنة، فل
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 ]ابً عىن الفازض الب ل[

حــــــــــذزني مـمــــــــــل بــــــــــً الحــــــــــم  دمحم بــــــــــً عبــــــــــذ هللا ألاهفــــــــــاسي: عــــــــــً 

ــــــــــ" كــــــــــاٌ: ا بــــــــــإسك الــــــــــشوم  ؿخــــــــــشط سومــــــــــي ًــــــــــذعى بلــــــــــى املبـــــــــــاسصة  هىَّ

دخــــــــل فــــــــي الىــــــــاط  ؿجعلــــــــذ ؤلــــــــىر  ؿخــــــــشط بلُــــــــه سظــــــــل ؿلخلــــــــه  زــــــــمَّ 

 به ألعشؿه  وعلُه املؼـش.

 (1)"ؿىلع املؼـش ًمسف وظهه  ؿةرا ابً عىن!

 

 

 

 

 

                                                             

كػػػػاف يقػػػػاؿ " و عبػػػػد ه بػػػػن عػػػػوف بػػػػن أرطبػػػػاف املػػػػزبتر ػػػػة " (، ٖٛٙ/ٔسػػػػري أعػػػػَلـ النػػػػبَلء )- 1
 . َلبن عوف: سيد القراء ِف زمانو

 ". وكاف من أئمة العلم والعملقاؿ الذىيب عنو: "
  "َل يغضب، فإذا أغضبو رجل، قاؿ: ِبرؾ ه فيك. كاف ابن عوف القعنيب، قاؿ: عنو 

 " ِبلعراؽ أعلم ِبلسنة من ابن عوف قاؿ عبد الرَحن بن مهدي: ما كاف
 فقهاؤَن: أيوب، ويونت، وابن عوف. َحاد، قاؿ:وعن 
: ىػػػػؤَلء الثَلثػػػػة أةػػػػم البصػػػػرة ِف اْلفػػػػ ، وِف الفقػػػػو، وِف العبػػػػادة، والفضػػػػل، -الػػػػذىيب– قلػػػػت
 .(ٔٓٔ/ٗ، وانظر: اتريخ اْلسَلـ، )-رَحهم ه  -التيمي  م: سليمافورابعه
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 ]عبد [ بً خرافت هنع هللا يضر[

مــــــا اخخبــــــر مــــــً سظــــــل مــــــً املعــــــلمحن مــــــا اخخبــــــر  :الضهــــــشي كــــــاٌعــــــً 

بلـــــــى سظـــــــٌى  ؼـــــــيي  ووـــــــان كـــــــذ  مـــــــً عبـــــــذ هللا بـــــــً حزاؿـــــــت العـــــــهمي

ـــــــــــــ ملسو هيلع هللا ىلصهللا  اجشوـــــــــــــىه ؿـــــــــــــةن لـــــــــــــه : ؿلـــــــــــــاٌه ــــــــــــــاحب مـــــــــــــضان وباوـــــــــــــل ؤهَّ

ت ؿىكــــــــزوه   هللا وسظــــــــىله بىاهــــــــت جحــــــــب  ووــــــــان سمــــــــي علــــــــى كِعــــــــاٍس

ـــاػُ هم  ؿإؿــــــــــــــــــــــاق وهــــــــــــــــــــــى فــــــــــــــــــــــي اًــــــــــــــــــــــذيهم ؿبعشــــــــــــــــــــــىا بــــــــــــــــــــــه بلــــــــــــــــــــــى وـــــــــــــــــــ

ـــىىىُيُت ؿلــــــــــــاٌ ؤهىحــــــــــــً ابىتــــــــــــي وؤؼــــــــــــشهً فــــــــــــي جىفــــــــــــش و  :باللعـــــــــ

 .مليي ؿإبى

  :كاٌ
ً
  .ا ؤكخلًبر

 .ومذ عىله  ؿضحً ؿإحي بإظاسي ؿمشب ؤعىاكهم :ٌكا

ً ؿشمـــــىا حتــــــى مــــــاجىا وهفــــــبىه ؿلــــــاٌ ؤلــــــشب زــــــمَّ  :كـــــاٌ  :ؤحــــــي بــــــأخٍش

  اسمــــــــــىا زــــــــــمَّ 
ً

 ؤحــــــــــي بىلــــــــــشة هحــــــــــاط كــــــــــذ ـــــــــــاسث ظمــــــــــشة ؿعلــــــــــم سظــــــــــال

ـــم ظـــــــشد بعــــــــىد ؿخـــــــشط عظامـــــــه مـــــــً دبشهـــــــا  ببىـــــــشة ؿـــــــإللي ؿ هـــــــا زــــ

  .اللىا اللىا :عللىه ؿلاٌ ؿعللىا سظلحن كبله زمَّ 

ـــذ :ؿلــــــــاٌ ــــــــش مؽــــــــىي   اجشوــــــــىه واظعلــــــــىه فــــــــي بِـــــ   ومعــــــــه لحــــــــم خجًز

ـــم ٌؽــــــــــشب  وخمــــــــــش ممــــــــــضوط ـــم ًإوــــــــــل ولـــــــ واؼـــــــــــلىا ؤن ًمــــــــــىث   ؿلـــــــ

ـــــــ :ؿلـــــــاٌ ـــم ؤهـــــــً    عـــــــض وظـــــــل كـــــــذ وـــــــان ؤحلـــــــه لـــــــيا بن هللاؤمَّ ولىـــــــً لــــ

  !ألؼمخً با ظالم
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 .كبل سؤ  ي واعخلً :كاٌ

  !معار هللا :كاٌ

  .وؤعخلً ومً في ًذي مً املعلمحن :كاٌ

  (1") ؿلبل سؤظه ؿإعخلهم  ؤما هزه ؿىعم :كاٌ
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 ]أبى أًىب ألاهطازي هنع هللا يضر[ 

ـــــــهنع هللا يضر عـــــــً ؤبـــــــي ؤًـــــــىب ألاهفـــــــاسي  وهـــــــى فـــــــي ؤسك الـــــــشوم بن  :ه كـــــــاٌؤهَّ

مــــــــــــً كــــــــــــاٌ ػــــــــــــذوة ال بلــــــــــــه بال هللا وحــــــــــــذه ال : كــــــــــــاٌملسو هيلع هللا ىلص ظــــــــــــٌى هللا س 

ً لـــــــــه لـــــــــه امللـــــــــً ولـــــــــه الحمـــــــــذ وهـــــــــى علـــــــــى وـــــــــل شـــــــــ يء كـــــــــذًش   ؼـــــــــٍش

ـــا عىــــــــــه عؽــــــــــش  ـــب هللا لــــــــــه عؽــــــــــش حعــــــــــىاث ومحـــــــ عؽــــــــــش مــــــــــشاث هخـــــــ

وهـــــــً لـــــــه كـــــــذس عؽـــــــش سكـــــــاب وؤظـــــــاسه هللا مـــــــً الؽـــــــُىان   ظـــــــِ اث

 ( 1)"ت مشل رلًومً كالها عؽُ

  

 

 

 

                                                             

ِف أرض الػػػػػػػرـو مػػػػػػػا رواه هنع هللا يضر (، ومػػػػػػػن أخبػػػػػػػاِر أيب أيػػػػػػػوب ٕٜ٘ٛرواه النسػػػػػػػائي ِف "سػػػػػػػننو" )- 1
ا علػػػػى اْلػػػػي  كػػػػاف أمػػػػريً و يزيػػػػد بػػػن معاويػػػػة، ( عػػػػن ٖٕٖٕ٘أَحػػػد ِف "مسػػػػنده" بسػػػػند ضػػػػعيف )

الػػػذي غػػػزا فيػػػو أبػػػو أيػػػوب فػػػدخل عليػػػو عنػػػد املػػػوت فقػػػاؿ لػػػو أبػػػو أيػػػوب: إذا مػػػت فػػػاقرءوا علػػػى 
يقػػػػػوؿ: " مػػػػػن مػػػػػات َل يشػػػػػرؾ ِبن ملسو هيلع هللا ىلص النػػػػػاس مػػػػػِن السػػػػػَلـ، فػػػػػأخربوىم أب مسعػػػػػت رسػػػػػوؿ ه 

تطاعوا " فحػػػػدث شػػػػيئا جعلػػػػو ه ِف اْلنػػػػة "، ولينطلقػػػػوا يب، فليبعػػػػدوا يب ِف أرض الػػػػرـو مػػػػا اسػػػػ
قػػػاؿ السػػػندي: "فاسػػػت ـ" عمػػػزة  "النػػػاس ملػػػا مػػػات أبػػػو أيػػػوب فاسػػػت ـ النػػػاس، وانطلقػػػوا  نازتػػػو

 .بعد الَلـ، أي: لبسوا السَلح
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 [ًا عس ي  ا تر ئن يئذ]

عـــــــً الحـــــــاسر البفـــــــشي  عـــــــً عمـــــــشو العـــــــشاًا كـــــــاٌ: " هىـــــــذ ؤػـــــــضو 

فـــــــــي بـــــــــالد الــــــــــشوم وحـــــــــذي ؿبِىــــــــــا ؤهـــــــــا راث ًــــــــــىم هـــــــــاثم  بر وسد علــــــــــي 

ـــر بن ؼـــــــــــئذ  ـــذ  ؿلـــــــــــاٌ: ًـــــــــــا عشبـــــــــــي  اختــــــــ ع ـــــــــــ   ؿجـــــــــــزبني  ؿاهخ هــــــــ

  .و ن ؼئذ معاًـت  و ن ؼئذ مفاسعت مىاعىت 

ـــــــ املعـــــــاًـت واملىاعىـــــــت ؿـــــــال واكـــــــت لـــــــي بلخالهمـــــــا  ولىـــــــً ا ؿللـــــــذ: ؤمَّ

مفـــــــاسعت ؿجـــــــٌز ؿلـــــــم ًنهى ـــــــي ؤن ــــــــشعني  وظلـــــــغ علـــــــى ــــــــذسي  

 .ؿخزهشث  ؿشؿعذ وشفي بلى العماء وكاٌ: ؤي كخلت ؤكخلً؟

ؿللــــــذ: ؤؼــــــهذ ؤن وــــــل معبــــــىد مـــــــا دون عشؼــــــً بلــــــى كــــــشاس ؤسلـــــــً  

م  كـــــــذ جـــــــشي مـــــــا ؤهـــــــا ؿُـــــــه  ؿــــــــشط عنـــــــي   باوـــــــل ػحـــــــر وظهـــــــً الىـــــــٍش

  (1)ي  زم ؤؿلذ ؿةرا الشومي كخُل بلى ظاهبي "ؿإػمي عل

 

 

 

 

                                                             

 (.ٓٙ(، وِف "الفرج بعد الشػػدة" )ٓٙ) جمػػابو الدعػوة- 1
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 ]زطالت لامام ألاوشعي ئلى أ ي جعفس املىطىز[

كـــــــــاٌ ظـــــــــالم بـــــــــً ظىــــــــــادة: حـــــــــذزىا ؤبـــــــــى ظــــــــــعُذ الخؼلبـــــــــي كـــــــــاٌ: ملــــــــــا  

خــــــــــــــــــشط ببــــــــــــــــــشاهُم  ودمحم علــــــــــــــــــى املىفــــــــــــــــــىس ؤساد ؤهــــــــــــــــــل الشؼــــــــــــــــــىس ؤن 

ٌعُىـــــىه عل همــــــا ؿــــــإبىا رلــــــً  ؿىكــــــع فـــــي ًــــــذ ملــــــً الــــــشوم ؤلــــــىؾ مــــــً 

املعـــــــــــلمحن ؤظـــــــــــشي  ووـــــــــــان ملـــــــــــً الـــــــــــشوم ًحـــــــــــب ؤن ًــــــــــــادي بهـــــــــــم  

ـــــــــإ ـــــــــ  بى ؤبـــــــــى ظعــــــــــش  ؿىخـــــــــب بلُـــــــــه ألاوصاعـــــــــيٍو هللا  ؿـــــــــةنَّ  :ا بعـــــــــذؤمَّ

        -ا وبىبُــــــــــــــه اظــــــــــــــترعان هــــــــــــــزه ألامــــــــــــــت لخيــــــــــــــىن ؿ هــــــــــــــا بــــــــــــــاللحن كاثًمــــــــــــــ

ا  وؤهـــــــــــا ؤظـــــــــــإٌ هللا ؤن فـــــــــــي خــــــــــــن الجىـــــــــــان والشؤؿـــــــــــت مدؽـــــــــــ هً  -ملسو هيلع هللا ىلص 

ـــر املــــــامىح شصكــــــه سحم هــــــا  ٌعــــــىً علــــــى ؤمحـــ ن دهمــــــاء هــــــزه ألامــــــت  ٍو

ـــلمحن   م املعــــــــــــــــــــ ـــاثخت املؽـــــــــــــــــــــــشهحن ومىوــــــــــــــــــــــإهم حــــــــــــــــــــــٍش ـــةن ظـــــــــــــــــــ ؿـــــــــــــــــــ

 ًَّ ا وال هاـــــــــــــشً  واظــــــــــــخجزالهم العىاجــــــــــــم مــــــــــــً املعاكــــــــــــل ال ًللــــــــــــىن لهــــــــــــ

 ًَّ ــــاث عـــــــً مـــــــذاؿعً  عـــــــنه ًَّ ا  واؼــــ ًَّ  سئوظـــــــه   ووـــــــان رلـــــــً وؤكـــــــذامه

ـــر املــــــــــــامىحن ولِعــــــــــــع  هللا بمــــــــــــشؤي وبمعــــــــــــمع  ؿلُخــــــــــــِم  مــــــــــــً هللا ؤمحـــــــــ

مـــــــــً هللا ظـــــــــبُال  ولُخــــــــشط مـــــــــً  جـــــــــت هللا علُـــــــــه   باملـــــــــاداة ؿـــــــــ هم

وَّهَّـــب لَ ُـــنْ لَـــب تُقَـــبتِلُوىَّ سِـــي سَّـــبَِلِ الللـــاِ        }ؿـــةن هللا كـــاٌ لىبُـــه: 

  وهللا {وَّالْوُسْ َضْـــــعَّفِنَّ هِـــــيَّ الزِجَّـــــبوِ وَّال ِسَّـــــبءِ وَّالْوِلْـــــدَّاىِ 

ــت جــــــــادي  ـــر املــــــــامىحن مــــــــا لهــــــــم ًىم ــــــــز فــــــــيء مىكــــــــىؾ  وال رمــــــ ًــــــــا ؤمحـــــ

  -خشاظــــــــــــــا بال خاـــــــــــــــت ؤمــــــــــــــىالهم  وكــــــــــــــذ بلؼنــــــــــــــي عــــــــــــــً سظــــــــــــــٌى هللا 
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ـــــــــ -ملسو هيلع هللا ىلص  ـــــــــؤهَّ
َّ
ي ألظـــــــــمع بيـــــــــاء الفـــــــــبي فـــــــــي الفـــــــــالة ؿـــــــــإججىص ه كـــــــــاٌ: " بو

ــ هم فــــــــــــــي ؤًـــــــــــــــذي  ـــا مخاؿــــــــــــــت ؤن جـــــــــــــــتن ؤمـــــــــــــــه "  وهُــــــــــــــف بخخلُــــــــــــ ؿ هـــــــــــ

ى ـــــــــــــــــــــــىن وهللا ؿىكـــــــــــــــــــــــً   هم  وؤهـــــــــــــــــــــــذ ساٍ  عـــــــــــــــــــــــذوهم ًم هىـــــــــــــــــــــــىنهم ٍو

ً اللعــــــــي لُـــــــــىم اللُامـــــــــت   ومعــــــــخىؾ مىـــــــــً ًــــــــىم جىلـــــــــع املـــــــــىاٍص

ل هخابه ؤمش بالـذاء.ؿلمَّ   (1)"ا ـو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 (.ٕٓٔ/ٗاتريخ اْلسَلـ )- 1
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اض على هداًتاليسص ] 
 
 [الى

ـــا ؤبــــــــــى عبُــــــــــذة  سظــــــــــٌى الــــــــــشومُحن الــــــــــزي كــــــــــذم علُــــــــــه كبــــــــــل  هنع هللا يضردعـــــــ

معشهــــــــت ؿحــــــــل ؿاظــــــــخجاب الــــــــذعىة  ؿـــــــــشن املعــــــــلمىن بةظــــــــالمه  

ــــــــــاؿحىه  ودعــــــــــىا لــــــــــه بخبــــــــــر  وكــــــــــالىا لــــــــــه: ـــا ؤعــــــــــضن علُىــــــــــا   ـو "مـــــــ

 وؤسػبىا ؿًُ  وؤهشمً علُىا!"

 ا بال بمجزلت ؤخُه المه وؤبُه.وما ؤهذ عىذ ول امشت مىَّ 

 (1)ىم وعم ما سؤًُذ": "ؿةهَّ كاٌ )الشومي(

. 

 

 

 

 

 

 
                                                             

ىدايػػػػة  ى(، ِبختصػػػػار، وىػػػػو عػػػػن كتػػػػاب "اْلػػػػرص علػػػػٜٛٔ)ص اتريػػػػخ فػػػػتو الشػػػػاـ لػػػػ زدي- 1
 (.ٕ٘"، )صالناس
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 [دعىة قائد السوم قبل املعسلت]

ت كـــــــــــام ؤمـــــــــــحن هـــــــــــزه ألامـــــــــــت ؤبـــــــــــى عبُـــــــــــذة بـــــــــــً  َُّ وفـــــــــــي الـــــــــــبالد الؽـــــــــــام

بلـــــــــــى إلاظـــــــــــالم كبـــــــــــل بـــــــــــذء اللخـــــــــــاٌ بـــــــــــذعىة الـــــــــــشومُحن هنع هللا يضر الجـــــــــــشان 

ــــــذ بـــــًـ ؤبــــــي ظـــــــُان ولــــــشاس  ـــم  ؿلــــــذ رهــــــب بىـعــــــه ومعــــــه ًٍض معهـــ

بـــــــً ألاصوس  والحـــــــاسر بـــــــً هؽـــــــام  وؤبـــــــى ظىـــــــذٌ بـــــــً ظـــــــهُل س ـــــــ ي 

هللا عـــــــنهم بلـــــــى اللاثــــــــذ الشومـــــــي ؤ ـــــــي امللــــــــً جـــــــزاسق ودعـــــــىه بلــــــــى هللا 

 عض وظل  ووان رلً كبل معشهت الحرمىن.

ـــا ؤبـــــــى عبُـــــــذة  الشظـــــــٌى الشومـــــــي الـــــــزي وؿـــــــذ بلُـــــــه مـــــــً هنع هللا يضر همـــــــا دعــــ

كبـــــــل مـــــــا هـــــــان )وصٍـــــــش ملـــــــً الـــــــشوم( والًبـــــــا مىـــــــه بسظـــــــاٌ خالـــــــذ بـــــــً 

وؼـــــــــــشن هللا ــــــــــــذسه   بلـــــــــــى ماهـــــــــــان وـــــــــــي ًخــــــــــــاهم معـــــــــــه  هنع هللا يضرالىلُـــــــــــذ 

ــــــــــــــان:  لإلظـــــــــــــالم ؿاظـــــــــــــخجاب لـــــــــــــذعىة ؤبـــــــــــــي عبُـــــــــــــذة س ـــــــــــــ ي هللا ـو

 عليَّ بإ "اؼهذوا
َّ
 ( 1)ي مً املعلمحن"ظمعىم ؤو

 

 

 

 

                                                             

(، واْلػػػػرص ٜٛٔ(، واتريػػػػخ فتػػػػوح الشػػػػاـ لػػػػ زدي، )صٖٕٛ/ٔانظػػػػر: الفتػػػػوح َلبػػػػن عػػػػثم )- 1
 (ٚٗعلى ىداية الناس، )ص
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 ]
ً

 ]العالم املالهي ابً جصي الغسهاطي يهيًدا جميال

كــــــــاٌ الـلُــــــــه اهحــــــــذر الــــــــىصٍش ؤبــــــــى بىــــــــش ابــــــــً ري الــــــــىصاسجحن ابــــــــً 

 كىله:الحىُم  ؤوؽذوي ًىم الىكُعت مً آخش ؼعشه 

 كفذي املامل في ظهشي و ظشاسي 

 ومىلبي مً بلهي الىاحذ الباسي 

 
ٌ
 خالفت

َّ
 في ظبُِل ّ

ٌ
 ؼهادة

اس  جمحى رهىبي وجىجُني مً الىَّ

 املعا  ي سظٌغ ال ًىهشها  بنَّ 

اس َـّ ُ
ًمان ه

َ
 بال الفىاسُم مً ؤ

 مـــــــــا ظـــــــــإلخه فـــــــــي هـــــــــزه  زـــــــــمَّ 
َّ

كـــــــــاٌ فـــــــــي الُـــــــــىم: ؤسظـــــــــى ؤن ٌعىُنـــــــــي ّ

لـــــــــىصٍش: ؿللــــــــذ لـــــــــه: وظعلــــــــذ للىــــــــــاس ًمًُىــــــــا ؿلـــــــــى ألابُــــــــاث  كــــــــاٌ ا

ــــــ اط وــــــان ػحــــــر هــــــزا اللـــــــظ مىلــــــعه  ؿلــــــاٌ لــــــي: والحىمــــــت فــــــي الىَّ

  :مً ؤًذي الىـاس  كاٌ
َّ

 (1)"ؿيان آخش عهذي به  سحمه ّ

                                                             

أَحػػػػػد ِبِب بػػػػػن أَحػػػػػد ( وىػػػػػو مػػػػػن  ليػػػػػف: "ٜٜٖ-ٜٖٛج )صنيػػػػػل اَلبتهػػػػػاج بتطريػػػػػز الػػػػػديبا - 1
 .(ىػ ٖٙٓٔ أَحد )ت بن الفقيو اْلاج
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ــــــفوهــــــى ًلاجــــــل الىفــــــاسي كخــــــل سحمــــــه هللا  وـــــــان و  (1)فــــــي مىكــــــع وٍش

صبــــــــــ هم صــــــــــحز همهــــــــــم ٍو   بعــــــــــذ ؤن ؤبلــــــــــى بــــــــــالًء ًحــــــــــشك الىــــــــــاط  َو

 .حعًىا

 

:  سحمه هللا وإن لعان حاله وملاله ًلٌى

 ىاومً ًخؾ ؤيـاس املىاًا ؿةهَّ 

 ًَّ  مً الفبر العابؼاِث  لبعىا له

ه املىث عزٌب   مزاكه و ن هٍش

 (2)شبرا ما مضظىاه بىُب مً الزه

 

 

 

 

 

                                                             

 طريف: مدينة ِف إسبانيا، تقع الساحل من حبر ا يَ.- 1

 (.ٜٚ/ٗربيع اْلبرار )- 2
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خدار وجىاٍز أ 

 ]فخذ اليطىن[

وؿ هـــــــــا ػـــــــــضا مـــــــــشوان بـــــــــً دمحم ؿعـــــــــاس مـــــــــً ؤسمُيُـــــــــت بلـــــــــى كلعـــــــــت بِـــــــــذ 

ش ؤحـــــــــى كلعـــــــــت  مـــــــــً بـــــــــالد الـــــــــشوم  ؿلخـــــــــل وظـــــــــبى وػـــــــــىم  زـــــــــمَّ  العـــــــــٍش

  .دخل حفً ػىمؽً زاهُت ؿلخل وؤظش  زمَّ 

ش امللــــــً  ؿهــــــشب امللــــــً  زــــــمَّ : وؿُــــــه  هــــــم ـــــــالحىا مــــــشوان فــــــي بنَّ  ظــــــٍش

ظـــــــــــاس مـــــــــــشوان  ت علـــــــــــى ؤلـــــــــــف سؤط وماثــــــــــت ؤلـــــــــــف مـــــــــــذي  زــــــــــمَّ العــــــــــىَّ 

ــــــــالحه ؤهــــــــل بــــــــالد  ؿــــــــذخل ؤسك ؤصس وبــــــــالد هىــــــــشان ؿفــــــــالحىه  ـو

ً ؿلـــــــــــــــــاجلهم والصم الحفـــــــــــــــــاس علـــــــــــــــــ هم ؤ جىمـــــــــــــــــان  زـــــــــــــــــمَّ  حـــــــــــــــــى خمـــــــــــــــــٍش

ً  زمَّ   (1)"اؿخخح معذاس  وػحرها ـالحىه  زمَّ  ؼهٍش
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مت قظ ى ين بي دابق[   ]هٍص

وؿ هــــــــا ػـــــــــضا ألامحــــــــر ــــــــــالف بــــــــً علـــــــــي  ؿجــــــــٌز دابـــــــــم ؿإكبــــــــل واػُـــــــــت 

الـــــــــشوم كعـــــــــىىىحن بـــــــــً ؤلُـــــــــىن فـــــــــي ماثـــــــــت ؤلـــــــــف  ؿالخلـــــــــاه ــــــــــالف 

اللعـــــــحن كـــــــذ ؤخـــــــز  ؿاهخفـــــــش وهلل الحمـــــــذ وظـــــــلم وػـــــــىم  ووـــــــان هـــــــزا

ب وهذم ظىسهامل  ( 1)"ىُت مً كٍش
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 السوم[ن ٌغصو ]ألامير الطالح وأ ىاجه  

وؿ هـــــــــــا ػـــــــــــضا ألامحـــــــــــر ــــــــــــالف بـــــــــــً علـــــــــــي وألامحـــــــــــر العبـــــــــــاط بـــــــــــً دمحم  

 
ً

وغــــــــصا معهمــــــــا أم عي ــــــــ   ولبابــــــــت أ خــــــــا  فــــــــي ؤسك الــــــــشوم  ؿــــــــىػال

ججاهــــــــذا  صاٌ ملــــــــً بنــــــــي ؤمُــــــــت ؤْن    وواهخــــــــا هــــــــزسجا بْن ألاميــــــــر ضــــــــالح

وال ػـــــضو بلــــــى  فـــــي ظـــــبُل هللا  زـــــم لـــــم ًىـــــً بعــــــذ هـــــزا العـــــام ــــــاثـت

ٌِ  ؤْن  املىفــــــــــىس فــــــــــي ؤزىـــــــــــاء  دخلــــــــــذ ظــــــــــىت ظــــــــــذ وؤسبعــــــــــحن  الؼــــــــــخؼا

 (1)"علُه رلً بخشوط ابني عبذ هللا بً حعً
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 [غصا الىاض غصوة لم ٌظمع بمثلها]

ــــــلذ الــــــشوم بلــــــى الحــــــذر ؿهــــــذمىا ظــــــىسها  ؿؼــــــضا الىــــــاط  وؿ هــــــا ـو

ــت فـــــــي زمـــــــاهحن ػـــــــضوة  ـــمع بمشلهـــــــا  ظـــــــاس الحعـــــــً بـــــــً كحىبـــــ ـــم ٌعــــ لــــ

ؤلــــــــــــــف ملاجــــــــــــــل ظــــــــــــــىي املىىعــــــــــــــت  ؿإػــــــــــــــاس علــــــــــــــى ممالــــــــــــــً الــــــــــــــشوم 

 وخشب  وؤحشق  ولم ًلم بإظا.

ـــاب كــــــــــالُلال  ــت بـــــــ ــــــــــذ العــــــــــلمي مــــــــــً هاحُــــــــ واؿخــــــــــخح زالزــــــــــت  وػــــــــــضا ًٍض

 (1)"حفىن  وكذم بالعبي
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 ]ئضابت هقفىز بالجسوح[

ودخلــــــــــــــــــــــــــىا مــــــــــــــــــــــــــً دسب وؿ هــــــــــــــــــــــــــا ػــــــــــــــــــــــــــضا املعــــــــــــــــــــــــــلمىن الفــــــــــــــــــــــــــاثـت  

الفـفــــــــــاؾ  ؿبــــــــــرص هلـــــــــــىس بجمىعــــــــــه  ؿــــــــــالخلىا ؿجــــــــــشن هلـــــــــــىس 

زــــــــــــالر ظشاحــــــــــــاث وانهــــــــــــضم  وكخــــــــــــل مــــــــــــً الــــــــــــشوم ملخلــــــــــــت عظُمــــــــــــت  

ــــــــــ ـً وكُــــــــــل: ؤسبعــــــــــت آالؾ وظــــــــــبع   اؿلُـــــــــل: بلؼــــــــــذ اللخلــــــــــى ؤسبعــــــــــحن ؤل

 (1)"ماثت
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 ]والي طسطىض ٌغصو السوم[

ا زمـــــــــل والـــــــــي وشظـــــــــىط ػـــــــــضا الـــــــــشوم  ؿعبـــــــــروا نهـــــــــشً  وسد الخبـــــــــر بـــــــــإنَّ 

الخلـــــىا ظـــــِؾ الـــــشوم علـــــ هم ظـــــخت  وكـــــع علـــــ هم ز ـــــ  عظـــــُم. زـــــمَّ  زـــــمَّ 

بىاسكـــــــــت  ؿىفـــــــــشوا علـــــــــ هم  وكخـــــــــل خمعـــــــــماثت ع ـــــــــ  مـــــــــً الـــــــــشوم  

 وؤظش زالزت آالؾ.

ا جىاخــــــــــــــذ املالعــــــــــــــحن وهــــــــــــــالىا مــــــــــــــً املعــــــــــــــلمحن  وكخلــــــــــــــىا خلًلــــــــــــــ زــــــــــــــمَّ 

ً. وظـــــــــــاس بلــــــــــــى هجــــــــــــذة ؤهـــــــــــل ملىُــــــــــــت وظ مِعــــــــــــاه وؤظـــــــــــشوا آخــــــــــــٍش

 ا في بالد الشوم.ظعُذ بً حمذان  ؿىؽف عنها ودخل ػاصًٍ 

ظــــــــاس مخـــــــــىلي وشظــــــــىط ووعـــــــــُم الخــــــــادم لؼـــــــــضو الفــــــــاثـت فـــــــــي  زــــــــمَّ 

ازنــــــــــــــي عؽــــــــــــــش ؤلــــــــــــــف ؿــــــــــــــاسط وعؽــــــــــــــشة آالؾ ساظــــــــــــــل حتــــــــــــــى بلؼــــــــــــــىا 

عمىسٍـــــــت ودخلىهــــــــا. زــــــــم ؤوػلــــــــىا فــــــــي بــــــــالد الــــــــشوم  ؿؼىمــــــــىا وظــــــــبىا 

فــــــــي ا. وؤكــــــــامىا هحــــــــىا مــــــــً عؽــــــــشة آالؾ مــــــــً الشكُــــــــم  وكخلــــــــىا خللــــــــ

 (1)"الؼضاة زالزت ؤؼهش
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ا[ 
ً
 ]غصا وعاد طامل

ـــر علــــــــي بــــــــً ": "ظــــــــىت حعـــــــع وزالزــــــــحن ومــــــــاثخحنوفـــــــي " وؿ هـــــــا ػــــــــضا ألامحــــ

ــــــــــ ه ؼــــــــــاسؾ ًحيــــــــــى ألاسمنــــــــــي بــــــــــالد الــــــــــشوم  ؿإوػــــــــــل ؿ هــــــــــا  ؿُلــــــــــاٌ: بهَّ

ـــــــــت  وكخـــــــــل عؽـــــــــشة آالؾ ع ـــــــــ    اللعـــــــــىىىُيُت ؿـــــــــإحشق ؤلـــــــــف كٍش

ً ؤلف سؤط  وعاد ػاهًم   وظبى عؽٍش
ً
 (1)"اا ظامل
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 ]ههاًت املعخطم بالسوم[

وؿ هـــــــــــــــا ظـــــــــــــــاس ألاؿؽــــــــــــــــحن بـــــــــــــــالجُىػ  ؿــــــــــــــــالخلى واػُـــــــــــــــت الــــــــــــــــشوم  

لحن  وكخـــــــــل خلـــــــــم منهمـــــــــا  زـــــــــمَّ ؿـــــــــاكخخلىا ؤًاًمـــــــــ  ا  وزبـــــــــذ هـــــــــال الــــــــــٍش

انهــــــــــضم الىاػُــــــــــت وهــــــــــٌض الىفــــــــــش. ووــــــــــان هــــــــــزا اليلــــــــــب كــــــــــذ حفــــــــــش 

 صبىشة واؿخخحها عىىة  وكخل وظبى وحشق الجامع.

ـــم ؤهلـــــــــــشة  وػحرهــــــــــا  وؤهيـــــــــــى فـــــــــــي بـــــــــــالد الـــــــــــشوم وؿ هــــــــــا خـــــــــــشب املعخفــــــــ

وؤووـــــــــــــإهم خىؿـــــــــــــا ورال  واؿخـــــــــــــخح عمىسٍـــــــــــــت بالعـــــــــــــُف همـــــــــــــا هـــــــــــــى 

مـــــــــزوىس فـــــــــي جشظمخـــــــــه. وواهـــــــــذ هياًخـــــــــه فـــــــــي الـــــــــشوم ممـــــــــا لـــــــــم ٌعـــــــــمع 

لخلُـــــــــت بمشلــــــــه  ؿةهــــــــه ؼــــــــدذ ظمــــــــىعهم  وخــــــــشب دًــــــــاسهم  ووــــــــان  

ملىهـــــــم جىؿُـــــــل بـــــــً مُخاثُـــــــل بــــــــً ظـــــــشظغ كـــــــذ هـــــــٌض علـــــــى صبىــــــــشة 

وعـــــــــم بـــــــــالئه وفـــــــــي رلـــــــــً فـــــــــي ماثـــــــــت ؤلـــــــــف  زـــــــــم ؤػـــــــــاس علـــــــــى ملىُـــــــــت  

 ًلٌى ببشاهُم بً املهذي:

 ًا ػحرة هللا كذ عاًيذ ؿاهخلمي

 هخً اليعاء وما منهً ًشجىب

 هب الشظاٌ على ؤظشامها كخلذ

 ما باٌ ؤوـالها بالزبح جى هب؟

ــــــــــ ـــمع املعخفــــــــــم هــــــــــزا الؽــــــــــعش خــــــــــشط لىكخــــــــــه بلــــــــــى الجهــــــــــاد  ؿلمَّ ا ظـــــــ

وظـــــــــشي مـــــــــا ظـــــــــشي  ووـــــــــان علـــــــــى ملذمخـــــــــه ؤؼـــــــــىاط التروـــــــــي  وعلـــــــــى 

مُمىخــــــــه بًخــــــــاا التروــــــــي  وعلــــــــى املِعــــــــشة ظعـــــــــش بــــــــً دًىــــــــاس  وعلــــــــى 

العـــــــاكت بؼـــــــا الىبحـــــــر وعلـــــــى الللـــــــب  جُـــــــف ودخـــــــل مـــــــً الـــــــذسوب 
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ـــر  ـــا كُــــــــــل  واملىثـــــــ الؽــــــــــامُت  ووــــــــــان فــــــــــي مــــــــــاثتي ؤلــــــــــف علــــــــــى ؤكــــــــــل مـــــــ

: وا  ن في خمعماثت ؤلف.ًلٌى

وملـــــــا اؿخـــــــخح عمىسٍـــــــت ــــــــمم علـــــــى ػـــــــضو اللعـــــــىىىُيُت  ؿإجـــــــاه مـــــــا 

ـــــــع  وواجـــــــب  ؤص جـــــــه مـــــــً ؤمـــــــش العبـــــــاط ابـــــــً املـــــــإمىن  وؤهـــــــه كـــــــذ بَى

واػُــــــــــــــــت الــــــــــــــــشوم  ؿلـــــــــــــــــل املعخفــــــــــــــــم  وكــــــــــــــــبن علــــــــــــــــى العبــــــــــــــــاط 

 (1)"ومخبعُه و جنهم.
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 [أطسوا زالزمائت علج  وأطسوا طسجىن ] 

الــــــشوم علــــــى سعبــــــان  ؿعــــــاس ععــــــىش حلــــــب  وفــــــي هــــــزه ألاًــــــام هضلــــــذ

للىؽـــــــــف عنهــــــــــا  ؿترحــــــــــل ملــــــــــً الـــــــــشوم  زــــــــــم ظــــــــــاس ععــــــــــىش حلــــــــــب 

ؿجزلـــــــــــىا علـــــــــــى حفـــــــــــً ظـــــــــــشظىن ؿـــــــــــاؿخخحىه بعـــــــــــذ ؤًـــــــــــام بالعـــــــــــُف 

ــــــــف  وحفــــــــل مــــــــً  بعــــــــذ حــــــــشب عظــــــــُم  وؤخــــــــزوا مىــــــــه مــــــــا ال ًـى

العـــــــــبي خمعـــــــــت آالؾ آدمـــــــــي  زـــــــــم هـــــــــاصلىا حفـــــــــً ظـــــــــً الحمـــــــــشاء  

زماثـــــــــت ع ـــــــــ     وؤظـــــــــشوا زالؿـــــــــاؿخخحىه وظـــــــــبىا مىـــــــــه هحـــــــــى ألالـــــــــف

وؤظــــــــشوا ظـــــــــشظىن لعىـــــــــه هللا  وهـــــــــى الـــــــــزي وـــــــــان ؤظـــــــــش ؤبـــــــــا ؿـــــــــشاط 

 ..بً حمذان ؿلله الحمذ
 

ظــــــــــــاس هحــــــــــــى ؤلـــــــــــــي ؿــــــــــــاسط مــــــــــــً التــــــــــــرن بلــــــــــــى مفــــــــــــش ألن وــــــــــــاؿىسا و 

 ساظلهم.

ودخـــــــــــل الشؼـــــــــــش دمحم بـــــــــــً عِ ـــــــــــ ى سثـــــــــــِغ الخشاظـــــــــــاهُت ومعـــــــــــه ابـــــــــــً 

ؼــــــــــاهش الىشظى ــــــــــ ي  ؿظـــــــــــشوا وػىمــــــــــىا وسدوا بالؼىــــــــــاثم. وجــــــــــإخش 

فــــــــــــي العــــــــــــاكت دمحم بــــــــــــً عِ ــــــــــــ ى وابــــــــــــً ؼــــــــــــاهش فــــــــــــي هحــــــــــــى زماهماثــــــــــــت 

 ؿاسط  ؿذهمهم ظمى  الشوم  

ؿلـــــــاٌ ابـــــــً عِ ـــــــ ى: مـــــــا ؤظـــــــخحل ؤن ؤولـــــــ هم الـــــــذبش بعـــــــذ ؤن كشبـــــــىا. 

ـــاٌ فـــــــــي زالزــــــــــحن وظـــــــــاس ابـــــــــً ؼـــــــــاهش ًىؽـــــــــــهم ؿـــــــــةرا هـــــــــ م ؿُمــــــــــا ًلــــــ

ـــــــ ـً ـــً بهـــــــاالء  ؿلـــــــم ًلبـــــــل  والخلـــــــاهم ؤل ــت لــــ ا  ؿشظـــــــع وكـــــــاٌ: ال واكـــــ

وكــــــــــــــــاجلىا ؤؼـــــــــــــــــذ كخــــــــــــــــاٌ  وؤهيـــــــــــــــــىا فـــــــــــــــــي الــــــــــــــــشوم هياًـــــــــــــــــت عظُمـــــــــــــــــت  
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ـــلمحن  وبلــــــــــــي دمحم بــــــــــــً عِ ــــــــــــ ى فــــــــــــي ماثــــــــــــت  واظدؽــــــــــــهذ عامــــــــــــت املعـــــــــ

ـــاٌ لــــــــــه ابــــــــــًوخمعــــــــــحن ؿاسًظــــــــــ ؼــــــــــاهش: ال جللــــــــــي بُــــــــــذن بلــــــــــى  ا  ؿلـــــــ

   .ال هلىت

ولُــــــــذ الــــــــذبش لحلــــــــىن وكخلــــــــىن وؤهــــــــذ  ؿلــــــــاٌ لــــــــه ؿلُــــــــه معــــــــه: بْن 

ؤظـــــــــــــش دمحم بـــــــــــــً  ؿـــــــــــــاس  ؿلاجـــــــــــــل حتـــــــــــــى كخـــــــــــــل ؤهثـــــــــــــر ؤصـــــــــــــحابه  زـــــــــــــمَّ 

ابـــــــــً عِ ـــــــــ ى اؼـــــــــتري  وسد الخبـــــــــر بـــــــــإنَّ  عِ ـــــــــ ى  وابـــــــــً ؼـــــــــاهش  زـــــــــمَّ 

ً ع جـــــــــــــــا وـــــــــــــــاهىا  هـعـــــــــــــــه بماثـــــــــــــــت ؤلـــــــــــــــف دسهـــــــــــــــم وبماثـــــــــــــــت وعؽـــــــــــــــٍش

ــــــــــــ ه بعــــــــــــذ رلــــــــــــً ػــــــــــــضا بإهىاهُــــــــــــت  وبشوــــــــــــل ؿفــــــــــــىؿ ؿحــــــــــــروصط  و هَّ

 (1)"له و ويـش  سحمه هللا حعالى وػـشالعذ
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 ]فخذ خطً الطففاف[

ؿ هــــــــا ( بحــــــــذي وزمــــــــاهحن وماثــــــــتكــــــــاٌ الىبــــــــري عــــــــً ؤحــــــــذار ظــــــــىت )

ـــا عىـــــــــــــــــــى ؿـــــــــــــــــــػـــــــــــــــــــضو الشؼـــــــــــــــــــُذ ؤسك الـــــــــــــــــــشوم    اؿخخح بهــــــــــــــــ
ً
حفـــــــــــــــــــً  ة

 الفـفاؾ  ؿلاٌ مشوان بً ؤبي حـفت:
  

 ؤمحر املامىحن املفىـى  نَّ ب

 (1)"ا ــففكذ جشن الفـفاؾ كاعً 
 

ـــىت )  ي ػـــــــــــض ( ؿ ها: وماثـــــــــــتزمـــــــــــان وزمـــــــــــاهحن وكـــــــــــاٌ عـــــــــــً ؤحـــــــــــذار ظــــــــ

ـــــــــل الفـــــــــاثـت  ودخىلـــــــــه ؤسك الـــــــــشوم مـــــــــً دسب  ـــــــــً ظبًر ببـــــــــشاهُم ْب

الفـفــــــــــاؾ  ؿخــــــــــشط لللاثــــــــــه هلــــــــــــىس  ؿــــــــــىسد علُــــــــــه مــــــــــً وساثـــــــــــه 

ـــلمحن   ؤمـــــــش ــــــــشؿه عــــــــً للاثـــــــه  ؿاهفــــــــشؾ  ومـــــــش بلــــــــىم مـــــــً املعـــــ

 -ؿُمــــــــا رهــــــــش -ؿجــــــــشن زــــــــالر ظشاحــــــــاث  وانهــــــــضم وكخــــــــل مــــــــً الــــــــشوم

ـً   (2)"ا وظبعماثت  وؤخز ؤسبعت آالؾ دابؤسبعىن ؤل
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 فظاد السوم والسد املىجع على فعالهم[ئ]

 "ظــــــــىت ازيخــــــــحن وخمعــــــــحن وزالزماثــــــــتكــــــــاٌ الــــــــزهبي: عــــــــً ؤحــــــــذار "

وم علــــــــــى إلاظــــــــــالم بياثىــــــــــت حلــــــــــب  وَلــــــــــُعف ؤمــــــــــش  اظخمــــــــــشث الــــــــــش 

ـــــــــر ؿ هـــــــــا لــــــــــب  حَّ
َ
ظـــــــــُف الذولـــــــــت بعـــــــــذ جُـــــــــً املالحــــــــــم الىبـــــــــاس التـــــــــي و

كهم  ؿلله ألامش وما ؼاء هللا وان.  العذو ومضَّ

ـــــــــــــشة  وؤػلـــــــــــــم ؤهـــــــــــــل  وم الــــــــــــــشاث للفـــــــــــــذ الجٍض وؿ هـــــــــــــا عبـــــــــــــرث الـــــــــــــش 

ـــــــــــــل ألاظــــــــــــــىاق  واظخمعـــــــــــــىا فــــــــــــــي املســـــــــــــجذ الجــــــــــــــامع لــــــــــــــزلً   املـى

ًَ لهـــــــــــــــم العـــــــــــــــذو  ووسدث  وممـــــــــــــــىا بلـــــــــــــــى هاــــــــــــــــش الذولـــــــــــــــت  ؿَمـــــــــــــــِم

ـــب مـــــــــــً بؼـــــــــــذاد ان الشعُـــــــــــت ؤػللـــــــــــذ ألاظـــــــــــىاق ورهبـــــــــــىا بلـــــــــــى  الىخــــــــ

ىا   بــــــــــاب الِخالؿــــــــــت ومعهــــــــــم هخــــــــــاب ٌؽــــــــــشن ُمفــــــــــِبت حلــــــــــب وََّــــــــــج 

ــى الخلُـــــــــــت  ؿلــــــــــشؤه  ؿخــــــــــشط بلــــــــــ هم ـــاب بلــــــــ ــــــــــل الىخـــــــ الحاظــــــــــب وؤـو

نــــــي  : كــــــذ ػمَّ ؿهم ؤن الخلُـــــــت بيــــــى وؤهــــــه ًلــــــٌى َعــــــشَّ
َ
زــــــم خــــــشط بلــــــ هم ؿ

مــــــــا ظــــــــشي  وؤهــــــــخم حعلمــــــــىن ؤن ظــــــــُـي معــــــــض الذولــــــــت  وؤهــــــــا ؤسظــــــــله 

فـــــــــــي هـــــــــــز  ؿلـــــــــــالىا: ال هلىـــــــــــع بال بخشوظـــــــــــً ؤهـــــــــــذ  وؤن جىخـــــــــــب بلـــــــــــى 

ظــــــــــاثش ،ؿــــــــــاق وججمـــــــــــع الجُــــــــــىػ  و ال ؤن حعتـــــــــــٌز لىــــــــــىلي ػحـــــــــــرن. 

ؿؼالـــــــه هالُمهـــــــم  زـــــــم وظـــــــه بلـــــــى داس معـــــــض الذولـــــــت  ؿشهـــــــب ومعـــــــه 

. زــــــــــــــم لىــــــــــــــف هللا وظــــــــــــــاءث 
ً
 كبُحــــــــــــــا

ً
ــــــــــــــشؿىهم ـــــــــــــــشؿا ألاجــــــــــــــشان ـو

 واكــــــــع بُــــــــنهم ؿــــــــُمً 
َ

لــــــــف
ُ
ألاخبــــــــاس بمــــــــىث واػُــــــــت الــــــــشوم  وؤن الخ
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ًمليىهــــــــــه  ؿىمــــــــــع ععــــــــــىش وشظــــــــــىط  ودخلــــــــــىا ؤسك الــــــــــشوم فــــــــــي 

عــــــــــــــــذٍة واؿــــــــــــــــشة  ولهجــــــــــــــــىا  ؿــــــــــــــــالخلىا بــــــــــــــــالشوم وُهفــــــــــــــــشوا علــــــــــــــــ هم  

وا بلــــــى وعــــــادوا ــــــَش مــــــً دهــــــش مشلهــــــا. ؿلمــــــا سد  ًُ . زــــــم عــــــادوا بؼىــــــاثم لــــــم 

سب ؿــــــــــــــاكخخلىا وــــــــــــــٌى  الــــــــــــــذسب برا هــــــــــــــم بــــــــــــــابً املالبنــــــــــــــي علــــــــــــــى الــــــــــــــذَّ

هاس  وُهِفَش املعلمىن.  (1)"النَّ
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 [وزخيل الفسهج عً دمياط ]فخذ خازم

ـــم ـــاؿظ ؤبـــــــــى اللاظــــــ هعـــــــــش هـــــــــىس الـــــــــذًً الـــــــــشوم وألاسمـــــــــً  :كـــــــــاٌ الحــــــ

ـً   والـشه  على حاسم  .اووان عذ هم زالزحن ؤل

هـــــــــــــــىس الـــــــــــــــذًً سحمـــــــــــــــه هللا حعـــــــــــــــالى ملـــــــــــــــا الخلـــــــــــــــى  وبلؼنـــــــــــــــي ؤنَّ  وكـــــــــــــــاٌ:

 
ُ
ُلــــــــــه اهـــــــــــشد جحــــــــــذ جــــــــــل حــــــــــاسم و ــــــــــجذ لشبــــــــــه عــــــــــض بَ الجمعــــــــــان ؤو ك

هــــــإال  عبيــــــدك وهــــــم : ًــــــا زب :وجمــــــش  وكــــــاٌ  غ وظهــــــهوظــــــل ومــــــشَّ 

فاهطــــــــس أوليــــــــا ك  ئو وهــــــــإال  عبيــــــــدك وهــــــــم أعــــــــدا  أوليــــــــاؤك

ٌؽــــــــحر بلــــــــى   بٌــــــــؾ ؿمــــــــٌى محمــــــــىد فــــــــي الىظــــــــي  علــــــــى اعــــــــدائو

ـــــــ ؿـــــــال جمـــــــىعهم   ً ًـــــــا سب بن هفـــــــشث املعـــــــلمحن ؿـــــــذًىً هفـــــــشثؤهَّ

 .للىفش الىفش بعبب محمىد بن وان ػحر معخحًم 

ــــــــ مــــــــً   االلهــــــــم اهفــــــــش دًىــــــــً وال جىفــــــــش محمــــــــىدً : ه كــــــــاٌوبلؼنــــــــي ؤهَّ

وظـــــــــشي بعـــــــــبب رلـــــــــً مىـــــــــام  ؟!هـــــــــى محمـــــــــىد اليلـــــــــب حتـــــــــى ًىفـــــــــش

ـــىت خمــــــــــــغ  وظــــــــــــخحن عىــــــــــــذ سحُــــــــــــل حعــــــــــــً هــــــــــــزهشه فــــــــــــي ؤخبــــــــــــاس ظـــــــــ

وهــــــــــزا ؿـــــــــــخح عظـــــــــــُم   الـــــــــــشه  عـــــــــــً دمُـــــــــــاه بعــــــــــذ هـــــــــــضولهم عل هـــــــــــا

ــــــــض ؤوعــــــــم هللا بــــــــه علــــــــى هــــــــىس الــــــــذًً واملعــــــــلمحن مــــــــع ؤن   وهفــــــــش عٍض

ـــحروىه ز وــــــــــانظِؽــــــــــه عامٍ ــــــــــ   مىــــــــــه واثـــــــــــت هبحــــــــــرة بمفــــــــــش مــــــــــع ؼـــــــ

 (1)"وهزا مً  جُب ما وكع واجـم

 

                                                             

 (.ٕٓٗ-ٜٔٗ/ٔ، )الروضتْي ِف أخبار الدولتْي النورية والصَلحية - 1
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 :ٌسحمـــــــــــه هللا-ة اهخمـــــــــــام هـــــــــــىس الـــــــــــذًً وبلؼنـــــــــــي مـــــــــــً ؼـــــــــــذَّ كـــــــــــا- 

ـــــــ بـــــــإمش ـــــــاملعـــــــلمحن حـــــــحن هـــــــٌض الــــــــشه  علـــــــى دمُـــــــاه ؤهَّ
ُ
شت علُـــــــه ه ك

جلــــــــــً ؿجــــــــــاء فــــــــــي ظملــــــــــت   ظــــــــــضء مــــــــــً حــــــــــذًض وــــــــــان لــــــــــه بــــــــــه سواًــــــــــت

ـــم ـــض حـــــــــــذًض معلعـــــــــــل بالخبعــــــــ ؿىلـــــــــــب مىـــــــــــه بعـــــــــــن   (1)ألاحادًــــــــ

ؾ مـــــــــً شِ ولبـــــــــت الحـــــــــذًض ؤن ًخبعـــــــــم لخـــــــــخم العلعـــــــــت علـــــــــى مـــــــــا ُعـــــــــ

ـــب مــــــــً رلــــــــً وكــــــــاٌ  عــــــــادة ؤهــــــــل الحــــــــذًض ــــــــ :ؿؼمـــــ
َّ
ي ألظــــــــخحيي بو

عـــــــــــــــلمىن محاــــــــــــــــشون ا واملؤن ًشاوـــــــــــــــي مخبعـــــــــــــــًم  -حعـــــــــــــــالى-مـــــــــــــــً هللا 

  .بالـشه

ا لىــــــــــــىس الــــــــــــذًً سؤي لُلــــــــــــت سحُــــــــــــل الـــــــــــــشه  عــــــــــــً بماًمــــــــــــ ؤنَّ  :وبلؼنــــــــــــي

ـــاٌ لـــــــــــهملسو هيلع هللا ىلص دمُـــــــــــاه فـــــــــــي مىامـــــــــــه الىبـــــــــــي   م هـــــــــــىس الـــــــــــذًً ؤنَّ ؤعِلـــــــــــ :وكــــــــ

  .الـشه  سحلىا عً دمُاه في هزه اللُلت

ؿـــــــــــــارهش لـــــــــــــي عالمـــــــــــــت   سبمـــــــــــــا ال ًفـــــــــــــذكني :ًـــــــــــــا سظـــــــــــــٌى هللا :ؿلـــــــــــــاٌ

  ا.ٌعشؿه

ـــذ  مـــــا  ـــــجذث علـــــى جـــــل حـــــاسم كـــــل لـــــه بعالمـــــِت  :ؿلـــــاٌ ًـــــا سب  :وكلــ

مــــــً هــــــى محمــــــىد اليلــــــب حتــــــى   ااهفــــــش دًىــــــً وال جىفــــــش محمــــــىدً 

 ؟ !ًىفش

                                                             

اْلػػػػدير املسلسػػػػػل مػػػػػذكور ِف كتػػػػػب املصػػػػػطلو، قػػػػػاؿ ابػػػػػن الصػػػػػَلح كمػػػػػا ِف "معرفػػػػػة أنػػػػػواع - 1
اْلسػػػػػناد وتػػػػػواردىم فيػػػػػو، واحػػػػػدا بعػػػػػد عبػػػػػارة عػػػػػن تتػػػػػابع رجػػػػػاؿ ( "ٕ٘ٚعلػػػػػـو اْلػػػػػدير" )ص

 . واحد، على صفة أو حالة واحدة.
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ووـــــــان مــــــً عـــــــادة هــــــىس الـــــــذًً   ؿاهخ هـــــــذ وهضلــــــذ بلـــــــى املســــــجذ: كــــــاٌ

ــــــــــــ وال ًــــــــــــضاٌ ًترهــــــــــــع ؿُــــــــــــه حتــــــــــــى ًفــــــــــــلي   (1)ه ًجــــــــــــٌز بلُــــــــــــه بؼلــــــــــــغؤهَّ

ؿإخبرجــــــــــــه   ؿخعشلــــــــــــذ لــــــــــــه ؿعـــــــــــإلني عــــــــــــً ؤمــــــــــــشي  :كــــــــــــاٌ  الفـــــــــــبح

ـــبنـــــــــي لـــــــــم باملىـــــــــام ورهـــــــــشث لـــــــــه العالمـــــــــت بال ؤهَّ    ؤرهـــــــــش لـظـــــــــت اليلــــــ

ـــف  -سحمـــــــه هللا حعــــــــالى- :ؿلـــــــاٌ هــــــــىس الــــــــذًً ارهــــــــش العالمـــــــت ولهــــــــا وؤلـــــ

ذق الشئٍا -سحمه هللا-ؿبيى   في رلً ؿلل ها عليَّ     (2)"ـو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 الغلت: ظلمة آخر الليل.- 1
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 بً خىبل[]ماهىا ًسمىن خطىن السوم عً لامام أخمد 

 املشوري: كلذ ألبي عبذ هللا: ما ؤهثر الذاعي لً! كاٌ 

 ا بإي ش يء هزا؟ًيىن هزا اظخذساًظ  كاٌ: ؤخاؾ ؤْن 
 

ــــــ ا فــــــي بــــــالد الــــــشوم وكلــــــذ لــــــه: كــــــذم سظــــــل مــــــً وشظــــــىط  ؿلــــــاٌ: هىَّ

فـــــــــــي الؼـــــــــــضو برا هـــــــــــذؤ اللُـــــــــــل  سؿعـــــــــــىا ؤــــــــــــىا هم بالـــــــــــذعاء  ادعـــــــــــىا 

 عً ؤبي عبذ هللا.ا همذ املىجىُم  وهشمي ألبي عبذ هللا  وهىَّ 
 

وللـــــــذ سمـــــــي عىــــــــه ب جـــــــش  والع ـــــــ  علــــــــى الحفـــــــً مختـــــــرط بذسكــــــــت  

 ؿزهب بشؤظه وبالذسكت.

كـــــــــــــــــاٌ: ؿخؼحـــــــــــــــــر وظـــــــــــــــــه ؤبـــــــــــــــــي عبـــــــــــــــــذ هللا  وكـــــــــــــــــاٌ: لُخـــــــــــــــــه ال ًيـــــــــــــــــىن 

 ا.اظخذساًظ 

 (1)كلذ: هال
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wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 (  تفزيج اهلووم  بأخببر الغشاة هي أرض الزوم )صور وأحـداث
 

124 

أميـــــــــــــــر املـــــــــــــــإمىين عمـــــــــــــــس هنع هللا يضر ئلـــــــــــــــى جـــــــــــــــيش املظـــــــــــــــلمين  ]وضـــــــــــــــيت

 بأذزبيجان[

كـــــــاٌ:   دةؤخبروــــــي كخــــــا :كــــــاٌ  ا ؼــــــعبت: زىــــــ(1)كــــــاٌ علــــــي بــــــً الجعــــــذ

ـــمع مـــــــً عمـــــــس بـــــــً  أجاهـــــــا لخـــــــاب  »ٌ: كـــــــا  هـــــــذيؤبـــــــا عشمـــــــان النَّ  ذظــــ

ــــــ -مــــــع عخبـــــــت بــــــً فسقـــــــد-الخ ــــــاب وهدــــــً بأذزبيجـــــــان  : ا بعـــــــدأم 

وألقـــــــــــــىا   وألقـــــــــــــىا الخفـــــــــــــاف  واهخعلـــــــــــــىا  وازجـــــــــــــدوا  فـــــــــــــاجصزوا

الث ــــــــــــ  وعلـــــــــــينم بإيـــــــــــاب أبـــــــــــينم ئطـــــــــــماعيل  الظـــــــــــساٍو  ً الم وإ

 
 
هـــــــــــــا خمـــــــــــــام وعلـــــــــــــينم بالشـــــــــــــمع فان    وشي العجـــــــــــــم  عموالخـــــــــــــى

اق عــــــــــىا   و وا لىلقــــــــــىا  وا شىيــــــــــىىا  وجمعــــــــــددوا  العــــــــــسب

 .«وازمىا ألاغساع  اواهصوا على الخيل هصًو   السلب
 

  هــــــزا حعلــــــُم مىــــــه للـشوظــــــُت» :"كــــــاٌ ابــــــً اللــــــُم فــــــي "الـشوظــــــُت

ً للبـــــــــــــــذن علـــــــــــــــى الخبـــــــــــــــزٌ   وعـــــــــــــــذم الشؿاهُـــــــــــــــت والخـــــــــــــــىعم  وجمـــــــــــــــٍش

 ضاصؿـــــــــــــــإمشهم بـــــــــــــــاالجَّ   ببـــــــــــــــشاهُمولـــــــــــــــضوم صي ولـــــــــــــــذ بظـــــــــــــــماعُل بـــــــــــــــً 

لخعخــــــــــــاد ألاسظــــــــــــل الحــــــــــــش  ؟و سجــــــــــــذاء و هخعــــــــــــاٌ و للــــــــــــاء الخـــــــــــــاؾ

 .ؿخخفلب وجلىي على دؿع ؤراهما  والبرد

الث) :وكىلـــــــــه وهـــــــــى صي   س اظـــــــــخؼىاء عنهـــــــــا بـــــــــاألصُ  (وألقـــــــــىا الظـــــــــساٍو

 .العشب

                                                             

( وأبػػػػػػػػػو عوانػػػػػػػػػػػة ِف ٖٔٓٔ-ٖٓٓٔأخرجػػػػػػػػػو: علػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػن اْلعػػػػػػػػػد ِف "مسػػػػػػػػػنده"، رقػػػػػػػػػم )- 1
 بعد( وإسناده صحيو. وما ٙ٘ٗ/٘"مػػسنده" )
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ــــــــــــــ ]ؿهــــــــــــــزا  :شواًل جـــــــــــــــاوث ]مــــــــــــــً وظــــــــــــــه[وبــــــــــــــحن مىـعتــــــــــــــي ألاصس والعَّ

  ؿــــــا صاس ؤهــــــع فــــــي البحــــــش  وهــــــزا اهــــــع مــــــً وظـــــه  ؤهــــــع[ مــــــً وظـــــه

ل ؤهـــــــــــع للشَّ   والعــــــــــشواًل ؤهـــــــــــع فــــــــــي البــــــــــرد ـــبوالعــــــــــشاٍو وإلاصاس   اهـــــــ

 .ؤهـع للماش ي

ٌ   (وعلـــــــينم بإيـــــــاب أبـــــــينم ئطـــــــماعيل) :وكىلـــــــه  علـــــــى ؤنَّ  هـــــــزا ًـــــــذ

 .س وألاسدًته وان ألاصُ لباَظ 

ــــــــ) :وكىلــــــــه  ً الخــــــــىعم ًخىـــــــــض  ؿــــــــةنَّ   (العجـــــــــم م وشي  الم والخــــــــىع  وإ

ىعـــــــ ها ألاهىزـــــــت والىعـــــــل  الـــــــىـغ يـــــــىن ــــــــاحبه ؤحـــــــىط مـــــــا   ٍو ٍو

 .ه مً ؤؿ فوما آزشَ   ًيىن بلى هـعه

ــــــــ املؽــــــــابهت فــــــــي الــــــــضي الظــــــــاهش جــــــــذعى بلــــــــى  ؿــــــــ نَّ  "شي العجــــــــم"ا وؤمَّ

ــت فــــــــي الهــــــــذي البــــــــاوً لـــــــــل همــــــــا دٌ علُــــــــه الؽــــــــش  والع  (1)املىاؿلــــــ

 .والحغ  

                                                             

لػػػػػيت اللبػػػػػاس مػػػػػن العوامػػػػػل املاديػػػػػة ( "ٖٕٔقػػػػػاؿ مالػػػػػك بػػػػػن نػػػػػيب ِف "شػػػػػروط النهضػػػػػة")ص- 1
الػػػػػِت تقػػػػػر التػػػػػوازف اْلخَلقػػػػػي ِف ارتمػػػػػع فحسػػػػػب، بػػػػػل إف لػػػػػو روحػػػػػو اْلاصػػػػػة بػػػػػو. وإذا كػػػػػانوا 
يقولػػػػػوف: )القمػػػػػيل َل يصػػػػػنع القسػػػػػيت( فػػػػػإب أرى علػػػػػى العكػػػػػت مػػػػػن ذلػػػػػك، فػػػػػإف القمػػػػػيل 

القسػػػيت إَل حػػػد مػػػا، ْلف اللبػػػاس يضػػػفي علػػػى صػػػاحبو روحػػػو ومػػػن املشػػػاىد يسػػػهم ِف تكػػػوين 
أنػػػػو عنػػػػدما يلػػػػبت الشػػػػخل لباسػػػػا رَيضػػػػيا، فإنػػػػو يشػػػػعر ِبف روحػػػػا رَيضػػػػية تسػػػػري ِف جسػػػػده، 

و وِف ولػػػػو كػػػػاف ضػػػػعيف البنيػػػػة، وعنػػػػدما يلػػػػبت لبػػػػاس العجػػػػوز فػػػػإف أثػػػػر ذلػػػػك يظهػػػػر ِف مشػػػػيت
 ".نفسو، ولو كاف شاًِب قوَيً 
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ـــــــعلـــــــينم بالشــــــــمع فان  ) :وكىلـــــــه العــــــــشب  ؿـــــــةنَّ ( العــــــــسبام هــــــــا خم 

لــــــــىن ووــــــــاهىا ًخعىَّ   وال وــــــــان بإسلــــــــهم  حعــــــــشؾ الحمــــــــام لــــــــم جىــــــــً

 ها حسخَّ ؿةنَّ   عىه بالؽمغ
َّ
 م.ال هما ًـعل الحمَّ ً وجحل

ـــــــــالضمــــــــىا املعذَّ  :ؤي (وجمعـــــــــددوا) :وكىلــــــــه وهـــــــــي عــــــــادة معـــــــــذ بـــــــــً   تًَّ

 .وؤؿعاله  وؿشوظِخه  وصٍه  عذهان في ؤخالكه

ـــب الخؽــــــــــــــىهت احعــــــــــــــاوىْ  :ؤي( اوا شىيــــــــــــــىى) :وكىلــــــــــــــه   مــــــــــــــا ًىظـــــــــــ

ـــم فـــــــــــــــــلب الجعــــــــــــــ فـــــــــــــــــبَّ   ٍو والخعـــــــــــــــــب   ره علـــــــــــــــــى الحـــــــــــــــــش والبـــــــــــــــــردٍو

ؿُجــــــــــذ عىــــــــــذه   الشظــــــــــل كــــــــــذ ًحخــــــــــاط بلــــــــــى هـعــــــــــه ؿــــــــــةنَّ   واملؽــــــــــاق

ـــــــــبرً    عم والترؿـــــــــها مـــــــــا ال ًجـــــــــذها ــــــــــاحب الخـــــــــىَّ خؽـــــــــىهت وكـــــــــىة ـو

 .بل ًيىن العىب بلُه ؤظش 

ـــحاب بعــــــــــذ  :هــــــــــى مــــــــــً كىلــــــــــه (وا لىلقــــــــــىا) :وكىلــــــــــه اخلىلــــــــــم الســـــــ

ــــــــــ :أي  جـشكــــــــــه َُّ ــــــــــاس خلًُلــــــــــ  إ للمىــــــــــشاظخمــــــــــع و ه ؿمعنــــــــــى   ا لــــــــــهـو

 َُّ ووىهــــــــــىا خللــــــــــاء    ــــــــــىا واظــــــــــخعذوا ملــــــــــا ًــــــــــشاد مــــــــــىىم)اخلىللــــــــــىا(  ه

ً بـعلــــــــــــــــــه  بــــــــــــــــــه َُّ   ظــــــــــــــــــذًٍش ؤظــــــــــــــــــباب و [ ع ]ؤسوــــــــــــــــــانال همــــــــــــــــــً لــــــــــــــــــ

 .جه ]ؿلم ًجذها[ عىذ الحاظتؿشوظِخه وكىَّ 

اق عـــــــــىا السلـــــــــب) :وكىلـــــــــه ـــ ال ٌعخـــــــــادوا بهَّ  (و مـــــــــا ؤمـــــــــشهم بـــــــــزلً لــــــ

ؤن ٌعــــــــــــــىدهم الشوــــــــــــــىب بــــــــــــــال  ؿإحــــــــــــــب    وــــــــــــــاببالشَّ ا ب داثًمــــــــــــــى الشوــــــــــــــ

 سُ 
ُ
 .اوؤن ًجزوا على الخُل هضًو   ٍب ه
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ًيــــــــــــىن كفــــــــــــذهم فــــــــــــي  هم بــــــــــــإْن شَ ؤَمــــــــــــ( ازمــــــــــــىا ألاغــــــــــــساع: )وكىلــــــــــــه

ابت  (1)«يوهزا هى ملفىد الشم  لبعذال ا  الشمي إلـا

 

 : خاًما

ٌُ الُىم في زلٍت   ًا ؤمتي وؤكى

ي الُلحُن ؿال ش يٌء ًضعضوي
َّ
 بو

 
ُ
ي العلُذة

َّ
هابو

ُ
َفل ُْ  وإلاكذاُم ؿ

سحشوي ٌُ  ولَِغ ػحُر هذاِء هللا 

 ؤروُد عنها وؿ ها علَّ خاجمتي

ها ًىًما ؿخلَبلني ِ
ّ
 جيىُن في يل

 
ٌ
 ؿاللُُل ٌعلُبُه ؿجٌش وِم زهت

 الضمان ى"وهللا ؤهبر" ِهبراٌط عل

 ٌُ في خىىي والىىس في دسبيالهىْ 

روي
ُ
 (2)وؤيل  ؤظمُع ـىَث الحّمِ في ؤ

 

 وهلل دس اللاثل:

ا
ً
 مع هللا وىًعا مع هللا ظْىك

                                                             

اقتضػػػػػػاء الصػػػػػػراط املسػػػػػػتقيم لشػػػػػػيخ ( ط: اْلندلػػػػػػػت، وانظػػػػػػر: "ٖٕٔ-ٕٓٔ)صالفروسػػػػػػية – 1
 ".اْلسَلـ ابن تيمية

 ( ط: الرسالة َنشروف.ٕٓٔ-ٔٓٔ/ٗصَلح اْلمة ِف علو اْلمة، )- 2
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 بل
ً
 ما ؤمْش  ىهذاة دعاة

ْذِظِه 
ُ
 مع هللِا والـُُن مً ك

ىحر بفحرجىا والَبفْش  ًُ 

ذؿُع ؤعماَق بًماهىا  ٍو

ّشْ 
َ
ل
َ
 ؿشاًسا بلُِه وِوعم امل

 ؿىبفُشُه ظلَّ مً خالٍم 

شْس أب
ُ
 الثِه الباسعاِث الؼ

ا لهُ  َُ  وهحُا به زمَّ هح

هْش   (1)وهحُا وهحُا وهحُا الذَّ

 

 

 بحمذ هللاجم 
 

 

 

                                                             

-ٗ٘نفػػػػػت املصػػػػػدر، "والشػػػػػعر مػػػػػن ديػػػػػواف: "صػػػػػفحات ونفحػػػػػات"، بعنػػػػػواف "مػػػػػع ه" )ص- 1
٘٘) 
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