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 اإلمام الرضا )عليه السالم( في مواجهة االنشقاق الداخلي
 

 الشيخ عبد اليادي الزيدي
 باحث اسالمي/ الحمة                                                          

 الخالصة
اف اولػػا الاوااتػػلت الاػػا المػػتل اضاػػلـ الرمػػل  بعدػػس الاػػاـي  )ػػد اااسػػتلد ا دػػس  بعدػػس الاػػاـي 

اصػػػدي لااسػػػدلؽ الػػػدااعاا وهػػػا اػػػف الاسػػػعات الاطدػػػرةا  ف ال)ػػػدو الػػػدااعا ااطػػػر  ع دػػػر اػػػف هػػػا ال
 ا بداء الالراددف الاساصدفا لذا ورد أبدى ابدائؾ افاؾ الاا  دف اا دؾ.

ا  ااس  بعدس الااـي اصدى لتـ  عػؿ زػـز وا طػؿ عػؿ اػدبدلاتـ  لاػاادااس عػؿ الطػرؽ الاػا اػف 
   ت الزدددة.سأاتل اف ادفع ال لطؿ وا

 ولتذه الدرااة الاااصرة بدة اهداؼا ااتل:
او :  اف درااػػػة اػػػدر الا)صػػػوادف واػػػل اػػػرت بعػػػدتـ اػػػف ازػػػداث د ػػػري الفعػػػر ا اػػػااا وداػػػعط 

 الموء بعا اهـ الاا)طفلت الاا ارت  تل الزرعة ا ااادة باوال.
دػوـا وهػذه الدرااػة الاااصػرة  لادل:    د اف اعػوف الدرااػلت ذات ا ػر بعػا زدلااػل الاػا ا)دسػتل ال

لالاب اف اوااب زدلة االـ اف ا ئاة الا)صوادف  بعدتـ الااـي اعسؼ لاػل الطردػؽ ا رصػر وا صػع  
ا  الصة ااال الدـو ا)دش اوارؼ اسل تة و سعؿ ع در اف الاػا اػرت  ل)اج الاسعات الاا اوااتتل الدـو

 دااتلف  س اف س ل الا وعـ بدددة مللة ار عت الومع  تل ا اة ال دل. فعـ اف  دبة اودت  زدلة بدد  
ا ااالبا والادلااا وععتل ااسػدلؽ فػا صػفوؼ العاعػة الراػللدة الابااػة  لااػلذ طردػؽ اهػؿ ال دػت ااتاػل 

 واعوعل فا الزدلة.
 لل ػػل: فتػػـ الا ػػلدف فػػا الاوارػػؼ الاػػا ااػػدهل ا ئاػػة الا)صػػواوف  بعػػدتـ الاػػاـيا فتػػا اااعػػؼ 

روؼ الاوموبدة الاا دار  تل الدلئد والااااع. فتالؾ اػف دزػلرب وهاػلؾ اػف دتػلدف وهاػلؾ  لاااؼ الظ
اف داصدى لاازراؼ  اسر الالا)لت وزعدلت ال)عـ وهالؾ اف در ا الالس  طرددة الػدبلء الػا ردػر ذلػؾ 
اػػػػف ا اػػػػللدب والطػػػػرؽ. وال)اػػػػدة هػػػػو زاػػػػـ واػػػػوع الازػػػػددلت الاػػػػا اوااػػػػس الااااػػػػعا والااػػػػاوى الفعػػػػري 

 وا ااالبا وال دلفا الذي وصؿ الدس الااااع. وبعا هذدف الاااوددف د اا اورؼ الدلئد.
را )ل: هذا الػااط اػف الدرااػة دعسػؼ لاػل الددػلدة الاااػااة اػع اػل اػلر بعدػس الا)صػواوف  بعػدتـ 
 الاػػاـي عػػواتـ دااػػدوف ا ب الزدددػػا لااػػةا وبعػػا ا ب اف دربػػا الصػػحدر والع دػػر والصػػزد  والاػػددـ
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والالهؿ وال)للـا واف دااس)ر الرزاة فا رع س االهتـا وا  دعػوف ااادلئدػل فػا اوزدػع ا واػس بعػا الااااػعا 
 فللعؿ هـ  زلاة الا الربلدة.
 والزاد هلل او  واار 

 المقدمة
اف الزددث بف اضالـ الرمل  عي زددث طودؿ لع ػرة ا زػداث الاػا بلسػتل ا عاػل هػو زػلؿ ا لئػس 

لا ذلؾ ااتل ازداث لداػت الردادػة وزاػبا  ػؿ ااتػل ازػداث الردادػة لتػل بارػة وطدػدة الطلهردفا امؼ ا
 لل)دلئد وا زعلـ السربدة وال داراب بعدتل اف اوارؼ.  لضملفة الا اف درااة اػدر الا)صػوادف  بعػدتـ 

ـ اػف ا ئاػة الااـي   اادي اف)ل اذا علات  للطرددة الا)تودة وها  الدرااة الاازدئدةي اي ددرس عؿ ااػل
ا طتلر  ا)زؿ باف ا دس وباف لزدسا اي داعط الموء بعا و داس واسأاس وزوالاس واهـ ا زداث الاػا 
ارت بعدػس الػا ردػر ذلػؾ ااػل دا)عػؽ  اػدراس. بعػا الػررـ اػف اهادػة هػذه الدرااػةا و  داعػف  زػلؿ الااعػا 

ال لزػػث و للااداػػة بعػػا الدػػلر  او باتػػلا ا  اف الورػػوؼ بعدتػػل وا عافػػلء  تػػل لػػدس صػػزدزل ودمػػدع بعػػا 
الااػػاتعؾ لتػػذه ال دلفػػة ع دػػرا اػػف الزدػػلئؽ. اػػف هػػذه الفعػػرة اولػػدت واسػػأت اظردػػة درااػػة اػػدر الا)صػػوادف 
 بعػػػدتـ الاػػػاـي  للطرددػػػة الععدػػػةا وهػػػا اف ااظػػػر الػػػدتـ بعػػػا ااػػػلس ااتػػػـ ساصػػػدة وازػػػدة ا)ػػػددت  ا)ػػػدد 

 الستدد الصدر ا وؿ  ردي  ااوع ادوار ووزدة هدؼ. الظروؼ الاوموبدة الاا ازدط  تـا عال ب ر الادد
ولذا فلذا ارداػل اف اػدرس اػدرة ااػلـ اػف ا ئاػة الا)صػوادف  بعػدتـ الاػاـي ف)عداػل اف اأاػذ  اظػر 
ا با ػلر عػؿ ا دوار الاػػا رػلـ  تػػل ا ئاػة ر عػػس و )ػدها  ف الع دػػر اػف الاوارػػؼ الاػا دااػػذهل  )ػض ا ئاػػة 

اػػل دة رػػلـ  تػػل  )مػػتـ او اورػػؼ رػػلـ  ػػس ااػػلـ اػػل ؽ لدومػػ  ل اػػلـ الازػػؽا  هػػا  فػػا ادػػلـ سػػرح لاوارػػؼ
 وامرب لذلؾ ا ا:

ورد بف أ ا  صدر رػلؿ اػا)ت أ ػل ب ػد ي بعدػس الاػاـ ددػوؿ نف و دااػل برمػت بعػا الاػاوات 
 . ي1 واألرض والا لؿ و األاصلر ال ر عتل ر وؿ أهؿ العوفة

داعال بعا أ ا ب د ي   بعدس الااـ ي فا زاف ارواف فدلؿ  بف ب د ي  ف الولدد العادي رلؿ :
: اف أااـ ؟ فدعال : اف أهؿ العوفة ا فدلؿ : ال اف  عدة اف ال عداف أع ر از ل  از ةي لال اػف أهػؿ العوفػة 
و  اػػدال هػػذه ال)صػػل ة ا نف ي اػػؿ ذعػػره هػػداعـ ألاػػر اتعػػس الاػػلس وأز  ااواػػل وأ حمػػال الاػػلس واا )ااواػػل 

 .ي2 اللفال الالس و صدرااوال وعذ ال الالس فأزدلعـ ي ازدلال وأالاعـ ] ي [ االاالو 
الءت هذه الروادلت بف الصلدؽ  بعدس الااـي لواود زاعة سراػة اػف ا اػوددف  )ػد اف باػزوا 

ذدب بػػف احددػػر و ء اهػػؿ هػػذه الادداػػة ألهػػؿ ال دػػت  بعػػدتـ الاػػاـي  )ػػد اف الراػػوا مػػدهـ عػػؿ ااػػواع الا)ػػ
 واا )وا عؿ االلدب الااددطا لعف دوف ادوى.
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وفا الورت افاس الء ال) لادوف لدطااوا ا)للـ هػذه الادداػة الاوالدػة ألهػؿ ال دػت  بعػدتـ الاػاـي 
 ددػػلاتـ  لاادػػلر  حػػداد بلصػػاة لتػػـ وبرمػػوا عػػؿ ا رػػراءات لاعػػب الساصػػدلت الدتػػل لدافػػت اػػور ادداػػة 

عػػا  ػػف ا ػػا طللػػب  عي. ولػػدس ابا لطػػل اف دظتػػر ي ا)ػػللا ر ػػر العوفػػةا ولددمػػوا بعػػا عػػؿ اػػل دػػذعر  )
 اضالـ بعا  بعدس الااـي فا ادلـ هلروف ال) لاا فا ظتر العوفة الااؼ ا سرؼ.

 )ػػد هػػذا الا ػػلؿ دامػػ  اف فتػػـ اوارػػؼ الا)صػػوادف  بعػػدتـ الاػػاـي هػػا عل دػػلت الدر ادػػة دسػػرح 
 او طرددة الافادر الاوموبا.  )متل ا ار بعا طرددة افادر الدراف  للدراف

رعال اف الاوااب اف زدلة اضالـ الرمل  عي ع درة وعؿ الاب اف هذه الاوااب دزالج الا افصدؿ 
وسػػرح واؼك عػػا ا)طػػا الدرااػػة زدتػػلا اػػع ا اػػذ  اظػػر ا با ػػلر اف فتااػػل داػػب اف دعػػوف اااػػددًا  ااػػدد 

بعا فتـ ازدد فادراتـ فدتل اف الددرة بعػا اف  الظروؼ الاوموبدة الاا ازدط  الا و  داعاال ا راصلر
االري عؿ ا زااة وبعا ااااؼ ا ذواؽ والاسلرب. فادراتـ اأاذ الصفة الدر ادة اف الاعود فللدراف رلدر 

 بعا اف دواعب عؿ الااحدرات والظروؼ اتال ع رت واس) ت.
هػػو ااعػػرر فػػا عػػؿ زاػػفا رػػداال هػػذه الادداػػة  ف الالاػػب الػػذي اااراػػل ال زػػث فدػػس الاػػب زدػػوي و 

وهو اف ا  زلث الاا اافع الااااعا وهو  أاس الزلاة الدتلا ألاس دوااس و سعؿ اااار ا ازرافلت الاا 
ا)صؼ  ػس داداػل وداػلراا وا)رفػة دوافػع اػف اااػوا لتػذا الػااط اػف ا ازػراؼ زاػا داعػف اف دساصػوا و  

لطردػؽ ا ااػع لاػوااتاتـ.  لضمػلفة الػا ااػس داعاتـ الوصوؿ الا رلدلاتـ وامعدؿ الااااػعا واسػادص ا
 دظتر الا ًل اتاًل اف الاابولدلت الاا رلـ  تل الا)صواوف  بعدتـ الااـي وهو ا راء الفعر ا اااا.

 والدتو ووفاتو ومكان قبره
رػػلؿ عاػػلؿ الػػددف  ػػف طعزػػة : أاػػل و داػػس  بعدػػس الاػػاـي ففػػا زػػلدي بسػػر ذي الزاػػة اػػاة  ػػاث 

لعتاػػػرة ا  )ػػػد وفػػػلة اػػػده أ ػػػا ب ػػػد ي  بعدػػػس الاػػػاـي  ااػػػس اػػػادف وأاػػػس أـ ولػػػد ااػػػاا واااػػػدف والئػػػة 
الادزراف الارادة . وردؿ سدراء الاو دة ا واااتل أروى وسدراء لدػب لتػل ا وعاداػس : أ ػو الزاػف ا وألدل ػس : 

ئادف و ػاث ا الرمل ا والصل ر ا والرما والوفا ا وأسػترهل الرمػل   . وأاػل باػره فماػس اػلت فػا اػاة اػل
وردؿ : الئادف وااادف اف التارة فا اافة الاأاوف ا فدعوف باره اا)ل وأر )دف ااة ا ور ره  طوس اػف 
ارااػػػلف  للاسػػػتد الا)ػػػروؼ  ػػػس  بعدػػػس الاػػػاـي . وعلاػػػت اػػػدة  دلئػػػس اػػػع أ دػػػس اواػػػا بعدػػػس الاػػػاـ أر )ػػػل 

 وبسردف ااة وأسترا ا و دلبه  )د أ دس ااال وبسردف ااة . 
الزػػلفظ ب ػػد ال)زدػػز : اولػػده  بعدػػس الاػػاـي اػػاة  ػػاث واااػػدف والئػػة واػػوفا فػػا اافػػة ورػػلؿ 

الاػػأاوف  طػػوس ا ور ػػره هاػػلؾ ا اػػاة اػػلئادف واػػاة ا أاػػس اػػعداة الاو دػػة وددػػلؿ : ولػػد  للادداػػة اػػاة  اػػلف 
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ولػد وأر )دف والئة ا ور ض  طوس فا ااة  اث والئادف وهو دوائذ ا ف ااػس واااػدف اػاة ا وأاػس أـ 
 اااتل أـ ال ادف  .

ولػد بعدػػس الاػػاـ  للادداػػة اػػاة  اػػلف وأر )ػػدف والئػة اػػف التاػػرة ا وددػػلؿ : ناػػس ولػػد ضزػػدى بسػػرة  
لدعػػة اعػػت اػػف ذي الد)ػػدة دػػـو الاا)ػػة اػػاة  ػػاث واااػػدف والئػػة  )ػػد وفػػلة أ ػػا ب ػػد ي  بعدػػس الاػػاـي 

ال اػدف وااػاتل اااػة ا وددػلؿ : اػعف الاو دػة  ااس اادف ا وردؿ : دػـو الااػدس وأاػس أـ ولػد ددػلؿ لتػل أـ 
وددلؿ : اعاـ ور ض  بعدس الااـي  طوس اف اراالف فا رردة ددلؿ لتل اػال لد فػا  اػر صػفر ا وردػؿ : 
ناػػػس اػػػوفا فػػػا سػػػتر رامػػػلف لاػػػ ع  دػػػدف ااػػػس دػػػـو الاا)ػػػة اػػػف اػػػاة  ػػػاث واػػػلئادف ا ولػػػس دوائػػػذ ااػػػس 

 .ي3 دس بسردف ااةواااوف ااة ا وعلات ادة نالااس واافاس أل 
وعلات فا أدلـ نالااس  ددة اعػؾ الرسػدد ا واعػؾ ازاػد األاػدف  )ػده  ػاث اػادف واااػة وبسػردف 
دوال ا  ـ اعع األادف وااعػس باػس ن ػراهدـ  ػف الاتػدي الا)ػروؼ  ػل ف سػععة أر )ػة بسػر دواػل ا  ػـ ااػرج 

 ػف الزاػدف ا  ػـ اعػؾ الاػأاوف : ازاد  لادة و ودع لس ا و دا  )ػد ذلػؾ اػاة واػ )ة أسػتر ا وراعػس طػلهر 
 ب د ي  ف هلروف  )ده بسردف ااة ا واااستد  بعدس الااـي فا أدلـ اععس .

 عمة التسمية
فا بدوف أا لر الرمل   ع ي : بف ال زاطا رلؿ :  رعت أل ا ا)فػر ازاػد  ػف بعػا  ػف اواػا 

لاأاوف الرمل لال رمدس لو دػة بتػده  بعدتـ الااـي : نف روال اف االلفدعـ دزباوف أف أ لؾ ناال االه ا
؟ فدػػلؿ  بعدػػس الاػػاـي : عػػذ وا وي وفاػػروا  ػػؿ ي ا ػػلرؾ وا)ػػللا اػػاله  للرمػػل  بعدػػس الاػػاـي ألاػػس عػػلف 
رما هلل بز واؿ فا االئس ورما لراولس واألئاة  )ده صػعوات ي بعػدتـ فػا أرمػس ا رػلؿ : فدعػت لػس 

 بعدتـ الاػاـي رمػا هلل بػز واػؿ ولراػولس واألئاػة  )ػده  بعػدتـ  : ألـ دعف عؿ وازد اف   لئؾ الالمدف
الاػػاـي ؟ فدػػلؿ  عػػا ا فدعػػت : فعػػـ اػػاا أ ػػوؾ  بعدػػس الاػػاـي اػػف  دػػاتـ الرمػػل ؟ رػػلؿ : ألاػػس رمػػا  ػػس 
الااللفوف اف أبدائس عال رما  ػس الاوافدػوف اػف أولدلئػس ا ولػـ دعػف ذلػؾ  زػد اػف   لئػس  بعػدتـ الاػاـي 

 داتـ الرمل  بعدس الاػاـي.  وبػف الػدرلؽ ا بػف األاػدي ا بػف اػتؿ ا بػف ب ػد ال)ظػدـ  فعذلؾ ااا اف
الزاػػاا ا بػػف اػػعدالف  ػػف زفػػص رػػلؿ : عػػلف اواػػا  ػػف ا)فػػر  بعدتاػػل الاػػاـي داػػاا ولػػده بعدػػل  بعدػػس 
ذا  الاػػاـي الرمػػل وعػػلف ددػػوؿ : ادبػػوا لػػا ولػػدي الرمػػل ورعػػت لولػػدي الرمػػل ا ورػػلؿ لػػا ولػػدي الرمػػل وا 

 .ي4 س رلؿ : دل أ ل الزافالط 
 النص عمى امامة الرضا )عميو السالم(

نف الروادػػلت الاػػا وردت  ػػللاص بعػػا االاػػة اضاػػلـ الرمػػل  بعدػػس الاػػاـي ع دػػرة اػػدا   داعااػػل اف 
 اأاا بعا ذعرهل ااد)لا وااعافا  ذعر االذج ااتل:
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ا أع ر ولدي وأاػا)تـ لدػولا ف)ف ا)دـ  ف رل وس رلؿ : رلؿ أ و الزاف  بعدس الااـي : بعا ا ا
 . ي5 وأطوبتـ ألاري داظر ا)ا فا عالب الافر والالا)ة ولدس داظر فدس ن  ا ا أو وصا ا ا

وعلات أاس اػف ولػد ا)فػر  ػف أ ػا طللػب  -وورد بف ازاد  ف الفمدؿ رلؿ : زد اا الاازواا 
اعـ ؟ " فدعاػػل :   ا رػػلؿ : " ا رػػلؿ :  )ػػث نلداػػل أ ػػو الزاػػف اواػػا فاا)اػػل  ػػـ رػػلؿ : " أاػػدروف لػػـ اا)ػػ -

استدوا أف ا اا هذا وصدا ا والددـ  أاري ا واعدفاا اف  )دي ا اف علف لس بادي ددف فعدأاذه اف ا اا 
 . ي6 هذا ا واف علات لس بادي بدة فعدااازهل ااس ا واف لـ دعف لس  د اف لدلئا فا دعداا ن   عال س

لزاػػف اواػا  ػػف ا)فػػر  بعدتاػل الاػػاـي وبعػػا وبػف الافمػػؿ  ػػف باػر رػػلؿ : داعػػت بعػا أ ػػا ا
ا اػس  بعدػس الاػػاـي فػا زاػػره وهػو دد عػػس وداػص لاػلاس ا ودمػػ)س بعػا بلادػػس ودمػاس نلدػػس وددػوؿ :  ػػأ ا 
أات ال أطدػب ردزػؾ وأطتػر اعدػؾ وأ ػدف فمػعؾ ؟ رعػت : ا)عػت فػداؾ لدػد ورػع فػا رع ػا لتػذا الحػاـ اػف 

: دل افمؿ هو ااا  اازلاا اف أ ا  بعدس الااـي ذردة  )متل الاودة ال لـ ددع  زد ن  لؾ ا فدلؿ لا 
اف  )ض وي اادع بعدـ رلؿ : رعت : هو صلزب هذا ا ار اف  )دؾ ؟ رلؿ : ا)ـ اػف أطلبػس رسػد و 

 . ي7 اف بصله عفر
 هذا ااوذج اف الروادلت الاا وردت  للاص بعا االاة اضالـ الرمل  بدس الااـي.

 مام موسى بن جعفر )عمييما السالم(الظروف المحيطة باإل
  دافا اف اضالـ العلظـ  بعدس الااـي بلش زدلة رلادة  الصة فا اتلداتػل ا ػلف اػولا هػلروف 
ال) لاػػا ألاػػر الدولػػة ا اػػاادة. وعػػلف الاامػػرروف والاازلفػػوف لعػػ اط الاععػػا داػػ)وف ل طلزػػة  لضاػػلـ 

لزة او لعادػػرب اػػف الزػػلعـ وال زػػث بػػف الاالصػػب الدادودػػةا  بعدػػس الاػػاـي والوسػػلدة  ػػس ااػػل لافػػرغ لتػػـ الاػػ
 الصة ااتـ د)عاوف  حض ال) لاددف  ؿ الراوؿ ازاد  صعا ي بعدس والسي ود)دواتـ بعا طوؿ الاػط 

 ااتـ الاالفاوف لتـ فا ردلدة ا اة
فاػا رلؿ هلروف دوال ل )ض  دلاػس :  أا)رفػوف لػا راػا اػف  ؿ أ ػا طللػب لػدس  وااػع الزػلؿ د)ر 

ال ازالج نلدس اف اا لر اواا  ف ا)فر ؟ فدؿ بعا بعا  ف ناالبدؿ  ف ا)فر  ف ازاد ا فزاؿ نلدػس 
دزدا  ف اللد ال راعاا وعلف اواا دأاس نلدس ودصعس ور ال أفما نلدس  أاراره ا فعال طعب لدساص  س 

دػف وااػل ااعػؽ ا رػلؿ : أزس اواا  ذلؾ ا فدبله : نلا أدػف دػل  ػف أاػا ؟ رػلؿ : نلػا  حػداد رػلؿ : بعػا د
فأاػػل ارمػػا دداػػؾ واف)ػػؿ  ػػؾ واصػػاع ا فعػػـ دعافػػت نلػػا ذلػػؾ ا ف)اػػؿ بعػػا الاػػروج ا فلاػػادبله أ ػػو الزاػػف 
اواا فدلؿ لس : أات الرج ؟ فدلؿ لس : ا)ـ   د لا اف ذلؾ فدلؿ لس : ااظر دل  ف أاا وااػؽ ي   ادػاـ 

رهػـ . رػللوا : فاػرج بعػا  ػف ناػالبدؿ زاػا ااػا دزدػا أو دي ! وأار لس   ا الئة ددالر ا وأر )ة   ؼ د
 ف اللد ال راعا ا فا)رؼ ااس ا ر اواا  ف ا)فر ا ف)رفس نلا الرسدد وزاد فدس ا  ـ أوصعس نلا الرسػدد 
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فاألس بف باس فا)ا  س نلدس ا ف)رؼ دزدػا اادػع ا ػره وزاد بعدػس ورػلؿ لػس : نف األاػواؿ ازاػؿ نلدػس اػف 
ف ل س  دوت أاواؿ ا وااس اسارى مد)ة   ا دف ألؼ دداػلر فاػالهل الداػدرة ا ورػلؿ لػس الاسرؽ والاحرب . وا 

صػلز تل ورػػد أزمػػره الاػػلؿ :    اػػذ هػػذا الادػػد و   اػػذ ن  ادػػدا عػػذا وعػػذا ا فػػأار  ػػذلؾ الاػػلؿ فػػرد وأبطػػله 
ـ ااػ ت لػس  ا دف ألؼ ددالر اف الادد الذي اأؿ  )داس ا فااع ذلؾ ااس الرسػدد وااػر لػس  اػلئاا ألػؼ درهػ

بعا  )ض الاوازا ا فلاالر عور الاسرؽ ا وامت راعس لد ض الالؿ . وداؿ هو فا  )ض األدلـ نلا 
الااء فززر ززرة فارات زسواس ععتل فادطت ا واتدوا فا ردهل فعـ دددروا ا فورع لاػل  ػساوالءه الاػلؿ 

 وهو دازع فدلؿ:وال اصاع  س واال ااوت ؟ ! 
ف دأ  د ػر الا ػا  صػعا ي بعدػس و لػسي فدػلؿ : دػل راػوؿ ي ناػا اباػذر وزج الرسدد فا اعؾ الااة 

نلدؾ اف ساء أردد أف اف)عس أردد أف از س اواا  ف ا)فر ا فماػس دردػد الاسػات  ػدف أااػؾ واػفؾ دالئتػل 
.  ـ ااػر  ػس فأاػذ اػف الااػاد فأداػؿ نلدػس فددػده ا وأاػرج اػف داره  حػاف بعدتاػل ر اػلف احطلاػلف هػو فػا 

هال ا وواػػس اػػع عػػؿ وازػػدة ااتاػػل اػػدا ا فأاػػذوا  وازػػدة بعػػا طردػػؽ ال صػػرة ا واألاػػرى بعػػا طردػػؽ نزػػدا 
العوفة ا لد)اا بعا الالس ااره ا وعلف اواا فا الاا امت نلا ال صرة ا فأار الراوؿ اف داعاس نلػا 

نلػػا  بداػػا  ػػف ا)فػػر  ػػف الااصػػور ا وعػػلف بعػػا ال صػػرة زدائػػذ فامػػا  ػػس ا فز اػػس باػػده اػػاة  ػػـ عاػػب
الرسدد : اف اذه ااا واعاس نلا اف سئت ا وا   اعدػت اػ دعس فدػد اااتػدت اف  اػذ بعدػس زاػة فاػل أرػدر 
بعا ذلؾ ا زاا ناا   اااع بعدس نذا دبل ل)عس ددبو بعا أو بعدؾ فال أاػا)س دػدبو ن  لافاػس ا داػأؿ 

 . ي8 ي الرزاة والاحفرةي
الـ العلظـ  بعدس الااـي وطاع ال )ض وازلػؼ اف الاازظ اف رر ة هلروف فا الااعص اف اض

ال )ض ا ار ععس ااتـ  داؿ اضاػلـ  بعدػس الاػاـي. وهػذه الػدوافع لػـ اااػس  داػؿ العػلظـ  بعدػس الاػاـي  ػؿ 
 ها الا ب دوال فا راؿ اهؿ الزؽ.

ي 11ػػػػػػ  7ورػػد  دػػػا اضاػػػلـ العػػلظـ  بعدػػػس الاػػػاـي فػػػا اػػاوف هػػػلروف ال) لاػػػا اػػدة ااػػػراوح  ػػػدف  
 ااة بعا ااااؼ الروادلت زاا ااادؿ الا اوار ر س ستددا اااوال. 14ااوات وردؿ 

ا اػػػلء اػػػاف اضاػػػلـ العػػػلظـ  بعدػػػس الاػػػاـي عػػػلف  )ػػػض اصػػػزل س ال دػػػلت  ظػػػلهراي هػػػـ اػػػف داػػػاعـ 
الزدػػوؽ السػػربدة اػػف الاػػباادف الاػػا علاػػت اا ػػا ل اػػلـ. فطا)ػػوا  تػػل  )ػػد اااسػػتلده وعػػلف الاػػ ب الػػرئدس 

دلؽ فا اا لع اهؿ ال دت  بعدتـ الااـي. هذا ال فتاس ارعب الابرادف والازد دفا فدد ورد بف لظتور ااس
  )متـ:

 عػػلف  ػػدء الوارفػػة أاػػس عػػلف ااااػػع  ا ػػوف ألػػؼ دداػػلر باػػد األسػػلب ة زعػػلة أاػػوالتـ واػػل عػػلف داػػب 
ج ا وا ار عػلف ا)ػس ا بعدتـ فدتل ا فزاعوا نلا وعدعدف لاواا  بعدس الااـي  للعوفة أزدهال زدلف الارا



 
اإلمام الرضا )عليه السالم( في                                                     الشيخ عبد الهادي الزيدي
 مواجهة االنشقاق الداخلي

 

767 
 

المجلد                                                             نسانية     مجلة القادسية للعلوم اإل
 م2102/ 4الخامس عشر: العدد 

وعلف اواا  بعدس الااـي فا الز س ا فلااذا  ذلؾ دورا وبددا ال)دود واساردل الحات . فعال الت اواا 
 بعدس الااـي واااتا الا ر نلدتاػل أاعػرا اواػس ا وأذابػل فػا السػد)ة أاػس   داػوت ألاػس هػو الدػلئـ فلبااػدت 

الس ا زاا علف باد اواتال أوصدل  دفع ذلؾ الالؿ نلا ور ػة بعدس طلئفة اف السد)ة واااسر رولتال فا ال
 . ي9 اواا بعدس الااـ ا وااا لف لعسد)ة أاتال رل  ذلؾ زرصل بعا الالؿي

 او فتاوا اف  )ض الروادلت الواردة ا ب اسوء فررة الوارفة هذا الا)اا افاس ا ااتل:
لااـي ولػدس اػف روااػس أزػد ن  وباػده بف دواس  ف ب د الرزاف رلؿ :  الت أ و ن راهدـ  بعدس ا

الاػػلؿ الع دػػر ا وعػػلف ذلػػؾ اػػ ب ورفتػػـ وازػػدهـ اواػػس ا طا)ػػل فػػا األاػػواؿ ا عػػلف باػػد زدػػلد  ػػف اػػرواف 
الداػػدي اػػ )وف ألػػؼ دداػػلر ا وباػػد بعػػا  ػػف أ ػػا زاػػزة  ا ػػوف ألػػؼ دداػػلر . فعاػػل رأدػػت ذلػػؾ وا داػػت الزػػؽ 

اػػل بعاػػت ا اععاػػت ودبػػوت الاػػلس نلدػػس ا ف ) ػػل نلػػا  وبرفػػت اػػف أاػػر أ ػػا الزاػػف الرمػػل  بعدػػس الاػػاـي
ورل  ال ددبوؾ نلا هذا ؟ نف عات اردد الالؿ فازف احادؾ وماال لا بسرة   ؼ ددالر ا ورػل  ] لػا [: 
عؼ . فأ دت ا ورعت لتال : نال رودال بف الصلدردف  بعدتال الااـي أاتـ رػللوا :  نذا ظتػرت ال ػدع ف)عػا 

س ا فمف لـ دف)ؿ اعب اور ا دالف " وال عات ألدع الاتلد وأاػر ي بعػا عػؿ زػلؿ ا ال)للـ أف دظتر بعا
 . ي11 فالص لاا وأمارا لا ال)داوةي

وبف د)دوب  ف دزدد األا لري ا بف  )ض أصزل س رلؿ :  اما أ و ن راهدـ  بعدس الااـي وباد 
وف ألػػؼ دداػػلر وااػػس اػػوار ا زدػػلد الداػػدي اػػ )وف ألػػؼ دداػػلر ا وباػػد ب اػػلف  ػػف بداػػا الروااػػا  ا ػػ

وااػػعاس  اصػػر . ف )ػػث نلػػدتـ أ ػػو الزاػػف الرمػػل  بعدػػس الاػػاـي أف ازاعػػوا اػػل رػػ ععـ اػػف الاػػلؿ واػػل عػػلف 
ااااع أل ا بادعـ اف أ لث واوار ا فماا وار س ورلئـ ادلاس ا ورد اراااال ادرا س و  بػذر لعػـ فػا زػ س 

. فأال ا ف أ ا زازة فماس أاعره ولـ د)ارؼ  ال باده وعػذلؾ ال رد ااااع لا ولوار س ر ععـ وعاـ دس س هذا 
زدلد الدادي . وأال ب الف  ف بداا فماػس عاػب نلدػس نف أ ػلؾ  صػعوات ي بعدػسي لػـ داػت وهػو زػا رػلئـ ا 
واف ذعر أاس الت فتو ا طؿ ا وأباؿ بعا أاس رد اما عال ادوؿ : فعـ دػأاراا  ػدفع سػاء نلدػؾ ا وأاػل 

 . ي11 دتف وازوات  تفالاواري فدد أبا
الزدددػػة اف هاػػلؾ ااػػػ ل ل ااػػرى ااااػػع  رفدػػػة هػػذا الاػػ ب الػػػذي فتػػـ ااػػس اف ا اػػػواؿ الاػػا علاػػػت 
 زوزاتـ واااولوا بعدتل ها اف الزدوؽ السربدةا وهذا الفتـ لدس صزدزل ؛  ف هػذه ا اػواؿ علاػت اععػًل 

ـ  تػل الفدػراء اػف السػد)ة وداػد ل الـ العلظـ افاسا ورد ااا ارهل فا  )ض ا بالؿ لادر ا ر   لح لعا ددػوم
ازادػلاتـ ؛  ف الاػػعطة وراتػػل علاػػت طلئفدػػة ولػػـ اػػرع عػؿ اػػف بعاػػت  و ئػػس ألهػػؿ ال دػػت  بعػػدتـ الاػػاـي. 
فتا لدات زدورًل سربدة  ا)اا الااس؛  اتـ وراتل لػـ دعواػوا  بعػدتـ الاػاـي دد مػوا الااػس. ورػد  ػدف 

 ا الا)اا  دولس:الاراع الد)دو ا  داـ ظعسي هذ
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 و زاب  )ػض الدػرائف فػمف هػذه األاػواؿ علاػت ااداػة ااػا الرات زػرمؾ  تػل اضاػلـ  بعدػس الاػاـي 
 أصزل س ولدات اف الزدوؽ السربدة وازوهلا واف اعؾ الدرائف: 

دف نف الروادلت دلمت بعا أف األئاة  بعدتـ الااـي نلا زالف اضالـ الاواد  بعدس الااـي علاوا ااورف -1
بف ر ض الزدوؽ السربدة ن  فا زدود مػددة اػدًا لعاددػة الاػا عػلاوا د)دسػواتل والارار ػة السػدددة اػف 

 الاعطلت وا)رض دورهـ  لااارار لعاداهاة والافادش.
واسدر الروادلت نلا أف اضالـ العلظـ  بعدس الاػاـي و ؿ أ ػا طللػب باواػًل عػلاوا فػا مػدؽ ففػا 

ـ  بعدس الااـي وااااوا س بف بدة أاور ااتل ا ا الاراج اف السد)ة لسا نزدى ااادبلءات هلروف ل ال
رلؿ  بعدس الااـي:  ورد بعـ أادر الاباادف مدؽ ال ازف فدس وع رة بدوال وال اا)ال الاعؼ اػف الااػس 
الػػذي اطػػؽ لاػػل  ػػس العاػػلب فمػػلؽ  اػػل األاػػر وزراػػت بعداػػل الصػػدرة وبومػػال ي بػػز واػػؿ باتػػل الااػػس 

 .ي12 ل نلا ر وؿ التددةيوامطررا
وفػػا روادػػة أاػػرى نف هػػلروف زاػػؿ نلػػا اضاػػلـ العػػلظـ  بعدػػس الاػػاـي اع)ػػًل وأاػػواً ا فدػػلؿ اضاػػلـ 
 بعدػػس الاػػاـي:  وي لػػو  أامػػا أرى أف أزوج  تػػل اػػف بػػزاب  اػػا أ ػػا طللػػب لػػئا دادطػػع ااػػعس اػػل ر عاتػػل 

 .ي13 أ دًاي

درًا اف فارة نالااس فػا اػاوف ال) لاػددف ردػؿ ناتػل  عحػت أر ػع نف اضالـ  بعدس الااـي رما سطرًا ع  -2
 بسرة ااة اال   داد  لس فرصة العدلء  لألاة ور ض الزدوؽ ااتل.

نف الا ػر الاػل ؽ الػػذي ازػدث بػػف أاػواؿ اضاػػلـ  بعدػس الاػاـي باػػد أصػزل س اػػاملهـ  رومااػسي  ا)اػػا  -3
 ال فدس صازتل.أاتـ علاوا رلئادف بعا ربلدة األاواؿ وازردعتل  

والااداة أف األاواؿ الع درة الاا وم)تل اضالـ  بعدس الااـي باد أصػزل س وادػدات اضسػلرة نلدتػل 
ااػل علاػت  لـ اعف زصػدعة اعػؾ التػدادل والاػزر الداػدر اػف الزدػوؽ السػربدة وا)عتػل أالاػلت باػد أصػزل س وا 

عػؾ التػدادل والت ػلت وااملهػل لسػد)اس لدػددروا االج ابااة اراصلددة مااة  الهل اضالـ  بعدس الاػاـي اػف ا
 ..14 تل سبواتـ ودااحاوا بف الظعاة وددف)وا  تل سرمهـي

فزدث ا اسػدلؽ فػا صػفوؼ العاعػة الابااػة الاػا ااػدر   ربلدػة ا ئاػة ا طتػلر  بعػدتـ الاػاـيا 
االاػة اواػا  ػف واا ؿ هذا ا اسدلؽ  ظتور اااوبة مػللة وامػعة اػادت  الوارفػةي؛  اتػـ اورفػوا بعػا 

ا)فػػر  بعدتاػػل الاػػاـي. وداعػػف اف ازااػػؿ اف الااػػادة اػػلءت ااداػػة ورػػوفتـ  واػػس ا اػػلـ الرمػػل  بعدػػس 
الااـي ازلولدف  ذلؾ اطفلء اور ي ا زلاس. وهذا الا ب  للااادة اراه ااائاًل اع وصدؼ ا اػلـ الرمػل 

  بعدس الااـي لتـ وال ا)اتـ  س: 
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 ناػس لاػل رػ ض راػوؿ ي  صي اتػد الاػلس فػا نطفػلء اػور ي فػأ ا ي ن  ورلؿ  بعدس الاػاـي: 
أف داـ اوره  أادر الاػباادف  بعدػس الاػاـي فعاػل اػوفا أ ػو الزاػف  بعدػس الاػاـي اتػد بعػا  ػف أ ػا زاػزة 

ذا اػرج ف أهػؿ الزػؽ نذا داػؿ فػػدتـ دااػؿ اػروا  ػس وا  اػػاتـ  فػا نطفػلء اػور ي فػأ ا ي ن  أف دػػاـ اػوره. وا 
ذا  ف أهػؿ ال لطػؿ نذا داػؿ فػدتـ دااػؿ اػروا  ػس وا  الرج لـ دازبوا بعدس وذلؾ ااتػـ بعػا ددػدف اػف أاػرهـ وا 
ارج ااتـ الرج ازبوا بعدس وذلؾ ااتـ بعا سؾ اف أارهـ نف ي اؿ االس ددػوؿ:  فااػادر وااػاودعي 

 الا)لري.رلؿ:  ـ رلؿ أ و ب د ي  بعدس الااـي: الااادر ال ل ت والاااودع 

 مناقشة االسباب التي ادت إلى االنشقاق
ل)ؿ الا ب الرئدس وال بعدس الاستور هػو طاػع الػ )ض  ػل اواؿ الاػا علاػت  زػوزاتـ ؛ فل اػدبوا 
هذه ال دبة وها اف ا الـ العلظـ  بعدس الااـي لـ دات وااال رلب لادة اػف الػزاف واػدظتر  )ػدهل وهػو 

 وبد   )دال اعئت ظعال واورا.ا الـ الاتدي الذي داعبهل راطل 
 لعف لو اا)اال الاظر لوادال اا ل ًل بدة ااتات ععتل فا ا عور هذه الظلهرة الاازرفةا ااتل:

الاػػ ب ا وؿ: هػػو زػػب الرئلاػػة والااػػعط بعػػا ا اػػردف  الصػػة ااتػػـ د)ػػدوف اافاػػتـ اػػف الربدػػؿ 
دزاػػػف  تػػػـ الظػػػف ظػػػلهرا. ول)ػػػؿ اظػػػرة ا وؿ واػػػف رػػػلدة الااااػػػع واف ا اػػػلـ العػػػلظـ  بعدػػػس الاػػػاـي عػػػلف 

الااااػع وراتػل لتػـ علاػت  سػاء اػف ا زاػراـ والادػددر عػواتـ اػلئردف بعػا درب ا ئاػة ا  ااتػـ فتاػػوا اف 
هذا ا زاراـ والادددر لذوااتـ وزاب    اتـ دزاعوف صفة ابا لردة ازاراػة. وهػذا هػو زػلؿ ارعػب الاػلس 

صدلت اااالبدة. و للااداة فلاتـ دا)رموف لصداة واااعلاة بادال اواء اعلاوا دداددف اـ ادلاددف اـ سا
دااعػػؼ ا)لاػػؿ الااااػػع ا)تػػـ  اػػلًء بعػػا زواؿ هػػذه الصػػفة ا با لردػػة. و الصػػة اف ا ئاػػة عػػلاوا دسػػ)روف 
 ػػأافس اػػف دزدطػػوف  تػػـ ودزػػذروف اػػف داػػازؽ الازػػذدرا اػػف هػػذه ا سػػلرات اػػل ازػػدث  ػػس ا اػػلـ الرمػػل 

زاد ال زاطا وعػلف اػف الوارفػة الػذدف بػلدوا نلػا اػلدة الصػواب باػدال ازػذه الزهػو  ف  بعدس الااـي اع ا
 ا الـ اظتر لس ا هاالـ والادددر وال اس  دل س الاا دالـ فدتل رلؿ:

 فاطر   للا أف لدس فا الدادل اف هو أزاف زل  ااا ا  )ث ا الـ ارعو س نلا ا ور)د نلػا ا 
لف رد ااعأ بعا دددس لداتض ا فاعس ورلؿ : دل أزاد   افار بعا أصزل ؾ  ـ أار لا  تذا ا عراـ ! وع

 ذلؾ ا فلف ص)ص)ة  ػف صػوزلف اػرض ف)ػلده أادػر الاػباادف  بعدػس الاػاـي وأعراػس ا وومػع دػده بعػا 
ا تاس ا وا)ؿ داطفس ا فعال أراد الاتوض ا رلؿ : دػل ص)صػ)ة   افاػر بعػا ناوااػؾ  اػل ف)عػت ا فػلاا 

 .  ي15 دع ذلؾ ألاس علف اععدفل لايناال ف)عت اا
الاػػػ ب ال ػػػلاا: الاتػػػؿ وبػػػدـ الافدػػػس. اف الااااػػػع الػػػوابا   داعػػػف اف ااطعػػػا بعدػػػس هػػػذه ال)دلئػػػد 
الفلاػػػدة وا رلودػػػؿ ال لطعػػػةا لعػػػف اذا ا ا)ػػػد الااااػػػع بػػػف ردلداػػػس الزددددػػػة فلاػػػس اػػػدعوف برمػػػة لعاااف)ػػػدف 
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دطدع الحاـا او اف اصدر السلة الاا امؿ بف رابدتػل   والااداصدف والذئلب الاا اازدف الفرصة لعفاؾ  
 ازللة فا  طوف الذئلب الاار صة  تل دوال. عال ب ر بف ذلؾ ا الـ الصلدؽ  بعدس الااـي.

واذا اااسػػػػرى الاتػػػػؿ  ػػػػدف الااااػػػػع فػػػػلف الاسػػػػ)وذدف والػػػػداللدف اػػػػدادوف اػػػػورل رائاػػػػة لااػػػػودؽ 
  ملباتـا ااتـ :

العوفػػة اػػف اػػوالا  اػػا أاػػد ا ولػػس أصػػزلب رػػللوا  ػػلف اواػػا  ػػف  ازاػػد  ػػف  سػػدر وهػػو اػػف أهػػؿ  
ا)فر لـ دات ولـ دز س وأاس رلب واااار وهو الدلئـ الاتديا وأاػس فػا ورػت رد اػس ااػااعؼ بعػا األاػة 
ازاد  ف  سدر ا وا)عس وصدس وأبطله الااس وبعاس واادع ال ازالج نلدس ربداس اف أار دداتـ ودادلهـ ا 

 . ي 16 ره وأرلاس ادلـ افاس ا فازاد  ف  سدر ا الـ  )دهيوفوض نلدس اادع أا
 اف الاازظ اف ازاد  ف  سدر واا للس ددداوف ادالت ع درة لعزعواة ال) لادة اف اتادف:

الاتػػة ا ولػػا: مػػرب الددػػلدة الزددددػػة وزػػرؼ الااااػػع بػػف بدلئػػده الزدػػةا واعػػؽ ردػػلدة اازرفػػة 
ف لعزعواة الطلردة اي دد ػػ ظلهرا ػػ فػا هػذا ا ازػراؼ الاطدػر.  )ددة عؿ ال )د بف ا ااـا دوف اف دعو 

و للااداػػة ادسػػحعوف الددػػلدة الددادػػة الزددددػػة  زػػروب دااعدػػةا و تػػذا دظاػػوف ااتػػل اػػاارعتـ وسػػأاتـ ودظعػػوف 
د)د ػػػوف فػػػا األرض فاػػػلدا. عاػػػل رػػػلاوا  للطرددػػػة افاػػػتل  ػػػدبـ ب ػػػد ي ا فطػػػ  ودباػػػس فػػػا ر ػػػلؿ الددػػػلدة 

 وععال اسظت العاعة الراللدة م)فت. الزددددةا
الاتػػػة ال لادػػػة: اازدػػػس وااعدػػػة اػػػلزة الزعواػػػة ال) لاػػػػدة اػػػف راػػػؿ اضاػػػلـ العػػػلظـ  بعدػػػس الاػػػػاـي 
 لدبػلئتـ ااػس لػػـ داػاف واااػػل رػلب بػػف ا اظػلرا و للازصػعة فػػا ااواػس اصػػل ع ا اتػلـ الػػا  اػا ال) ػػلس 

  داؿ اضالـ العلظـ  بعدس الااـي.
ددبـ هذا الا)اا  سعؿ صرد . ف)ادال سلع ااره  دف الاػلس  للسػ)وذة و ػدأت الادػلردر ورد ورد ال 

ا اادة اصؿ الا هلروف ال) لاا اراؿ  طع س فدلؿ لس ازاد :   دل أادر الاباادف ااا داا فلاا أااذ لػؾ 
 .  ي17 أسدلء دررب الاعوؾ فدتل فأطعدسي

د ا فتػو ا اػلـ واػف أوصػا نلدػس اػادع لال الت ازاػد  ػف  سػدر أوصػا نلػا ا اػس اػادع  ػف ازاػ
فتو االـ افارض الطلبة بعا األاة نلا ورت اروج اواا  ف ا)فر  بعدتال الااـي وظتوره ا فال دعـز 
الالس اف زدوؽ فا أاوالتـ وردر ذلؾ ااػل دادر ػوف  ػس نلػا ي ا)ػللا ا فػللفرض بعدػس أدابه نلػا أوصػدلء 

وا أف بعا  ػف اواػا  بعدتاػل الاػاـي وعػؿ اػف ادبػا اضالاػة اػف ازاد  ف  سدر نلا ردلـ الدلئـ . وزبا
ولده وولد اواا  بعدس الااـي ا طعوف علذ وف ردر طد ا الو دة ا فافوهـ بف أاال تـ وعفروهـ لدبواهـ 

 . ي18 اضالاة ا وعفروا الدلئعدف  مالااتـ وااازعوا دالءهـ وأاوالتـ 
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ي أاس علف ا)س س) ذة وااػلردؽ فعػلف دظتػر الوارفػة أاػس وعلف ا ب راؿ ازاد  ف  سدر  ل)اس ي 
ااف ورػؼ بعػا بعػا  ػف اواػا  بعدتاػل الاػاـي ا وعػلف ددػوؿ فػا اواػا  للر و دػة ا ودػدبا لافاػس أاػس 

 . ي19 ا ا 
وأورد العسا روادلت ع درة ادؿ بعا ذاس ا ااتل : أاس رلؿ  الرمل بعدس الااـي : علف عذب بعا 

 . ي21 الااـي فأذارس ي زر الزددد أ ا الزاف اواا  بعدس
الا ب ال للث: الفتـ الالطئ وبدـ اواع ة الددلدة الزددددةا اف بدـ اواع ػة الددػلدة الزددددػة واباػا 
 ػػذلؾ اال )ػػػة وااػػػلراة عػػؿ اػػػل دصػػػدر باتػػػل اػػف رػػػوؿ وف)ػػػؿا اػػػدا)ؿ ا اػػة برمػػػة لاازػػػراؼ. و  داعػػػف 

ظتػراادتـ فاػل الػذي داػا)تـ اػف الاواصػؿ ا)تػل؟ فللاػأار بػاتـ ا باالد فدط بعػا الاادػو تا فللددػلدة  ػدف 
والادػػدـ لتػػـ عاهاػػل اػػػذاوالفا عاػػل ب ػػر اضاػػلـ الاػػػالد  بعدػػس الاػػاـي زػػدف رػػػلؿ:    الاادػػدـ لتػػـ اػػػلرؽ 

 . ي21 والااأار باتـ زاهؽ والاـز لتـ  زؽي
ذي اػػدعوف الزاػػة بعػػا الػػررـ اػػف واػػود الػػاص الصػػلدر بػػف اضاػػلـ العػػلظـ  بعدػػس الاػػاـي اف الػػ

 )ده هو اضالـ الرمل  بعدس الااـي عال ار بعداػلا ا  ااتػـ اااػعوا  ػ )ض اػل ورد اػف روادػلت اادوصػة 
 او لـ افتـ  للسعؿ الصزد ا ا لؿ ذلؾ :

روى ا ػو باػػر العسػػا بػف ا ػػف الزاػػف الوااػػطا ا وازاػد  ػػف دػػواس ا رػل  :  زػػد ال الزاػػف  ػػف 
لزاػف الرمػل  بعدػس الاػاـي فدعػت : ا)عػت فػداؾ اػل ف)ػؿ أ ػوؾ ؟ رػلؿ : ردلال الصدرفا رػلؿ : اػألت أ ػل ا

امػػػا عاػػػػل امػػػػا   ػػػلبه  بعػػػػدتـ الاػػػػاـي . رعػػػػت : فعدػػػؼ أصػػػػاع  زػػػػددث زػػػػد اا  ػػػس زربػػػػة  ػػػػف ازاػػػػد 
الزمراا ا بف االبة  ف اتراف ا اف أ ل ب د ي  بعدس الااـي رلؿ : نف ا اا هذا فدس س س اف اااة 

واؼ  بعدس الااـي ودحدب عال رلب دواس وذعر  ا ة أار . رلؿ : عػذب زربػة أا دلء دزاد عال زاد د
لػػدس هعػػذا زػػددث اػػالبة ا اااػػل رػػلؿ : صػػلزب هػػذا ا اػػر د)اػػا الدػػلئـ بعدػػس الاػػاـ فدػػس سػػ س اػػف اااػػة 

 . ي22 أا دلء ا ولـ ددؿ ا ااي 
ي  ػف ردلاػل   . ااػل الزاػف  الزاػدفي23 فازظ اف   زربة  ف ازاد الزمراا ا وارفػا الاػذهب ي

فعلف اف ربالء الوارفة .  ؿ دظتر اف ااعة ااتل ااس عػلف د)لاػد فػا الورػؼ . ورػد دبػل بعدػس أ ػو الزاػف 
اواا  ف ا)فر  بعدتال الااـي ارادف : زداال علف الزادف  ف ردلال وارفل فا الطػواؼ ا فاظػر نلدػس أ ػو 

فا روادة ال)دػوف . وزدااػل أراد داػوؿ ااػاد  الزاف األوؿ   ع ي ا فدلؿ : اللؾ ؟ زدرؾ ي ا)للا . عال
 . ي24 الا ا  صعا ي بعدس و لسي عال فدال رواه الععداا فا رومة العلفاي

وبف ازاد  ف الزاف الوااطا ا وازاد  ف دواس ا رػل  :  زػد ال الزاػف  ػف ردلاػل الصػدرفا ا 
دػس الاػاـ فدعػت : ا)عػت فػداؾ رلؿ : زاات فا ااة  اث واا)دف والئة ا واألت أ ل الزاف الرمل بع
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ال ف)ؿ أ وؾ ؟ رلؿ : اما عال اما   لبه ا رعت : فعدؼ أصاع  زددث زد اا  س د)دوب  ف س)دب ا 
بػػف أ ػػا  صػػدر : اف أ ػػل ب ػػد ي  بعدػػس الاػػاـي رػػلؿ : نف اػػلء عػػـ اػػف دا ػػرعـ اف ا اػػا هػػذا اػػلت وعفػػف 

؟ فدػلؿ : عػذب أ ػو  صػدر لػدس هعػذا زد ػس ا اااػل ول ف ور ر وافموا أدددتـ اف اراب ر ره فا اصدروا  س 
 . ي25 رلؿ نف الءعـ بف صلزب هذا ا اري 

بعا الػررـ اػف ااعػلر اضاػلـ الرمػل  بعدػس الاػاـي لتػذا الفتػـ واصػزدزس ا  ااتػـ لػـ دفتاػواا ولػو 
 علاوا اف الالس الازادف لددلداتـ لااعاوا اف ا)رفة الزؽ.

ه: الػـ دعواػوا د)عاػوف  واػود الروادػلت الاػا اصػت بعػا واػود او رد دا لدر الا الذهف اباؿا افػلد
 اااء ا اا بسر االاًل؟

 رعال : دزااؿ هال اع ر اف اواب:
الاػػػػواب ا وؿ: ااتػػػػـ واف عػػػػلاوا د)عاػػػػوف  تػػػػل  الروادػػػػلتي ا  اف الادبػػػػة ااطعػػػػت بعػػػػدتـ لواػػػػػود 

ر ا ا)ػػلدهـ بػػف الاصػػدر الػػرئدس. الاػػب راتا ع دػػاتـ  اػػف ادػػؿ لتػػـ هػػذه ا ا ػػلرا اػػع ا اػػذ  اظػػر ا با ػػل
وداعػػف ا اػػاد ؿ بعػػا هػػذا الدػػوؿ  اػػل ا)دسػػس الدػػوـا فدػػد اػػرت ازػػداث اباػػفة  للسػػ)ب ال)رارػػا فػػا ا واػػة 
ا ادرة وها ظتور  )ض اف ادبا الاتدودةا وصدرس بدد اف الالس ا)اد  سا بعا الػررـ اػف اف هاػلؾ 

لاػدباا و ػللررـ اػف اف هػذا الاػدبا راػؿ وبػددًا ائلت الروادػلت الاػا داعػف اػف االتػل عسػؼ زدػؼ هػذا ا
لػػػدس رعػػػدًا ا)ػػػس ا  اف الػػػ )ض اوؿ اداعػػػس ورػػػلؿ  لاػػػس سػػػ س لتػػػـ والزدددػػػة ااػػػس لػػػـ دداػػػؿا ورػػػد بػػػلد  )مػػػتـ 

 لابادلد  اتدوداس.
وا اػػػلـ الرمػػػل  بعدػػػس الاػػػاـي ازػػػاج بعػػػا الوارفػػػة  طرددػػػة اسػػػل تة باػػػدال عػػػلاوا درواػػػوف لػػػ )ض 

 .ا ا لر الاااد عدة 
روى أزاد  ف ازاد  ف بداا ا بف ا)د  ف ا)د ا بف أزاد  ف بار رلؿ :  اا)ت الرمػل ػػػػ 

دتػدى نلػا بداػا  ػف ي 26  بعدس الااـ ػػػ ددوؿ فػا ا ػف أ ػا زاػزة : ألػدس هػو الػذي دػروي أف رأس الاتػدي
ر ا فال ااا لف اواا ا وهو صلزب الافدلاا . ورلؿ : نف أ ل ن راهدـ  بعدس الااـي د)ود نلا  الادة أست

 . ي27 لتـ عذ سي 
اراد الرمل  بعدس الااـي اومد  عػذ تـ لخاػردفا وهػو اػف اومػ  ا دلػة وال ػراهدف بعػا عػذ تـا 

 ا  ااتـ ااااروا فا اازرافتـ.
 الاواب ال لاا: ااتـ لـ دعواوا د)عاوا  تذه الروادلت الاا ااص بعا ا  اا بسر االال.

 الالصة الاا لـ دااع  تل عؿ اف علف دددف  اذهب ا الادة. ػػػػ اال لعواتل اف الروادلت
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ػػػػػػ او اف الروادػػلت الاػػا وردت بػػف ذعػػر ا  اػػا بسػػر االاػػًل ذعػػرت ال)ػػدد فدػػط ولػػـ اػػذعر ا اػػالءا 
 وهذا ال اافؽ بعدس عا الاذه دف السد)ة والااة.

ف راػوؿ ي  صػعا ي بعدػس ػػػػ او ااتل لـ اظتر ا  فا زاف ا ئاة الااأاردفا اي ااتل ورداتػـ بػ
والػػسي لعاتػػل ااادعػػت اػػف ااػػلـ  اػػر فدػػطا لواػػود الاطػػر الػػذي دتػػدد واػػود ا ئاػػة اذا علاػػت  سػػعؿ وامػػ ا 

 و )د اف زاؿ الاطر  دأت اظتر هذه الروادلت.
وهاػػلؾ اػػل دبدػػد هػػذا العػػاـ اػػف اػػاؿ ا طػػاع بعػػا اػػدرة الا)صػػوادف  بعػػدتـ الاػػاـي ااػػد اف 

 ر  تل اا لع اهؿ ال دت اف اتةا والظللاوف اف اتة ا ارى. هالؾ اا)طفلت ا
اال  للاا ة الا اا لع اهؿ ال دت  بعدتـ الااـي فدد بلسوا ارازؿ بادرة ادا ل)ػدـ ومػوح الػاص 
بعا الزاة الذي دعا اضالـ الاداوؿا عال فا زلد ة اااستلد اضالـ الصلدؽ  بعدس الااـي ووصداس الاا 

لعزفػػلظ بعػػا اضاػػلـ العػػلظـ  بعدػػس الاػػاـي  ف الزػػلعـ ال) لاػػا وهػػو الااصػػور عػػلف مػػعؿ  تػػل ا بػػداء 
اصػػرا بعػػا راػػؿ اػػف دوصػػا لػػس  للددػػلدة. فعػػلف اعػػص اصػػزلب الصػػلدؽ  بعدػػس الاػػاـي اا ػػلؿا هسػػلـ  ػػف 
اػػللـ وزرارة  ػػف ابػػدف وازاػػد  ػػف الا)اػػلف ا زػػوؿ لػػـ دااعاػػوا اػػف الوصػػوؿ الػػا ضاػػلـ الزدددػػا فػػا  ػػلد  

وذه ػػوا لداا ػػروا ب ػػد ي ا فطػػ  ظاػػل اػػاتـ ااػػس الزاػػة  )ػػد ا دػػسا لػػو  اف ادرعػػاتـ الرزاػػة اضلتدػػة ا اػػر 
واا عت  ساص لـ د)رفوه دلتـ بعا اضالـ العلظـ  بعدس الااـي. فال  للؾ  )لاة الالس؟ فأدف الاصوص 

ـ فػا زدػلة ا الادػة لػدس لػددتـ الاا اذعر ا ئاة  لألاالء وال)دد! اذا اا لؿ هذه ا االء الاا ها عػللااو 
 بعـ  تل.

امؼ الا ذلؾ اف اف ادوار الا)صوادف  بعدتـ الااـي الرئداة ها الاص بعػا اضاػلـ الازػؽ 
واتدئة ال ددؿ واوفدر اادع الظروؼ الاػا اػف سػأاتل اف ااػتـ فػا ااػاارار الراػللة ا اػاادة الاددػة. ولػو 

لاػػل ااسػػاوا باػػلء اتدئػػة الظػػروؼ لعزاػػة الازػػؽ واعافػػوا  علاػػت هاػػلؾ روادػػلت اسػػتورة وا)روفػػة لخاػػردف
  سترة اعؾ الروادلت.

والاتػة ال لادػةا وهػػـ الزعػلـ الظػللاوف الػػذدف د ز ػوف بػف الددػػلدة الزددددػة اع ػر ااػػل د زػث طػػاب 
الااػػلة بػػف ردػػلداتـا فتػػؿ ااعاػػوا اػػف الوصػػوؿ الػػدتـ ورػػاعتـ ر ػػؿ ا ف دػػأاا الدػػـو الػػذي اػػدعوف فدػػس رلئػػدا 

  راعػس صػػ) ل اػدا؟ وبعدػس اذا ار ػػؿ بعػا اراعػػلب هػذه الارداػة فلاػػس اػددفع  ااػل  لهمػػل. امػؼ الػػا ودصػ 
 ذلؾ اف لدس اف الزعاة اف اعوف ااالء رلدة الزؽ اعسوفة لعدلصا والداااا فأبداء الزؽ ع ر.

هػػذه هػػا اهػػـ ا اػػ لب الاػػا ادت الػػا اسػػوء الادػػلر الا)ػػلرض ل اػػلـ الرمػػل  بعدػػس الاػػاـي والػػذي 
ددبا  للوارفػةا وهػو  ط د)ػة الزػلؿ ااسػدلؽ دااعػا فػا اػذهب السػد)ة ا الادػة افاػس. وااػذ الاصػدي لتػذه 

 الفااة الورت والاتد الع دردف اف اضالـ  بعدس الااـي.
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 االمام يتصدى بحزم لمثيري الفتن .
مػػلء بعػػا لػػـ ددػػؼ ا اػػلـ الرمػػل  بعدػػس الاػػاـي اعاػػوؼ ا دػػدي ااػػلـ هػػذه الازػػلو ت الراادػػة لعد

الػػددف والسػػرد)ة ا اػػاادة الااا عػػة  ػػللااتج الػػذي دااػػده ا ئاػػة الا)صػػواوف  بعػػدتـ الاػػاـي. و ف هػػذه 
. فدػد  الفااة اطدػرة و لضاعػلف اف اااسػر علااسػلر الاػلر فػا التسػدـا واػب بعػا ا اػلـ الاصػدي لتػل و زػـز

رػػلؿ : روداػػل بػػف الصػػلدردف    -فػػا زػػددث  -ورد بػػاتـ  بعػػدتـ الاػػاـي : بػػف دػػواس  ػػف ب ػػد الػػرزاف 
بعػػػدتـ الاػػػاـ ي ااتػػػـ رػػػللوا : نذا ظتػػػرت ال ػػػدع ف)عػػػا ال)ػػػللـ اف دظتػػػر بعاػػػس ا فػػػمف لػػػـ دف)ػػػؿ اػػػعب اػػػور 

 ا دالف.
واا)عـ زاـ اطر هذه ال دبة اػف اػاؿ طرددػة اصػدي اضاػلـ  بعدػس الاػاـ ي لتػلا زاػا وصػؿ 

اارى ازااػوا بعدػس  لاػس اظتػر سػدئل لػـ دظتػره الزلؿ   )ض سد)اس اف اتة اوفل بعدسا وابدائس اف اتة 
 ا لبه. فدلؿ اوالوه:

ورد بف   الزادف  ف أزاد  ف هاؿ ا بف أ دس ا بف ازاػد  ػف اػالف رػلؿ : رعػت أل ػا الزاػف 
الرمػػل  بعدػػس الاػػاـي فػػا أدػػلـ هػػلروف : ناػػؾ رػػد سػػترت افاػػؾ  تػػذا ا اػػر ا واعاػػت ااعػػس أ دػػؾ واػػدؼ 

أاا بعػا هػذا اػل رػلؿ راػوؿ ي صػعا ي بعدػس و لػس نف أاػذ أ ػو اتػؿ اػف هلروف ددطر  للدـ ؟ رلؿ : ار 
رأاػػا سػػ)ره فلسػػتدوا أاػػا لاػػت  ا ػػا وأاػػل أرػػوؿ لعػػـ : نف أاػػذ هػػلروف اػػف رأاػػا سػػ)رة فلسػػتدوا أاػػا لاػػت 

 28 مالـي.
وبػػف   صػػفواف  ػػف دزدػػا رػػلؿ : لاػػل امػػا أ ػػو الزاػػف اواػػا  بعدػػس الاػػاـي واععػػـ الرمػػل افاػػل 

اػل ااػػلؼ بعدػؾ اػف هػػذا الطػلرا ا فدػلؿ  بعدػػس بعدػس اػف ذلػػؾ  ا ورعاػل لػس : ناػػؾ رػد أظتػرت أاػػرا بظداػل وا 
 29الااـي : داتد اتده فا ا دؿ لس بعاي .

 وابارض بعدس الوارفة وااعروا طردداس فا الدفلع بف زدس  ددلدة ا اة وازلر ة ال دع  دولتـ:
رػػلؿ : داػػؿ بعػػا الرمػػل  بعدػػس  ورد :   بػػف األاػػدي ا بػػف اردػػر  ػػف زػػلـز ا بػػف أ ػػا ااػػروؽ

ال طػلئاا وازاػػد  ػػف ناػزلؽ  ػػف باػلر والزاػػدف  ػػف الاػاـي االبػػة اػف الوارفػػة فػدتـ بعػػا  ػػف أ ػا زاػػزة 
باراف والزادف  ف أ ا ا)دد الاعلري ا فدلؿ لس بعا  ف أ ا زازة : ا)عت فداؾ أا رال بف أ دؾ  بعدػس 
الااـي ال زللس ؟ فدلؿ : رد اما  بعدس الااـي ا فدلؿ لس : فملا اف بتد ؟ فدلؿ : نلا فدلؿ لػس : ناػؾ 

اف   لئؾ بعا  ف أ ا طللب فاف دواس ا رلؿ : لعف رد رللس ادر   لئا وأفمعتـ : لادوؿ رو  ال رللس أزد 
راػػوؿ ي  صػػعا ي بعدػػس و لػػسي فدػػلؿ لػػس : أاػػل ااػػلؼ هػػب ء بعػػا افاػػؾ ؟ فدػػلؿ : لػػو افػػت بعدتػػل لعاػػت 

 بعدػس بعدتل ا)دال نف راػوؿ ي  صػعا ي بعدػس و لػسي أاػله أ ػو لتػب فاتػدده فدػلؿ لػس راػوؿ ي  صػعا ي
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و لسي : نف ادست اف ر عؾ ادسة فأاػل عػذاب ا فعلاػت أوؿ  دػة اػزع  تػل راػوؿ ي  صػعا ي بعدػس و لػسي 
 31وها أوؿ  دة أازع  تل لعـ ا نف ادست ادسل اف ر ؿ هلروف فأال عذاب ي.

لء ارى ااتـ ددولوف ل الـ  بعدس الااـي ااؾ اظترت ال لـ دظتره ا لبؾ. ورد فتاوا اػف بػدـ ادبػ
ا ئاة ل الاة  سعؿ بعاا  ا ب الظروؼ الازدطػة  تػـ ااتػل هػا الدلبػدة و  داػوز ل اػلـ اف دػدافع بػف 
زدس  ددلدة ا اة. وهذا الفتػـ لػـ دداصػر بعػا اولئػؾ  ػؿ الػا دوااػل هػذا باػدال دسػدر الدلئػد الاراػع الاػلاع 

ـ ااػاع  تػذا اػف ر ػؿ! واف عػلف فػا ذلػؾ لعسرائط  بعاداس وازدداس  ددلداس لااةا فلف الاواب دػأاا  لااػل لػ
 فا  الاالؿ لعااداصدف والعذا دف.

 طريقتان لمتصدي لفتنة االنشقاق
 الطرددة ا ولا: اظتلر ابعاداس واداراس فا ردلدة ا اة بعا الاااوى ال)لـ.

 اإلمام الرضا )عميو السالم( في البصرة
لاػا ااػري اػواء اعلاػت ادلاػدة اـ  دلفدػة ال صرة والعوفة اف اع ر ا اصلر افلبا اع ا زداث ا

اـ بدلئددػػة اـ بعادػػة اـ ردرهػػلا وهػػذاف الاصػػراف اػػف اع ػػر ا اصػػلر اػػأ درا فػػا األاصػػلر ا اػػرىا وااتاػػل 
ااطعؽ ا)ظـ ال دلفػلت الاػب رة  ػل اردف. امػؼ الػا هػذا اف اضاػلـ  بعدػس الاػاـي دردػد اف دزػلفظ بعدتاػل 

ب بعا اف زلوؿ ودزلوؿ اف دمرب الدلبدة الرئداة والطعد)ػة لاػذهب اف ب ث ال)ل  دف ودحعؽ عؿ ا  وا
 اهؿ ال دت  بعدتـ الااـي  لذا اراه  بعدس الااـي رعز بعدتال. 

روي بػػف ازاػػد  ػػف الفمػػؿ التلسػػاا رػػلؿ : لاػػل اػػوفا اواػػا  ػػف ا)فػػر  بعدتاػػل الاػػاـي أادػػت 
وأوصعت نلدػس اػل عػلف ا)ػا ا ورعػت : ناػا الادداة فداعت بعا الرمل  بعدس الااـي فاعات بعدس  لألار 

اػػػلئر نلػػػا ال صػػػرة ا وبرفػػػت ع ػػػرة اػػػاؼ الاػػػلس ورػػػد ا)ػػػا نلػػػدتـ اواػػػا  بعدػػػس الاػػػاـي واػػػل أسػػػؾ أاتػػػـ 
اداػػألواا بػػف  ػػراهدف ا اػػلـ ا ولػػو أردااػػا سػػدئل اػػف ذلػػؾ فدػػلؿ الرمػػل  بعدػػس الاػػاـي لػػـ داػػؼ بعػػا هػػذا 

ـ و  روة ن   لهللا  ـ أارج نلا اادع ال علف لعا ا باد األئاة فأ عغ أولدلءال  لل صرة وردرهل أاا رلدـ بعدت
اػػف  رداػػس ورمػػد س واػػازس وردػػر ذلػػؾ ا فدعػػت : وااػػا ادػػدـ بعػػدتـ ؟ رػػلؿ :  )ػػد  ا ػػة أدػػلـ اػػف وصػػولؾ 
وداولؾ ال صرة ا فعال ردااتل األواا بف الزػلؿ فدعػت لتػـ : ناػا أادػت اواػا  ػف ا)فػر ر ػؿ وفلاػس  دػـو 

ادػػػت   ازللػػػة فػػػمذا واردااػػػا فػػػا لزػػػدي فػػػا ادػػػداف واواػػػس نلػػػا الادداػػػة  ػػػودائ)ا هػػػذه ا  وازػػػد فدػػػلؿ ناػػػا
وأوصػػعتل نلػػا ا اػػا بعػػا  ػػف اواػػا فتػػو وصػػدا وصػػلزب ا اػػر  )ػػدي ا فف)عػػت اػػل أاراػػا  ػػس وأوصػػعت 

 الودائع نلدس وهو دوافدعـ نلا  ا ة أدلـ اف دواا هذا فلاألوه بال سئاـ .
بػػف الدػػـو وعػػلف الصػػ دل دازػػو ازػػو الازدػػد وا باػػزاؿ ا فدػػلؿ : دػػل  فل اػػدر العػػاـ باػػرو  ػػف هػػداب

ازاػػد نف الزاػػف  ػػف ازاػػد راػػؿ اػػف أفلمػػؿ أهػػؿ هػػذا ال دػػت فػػا وربػػس وزهػػده وبعاػػس واػػاس ا ولػػدس هػػو 
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عسلب ا ؿ بعا  ف اواا ول)عس لو ائؿ بف ساء اف ا)مات ا زعػلـ لزػلر فػا ذلػؾ ا فدػلؿ الزاػف 
:   ادؿ دػل باػرو ذلػؾ فػلف بعدػل بعػا اػل وصػؼ اػف الفمػؿ ا وهػذا   ف ازاد وعلف زلمرا فا الااعس

ازاػػد  ػػف الفمػػؿ ددػػوؿ : ناػػس ددػػدـ نلػػا  ا ػػة أدػػلـ فعفػػلؾ  ػػس دلػػدا ا وافررػػوا . فعاػػل عػػلف الدػػـو ال للػػث اػػف 
داػولا ال صػرة نذا  للرمػل  بعدػس الاػاـي رػد وافػا فدصػد ااػزؿ الزاػف  ػف ازاػد دااػا بعدػس داره ا ورػلـ 

ا داصرؼ  دف أاره واتدس فدلؿ : دل   زاف  ف ي ازاػد أزمػر اادػع الدػـو الػذدف زمػروا باػد   دف دددس
ازاد  ف الفمؿ وردرهـ اف سد)اال وأزمر ال عدؽ الاصلرى ورأس الاللوت ا وار الدوـ داألوا باػل  ػدا 

علاعوا  اا لعرمل لتـ فاا)تـ ععتـ والزدددة والا)ازلة ا وهـ   د)عاوف لال ددبوهـ الزاف  ف ازاد فعال ا
 بعدػػس الاػػاـي واػػلدة فاعػػس بعدتػػل  ػػـ رػػلؿ : الاػػاـ بعػػدعـ ورزاػػة ي و رعلاػػس ا هػػؿ اػػدروف لػػـ  ػػدأاعـ 
 للاػاـ ؟ رػػللوا :   ا رػػلؿ : لاطاػئف أافاػػعـ ا رػػللوا : اػػف أاػت درزاػػؾ ي رػػلؿ : أاػػل بعػا  ػػف اواػػا  ػػف 

وا ف راوؿ ي  صعا ي بعدس و لسي صعدت ا)فر  ف ازاد  ف بعا  ف الزادف ا ف بعا  ف أ ا طللب 
الدػػوـ صػػاة الفاػػر فػػا ااػػاد راػػوؿ ي  صػػعا ي بعدػػس و لػػسي اػػع والػػا الادداػػة ا وأررأاػػا  )ػػد أف صػػعدال 
عاػػلب صػػلز س نلدػػس واااسػػلراا فػػا ع دػػر اػػف أاػػوره فأسػػرت بعدػػس  اػػل فدػػس الزػػظ لػػس ووبداػػس أف دصػػدر نلػػا 

لدعاب بادي اواب عالب صلز س ا وأال واؼ لػس  اػل وبداػس و  زػوؿ   لل)سا  )د ال)صر اف هذا الدوـ ا
و  رػوة ن   ػػلهلل . فدللػػت الاالبػػة : دػػل  ػػف راػػوؿ ي  صػػعا ي بعدػس و لػػسي اػػل اردػػد اػػع هػػذا الػػدلدؿ  رهلاػػل 

)ػاعـ وأات بادال الصلدؽ الدوؿ ا ورلاوا لداصرفوا فدلؿ لتػـ الرمػل  بعدػس الاػاـي   اافررػوا فػماا نااػل اا
لااألوا بال سئاـ اف   لر الا وة وباالت اضالاة الاا   اادواتل ن  باػدال أهػؿ ال دػت فتعاػوا ااػلئععـ . 
فل اػػدأ باػػرو  ػػف هػػداب فدػػلؿ : نف ازاػػد  ػػف الفمػػؿ التلسػػاا ذعػػر باػػؾ أسػػدلء   اد عتػػل الدعػػوب ا فدػػلؿ 

اػػل أازلػس ي وأاػؾ ا)ػرؼ عػؿ لاػػلف  الرمػل  بعدػس الاػاـي : واػل اعػؾ ؟ رػػلؿ : أا راػل باػؾ أاػؾ ا)ػرؼ عػؿ
ولحػػة ا فدػػلؿ الرمػػل بعدػػس الاػػاـ : صػػدؽ ازاػػد  ػػف الفمػػؿ فأاػػل أا راػػس  ػػذلؾ فتعاػػوا فلاػػألوا رػػلؿ : فلاػػل 
ااا ػرؾ ر ػػؿ عػػؿ سػاء  لأللاػػف والعحػػلت وهػذا رواػػا وهػػذا هاػدي وفلراػػا وارعػػا فأزمػرالهـ فدػػلؿ  بعدػػس 

تـ  عاػلاس نف سػلء ي . فاػأؿ عػؿ وازػد اػاتـ ااػألة  عاػلاس الااـي فعداععاوا  ال أز ػوا أاػب عػؿ وازػد اػا
ولحاس ا فأال تـ بال األوا  ألاااتـ ولحلاتـ فازدر الالس وا)ا وا وأرروا ااد)ل  أاس أفص  ااتـ  عحلاتـ . 
 ػػـ اظػػر الرمػػل  بعدػػس الاػػاـي نلػػا ا ػػف هػػداب فدػػلؿ : نف أاػػل أا راػػؾ أاػػؾ اػػا اعا فػػا هػػذه األدػػلـ  ػػدـ ذي 

عات اصدرل لػا ؟ رػلؿ :   ا فػلف الحدػب   د)عاػس ن  ي ا)ػللا ا رػلؿ  بعدػس الاػاـي : أو لػدس رزـ لؾ 
ي ددػػوؿ : " بػػللـ الحدػػب فػػا دظتػػر بعػػا رد ػػس أزػػدا ن  اػػف ارامػػا اػػف راػػوؿ "  فراػػوؿ ي باػػػد ي 

لف واػل دعػوف نلػا اراما وازف ور ة ذلؾ الراوؿ الػذي أطع)ػس ي بعػا اػل سػلء اػف رد ػس ا ف)عااػل اػل عػ
ف الذي أا راؾ  س دل ا ف هػداب لعػلئف نلػا اااػة أدػلـ فػمف لػـ دصػ  اػل رعػت فػا هػذه الاػدة   دوـ الددلاة وا 
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ف صػػ  فػػا)عـ أاػػؾ الػػراد بعػػا ي وراػػولس ا وذلػػؾ د لػػة أاػػرى ا أاػػل ناػػؾ ااصػػلب  فػػلاا عػػذاب افاػػر ا وا 
)ػػد أدػػلـ ا ولػػؾ باػػدي د لػػة أاػػرى ناػػؾ   صػػرؾ واصػػدر اعفوفػػل فػػا ا صػػر اػػتا و  اػػ ا ا وهػػذا عػػلئف  

اازعؼ دادال علذ ة فامرب  لل رص . رلؿ ازاد  ف الفمؿ : اػلهلل لدػد اػزؿ ذلػؾ ععػس  ػل ف هػداب ا فددػؿ 
لػػس : صػػدؽ الرمػػل أـ عػػذب ؟ رػػلؿ : وي لدػػد بعاػػت فػػا الورػػت الػػذي أا راػػا  ػػس أاػػس عػػلئف ولعااػػا عاػػت 

لؿ : هػؿ دؿ اضاادػؿ بعػا ا ػوة ازاػد صػعا ي بعدػس و لػس ؟ أااعد .  ػـ نف الرمػل الافػت نلػا الاػل عدؽ فدػ
رلؿ : لو دؿ اضاادؿ بعا ذلؾ ال ازداله ا فدلؿ بعدػس الاػاـ : أا راػا بػف الاػعاة الاػا لعػـ فػا الاػفر 
ال للث فدلؿ الال عدؽ ااـ اف أاالء ي ا)للا   داوز لال أف اظتره رلؿ الرمل بعدس الااـ : فلف ررراؾ 

ازاد وذعره وأرر بداا  س وأاس  سػر  اػا ناػرائدؿ  ازاػد لادػر  ػس و  ااعػره ؟ رػلؿ الاػل عدؽ : نف أاس ااـ 
ف)عػػت أرػػررت فػػلاا   أرد اضاادػػؿ و  أازػػد ا رػػلؿ الرمػػل بعدػػس الاػػاـ فاػػذ بعػػا الاػػفر ال للػػث الػػذي فدػػس 

ـي داعو ذلؾ الاػفر اػف ذعر ازاد و سلرة بداا  ازاد ا رلؿ الال عدؽ : هلت ! فأر ؿ الرمل  بعدس الاا
اضاادؿ زاا  عغ ذعر ازاػد فدػلؿ : دػل اػل عدؽ اػف هػذا الاوصػوؼ ؟ رػلؿ الاػل عدؽ صػفس رػلؿ :   أصػفس 
ن   ال وصفس ي ا هو صلزب الالرة وال)صل والعالء الا ا األاا الذي دادواس اعاو ل بادهـ فػا الاػوراة 

لتػػـ الطد ػػلت ودزػػـر بعػػدتـ الا لئػػث ودمػػع بػػاتـ  واضاادػػؿ دػػأارهـ  ػػللا)روؼ وداتػػلهـ بػػف الااعػػر ودزػػؿ
نصػػرهـ واألرػػاؿ الاػػا علاػػت بعػػدتـ دتػػدي نلػػا الطردػػؽ األرصػػر ا والااتػػلج األبػػدؿ ا والصػػراط األرػػـو . 
األاؾ دل ال عدؽ :  زؽ بداا روح ي وععااس ا هؿ اادوف هذه الصفة فا اضاادؿ لتذا الا ا ؟ فػأطرؽ 

د اضاادػؿ عفػر فدػلؿ : ا)ػـ هػذه الصػفة اػف اضاادػؿ ا ورػد ذعػر بداػا فػا الال عدؽ اعدل وبعـ أاػس نف ازػ
اضاادػػؿ هػػذا الا ػػا ولػػـ دصػػ  باػػد الاصػػلرى أاػػس صػػلز عـ فدػػلؿ الرمػػل  بعدػػس الاػػاـي : أاػػل نذا لػػـ اعفػػر 
 ازػػود اضاادػػؿ وأرػػررت  اػػل فدػػس اػػف صػػفة ازاػػد ا فاػػذ بعػػا فػػا الاػػفر ال ػػلاا فػػلاا أواػػدؾ ذعػػره وذعػػر 

ااػػس فلطاػػة ا وذعػػر الزاػػف والزاػػدف . فعاػػل اػػاع الاػػل عدؽ ورأس الاػػللوت ذلػػؾ بعاػػل أف وصػػدس وذعػػر ا 
الرمػػل  بعدػػس الاػػاـي بػػللـ  ػػللاوراة واضاادػػؿ فدػػل  : وي رػػد أاػػا  اػػل   داعااػػل رده و  دف)ػػس ن   ازػػود 

صزة أاس ازاػد هػذا الاوراة واضاادؿ والز ور ا ولدد  سر  س اواا وبداا ااد)ل ولعف لـ دادرر بادال  لل
ا فأال اااس فازاػد فػا داػوز لاػل أف ادػر لعػـ  ا واػس ا وازػف سػلعوف أاػس ازاػدعـ أو ردػره ا فدػلؿ الرمػل 
 بعدس الااـي : ازااااـ  للسؾ فتؿ  )ث ي ر ػؿ أو  )ػد اػف ولػد  دـ نلػا دوااػل هػذا ا دػل ااػاس ازاػد ؟ 

ع األا دػػلء ردػػر ازاػػد ؟ فػػأزااوا بػػف اوا ػػس ا أو اادواػػس فػػا سػػئ اػػف العاػػب الاػػا أازلتػػل ي بعػػا اادػػ
ورػللوا :   داػوز لاػل أف ادػر لػؾ  ػػأف ازاػدا هػو ازاػدعـ ألاػل نف أررراػػل لػؾ  ازاػد ووصػدس وا ااػس وا ادتػػل 
بعا ال ذعراـ أداعااوال فا ا اػاـ عرهػل .     فدػلؿ الرمػل  بعدػس الاػاـي أاػت دػل اػل عدؽ  اػف فػا ذاػة 

 ػػدبؾ ااػػل سػػئ اعػػره ااػػل االفػػس وازػػذره ا رػػلؿ : أاػػل نذ رػػد  ااااػػا فػػلف هػػذا الا ػػا ي وذاػػة راػػولس أاػػس   د
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الذي اااس ازاد وهذا الوصػا الػذي ااػاس بعػا وهػذه ال اػت الاػا ااػاتل فلطاػة ا وهػذاف الاػ طلف العػذاف 
فػا  اااتال الزاػف والزاػدف فػا الاػوراة واضاادػؿ والز ػور   رػلؿ الرمػل  بعدػس الاػاـي : فتػذا الػذي ذعراػس

الاوراة واضاادؿ والز ور ي اف ااـ هذا الا ػا وهػذا الوصػا وهػذه ال اػت وهػذدف الاػ طدف ا صػدؽ وبػدؿ أـ 
عػػذب وزور ؟ رػػلؿ :  ػػؿ صػػدؽ وبػػدؿ ا اػػل رػػلؿ ن  الزػػؽ . فعاػػل أاػػذ الرمػػل بعدػػس الاػػاـ نرػػرار الاػػل عدؽ 

ز ػور داود ا رػلؿ : هػلت  ػلرؾ  ذلؾ رلؿ لرأس الاللوت : فلااع ا ف دل رأس الاللوت الاػفر الفااػا اػف 
ي بعدؾ وبعا اف ولدؾ ا فاا الرمل  بعدس الااـي الافر األوؿ اف الز ور زاا اااتا نلا ذعػر ازاػد 
وبعػػا وفلطاػػة والزاػػف والزاػػدف فدػػلؿ : اػػألاؾ دػػل رأس الاػػللوت  زػػؽ ي هػػذا فػػا ز ػػور داود ؟ ولػػؾ اػػف 

فدلؿ رأس الاللوت : ا)ـ هذا  )داس فا الز ور  أاالئتـ رلؿ  األالف والذاة وال)تد ال رد أبطداس الال عدؽ ا
الرمل  بعدس الااـي :  زؽ بسر ا دلت الاا أازلتل ي بعا اواا  ف باراف فا الاوراة هؿ ااػد صػفة 
ازاد وبعا وفلطاة  والزاف والزادف فا الاوراة اااو دف نلا ال)دؿ والفمؿ ؟ رلؿ : ا)ـ ا واف ازدهل 

ا دلئس . رلؿ لس الرمل  بعدس الاػاـي : فاػذ ا ف فػا اػفر عػذا اػف الاػوراة فأر ػؿ الرمػل  بعدػس علفر  ر س وأ
الااـي داعو الاوراة ورأس الاللوت دا)اب اف ااواػس و دلاػس ا وفصػلزاس ولاػلاس زاػا نذا  عػغ ذعػر ازاػد 

 دػة ازاػد وبعػا وفلطاػة رلؿ رأس الاللوت : ا)ـ ا هذا أزالد وألدل و ات أزالد وس ر وس در افاػدره  لل)ر 
والزاف والزادف ا فاا الرمل  بعدس الااـي نلػا االاػس . فدػلؿ رأس الاػللوت لاػل فػرغ اػف ااواػس : وي 
دل ا ف ازاد لو  الرئلاة الاا زصعت لا بعا اادع الدتود  اات  أزاد واا )ػت أاػرؾ فػوي الػذي أاػزؿ 

رػرأ لعاػوراة واضاادػؿ والز ػور ااػؾ ا و  رأدػت أزاػف افاػدرا الاوراة بعا اواػا والز ػور بعػا داود اػل رأدػت أ
 . ي 31 وفصلزة لتذه العاب ااؾ

 اإلمام في الكوفة
رلؿ ازاد  ف الفمؿ : علف فدال أوصلاا  س الرمل  بعدس الااـي فا ورت ااصػرفس اػف ال صػرة 

ا أف أاػػػزؿ فػػػا دار أف رػػلؿ لػػػا : صػػر نلػػػا العوفػػة فػػػلااع السػػد)ة هاػػػلؾ وأبعاتػػـ أاػػػا رػػلدـ بعػػػدتـ وأاراػػ
زفػػص  ػػف بادػػر الدسػػعري فصػػرت نلػػا العوفػػة فأبعاػػت السػػد)ة أف الرمػػل  بعدػػس الاػػاـي رػػلدـ بعػػدعـ فأاػػل 
دواػل باػد اصػر  ػػف اػزازـ نذ اػر  ػػا اػاـ اػلدـ الرمػل ف)عاػػت أف الرمػل بعدػس الاػػاـ رػد رػدـ ا ف ػػلدرت 

ازاسػد اػف ط)ػلـ اصػعزس لعسػد)ة ا نلا دار زفص  ف بادر فمذا هو فا الدار فاعات بعدس  ـ رلؿ لػا : 
فدعت : رد ازاسدت وفررت اال دزالج نلدس ا فدلؿ : الزاػد هلل بعػا اوفددػؾ . فاا)اػل السػد)ة ا فعاػل أععػوا 
رػلؿ : دػػل ازاػػد ااظػػر اػػف  للعوفػػة اػػف الااععاػدف وال)عاػػلء فأزمػػرهـ فأزمػػرالهـ ا فدػػلؿ لتػػـ الرمػػل بعدػػس 

فاػا عاػل ا)عػت ألهػؿ ال صػرة ا وأف ي رػد أبعااػا عػؿ عاػلب الااـ : ناا أردد أف أا)ؿ لعـ زظػل اػف ا
أازلػػس  ػػـ أر ػػؿ بعػػا اػػل عدؽ ا وعػػلف ا)روفػػل  للاػػدؿ وال)عػػـ واضاادػػؿ فدػػلؿ : دػػل اػػل عدؽ هػػؿ ا)ػػرؼ ل)داػػا 
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صزدفة فدتل اااػة أاػالء د)عدتػل فػا بادػس ا نذا عػلف  ػللاحرب فػأراد الاسػرؽ فازتػل فأراػـ بعػا ي  لاػـ 
اػػػالء أف ااطػػػوي لػػػس األرض فدصػػػدر اػػػف الاحػػػرب نلػػػا الاسػػػرؽ ا واػػػف الاسػػػرؽ نلػػػا وازػػػد اػػػف اااػػػة األ

الاحرب فا لزظة ؟ فدلؿ الال عدؽ :   بعـ لا  تل وأال األاالء الاااػة فدػد علاػت ا)ػس داػأؿ ي  تػل أو 
ر أرػررت  وازد ااتل د)طدس ي اادع ال داألس رلؿ : ي أع ر نذا لـ ااعر األاػالء فأاػل الصػزدفة فػا دمػ

 تل أـ أاعراتل استدوا بعا رولس .  ـ رػلؿ : دػل ا)لسػر الاػلس ألػدس أاصػؼ الاػلس اػف زػلج اصػاس  اعاػس 
و عال س و ا دس وسرد)اس ؟ رللوا : ا)ػـ ا رػلؿ الرمػل  بعدػس الاػاـي : فػلبعاوا أاػس لػدس  ماػلـ  )ػد ازاػد ن  

الاة ن  اف زػلج األاػـ  ػلل راهدف ل الاػة اف رلـ  ال رلـ  س ازاد زدف دفما ا ار نلدس ا و  دصع  ل 
ا فدػػػلؿ رأس الاػػػللوت : واػػػل هػػػذا الػػػدلدؿ بعػػػا ا اػػػلـ ؟ رػػػلؿ : أف دعػػػوف بللاػػػل  ػػػللاوراة واضاادػػػؿ والز ػػػور 
والدر ف الزعدـ ا فدزلج أهؿ الاوراة  اورااتـ وأهؿ اضاادؿ  ماادعتـ ا وأهؿ الدر ف  در اتـ ا وأف دعوف بللال 

  دافػا بعدػس لاػلف وازػد ا فدزػلج عػؿ رػوـ  عحػاتـ ا  ػـ دعػوف اػع هػذه الاصػلؿ اددػل   اادع العحلت زاا
اددل اف عؿ داس طلهرا اف عؿ بدب ا بلد  ااصفل زعدال ربوفل رزدال رفورا بطوفػل صػلدرل اسػفدل  ػلرا 

 ػف ازاػد ؟ أادال اأاوال راادل فلادل . فدلـ نلدس اصر  ف ازازـ فدلؿ : دل  ف راػوؿ ي اػل ادػوؿ فػا ا)فػر 
رلؿ : ال أروؿ فا نالـ ستدت أاة ازاد رلط ة  أاس علف أبعـ أهؿ زالاس ا رلؿ : فال ادوؿ فػا اواػا  ػف 
ا)فر ؟ رلؿ : علف ا عس ا رلؿ : فلف الالس رد ازدروا فا أاره رلؿ : نف اواا  ػف ا)فػر باػر  رهػة اػف 

وأهػؿ رـو  للروادػة ا ودععػـ ال)اػـ  ألاػااتـ الزالف فعلف دععـ األا لط  عالاتـ ا ودععـ أهؿ اراالف  للدردة 
ا وعلف درد بعدس اف ا فلؽ بعالء الدتود والاصلرى ا فدزلاتـ  عا تـ وألاااتـ . فعال افدت اداس ا وعلف 
ورت وفلاس أالاا اولا  راػللاس ددػوؿ : دػل  اػا نف ا اػؿ رػد افػد ا والاػدة رػد اادمػت ا وأاػت وصػا أ دػؾ 

بعدس و لسي لال علف ورت وفلاػس دبػل بعدػل وأوصػله ودفػع نلدػس الصػزدفة الاػا عػلف فلف راوؿ ي  صعا ي 
فدتػػػل األاػػػالء الاػػػا اػػػص ي  تػػػل األا دػػػلء واألوصػػػدلء ا  ػػػـ رػػػلؿ : دػػػل بعػػػا ادف ااػػػا ا فحطػػػا راػػػوؿ ي 

اػس  صعا ي بعدس و لسي رأس بعا  بعدس الااـي  ااءة  ـ رلؿ لػس : أاػرج لاػلاؾ ا فأاراػس فاااػس  الا
 ـ رلؿ : دل بعا اا)ؿ لالاا فا فدؾ ا فاصس وأ عغ باا عؿ ال ااد فا فدؾ ا فف)ؿ بعػا ذلػؾ فدػلؿ لػس 
: نف ي رد فتاؾ ال فتااػا ا و صػرؾ اػل  صػراا ا وأبطػلؾ اػف ال)عػـ اػل أبطػلاا ا ن  الا ػوة ا فماػس   

 . ي32 بيا ا  )دي  ـ عذلؾ نالـ  )د نالـ ا فعال اما اواا بعات عؿ لالف وعؿ عال
 الفات نظر لفائدتين

الفلئػػدة ا ولػػا: دامػػ  اػػف الروادػػلت الاػػا اػػرت بعداػػل اػػواًء عػػلف فػػا ال صػػرة اـ فػػا العوفػػةا اف 
اضاػػلـ  بعدػػس الاػػاـي عػػلف اساصػػل و سػػعؿ دردػػؽ واػػود اػػباارة دولدػػة ع دػػرة لااتػػلز بعػػا ا اػػاـ  سػػعؿ 

ـ  بعدس الااـي. وهذا دس س الا زد ع در ال ورع علاؿ؛  اتـ اباددوا اف الراللة الات  اوت اضالـ العلظ
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 )د اااستلد الراوؿ ازاد  صعا ي بعدس والسي وااداب ا اة بعػا ابدل تػل عاػل اسػلر الدػس الدػراف العػردـ 
ا دولس:     اقح َمَفا َّن مدااَت َمول قحتَّاَق انَقَمبل مَّاوَّ الَرسح ان َقبل اوٌق َقادل َخَماتل مَّ اٌد إَّالد َرسح َقاابَّكحمل َوَمان َوَماا محَحمد تحمل َعَماى َمعل

اكَّرَّينَ  زَّي اّللهح الشد رد اّللهَ َشيلئًا َوَسَيجل  . ي33 ي َينَقمَّبل َعَمَى َعقََّبيلوَّ َفَمن َيضح
ف دأت اوالت الاسعدؾ اػف الدولػة ال دزاطدػة و الدتػود والاصػلرى  سػعؿ ع دػر دسػععوف فػا صػزة 

لااداصةا ورد ا )دت الددلدة الزددددػة الاػا اصػ تل ي هذا الددف؛  اتـ ساصوا م)ؼ الددلدة ا ااادة ا
ا)ػللا لاافػة الراػػوؿ الاػلاـ  صػعا ي بعدػػس والػسي. ا  اف اادػر الاػػباادف بعدػًل  بعدػس الاػػاـ ي عػلف لتػػـ 
دوال  للارصلد ددفع ا لطدعتـ  للزاج الدااحة وال)عـ الذي ور س اػف راػوؿ ي  صػعا ي بعدػس والػسي بعػا 

 ف ارصلئس و سعؿ دادى لس ا دف الالردخ.الررـ ا
فل الـ الرمل  بعدس الااـي علف رد اراؿ  طعب اا عا عؿ ا ددلف والاػذاهب ا اػاادة ا اػرى 
لد  ػت لتػػـ اف هػػذا الػػددف وردلداػػس الزددددػػة ااا عػػة  لهػؿ ال دػػت  بعػػدتـ الاػػاـي هػػو ا زػػؽ  ل ا ػػلع واف اػػل 

اااتػػت  ظتػػور ا اػػاـا وااػػل الاػػذاهب ا اػػاادة ا اػػرى فدػػد اظتػػرت  بػػداه   د)ػػدو عواتػػل اددلاػػًل ارزعدػػة
بازهػػػل الاػػػلـ ااػػػلـ الزاػػػج وال ػػػراهدف الدااحػػػة الاػػػا اػػػلرتل لػػػدفع زاػػػج اعػػػؾ ا ددػػػلفا و ػػػذلؾ د  ػػػت  طػػػاف 

 اذاه تـ.
الفلئدة ال لادة: دام  اال اددـ اف اضالـ بعا الررـ اػف ااػس عػلف سػل ل بعػا ا) دػر ازػدهـ ا  ااػس 

دزاػػؿ اػػف ال)عػػـو والا)ػػلرؼ وا اػػاؽ اػػل دا)عػػس دفزػػـ الاادػػع. فعػػدس ال) ػػرة فػػا ال)ػػللـ او الزاػػة اف  عػػلف
دعوف سدال ع درا ولزداس  دملءا  ؿ اف ال) رة فا ا اػاؽ و ال)عػـ الػذي دزاعػس لدافػع  ػس ا اػردف. وبعدػس 

الػػاص بعدػػسا ا  اف هػػذا افتػػـ اف اضاػػلـ  بعدػػس الاػػاـي لػػـ دزػػاج بعػػدتـ  ػػللاص بعػػا االااػػسا بعػػا بظػػـ 
الاص علف علسفل لعااااع بف فمعس وازدداس  للددػلدةا ولػدس هػو ال)عػة ل عورػس هػذه الارا ػة ال)ظداػةا اااػل 

 ال دزاؿ اف اععلت افالادة وردرات ها الاا ا)عت الاص دااذب الدس ودار ازت اراعس. 
 الالصالطرددة ال لادة: افا روؿ الا طعدف وا  لت االااس بعا الاااوى 

 )د اف ا  ت اضالـ ازدداس لددلدة ا اة باوالا وراؿ ااػلؿ اػف عػلف دظػف اف الددػلدة الددادػة الزدػة 
ااتػػز بعدتػػلا واباػػا  تػػـ ا ددػػلف ا اػػرى والاػػذاهب ا اػػاادةا ودئاػػوا  )ػػد اف اصػػطداوا  للزصػػف الػػذي 

ف داصدى لعا تػة الدااعدػة دزاا ا اة اف هاالاتـ الراادة لعدملء بعا اهؿ الزؽا  لت اف المروري ا
 عا د طؿ ارلودعتـ ود  ت لتـ ولحدرهـ االااس لعالس. 

وبػػف ناػػالبدؿ  ػػف اػػتؿ رػػلؿ : زػػد ال  )ػػض أصػػزل ال واػػألاا أف أعػػاـ ااػػاس رػػلؿ : عاػػت باػػػد 
فدػلؿ لػس ا ػف أ ػا  ي36 وا ف الاعػلري ي35 وا ف الاراج ي34 الرمل بعدس الااـ فداؿ بعدس بعا  ف أ ا زازة 

ف)ػػؿ أ ػوؾ ؟ رػػلؿ : امػا رػلؿ : امػػا اواػل رػػلؿ فدػلؿ : ا)ػـ ا رػػلؿ : فدػلؿ : نلػػا اػف بتػػد ؟ زاػزة : اػل 
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رلؿ : نلا رلؿ : فأات نالـ افارض الطلبة اف ي ؟ رلؿ : ا)ـ . رلؿ ا ف الاراج وا ف الاعلري : رد وي 
ـن أاعاػػت؟ أاردػػد أف  اػػا  حػػداد وأرػػوؿ ل تػػلروف : ناػػا ناػػلـ أاعاػػؾ اػػف افاػػس ا رػػلؿ بعدػػس الاػػاـ : ودعػػؾ و ػػ

اال رعػت ذلػؾ لعػـ باػدال  عحاػا اػف ااػااؼ ععاػاعـ واسػات أاػرعـ  افارض طلباا وي ال ذاؾ بعا ا وا 
لئا دصدر ارعـ فا دد بدوعـ . رلؿ لس ا ف أ ػا زاػزة : لدػد أظتػرت سػدئل اػل عػلف دظتػره أزػد اػف   لئػؾ 

ي صػعا ي بعدػس و لػس لاػل أاػره ي أف داػذر  و  داععـ  س ا رلؿ :  عا وي لدد اععـ  ػس ادػر   ػلئا راػوؿ
بسػػدراس األرػػر دف ااػػع اػػف أهػػؿ  داػػس أر )ػػدف راػػا ورػػلؿ لتػػـ : ناػػا راػػوؿ ي نلػػدعـ فعػػلف أسػػدهـ اعػػذد ل 
واألد ل بعدس باػس أ ػو لتػب ا فدػلؿ لتػـ الا ػا  صػعا ي بعدػس و لػسي نف ادسػاا ادسػًل فعاػت  ا ػا ا فتػذا 

ة الا وة ا وأال أروؿ : نف ادساا هلروف ادسل فعات  لالـ ا فتذا أوؿ ال أ دع لعـ أوؿ ال أ دع لعـ اف  د
اف  دة اضالاة . رلؿ لس بعا : نال رودال بف   لئؾ بعدتـ الااـ أف ا الـ   دعا أاره ن  نالـ ا عس فدلؿ 

اػلـ ؟ رػلؿ : عػلف لس أ و الزاف : فأا راا بف الزادف  ػف بعػا  بعدػس الاػاـي عػلف نالاػل أو عػلف ردػر ن
نالال ا رلؿ : فاف ولا أاره ؟ رلؿ بعا  ف الزاػدف ا رػلؿ : وأدػف عػلف بعػا ا ػف الزاػدف ؟ عػلف از واػل 
فا دد ب دد ي  ف زدلد ! رلؿ : ارج وهـ علاوا   د)عاػوف زاػا ولػا أاػر أ دػس  ػـ ااصػرؼ . فدػلؿ لػس أ ػو 

س الاػاـي أف دػأاا عػر ا فدعػا أاػر أ دػس فتػو الزاف  بعدس الااـي : نف هذا أاعف بعػا  ػف الزاػدف  بعدػ
داعف صلزب ا ار أف دأاا  حداد فدعا أار أ دس  ـ داصرؼ ولدس فا ز س و  فا أالر رلؿ لس بعا : 
نال رودال أف ا الـ   داما زاا دػرى بد ػس رػلؿ : فدػلؿ أ ػو الزاػف  بعدػس الاػاـي : أاػل رودػاـ فػا هػذا 

لؿ :  عا وي لدد روداـ فدس ن  الدلئـ وأااـ   اػدروف اػل ا)اػله ولػـ ردػؿ ا ردر هذا الزددث ؟ رلؿ :   ا ر
رلؿ فدلؿ لس بعا :  عا وي نف هذا لفا الزددث ا رلؿ لػس أ ػو الزاػف  بعدػس الاػاـي ودعػؾ عدػؼ اااػرأت 

 . ي37 بعا سئ ادع  )مس  ـ رلؿ : دل سدخ ااؽ ي و  اعف اف الذدف دصدوف بف ددف ي ا)للا
 نالحظ في ىذه الرواية عدة امور:

ا اػػر ا وؿ: اف اضاػػلـ الرمػػػل  بعدػػس الاػػػاـي اوؿ اػػف اظتػػر زدػػػس  ددػػلدة ا اػػػة  للسػػعؿ ال)عاػػػا 
وازدى عػؿ اػف ادبػا اػاؼ ذلػؾ. وهػذا ا اػر لػـ دعػف دف)عػس ا ئاػة الاػل دوف  بعػدتـ الاػاـي ا والاػ ب 

 لدة عال ار بعدال ال دل.فا ذلؾ واود س تة علدت ادما بعا واود العاعة الرال
ا اػػر ال ػػلاا : اف اضاػػلـ  بعدػػس الاػػاـي واف صػػرح  لضالاػػة ا  ااػػس د)اػػؿ  عػػؿ اػػل داعاػػس لعزفػػلظ 
بعا افاسا فاف الوااب بعػا الدلئػد اف دزػلفظ بعػا افاػس اػف  طػش الظعاػة ااذا لػـ دػبد الػدور الااػلط  ػس 

ري بػػز واػػؿ. فللدلئػػد الاػػل ؽ  )ػػد اف دػػبدي  )ػػد فػػا ادػػددـ ال سػػردة  )ػػض الاطػػوات الااطػػط لتػػل اػػف ال ػػل
الدور الاالط  ػسا ودطاػئف بعػا واػود ال ػددؿ اػف اااػلذ عػؿ ا اػراءات الازاػة فلاػس اػدا)ؿ داػس السػردؼ 
ا راال لاف دعدسا عال ف)ؿ اضالـ الزادف  بعدس الااـي بادال اورؼ  دلء الددف بعا الامزدة  افاػس فلاػس 
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االد  بعدس الاػاـي لػـ دف)ػؿ عاػل ف)ػؿ ا ػوه فػا اتلدػة زدلاػسا  ػؿ اااػذ ااػعو ل لـ د اؿ  س. ا  اف اضالـ ال
اار عا دزلفظ بعػا واػوده لددػود ا اػة. لػذا فػا داعػف اف دطعػب اػف الددػلدة الددادػة الازدػة اف اف)ػؿ اػل 

و تـ  ف)عاس الال ؽ بعدتلا  ف الاعاعة ااادطع دوف اف داـ الاطعوب ااتـا وهو اف د )ث ا ال بسر االال
دػاـ الاسػردع. وبعػػا هػذا ا اػلس ازػػاج بعػدتـ اضاػلـ الرمػػل  بعدػس الاػاـي  )ػػدـ اوااتػة هػلروف ال) لاػػا 
 ف هالؾ دورا ددوـ  س اولا اف اوااتة هلروف .  ؿ ل)عس ف)ؿ ال دوهـ هلروف  أاس   دردد اوااتاسا عال 

 ورد فا  )ض الروادلت:
اا)اس ددوؿ : لال اػوفا أ ػو الزاػف اواػا  ػف  بف بعا  ف ا)فر بف أ ا الزاف الطدب رلؿ :

ا)فر  بعدس الااـي داؿ أ و الزاف بعػا  ػف اواػا الرمػل  بعدػس الاػاـي لاػوؽ ا فلسػارى عع ػل وع سػل 
وددعل فعال عاػب صػلزب الا ػر نلػا هػلروف  ػذلؾ رػلؿ : رػد أااػل الا ػس وعاػب الز دػري أف بعػا  ػف اواػا 

نلػػا افاػػس فدػػلؿ هػػلروف : وابا ػػل اػػف هػػذا ! دعاػػب نف بعػػا  ػػف  الرمػػل  بعدػػس الاػػاـي رػػد فػػا   ل ػػس ودبػػل
 . ي38 اواا بعدس الااـ رد اسارى عع ل وع سل وددعل ودعاب فدس  ال دعاب

ا ار ال للث: اازظ عدؼ اف ا ااتلزددف دعااػوف الزدػلئؽ ودزرفػوف الاصػوص لعػا ااالسػا اػع 
ظـ  بعدػس الاػاـي وزاػف ظػف ا اػردف  تػـا ال ازد وه اف  دع ا)ااػددف  ػذلؾ بعػا صػز اتـ ل اػلـ العػل

ورد اسلروا الا هذا الا)اا  دولتـ  رودالي. بعا الررـ اف وصؼ اضالـ العلظـ  بعدس الااـي لتـ  أسػ له 
الزادػػرا وددصػػد  ػػس الزاػػلر الػػذي دزاػػؿ ااػػفلرا بعػػا زػػد ا) دػػر الدػػراف العػػردـا فدػػد ورد بػػف باد ػػة  دػػلع 

 طلئاا بف أ ا الزاف األوؿ  بعدس الااـي رػلؿ ا رػلؿ لػا : دػل بعػا الدصب ا بف بعا  ف أ ا زازة ال
 .  ي39 أات وأصزل ؾ أس له الزادر

وورد بف   ازاد  ف بداا  ف ب دد بػف ب ػد الػرزاف  ػف أ ػا ااػراف وصػفواف  ػف دزدػا رػل  : 
اػاـي فف)عاػل زد ال الزادف  ػف ردلاػل  وعػلف اػف رباػلء الوارفػة فاػألال أف ااػاأذف لػس بعػا الرمػل  بعدػس ال

فعال صلر  دف دددس رلؿ لس : أات نالـ ؟ رلؿ : ا)ـ رلؿ : ناا أستد ي ناؾ لات  مالـ رلؿ : فاعت بعدػس 
الااـ فا األرض طودا ااعس الرأس  ـ رفع رأاس نلدػس فدػلؿ لػس : اػل بعاػؾ ناػا لاػت  ماػلـ ؟ رػلؿ لػس : 

  دعػوف بدداػل وأاػت رػد  عحػت الاػف ولػدس لػؾ ولػد  نال رد رودال بف أ ا ب د ي  بعدس الااـي نف ا اػلـ
رػػلؿ فػػاعس رأاػػس أطػػوؿ اػػف الاػػرة األولػػا  ػػـ رفػػع رأاػػس فدػػلؿ : ناػػا أسػػتد ي أاػػس   اامػػا األدػػلـ والعدػػللا 
زاا درزراا ي ولدا ااا رلؿ ب د الرزاف  ف أ ا ااراف : ف)ددال الستور اف الورت الذي رػلؿ فوهػب لػس 

ـي فا أرؿ اػف اػاة رػلؿ : وعػلف الزاػدف  ػف ردلاػل هػذا وارفػل فػا الطػواؼ فاظػر نلدػس أ ل ا)فر  بعدس الاا
 . ي41 أ و الزاف األوؿ  بعدس الااـي فدلؿ ال لؾ زدرؾ ي ا)للا ؟ ! فورؼ بعدس  )د الدبوة ي

 تحصين االمة بكشف حقائقيم
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اا ار عػؿ فرصػة ااػا  لـ دعاؼ اضالـ الرمل  بعدس الااـي  االرساتـ وعسؼ ا لطدعتـ ا وااال ا
لس لدفم  اارهـ االـ الاأل؛ لواود ا ا لع لتب ء الا طعدف فعـ دااؿ باتـ ولػـ د اػؿ بعػدتـ  للاصػ . فدػد 
ورد   بف ازاد  ف الفمدؿ ا بػف أ ػا الزاػف  بعدػس الاػاـي رػلؿ ا رعػت : ا)عػت فػداؾ ااػا اعفػت ا ػف 

اوة هلل ا)ػللا . رػلؿ ا فدػلؿ : اػل مػرؾ اػف مػؿ أ ا زازة وا ف اتراف وا ف أ ا اػ)دد أسػد أهػؿ الػدادل بػد
نذا اهاددت ا ااتـ عذ وا راوؿ ي  صعا ي بعدس و لػسي وعػذ وا أادػر الاػباادف وعػذ وا فااػل وفااػل وعػذ وا 
ا)فرا واواا ا ولا  آ لئا  بعدتـ الااـي أاوة . رعت ا)عت فداؾ اال اروي أاؾ رعت   ف اتراف أذهب 

اؿ الفدر  داػؾ . فدػلؿ : عدػؼ زللػس وزػلؿ  ػزه ؟ رعػت : دػل اػددي أسػد زػلؿ هػـ اعرو ػوف ي اور رع ؾ وأد
و  حداد لـ دددر الزادف أف دارج نلا ال)ارة ا فاعت ا واا)اس ددوؿ فا ا ف أ ا زازة : أال ااا لف لعـ 
ؿ عذ س ؟ ألدس هو الذي دروي أف رأس الاتدي دتدى نلا بداػا  ػف اواػا وهػو صػلزب الاػفدلاا ؟ ورػل

 . ي41 : اف أ ل الزاف د)ود نلا  الادة أستر ؟ي
بف ا)د  ػف اػ)د ا بػف أزاػد  ػف باػر  رػلؿ : اػا)ت الرمػل  بعدػس الاػاـي ددػوؿ فػا ا ػف أ ػا 
زاػػزة : ألػػدس هػػو الػػذي دػػروي أف رأس الاتػػدي دتػػدى نلػػا بداػػا  ػػف اواػػا ا وهػػو صػػلزب الاػػفدلاا . 

 . ي42 ادة أستر ا فال ااا لف لتـ عذ س ؟يورلؿ : نف أ ل ن راهدـ  بعدس الااـي د)ود نلا  ال
بف ازاد  ف االف رلؿ : ذعر بعا  ف أ ػا زاػزة باػد الرمػل بعدػس الاػاـ فع)اػس ا  ػـ رػلؿ : نف 
بعا  ف أ ا زاػزة أراد أف   د) ػد ي فػا اػالئس وأرمػس ا فػأ ا ي ن  أف دػاـ اػوره ولػو عػره الاسػرعوف ا 

ف ررػـ أافػس عػذلؾ ] و [ هػو فػا عاػلب ي   ولو عره الع)دف الاسرؾ . رعػت : الاسػ رؾ ؟ رػلؿ : ا)ػـ وي وا 
 . ي43 درددوف أف دطفئوا اور ي  أفواهتـ ي

بف دػواس  ػف ب ػد الػرزاف ا رػلؿ : داعػت بعػا الرمػل  بعدػس الاػاـي فدػلؿ لػا : اػلت بعػا  ػف 
أاػل أاػس اػئؿ بػف ا اػلـ أ ا زازة ؟ رعت : ا)ػـ ا رػلؿ : رػد داػؿ الاػلر ا رػلؿ : ففزبػت اػف ذلػؾ ا رػلؿ : 

 . ي44  )د اواا أ ا فدلؿ :   ابرؼ نالال  )ده ا فددؿ :   فمرب فا ر ره مر ة اسا)ؿ ر ره الرا 
واف أزاػػد  ػػف ازاػػد  ػػف أ ػػا اصػػر ال زاطػػا رػػلؿ : ناػػا عاػػت اػػف الوارفػػة بعػػا اواػػا  ػػف ا)فػػر 

ااػػلئؿ وااػػدت اػػل عػػلف أهػػـ ]   بعدػػس الاػػاـي ا وأسػػؾ فػػا الرمػػل  بعدػػس الاػػاـي ا فعا ػػت نلدػػس أاػػألس بػػف
الااػػػػلئؿ [ نلػػػػا ؟ فاػػػػلء الاػػػػواب بػػػػف ااد)تػػػػل ا  ػػػػـ رػػػػلؿ : ورػػػػد ااػػػػدت اػػػػل عػػػػلف أهػػػػـ الااػػػػلئؿ باػػػػدؾ . 
فلاا صرت ا  ـ رعت لس : دل  ف راوؿ ي أساتا أف ادبواا نلا دارؾ فا أورػلت ا)عػـ أاػس   افاػدة لاػل 

ارعو ػل فػا  اػر دػـو ا فاراػت نلدػس ا وصػعدت اف الداوؿ بعدعـ اف أددي األبداء . رلؿ :  ـ  )ػث نلػا 
ا)س ال)سلءدف ا ور)د داعا بعا اف ال)عوـ ا اداًء ا وأاألس فداد اا ا نلا أف امػا ع دػر اػف العدػؿ .  ػـ 
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رلؿ لعحاـ : هلت ال دلب الاا أالـ فدتل ا لدالـ أزاد ال زاطا فدتل . رلؿ : فاطر   للا أف لدس فا الدادل 
 .ي45 ا  )ث ا الـ ارعو س نلا ا ور)د نلا ا  ـ أار لا  تذا ا عراـ !اف هو أزاف زل  ااا 

وراع االبة بف الدوؿ  للورؼ ا ؿ : ب د الرزاف  ف الزالج ا ورفلبة  ف اواا ا ودواس  ف 
د)دوب ا واادؿ  ف دراج ا وزالد  ف بداا ا وأزاد  ف ازاد  ف أ ا اصر ا والزاف  ف بعا الوسل ا 

 .ي46 لزاة وردرهـ ا والازاوا ا

 

 

 المصادر والمراجع 

 الدر ف العردـ . .1

ااادلر ا)رفة الرالؿ ا لسدخ الطلئفة أ ا ا)فر الطواا   رده ي ا ازددؽ الادد اتدي الرالئا ا ط ع : اط )ة  ) ت  .2
 ااسر : ابااة  ؿ ال دت بعدتـ الااـ . ه 1414رـ الردخ الط ع :  -

اداددة ط )ت  اوافدة  1993 -هاردة  1414زفوظة الط )ة ال لادة اضرسلد ا السدخ الافدد ا اادع زدوؽ الط ع ا .3
 دار الافدد لعط لبة والاسر والاوزدع. -العااة الالصة الاسرفة بعا الاباار ال)للاا أللفدة السدخ الافدد 

 هػ . 1425اصوؿ العلفا ا ازاد  ف د)دوب الععداا ا الط )ة الالااة ا دار ا اوة لعط لبة والاسر   .4

 اـ : ادر الددف الزرععا ا دار ال)عـ لعااددف ا  دروت ا ل الف .األب .5

 ـ. 1983 -  هػ 1413ل الفا الط )ة ال لادة الاصززة  – زلر ا اوارا ازاد  لرر الااعااا ابااة الوفلء  دروت  .6

طتراف  - صلئر الدرالت الع رى ا األدؼ : أ و ا)فر ازاد  ف الزاف الصفلر ا الالسر : ابااة األبعاا    .7
 طتراف . -الاط )ة : األزادي 

اتذدب الادلؿ فا اادد  عالب الرالؿ لعسدخ الاعدؿ أ ا ال) لس أزاد  ف بعا الاالسا ا الط )ة األولا الااؼ  .8
 ؽ .   ه 1389األسرؼ 

بة اطلب الارزعة ا االزة الاراع الدداا ادة ي ال)ظاا السدخ ازاد الد)دو ا   داـ ظعس ي ا دار الااددف لعط ل .9
 هػ . 1433والاسر ا ابااة ال ددؿ 

بعؿ السرادع ا األدؼ السدخ الصدوؽ أ ا ا)فر ازاد  ف بعا ا ف الزادف  ف اواا  ف  ل ودس الداا ره الااوفا  .11
 ـ.  1966 -  ه 1385ا  ااسورات الاعا ة الزددردة واط )اتل فا الااؼ   ه 381ااة 

ر أ ا ا)فر الصدوؽ ازاد  ف بعا  ف الزادف  ف  ل ودس الداا بدوف أا لر الرمل ا لعسدخ األردـ والازدث األع  .11
صززس وردـ لس وبعؽ بعدس ال)ااة السدخ زادف األبعاا ا ااسورات ابااة األبعاا  381رده الااوفا ااس 

 ل الف ا الط )ة األولا . -لعاط وبلت  دروت 
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 .ا اط )ة الاتمة1426ط )ة ا ولا الالحد ة ا الا)الاا ا ا ف ا ا زداب العلابا ازددؽ فلرس زاوف عردـ ا  .12

عالب الارادج والاراد  : األدؼ السدخ الصدوؽ ا)دد  ف ه ة ي ا الراوادي ا ط ع ارة فا اط )ة اعؾ العالب فا  .13
 اف التارة الا ودة ا وااطوطس اواود فا الاعا ة الرمودة وردرهل . 1311

 هػ ا ادراف / رـ . 1425ال)ارة  عالب الحد ة ا ا ا ا)فر ازاد  ف الزاف الطواا ا اط )ة .14

 -االالسر : ابااة فدس السد)ة  1991 - 1411اص لح الااتاد ا السدخ الطواا االط )ة : األولىا اااة الط ع :  .15
 ل الف . – دروت 

هػ االط )ة  1411ا)اـ رالؿ الزددث وافصدؿ ط دلت الرواة ا الادد أ و الدلاـ الاواوي الاوئا االااوفا :  .16
 ـ . 1992 -  ه 1413الالااة 

ا ردـ لس وأسرؼ بعا ط )س علظـ الاظفر ا الط )ة ال لادة  356 - 284ادلاؿ الطلل ددف أل ا الفرج األصفتلاا  .17
ي  368ندراف ااسورات الاعا ة الزددردة واط )اتل فا الااؼ ت    -الالسر ابااة دار العالب لعط لبة والاسر رـ 

 ـ . 1965 -  ه 1385

ا رلـ  ط )س ازاد علظـ ألعا ا   ه 588ااألدؼ اضالـ الزلفظ ا ف ستر سوب ا الااوفا ااة  االرب  ؿ أ ا طللب .18
 ـ ط ع فا الاط )ة الزددردة فا الااؼ . 1956  صلزب الاعا ة والاط )ة الزددردة 

لاراث ادد الرالؿ ا األدؼ :اصطفا  ف الزادف الزاداا الافرسا ا ازددؽ: ابااة  ؿ ال دت بعدتـ الااـ ضزدلء ا .19
رـ ا الالسر : ابااة  ؿ ال دت بعدتـ  -ا الاط )ة : االرة  1418رـ . الط )ة : األولا ا ااة الط ع : سواؿ  -

 الااـ ضزدلء الاراث ػػ رـ ػػ ادراف .

. ازددؽ ابااة   ه 1114والئؿ السد)ة ا األدؼ الفددس الازدث السدخ ازاد  ف الزاف الزر ال)لاعا الااوفا ااة  .21
 رـ . –ا الاط )ة : اتر 1414بعدتـ الااـ ضزدلء الاراثا الط )ة : ال لادة   ؿ ال دت

 اليوامش
 

                                                 

 . 97 صلئر الدرالت ص  ي.1 
 . 144ا األاللا السدخ الطواا ص  81ص  8العلفا ج ي.2 

 .  41ا ص  2نباـ الورى  أباـ التدى اج ي.3 
 بعؿ السرائع : أزاد  ف بعا  ف ن راهدـ ا بف أ دس ا بف اده ا عس ااراا ا عس ا بدوف أا لر الرمل   ع ي . ي.4 
 .41ص  2الااـ ي السدخ الصدوؽ جا بدوف اا لر الرمل  بدس 178 صلئر الدرالت ص  ي.5 
 .251ص  2ا رسلد السدخ الافدد ج ي.6 
 .41ص  2بدوف اا لر الرمل  بعدس الااـي ج ي.7 
 .239ػػ 238ص  2. ا رسلد السدخ الافدد ج334ػػػ 333ادلاؿ الطلل ددف ا و الفرج ا صفتلاا ص  ي.8 
 .761ص  2ااادلر ا)رفة الرالؿ السدخ الطواا ج ي.9 
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 .64الحد ة السدخ الطواا ص  ي.11 
 .65الحد ة الطواا ص  ي.11 
 .414ا صفزة 11 زلر األاوار لعااعااا اج  ي.12 
 .11ا ح51والئؿ السد)ة: عالب الاالرةا أ واب ال دعااب  سا  لب  ي.13 

 )اػػػواف ااسػػػدط الدطػػػلع الاػػػلص والاوااتػػػة  211الاطػػػلب ررػػػـ  24ػػػػػ 23ص  6اطػػػلب الارزعػػػة ازاػػػد الد)دػػػو ا ج ي.14 
 الزملردة.

 .663ص  2الارادج والاراد  ج ي.15 
 .775ص2ا)رفة الرالؿ جااادلر  ي.16 
 .777ص  2ااادلر ا)رفة الرالؿ السدخ الطواا ج  ي.17 
 .775ص 2ااادلر ا)رفة الرالؿ الطواا ج ي.18 
 .776ص  2ااادلر ا)رفة الرالؿ الطواا ج ي.19 
 .151ص  4ادد الرالؿ الافردسا ج ي.21 
 .45اص لح الااتاد الطواا ص  ي.21 
 .774ص  2ااادلر ا)رفة الرالؿ الطواا ج ي.22 
 . 245لؿ ا ف داوود ا ف داوود الزعا ص ا را134الفترات الطواا ص  ي.23 
 .436ص  2اتذدب الادلؿ فا اادد  عالب رالؿ الاالسا الادد ازاد بعا ا  طزا ج ي.24 
 .773ص  2ااادلر ا)رفة الرالؿ الطواا ج ي.25 
ػػػػ رولػػس بعدػػس الاػػاـ " أف رأس الاتػػدي " الػػخ الاػػراد اػػف الاتػػدي هػػو ازاػػد  ػػف الاعدفػػة ال) لاػػا الااصػػور الااػػولا  ي.26 

ا وعػلف اػده الاػفلح بدػد الاافػة أو  ألادػس ب ػد ي الااصػور  169 )تد اف أ دػس الااػوفا اػاة  158ااة  لعاافة
وا)عس ولا بتده واف  )ػده   ػف أادػس بداػا  ػف اواػا  ػف ازاػد  ػف بعػا ا ولعػف الااصػور بتػد فػا اواػس   اػس 

فاعػع افاػس بػف الاافػة فا)عتػل الاتػدي الاتدي ازاد الاز ور ا  ـ ناس أا ر بداا  ف اواا الاذعور بعػا الاعػع 
   اس التلدي اواا ا و )ده   اس ا ار هلروف.

 .71الحد ة الطواا ص  ي.27 

 .451ا ص 3ػػ االرب اؿ ا ا طللب ا ج ي.28 
 .115ا س 49ػػ  زلر ا اوار ج ي.29 
 .231ص  1ػػ بدوف اا لر الرمل  عي ا ج ي.31 
 .           77ػػػ 73ص  49 زلر ا اوار ج ي.31 
 .81ػػػ 79ص  49 زلر ا اوار ج  ي.32 
 .144 ؿ باراف ي.33 
ال طػلئاا أ ػو الزاػف اػولا األاصػلر ا عػوفا ا وعػلف رلئػد أ ػا  صػدر  -وااـ أ ػا زاػزة اػللـ  -بعا  ف أ ا زازة  ي.34 

دزدا  ف الدلاـ ولس أخ دااا ا)فر  ف أ ا زازة روى بف أ ا الزاف اواا  بعدس الااـ يا وروى بف أ ػا ب ػد 
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د باد الوارفة . وصاؼ عا ل بدة ا ااتل : عالب الصاة ا عاػلب الزعػلة ا عاػلب ي بعدس الااـ ا  ـ ورؼ ا وهو أز
 .251عالب الاع فا أ واب الفدس . رالؿ الاالسا ص  -الافادر وأع ره بف أ ا  صدر 

ا ػػف الاػػراج : هػػو أزاػػد  ػػف أ ػػا  سػػر الاػػراج عػػوفا اػػولا دعاػػا أ ػػل ا)فػػر  دػػة فػػا الزػػددث وارفػػا ا  زػػظ اػػل ذعػػره  ي.35 
اػػس وذـ بعػػا  ػػف أ ػػا زاػػزة عاػػل فػػا الاػػاف . ا ػػف أ ػػا اػػ)دد الاعػػلرى هػػو الزاػػدف  ػػف هلسػػـ  ػػف زدػػلف العسػػا فػػا ذ

الاعلرى أ و ب د ي ا علف هو وأ وه واتدف فا الوارفة ورد ذعر العسا ذاوال فدس عال فا الااف فرااػع راػلؿ العسػا 
 .269ا هلاش ص 48.  زلر ا اوار ج 291ص 

سا : " الزادف  ف أ ا ا)دد ا هلسـ  ػف زدػلف   زاػلف ي الاعػلري أ ػو ب ػد ي ا عػلف الزادف  ف هلسـ . رلؿ الاال ي.36 
هػػو وأ ػػوه واتػػدف فػػا الوارفػػة ا وعػػلف الزاػػدف  دػػة فػػا زدد ػػس . ذعػػره أ ػػو باػػرو العسػػا فػػا ااعػػة الوارفػػة وذعػػر فدػػس 

 .195ص 6ذاوالا لس عالب اوادر ع در . ا)اـ رالؿ الزددث الادد الاوئا ج
 .271ػػ 269ص  48.  زلر ا اوار ج 764ػػ 763ص  2الرالؿ السدخ الطواا ج ااادلر ا)رفة ي.37 
 .222ص 1بدوف اا لر الرمل  بعدس الااـي ج ي.38 
 .67ا الحد ة لعطواا ص  716ص  2ااادلر ا)رفة الرالؿ السدخ الطواا ج ي.39 
 .227ص  1بدوف اا لر اضالـ الرمل ج ي.41 
 .717ص  2ااادلر ا)رفة الرالؿ الطواا ج ي.41 
 .71ص  الحد ة لعطواا ي.42 
 . 717ص  2ا ااادلر ا)رفة الرالؿ لعطواا ج 71رد ة الطواا ص  ي.43 
 .742ص  2ااادلر ا)رفة الرالؿ الطواا ج ي.44 
 .663ص  2الارادج  و الاراد  ج ي.45 
 .448ص  3االرب اؿ ا ا طللب ا ف ستر اسوب ج ي.46 


